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 کنم تمرکز ميکشم که چيزي روي هميشه مثل نتونم ميشد باعث جروبحث صداي
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 بودنشم باز نيمه همون...رفتم پنجره کنار وبه کشيدم دست بوم به زدن زل از...بود فایده بي

 اب که ریزبارون هاي قطره به باحسرت...برسونه مشامم به رو خورده بارون خاک بوي ميتونست

 دش شيشه روي محوي بخار کشيدم که اهي...شدم خيره ميکردن برخورد پنجره به تمام سرکشي

 بي...کشيدم بخار روي قلب ویه آووردم باال انگشتمو...برد قلبموباالمي تپش بهنام داد صداي

 گشتامان به شيشه سرماي...ميزدم وسطش تيرم یه بهتربود شاید...اومد لبام روي لبخندي اختيار

 کرد سرایت

 ستد ساعت نيم عجبه:ميگفت مانندي جيغ بالحن که مامان نازک صداي...بهنام بلند صداي بازم

 ازت خبري ماهه سه...شه دوروبرپيدات خاطربهاراین به مگه...برداشتي کاریات کثافت از

 هستي؟ گوري کدوم...نيس

 ...کني جيمم سيم نمياد خوشم بگم باید چقد - بهنام

 ميکنه غلطي چه داره ام بچه بدونم اینه حقم کمترین...بهنام مادرتم من - مامان

 کنه دادوبيداد تونست کمترمي روزها این...بود ضعيفترشده صداش

 بودم من مسببش

 يدمکش دستي زیرچشمام گودي به. ميشد منعکس شيشه توي بودوتصویرم تاریکي هواروبه

 کرد بحثشونوتموم هميشه بابامثل آرامبخش صداي

 بهاربيدارشده حتما بروباالباباجان – بابا

 دنز در بدون هميشه مثل.نزدیکترميشد هرلحظه که بهنام ومحکم پرعجله هاي قدم صداي بعدم

 .دروبازکرد

 .روموبرگردونم نخواستم حال بااین بودم دلتنگش نشست،بدجوري محورولبام لبخندي

 ولشازسروک که افتادم یادروزایي...بود معلوم خوبي به شيشه روي تصویرش...ایستاد ام شونه هم

 . داشتم دوست رو دور روزاي اون وچقد ميرفتم باال

 رژيان تحليل من براي هم گذشته فکربه ،انگار بودم ترازهميشه خسته... شدم خيره چشمام به

 .بود
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 وجبي؟ نيم چطوري:گفت بود شده دورگه خاطردادوبيدادکمي به که باصدایي

 .خوبم-

 ...کني استقبال اینطوري نيس حقم ماه سه بعد – بهنام

 وننش چشماش برق. شد خيره چشمام وبه گرفت نگاهشوازپنجره اونم گردوندم سمتش سرموبه

 سخت...کردم حلقه گردنش باالودور سردموآووردم دستاي آروم. مياره خودش به که بود ازفشاري

 نآویزو مدل این به دیگه بود من ي کارهميشه این اما نميشد هم اش سينه تاروي من قد آخه بود

 .دبو کرده عادت هم باالبرم ازسروکولش کنه کمکم اینکه به اونم البته...بودم کرده عادت شدن

 آرومي به...پاش روي ومنم نشست وآروم رفت تخت سمت بودبه کره منوبغل همونجورکه

 نميدادي؟ چراتلفناموجواب:گفت

 باشم کرده تالفي خواستم-

 اشتهگذ جواب ازتوروبي تلفني نمياد آووردي؟یادم سرم رو کي تالفي دقيقا بدونم ميشه - بهنام

 .باشم

 کاریاتو پنهون تالفي نه-

 کيه؟ رزیتا:گفتم لبخند با.بده بيشترتوضيح یعني که کرد نگام اخم با

 ...دلخوره اینقد شده پيچونده اینکه واسه خانم...بگوووووو پس – بهنام

 ...که نداشتي حق:گفتم اي مصنوعي بااخم

 ...بهار اس بقيه مثل اونم – بهنام

 يتودوسانت داشت غليضيم اخم صورتشوکه...لعنتي بغض این بازم.فشاردادم هم دندوناموروي

 چته؟:قراردادوگفت صورتم

 طوسيش چشماي ي خيره نگاهم...ميلرزید کمي داشتم که ارفشارسرماوبغضي دندونام

 ...شدم خسته:بگم تونستم فقط مانندم زمزمه باصداي...بود

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 VANIA.b |چشمهایت رمان

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

 

4 

 

 کهاین بدون شدو خيره کمي چشمام ميکردبه معمول ازحد خمارتر چشماشو غم که اکثراوقات مثل

 دوکشي هردومون روي امو رفته کنار پتوي...بکشم دراز کرد مجبورم باخودش آروم نگاهشوبگيره

 ازچي؟:گفت

 ...تو هاي ازنبودن...مامان ازبغض...بابا توچشماي لعنتي غم ازاین-

 ...پایين بریزن توچشمام شده جمع تااشکاي چشماموبستم

 مردن استرس بدون ميخواد دلم...شدم خسته لعنتي قلب ازاین...شدم خسته کشيدن ازدرد-

 ولي نامبه مياد بارون...حرفاس این نزدیکتراز خيلي مرگم ميفهمم هرلحظه ولي...بهنام کنم زندگي

 ...برم راه زیرش نميتونم حتي که اینقدضعييفم من

 ردشوخریدوگ مد عشق فریباکه مامان ببينم سخته برام:دادم وادامه فروبردم اش سينه سرموتوي

 رکتش گردوندن بابابجاي...وحياط توآشپزخونه یواشکي هاي گریه شده کارش حاالچندساله...بود

 ندگيز دنبال دخترش واسه...دکترا به کنون التماس درو دربه بيمارستان اون به بيمارستان ازاین

 ...باشه

 قرصاي ازاون... ام خسته بره سرنگ جونم بي دست تواین اراینکه:دستموباالآووردموگفتم

 حال هب بذارین...بدم بارادامه خفت زندگي این به نميخوام دیگه من بفهمين ميخواین کي...لعنتي

 بهنام؟ زیادیه ي خواسته...باشم خودم

 ...دندوناشوميشنيدم فشاردادن صداي

 تراحتاس به احتياج خودت؟مامان پيش منوببري ميشه:فروبردموگفتم اش سرموبيشترتوسينه

 ...بده روحيه بهم ميکنه سعي فشاري چه با که ميبينم...داره

 من؟ ي هخون:گفت ميزد حرف خودش با که انگاري زیرلب

 ختدو چشمام نگاهشوبه بعدازمدتي...توفکربود...کردم نگاه وتوچشماش باالگرفتم سرموکمي

 شهمي خونم به که هایي وآمد رفت...من... من...نيس فکرميکني که اونجوري من بهارزندگي:وگفت

 ...و زیاده

 زدم لبخندي...خبرداشتم منکه...ميداد توضيح کسي چه به

 دنياروداري؟ لبخند قشنگترین ميدونستي:وگفت زد جوني لبخندبي
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 خيره مهربونش چشماي به...وبوسيدم گذاشتم اش خودموباالکشيدمولباموروچونه کمي

 کردني؟ دردودل واسه موجود بدترین ميدونستي توام:شدموگفتم

 ...بود گفته بهم ام دیگه یکي آره:گفت خنده ابروهاشوباالانداختوبا

 دنياغم تواین وبيشترازهرکسي بریزه چيزوتوخودش همه داره عادت ميدونستم...خندیدم

 چهاون تراز بيش اون...کني درکش نميتونستي هيچوقت...دختراش دوس بيچاره...مغروربود...داره

 ...مرموزبود بده نشون که

 ...خوابيدم کي نفهميدم

 ...بيدارشدم...کردم بهاردرست براي...ورپریده نزن دست:ميزد جيغ که مامان صداي با صبح

 کردموازاتاق عوض لباس حال بااین...بود شده وسخت کند حرکاتم ام جسمي خاطروضعيت به

 ...اومدم بيرون

 ...نزنم بهاردست مال به که ميکردي درست من براي ام یکي خب – بهنام

 ...کنم درست پنککم برات که بود قشنگ کاردیشبت خيلي...بهنام نکن -مامان

 ...خدا به نيس خوب...ها مامان شدي اي کينه -بهنام

 ...بده چي خوبه چي یادبدي من به نيس توالزم:گفت بهنام هاي ازحاضرجوابي باحرص مامان

 ...خير به صبح-

 چراصدام...چرااومدي پایين:کردوگفت پام سرتا به نگاهي...برگشت سمتم بازبه دهن با مامان

 نکردي؟

 ...بود ام گرسنه:گفتم مينشستم همونجورکه گرفتمو صندلي دستموبه

 قيقهانکارکمترازچندد غيرقابل باذوقي...کنم ميومداظهارگرسنگي پيش کم چون شاید...کرد تعجب

 ...شانسادارن چه واالمردم خوبه:گفت اخم با بهنام...کرد پرخوردني ميزو

 ...ميامد بهش عجيب که رفتارميکرد گونه واقعابچه گاهي من برادرمغرورواخموي این...ریزخندیدم

 ...خوبه بخششم به دست من نکن حاالحسادت-
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 بریم؟ ميخواي کي:گفت اخم باهمون

 برید؟ قراره جایي:گفت باتعجب ميگرفت شکالتي هاي لقمه برام باذوق لحظه اون نا که مامان

 ...بهنام پيش مدتي برم قراره...آره:گفتم کشيدموبالبخند نفسي

 چرا؟:گفت پته باتته...پرید کمي رنگش...ميزافتاد بودروي دستش که اي لقمه

 مادرم؟ چراداره – بهنام

 ...که تو ولي – مامان

 چي؟ من – بهنام

 حصب:شدوگفت آشپزخونه باباوارد...بریزه اشکش داشت امکان هرلحظه کرد من به نگاهي مامان

 ...خي به

 شده؟ چي:شدوگفت متعجب مامان بادیدن

 ...اش خونه بهاروببره ميخواد بهنام – مامان

 بهنام؟ آره:کردوگفت متعجب نگاهيبابا

 ...اینوراونور برم یکم ميخوام...خواستم ازش من:گفتم بهنام جاي به

 بهارم؟ آخه بري کجا -مامان

 ریخته همب بود چندسالي بااینکه...ميداد خوبي حس صافونرمش پوست...گذاشتم دستمورودستاش

 ...پدرمنوزیروروميکرد ي بيچاره دل که اي زیبایي همان...نميکرد کم چيزي اش اززیبایي اما بود

 ونباهات نميتونم منکه...مسافرت ميرید موقع این هرسال شمام...مامان باشم بهنام با ميخوام-

 ...برید شماباید اما بيام

 تکون ما ودیگه اتاقم گوشه ميشينم ميرم نه بگي اگه:گفتم محکمي لحن با که کنه اومدمخالفت

 ...نميخورم

 راززی من فقط...ميزد اولو غرورحرف خانواده تواین...بود طبيعي...نریزه اشک ميکرد سعي خيلي

 ...بودم فرارکرده دستشون
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 ...الزمه هم ما سفربراي البته...عزیزم ميکني کارخوبي:گذاشتوگفت مامان هاي بابادستشوروشونه

 البته:گفتم خوردنم کم به مامان اعتراض قبل شدمو بلند ميز ازپشت...کرد نگاش دلخوري با مامان

  اميدوارم

 ...بزني زنگ ساعت42 نگيري دستت گوشي

 دنبالم؟ مياي شب:گفتم بهنام روبه...کرد اخمي بودم فکرشوخونده ازاینکه

 ...اینجام 01...بوتيک ميرم من پس:دادوگفت تکان باشه ي نشونه به سري

 نمياي؟ چراشام – مامان

 ...بانو نيستم زحمت به راضي:گفت بااخم بهنام

 ...لجباز پسرهي...خندیدم تودلم

 ...رفتم حمام...کردم وسایلموجمع مامان کمک روزبه تمام

 ودشخ اوج به دختربازیاش که پيش ازچندسال...بود جالب هميشه کناربهنام زندگي...داشتم شوق

 زیادبهمون...نبود ما فراموشي معني به این البته...رفت خریدوازپيشمون مجردي خونه رسيد

 مامانو غرغرهاي که رفت همين براي...نبود بده توضيحي کاراش براي اینکه اهل...سرميزد

 شرکتم توکاراي اما داشت توپي درآمد اینکه با...داشت بوتيک معروف پاساژ یه توي...نشنوه

 پشه هازی...پيداميکرد دختربازي براي وقت چطور موندم شخصه به من البته...باباروتنهانميذاشت

 ...نميگذشت ام ماده

 ...حاضرشدم شدرفتم سپري مامان آلود بغض زیرنگاه همش که بعدشام

 واستح بهنام...غرميزد بابابودومدام توبغل مامان...دیرتراومد کردوکمي قولي بد هميشه مثل بهنام

 ...بره بهارمویادت باشه ورپریده هاي سياسوخته اون گرم سرت بفهمم اگه ميکشمت...ها باشه

 ...رميزدغ همچنان مامان اما کنه بس بلکه ميکرد مامانونگاه اخم با ميخندیدیموبهنامم منوباباریز

 ...بانواینقدغرنزن چشم:گفت بوسيدو مامانوغيرمنتظره ي گونه بهنام تااینکه

 انمام اینکه قبل منم...بود واقعابعييد حرکتاازبهنام این آخه...شد بودساکت زده شک که مامان

 ...توماشين کردموپریدم بيادخداحافظي در ازشک
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 ودب زیادش دختراي دوست هاي مزیت اینم...ميرفت تصورم که بود ترازاوني سليقه یا اش خونه

 ي افهقي...نزدم حرفي منم...نبوده هنوزتوفکرشوفازا ميداد نشون که داشت عجيبي سرماي...حتما

 ...نذاشت حرفي جاي اش خسته

 دهبو رفته ورودم براي صبح خودش ي گفته به...بود داده نشون اتاقموبهم که بود اي چنددقيقه

 ...خرید

 تخت پتوي روي دستي...کرده درست برام اتاق که باشم چقداینجا قراره مگه فکرکردم باخودم

 ....رفتم خواب به فکروخيال هزارتا با...داشتم دوست که رنگي...بنفش...زدم لبخند...کشيدم

                      *** 

 نبالح غيرآشنایي صداي...بود اوج ي تونقطه قلبم تپش...بيدارشدم دادي وحشتناک باصداي

 ...ميخوند آهنگ داشت فریادگونه صورت به کشداروبدي

 ببررررررررر خودت منوبا

 قانععععععععم رفتن بههههههه من

 دارم نک بس بگم که رفتم بيرون ازاتاق.بلندترميشد پسرهرلحظه صداي.ميلرزید ازهيجان دستام

 دیگه رکهپس...ميریزم هم به بلند ازصداي من ميدونست اونکه...اصال کجاست بهنام...ميکنم سکته

 رسيده حال به ودم شاخ بي غول این از متعجب من...گرفت دستش ميزدگيتارم نعره

 ...ميخوند آهنگ بدي لحن بودوبا چشماشوبسته...بودم

 ببررررررررررررررر خوددت منووووبا

 زدوازجاپرید یهودادي...موند جوري همون بادیدنم چشاشوبازکردودهنش لحظه همون

 هستي؟ توکي – پسر

 ...بپرسما باید سوالومن انگاراین:گفتم فشاردادموبااخم دستموروقلبم

 ...نامرد اي...دختربياره دیشب قرارنبود:زیربغلشوگفت کردوگيتاروزد چشماشوتنگ

 ...جلونيا:گذاشتموگفتم عقب قدمي ترسيدم... اومد تمسم وبه
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 طتوخ حاالزده...ميوورد وپري حوري هميشه:گفت زیرلب باشه حرفمونشنيده انگارکه حال درهمون

 ...عزرائيلواینا

 آروم شایدکمي بودم کرده امومشت کرده یخ دستاي...بود تودهنم قلبم...ميرفتم متقابالعقب منم

 ...جلوترميومد بيخيال اون اما...شم

 ...پسر این نداشت ها سليقه ازاین...اش توپاچه کرده دختره...نبودما باهاش دیشب یه:پسر

 رفت تحليل انرژیمم ذره یه اون خورد دیوارسرد به کمرم وقتي

 ...ميزنم جيغ واال...دیوونه بروعقب-

 ترساومداز من سمت به کله با پاشو جلوي کوچک فرش ي لبه به گيرکرد پاش که بزنه اومدحرفي

 تعادلش حفظ براي که پسره...بازشد شدت به در که بکشم بلندباالیي جيغ تونستم فقط

 يکردمم نگاه سياه چشم دوتا به وحشتزده...بود من حاالکامالتوحلق سرم دیوارپشت دستشوزدبه

 یه دش باعث پرخاشگربود شدت به که بهنام بلند صداي...بود شده گرد ازوضعيتمون متعجب که

 ...باال متربپریم

 ؟ ميکني غلطي چه -بهنام

 باتعادلشوپيداکرد که پسرم...کردعقب بودوپرت شده هنوزخشک ازتعجب اشوگرفتوپسرکه یقه

 ودب کشيده ته انرژیم که منم...بود دوتادرگردش ما بين نگاهش گردش باچشماي دومترفاصله

 ...بهار...بهار:منوگرفتوگفت زده وحشت بهنام...شدوازدیوارسرخوردم شل پاهام

 بهار؟:گفت بهت وبا زیرلب پسره

 پسره روبه...)اینجام من...نيس هيچي... آروم...گلم باش آروم(...زانوزد پام جلوي...)بهارم:بهنام

 ...حالشو نميبيني بيارمگه چيزي قندي آب بروگمشویه(گفت باعصبانيت

 موهام روي کردودست بغلم آروم بهنام...چشماموبستم بود شده منظم قلبم ریتم کمي منکه

 .... دوستمه...نترس:کشيدوگفت

 ودب انگارافتاده...بود شده زمين نقش قالي مثل پسره...چشاموبازکردم که اومد گرومپي صداي

 ...نشکست:گفت مصنوعي ي سرشوباالگرفتوباخنده...بود شده قندخالي آب ليوان

 ...پاچلفتي دست احمق:گفت حرص با زیرلب بهنام...گرفت ام خنده ازحالتش...داد وليوانونشون
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 ااخمب بهنام...گرفت من سمت به...فقط بود قند کمي ليوان ته سمتمون به شدواومد بلند پسره

 مگه؟ مونده ازش چيزیم این:گفت

 نگمر ميدونستم اما...بود شده آروم قلبم ریتم...نخندم بود حقيقتاسخت...کرد نکاش گنگ پسره

 ...پریده

 ودب ریخته قند آب که هم محلي تواون...قندبياره آب کشيدورفت ازدستش ليوانوباحرص بهنام

 ...ميکرد منونگاه هنوزگيج پسره...زمين بخوره بود نزدیک

 ...اتاقت پاشوبریم:دادوگفت خوردم به ته ليوانوتا اومد که بهنام

 فشار لباشوبادندون کمي...قرصموداد تختم کنار آب باليوان...رفتم اتاق به همراهش

 ...ميام االن بشين:ادوگفتد

 خودم مدميو سرش بالیي اگه:گفت عصبانيت باحرصو اما نشه بلند صداش که جوري...بيرون رفت.

 ...جهنم ميفرستادمت شخصا

 داشتم...کليدانداختم بازنکردي زدم زنگ...اس توخونه کسي ميدونستم ازکجاباید:گفت پسرکالفه

 ...روح مثل یهودیدم شعرميخوندم دروصفت

 ...بزن حرف درست -بهنام

 ...دریایي پري مثل دیدم...خب خيله خب خيله-پسر

 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!شهاااااااااااااااب:گفت عصبانيت با بهنام

 کنم؟ صداش چيجوري پس بابا اي– شهاب

 ...ازدیوارا یکي بخوري ازمن یکي ميزنم -بهنام

 ...سوانميکر تيپي این...کردم تعجب...بهم زده زل خانوم یه دیدم...غول بچه خب خيله – شهاب

 رمب خواستم کردم تعجب ازحظورشون که ینه منظورم...ببخشيد ببخشيد:گفت سرعت یهوبه

 ...گيرکردو پام سمتش

 هک درشت فرهاي بلندبا و سياه موهاي...ميدادم حق بهش...کردم تختم روي به رو آینه به نگاهي

 يهشب...سفيد لبهاي...زیرچشمام کبودي...ام ازحدپریده سفيدوبيش رنگ...بود خورده گره توهم
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 بهش مسربزن یه برم:ميگفت که بهنام صداي با ولي...خندیدم اختيارآروم بي...بيشتر بودم ها اجنه

 ...دنشش بسته باز، مکثو بعدشم در بازشدن صداي...وچشماموبستم زیرپتو پریدم سریع...ميام

 ياینجور ميکردم سعي هميشه...داشتم تيزي گوشاي...ایستادنا گوش این به بودم کرده عادت

 ...کنم خودموسرگرم

 ميگن دوتاچي این کنجکاوبودم عجيب حاالم

 کردي؟ بلندش ازبيمارستان:گفت که شهاب ریز صداي

 کردي دشبلن نگي هي زیپتوببندي نميتوني:گفت مشهودي عصبانيت با بهنام...کرد چشماموگرد

 ؟!کردي بلندش

 ...اینجور سمت شناختمت سال 5 این تو من تااونجاکه...بهي دیگه عجيبه برام...خب -شهاب

 ...بهارخواهرمنه – بهنام

 کيته؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ – شهاب

 ....خواهرم-غرید بهنام

 جدا؟؟؟؟؟؟؟؟؟:گفت متعجب شهاب

 به که ازبهنام بود زیادي شایدتوقع...توذهنم کنم شومجسم قيافه ميتونستم...نداد جوابي بهنام

 بقيه به وتوجهي چشماموبستم...گرفت بازدلم اما بزنه حرفي اش ازخانواده اش ساله 5 دوست

 ...خوابيدم...هرچي یا بود تاثيرقرص...نکردم حرفشون

            *** 

 ...ميکردم گشنگي شدیداحساس...بودم نخوابيده خيليم پس...بود 00 ساعت بازکردم چشم وقتي

 ...آوورد رولبام لبخندي شهاب فافتادبازیادحر آینه به نگام

 ...بود هميشگيم بلندوشلوار،تيپ آستين لباس یه...پوشيدم مرتبي لباس

 هنامب تو بيا وباصداي زدم در به اي تقه...نبود حال توي کسي که ظاهرا...رفتم بهنام اتاق سمت به

 گوش ميومد حموم از که آبي صداي به باتعجب...نشست بادیدنم...درازبود روتخت...شدم وارد

 خوردي؟ صبحونه...شهابه:گفت بهنام که دادم
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 نهتع به همين براي دلخوربودم ازش هنوزم. حموم ميره اش توخونه که بودن راحت حتماخيلي پس

 ... خواهرداري نميدونست دوستت... جالبه:گفتم

 ...اتوبخور بروصبحونه-بهنام

 رکهد سمت برگشتم...کنه ناراحتم نميخواسته که بود مشخص صداش از روشوبرگردونداما بااخم

 کنه دخترروتقليد یه صداي داشت سعي اش ومردونه بم صداي بااون...شد بلند شهاب صداي

 ...؟نکنه کردي چيکارش...ووویييييي...بالگرفته که نداري صابون...جونم بهيييييي-شهاب

 و بهي:گفت ميکرد بيرونم که حالي بردودر در سمت منوبه ازحرفش جلوگيري براي زده بهت بهنام

 ...لشتوبياربيرون گمشوتن...زهرمار

 ...نچسب ایکبيري...چيييييييش:ميرسيد گوش هنوزبه شهاب ضعيف صداي

 براي...بود اتوآشغالي جور همه بود ترکيدن درحال یخچالش...کردم کنترل امو خنده زور به

 ...توحال وبرگشتم شيرکاکائوخوردم ليواني بهنام زدنهاي ازغر جلوگيري

 باصبح داشت حتما...انداخت باال ابرویي تک دیدنم با شهاب...شدن حال وارد هردو بعد مدتي

 شبيه چشماتون چقد:گفت باز نيش وبا نشست بهم نزدیک مبل زدویه لبخندي...ميکرد ام مقایسه

 ...همه

 اراحتن دختراس شبيه چشات ميگم بهي این به من:گفت توجه بي اون کردولي نگاش بااخم بهنام

 ...دیگه ميگم راست...بيا...ميشه

 ...شهابم من:وگفت ترکرد نيششوشل...اومد رولبام کمرنگ لبخندي

 ...بهارم منم:زدموگفتم کنار کمي دستم موهاموبا

 ؟!نشدین ناراحت که صبحم ازحرفاي - شهاب

 ...دیگه بود تفاهم سو... نه:گفتم کشيدمو نفسي...کرد وپرسشگرنگام

 ...باشه داشته شما مثل خواهري نميخوره تلخ گوشت این به اصال:گفت لبشوباالدادو گوشه

 ...دهنو ببند: غرید بود کرده تحمل خيلي که بهنام

 بري؟ نميخواي:گفت ارمکثي بعد
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 تدارک منم واسه...هستم نهار: انداختوگفت باال شونه اون ولي...بروگمشو ميگفت داشت رسما

 ...ببين

 سالتونه؟ چند:گفت منو به زد زل شهاب اما ترسيدم من که بود غليظ چنان بهنام اخم

 هم دوست یه حتي...بودم ارتباط در کمي هاي آدم با هميشه من...گرفت تعجب رنگ نگاهم

 کردن رقرارب ارتباط...تودبيرستان...فاميل تو...ميشدم محسوب بافته جدا ي تافته هميشه...نداشتم

 که ادمد طول خيلي توجواب فکرکنم...پسر یه با برسه چه...همجنسم با بودحتي سخت خيلي برام

 ...شد متعجب

 01:وگفتم پيچيدم گرفتم تودستم موهامو از اي رشته انتهاي

 همب بيشتر دبستانيم؟یا بگم داشت توقع چيه... کرد پام تا سر به ونگاهي باالرفت ابروهاش

 ميخورد؟

 االن؟ ميري بود؟دانشگاه چي ات رشته – شهاب

 ...بود نقاشي ام رشته...بيشترنخوندم هنرستان دوم تا...نه-

 چرا؟:وگفت انداخت بازابروباال

 ...کنيم درست ناهار گمشوبيا...بسه: غرید اش شده کليد دندوناي با بهنام

 

 زانو رو امو چونه و کردم جمع توشکمم وپاهامو کشيدم آهي...ميزدیم بيشترحرف کاش...گرفت دلم

 ...گذاشتم ام

 ايصد که...داره شهاب مثل دوستي که بود شانس خوش بهنام چقدر ميکردم فکر این به داشتم

 ...ما وردست اینجا بيا...خانوم بهار:شد بلند شهاب

 چيکار:تکردوگف من به نگاهي هميشگي اخم با بهنام...منوببينه تا شد خيز نيم اپن رو ومتقاعبش

 داري؟ بهار به

 ...بکشم رخش به هنرامو بياد چه؟ميخوام تو به...چيششششششششش:شهاب

 ...ميباره هنر هزارتا کدومش هر از:گفت گرفتو سمتم انگشتاشو بعدم
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 خوردش اي حرفه خواست گذاشتومثال تخته روي اي گوجه من به توجه بي...رفتم اپن سمت به

 هب نگاهي اخم با بود اینجا جالب...کرد له اونوتقریبا...گوجه هاي تکه به زدن گند بر عالوه...کنه

 ...نخندم لبموگازميگرفتم...است گوجه تقصير انگاري انداخت گوجه

 دستش زیر از رو تخته بهنام که ميکرد خورد مثال دقت با داشت...شد اولي از بدتر دوم ي گوجه

 :گفت کشيدو

 ...کن خورد قاچارو این ميدي؟بيا چراانجام نيستي کاریوبلد

 خورد نگيني داشتم...ميکنم درست هارو گوجه همون چراقارچ؟بده: گفت جانب به حق شهاب

 ...ميکردم

 ... ميخوره دردت به قارچ همين...خوبه گيریت آبميوه به دست که نه – بهنام

 قطف.:گفت رفتو اي غره چشم بهنام...ریز ریز...کرد قارچوخورد بهنام ي تعنه به تفاوت بي شهاب

 ...نميمونه ازش چيزي شه سرخ که اینا...کن زیاد منو کار

 ...کرد نگاه من به کردو نيششوشل بيخيال شهاب...برداشت دستش کردوقارچاروازجلو پوفي

 دستپختشوخوردي؟ -شهاب

 ...نه گفتم سر با

 نکردي؟ نمایي هنر آبجيت واسه بهي -شهاب

 مک عمرش از بزنه حرف انگار...ابولهولو این کن ولش:گفت لبخندي با شهاب...نداد جوابي بهنام

 ...ميشه

 که بود نمایشي ها غره وچشم ها اخم این داشتو عادت حرفاش به انگار...کردم نگاه بهنام به

 ...نکنه ابهتشوکم

 ميزدو حرف آروم...گذاشت اش گوشو،شونه بين برداشتو تلفنو بهنام...شد بلند تلفن زنگ صداي

 ...مامانه بيا بهار گفت مدتي بعد...نخير...بله ميگفت همش

 به ودب زده زل شهابم...کنم آرومش ميکردم سعي من ميباریدو حرفاش از دلتنگي...تلفنوگرفتم

 ...نگاهش از ميگرفت ام خنده...من لباي
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 يديببخش زیرلب...باشه چيزیش دماغم نکنه...بودم متعجب...دماغم به زد زل شد تموم که تلفنم

 پنجره ارکن...ها ميشه چيزیش یه پسرم این...ندیدم عجيبي چيز توآیينه...رفتم اتاقم به و گفتم

 عروسک مثل آدما باال ازاین...بود خيابون به رو اش پنجره خونه، باغ   خالف بر اینجا...رفتم

 اتاقم وارد بهنام که گذشت چقدر نميدونم... بود گرفته هوا...کبریت قوطي قد ماشينا...بودن

 ...بزنه در باید نميگرفت یاد...شد

 ...اس آماده ناهار -بهنام

 ...ميام-

 ...انگار شدم خل...کردم بينيم به نگاهي دوباره...دادورفت تکون سري

 قابمبش تو بزرگي برش یه...الزانيا...نشستم بهنام روي روبه صندلي پشت...بودن سرميز هردو

 خودش ترشوبراي گنده یه...بود توجه بي... کردم نگاه شهاب دست به متعجب...نشست

 اغتوب اصالانگار...ميکردم نگاه غذاخوردنشو رفته باال ابروهایي با...گذاشتوکفگيرودادبهنام

 ازبهنام انگار که آوورد سرشوباال...غذاميخورد غریب عجيب اشتهایي با...بود خوردن گرم...نبود

 بکشه؟ خوردن از دست شد باعث چي...رفت باال ابروش ، بخواد چيزي

 براش؟ عجيبه چي...وا...ميکرد من به نگاه یه من ظرف به نگا یه که بهنام سمت رفت نگاهم

 غذاموخورده بيشتري  نيم من...فهميدم دليلشو بشقابم به نگاه با

 ...بود کرده سرایت منم  به شهاب انگاراشتهاي...چجوریشونميدونم...بودم

 ...حيفي خيلي تو جون بهي:گفت لبخند با شدم معذب کمي من دید که شهاب

 ...ميگيرمت خودم...شي حروم نميذارم:خندیدوگفت

 ...ببند: گرفتوگفت چشم من از بهنام

 يابرومشک چرا؟چشمو:گفت دخترونه لحني با زدو پلک بار چند شهاب...شدید بود گرفته ام خنده

 نداري؟ دوس

 هتب ي قيافه شد تموم ام خنده وقتي...دارم نگه خودمو نشد دیگه که بود دار خنده لحنش اینقد

 خل امشب ميکرد فکر حتما بهنام...داشتم اي خنده ته هنوز...بود چشمم جلو هردو ي زده

 خودمم براي...ميخندیدم اینجور ونه... ميخوردم آنچناني غذاي نه من...ميدادم حق بهش...شدم
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 حرف هم با دیگه انگار...رفتم اتاقم وبه شدم کردموبلند تشکري خجالت با...بود عجيب کمي

 خيلي و کشيدم دراز تخت روي...بودم کرده صرف زیادي انرژي...نميومد صدایي چون نميزدن

 ...رفتم خواب به سریع

*** 

 مزاحمش اینجام حاالکه نميخواستم...بوتيک بره فرستادم زور به و بهنام روز اون فرداي

 قبل لمث دید ام وقتي...ميکرد معذبم بود هرچه دليلش...ميشد خيره صورتم به مدام بهنام...باشم

 هاسال انگار...کسلم کمي شهاب نبود از بگم اگه نبود دروغ...نزد حرفي کرد،اما اخمي ميخورم غذا

 ... نبود اون وحاال ميکردیم زندگي هم با که بود

 به شدن خيره...نبود سختي کار بودم گذرونده اتاقم تو فقط سال 4 که مني براي روز گذروندن

 ...کشيدن نقاشي و خوردن پنجره،قهوه پشت خلوت خيابون

 ...اومد در صدا به تلفن

 ...الو-

 شما؟:گفت عصبانيت با که ي دختر ریز صداي

 دارین؟ کار کي با:گفتم قبلي لحن با...کردم تعجب

 هستي؟ توکي گفتم – زد جيغ

 ...بهارم من:گفتم اراده بي

 تمگذاش...بودا کم اش تخته یه...کردم قطع کردمو پوفي...ممتد بوق بعدم عصبي نفسهاي صداي

 ...رفت باال هيجان از قلبم ضربان...خورد زنگ باز که جاش سر

 ...الو-

 ...خانوم بهار سالم:گفت که بمي صداي

 ...شهابم:بگه باز که شد باعث مکثم

 ...آقاشهاب سالم-

 شما؟ خوبين -شهاب
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 ...ممنون-

 ...داشتم زحمت یه:کردوگفت مکثي

 ...بفرمایيد... ميکنم خواهش-

 بخونيدش؟ برام ميشه...تلفنه شماره روش...اپن ستون کنار روزنامه تکه یه -شهاب

 ...آقاشهاب ببخشيد:گفتم سریع که کنه خدافظي خواست...خوندم براش بعدازپيداکردن

 ...جانم -شهاب

 دارید؟ بهنامو بوتيک دقيق آدرس شما:وگفتم کشيدم نفسي...باالرفت ابروهام

 چطور؟ آره:کردوگفت مکثي

 ...کنم داشت یاد من بگيد ميشه-

 ...کرد قطع ساده خداحافظي یه با آدرسوگفت متعجب بالحني

 جببودموتع پریده رنگم...پوشيدم رفتمومانتوشلوارمو اتاق سمت به...بود 2...کردم نگاه ساعت به

 ...کنم کاري کسي اطالع بدون و تنهایي ميخواستم بار اولين براي اینکه استرس...نداشت

 من ایدداشتن،ش حق البته...برم جایي تنها بودم نتونسته هيچوقت...بابا یا...بوده هميشه،سرویس

 ...ميدادم نشون ضعيف حد از زیاد

 مسخره شاید...دم دودو شلوغ،پرترافيکو خيابوناي دیدن...گرفتم تماس آژانسي به تلفن ازدفترچه

 ترک هنرستانو حتي پزشک دستور به سال 4 که مني...بود انگيز هيجان من براي اما

 ...ام خانواده دلخوشي براي فقط...گذشتم بودم عاشقش که اي ازرشته...کردم

 .گلوموگرفت بغضي...نياز اوج تو...بودم تنها واقعا بود،من سخت اما

 رايب خونه بود گذاشته...بود بهنام کردم،پوله پولوحساب...رسيدیم که فهميدم ماشين باتوقف

 ارمک این و باشه بهنام ميکردم خداخدا...انداختم باال شونه...دیگه بود الزم االنم خب...الزم مواقع

 ...باشه داشته نتيجه

 ...نشه ناراحت بهنام خداکنه...بود شده تند کمي قلبم ضربان...رسيدم پاساژ دوم طبقه به
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 دیدنم با که ساله 42 42 حدودا پسري صندق پشت...رسيدم بوتيک به...بود یخ یخ انگشتام نوک

 ...کرد شل نيششو

 ...اومدین خوش خيلي-پسر

 وممعل سروتهش که بود بزرگ انقدر بوتيک...اومدم اشتباه نکنه...شدم دستپاچه اي لحظ براي

 ...بهار بوتيک...کردم نگاه شيشه به...نبود

 ...ماسيد ،رولبم آشنایي مانند جيغ صداي با که نشست لبم رو لبخندي

 ...تلفنامونميدي چراجواب-دختر

 بود؟ کي دختره خونت؟این بزنم زنگ باید حتما...بهنام توام با:گفت حرص با...نيومد جوابي

 که شهاب بم صداي...کنم پيدا صدارو منشاء کردم زدموسعي لبخند دوباره...بود بهنامم پس

 ...بده جواب نميتونه که جایيه حتما...بهي نباش نگران:گفت

 ...بود اونم پس...بایستم اي لحظه شد باعث

 کنم؟ کمکت ميخواي:گفت لبخند با اومدو سمتم به دخترنسبتاچاقي

 ...انداخت ابروباال ازدیدنم چرا نميدونم...بود بانمک... کردم غليظش آرایش به نگاهي

 کيهههههه؟ بهاااار این بهنام:بلندشد باز دختره صداي

 نه؟ یا ميکني بس:بود حدبلند از بيش که بهنام عصبي صداي

 ...شهاب خونه ميرم من:گفت که دادبهنام تندوبعدم قدمهاي صداي

 چهب حوصله من...ميشن یتيم هات بچه ميکني تصادف اینجوري بيام بذارمنم....صبرکن-شهاب

 ...ندارم داري

 بچهههههه؟:گفت باجيغ دختره

 صداش لبخند وبا رفتم سمتش به بهنام بادیدن...هيجان بودوازطرفي گرفته ام خنده ازطرفي

 ...توکمرش رفت راست شهابم ایستادو ازدیدنم زده بهت...کردم

 ...پشيمو شد چي-شهاب
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 ...ایستاد متعجب اونم بادیدنم

 بهاراینجاچيکارميکني؟ -بهنام

 شمايچ با دختر یه...جلوم پرید فشنگ مثل چيزي یهویه که بدم جواب هميشگيم لبخند با اومدم

 به هم اش نارنجي تيپ...خوشکله گفت ميشد شک بي که روشن موهاي... عسلي درشت

 ...شمایين خانومممم بهار پس...به به:گفت اش مخي تو صداي همون با ميکرد اضافه جذابيتش

 ...سالم-

 فهميدي؟ منه مال بهنام کوچولو نميداري؟ببين بر من نامزد سر از چرادست -دختر

 نامزد؟...کردم نگاه بهنام به زده بهت

 ینطوريا قضيه...کن گوش لحظه یه...بهار:گفت سمتمو به بوداومد بعييد ازش که پته تته با بهنام

 ...ميکني فکر تو که نيس

 ...ميلنگيد کار جاي یه یعني بود دستپاچه بهنام وقتي

 بهنام؟ چيييي یعني-دختر

 ...جيگربگيردختر به دندون مين یه رزي -شهاب

 ست؟ همه مثل ميگفت بهنام که دختري رزي؟رزیتا؟همان

 ذابج بدجور که سياه وابرویي چشم با قدبلند دختري...نميکرد عکسشوثابت بهنام درماندگي

 .برد اي صندلي سمت منوبه...گرفت بازومو نگراني با و اومد سمتم ميدادبه نشانش

 چون دبو دیدني خيلي بهنام ي قيافه انگار...کرد نگام دلهره با نشستو پا روکف روي جلوم بهنام

 ...خبره چه ببينن بودن اومده ام دیگه دختر ویه تپله دختر اون...ميکردن نگاه اون به همه

 ...خوبم من-

 ...منما باشه شاکي باید که اوني:گفت اخم با رزي

 ...دیگه کن بس....بهنامه خواهر بهار رزي بابا:گفت طاقت بي شهاب
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 گترن بدجوري:دادوگفت دستم به ليواني بلنده قد دختر اون...ميکردن نگاه منو متعجب همه حاال

 ...اینو بخور پریده

 ...بزنم لبخندي زور به کردم سعي

 ...که نميدونستم...من...من-رزي

 ...نيمميز حرف درموردش بعدامفصال...رزیتا برو:گفت شدو بلند عصباني شدت به لحني با بهنام

 دویيد چشماش تو که اشکي...رو دختر اون به برسه چه ترسوند هم رو من بهنام مفصالغليظ

 بهنام؟ خبره چه:بگم ام اومده در چاه ازته باصداي شد باعث

 بدجور بود معلوم پس ميبره تپشموباال بلند صداي ميدونست...دادبزنه من جلوي نداشت سابغه

 ...گيرینپاچه

 ...رزیتا خوشحالم ازدیدنت:گفتم و برگشتم دختر سمت به هميشگيم لبخند با

 ... بهنام که نميدونستم باورکن...منم:گفت زده بهت

 ...مرموزه بدجوري من برادر این...عزیزم داري حق-

 رموفشا افت...ميداد نشون هميشه از بودبيشتر اومده قلبم به که فشاري...کردم کوتاهي وخنده

 ...خوردم قلپ وچند انداختم قند آب ليوان به چنگي همين براي...ميکردم حس

 يراض ازتو که بهنام؟بهارخانوم ميترسيدي ازچي...بيا...رسيد سر به ما ي قصه...به به -شهاب

 ...تره

 يدلنشين لبخند با قدبلنده دختر...نميکرد ،بهناموآرووم حرفم این حتي...زدم زورکي لبخندي

 ...شهابم دختر دوست محيا منم...عزیزم خوشبختم:گفت

 ...گفتم آرومي خوشبختم لرزاني صداي با...نميومدم کاش بود بس...دیگه هيجان یه باز

 ...بيارم گير عسلي چشم یه زمستون براي ميخوام ایشاله...متغيره البته-شهاب

 یه هميش:گفتم آروم کردمو مشت امو زده یخ دستاي...زد بازوش به مشتي کردوباعشوه اخمي محيا

 بگيرید؟ برام آژانس

 .کرد وبلندم بازوموگرفت هميشگيش اخم با بهنام
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 به دادم هتکي سرمو...بيشترميشد قلبم روي فشار لحظه هر ميکردم احساس شدیم که سوارماشين

 وشاید...پنجره ویه ميموندم من...ميرفت هم بهنام...شدم تنها فکرميکردم اونچه از بيشتر...پشتي

 ...کشيدن نفس سالي دو یکي

 ...بود محض تنهایي تقدیرم...شد بسته چشمام...افتادیم راه که یکم

 آره؟ بشه پاسوزت مرگت ي تالحظه داشتي توقع حتما

 ...زندگيه دنبال اونم...برادرت حتي...نميکنه خوش دل مرده یه به هيچکس...خياالتي چه

 ...بود شده دوخته انگاري اما،لبام بدم جوابشو ميخواست دلم...ميومد بهنام صداي

 ...مطلق تاریکي...هيچ وبعدم بهنام داد صداي

                 *** 

 ضايف شناخت با...کردم سعي باز...داد باد به زحمتمو همه اي قوي نور...سنگينموبازکردم پلکاي

 متس به...کشيدم عميقي نفس...نبود کسي...گردوندم کمي سختي به سرمو...اورژانسي اتاق

 ...سرچرخوندم شيشه

 ...شهاب... بود زدن قدم حال در آشنایي رخ نيم

 دوش رخ تمام سمتم به...ایستاد که بچرخه اومد دوباره... ميزد قدم توپارک انگار...برگشت دوباره

 از پيگروم صداي...دیده درست ببينه کنه دقت انگار آووردکه جلو هواسرشو بي...کرد چشماشوتنگ

 دجوريب بود مشخص...نتونستم ولي بخندم ميخواستم...شد بلند سرش و شيشه محکم برخورد

 پرستار:زد داد دیده چي اومد یادش انگار دفعه یه اما زد غر لب زیر  کمي...گرفته درد سرش

 ...پرستار

 من يول...دکتر هم بعد و اومدن اتاق به پرستار تا چند...بشنوم هم اینجا از من که بود بلند اینقدر

 شيهو بي داروهاي براثر...بود شده متفاوت واقعا ریش اون با که بهنامي...بود بهنام به هنوز نگاهم

 ...شد چي به چي نفهميدم

 ... شدم منتقل بخش به روز یه از بعد 

 ...بودم هوش به بود ساعتي یه
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 ...کنم بيدارش نميومد دلم...بود خوابيده تخت پایين بهنام اما

 وحشت بهنام...داد سالم بلندي صداي با توو اومد شهاب ي کله متقاعبش و خورد در به اي تقه

 ...شد بلند زده

 ...پایين بيار نحصتو صداي بگم بار چند...بيشعور:گفت کردو در سمت به نگاهي

 بيارم خوابه بهارخانوم وقتي گفتي اما...گفتي زیاد:گفت اومدو تخت سمت به شل نيشي با شهاب

 ...بيداره که اینم...پایين

 گامن متعجب و برگشت سمتم به بود شده شهاب حرف متوجه انگارتازه بعد سرشوخاروند بهنام

 ...کرد

 ...شد ولو صندلي روي باشه رفته تحليل اش انرژي انگار...نشست لبم رو لبخندي

 ميداري؟ دوس چي کمپوت خانوم بهار -شهاب

 ...هلو:گفتم اي خنده تک با

 ....برات بيارم هلویي یه االن چشششم به اي -شهاب

 روزه چند وریش ریخته بهم موهاي اون با...هميشه از تر مغموم ترو ساکت...دادم بهنام به نگاهمو

 ...اش

 ...گرفت دستمو فهميدو خودش...برسم دستش به تا وکشيدم دستم

 ...نميگفت هيچي

 ...ميزد حرفي یه کاش

 ...اومد سمتم به گيالسي کمپوت با شهاب

 دیگه؟ هلو  این: گفتم باخنده

 ...جان نوش:گفت نفس به بااعتماد

 تو دوقاشقم بازي مسخره با وسطا این گرچند...داد خوردم به ته کمپوتوتا...گرفت ام بيشترخنده

 ...کرد بهنام حلق
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 رد مدام که شهابي با بودن...بود خوب من براي بود کننده کسل هرکسي واسه بيمارستان روزاي

 اگه نبود دروغ...پرستارا دکتراو کردن اذیت تا گرفته شوخياش از...بود بهنام  کردن اذیت حال

 ...ميدیدم بار چند بيمارستانو،روزي پرسونل کل...ميگفتم

 مي مدام که نگاهاش...وزیادش الکي هاي لبخند...بهنام خوشحال ظاهر به ي قيافه وسط واین

 ...دزدید

 ...غم...ناراحتي مسبب...ميداد بهم بودن مسبب حس

 ...منداشت ميکردو پا به مامان که جنجالي ي حوصله واقعا...بود نگفته اینا مامان به که بود خوب

 ...کردن مرخصم بالخره روز 5 از بعد

 ...بود حس ميکردوتو لبخوني آهنگ با شهاب...بودیم نشسته توماشين

 ...ما خونه بریم شام شهاب:گفت انداختو من به آینه از نگاهي بهنام

 چيه؟ قضيه:گفت متعجب شهاب

 باشه؟ داشته اي قضيه باید حتما:دادوگفت پيشونيش به اخمي بهنام

 ...خب آره:گفت زدو زل شيشه به متفکر شهاب

 چرا؟-بهنام

 هميشه.ساده چایي یه به حتي نکردي دعوت منو بارم یه سال 5 این تو تقریبا تو آخه-شهاب

 ...پاشوبيا شام کردم،حاالميگي دعوت خودمو خودم

 داري؟ برام فکرایي نکنه:گفت شده ریز چشمایي با بعدم

 فکرایي؟ چه...بوزینه شو خفه:گفت شهابو سمت برگشت اخم کردبا نگاهي من به بهنام

 خيال کني درازي دست بهم ميتوني کردي فکر اگه: گفت درو به چسبيد کمي شهاب

 ...بخوره من بدن تنو به دستت اگه کنن آبروت بي پاساژ دم ميفرستم هواخواهامو...خامه

 بهار جلو زشته بگير گل:گفت عصبي بهنام

 ...بود انداخته راه ب شها که نمایشي این به ميخندیدم ریز ریز من

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 VANIA.b |چشمهایت رمان

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

 

24 

 

 ناال که نبود من بدن و تن دنبال فقط تو هيز چش اون...نکبت مرتيکه دیگه ميگم راس-شهاب

 ...کردي آباد تهرانو ماشاله...هس

 ...بزن سق نيمرو برو...اصال بياي گمشونميخواد -بهنام

 ...نداره حرف پختش دست جدیدم دختر ،دوس داري اختيار:گفت کردو نازک چشمي پشت شهاب

 محيا؟-بهنام

 ...بارب عسلي چشم یه...کنه قاضي نميتونس پنيرم نون اون...بابا نه-شهاب

 ...خب خيله-بهنام

 آدم بازیش دختر بااین...بترسم شهاب از باید کردم فکر این به...براشون بود راحت چقدر

 خواست؟ کردن نگاه واسه دختروفقط ميشه مگه...ميشد محسوب خطرناکي

 بولشق بود؟بهنام بهنام مثل نميترسيدم؟چون ازش چرا...افتاد خيالش بي ي چهره به آینه از نگام

 ...بود؟نميدونم داشت؟دوستش

 ...نميترسيدم ازش بود که هرچي اما

 بهنام به توجه بي شهاب...خيابون به دوختم نگاهمو... ميکرد سنگيني آینه ازتو بهنام نگاه

 ات خورد لگد یه آخرم کرد کالفه بهنامو که ميومدبراش اطوار ادا همچنان اما کرد قبول درخواستشو

 ...شد آرووم

 ...ميکردن بحث هم با داشتن...سالن به برگشتم کردمو عوض لباسامو

 ...دیگه ،برو شدي انگوري گوري شبيه بابا اي-شهاب

 ...نکن پيله-بهنام

 ...حاظره ،شام بياي بزن بروسري...من برادر ميترسه دیدنت با معصوم دختره این-شهاب

 کني؟ استفاده ميخواي آشپزي تو هنرت هزارتا اون از دقيقا آها-بهنام

 داري؟ دوس...نظربگيریم در هالهل زهر برات ميخوام بهار با...آره -شهاب

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 VANIA.b |چشمهایت رمان

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

 

25 

 

 ودب بار اولين براي...حموم رفت کشيدو پوفي...افتاد من به نگاش که کرد نگاش چپ چپ بهنام

 ...کردم شهاب به نگاهي...بود گذاشته تنها شهاب با منو بهنام

 ...ببينم بيابریم-شهاب

 ...شد خيره بهش مدتي کردو باز یخچالو در.رفت آشپزخونه وبه

 کنيم؟ درست چي حاال-شهاب

 بلدي؟ چي:گفت و انداخت باال ابرویي.کردم نگاش مظلوم

 ...هيچي-

 هيچي؟:گفت کردو چشماشوتنگ

 ...بودم نزده هم نيمرو حتي سن این با...ازش نگاهموگرفتم

 هوم؟ کنيم درست آووردي در من املت یه ميگم من...خب خيله-شهاب

 جوري؟ چي مثال-

 شب چند ي مونده وکالباس اي دلمه فلفل تا4و گوجه تا 2 3کردو یخچال به نگاهي

 خما با...دستش گرفت گنده پياز یه کردو کابينت داخل به نگاهي... ميز رو پيششونوگذاشت

 کني؟ خورد گوجه ميتوني:گفت

 ...اوهوم-

 کرد ميشه چيکار این با ببينم منم خوبه-شهاب

 فتح قله انگار...شد خورد دست یه همش اما دراومد آبش گرچند...شدم گوجه کردن خورد مشغول

 ...ميریزه اشک بهار ابر مثل دیدم تعجب کمال با که شهاب سمت برگشتم باذوق باشم کرده

 اشو ونهد یه...آور اشک گاز یا پيازه نيس معلوم:گفت کردو اخمي...بگيرم امو قهقه جلوي نتونستم

 نميدادیم شهيد همه این ميکردیم پرت عراق سمت به

 بل وزیر آشغال سطل ریخت بيشترشو نصف...شدم ولو صندلي روي اي گوجه دستاي با ازخنده

 ...دیگه بيا...بزنه اشو ریشه کال یا بزنه ریش رفته نيس معلوم: گفت
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 در يازپ هردوبه...پيازا سراغ رفت کردو ریز ریز کالباسارو اونم کردم خورد فلفالرم شستمو دستامو

 ...هوا رو بره خونه و مبادابسوزه بودیم زده زل شدن سرخ حال

 رخس بریم بيا...بودم فيزیکدان االن ميدادم سومم سال فيزیک به رو توجه این من یعني -شهاب

 ...دیگه ميشه

  نه:وگفتم داشتم نگهش آستينشوکشيدم ي لبه

 ایستاد حرف ،بدون کرد نگاه آستينش به متعجب

 کنيم؟ کار حاالچي-

 چشماش گرد ازحالت متعجب....کردم کارو همين اراده بي منم سمتم برگردوند سرشو

 فلفل؟ یا اول گوجه اینه منظورم:گفتم

 ...ميریزمشون باهم بذار نميدونم:گفت آروم ثانيه چند بعد

 يیک چون بود من مثل انگار اونم...نميووردم سردر ها ازادویه...دادم تکون موافقت نشونه به سري

 مرغ تخم تام 2 پنيرپيترا عالمه یه کالباسو کردن اضافه بعد...ریخت ها ادویه همه از ذره یه

 ...توش شکست

 شد باعث بهنام صداي که...کردیم نگاش باشيم،فقط زده زل امون بچه به انگارکه منوشهاب

 ...بپریم ازجامون

 بخوریمش؟ بياریم دارید دوس-بهنام

 وت ریخت املتو تند تند گرفتموشهابم فاصله سریع بودم شهاب مماس خاطرپرش به منکه

 ...بشقابا

 ميجویيد اخم با که بود بهنام ي لقمه به نگاهمون

 ...خوبه توش ریختين پيداکردین ازکجا دقيق نميدونم که دارچيني این از نظر صرف-بهنام

 هر اشهب آماده انگاراونم شهاب به بانگاه...ميداد دارچين طعم ميگفت راست...گرفتم اي لقمه سریع

 ...خنده زیر زدیم دو

 ...بودم خورده که بود املتي ترین لذیذ شاید...چسبيد بدجوري باز دارچين طعم اون با
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 مياي؟ شمال برم ميخوام:گفت بهنام که بودیم نشسته کاناپه رو هم کنار

 ؟...هستن کيا:گفت انداختو باال اي شونه شهاب...بود شهاب سمت روش

 ...خودمون بذاري اگه-بهنام

 ... نوچ-شهاب

 ...کسيو هر نه ولي کن دعوت...خب خيله-بهنام

 دیگه؟ من ویالي:کردوگفت من به گذرایي نگاه شهاب

 ...نداره فرقي-بهنام

 ميکنم ردیفش باشه-شهاب

 ...ميفتيم راه صبح فردا-بهنام

 زود؟ صبح؟چرااینقد-باالرفت شهاب ابروهاي

 ...ابي خواستي وقت هر تو ميریم بهار منو نمياي اگه:گفت و انداخت کمرم پشت دستشو بهنام

 .نچسب:گفت کردو نازک چشمي پشت شهاب

 ؟بچينيم ساکتو هم با ميخواي:گفت زدو محوي لبخند.بود من لباي به بهنام نگاه.ریزخندیدم

 ميریم؟ روز چند واسه-

 ...شدي خسته هروقت...نميدونم-بهنام

 اخم با که کردم نگاش زده بهت...جاش از پرید شهاب دفعه یه که گذاشتم اش سينه سرموروي

 خونه ميرم:گفت

 ...مياي ما با اگه باش اینجا زود صبح:گفت شهاب اي دفعه یه رفتار بيخيال بهنام رفتو در سمت به

 ....رفت دادو تکون سري اونم

 .گذشت مي  خودش ساک بستن براي رفتنش از اي دقيقه چند...چيدم ساکمو بهنام باکمک
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 افرتمص این خيالوهيجان فکرو...باشم تنها امشب نميخواست دلم...کردم آماده فردا لباساموبراي

 هک بزنم در اومدم. ایستادم بهنام اتاق در پشت دست به بالشت همين براي...بخوابم نميذاشت

 ...شدم صحبتش ي متوجه

 ميرسيد نظر به آروم اما کالفه لحنش...بود انگارباتلفن

 بياد نزمي به آسمونم نه ميگم وقتي...ببين...کن توگوش...بشنوم نميخوام نه...کن بس -بهنام

 حرف باهات نرمش با اینقدر بدم قول نميتونم دیگه چون ویال، نياي اميدوارم...نميشه عوض حرفم

 ...بزنم

 ...سکوت وبعدم

 .نيدمش اما ضعيف خيلي بهنام توي بيا صداي...زدم در مخاطبش باشه ميتونه کي ازاینکه متعجب

 ...وجبي نيم اینجا بيا:گفت زدو لبخندي دید دست به بالشت منو وقتي

 توبغلش پشت از...کشيدم دراز کنارش خواسته خدا از منم. کرد اشاره کنارش کشيدوبه ودراز

 ميرفت ور موهام با معمول طبق اونم بودمو

 باهامون؟ ميان کيا بپرسم ميتونم:گفتم کشيدمو نفسي

 ...شهاب منو مشترک دوستاي -بهنام

 هست؟ توشون دخترم-

 ...اوهوم:کردوگفت اي خنده تک

 زیادن؟-

 ...باهم راحتن یکم منتها...خوبين آدماي...نباش نگران -بهنام

 نظر؟ ازچه-

 ...دیگه دخترن دوس پسر دوس -بهنام

 ...خندید وریز

 مياد؟ رزیتام-
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 نه گفت کردومحکم قطع و خندش

 چرا؟-

 بياد نميتونه -بهنام

 بياد؟ بگي بهش که بخوام ازت ميشه-

 کني؟ اصرار اومدنش به اینقد چراباید -بهنام

 بيارم در ازدلش ميخوام نبود خوب اولمون دیدار-

 ...ني نيازي -بهنام

 بهنام ميکنم خواهش-

 به زود ینکها عجيب...رفتموچشماموبستم توبغلش بيشتر پشت از. نداد کشيدوجوابي عصبي پوفي

 باشه؟ من آرامش ميتونست کي تا آغوش این...خيال فکرو بدون.رفتم خواب

                     *** 

 ...رسيد گوشم به شهاب صداي که ميکردم مرتب شال زیر موهامو داشتم

 بخوابم ساعت دو نذاشتي که بگيري ساعته دو حناق -شهاب

 بياي نبودي مجبور -بهنام

 زدي زنگ بار 51 همين واسه خب آره -شهاب

 بزني ازخوابت االن نيازنبود برميداشتي اشو دفعه یه اگه...داشتم اي دیگه کار-بهنام

 مياي؟ ادا داري یا نچسبي ذاتا بهي بينم -شهاب

 ميکني؟ فکر چي خودت-بهنام

 ...باشي نچسب بلدي بدجور...بودي اینجوري بچگي از نظرم به-شهاب

 حاضري؟...بهااااااااااااار...کن وراجي کم -بهنام

 .اومدم-
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 یقه ودب تنش سفيد کوتاه آستين بليز یه...ميرفت ور موهاش به آیينه جلو شهاب شدم که حال وارد

 ورزیده بهنام از منتها...بود بهنام قد هم...سياه لي شلوار یه با بود گذاشته باز کجاها تا اشم

 ...ساخته خودشو باشگاه تو حسابي بود مشخص...تر

 سالم-

 خانوم؟ بهار احوال به به:گفت انداختو باال ابرویي تک سمتمو برگشت

 ...خوبم -گفتم انداختمو پایين سرمو خجالت با

 ...حسوداتون چشم کورشه...باشين خوب هميشه که ایشاله – شهاب

 بنداز راه لگنتو برو بریز زبون کم:گفت دادو هلش در سمت به کمي بهنام

 .افتاد راه جلوتر کردو نازک چشمي پشت دخترا مثل شهاب

 کمش میک اخم با بهنام...ماشين تو پيچيد رپي موسيقي صداي شدم جاگير که عقب صندلي روي

 :گفت کردو

 شد؟ چي رضا

 نياد؟ باشه خوري مفت جایي ميشه مگه...بابا است پایه:گفت کردو عوض رو دنده

 بياد بگي رزیتارم بگم ميخواستم: گفت حرص با بهنام

 ویال؟ بياد:کردوگفت من به نگاهي ازآینه متعجب شهاب

 حسابي کوه و وجاده دارودرخت همه اون به کردن نگاه.نزد حرفي دیگه شهابم.نداد جوابي بهنام

 هک بماند...رسيدیم ساعته سه رفتو وقفه بي شهاب چون انگار، نبود زیادي راه...ميداد انرژي بهم

 ...ميشد ساکت بهنام اخم با که...جلو بشينم من بهنام جاي به غرزد چقد شهاب

 یه مرکز در درست بزرگ ویالیي...شدم پياده ازماشين ذوق با دیدم ویالرو وقتي

 تمام... تر جذاب بيرونش از داخلش...ميرفتم راه جوجه مثل بهنام پشت...استخروآالچيق...باغ

 مي يجنگل هاي کلبه این یاد آدمو خونه ظاهرچوبي...بود شده چيده سليقه با البته و چوبي وسایال

 ...انداخت
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 ابهج وسایالرو کمي...گذاشت توش وسایالمونو شدو کف هم طبقه همون تو بزرگي اتاق وارد بهنام

 ...شلوار بلندو آستين بليز یه هميشه مثل...پوشيدم راحتي لباس و کردم جا

 شب تا بندازه راه رو شوفاژا و شوفاژخونه بره خواست بهنام از خریدو ميره که زد داد بلد شهاب

 ...نشه سردمون

 وهمت درختاي دارو باکلي باغو ویالبازميشدو پشت به پنجرش...زدم اتاق تو چرخي رفت که بهنام

 ادزی نقاشي واسه ایده بندازم عکس یه ازاینجا حتما باشه یادم...ميذاشت نمایش به پيچيده

 داشت

 .بکشم خونه تو سرکي نبود بد بودم بيکار حاالکه

 .داشت بزرگي اما مجهز چندان نه ي آشپزخونه

 اما داشت باغ به رو پنجره ما براي خب ولي...بود ام دیگه دلباز اتاق 4 بهنام منو اتاق غير به

 نه دیگه اتاقاي

 .بود پایين سالن تو بزرگم دستشویي و حموم یه

 شد ،وارد دودي کثيف کرو ظاهر با بهنام که بودم کشيدن سرک حين در

 ...کن نگاه... خودت با کردي چيکار-

 تو؟ چيکارميکني...بگيرم دوش ميرم:گفت کشيدو کرد،پوفي پاش تا سر به نگاهي

 زدم مي دید اتاقارو داشتم-

 ...ميام خودتو کن سرگرم...شدم روغني حسابي ميکشه طول کارم یکم-بهنام

 ...باشه-

 ...دادوبيدادشوندارم حوصله...حساسه یکم... اس پسره این اتاق...نرو باال ي طبقه...راستي-بهنام

 االب به حواسم همه اما گفتم لب زیر اي باشه...نبود باال به حواسم اصال...کردم پله راه به نگاهي

 ها پله متس به شدم بلند اختيار بي شد بلند که آب صداي...نشستم مبلي روي رفت که همين...بود

 ...رفتم
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 اي يوخال بزرگ سالن رسيدم که باال به...کرد غلبه باال برم اینکه استرس و هيجان به فوضولي

 تراس سمت باریکو در یه روم روبه...بود پرشده اي سرمه گرد فرش یه با فقط که بود روم پيش

 ...چوبي بزرگ در یه

 برم دبع ببينم اینو اول بهتره پس بود کاري اصل بزرگه در اون احتماال...رفتم رو روبه در سمت به

 ...اون سراغ

 .دیگه بود قفل اینم حتما...رفتم دوم در سمت به...نشد باز اصال چون بود قفل در

 .بود باز تعجب کمال در ولي

 ختت یه...بود سفيد تماما وپارکت چوبي دیواراي غير به بزرگ،که خيلي اتاق یه...بود عجيب برام

 تنها...وسفيد بزرگ کمد ویه اتاق،دراور کف سفيد گردو سفيد،فرش و مخملي ها پرده... سفيد گردو

 یهسفيد، کوچک آباژور یه غير به تخت کنار...بودم دیده که دکوري ترین ساده.بودن اتاق وسایل

 ...ميکرد خودنمایي عکس قاب

 نرم زیادي...نشستم روش اختيار بي...مانند مخملي باپتوي تخت یه...رفتم تخت سمت به

 این ميکرده حالي چه...اوم...بذارم بالشت رو سرمو شد باعث ممنوعه جاي یه کشف هيجان...بود

 ...آجرمانند هاي طبي اون جاي به بگيره نرم تختاي ازاین منم براي بخوام بهنام از بهتره...شهاب

 ...دبو مادرش حتماعکس...زدم لبخندي...قشنگ لبخند یه ،با زن یه...عکس قاب سمت رفت نگام

 روشنو و،اتاق پنجره از مالیم باد با آفتاب نور...افتاد اتاق باز پنجره به نگاهم...پيچيد اتاق تو بادي

 .ميکرد خنک

 .دیدم چشم ازگوشه چوب چهار تو رو مردي هيکل که بزنم لبخندي آرامش ازاین خواستم

 بود؟ اومده کي شهاب...برگشتم سمتش وافربه ترسي با

 ...کرد یخ پام دستو ميزنه گلوم تو ميکردم احساس که قلبم شدید ضربان از

 ...ندارم بيدادشو دادو حوصله...حساسه یکم:ميشد اکو سرم تو بهنام ي جمله

 .شدم بلند لرز ترسو با

 ...خواستم نمي... نمي...من...من-
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 ...کنم چيکار باید االن نميدونستم...بود فکر تو انگار ولي معمولي اش قيافه

 ...من قصد...ببخشيد-

 سمتم هب...نشستم تخت رو دوباره اختيار بي بود کرده یخ اینه؟دستام غير مگه دیگه بود فضولي

 رومآ نشستو زانو رو پام جلوي ولي اتاقش تو اومدم حقي چه به که کنه دادوبيداد منتظربودم اومد

 پریده؟ رنگت خوبي؟چرا:گفت

 ...نمي واقعا منوببخش...اینجاروببينم شدم کنجکاو فقط...راستش-

 دختر؟ ترسيدي اینقد چرا حاال:گفت کردو اي خنده تک

 ...آخه-

 .نکنه بيداد دادو خداکنه...ميشد نرمال داشت ضربانم کرد نگاه چشمام به منتظر

 ...دیگه بود کرده االن تا ميخواست اگه خدا خنگه

 ...نم ولي...باال نيام گفت بهنام:گفتم مظلومي لحن با و شدم خيره توچشماش...شدم آروم کمي

 ...جوریه چه اینجا ببينم خواستم:دادم ادامه کردمو دوروبر به نگاهي

 شدم الل حرفش با که بزنم حرفي خواستم بهم بود خيره همچنان که کردم نگاهش دوباره

 رنظ به قشنگ اینقد دختر یه صورت تو ميتونه بودم دیده سال 5 که چشمایي نميدونستم -شهاب

 ...بياد

 شد بلند دستپاچه...گفته چي فهميد تازه انگار که بود خودش تر شکه ازمن...بود مونده باز دهنم

 ... یعني...اینه منظورم:گفت ایستادو

 بهااااااار؟کجایي؟-بهنام

 بيرون اتاق از حرف بدون و رفتم در سمت به...رفت عقب قدم دو شهابم شدمو بلند ترس با من

 ...اومدم

 ...خرکيم کنجکاویاي این با سرم تو خاک...ميکردم چيکار بهنامو حاال اومدم پایين ها ازپله آروم
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 باال هب نگاهشو ثانيه چند بعد...کرد نگام رفته باال ابروهایي با بهنام...رسيدم که ها پله پایين

   باال:گفت و دوخت

 بودي؟

 ...آره-

 نزد؟ حرفي که دیوونه ي پسره این:گفت کردو اخمي...بهش زدم زل استرس وبا

 ...نکنه درد شما دست:گفت که شهاب بلند صداي

 نوک... بدم بهنام به جوابي نميتونستم اصال من کنه جمعش خداکنه...بکشم نفسي شد باعث

 ...بود شده حس بي سرما از انگشتم

 داشتيم؟:ميشد نزدیکتر صداش

 تو پاشو تو ترس از هنوز بيچاره سميراي...گوشمه تو ات دفعه اون داداي صداي هنوز -بهنام

 ...نذاشته بوتيک

 ...رفت آشپزخونه سمت به و شد رد کنارمون از اخم با شهاب

 به شتمدا جون اگه مطمئنا...نشستم مبل رو و کشيدم راحتي نفس...نشست مبلي رو رفت بهنامم

 ...داشتم نگه خودمو خوب خيلي جاشم همين تا اما ميرفتم اتاق

 رسنگينس باهام تامدتي شهاب ميکردم فکر...کرد کانال اون کانال این گرفتو دستش کنترلو بهنام

 زیادي من شایدم...بود زده حرفي چه انگار نه انگار اصال...بود حرفا این از تر خيال بي اما باشه

 ...دیگه بوده ساده نظر یه اونم حرف و درگيره ذهنم

 تونمب تا بهنامن آدما همه کنم حس باید...ميلنگيد کردنام قرار بر ارتباط پاي یه...هنوزم انگاري

 ...نميشه بهنام هيچکس...نه اما...کنم برخورد تر عادي

 .داد سفارش حاضري غذاي بهنامم...رسن مي صبح مهمونا بود گفته شهاب...بود شده هواتاریک

 ...خوابيدم زودم البته که....بخوابم  رفتم خستگي ي بهونه به خوردیم که شامو
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 اتاق وت کال...نشستم...نبود بهنام از خبري...کردم کنارم به نگاهي...شدم بيدار در برخورد صداي از

 نمک صداش کردم باز دهن بهنامه اینکه خيال به...دیدم مردي ي سایه...رفتم بيرون اتاق از...نبود

 کجاست؟ اش صاحبخونه پس:گفت کلفتي و بم صداي که

 ...دیدم نمي هيچي که بود تاریک اینقد...پله راه زیر برم تونستم فقط ترس از

 ببينم نيدک جمع...نيسته سربه فعال صابخونه:اومد اي دیگه مرد آشناي نا صداي...نميومد باال نفسم

 ...وسایالرو این

 که مکرد مبال به نگاهي...ميومد حال توي از صداشون...بودم کرده گم پامو دستو حسابي...دزدبودن

 ضربانمو شدید دلهره...کردن مي پيدام مطمعنا...بود ضایع خيلي اینجا...شم قایم جایي بتونم شاید

 ...بود برده باال شدت به

 بودن؟ کرده چيکار شهاب بهنامو با یعني

 ...گرفتم دیوار به امو زده یخ انگشتاي

 ریزه نای عجبه...شدم جا...کردم سعيمو اما...بشم جا ميدونستم بعيد...بود مبال و قدي آینه بين جا

 ...افتادم گریه به بهنام نبود ازترس...خورد جایي یه درد به بودنم ميزه

 که اینجا بابا اي:شد بلند اوليه مرد صداي که نياد در صدام ميدادم فشار دهنم رو دستمو

 نه؟ یا هست اینجا بخوري درد به چيز ببينم بذار...ایه عجله چه...خودمونيم

 ...بينم کن روشن چراغو اون:ميگفت که دیگه یکي صداي

 دنش روشن بعدم اومد خميازه صداي...ميدیدن منو چراغ شدن روشن با قطعا...نميومد باال نفسم

 ...چراغ

 .بودن خيالي بي دزداي عجب

 کجایي؟ بهنام...من بودم بدبختي ته یعني...گذاشتن زانوم سرموروي

 یکيشون ي نعره صداي تو شد گم یخچال دینگ دینگ صداي

 کيه؟ این...خدا یا -پسر
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 شده رشدیدت اشکم...ميکشتنم ميشدوبعدم تجاوز بهم حتما...نداشتم حرکت ميلرزیدقدرت تنم

 ...بود

 !دختره:شد نزدیکتر پسراوليه صداي

 بهاااررررر:اومد سراسيمه شهاب صداي که نبود تنم تو جون دیگه

 ميکرد جا جابه مبلو داشت انگار...بکشم نفس نداشتم جون حتي

 ...بهار...بهار -شهاب

 تنگنانشست اون تو سختي به...دادن بهم زندگي انگار دیدنش با کردم بلند سرمو کمي

 ...بود زده وحشت اونم ي قيافه...جلوم

 رهنپي شونم یکي...تر گنده یکي از یکي...بودن ایستاده پسر 5 سرمون باالي...تر باال رفت نگاهم

 .ميکردن نگام زده بهت نفر 5 هر...بود دستش تو زده گاز موز ویه نبود تنش

 .اومده دزد کردم فکر: گفتم شهاب به رو دادمو قورت دهنمو آب سختي به

  کرده؟ بغلم...شهاب ي سينه رو رفت سرم دفعه یه

 ...بيار قند آب بپر مهبد -شهاب

 شهاب؟ هست کي:گفت که پسري صداي بعدم و دویدن صداي

 ...کردبيچاره سکته ازترس...بکپيد صدابرید بي نگفتم...بهنام خواهر -شهاب

 يچ به دیگه بده....ااااا:گفت و کشيد پسره دست قندواز آب ليوان دادو فاصله ازخودش کمي سرمو

  زل

 نکبت؟ زدي 

 داره؟ خواهر بهنام مگه:گفت متعجب و نشست روم روبه نبود تنش پيرهن که پسر همون

 ...ذارهنمي امون زنده بياد بدم؟االن چي بهنامو جواب:گفت کردو نزدیک لبام به ليوانو کالفه شهاب

 لوممع که افتاد شهاب به نگام...ميشد طبيعي داشت حالم...کردن نگاه هم به وحشت با اشون همه

 که مياوورد باالتر مدام قندوهي آب خاليواز ليوان ولي بود شده تموم قند آب کجاست حواسش نبود
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 و دستش رو گذاشتم و آووردم باال سردمو دستاي... بود گرفته ام خنده حاال...بخورم بتونم

 ردوک نگاه متعجب ليوانو اول...داد شک بهش که بود دستام سردي شاید...کشيدم ليوانوپایين

 ...من به بعدم

 انداختم پایين سرمو

 شي؟ بلند ميتوني -شهاب

 ...اوهوم-

 المخي عين ومنم بهم چسبيده شهاب که ميکردم دقت این به داشتم تازه...شم بلند کرد کمکم

 ...نيس

  گرفتم فاصله کمي

 ...کرده جاپيدا کبریت چوب قد...اینجا اومده جوري چي موندم من:ميزد غر لب زیر

 روي تا زور به من...داره زوریم چه...ميومدم بيرون کندن جون با بغلش از دارم من نميشد ومتوجه

 سينمایي فيلم انگار پسر 5 اون اینجاست جالب حاال...بود 0/2 هيکلمم و ميرسيدم اش سينه

 ...ميبلعيدن حرکاتمونو متعجب...ميدیدن

 .بود نور علي نور واال...نداشتم باز و لختي لباساي به عادت من خداروشکر

 س؟ني توشون دختر نميومدن؟یعني صبح اومدن؟مگه االن چرا پس بودن بهنام مهموناي اینا اگه

 منو رسيدیمو مبل طرف اون به  شهاب لب زیر غرغراي و فاصله واسه من کندن جون با بالخره

 ...جلومون کشيدن صف سرود گروه مثل پسرام...نشست کنارم خودشم...روش گذاشت

 ردهک خياالیي فکرو چه...کشيدم راحتي نفس و کردم پاک اشکامو رد کشيدم صورتم به دستي

 ونا برم خياالم فکرو خاطر واسه بود مونده دیگه یکم...نشست لبام رو لبخندي...شد چي بودم

 !!!بود نيومده شهاب اگه دنيا

 ....لخته پسر اون کشدار هيييييي بعدم اومد در صداي که بزنه حرفي اومد شهاب
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 که همين اما نشد من ي متوجه اولش...تپل پسر یه همراه...بود بهنام...در سمت رفت نگاهمون

 لندب قدماي با ثانيه از کسري در...رفت باال ابروهاش...من سمت برگشت نگاهش بزنه حرفي اومد

 خبره؟ چه اینجا:گفت عصبي صداي با سمتمونو اومد

 و تر عقب رفتن متر 2 3 همشون...پرید مبل رو از ترسيدو سمتمون به بهنام یورش از شهاب

 ميبردن؟ حساب حد این تا یعني...شدن خيره بهنام به وحشتزده

 .خندیدم حرکتشون از باال،تودلم رفت ابروهام

 ميکردین؟ غلطي چه:گفت تري شدید عصبانيت با بهنام

 ...خدا... ب هيچي... هي:گفت لکنت با پسرلخته

 ....بهناااااام:گفتم سریع که سمتشون ميرفت داشت بهنام

 که تونمهمونا:گفتم و زدم لبخندي...بده توضيح یعني که کرد نگام اخم با سمتمو برگشت بهنام

 ... اومدن

 ...ریقوام اینقده من که چيه بدبختا این تقصير.انداختم جمعشون به نگاهي

 ...اومدي که ميشدیم آشنا داشتيم و منودیدن...بيداربودم من:دادم ادامه

 نيس؟؟؟؟ تنت لباس توچرا:پسراکردوگفت به نگاهي بهنام

 پایين انداختم سرمو خجالتوخنده از

 بکشي؟ رخ به قناستو هيکل واستادي...دیگه کن تنت -بهنام

 ...هميشه مثل کردم فکر...خانومو این ندیدم من نههههه-پسر

 پاشوبریم...خب خيله -بهنام

 .يمرفت مون اتاق به بهنام همراه و گفتم خيري به شب اونا به نگاه بدون زیرلب...زیربازوموگرفت

 .راه سر از وسایالتونو این ببينم کنيد جمع:کشيدوگفت بلندي پوف یکشون که شنيدم فقط

 .خوابيده خرس مثل...بود کرده ام کالفه گرما...بودم منتظر که بود ساعتي نيم

 .پختم مي داشتم گردن شال کاله لباسو همه اون با
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 االن ولي...ساحل ميبرتم زود صبح داد قول دیشب...خوابه حاالها حاال این...شدم بهنام خيال بي

 .نشدن بيدار پسرا وهيچکدوم 00 ساعت

 از باریکي خط فقط...جنوبم قطب تو که انگار...گرفت ام خنده...کردم آینه تو خودم به نگاهي

 .ودمب پوشيده لباس کلي خوردن سرما ازترس...ببينم بتونم اینکه ي اندازه...بود معلوم صورتم

 ...دریا...رفتم ساحل سمت به پشتي در از...رفتم باغ سمت به

 ...بود دور اي خاطره مطمئنا...شمال اومدم ،کي، بار آخرین نميومد یادم

 به کردم نگاهي...ميکردن بازي واليبال داشتن پسر دخترو تا چند...ميومد خنده بلند صداي

 اديب بهنام دوستاي مثل... تقریباالغر بلندو قد بودنوپسراشونم باحجاب دخترا همه...سمتشون

 ...نبودن بيلدینگي

 نميکردم حس ازهوا چيزي...دریا سمت نگاهموگرفتم...خوشبحالشون...ميخندیدن سرخوش چه

 غنيمته همينم... بودم پوشونده خودمو بسکه

 نشسته اي ماسه ساحل دریابودورو به نگاهم...نميشد پسراقطع دختر اون ي خنده صداي

 از فشنگ عين چيزي که دارم برش اومدم بود پام جلوي رنگي اي قهوه کوچولوي صدف...بودم

 ...کشيدم اي خفه جيغ...شد رد کنارم

 رفتگ توپوکه...دنبالش رفت بدوبدو هم پسري آبو تو رفت...توپه شدم متوجه شد کم که سرعتش

 پسرکه صداي... که بود بابااینجا اي...نميکردم پيداش حاال که دادم صدف پي نگاهمو

 شرمنده:گفت

 ،لبو يعسل چشماي روشنو قهوهاي الغر،موهاي بلندونسبتا پسرقد یه...باالبگيرم سرمو شد باعث

 .بود پاش لي شلوار ميداد،تيشرتو نشون معصوم صورتشو که کوچکي بيني

 چيه؟ براي اش شرمندگي بودم مونده

 به ماحت...کرد سرتاپام به نگاهم یه...بود دیده فضایي آدم انگار...همينطور کردم،اونم نگاش خيره

 .بودم پوشيده ال 51 اسکيموها مثل من که نبود سرد اینقدر هوا...دیگه بودم عجيب نظرش

 .ميگم  ترسيدین توپ واسه اینکه بخاطر:گفت داشت خصوصي به ي لهجه که لحني با

 نداره ایرادي نه:گفتم آروم کشيدمو پایين کمي گردنمو شال دستم به دستکش دستاي با
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 .نميدید لبخندمو که خوبه...بود سوال عالمت شبيه اش قيافه...لبام رو شالوکشيدم ودوباره

 .بودن دهنش بيدار هنوز تنبال...ویال گذشتموبرگشتم صدف کردن پيدا ازخير...رفت دادو تکون سري

 .رفتم حال کردموبه لباساموتعویض...ميومد ویال در پشت از ماشين ممتد بوق صداي

 لب زیر رفتو در سمت به کشيدن خميازه حال در نبود تنش لباس که دیشبيه پسر همون

 ...آووردن عروس انگار:غرزد

 بابا اومدمممممممممممم:زد داد بلند

 .ندید منو اصال

 سالم:گفت لبخند با بود چاقه همون که شون یکي.اومدن حال به دیگه پسر 5نکشيد طولي

 بخير صبحتون...سالم-

 رضام کنيم،من خودمونومعرفي نشد دیشب شرمنده -پسر

 بهارم منم خوشبختم-

 اسماشونوگفتن یکي یکي پسرا سرش پشت

 ميثمم من:گفت داشت اي کشيده اي قهوه هاي بودوچشم برنزه که شون یکي

 کاميارم منم:گفت دیشبيه صداکلفت اون

 ام حميد منم: داشت روشني چشماي بودو بقيه از تر کوتاه قدش که یکي اون

 اميره نمم اسم:گفت ميزد باالتر ازاینا وسنش بود بسته اسبي دم بلندشو موهاي که نفرم وآخرین

 ونبود،ازهمش مهبد بازکنه درو رفت که جوونه پسر اون پس...گفتم دادموخوشبختمي تکون سري

 ميداد نشون تر سال و سن کم

 هب منو دادو سالمي اش هميشگي اخم با کردو همه به نگاهي...شد حال وارد مرتب بالباساي بهنام

 برد آشپزخونه سمت

 خوردي؟ نکردي؟صبحونه بيدارم چرازودتر -بهنام

 ساحل بودم رفته سر یه...بخوریم هم با صبرکردم-
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 تنها؟:باالوگفت داد متعجب ابروهاشو

 بهار ميري جایي تنها باشه آخرت بار:گفت کردو جمع لبهاشو.زدم لبخندي

 بود رفته سر ام حوصله باشه،فقط-

 ونن برمو نذاشت بهنام. پسرا با هاشون احوالپرسي بعدم و پيجيد دخترتوسالن تا چند صداي

 مامان شده اینم...حلقم تو کرد و شکالتي تست

 ببينمشون شد باعث اپن ي آشپزخونه

 ونباهاش نداشت،خودمو گرفتن ایراد جاي تروخوشکلتر،هيکالشون بلند قد یکي از یکي دخترا

 کردم مقایسه

 ميداد نشون الغر بيشتر تيره بلند آستين لباس این تو الغر،که و023 قد با دختر یه

 دم از برنزه هم بودن،همه تا 2

 بود پریده رنگ هميشه سفيدو پوستم که من برعکس

 شدم بود،خوشحال بينشون رزیتام

 نبود انصاف...بشه پاسوز خاطرمن به بهنام نميخواستم

 صداي با بود کرده آرایش مهارت با درشتشو عسلي چشماي تربودو جذاب همه از که شون یکي

 کجاست؟ من عشق:گفت دلنشيني

 کپيده...عشششقت:گفت بياره در اداشو ميخواست که لحني با رضا

 شعور بي-دختر

 شدي سير ازجونت اگه بيدارکن عشششقتو برو-مهبد

 افتاد ما به دخترا نگاه پسراخندیدن،تازه همه

 اومدن سمتمون به بقيه ایستاد کناري مظلوم که رزیتا غير به

 بهت اصال...مریزاد دست بابا...دیدیم حالتم این تو بهنامو نمردیمو اوه اوه:گفت عسليه چشم همون

 بهناما نمياد
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 خندید وریز

 ردوتاک سالمي لبخند با اي دیگه دختر.کشيدم خجالت کمي.ميگفتن و بهنام گرفتن لقمه حتما

  کنم فکر بود افتاده لپم رو رزش کرد،جاي ماچم چلپي بدم جواب اومدم

 نيلوفره،خوشبختم من اسم-دختر

 حونهصب بذار:گفت کشيدو ام گونه به دستي اخم با بهنام که بودم دادن جواب حال در زدم لبخندي

 نيلو بخوره اشو

 پایين مياد داره عشقت پاني:گفت اوليه دختر به کردورو بلندي ي نيلوفرخنده

 .کردن نگاه پله راه به همه

 سمت به ها پله از بود پوشيده شلوارک و رکابي که حالي برهم،در و ژوليده موهاي با شهاب

 رفت باال ابروهام.بوسيد لباشو بغلشو پرید یهو پانيم.اومد آشپزخونه

 اینو بخور:گفت من به رو اخم با بهنام

 شدم سير دیگه بسه-

 .دونيچم به بود داده تکيه که رفتم رزي سمت به شدم بلند ازجام.نزد حرفي فشردو هم به لبهاشو

 انداخت بهنام سمت به نگاهي شدو دستپاچه دیدنم با

  سالم:گفتم زدمو لبخندي توجه بي

 عزیزم سالم-رزي

 .اموبوسيد گونه احتياط وبا

 اومدي که مرسي-

 ميرفت مبل سمت به که کرد نگاه بهنام به نگراني با زدو لبخندي

 امير دختر ام،دوست سایه منم:گفت جلوکشيدو خودشو دختردیگه یه

 نيستا اینجا کارا این عششششقششش؟جاي:گفت خندیدو ریزي صداي با مهبد
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 با خيلي گرفت ام خنده.بود کرده رژي جاشو همه پاني که افتاد شهاب ي کالفه صورت به نگاهمون

 .بود شده مزه

 ننک عوض لباساشونو تا اتاق یه تو رفتن همگي دخترا.کرد پرت مهبد سمت چيزي خنده با پاني

 ي همهر ميتونست فقط اخالق این با.بودن آشنا اخالقش به همه انگاري نکرد سالمم حتي بهنام

 باشن برش دورو آدم همه این بازم که باشه داشته مار

 تاپهاي همگي.رفت باال ابروهام دیدنشون از متعجب.اومدن جمعمون به اي طوالني مدت دخترابعد

 .بود تنشون کوتاه هاي شلوارک یا دامن بازبا

 ختراد به نگاهشون بقيه بودن زدن حرف سرگرم که شهاب بهنامو غير به.چرخيد پسرا بين نگاهم

 بود

 بودن پسر دیگه که اونا شدم اینجوري دیدنشون با ،من داشتن حق

 هيزخان کن درویش چشاتو اووووي-نيلو

 اس برادرانه...پاااااکه پااااکه نگاهم من؟من چرا-مهبد

 ميگي راس که تو ات عمه ارواح-نيلو

 ميگم راس نداشتم عمه ارواح به-مهبد

 بشينم کناري ميشد باعث حرفيم کم هميشه.بودم نشسته مبلي روي تنها.شد شل نيشش بعدم

 ميزدم زیاد حرف افتاد مي که نبودم،پاش زبون بي البته.کنم توجه بقيه وبه

 .شم بحثاشون ووارد بریزم زبون اینا مثل ميتونستم تا داشتم نفس به اعتماد منم کاش

 شحواس ميکردو بحث آروم امير با داشت بهنام.شد قفل شهاب نگاه تو نگام که کشيدم آرومي آه

 هست؟ من به حواسش جا همه بهنام که ميکردم فکر این به باید کي تا...نبود من به

 داشتم آویزوني بودم،شخصيت ناراحت خودم ازدست

 شده؟ چي:زد لب سر دادن تکون با شهاب

 شد آویزون ازگردنش پاهاشو رو نشست پاني که شه بلند ،اومد زدم اي زورکي لبخند
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 باز. رفت سمتش به شهاب نگاه و گفت چيزي گوشش زیر عشوه با پاني. بود من به هنوز نگاهش

 هم حلق تو رفتن

 کنيم فکري یه ناهار براي پاشيم:گفت کردو نگاش چپي چپ بهنام

 جداشدن زور به بودن حس تو که اونام...کشيد شهابو بازوي و

 بهنام قرمز خط بينم:گفت نشستو اي نفره تک مبل روي کنارم نيلو...رفتن باغ به امير با

 ميدین؟ آشنایي ي اجازه...خان

 !قرمز زدم،خط حرفش به لبخندي

 تشن غول اون ازترس...مياد بهش اسم این چه آره:گفت خودشو کشيد جلو کمي مشتاق پاني

 بزنيم دست بهت نميشه

 خندیدیم همگي...بازوم روي کشيد دست داري خنده حالت با بعدم

 پيدا فضع نقطه آقایه ازاین نمردیمو:گفت نشستو پاني مبل ي دسته رو بلندي ي خنده با حميد

 انومابهارخ ببخشين بگيره،البته بهارخانوم از وشگون یه بره راست یه کرد اذیت هرکيو...کردیما

 ميترسه...بابا نکنين اذیتش:گفت نشستو من مبل ي دسته روي خنده با رزي

 باش رو آینده عروس...اوهو-سایه

 نزد حرفي و کرد اخمي رزي

 عزیزم سالته چند -نيلو

-01 

 سایه؟ نه...کمترميخوره بهت-نيلو

 !بود نکرده رو تورو مدت همه این بهنام چطور...آره:گفت کردو سرتاپام به نگاهي سایه

 حتما نبوده شرایطش:گفتم و باالانداختم شونه

 شبيه چشماتون چقد-پاني

 .کردن همينکارو همه سرش زدوپشت زل چشمام وبه
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 کنم چيکار بودم مونده

 شد آب خجالت از ام بچه بينم نگاتونو ب کنُين...جانم اي-سایه

 دسرميره،پاشي امون حوصله که اینجوري:ایستادوگفت روم روبه ميزد گاز سيب که حاي در ميثم

 ناهار تا بشينيم ساحل بریم

 تو گيرانند خستگي دیگه،هنوز ظهرميریم بعداز کنيم استراحت یه ناهاروبخوریم بابا کن ول-رضا

 تنمه

 ما و مياره کوفتگي اینقد کردي، رانندگي  ساعت 2 سرجمع کنده کوه انگار حاال اووووه-ميثم

 نميدونستيم؟

 بيا کن ولشون:گفت و شد آویزون ميثم گردن از نيلو...رفت اي غره چشم رضا و خندیدن همه

 بریم خودمون

 بقيه باباي گور شو بدوحاضر اوکي:گفت باز نيش با ميثمم

  زليل:گفت حرص با پهلوشو تو زد آرنج با مهبد

 شونناخون کاشت مورد در وپاني نيلو و شدن نرد تخته بازي مشغول رضا و سایه رفتن که تا4 اون

 کنه درست قهوه رفت هم رزي و باغ رفتن کاميارم ومهبدوحميدو گرفتن بحث

 کشيدم دراز تخت روي برگشتمو اتاق به بودم شده بيکار که منم

 فتر اتاقش به تنهایي که بود شهاب فقط کنه استراحت تا شد ولو جا یه هرکي خوردیم که ناهارو

 اونا اتاق تو رفتيم همگي و گرفتن منو دست بود رفته سر اشون حوصله که دخترام

 بده دست بودن اضافي حس بهم بودن،نميذاشتن گرم خون خيلي

 من خهآ...نميدونم یا نه یا بود آره یا من جواب گرچند. نظرميخواستن ميدادنو راه منو بحثاشون تو

 بازم !چيجوریه؟ خواننده فالن موي و مده رنگي چه االن و کيه بازیگر فالن ميدونستم باید کجا از

 ميشدن من بازیاي گيج بيخيال اونا خوبه

 .شد تموم نداره تمومي ميکردم فکر من که دخترا بودوحرفاي گذشته 5 از ساعت

 ساحل ببریم ب کُنيم رو پسرا بریم پاشيم:گفت سایه که بودیم ساکت مدتي
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 ميشن؟ بيدار خرسا این مگه اوف:رزي

 ميشن بيدار بقيه این خرس غير-نيلو

 کرد اشاره پاني به دست با و

 بچم سنگينه خوابش یکم:گفت اخم با پانيم

 یکم؟...الهييي آخييي-نيلو

 ؟!ميده جواب ببين کن تانازش2بيا عشوه تا 5 کن ماچش تا 2 برو-سایه

 نميده؟ جواب پسر کدوم رو...عزیزانم ميده جواب حتما-نيلو

 شم؟نامردا پل شلو ميخواید:گفت اخم با پاني...خندیدیم حرفش به همه

 ازش؟ ميترسي...خخخخخخ-نيلو

 خوب کن بيدارش برو نميترسي تو اگه-پاني

 منه؟ عشششششق مگه چه من به-نيلو

 خودته کار...پانيذ ميگه راس:گفت خندیدو سایه

 شده؟ چي مگه-

 اتاقش رو داره وسواس یکم شهاب این:گفت خندیدو ریز نيلو...چرخيد من سمت به سرهاشون

 آخه؟ چرا:گفتم رفته باال ابرویي با

 رو مخودش خونه تو بلکه اینجا تنها نه...بودیم شنيده ازش حرف حد در ماها...بابا چميدونيم-نيلو

 به هينگا...)اینکه تا...نميرفت اتاقش سمت کسيم نگرفتيم جدي زیاد ما...حساسه خوابش اتاق

 نهميک فرق اون اینکه که شيریني خود واسه سابغش دختر دوست...سميرا(گفت انداختو پاني

 صداش از دیوارام...کرد چيکار شهاب بدوني اتاقش،اگه تو رفت پاشد بقيه به نسبت

 اونجاس اش ممنوعه منطقه فهميدیم موقع ازاون...کولشورفت رو گذاشت دمشو بدبخت...لرزیدن

 یگهد ببين یعني ميشه عصباني اینجور چيزي یه از وقتي... شوخيه آدم خيلي شهاب آخه-سایه

 جدیه چقدر موضوع
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 سميرا با شاید...نکرد هم اخم حتي اون...رفتم اتاقش تو من اما-

 ميکردن نگام متعجب دخترا...دهنم تو اومد قلبم پاني بلند چيييييي صداي از

 ميگي؟ جدي-سایه

 ددی منو وقتي...رفتم کنجکاوي واسه من...باال نرم گفت بهنام...اوهوم:گفتم و دادم سرموتکون

 نکرد اما کنه بيداد دادو داشتم توقع

 شم رد اتاقش متري 5 نميده اجازه دخترشم دوس که من به ولي:گفت متفکر پاني

 ترسيده بهنام از حتما-نيلو

 بترسه چيزي از شهاب فکرکن درصد یه-سایه

 ها عجيبه-پاني

 اتاقش تو بره دیگه بار یه ميگم من-نيلو

 ..ولي...مبهنا خاطر به باشه نزده حرفي اول دفعه ممکنه...نميترسي اگه البته:سمتموگفت برگشت

 نگاه زمين به اخم وبا)ميدي؟ بهنامو،تو چي؟جواب کرد قاطي اگه رو بيچاره دختره کن ول-پاني

 (کرد

 ميگه راس-سایه

 شي ناراحت نميخواستم باورکن:گفتم گذاشتمو پاني دست رو دستمو

 نميمونه کسي با شهاب ميدونن همه...نيس جدي اونقدرام ما ي رابطه:گفت زدو تلخي لبخند

 دوستي؟ باهاش بازم و اینوميدوني:انداختموگفتم باال ابرو متعجب

 ميتونه دختري هر آرزوي...مهربون و شوخه...اخالقه خوش خيلي شهاب: گفت کشيدو آهي

  از خب ولي...باشه

 نکنم باز حساب روش که گفت بهم امون رابطه اول

 ميخوام عسلي چشم یه...موقتيه...گفت شهاب وقتي...افتادم محيا یاد توفکرم

 ود؟ب اینجوري بهنامم یعني...باشه آدمي همچين نميومد شهاب به واقعا...سوخت پاني حال به دلم
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 کرد مي فکر بهنام به حتما...بود ساکت اونم...افتاد رزي به نگام

 ؟!!رزیتا-

 اوربریزه،ب هم به بهنام با ات رابطه نميخواستم من:دادم ادامه و کشيدم نفسي...سمتم برگشت

 بهنام با ات رابطه که فهميدم شنيدم تلفن پشت تورو صداي که پيش ماه چند از من...کن

 بدي تلفنو تا ببوستت کردي زور اونو و دادي جواب بهنامو تلفن وقتي...جدیه

 بياد یادش ميخواست...فکرميکرد داشت

 آخه...آخه...هستين تر جدي کمي فهميدم...شدم بهنام کنار حظورت ي متوجه بار چند وقتي-

 شهاب مثل گفت ميشه...بياره دووم زیاد بتونه دختري با که نيس کسي بهنام

 بوتيک بعد روز اون...ميریزم هم به من تو وجود با ميکنه فکر اون:انداختم پایين سرمو

 ميدوني؟ بيمارستانو قضيه...من...من

 بيمارستان؟-رزي

 خاطرگروه به و...پيوندم براي نوبت تو  ساله4... بزنم پيوند باید که دارم قلبي بيماري من...آره-

 و هيجان...کنم عمل تا نيومده پيش موردي اصال یعني نتونستم االن تا کميابم خوني

 بشه ساز خطر برام ميتونه دیگه چيزاي خيلي و عصبي فشاراي...استرس

 هک خاطره همين به:رو موضوع کنم جمع کردم سعي... ميکرد بيداد ترحم و دلسوزي تونگاهشون

 نم اینطوري...بشه قطع باهات اش رابطه بذاري نباید تو اما...برسه بهم آسيبي خواد نمي بهنام

 بخشم نمي خودمو

 ساحل؟ نميریم:گفتم شدمو بلند آروم...فکر تو رفتن همشون

 بهم يچيز وضعيتم خاطر به شهاب ميکنم فکر:گفتم دادمو پيچ موهامو انتهاي. کردن هم به نگاهي

 نگفته

 کني؟ بيدارش ميخواي:گفت شيطوني لبخند با سایه

 باشه وحشتناک اینقدرام نکنم فکر-
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 خترادلمود این بسکه داشتم بيشتري استرس ایندفعه...رفتيم باال ي طبقه به پاورچين پاورچين

 کردن خالي

 کارم از...نيومد صدایي...زدم در به تقه دو...نشستن ها پله روي و گرفتن فاصله کلي من از

 ها بيکارن دخترام رفت؟این نميشه نباشه اون حاال خب بودم پشيمون

 بودا دار خنده هاشون قيافه...کردم دخترا به نگاهي...؟!نيست اصال نکنه...زدم در دوباره

 نگاهي دخترا سمت به دیگه...بود خوابيده تخت رو پيچ پتو...کردم باز درو دادمو جرات خودم به

 شهاب آقا:زدم صدا احتياط با...شدم وارد آروم نکردمو

 از حتما هنش بلند صدام از...رفتم تخت سمت به و گذاشتم باز نيمه درو...خورد لول پتوش تو بيشتر

 بود پتو زیر سرشه،کال ور کدوم نبود معلوم...ميشه بيدار کوفتي  ضربان صداي این

 !شهاب آقا-

 بضن دهنم تو قلبم...بودما کرده غلطي چه...گذاشتم عقب قدم یه ترس از...زد کنار رو پتو دفعه یه

 ميزد

 متوجه زدم در:گفتم و کردم مشت امو زده یخ دادمودستاي قورت دهنمو آب...کرد نگام بهت با

 نشدین

 ؟داشتي کارم:گفت خاروندو کمي سرشو...هم تو بود پيچيده دارش مدل موهاي...نبود تنش لباس

 کنم بيدارتون بيام گفتم...ساحل بریم ميخواستيم راستش-

 ميام... باشه:گفت دادو تکون سري

 ردمک بيدارش نميشد باورشون که دخترا...بيرون اومدم خواسته خدا از منم...برو گمشو یعني این 

 که ندبما...کردم پيچ کادو صبح مثل خودمو باز...بهنامو منم کردن بيدار رو بقيه دخترا بعد مدتي

 ...کردن بارم تيکه بهنام چشم از دور پسرا چقد

 شهابم هک ميبستشون داشت پام جلوي بهنام ببندم کفشامو بند که خوب دوالشم نميتونستم چون

 جذاب اديزی...ميگفتا راست پاني...بود تنش ذغالي لي شلوار و کوتاه آستين قرمز تيشرت یه...اومد

 ...بود
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 معج چوب براي کرد بسيج همرو بهنام...بودن ساحل تو شوهر زنو یه فقط...رفتيم ساحل به همگي

 آووردنو مي ریز ریز چوباي زدن غر و افاده فيسو با دخترا...نشوند سنگي تخته روي منم کردنو

 ميدونه خدا که خندیدم دستشون از اینقد...ميکندند درخت تنه پسرام

 جمع و ریز هاي صدف و ميشدم خم حال این با...بودم شده سویيچي جا مثل...شدم بلند منم

 سالم:گفت و ایستاد جلوم کسي که ميچرخيدم خودم دور و ميرفتم راه همينجور...ميکردم

 بينمب شدم منتظر گفتم سالمي آروم نبودوصداي معلوم که لبخندي با...بود صبحيه پسر همون

 شده سبز جلوم درخت مثل که داره چيکار

 ميبينمتون باز خوشحالم:گفت چشمام به خيره

 است آندره من اسم:گفت سریع که شم رد خواستم دادم تکون سري

 ي هلهج یه ولي...بخنده بندازه دستم ميخواست حتما انداختم بهش نگاهي...که خارجکيه اسمش

 ...داشت خاصي

 مدت...هستن ایراني مادرم و فرانسوي پدرم:گفت لبخند با نکردم باور فهميد خودش که انگار

 ...ایران اومدیم که کوتاهيه

 ؟...بلدي کجا از فارسيو زبون این پس کوتاهيه مدت اگه...ها کرده اسکل

 زبون...داد یاد بهم و فارسي کودکي از مادرم: گفت اي خنده تک با ،چون ذهنوميخوند انگار اصال

 دیگه مادریه

 ميکرد معذبم...بود خيره خيلي اما نميرسيد نظر به هيز نگاهش...ندید که زدم لبخندي باز

 بدونم؟؟ اسمتونو ميتونم -آندره

 کن ول ما چال و چش تو رفته اینم بابا اي...لبام سمت رفت نگاهش دادم پایين گردنو شال ي لبه

 انگار نيس

 ...بهارم من-

 ...راستش...مياد بهتون:گفت زدو عميقي لبخند

 ؟شمان با آقایون این:گفت که بود سرم پشت منو بين نگاهش...سرم پشت به رفت ونگاهش
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 ماومد... شدم دستپاچه...اومدن مي سمتمون به دو حالت به اميروحميد و مهبد بهنامو...برگشتم

 ردني؟م ميکردي زر زر چي:گفت چسبيدو رو آندره ي یقه وحشتناکش اخم با بهنام که کنم حرکتي

 نداشتم بدي قصد...آقا ميکنيد اشتباه:گفت داغونش و درب لهجه با آندره

 چي گفتم...ميکنم اشتباه چيو چي:غرید تر عصباني بهنام...دویدن سمتمون به مسن تقریبا مرد دو

 بریزم؟ هم به فکتو داري دوست یا ميگي...ميگفتي

  زمين بذارش بهنام:گفت ایستادو کنارم شهاب...نميومد در صدام استرس از

 نرسيد مسن مرد دو...بود کرده بلندش یقش از بهنام که بهنام برابر در بود جوجه پسره اینقد

 بهمون

 ...بهنام-

 داشت؟ چيکارت-غرید چرخيدو من سمت بهنام سر

 خدا ترو کن ولش هيچي هيچي-

 شهاب به رو جداکنن بهنامو نميتونه دید که مسنا مرد اون از یکي...رسيدن بهمون هم دخترا

 کنه ولش بگيد خواهشا زند آقاي:گفت

 مکک شهاب از همين انگاربراي ببرن پيش کاري نميتونن اشون جثه اون با بودن فهميده دوتا اون

 بودن خواسته

 بچه شد خفه کن تروخداولش آقا... زند آقاي منه ي زاده پسرخواهر این-مسن مرد

 ان کناري ویالي ميشناسم اینارو من کن ولش بهنام-شهاب

 مردم ناموس به اتونوبگيرین زاده خواهر جلوي:کردودادزد ول رو آندره ي یقه اخم همون با بهنام

 باشه نداشته کاري

 مسائل بعضي متوجه هنوز اومدن خارج از...مهمانن اینجا اینا...آقا ام شرمنده واقعا من-مسن مرد

 نشدن

 نبينمت اینورا دیگه...اومده گوري ازهر-بهنام

 باورکنين... ،همين شم دوست خانوم بااین ميخواستم فقط من-آندره
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 گرفتتش محکم امير که ميرد یورش سمتش به داشت بهنام

 ؟ بزنم یا ميري...قرطي بچه ميخندي جدت گور به تو-بهنام

 نيست جرم که نامزدشين؟دوستي مگه شما-آندره

 گرفته وبهنام امير ميثمو...ميوفتادم پس داشتم که بود؟من نترسيده اصال آندره این... بودم مونده

 دیگه برو مگه؟بيا ميخواره تنت-گفت پسرو سمت رفت شهاب...بودن

 بزنيم حرف هم با بعدا بهتره... بهار:گفت من به رو توجه بي آندره

 تهگرف بهنامو همه پسرا...کشيدن جيغ من با دخترا همه...رفت صورتش تو که بود بهنام مشت و

 بود شده سرخ عصبانيت از که بودن

 نویالشو سمت به آروم خيلي دادو تکون سري من به رو باز زدو دست لبشو خوني ي گوشه آندره

 دیگه ميرفتم حال از داشتم...رفت

 ميدونست؟ کجا از اسمتو:گفت عصباني من به رو بهنام

 کن بيداد دادو بعد ویال ببریمش کن کمک بيا...رفت حال از دختر این بابا-نيلو

 خوردم هب قرصامو سایه...ميچلوندش داشت یکي انگار...ميکرد درد قلبم...ویالبرگشتيم به همگي

 اخمم همون با...ميکرد نگام اخم با همچنان اما داشت دلهره کمي بهنام...خوابوند تخت دادورو

 کشيد دراز کنارم کردو بيرون رو دخترا

 ميدونست؟ کجا از اسمتو-بهنام

 گفتم منم پرسيد ازم-

 بگي؟ باید پرسيد اسمتو هرکي-بهنام

 همينطور اونم...نزدم حرفي فشردمو اش سينه به سرمو

 برد خوابم کي نفهميدم

 شدم بيدار خواب از هاشون خنده و پسرا و دخترا داد جيغو صداي با
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 شنا همگي دارن فهميدم ولي. بود مشخص استخر از کمي نماي...رفتم پنجره کنار راست یه

 ميدونه خدا ميکرد فرار چي از حاال...ميدوید استخر دور جيغ با هم سایه و ميکنن

 گرمي لباس...خودمو کنم پيچ بقچه باید باز حياط به برم بخوام اگه...پوف...کردم لباسام به نگاهي

 خيلي نيس نياز مبرميگرد کنم فضولي یکم همينکه...رفتم باغ به بافتنيم کاپشنوکاله یه با پوشيدمو

 بمونم

 گرفتتش زور به ميدویيد همچنان سایه دنبال که امير

 دادن جواب انرژي با شنيدنو همه بود آروم کردنم سالم بااینکه

 ونلباساش ایناکه...مایو با پسرام و بودن آب تو لباساشون با همه دخترا...بود بيرون سایه فقط

 بودن؟ تو اون لباس با چرا پس خب نميکرد مایو با فرقي

 رس تازه...بود هوا اشون قهقه ميزدنوپسرام غر دخترا...چيه به چي فهميدم سایه شدن پرت با که

 وجبي نيم بخير صبح:گفت استخرو ي لبه اومد لبخند با...دید منو اومدو آب رو بهنام

 بخير توام صبح-

 شهابو وقتي...داشت حق شایدم...بود بهنام به حواسش چشمي چهار که کردم رزیتا به نگاهي

 دیگه ميخواست دلش حتما اینم بودن دختراشون دوست حلق تو اميروميثم

  نيوفتي وایسا کنار برو-بهنام

 افتم نمي-

 داري؟ دوس تني آب قرمز خط بينم:گفت اي خنده تک با بهنامو کنار اومد کاميار

 بهنامم که بده آب بهنامو اومد مهبد...بودن خندیدن حال در همه...آب زیر کرد اشو کله بهنام

 آب زیر گرفت اونم نکرد نامردي

 موزشآ بُکس و کاراته تکواندو کالساي تو مياد یادم وقتي از که بهنام اما بودن برابر ازنظرهيکلي

 .بياره کم بخواد که نبود ،کسي ميدید

 زیر رهبگي سرشو از سانت یه حتي نتونست کسي بازم شهاب، غير سرش بودن ریخته همه خالصه

 آب

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 VANIA.b |چشمهایت رمان

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

 

54 

 

 .نشدم بلند ولي بود سرد زمين...استخر لب نشستم چهارزانو

 آب؟ زیر برد تشنو غول این ميشه مگه بابا اي-مهبد

 بهار؟ نمياي:گفت باخنده نيلو

 ميخورم سرما نه-

 آبشا گرمه-نيلو

 پيچه؟ بقچه نميبيني مگه سردشه نيلو نشو پيچ-سایه

 احلس فسقلي بينم:گفت چشمامو تو زد استخروزل لب گرفت دستاشو بهنام...کردم ریزي ي خنده

 !نرفتي؟ که

 همين براي نمببي واکنششو ميخواستم اما کنم فکر موضوع این به نداشتم تمایل اصال خودم بااینکه

 بشم؟ دوست پسر یه با بخوام من که حضمه قابل غير اینقد چرابرات:گفتم

 زندگيمه؟ قرمزاي خط جزو اینم:گفتم و کشيدم آهي...شد گرد چشماش

 روش بهترین این...کرد شنا مخالف سمت به گردوندو روشو...نزد حرفي و هم تو رفت اخماش

 !!!!!باشه؟ من با حاضره کي...اما...نميکرد وقفم خودشو دارم کسيو من ميدید اگه...بود

 ميثم و سایه،نيلو اميرو...کشيدن دوري هم از ساله چند انگار که ميبوسيدن همو جوري پاني شهابو

 رزي با داشت اما کاميار...ميکردن شنا وقفه بي ور اون به ور ازاین که رضام مهبدو...همينطور هم

 ميزد حرف

 حسادت خط تو بياره اینو ميخواد کي حاال...بابا اي...بود شنا گرم...بهنام دنبال رفت نگام

 نميرفت کسي سمت نخواد خودش تا بهنام

 رفتم اتاق به شدمو صبحونه بيخيال نبودم گرسنه...ویال به برگشتم کشيدمو پوفي

 ام ناهار بشه که ميرفت در دستشون اززیر جوجه تا چند نبود معلوم...بود کاميارورضا پاي ناهار

 ردگ ميکردنودخترام بازي شطرنج بهنام مهبدو...ميکرد کاري یه هرکسي...برگشتم حال سمت به

 نبود پاني البته...ميزدن حرف ریز ریز بودن نشسته هم
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 ميشه...گرفت دستش یه با دستمو اما بود شطرنج صفحه به نگاش...نشستم مبل روي کناربهنام

 بود عادتش گفت

 نيس قبول دستت؟آقا گرفتي قدرته دستمال-مهبد

 ناراحته حرفم از هنوز بود معلوم که کرد اخمي بهنام

 قناس بکن بازیتو-بهنام

 قناس؟ ميگي اونوقت کشيدم سرش زحمت همه این:گفت گرد چشماي با مهبد

 داري؟ بازورو آبجي:گفت من به رو...بودا اي عضله که الحق...گرفت فيگوري بازوش با بعدم

 ...خندیدم ریز

 بابا سبزاتو گوجه کن جمع ميگفت بود شهاب اگه-نيلو

 نيست؟ که هست حاالکجا:گفت فيگور بيخيال مهبد...خندیدن همه

 شنيدم گلخونه از صداهایي یه من واال:گفت خنده با بود زدن گاز سيب حال در که ميثم

 هيييي-سایه

 راچ نميدونم...رفت باال ابروهام...چيه منظورشون بفهمم تا کشيد طول مدتي من و خندیدن همه

 بود شده کمتر مصافرت تو نقشش خيلي پاني اومدن با شهاب...شدم ناراحت

 نيوفته ازدهن بياید:وگفت اومد حال به جوجه سيني با رضا

 نداري جا االن لمبوندي منقل سر اینقد کنم فکر که تو-ميثم

 زد سيخ دوتا فقط ایندفعه بابا نه– کاميار

 بازي هب برنج ذره یه با برداشتمو بالي حوصله بي...ميز سر نشست بيخيال رضام و خندیدن همه

 نداشتم اشتهایي...گرفتم

 اومد بهنام که بودم کشيده دراز روتخت...رفتم اتاق به کردمو تشکر هم مدتي بعد

 ؟بدي اهميت خودت به بفهمي ميخواي کي...معمول طبق که ام نخوردي؟صبحونه چراچيزي-بهنام

 .رفت کوبيدو محکم درو کشيد پوفي عصبي...چشماموبستم
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 هابش صداي با ولي نخوردم تکون بهنامه اینکه خيال به...شد باز در بودکه شده گرم تازه چشمام

 بهار:گفت که

 شودست سيني...نشست تخت لبه کردو روشن چراغو بود دلگير هوا چون...شدم خيز نيم تخت رو

 ها ميخوره حرص داره دستت از خيلي دختر؟بهنام نهارچرانخوردي:گفت آووردو سمتم

 .تخت باالي به دادم تکيه کشيدمو آهي

 از و نمک اخم یه ميتونستم...نميکردم دوري بودازش باز دختر اینکه چرابا...بقيه عين یکيه اونم

 روز هر هک آدماي...مياد بدم باز دختر آدماي از که بهش بندازم تيکه ميتونستم...کنم بيرونش اتاقم

 ميکنن بد حالمو یکين با

 ميشه؟ تبرئه داداشته چون حاال...بود برادرم بهنام...نبود؟نه اینجوري بهنامم مگه اما

 دهش نزدیک اینقد صورتش کي بودم متعجب...حلقم تو رفت پر قاشق یه که خودم با بودم درگير

 من به بود

 یه بگي رو نيلو رژیمي؟باز...دیگه هاس مرده مثه رنگت هميشه که غذانميخوري ازبس-شهاب

 این تو خودشو داره زور به االن...بود چاق خيلي قبال باشه خودمون پيش...نخوره داره حق...چيزي

 کلتهي قدو...دختر نداري گوشتي دیگه که تو اما...ميداره نگه(کرد حلقم تو قاشقي دوباره) هيکل

 اس ساله 03 04 دختراي مثل

 مادر ثلم ام بهي این...نيس بد بياري گوشت پره یه نظرم به:گفت دهنمو تو فرستاد قاشقي دوباره

 ...آهان...آآآآآ بگو...نميخوره تورو حرص ها مرده

 اون از بعد معلومه خوب...بود سرحال چقدر...قاشق پشت قاشق بکشم نفس نميذاشت حتي

 داوم که قاشقي...شد چندشم جورایي یه...رفت دستاش به نگاهم...باشه سرحال بایدم عمليات

 دیگه نميخورم ممنون:گفتم زدمو پس اخم با سمتمو

 گفتي چرا باشن هم با دوتا این نميخواي که تو:گفت کشيدو پوفي...بود دستاش به نگام همچنان

 بياد؟ کنم خبر هم رزیتارو

 نميخوام؟ من گفته کي:گفتم و کردم نگاه چشماش به متعجب
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 با فکرميکني اونوقت...باشه مراقبت بهنام باید همش که فکري بي اینقد...دیگه واضحه-شهاب

 بذاره؟ وقت خودش واسه ميتونه شرایط این

 کردم نگاش بهت با... نبود خيلي امون فاصله...بود کرده تنگ اشو کشيده سياه چشماي

 زد مدکترت که بود ریخته هم به کشيد؟اینقد چي بهنام بودي بيمارستان وقتي ميدوني-شهاب

 زد حرف حتي نه غذاخورد نه خوابيد نه روز4...کرد داغون

 بودم؟ کرده کارو قصداین از من مگه...انداختم پایين سرمو بغض با

 چيه؟ من تقصير-

 فکر به خودت اگه مثال...خودته تقصير اش هم:گفت ازش بودم ندیده حال به تا که عصبانيتي با

 فيحر کم اینقد حتي تو...نکني بغض مسخره سرچيزاي... بخوري داره؟غذاتو ایرادي باشي خودت

 پس باشه نگرانت باید همش...کنه رسيدگي موضوعم این به باید بهنام که گيري گوشه و

  نيستي ضعيف ميکني وانمود که هم ها اونقدر تو...نيوفتي

 ضعيفم حد چه تا بدونه که نبود من جاي کسي...شد جمع چشمام تو اشک

 تو سرش همش چرا نميفهميدم رفيقشم ساله 5-داد ادامه مکثي از بعد. پایين انداختم سرمو

 هی ميتونم فقط ميارم سرحال رو همه که مني چرا...ميزنه غيبش یهو ظهرا از بعد گوشيشه،چرا

 بود دار خود اینقد...درداش ،از مشکالش از...نميزد حرف هيچوقت...بيارم لباش رو زورکي لبخند

 این دخترو یه که نبود کسي...داره دوست رو رزیتا ميدونستم...داره خواهر نميدونستم حتي من که

 بودي تو فهميدم دیدنت با!!...ميریختش؟ هم به همه این که بود کي اون پس...داره نگه مدت همه

 ...زد رزیتارم قيد خاطرت به که تویي...تشویش همه اون باعث

 بفهمون بهش...بردار بازي بچه از دست داري انصاف اي ذره اگه...بهار:گفت کردو سرشونزدیکتر

 برمياي خودت پس از خودت

 ايدست از...دستاش بين گرفت امو شده مشت دستاي کردو مکثي.کردم مشت امو زده یخ دستاي

 ننز دست من به:بود کرده رگه دو صدامو که بغض با و کشيدم سریع دستامو ميومد بدم داغش

 باشه:گفتم و دادم قورت صدا با دهنمو آب. کرده تعجب بود معلوم

 باشه؟ چي-شهاب
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 برو حاال...باشه گفتم منم نيارم؟ در بازي بچه دیگه نگفتي مگه-

 عنيی سمتش به دادم هول کمي رو سيني...پایين ميومد تند تند اشکام...نميکردم نگاهش حتي

 ان قلب...اومد در صداي بعد مدتي...کشيدم سرم روي رو پتو سریع...شد بلند کردو مکثي...برو

 کردم آروم عميق نفس چند با رو  آرومم

 کردم خيال فکرو بسکه برد خوابم کي نفهميدم

 لبخندي...بود بهم خيره اتاق روشن تاریکو تو طوسي چشم دو...شدم بيدار موهام نوازش حس با

 کنما حفظ امو جذبه نميتونم خوابيدنت حالت این با:گفت زدو

 بوسيد طوالني امو پيشوني...زدم جوني کم لبخند

 معلومه ازش فقط خط یه...ها اي کره این مثل شده کرده پف بس از چشات...خوابيدیا خوب-بهنام

 ردک کچلم...فسقلي بزن مامان به زنگ یه:گفت بوسيدو پيشونيمو باز...خندیدم اختيار بي

 رومآ تا زد غر کلي مامان...ميگفت راست...داد دستم به گوشيشو تخت کنار عسلي از شد خم روم

 کردم کوتاهي صحبت هم بابا با...شد

 مياي؟...برم راه یکم باغ ميرم من-بهنام

 ميام دیگه یکم منم برو-

 ومحم به باید حتما خوابيدن همه که شب...کردم عوض لباسامو شدم بلند...رفت دادو تکون سري

 ...راهرو نه بود اتاق تو حموم کاش...ميرفتم

 خوشم اصال شدن پيچ کادو ازاین...کشيدم سرم رو کاله و گذاشتم باز موهامو و پوشيدم کاپشنمو

 بودم راحت دخترا بقيه مثل کاش...نميومد

 قرطي پي رفتن ،حتما بيخيال...نبودن تایيشون چند...ميدیدن فيلم داشتن همه رفتم که حال به

 دختري دوس پسر دوس بازیاي

 قشنگه فيلمش خوابالو اینجا بيا:گفت لبخند با نيلو

 کردي؟ کاله شالو کجا-سایه

 بزنم بهنام با چرخي یه ميرم-
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 برو باشه...آها-سایه

 شدم دال بسکه گرفت پوشيدم،نفسم کفشمو سختي به.شدن فيلمشون دیدن ومشغول

 اومدم پایين ها پله از آروم

 اضحو که شدم کشيده صدا سمت به کنجکاو...شنيدم صداهاي که افتادم راه باغ پشت سمت به

 که حالي در کني دور ازخودت منو باید چرا...چيه من تقصير آخه...بهنام کن نگاه من به:شد تر

 داري؟ دوسم

 بود رزیتا صداي...شد تا 2 چشام

 برم ميخوام...رزیتا کن بس-بهنام

 نميدیدن منو اونا ،اما بودن دیدم توي حاال

 خيلي از و چيزا خيلي از بخاطرت که نداري؟مني وقت من بهارت؟واسه پيش بري ميخواي-رزیتا

 افتادم؟آره پات و دست به کسي بي از و کمه من واسه آدم کردي فکر!!!..گذشتم آدما

 ميکرد؟چراجلو اذیتم باشم؟ندیدي باهاش ميخوند گوشم زیر چقد کاميار ندیدي...بهنام؟

 داري؟ غيرت بهار براي نيومدي؟فقط

 کن بس-بهنام

 ميکني؟ فرار چرا پس...ميدوني خودتم داري دوس منو تو...نميکنم بس-رزیتا

 ندارم-بهنام

 داري ميگي دروغ-رزیتا

 ...مي حرف بار یه:گفت اخم با بهنام

 جداش اومد بهنام...بودا اي صحنه عجب. شد گرد چشمام...گذاشت بهنام رولباي یهولباشو رزیتا

 چسبيد بهش بيشتر رزیتا کنه

 همراهيش بودو شده مسخ انگار بهنامم و باالکشيد بهنامو پيرهن رزي...بود مونده باز دهنم

 لويج سفت دستي یهو...نداشتم توانشو اما هيجان همه این از بگيرم نگاهمو ميخواستم...ميکرد
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 باعث درومد گوشم به چسبيده لباي از که شهاب آروم صداي بزنم جيغ ،اومدم گرفت چشمامو

 شم ساکت شد

 بریم زدي؟بيا زل چي به-شهاب

 جداشدم خوردموکمي وول بغلش تو زور به...دستاش بازم اه...ومنوکشيد

 نزن دست من به-

 زا نميدونم که اخمي با بعدم...شه عادي دیدم تا زدم پلک کمي...برداشت چشمام ازرو دستاشو

 .بود شده گرد تعجب از چشماش...کردم نگاش اومد در کجا

 ...ميشدا حساس داشت تازه...بودم تا 4 درگيراون هنوز اما.رفتم ویال سمت به

 ساحل بریم ميخوایم...بهار نيار در:گفت ،سایه بيارم در لباسامو که رفتم اتاق طرف به

 براتون ميخوام:خوند زدن گيتار همراه قشنگي صداي با و نشست مبل لبه رو دست به گيتار کاميار

 ...بخونم آواز

 صداش اون با...ایششش-نيلو

 کامي گرفتيا شدید نفس به اعتماد...چيزي یه بگيم و شهاب باز-پاني

 عششششششقته؟ منظورت-حميد

 ...مرض گفت حرص با انداختو سمتش به کوسني پاني

 ...دميرسي نظر به عادي خيلي...کردم نگاش کنجکاو...اومد رزیتا شدو باز ویال در...خندیدن پسرا

 ...برو و لب اوه اوه:گفت آروم ریزي ي باخنده سایه

 هطبيعي... شد چي دیدم منکه خب...بود کرده باد کمي فقط نظر به.کردم نگاه لبش به متعجب

 ...دیگه

 اومد سمتم به...شد وارد شهاب همراه به اخم با بهنام

 تو؟ بودي کجا-بهنام
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 بریم...نکردم پيدات:گفتم باشه خونسرد ميکردم سعي که صدایي با انداختمو گذرابهش نگاهي

 ساحل؟

 بریم-بهنام

 ميام دخترا با:گفتم و چسبيدم رو سایه دست سریع که دستموبگيره اومد

 ...حرفا این شدو تاریک بریم زود که پسراغرميزدن...داد تکون سري انداختو باال ابرویي تک

 شهاب قول به تا تمرگيدم جا یه دفعه این...شد کني جمع هيزم بساط بازم رسيدیم که ساحل کنار

 ...نسازم دردسر اینقد

 اشاره هشب سر با ميگشت جا دنبال که رزیتا...بود فاصله بهنام منو بين کمي...بودیم نشسته همه

 ...اینجا بيا:گفتم و کردم باز جا بهنام خودمو بين بهنام کنار رفتن جاي به کردمو

 نشست سریع بره غره چشم من به بهنام حتي نذاشت آوورد در بال انگار

 شهابو که بدم آتيش به نگاهمو اومدم...ميکنه اخالقي بد اینقد راضيه خودشم خوبه حاال

 ميزد حرف گوشش دم ام پاني...آتيش به نگاهش بودو هم در ابروهاش...دیدم

 سرش چون انگار دید منو اونم...شناختم سریع رو آندره...دختر پسر تا چند به افتاد نگام دور از

 خورد تکون

 پسر ینا از خيلي درسته...کشيدم آهي...ميکرد نگاه آندره به اخم با...کردم نگاه بهنام به اختيار بي

 وتاهک حتي...بياد خوشش من از که یکي...باشم داشته یکيو ميخواست دلم اما بود نيومده خوشم

 شد عاشقم شاید دیدي چه خدارو...مدت

 خياالتي چه...نشست لبم رو لبخندي

 کردم اخمي اختيار بي...ميکنه نگام شهاب دیدم دادم آتيش سمت نگامو

 مگه...بگه بهتر ميتونست...نبود ام دوستانه حتي کرد،حرفاش ناراحتم واقعا...بود اومده بدم ازش

 ردد همه از بيشتر من انگار نه انگار شکست؟ سرم رو ها کوزه کاسه همه که بود ام ساله چند من

 همه مجوري؟بهنا چي ولي...بکشم بيرون بهنام زندگي از خودمو بود گفته تخم و اخم با...ميکشيدم

 ميشد محسوب تنها من  کس
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 گلوم تو نشست بغض بازم

 بودم نشنيده اصال چون که خوند رپ آهنگ یه...خوندن به کرد شروع دست به گيتار کاميار

 و ميزدن دست همه...خوند قردار و قبليه از تر تند آهنگ یه بعدشم...کرد بلغور چي چي نفهميدم

 کردم نگاه فقط شلغم مثل منم ميخوندن باهاش

 اپ دستو برات خوشکلي خيلي شد؟حاال بيخيال بابا اي...نبود...انداختم آندره سمت به نگاهي

 لبو اون دیوارو گچ مثل فرسياهت،صورت جنگلي موهاي اون با مردني و ميزه ریزه دختر بشکنه؟یه

 آخه؟ باشه داشته ميتونه جذابيتي چه سانتي 3 دهن

 خدام ي آفریده ترین شانس بي ،من بابا اي

 بود کرده حسشون بي بودم آوورده انگشتام دندونامو به که فشاري

 خوند زدن گيتار یکم بعد...بود دستش گيتار شهاب حاال

 رو زندگي کنم ول ميخوام مدت یه-شهاب

 رو دیوونگي عشقو کنار بذارم

 ببندم ميخوام که اوني رو چشامو

 نخندم هيچي با باهيشکي مدت یه

 زیاد نه ميخوام و کسي نه دیوونه نه عاشقم نه...اینه برعکس زنگيم که من گفتم تودلم

 من نه خوشاست الکي اون واسه شعر این...ميخندم

 نباشم چيزي لنگ ميخوام مدت یه-شهاب

 نباشم چيزي دلتنگ و هراسون

 که مني از آدما بترسن

 دیگههههههه یکي بشم قراره مدت یه

 همه بود شده باعث شهاب دلنشين و بم صداي ولي نبود جور من احوال حالو با اصال شعر این

 ...بس بودو دریا موج صداي فقط...شن ساکت
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 ميخوام استراحت...فرصتو یکم-شهاب

 ميخوام راحت شيرینو خواب یکم

 سال سنو این تو باز شم بچه ميخوام

 حال و حس این از جداشم مدت یه

 ميخوام استراحت(داد ادامه کشيدو صدادار آهي) فرصتو یکم:تکرارکرد ودوباره

 ...ميخوام راحت شيرینو خواب یکم

 وسال سن این تو باز شم بچه ميخوام

 حال حسو ازاین جداشم مدت یه

 :خوند باز و زد گيتار کمي

 ندارممممممم خوبي احوال که ميدوني تو

 قرارمممممم بي گمم...سکوتم غروبم

 بتابه چشمام خورشيد اینکه واسه

 بباررررم توقف بي باید مدت یه

 عشششق از نميگيرم آروم که ببخشيد

 عشششق از سيرم و خنده از گریزونم

 اول مثل بشم باز قول بهت

 عشششق از توميميرم با تو واسه بازم

 ميخوام استراحت...فرصتو یکم

 ...ميخوام راحت شيرینو خواب یکم

 سال سنو این تو باز شم بچه ميخوام

 حاااال حسو....این از جداشم مدت یه
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 (امامي مسعود مدت یه شعر)

  برگردیم بهتره:گفت شدو بلند بهنام که...بودن حس تو همه

 یالتاو بودم سایه کنار مدت تمام منم...افتادیم راه آتيشو رو ریختن ماسه...شدن بلند حرف بي

 به گيتار و دستش از بود رفته در کاميار فقط...بکنه کاري یه هرکي که بود کرده بسيج پسرارو بهنام

 ،با ما بانو کد چه ببين گفت مي پاني به مدام شهاب...بود گونه شعر حالت با ميزد حرفي هر دست

 ... عسل تو رفتي کله

 هبوددیگ اومده در بهنام صداي ميکرد، ميل و حيف کلي بودو افتضاح کارش که بود حالي در این

 ام چونه زیر زدم دستمو کشيدمو آهي...افتادم دارچينيمون املت   یاد

 دبو سينمایي فيلم بودن،انگار ایستاده آشپزخونه بزرگ سنگي  اپن  پشت خنده با دخترا

 شوهرکردنتونه وقت کدوماتون ببينم بچينين ميزو برید هاتون خنده هرهر این بجاي-بهنام

 ردک نگاش اخم با بهنام و خندیدن کارش این به هرهر دخترا و ميز چيدن واسه رفت کله با رزیتا

 و اپن رو کرد،گذاشت بلند منو حرکت یه با بهنام اما باشم کرده کمکي بلکه ببرم ليوانارو اومدم

 وجبي نيم توبشين:گفت

 دنچي هنرنمایي سرگرم دخترام...کاراشون به نگاه یه ميکردن من به نگا یه پسرا...بودم معذب

 بودن

 پایين بيارم بهنام-

 بشين-بهنام

-مگفت آویزون حالت به حال این با بود زیاد زمين تا فاصله...کرد خورد تخته رو مهارت با رو وگوجه

 دخترا پيش برم پایين بيارم

 دهنم تو رفت خياري که بزنم غر باز اومدم...نگرد توجهي بهنام

 داشت...بود ایستاده من پاهاي و اپن به چسبيده و روم روبه که بود شهاب به شدم گرد چشماي

 ميکرد حلقه حلقه ساالدو خيار
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 مينجاه بشين:گفت اي خنده تک با...گاززدم اختيار بي منم گرفتو دهنمو از مونده بيرون خيار  باقي

 !!!ميزني غر چقد

 و یدمجو دهنمو تو کنه؟خيار خورد ميخواد اینم نکنه...وسایال بقيه کنار گذاشت دستشو تو خيار

 !بهار؟:گفت متعجب آرومي صداي با...برگردوندم ازش رومو

 باز ردخت یه فقط اون...کنم نگاهش نميخواست دلم اصال دیگه...نزنم حرفي تا دادم دندوناموفشار

 نظرم به نميداد کسي به حقي و ميرفت قاضي به طرفه یه که کسي...بود خودشيفته ي مالحضه بي

 نداد حق بهم صدم در یه حتي اون...بود ارزش بي واقعا

 کن ول راچ...باشه گفتم که من...بکشم بيرون شفيقش دوست زندگي از پامو بود خواسته ازم فقط

 نيس؟

 پایين بيارتم بهنام:گفتم بهنام به رو آرومي صداي با

 دمميکر زورش کردنش آشپزي موقع هميشه...کنه تعجب داشت حق.کرد بغل منو متعجب بهنامم

 ...حاال اما...کنم نگاش تا جایي اپني رو بذاره منو

 حال تو رفتم سرعت به زمين گذاشتم وقتي

 جم دخترا کنار از شام نيووردموتاوقت خودم روي به...نداشت الکپشتو من از سرعت توقع

 ميدادم گوش اشون دخترونه پرحرفيهاي به حرف کلمه یه بدون...نخوردم

 به توجه بي...سایه ام دیگه طرف بود نشسته بهنام کنارم...نشستيم پشتش همه شد چيده ميزکه

 ...ردمک مرغ و پلو زرشک پراز برداشتمو بشقابمو غذابکشه برداره بشقابمو ميخواست که بهنام

 بر فرستادمو خودم به لعنتي دلم تو...کنم کوفت اینارو جوري چه اشتها بي حاالمن...غلطا چه

 که رميکردمپ قاشق تند تند کشيدمو نفسي...کنم نگاه شهاب بهنامو سنگين نگاه سمت به نگشتم

 الا بودن مشغول همه...بودم ترکيدن حال در و بودم غذاموخورده از نصفي...نشم پشيمون وقت یه

 متشس به سرمو کردمو دوغ پر ليواني...باشم خونسر کردم سعي...ميکرد بازي غذاش با که بهنام

 چرانميخوري؟:گرفتم

 شده؟ چيزي:گفت و دوخت بهم اشو کالفه نگاه

 مگه؟ چطور:گفتم هميشگيم لبخند با
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 شده؟ چيزي پرسيدم:گفت کرد تنگ خمارشو و طوسي چشماي

 خوبي؟...وا:گفتم کشيدمو سر نصفه تا زور به ليوانو

 گفته؟ بهت چيزي کسي:گفت کشيدو موهاش به چنگي...شد کالفه باز

 گوشش کنار آروم جدي لحن یه با کنمو اخمي کردم سعي...نبودا ماجرا کن ول بابا اي

 همين تو، نه بدم انجام کارامو خودم ميخواد دلم...باشي من نگران نميخواد:گفتم

 دهنم لقمه ميخواي چيه:گفتم زدمو لبخندي...شد خيره چشمام به معصومش و کالفه نگاه با

 بذاري؟

 مميشناس خودت از بهتر رو تو من...ميگيري فاصله ازم اینقدر که زده حرفي کسي حتما-بهنام

 ...کشيدم آهي

 در باباهارو اداي که...نکني خوردم بقيه توچشم ها بچه مثل که...شدم بزرگ بفهمي ميخوام-

 ...کنم زندگيمو بذاري که...نياري

 يزدمم حرفایي ميشدم عصبي بودم،وقتي همين اصوال. آووردم کجامي از پرتارو چرتو این نفهميدم

 دلم حرفاي با حرفا این...ميدادم دست از اختيار جورایي ویه نبودم موافق باهاش اصال که

 حرفارو این...واقعا تو..تو:گفت زمزمه حالت به کردو نگام ناباور بهنام...ميکرد فرق درجه081

 بهار؟ زدي جدي

 به معقل...شدن بهنام حرف متوجهي وقفه این بودوتو شده تموم بحثشون انگار...بودن ساکت همه

 چون...ودب تصورم از گذارتر تاثير خيلي حرفا مطمئنااین...بودم زده که بود حرفي...نميرسيد جایي

 وجودم عزیزترین..کرد یخ دستام...بودن مونده همه ویالکه از رفت شد بلند سرعتي چنان با بهنام

 دنبالش؟ بري ميشه:گفتم التماس انداختموبا رزي سمت به نگاهي...بودم رنجونده زندگيمو

 بودم نبسته درو...رفتم اتاقم سمت به و شدم بلند جام از زور به...رفت شد بلند معطلي بي هم رزي

 بهار؟ گفتي چي بهنام به:گفت شدو وارد سراسيمه شهاب که

 يرون؟خبب بکشم زندگيش از پامو نگفتي مگه:گفتم ممکن صداي باالترین با و ترکيدم بمب مثل

 مونده؟ هم اي دیگه چيز...دیگه کردم کارو همين منم

 نميخورد تکون اش سينه چون...نميکشيد نفسم انگار بودکه کرده تعجب صدام از انقدر
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 بذاري؟ راحتم ميشه:گفتم رفته تحليل صداي با

 ...من ولي– شهاب

 ...برو ميکنم خواهش-

 کنم درست دردسر نميخواستم دیگه کردم، باز قرصمو ي بسته لرزون

 دهب دلداریم نداشتم کسيو حتي دیگه من...چشماموبستم...رفته ميدادکه نشون اتاق در صداي

 خوندم لب زیر اشو الالیي و شدم مچاله خودم تو...هاش الالیي براي...پرکشيد مامان براي دلم

 نبود اتاق تو کسي شدم بيدار وقتي

 کشيدم آهي

 جمع به آرومي سالم...ميداد نشون رو 00:31...بود ساعت رو ،نگاهم رفتم حال سمت به

 موجواب بقيه نبود که شهاب بودو نشسته من به پشت و شومينه جلوي که بهنام غيراز...کردم

 ...ميدیدن فيلم هم بقيه و ميکردن بازي تخته ميثم کاميارو... دادن

 گوشم زیر آروم لبخندي با چيه منظورم فهميد ازنگاهم...رزیتا نزدیک نشستم مبلي روي

 دلخوره ازت فقط نباش نگران:گفت

 مهشده بلند که ویال زنگ...گذاشتم زانوم روي امو چونه کردمو جمع شکمم تو عادت طبق زانوهامو

 برداشت آیفونو ميومد آشپزخونه از که مهبد...برگشت سمتش به سرها

 شما؟...کي؟...کيه؟-مهبد

 دارم کار خانوم بهار با ميگه: گفت بهنام به رو و آیفونوگذاشت متعجب

 !اس؟ خارجي پسر همون نکنه:گفت آروم سایه...کرد غليضي اخم بهنام...رفت باال ابروهام

 با که يزچ همه...خب ميگه چي ببينيم صبرکن:گفت ایستادو جلوش امير که شه بلند خواست بهنام

 بزن رو در مهبد...نميشه حل دعوا

 درست...بودم من نفر آخرین...چيه به چي ببينن رفتن باغ سمت به همه...کرد باز رو در مهبد

 بود آندره...بود
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 بر دورو این بازکه:گفت اخم با بهنام...کرد نگاهشون متعجب کمي ایستادن جلوش همه وقتي

 شد پيدات

 پسر؟ خواي مي چي:گفت و باش آروم معناي به گذاشت اش شونه رو دستي امير

 چيه؟ پرخاش همه این دليل...بشم آشنا بهار با کمي ميخواستم فقط من...من-آندره

 کارت رد برو...ميکني بيجا تو-غرید بهنام

 شوهرید؟ و زن همه ها شما یعني-آندره

 چي؟ یعني:گفت آندره جوابي حاضر از متعجب امير

 شم؟ آشنا بهار با بخوام من داره ایرادي...هستيد دوست که مشخصه خب-آندره

 نداره عيب شما همه براي یعني گفت واضح...بگن چي آندره منطقي حرف براي بودن مونده همه

 داره؟ عيب من براي

 يرمم نکنن قبول اگه...کردم دوستي تقاضاي ایشون از گيرید؟من نمي نظر بهار خود از چرا-آندره

 بهنام ،حتي برگشت من سمت به سرها همه

 حسابي شدم دستپاچه

 ...من خب...خب-

 به وشد مي دور من از بهنام کمي تا بود راه بهترین این شاید...ميشد تکرار ذهنم تو شهاب حرفاي

 ندارم نظرخواستي:گفتم و زدم لبخندي زور به...ميداد بها خودش

 شدمن آشنا ایرانيا شما آداب به هنوز درسته...ميخوام وقت آشنایي براي جلسه چند فقط من-آندره

 طبيعيه امر یه ساده دوستي یه دنيا جاي همه اما

 خودت ميخواي غلطي هر یعني این...اتاق تو رفت و گذشت ازکنارم...شد ویال وارد اخم با بهنام

 بکن

 شيد آشنا هم با هم شما ساحل بریم همگي بپوش برولباس بهار:گفت ذوق با سایه

 ...ها اینم بود خوش الکي چه
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 منمير نرو بگي اگه:گفتم آرومي صداي با...بود تخت رو بهنام...رفتم اتاق به دادمو تکون سري

 بدي انجام ميتوني داري دوس کاري هر داره؟تو ربطي چه من به...هه-بهنام

 باشه:گفتم آلودي بغض صداي با...گرفت قلبم

 خودمو کردم پيچ بقچه دوباره شده اتاقم از فرار براي حرف وبدون

 مانگشتا ازاسترس...باشم تنها آندره با تا افتادن راه جلوتر...بودن حاضر همه بيرون زدم اتاق از

 ...ها نيست سرد هم ها اینقدر هوا:گفت دادو جواب لبخند با گفتم آرومي سالم بود کرده یخ

 بود شده هم تر شفاف آفتاب نور زیر...داشت رنگي خوش چشماي چه...انداختم بهش نگاهي

 شم مریض نميخوام-

 بود معلوم خوشکلت چشماي فقط دیدمت که اول بار از...ميزدم حدث باید-آندره

 مک:گفت و کرد اي خنده تک...زدم لبخندي فقط...پيچيد ام گونه پوست زیر حسي تعریفش از

 سالته؟ چند بپرسم چرا؟ميتونم حرفي

-01 

 زندگي پاریس که بودم گفته...ایران به برگشتيم مادرم خاطر به مدتيه...سالمه 42 من-آندره

 هک خواست بابا درسم شدن تموم محض به...ميخوندم کامپيوتر...سوربن دانشگاه تو...ميکردم

 ام آینده براي اي برنامه فعال..باشه اش خانواده پيش هم کمي بود مامي حق آخه...ایران بيایم

 ولم چشمات هم لحظه یه دیدمت وقي از بگم باید ولي...هام دایي همراه تعطيالت اومدیم...ندارم

 بایستم خان2 اون جلوي دادن شهامت بهم که بودن چشمات همين شاید نميدونم...نکرده

 ميکرد تعریف چشام از کسي بود بار دومين این...خندیدم آروم خجالت با

 فارسي به هستين مسلط اینقدر که جالبه-

 مياد کارم به شيرین زبون این ميدونسته انگاري...نداشته حرف مادرم آموزش-آندره

 واقعا ميشدم آب داشتم...زد داري معني ولبخند

 بشينيم؟ ميشه-
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 حتما-آندره

 ...نيست ما دوستي موافق خيلي برادرم:گفتم نشستن محض به

 گفت برام ایراني غيرت از کلي مامي دیروز...ام متوجه آره-آندره

 معذب ها فضول...بود ما پيش دخترا نگاه اما بودن ور اون ها بچه گرچه...خندیدم منم اش خنده با

 کنم؟ نگاتون منم همين حلق تو وقتي خوبه بگه نيس یکي حاال...ميکردن ترم

 کنم ناراحتش نميخوام منم-

 اجازه برادرت از بياد بخوام مادرم از ميتونم من...است ساده دوستي یه ما دوستي-آندره

 ...باورکن ندارم بدي قصد من...بگيره

 ندارم دوستي شرایط من باشه اینجورم اگه حتي-

 چرا؟-آندره

 کنم شریک غمم تو ام دیگه نفر یه نميخوام من:گفتم و کشيدم آهي

 غمي؟؟؟ چه:گفت رفته باال ابرویي با

 ...نبود من کار کاري پنهون...ميدونست باید اون

 ...دارم قلبي بيماري یه...من-

 ستر از االنم...نيست خوب چندان من جسمي وضعيت:گفتم و کردم مشت دستامو...شد متعجب

 نميخوام...شده من وقف زندگيش ي همه...دیدي که برادرمو...خودموپوشوندم اینقدر شدن مریض

 این براي شم صحبت هم باهات کردم قبول دیدي اگه...شه زندگيم جریان وارد هم اي دیگه کس

 ...راستش...برسه زندگيش به و نکنه فکر من به تا...کنم خودش ي متوجه کمي برادرمو که بود

 ...و نيستم تنها ببينه برادرم که کنم استفاده ازت ميخواستم:گفتم کردمو زده خجالت نگاهي

 ...بس بودو دریا صداي فقط...شدم ساکت

 بکشم کنار من نميشه باعث موضوع این خب-آندره
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 من ماا بود ام بيني پيش قابل غير حرفت که درسته:گفت و کرد اي خنده تک. کردم نگاش متعجب

 تدوس یه و ميرسه خودش به برادرت...نميشه بد که توام واسه...باشم دوست باهات ميخوام هنوز

 مياد گيرت هم آقا پسر

 ...بودم آرومتر حاال...خندیدم باز حرفش از کشيدم خجالت کمي بااینکه منم...خندید وباز

 منم...حرفا این و بخوریم ناهار بریم کرد بلند رو همه نيلو گذشت که مدتي...نشد زده حرفي دیگه

 کردم قبول منم بيامو ساحل به هم فرداباز گرفت قول اون و کردم خداحافظي آندره از

 که بودم کشيده دراز تخت روي...رفتم اتاق به خوردمو کمي منم نکرد نگاهم ناهار موقع بهنام

 خوابيد من به پشت تخت لبه...اومد

 ...بکشم نفس خوب نميتونم ميکني قهر باهام وقتي:گفتم کردمو بغلش پشت از طاقت بي

 باورميکني؟...بهنام کنم ناراحتت نميخواستم:کشيدموگفتم آهي...نزد حرفي

 ...بزني رو حرفا اون بود شده باعث کي:گفت آرومي صداي با

 ...هيچکس-گفتم بغض با

 غدرو قبلنا:گفت گذاشتو موهام رو اشو چونه...داد فشار اش سينه رو سرمو برگشتو سمتم به

 بهار نميگفتي

 اون دوست برادر ساکتو هميشه من ميشد باورش مگه...ميشناخت بهتر منو اون...ميکردم اشتباه

 !!!!کنم؟ سرهم چرتوپرتارو

 يدوست یه فقط گفت اون اما...شه استرسم پر زندگي وارد اونم نميخواستم...زدم حرف آندره با-

 ساده

 ميکنم جهنم زندگيشو شه ثابت عکسش اگه که باشه همينطور اميدوارم:گفت حرص با

 بيام؟ منم ميشه...ميزد خرید از حرف سایه:گفتم و کشيدم نفسي

 ...ميبرمت آره:گفت کردو مکث کمي

 ...بودم کردن خرید عاشق...نگو که کردم ذوقي
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 رچيه ناز با پاني ميرفتنو راه عاشقانه جلو جلو پاني شهابو...بودیم شده نما انگشت بازار توي

 فقط شهابم و ميکردن اذیت و مسخره و پاني مدام هم رضا مهبدو...ميخرید شهاب ميخواست

 ...ميخندید

 بيدموچس کردم فرار بهنام از که منم...ميخوردن و ميگرفتن پرت خرتو مدام نيلوفر و کامياروميثم

 ممدا ميشد باعث بلندش دارو خنده حرفاي با ام سایه...بره راه اخمو بهنام کنار رزي تا سایه به

 ...باشم خنده حال در

 شهاب یاد...عشقش...بذارم تنهاش عشقش با نگفت که بود شعور با خيلي خدایيش

 ینجوريا من روزم یه ميشد یعني...اینا داشتن رمانتيکي خرید چه...سمتش به افتاد نگاهم...افتادم

 عشقم؟ کنم؟با خرید

 ام؟ زنده دیگه سال چند اصال

 ...ميکردم فکر چي به رفت یادم زدو حرفي سایه باز

 ازش دونه یه یکي دخترا همه که دستبند یه با گرفتم اردکي کله رنگ کيف یه شالو یه من

 مروه بهنام من درخواست به...بود اي فيروزه زینبو زنبله و پروانه از پر اي نقره دستبند...خریدن

 شام...بود شاکي مسئولشم و بودیم گذاشته سرمون رو رستورانو که بماند...کرد دعوت شام

 ...ویال برگشتيم و خوردیم

 پسرا اتاق در راهروإ تو حموم چون گفت اونم...حموم برم ميخوام بهنام به گفتم بودکه شب آخر

 قفل واتاق در آروم...نبود بد ميکردیم احتياط اما ميخوابن خرس مثل ،گرچند کنم قفل یواشکي رو

 وام روحيه کلي گرم آب....حموم پریدم فرطي منم و خوابيد سریع بود خسته که بهنامم و کردم

 کي...ميرفتم حموم به روز 3 4 هر ببود سخت موهام شوي و شست چون معموال...ميگرد عوض

 قفل پسرا اتاق در...بيرون رفتم طوالني حموم یه از بعد خالصه...بشوره مو روز هر داشت حال

 يخيل...خوردم خنک شير ليواني و یخچال سر رفتم آروم...بودن خوبي خرساي همچنان پس...بود

 براي يجگ ميگم...مياد سمتم به داره ویج گيجو یکي دیدم که بيرون ميرفتم داشتم...بود ام تشنه

 ...ميز دیوارو مبلو به ميخورد مدام اینکه

 زیر نشستم سریع...باشه بازکرده براشون بهنام و در نکنه واي اي...نبود بهنام...کردم دقت کمي

 ...اپن
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 نور دکر باز که یخچالو در...داشت شلوارک یه و نبود تنش لباس...آشپزخونه تو اومد بدم ازشانس

 هست شهابم نبود حواسم...من واي اي...صورتش رو افتاد

 دهن با شير ي شيشه کردو ول یخچالو در...تابلو سفيد حوله این با کنم چيکار حاال

 من به شهاب چشماي که تاریک جا همه و شه بسته زود یخچال در بودم وار هنوزاميد...سرکشيد

 رفتم عوض سرو اون با و شدم بلند پاچه دست...افتاد شدید ي سرفه به گلوشو تو پرید شير...افتاد

 اونو ميدیم سياه اونو من...نبودم ضایع زیاد شد تاریک خوبه حاال...پشتش زدم و کنارش

 با نهمي براي...نداره روشنایي و تاریکي...سرخوده قرمز مادون پسرا چشم مامان قول به...نميدونم

 خودنمایي حسابي متري یه ي حوله این لطف به که ام سينه و شونه رو موهاموریختم خجالت

 ...ميکرد

 ميکني؟ چيکار اینجا-شهاب

 ...من...من-

 با فرقي...نبينه کاش...دید نمي یا ميدید منو نميدونم...صندلي پشت برم ميکردم سعي هي

 تو ادمي هي چرا اینجوریه من وضعيت دید که خدااین یا...شد نزدیکم دوباره...ندارم اوليه انسانهاي

 حلقم؟

 درسته؟ شدي دوست مردنيه پسر این با ميگفت پاني-شهاب

 جریانه در بهنام:گفتم و کشيدم منه؟پوفي جيم سيم وقت االن بابا اي

 نيميک کارارو این داري من حرفاي خاطر به:پرسيد رو پر ولي نداره ربطي تو به شو خفه تو یعني

 آخه؟ بود این من نه؟منظور

 نداره شما صحبتاي به ربطي نه:گفتم و کشيدم صندلي خودموپشت

 ...ها شعوریه بي عجب...سمتم اومد باز

 شي؟ دوست باهاش گرفتي تصميم حرفا اون بعد درست چطور پس-شهاب

 بهنام زندگي سر از دست چرا که دعوا بيدادو دادو مياید...فهمم نمي:گفتم متعجب

 دادي؟ گوش حرفام به چرا ميگيد حاالم...برنميدارم

 ...نبود این منظورم من:گفت حرص با ولي آروم...دستش تو گرفت جوري بازوموچه نفهميدم
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 بود؟ چي پس-

 سهبر خودش به کنه وقت بهنامم تا بکني خودت کاراتو و شي مستقل کمي خواستم من-شهاب

 بود گرفته سفت کنه، ول که دستموکشيدم

 ميکنم کارو همين دارم منم-

 شو دوس یکي با برو نگفتم منکه-شهاب

 بدم؟ توضيح شما به باید چي؟من یعني-

 ...ولي نه-شهاب

 شهاب؟ آقا ميدید من به کار گزارش مياید هستين نفر صد با شما مگه-

 نزد حرفي دادو فشار محکمتر دستمو شد عصباني انگار

 چسبيدین بازومو هميجوري که نيس مناسب کنين؟وضعيتم ولم ميشه-

 منو؟ ميبينه یعني...هيييييي...انداخت پام تا سر به نگاهي دیدم تاریکي اون تو

 شدم سر بر خاک...شد تا 2 چشمام...زشد با ام حوله یهو برم اومدم کرد ول دستمو

 که دبو افتادن شرف در...انگار بود زده خشکم...بود ب شها به نگام ماست ميوفتادومن داشت حوله

 بش کرم مثل نکنه...اینجان تاش دو که اینا...آووردم باال دستامو متعجب...گرفت ارو حوله دستي

 جيغ...شهابه دستاي...شهابه تن از اینکه....هيييييييييييييي!!!!!!!!!شدن زیاد پاهام دستو تاپ

 کنن  آبرو بي سرمن بر خاک یعني....اتاق سمت دویدم و حوله به زدم چنگ کشيدمو کوتاهي

 کارام وت اینقدر عمرم به...تخت رو پریدم و کردم عوض لباس سریع...نگو که ميزد تند قلبم اینقد

 ...خوابيدم بالخره خيال فکرو هزار با...نداشتم سرعت

 نم بذاره نياد روش ام دقيقه چند این خوابيده االن تا که شهاب خداخداميکردم صبحونه سرميز

 روم روبه تقریبا و اومد بدم شانس از ولي کنم کوفت تالقمه 4 ظاهر حفظ واسه بهنام جلوي

 ربس گلوم تو بود شده لقمه...نوشتن گاو پهن با تقدیر دفتر تو منو شانس یعني...نشست

 این این سر تو بزنم سنگي بایه من ميشه یعني خدا...بود زده زل بهم ها ندیده آدم مثل اونم...داغ

 بده؟ دست از اشو حافظه
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 هک مالجش؟گيرم بزني منتظرميشينه اون آخه؟بعدم بود کجا سنگ... کردم بر دورو به نگاهي

 شدم خل منم بابا کن ؟ول شه پاک دیشب خاطرات بزني ميخواي چيجوري...بزني

 این بفهمه که کردم نازک چشمي پشت...وا...بودم کرده دزدي ازش انگار ميکرد نگاه همچين

 بيخيال...ميکنه نگام هنوز منگل...ها هفتاده زیر کيواش آي اینم...زشته خيرگيش

 ها؟ بچه نه بخوریم بيرون ناهارو پيداکنيم جایي جنگلي یه بریم:گفت سایه که شدم بلند سرميز از

 موافقم آره-کاميار

 ...کرد درست کباب ميشه فقط بيرون منتها...بدیم تنوع نيس بد-حميد

 ریحون با ميده حال...بگيریم ریحونم و نون...خوبه کباب-نيلو

 بپوش گرم لباس:گفت من به رو دادو تکون تایيد عنوان به سري بهنام

 اتاق ورفتم گفتم لب زیر اي باشه

 يدمم اسمس یه...بابا بيخيال...افتادم آندره با قرارم یاد...پاني و بهنام بودمو من شهاب ماشين تو

 جایي رفتم ميگم بهش

 اصلهبالف...جيبم تو گذاشتم و دادم اسمسي...کرد سيو برام خودش شمارشو گيرودار اون تو دیروز

 فتيميگ منم به خب بود نوشته...شد بلند بودم گذاشته اسمسم روزنگ که بچه ي عطسه صداي

 ميومدم شاید

 .مونده همينم... رو پر بچه...خندیدم

 کنهمي عادت ببينه زیاد منو اگه خب:داد جواب سریع...نميشه روم برادرم جلوي هنوز: نوشتم براش

 ...دیگه

 ميدي؟ اسمس کي به صبحي اول:گفت بهنام بدم جواب اومدم

 آندره:گفتم دادمو قورت دهنمو آب

 نه؟ است مزه با خيلي اش لهجه:گفت ذوق با پاني...رفت هم تو اخماش

 بعد براي باشه:دادم جواب و کردم سایلنت گوشيمو...نزدن حرفي بهنام و شهاب...زدم لبخندي
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 ...جيبم تو وگذاشتم

 يپ فرستادن رو مهبد...بودن کرده پهن بساط خانواده کلي...رسيدیم مانندي جنگلي ي محوطه به

 تهنشس دخترا پيش منم...ميزد حرفي هرکسي و اندازنشستيم زیر روي همه... وریحون نون خرید

 و چيه آرایش لوازم خوب مارکاي نيستو مد چي مده چي ي باره در هميشگيشون حرفاي به و بودم

 عث با کمم اطالعات...دادم گوش خوشکله خانوم اقدس وصندل  جوره چه خانوم اکرم لباس

 صداي...بودن دورمون قد قدونيم بچه عالمه یه...انداختم بر دورو به نگاهي...نزنم حرفي ميشد

 وجهج اولين با...ميداد جيک جيک وصداي بود دستش جعبه یه الغري پيرمرد...شد بلند جيک جيک

 ...رنگين جوجه فهميدم برداشت جعبه تو از بچه دختر یه که سبزي ي

 ...داشت ادامه صبحش نگاه هنوز...بود گرفته شهاب جاشو اما کردم نگاه بهنام به زده ذوق

 روووو ها جوجه بهنام:زدم داد بلند...کردم پيداش کبابا کنار چرخوندمو چشم بهنام دنبال

 ...ميریزه هم به اعصابت مردنين اینا کن ول...بهار گوشتيه دستم:گفت و انداخت بهم نگاهي

 بري؟ سمتشون ميتوني چيجوري...بهارررر چندشن واي-سایه

 ...ميشه بد حالم ميميرن...اصالنميگيرم حيوون منکه-پاني

 ...نميرم سمتشون اصال دارم حساسيت پر به منکه-نيلو

 ...انا بامزه-رزیتا

 ميخواي رنگشو کدوم ببين پاشو:اومد سرم باالي از شهاب صداي

 ...شدم بلند اکراه با و کشيدم نفسي...ميشه باز موقع بي که دهنو این بگيرن گل یعني

 کنه بلغور دیشب از چيزي بخواد و بشه باز روش که نزنم حرفي کردم سعي...بود شده دور پيرمرده

 ؟دخترم ميخواي شمام:گفت مهربون لبخند اون با...رفت یادم چيي همه رسيدیم که پيرمرده به

 نازن چه واي-

 هک بنفشه سمت بره دستم اومد...ميلوليدن هم تو...کدوموبگيرم بودم مونده...داشت رنگ همه

 دشخو واسه شاید...کنما انتخاب من خوبه حاال...وا...پيچيد سفيد ي جوجه دوریه شهاب انگشتاي

 برميداریم سفيدرو همين آقا ممنون:گفت که بگيرم بنفشرو رفتم توجه بي...ميخواد
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 خواستم نمي سفيد من:گفتم متعجب

 کن نگاش... خوبه همين:گفت و صورتم جلو گرفت رو جوجه

 يدهم پولشو اون چون حاال...داشت براق سياه چشماي که بالي سفيدوبدون ي جوجه پي رفت نگام

 ...ميخوام بنفشرو من...ادب کنه؟بي انتخاب اون رنگشو حتما باید

 سابح پولشو و دستم تو داد ولش سریع زدو لبخندي...باشه گفتم اکراه با و بود بنفشه به نگام

 کرد

 زوري؟ ي جوجه بذارم چي اسمتو:گفتم لب زیر...داشتم اش نگه چشمام رو روبه باال آووردمش

  شهاب بذار...منه شبيه چشماش:شنيدم گوشم بغل از شهابو صداي

 ...هييي-

 کردم اخم گرفتمو فاصله ازش کمي

 ...شهاب آقا چيکارميکنين-

 ...چشه نيس معلوم...بودا بهار نوبر اینم...کردم بر دورو به نگاهي

 کن گوش حرفمو:گفت و کرد بلندي ي خنده

 بذارم اي دیگه اسم دارم تصميم:گفتم و برگردوندم رو

 باشه روش باید منم اسم خریدم برات من:گفت و جلوم پرید یهو

 بده بهتون پولشو ميگم بهنام به:گفتم و کردم چشماموتنگ

 يیک بگو بهنامت داداش به خودم به بدش شهاب نميذاري اسمشو اگه:گفت و انداخت باال شونه

 بخره برات دیگه

 رشتد چشماي اون با...کنم عوضش نميخواست دلم دیگه حقيقتا...گرفتم چشمام مقابل رو جوجه

 ...سياهش

 شهاب؟ آقا ميکنين اذیت چرا:گفتم باحرص

 اومده بدت ازمن ميکنم حس من چرا:گفت و صورتم سانتي 01 آووردتا جلو سرشو
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 نيس اینطور:گفتم دستپاچه...بود تابلو یکم رفتارم

 مياد بدت من از...درسته حدسم پس:گفت لحن همون جلوموبا اومد باز که برم خواستم

 ميشه نگران بهنام...اینجایيم وقته خيلي...برم بذارید-

 شد جابجا کمي فکش...ميداد فشار هم به دندوناشو انگار

 من به بدش نميخواي رو جوجه اگه-شهاب

 تخواس ازت کي اصال...کردم پرفتوحش روح نثار بودم بلد فوش چي هر دلم تو و کردم لبهاموجمع

 نگاش فقط و خودم به چسبوندم دستي دو رو جوجه...بگيریش؟ ازم ميخواي االن که بخریش

 راپونزل بيارم گير جعبه یه کوچولوت شهاب واسه برم من:گفت و زد شيطوني لبخند...کردم

 ور لبخند همون با کردو ول کشيدو کمي بود زده بيرون شال از که فرمو موهاي نازک ي دسته یه و

 ...نداشت تخته کال نبود کم اش تخته یه این کردم اشتباه...گرفت

 کردو نازش دوتا البته اونم...نيومدن ام جوجه سمت دخترا هيچکدوم رزیتا از غير به

 ...ميشه آب گوشتش ميکنن انگولک امو بچه...بهتر...رفت

 ي جعبه یه با شهابم بعد مدتي...تو و ميدونم من شه بد حالم و بميره اگه کرد غر غر بهنامم

 کسي اب که بودم سرگرم جوجه با اینقد...آوورده گيرش کجا از نبود معلوم...برگشت کلوچه کوچيک

 نارک و بستم رو جعبه در بست سياهشو چشماي اون وقتي...رفتم ور کلي باهاش...نداشتم کاري

 هوا جيغشون و شدن مشغول بودن کرده درست رضا و امير که تاپي با دخترا...گذاشتم خودم

 کمتل بهشون شهاب کلي...ميخرید نازشو داشت ماشين تو ميثم و زمين بود خورده نيلو...بود

 ...کردن ول همو تا انداخت

 پاني آخر...رسيد نمي شهاب به زورش چون ميکرد اذیت و پاني پرش تو بود خورده که نيلوهم

 !بگودیگه این به چي یه شهااااااب:گفت و نيوورد طاقت

 مدت این تو بودم ندیده...هيچوقت کنه دفاع کسي از خواست نمي اصال انگار...خندید فقط شهابم

 عنيی ور اون ميکرد روشو و ميخندید هميشه...کنه اخم حتي ميکردن بارون متلک رو پاني همه که

 .نميذاشت جواب بي خودشو به حرف اما...چه من به

  خودم تا ميرسيدم ام جوجه به بيشتر من بودگرچند شده فوقوالده کباب
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 پسش ببرم من بدش ميشي؟اصال شریک حاالهمونم غذاميخوري خيلي:گفت حرص با بهنامم

 ...بدم

 تعجبم بهنام که چسبيدمش دستي دو همچين بگيرن ميخواستن عراقيا بچمو  انگارکه که منم

 داره دوسش خيلي حتما بهنام کن ولش:گفت موزیانه ي باخنده شهاب...شد

 ...بشه بسته بهنام دهن خوردم غذا قاشق چند توجه بي و کردم اخمي

 داشت رویي چه...نشست من چفت تخمه کاسه یه با شهاب که بودم ام جوجه به دادن آب مشغول

 که بهش نکنم توجهي خواستم...همينه ميشه سبز لونش در مياد بدش پونه از مار ميگن...واقعا

 اومد دوباره یارو...بخر بنفششو یه من به بده اینو ميخواي:گفت آروم

 جعبه تو سفيد کوچولوي ي جوجه به نگاه یه و کردم فروش جوجه مرد به نگاهي

 انگار کنين اذیت دارین عادت-

 حس به دلم تو...بخوابه یکم بود ظهر بعداز...ميکشيدم ام جوجه سر روي انگشت همينطور

 ...خندیدم ام مادرونه

 نميبرم لذت کسي هر کردن اذیت از ولي...خب آره:گفت و انداخت باال شونه شهاب

 برین؟ مي لذت من کردن اذیت از وقت اون:وگفتم کردم چشماموتنگ

 کرد ساکتش پاني صداي که بده جواب اومد شيطونش چشماي با

 ...بزنيم دوري یه پاشو شهاب-پاني

 تصورت حد از بيشتر:گفت من به رو آروم دادو تکون سري شهاب

 هب کردن شروع بودن که اونایي گذشت که کمي...دیوونه ي پسره...رفت پاني همراه و شد وبلند

 تخته که رضاوکاميار و بودیم نشسته ام جوجه منو فقط...مهبد باد کم توپ با کردن بازي واليبال

 هاشون خرکي عشوه با مگر مينداختن تخته شلنگ برم قربونشون که دخترا...ميکردن بازي

 نفع به2 به 45 ي نتيجه با بعدم...ميخوابيد پسرا زمين تو توپي یه ميکردن پرت حواسشونو

 ...نشستن اومدن تر دراز پا از پسرادست
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 گفت ميشه جمله یه تو یعني...ها تخمه سر ریختن بقيه و ميکردن بازي هنوز نفري دو امير و مهبد

 ...وردن ميو و چي همه دخل زدنو قحطي بسکه کردن فرار سومالي از کال اینا

 وانداخت دستم تو بودمش پيچيده دستمالي الي که ام جوجه به نگاه یه نشستو کنارم بهنام

 ...داشت  قشنگ رنگ همه این:گفت

 برداشت شهاب-

 ميکردي عوضش خب – بهنام

 خوبه نه-

 جونن کم اینا...ها ميميره-بهنام

 انگار که بهنام...انداخت مي خودم یاد منو عجيب جوجه این...کردم نگاهش مظلومم چشماي با

 نریزي؟ هم به اعصابمو اینقد ميشه:گفت بود خونده ذهنمو

 کني؟ آشتي بارزیتا ميشه-

 ...سري یه...دارم مشکل رزي با من...داره ربطي چه-بهنام

 انگار نداشتين مشکلي باغ تو روز اون ولي-

 دوسش که کسي با تو اگه:گفتم و زدم لبخندي نزد، حرفي...دیدمشون که فهميد...شد متعجب

 نميکنه ناراحتم موضوع این...بهنام ميشم خوشحالتر من باشي داري

 ...روز اون تو اما-بهنام

 بيمارستانم سره یه بود؟منکه اولم بار مگه...بود شده بد حالم قبلش از روز اون-

 ...ولي-بهنام

 بابا هست مامان...نيستم تنها منم... باش رزیتا با تو...ميگردي؟ الکي ي بهونه دنبال چرا-

 هست آندره....هست

 رفته؟ ليست جزو نيومده:گفت اخم با

 بندازیم؟ ترشي ميخواي:وگفتم زدم لبخندي
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 ميندازم باشه الزم-بهنام

 ...بکني توزندگيتو ميخواد دلم من اما-

 ام راضي اما ميشه من هووي...گرچند:دادم ادامه آرومي خنده تک با

 :گفتم زدمو زل چشماش به 

 نه؟ مگه شه کمرنگ من نقش اون وجود با نيس قرار اما

 ...نميکنه کمرنگ من براي تورو نقش کسي-بهنام

 هب پاني دست تو دست که شد شهاب نگاه قفل نگام...گرفتم فاصله بوسيدم اشو چونه آروم

 ...اومد مي سمتمون

 ميشد بدتر لحظه هر بهش حسم... کنم خاطراتمواصالح باشه یادم...چرون چشم ي پسره

 راپونزل دیدیم اتونم خنده عجبه:گفت من به رو پاش، رو ام پاني و نشست چوبي ي تنه روي

 شهاب؟ اي کي با:گفت خنده با سایه...کردم گرم ام جوجه به سرمو

 ...ميگم و فرفري این:گفت کردو اشاره من به شهاب

 اي؟ خنده ثبت مامور شما-بهنام

 ماموریت زیاد دنيا این...دنيا اون تو ام بهشتي هاي حوري جزو من نه:گفت و انداخت باال شونه

 ندارم

 تو نه هيچکيم-سایه

 امير نه پس-شهاب

 چشه؟ من امير مگه-سایه

 ها بنده الهي عذاب شدن بيشتر واسه جهنمه آبدارچيه شما امير-شهاب

 تبهش از کمتر واقعا...دنيا این تو معصوميتت واسه بميرم:گفت پاشو رو زد محکم باخنده امير

 نيس حقت
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 ونا کنيد خوب کار اگه دخترا خالصه...دیگه آره:گفت لبخند با شهاب...خندیدن بهنامم حتي همه

 ...منه ومخلفات من شامل که...ميدن بهتون شهابو پکيج دنيا

 زا مخلفاتش تا پاشو...خواهر نشه دیر نمازت:گفت پاني به رو رفت مي ریسه خنده از که مهبد

 نرفته کفت

 ...نيس تقال به نيازي...دارم دنيا توهمين پکيجو این که خوبم اینقد من:گفت اخم با پاني

 شخود واسه ميکرد کيفي چه...چيششش...خندید سرخوش شهاب...بوسيد شهابو لب ي وگوشه

 این...ميشن ندیده مهتاب آفتاب دختراي نصيبت دنيا اون وقت یه نباشه بد شهاب ميگم-نيلو

 نيستنا حقت سيبيلوواقعا هاي چادري

 ...نميگيره تعلق کسي هر به پکيج...نيلو نباش نگران-شهاب

 شد اریکت هوا ویال برگردیم کن لگنتوآتيش پاشو:گفت  بهش رو کردو بلندم دستموگرفت بهنام

 يب پسره این واال کرد جمعش بهنام خوبه...رفت ماشين سمت به شدو بلند خونسردي با شهابم

 ميگفت ام دیگه چيزاي خيلي حيا

 الح گذاشتموبه تخت کنار اش جعبه با ارو جوجه...شدم آزاد لباس همه اون از رسيدیم که ویال به

 .رفتم

 گوب ویال رسيدین وقت هر...بود نوشته یکيش تو...اندره از...داشتم پيام تا 4 کردم چک گوشيمو

 کنم يداپ بهنامو کردم بلند سرمو و خندیدم آروم...بود دار خنده جک یه یکي اون و ببينيم همو بيام

 تشن غول...مبل رو نشست من چفت شهاب که

 ميخندي؟ چي به:گفت ضعيفي اخم با

 اس شومينه جلو دیدم که کردم جو و جست بهنامو بهش توجه بي

 ونتد تافضول ببين. دیگه بود جک...نکردم توجهي ببينه، تا گرفت خودش سمت گوشيمو ي لبه

 خان فضول شه پاره

 بهنام-

 جان-بهنام
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 ساحل؟ برم ميتونم-

 هوا سرده:گفت مکثي از بعد و کرد ضعيفي اخم بهنامم

 بياد وبگ ببيني رو آندره ميخواي اگه:گفت لبخند با رزیتا...داشت مشکل آندره هنوزبا بابااین اي

 بهنام؟ نه...اینجا

 بياد بگو:گفت و رفت رزیتا به ضعيفي ي غره چشم بهنام

 آندره به و کشيدم حرص با ببينه رو باالیي پياماي بود رفته که شهاب ازدست گوشيمو

 بيرون بيام نميده اجازه ویال؟برادرم بياي ميخواي:گفتم

 ميام االن باشه داد جواب سریع

 اهاشب راستي راستي انگاري:گفت اخم با شهاب...ميده جواب سریع چه...گوشيا به چسبيده اینم

 شدیا دوست

 داره؟ ایرادي-

 رفيح بهنامم نشستو شومينه به رو بهنام کنار رفت رزیتا...انداخت باال شونه و کرد جمع لبهاشو

 با گاهين فهميد اینو که رزیتام...ميرفت ميشد بلند اخم با قبلش تا چون بود شده نرم انگاري...نزد

 زد حرفي گوشش زیر شدو نزدیک بهش کردو من به لبخند

 ات ایستادم سالن در جلوي رفتم...کرد باز درو رضا...شدم بهنام بيخيال شد بلند که ویال زنگ

 یه...بود معمولي هيکلش ولي شاید بقيه بهنامو برابر در...نبود الغر ميکردم فکر که اینقدرام...بياد

 بود داده تافت با قبل ي دفعه برخالف موهاشم...بود پاش یخي جين و آسموني آبي پيرهن

 خوب اما معمولي...بود خوب اش قيافه گفت ميشه...باال

  نکرد بوسه ماچو خوبه...داد زدوسرتکون لبخندي دیدنم با

 و مبهنا و نشستيم مبل رو...همينطور دخترام و گفتن خوشامد بهش شهاب و غيربهنام پسرابه

 ودب دیده فضایي آدم انگار ميزو رو چيد داشتيمو تنقالت هرچي سایه...رومون روبه اومدن رزیتام

 داشت ذوق

 ميکردین؟ زندگي کجا-سایه
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 پاریس:گفت و کرد من به لبخندنگاهي با آندره

 اونوقت؟ بودین اونجا سال چند...قشنگه خيلي پاریس واي-سایه

 فرانسه به رفتيم که بود سالم 2...سال41-آندره

 یراديا فرانسوي ي لهجه یه غير به...ميزنينا حرف فارسي خوب خيلي ولي:گفت باز دهني با نيلو

 نيس توش

 ممنون:گفت لبخند همون با آندره

 بود؟ ایراني پدرتون-پاني

 مادرم-آندره

 دیگه؟ حرفا این و عاشقي عشقو...واي:گفت زدو دستي ذوق با سایه

 دخترا این نميشدن بيخيالم...ها مصيبتيه داشتنم خارجي پسر دوس بابا اي

 ميکردن دنبال مارم بحث اما بودن فيلم سرگرم که وجودي با پسرا

 اونجا؟ گردین برمي بازم-پاني

 نميدونم-آندره

 ساحل بریم بپوش لباس:گفت پاني به رو شهاب

 شد بلند زده ذوق ام پاني

 بود؟ برادرت اینم:گفت گوشم زیر آندره رفتن که اونا

 چطور؟ نه:دادم جواب آروم منم

 هيچي:گفت خندیدو

 درست مشا بریم بهنام:گفت زدو چشمکي که انداختم رزیتا به نگاهي...ميکرد نگامون اخم با بهنام

 چيزي؟ یه کنيم

 رفت آشپزخونه به شد بلند گيرميده داره زیاد دیگه بود فهميده کرد من به نگاهي بهنام
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 ؟ گذشت خوش گردش-آندره

 خریدم جوجه یه...آره-

 جوجه؟:گفت شيطوني نگاه با

 بيارمش برم بذار...اوهوم-

 دستش گرفت خندیدو اروم بادیدنش...برگشتم جوجه با اتاقو به رفتم

 چيه؟ اسمش-آندره

 شهاب-

 نبود؟ ویال صاحب پسراخموهه همين اسم:گفت کنجکاو

 ميده پسش بره ،مي شهاب نذارم اگه گفت خریدو خودش...چرا:کشيدموگفتم نفسي

 زورگو چه:گفت و کرد اي خنده تک

 باشي یادش به داشته دوست شایدم:گفت آروم گذاشتو بغلم تو رو جوجه

 کنه؟ فکري همچين چراباید:گفتم شده گرد چشماي با

 ...دختر نکن اونجوري چشماتو-آندره

 گفتم همينجوري:گفت کردو مکثي

 برادرمه صميمي دوست...نميزنه سرش به فکرا ازاین...داره دختر دوس تا011خودش اون-

 بگو ات خانواده از:گفت انداختو باال شونه

 باشم بهنام پيش مدتي منم مصافرتو برن اونا شده قرار...مصافرتن پدرومادرم-

 الخوشح گفتم تورو قضيه مامانم به که دیروز...پسرم تک من...االن برادرتي با پس...اوم-آندره

 بذارن خان هفت این اگه البته...ببينتت داره دوست گفت شدو

 ،چه گرفت ام خنده...بود اما نيست ما به حواسشون که ميدادن نشون همه...کرد همه به اي اشاره

 ...بودا بساطي
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 هک کرد خواهش کلي سایه...بره که خواست ميادو دیدنم به بازم گفت بود معذب انگار که آندره

 روزش رفتاراون خاطر به دادو دست بهنام با تنها...نکرد قبول رویي خوش با آندره اما بمونه شام

 لبخند نداشت توقع که بهنامم...اینا و نداره آشنایيت هنوز ما اخالق به که گفت و خواست عذر

 رو پالتویي ميرفت داشت بودنش معذب خاطر واسه آندره ميداد احتمال که سایه...زد اي زورکي

  کنم بدرقه مهمونمو حياط تا خواست و انداخت ام شونه

 بلند ناله با همراه بدي برخورد صداي که بزنه حرفي اومد...رفتم باغ به آندره همراه منم

 انگار...ميبوسيدن همو داشتن پاني شهابو...شد تا 2 چشمام...کشيد ویال دیوار به نگاهمون...شد

 مونده روش رژ اثرات که صورتي و آشفته ظاهر اون با شهاب چون...شدن ما متوجه تازه اونام

 زا حسابي...چرخوند مخالف سمت روشو پاني کردو ریزي ي خنده آندره...برگشت ما سمت بودبه

 ميکردم زیارت همدیگه حلق تو اینارو ر با چند روزي منکه واال...کشيدم خجالت آندره

 ودمخ من سرده هوا بروتو:گفت سریع آندره...بود کالفه...کشيد موهاش توي دستي عصبي شهاب

 .ویال داخل رفتم ممکنه سرعت باالترین با منم...شد دور سریع و ميرم

 ساعت تا نشستيم هم کنار کمي و خوردیم رو بود اي خوشمزه بندریه سوسيس که شام

 با هم بقيه و خوابيد رفت و نميخوره شام گفت اول همون اتفاق اون بعد که شهاب...04:31

 بي که منم...بود کرده کالفه بهنامو شهاب جيک جيک صداي...خوابيدن و رفتن اتاقا به خستگي

 پذیرایي تو رفتم دست به جوجه بودم شده خواب

 ...بود نخورده چيزي بود وقت خيلي...بدم خوردش به تا سيني تو ریختم آووردم گيرم هرچي

 بينب...نميخوري؟ شام چرا تخس ي پسره:گفتم و کردم تنگ چشمامو... چشمامو جلوي گرفتمش

 آووردم؟ برات هلویي چه

 دش باعث آباژور کم نور...افتاد ها پله به نگام...اومد نمي در صداش...ميزد برق سياههش چشماي

 شفتهآ سفيدوموهاي شلوارک و رکابي با...پيداشد مزاحم این ي کله سرو باز...بدم تشخيص شهابو

 بيداري؟ چرا:گفت ایستادو سرم باال

 نبرد خوابم:گفتم و گردوندم رو

 نميخوري؟ برنجم:گفتم آروم گرفتمو چشام روي به رو امو جوجه باز

 چشه؟:گفت خوابالود لحني با و نشست مبل رو کنارم شهاب
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 نميخوره چيزي:گفتم و کشيدم پوفي

  چقدره مگه اش معده...ميخوره بشه اش گرسنه-شهاب

 بخواب برو شما باشه:گفتم و نشستم بهش پشت کمي

 ...پررو تخسه...بود شهاب کپي که حقا...دادم ادامه چشماش تو کنکاشم به بازم

 يادنم ميکني؟یادم دوري ازمن اینقد چرا:رسيد گوشم به ممکن ي فاصله ازنزدیکترین صداش

 باشم داده تغيير اخالقمو

 دوح بشر این...پسره این حلق تو برم شم اونور اینور سانت یه ميترسيدم...دادم قورت دهنمو آب

 اصال نداشت مرز

 منو اشهب اولت بار نميکنم فکر:گفت اش عصبي لحن همون با دستشو تو گرفت موهامو از اي دسته

 باشي دیده حال اون تو

 داشتا رویي چه...بود بوسه ماچو حالت در منظورش

 این نميکنم فکر...اینه من با رفتارت اما ميکني اعتماد ميشناسيش روزه دو که کسي به-شهاب

 باشه طاهر و طيب ام همچيني مردني

 کردم مشت امو زده یخ انگشتاي...بود رفته باال ضربانم...ميشد کشيده گوشم روي لبش

 ندت ضربانشون حيوونا همهي البته ميزد تند قلبش من مثل اونم...چسبوندم گردنم به امو جوجه

 يرسيدم نظرم به بزرگتر سياهيش که بود نزدیک اینقدر چشماش...گردوندم سرمو سختي به...بود

 برم؟ بذارید ميشه-

 ميکردا مرگ دق منو آخر ترسناکش لحن این با شهابم این...بود بغض با لحنم

 ...نه-شهاب

 ميزنين؟ حرف اینطوري من با ميکنم؟چرا اذیتتون...ندارم شما به کاري منکه...من-

 ميکني اذیتم -شهاب

 کردم؟ کاري همچين کي:گفتم شده گرد چشماي با
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 مينشست صورتم رو نفساش...بود گلوم تو انگار قلبم...خيلي بود نزدیک خيلي

 خاطر به نمنميک بگيري؟فکر فاصله بيشتر ازمن مدام ميشه باعث که ميکني فکر چي به تو-شهاب

 ...باشه بهنام حرفادربارهي اون

 فکرميکنم چي به ميدونست شبم اون...ميخونه واقعا نکنه...نه واي یعني؟اي ميخوند ذهنمو

 برم؟ ميشه-

 ...نه: گفت تري بلند صداي با

 کن نگاه من به:کفت سریع که بستم چشمامو...ميشم عفت بي بيدارميشن همه خدااالن یا

 و من بين نداري حق:گفت و انداخت صورتم پایين به نگاهي... ميکردم نگاهش گرد چشماي با

 ...بذاري فرق بقيه

 دردت ببينم باال بگير چي؟نگاتو یعني پهلو دو ي حرفا این...واقعا نداشت اعصاب تعادل این

 من لب به زده زل ميکنه فکر چي به نيس معلوم...چيه

 فهميدي؟:گفت اخم با و باال کشيد نگاهشو

 اباتب خوب ننت...گرفت فاصله یکم اخم همون با...باشه یعني...بدم تکون سرمو تونستم فقط

 بدون و شد بلند آروم...سرجاش رفت اومد باال زبونم تا سر یه ؟قلبم.ميکني چيه کارا این آخه خوب

 درم اتاقو تو پریدم...نداره که یکي من واسه امنيت خونه این...رفت باال ها پله از حرفي هيچ

 بي همزاد اون با...توش کردم پرت تقریبا رو جوجه و جعبه تو ریختم غذاهارو....بستم

 گرفته برام خودشو ي لنگه که حقا...شعورت

 کله ناو به نگام که نگرفتم باال سرمو ارو صبحونه مدت کل...شدم بيدار بهنام نوازشاي با صبح

 اوووف....ارمک کسو بي نکنه فکر بگيره حالشو بره بزنم بهنام براي زیرابشو برم اصال...بيفته خراب

 هک معيوبه مخش یکم...نکرده ام دستمالي که شهاب تازه...نمياد خوش خدارو رفيقن اینا بابا نه

 ميده خداشفاش ایشاله

 نداشتم خرید حوصله اصال خریدولي برن ميخواستن دخترا...بودم نخوابيده خوب اصال دیشب

 کاش اي کي کردم قبول منم کنه استفاده ما اتاق آینه از خواست سایه...ميومد خوابم بسکه

 حاضر باالتا آوورد چمدونو ي روده و دل کل...اتاق تو اومد اش گنده چمدون اون با...نميکردم
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 ما پاني بود کم خودش...اتاق تو ریخت وسایل دختر این بسکه نبود رفتن راه جاي اتاق تو...شد

 ...خودش واسه بود شامي بازار خالصه...اینجا بياد بود صداکرده

 منم و بره شد راضي ،تا اومد  عشوه جوري چي رزیتا نميدونم نميام من ميدونست قبل از که بهنام

 و،حميد مهبد...رفتن باهاشون اميرم کاميارو و رضا...کردم راهيش و بخوابم دادم قول ازخداخواسته

 ميرفتم نميرفت اگه بردنش شد خوب...اسکي جت برن بردن کشون کشون شهابو ميثمم

 بيرون ميرفتم خودم و حاضرميشدم

 چرابسانه فالنه چرا ميچسبه منو خ ر باز نداره که رواني تعادل...واال

 ول و شهاب...بري شد نمي اصال دیگه که اونجا...کردم دخترا اتاق به نگاهي...بود شام بازار اتاق

 بگيرمش؟ جوري چي حاال بابا اي...دویيد پارکت رو تند تند زمين رو دادم

 ندارم حال شهاب اینجا بيا-

 که ماین...کردم کاناپه به نگاهي...برم بود زشت پسرام اتاق...بره باال کرد سعي و پله سمت رفت

 بخوابم نميشد که کاناپه رو خواب بد من کنار به اصال...ایششش...بود پرتخمه

 ي لهپ به شهاب...ميرفت ام نداشته آبروي ميدید هوا در خشتک منو ميومد یکي نميشد حال، کال،

 دوخت نگاهشو زور به...چشام جلو آووردم دستمو تو گرفتم...بره باال ميزد زور بودو رسيده دوم

 بهم

 غوله بچه یه  مال اونجا...نه نه باال؟نه-

 یه براي ميذاشتم ساعت ميکردمو استراحت کمي... نبود فکریم بد...هوارفت جيکش جيک صداي

 نشم نگران و نيستن ساعتي 3 4 بود گفته مهبد...دیگه ساعت

 دنشبو خالي از که خيالم...بودم گيج ازخواب...کردم باز احتياط با و در...رفتم باال دست به گوشي

 لهش هنکن کردم فکر این به بغلم بگيرمش پيچيدموخواستم شهاب دور دستمال تا چند شد راحت

 ...نه کنم؟واي

 درشو...نبود توش هيچي...بود توالتش ميز کنار کوچولویي سفيد سطل...کردم بر دورو به نگاهي

 رس ميذاشتم وسواسي اون قبل...توش انداختم شهابو و سطل ته گذاشتم برداشتمودستماالرو

 جاش

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 VANIA.b |چشمهایت رمان

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

 

91 

 

 و کردم بلغور پرتي چرتو چه نفهميدم که داد اسمسي آندره...کردم تنظيم فکرساعتو این با

 خوابيدم

 تا دو اما...کردم باز چشم سرمه باال هميشه مثل بهنام اینکه خيال به...بود صورتم تو یکي نفسهاي

 کونت سانتم نيم...گرفت امو شونه که شم بلند اومد زده وحشت...زد هم به معادالتمو سياه چشم

 ...زد یخ آني به تنم...نخوردم

 شدي بيدار بالخره که ميبينم...اووووم-شهاب

 ...نميکرد حرکت زبونم باشم شده الل که انگار اصال

 ده؟ش منتقل اینجا به حاالاتاقتون تا ازکي:گفت شيطوني لبخند کشيدوبا جلوتر کمي سرشو

 !!!!دیدي؟ تدارک جا اتم جوجه واسه که:داد چرخوندوادامه صورتم تو نگاهشو

 خوشت صاحبش از ظاهرا که اتاقي تو اومدي دزدکي:گفت شدو خيره چشمام به باز

 احيانا؟ نيس کشيدن پيش دست با و زدن پس پا با ميده؟ اي معني چه این...اوووم....نمياد

 کوچولو؟ خانوم خورده موش زبونتو:گفت لبخند با کردو لبم به گذرا نگاهي

 سمت از کمي قسمت یه فقط که وجودي با...رومه کيلویي 011 ي وزنه یه انگار...خورد تکون کمي

 ...بود برخورده مشکل به آمدش رفتو تو نفسم..تنشه زیر راستم

 ...فقط من...من:گفتم اي خفه صداي با

 رشوس...ميخندیدن ي انگار چشماشم...چيه به چي ميدونست خودش...نبود توضيح منتظر انگار

 ات زوره 4 پسر دوس اون واسه اونوقت ميوفته کار از زبونت ميبيني منو:گفت و آوورد جلوتر

 !!ساحل؟؟ ميام بعدازظهر عزیزم خوابم گيج االن...مينویسي

 انداختم نگاه عسلي روي شيمگو ميدونست؟به کجا از بودم؟اون نوشته من

 ترسيدي؟:گفت کردو تنگ و خندونش چشماي

 برم بذارید-

 خدمت در هستيم جا همين...نچ نچ برسي؟نچ قرارت به که-شهاب

 خواستم فقط...بود پروسایل اتاق...اینجا بيام نميخواستم من-
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 خی انگشتاي...گذاشت سرم طرف اون و برداشت ام شونه از دستشو...نشست چشمام تو اشک

 زدم چنگ رو پتو ي لبه آووردمو بيون پتو زیر از امو زده

 توانشو زده شوک من نه ميکرد حرکتي اون نه...اومد لبام روي لباش کي نفهميدم اصال

 لباشو آرومي به که بودم بهت تو هنوز...شد قطع لحضه یه ضربانمم هيچي که نفس...داشتم

 برسه هچ بدم تکون کوچيکمم انگشت نميتونستم اصال...تند دور رو شد شروع ضربانم...داد حرکت

 حاال...نميرسيد گوشم به قلبم صداي جز صدایي هيچ نميفهميدمو انگار هيچي...زدنش پس به

 حتي...وقفه بي...ميبوسيد منو داشت نفس یه...موهام الي کرد فرو دستاشو...بود روم کامال دیگه

 بودم خود جاي منکه نميگرفت نفس خودشم

 هنوز بود لبام مماس لباش اما...کنه ول لبامو سرعت با شد باعث پاني صداي

 ...خریدم چي ببين بيا...باالیي؟....جووووونم شهاب-پاني

 من خداي...گذاشتم صورتم آووردموروي باال زور به امو زده یخ دستاي...ميکرد نگام گم سردر

 بود بوسيده منو اون...شد نمي باورم

 ...من...من باورکن...بهار:شد بلند شهاب ي کالفه صداي

 خونه؟ هستي...شهههههاااااااب-پاني

 اچهدستپ...شد هول افتادم که هق هق به...برميومدم پسش از که واکنشي تنها شد سرازیر اشکم

 اینجوري خواستم نمي...ميدم توضيح برات من ميکنم خواهش نکن گریه بهار واي:گفت

 ...ببوسمت نميخواستم...شه

 ...نميدونم بود اي دیگه چيز هر یا هيجان یا ناراحتي از...کنم گریه ميتونستم فقط

 ميکنم خواهش نکن گریه...باش آروم...تروخدابهار-شهاب

 مي روش سرو از ناراحتي...ميزد برق سياهش چشماي...کنار کشيد صورتم از حرکت یه با دستامو

 روموچرخوندم...بارید

 دیگهههههه بيدارشو...ها باال ميام...ویالیي ميگه شههااااااب؟مهبد-پاني

  کن نگاه من به... بهار-شهاب
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 واقعا...بگه چي بود مونده...دوختم بهش امو اشکي چشماي...خودش سمت کشيد امو چونه

 بهغری پسر یه... اینجوري اونم...بود زندگيم ي بوسه اولين...بودم زده شک...بود درمونده نگاهش

 حظهل هر دخترش دوس االنم که...باز پسردختر یه...نسبتي هيچ بدون...بود برادرم دوست فقط که

 سرمون باال بياد داشت امکان

 گوش به نزدیک از پاني صداي...بلندشدم قدرتم ي مونده ته با زدمو کنارش جون بي

 ...شهاب...:ميرسيد

 باریکي ي پله راه...رفتم تراس سمت به سریع...بودیم شده هول دو هر...بود در پشت انگار

 با...دبو بسته تراس در...شدم متوجه بودم باغ تو که اوندفعه اینو...ميخورد باغ به اتاقش ازتراس

 .کن بازش:گفتم لرزوني صداي

 منو پنجره از کسي خداميکردم خدا...بيرون پریدم منم کردو باز درو باالي قفل دستپاچه

 رسيدم...مدميو بيداد دادو ،صداي زدم دور ساختمونو...ميکنه چه شهاب ببينم برنگشتم اصال...نبينه

 راهي اتاق تا راهرو از خداروشکر...کشيدم صورتم به سریع دستي...شدم وارد درویال از درو به

 نبود

 قيد دیگه فعهایند واال ببينه وضعيت این تو منو نبود بهنام خوبه...اتاق تو چپيدم منم ندید منو کسي

 هش عادي صورتم تا کردم پاکشون سریع ولي...کردم گریه دیگه کمي اختيار بي...ميزد رزیتارو

 ...بيرون رفتم نشه تابلو اینکه براي گذشت که کمي

 ميداد دلداري و پاني داشت سایه رفتم که بيرون

 جان؟ پاني حرفم به ندادي گوش چرا است دیوونه این ميدوني توکه-سایه

 ميکرد؟ بيداد دادو اینطوري باید اون...نزدم حرفي منکه اما:گفت بغض با پاني

 کن ولش اتاق تو بریم بيا-سایه

 تخيليه اعصابش که روزاست اون از کنم فکر:گفت گوشم زیر نيلو

 حساسا...اتاق به برگشتم...بود داغون کافي ي اندازه به اعصابم...نداشتم چراشو پرسيدن حوصله

 نبود مشخص آینه تو خاصي چيز ولي...لبم رو ميکردم سوزش

 بودا آوورده گير وقت اینم...حال به برد پرسيدودستموگرفت حالمو کمي اومد بهنام
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 هم ورد کشوندن دمغش ي قيافه اون با و پاني حتي...گذاشت فيلمي مهبد و نشستيم کاناپه رو

 ...ببينيم فيلم

 مگه؟ نيومده شهاب-بهنام

 ...اومده:گفت اخم با نيلو

 ؟ شده چي-بهنام

 ...باز بود انداخته راه بيداد دادو...شده چش نيس معلوم-نيلو

 پایين بيا....شهااااب:زد داد بلند و کرد اخمي بهنام

 بيرون لباساي همون با...دیدمش پله سر...اومد ولي نياد ميکردم خدا خدا داشتم من...همين

 بهنام بغل وت تلویزیونو به دوختم نگاهمو سریع...اش ذغالي تفنگي لوله شلوار سفيدو تيشرت...بود

 داشتم نياز بهنام ،به فقط االن، من...بود دخترش دوس رزیتا که چه من به...فرورفتم

 ...بابا اي...نشست ما روي روبه تقریبا مبل زرتي اومدو شهاب

 هرزبره که گرفتم نمي تلویزون از اي لحظه نگاهمو حتي...کردم اخمي

 پس؟ کجاست ات جوجه:گفت آروم بهنام

 برشون برم جوري چه حاال...شدم سر خاکبر....شهاب اتاق تو موبایلم امو جوجه...وایييييي اي

 دارم؟

 خوابيده اش جعبه تو:دادموگفتم قورت دهنمو آب

 به چي فيلمه اصال نفهميدم کردم فکر بسکه...خودش به فشرد بيشتر منو و کرد اي خنده تک

 معلوم ام قيافه از که انگار...بوسيده منو شهاب بفهمه بهنام که االنه ميکردم حس همش...چيه

 واي...لباش گرمي...نميره خاطرم از اي لحظه براي چشماش...ميشم خل دارم خدا واي...باشه

 ...بفرستش زودتر داري دوس هرکي وقتم؟جون سر بفرستي عزرائيلو ميخواد کي دقيق...خدا

 به همه این که بگو بدبختو من... ميکنه ماچ رو لوچه لبو تا011 روزي...نيس مهم که شهاب براي

 ...ام ریخته هم
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 نکههمي...نشم چشم تو چشم شهاب با تا توسرم بریزم خاکي چه بودم مونده شد تموم که فيلم

 همه فتمر که بيرون...کردم پيچ بقچه و اتاق تو پریدم بخوریم ساحل دم ببریم ساندویج گفت رضا

 بهنام کاشکي....اضطراب همه این ار بود شده تند ضربانم...پوشيدم کفش تندي... ميرفتن داشتن

 دنمدی با...رسوندم بهنام به خودمو...بمونم نميشد شرایط این با واقعا...زودبرگردیم کنه قبول

 بيا کن سرت پس؟برو کو کالت:گفت

 که نبيرو اومدم و کشيدم بيرون چمدون بين از کالهمو برگشتمو ویال به...رفت یادم کاله بابا اي

 ستمخوا اومدم که خودم به بهش، بودم زده زل...گفتم بلندي هييييي...شهاب ي سينه تخت رفتم

 ي وجهج توجبيش گذاشته...گرفت جلوم بيرونو کشيد امو جوجه کاپشنش جيب تو از که کنم فرار

 تو گذاشت آهسته حرکت صورت به... جلو بردم دستمو...کنم چيکار بودم امو؟مونده زده فلک

 ميدي طولش اینقد که فيلمه مگه دیگه بده...دستم

 عبهج تو چپوندم رفتم رو جوجه...بود سنگين کافي اندازه به اون نگاه اما...نميکردم نگاهش اصال

 با که ببندم سختي به کفشامو شدم دال شدمو رد کنارش از...نميزد حرفي اما بود در جلوي هنوز

 کنم؟ کمکت:گفت آرومي صداي

 مونباه کنارمو رسوند خودشو...رفتم ساحل سمت به کفشو تو مردم نبسته بنداشو جواب بدون

 خورد زنگ بار چند گوشيت:گفت آروم صداي

 کردم رت قدماموتند و کشيدم ازدستش...دیگه بده دفعه یه همرو...این ميکنه کار نسيه باباچرا اي

 نشست جا یه و جمع توي رسيد من از دیرتر چون انگار برسه بهم نخواست اما ميتونست اونم

 ...ببينم نميتونستم اصال

 ...کال تاميس 2 و پيام تا 3

 نمياي؟ بهار-اولي

 فهميدم اوکي-دومي

 باهام بگير تماس تونستي-سومي

 بوسيده نفرو 011 شهاب شاید...نميرفت شمار به ساده من براي اما بود اي ساده اتفاق اینکه با

 ...بودم ریخته بهم من ولي...دیگه چيز هر یا بود عادي براش...بود
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 تو...یالو وبرگشتيم خوند کاميار کمي بودم تر سنگين ميخوردم کوفت من که ساندویج خوردن بعد

 ندارم شانس هم جو یه قد کنن من سر تو خاک...بود شهاب آویزون پاني برگشت راه

 هداد ول امو جوجه منم...خداروشکر نبودکه شهاب فقط...باز بودن استخر تو شنا حال در همه صبح

 دنبالش رفتم ور اون به اینور از بسکه کرد متر باغو نرد نامردي اونم...بچرخه کمي باغ تو بودم

 رتقس بود گرفته بازیش...بيارم بيرونش ونميشد رضا ماشين زیر بود رفته حاالم...شدم خسته

 بيام خودم یا اینجا مياي...کردي ام خسته...ببينم اینجا بيا...شهاب:گفتم عصباني

 شهابو کردم سرموبلند...سرم باال اومد پا جفت یه که ماشين زیر بردم دستمو شدم دال

 کرف:گفت آروم...بود وامونده پکش سيکس هيکل دیدن از دهنم...بود پوشيده مایوسياهي...دیدم

 مني با کردم

 چيکار ميخوام تورو گفتم دلم تو و کشيدم آهي

 ماشين؟ زیر رفته-شهاب

 انگار اصال ماشين زیر کشيد دستشو...دادم تکون سري کردن صرف انرژي همه اون از خسته

 ميزنم زور دارم ساعته 4بابا اي...گرفتش آروم اونم...سمتش دوید تندي...آوورد در پر ام جوجه

 چشماي...چشاش تو زدم زل و گرفتمش اخم با...بغلش ميپره باباشه که انگار آقا این اونوقت

 چشمام تو کرد زل سياهشو

 اجنبي؟ یه بغل تو ميري حاال دویدم دنبالت ميکني؟اینهمه اذیتم-

 شدمو بلند شهاب به توجه بي کردمو درشت چشمامو...بود چشمام مسخ بيچاره ي جوجه

 فهميدي؟ ماشين زیر بري نبينم دیگه:گفتم

 ادد بهنام...بود همونجا هنوز شهاب...افتادم راه آالچيق  هاي صندلي سمت به و بوسيدم گردنشو

 موندي؟ کجا...شهاب دیگه بيا:زد

 ...نشستم آالچيق تو و گفتم آروم سالمي همه به

 همب پوشيدن لباس مورد در بابام و مامان که وجودي با من...راحتنا چه...بودن مایو با بار این دخترا

 ازمب بپوشم لختي و کوتاه لباس مهموني فالن ميخواست ازم مامان گاهي حتي یا تذکرنميدادن
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 راحتتر ناای با...انداختم ایم سرمه گشاد بلند آستين لباس به نگاهي...ونميخواستم نميتونستم

 ...بودم

 هواس اي نتيجه یه مصافرت این حداقل خوبه...ميخندید و ميزد حرف بهنام گوش در ریز یه رزیتا

 و پاني به چشمام که کنم لبخوني ميکردم سعي و ميزدم دید اینارو بهنام داشتم...داشت اینا

 من مثل شهابم داشتم توقع چرا...عوضي ي پسره...بوسيدن مي همو داشتن...افتاد شهاب

 درگيرباشه؟

 بود محض اشتباه

 هرزه انگيز نفرت ي پسره... شعوري بي خيلي:گفتم و آووردم باال امو جوجه

 کاري که مني...بره آثارکثيفش بلکه شستم لبمو ها بار دوباره و دستشویي رفتم و برگشتم ویال به

 هکين ازش بدجوري حاال شم رد ببخشمو دليل بودبي داده یادم ومادرم نبودم بلد زدن جزلبخند

 ...بودم گرفته دل به شتري

 ميومد؟ کارش چه به دیگه بدبخت من دادن بازي

 هي دستم تو که دادم زده فلک این به قلپم یه شيرخوردم کمي رفتمو سریخچال

 ...نه ولي...ها صاحبش به گردونم برش ميگه شيطونه...ميچلوندمش

 عذر و نبود خوب حالم دیروز که نوشتم آندره براي برداشتم گوشيمو و نشستم مبل روي کالفه

 ياب دیگه ساعت دادیه جواب بودسریع خوابيده گوشيش روي انگار معمول طبق که اونم...ميخوام

 ببينيم همو

 بيا خواستي ساحل ميرم االن من گفتم بودم شده حرصي کلي شهاب دست از که منم

 ي هعاشقان رفتموخلوت استخر نزدیک...بيرون زدم پوشيدم لباس و کردم پرت گوشيمو سریعم

 ساحل ميرم دارم من:زدم هم به کشيدم که دادي با بهنامورزیتا

 ...منم کن چي؟صبر براي:گفت اخم با بهنام

  ام آندره با-

 براي...دارما توقعا...هه...چيه غول بچه اون واکنش ندیدم دیگه دادمنم تکون سري اخم همون با

 ...بره مي لذت باهاش کردن بازي از که ام بچه دختر یه فقط من اون
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 از رهپس...بيا...داد تکون سري لبخندش اون با...بار هر ميکنه پيکم شيکو چه. بود اومده هم آندره

 ... آدم با ميشن پسرخاله فرطي جماعت ایراني وقت اون نميده دستم من با خارجيه بن و بيخ

 ...بودم آروم کنارش ناخواسته...نکنم فکر چيزي بزنموبه لبخندي کردم سعي

 بهتره؟ حالت:گفت که نشستيم ماسه روي هم کنار

 ...اوهوم-

 انگار ولي پریده کمي رنگت-آندره

 ...ميام نظر به پریده رنگ سفيدم پوست و خوني کم واسه...همينجورم هميشه-

 نيستي راه روبه نظر به-آندره

 چطوره؟ برادرت:گفت و دریا سمت کرد روشو...نزدم حرفي کشيدمو آهي

 ...داره هوامو دورادور هنوز ولي...ميزنه حرف کمي رزیتا با...خوبه-

 !ایه دیگه چيز از ناراحتيت پس...خوبه-آندره

 نيستم ناراحت:گفتم و دوختم صورتش به گردمو چشماي

 روانشناسي...من مامان ميدوني خب...جوري اون چشماتو نکن:گفت کردو آرومي خندهي

 ميکنن نگات ليزر با که انگار...کرد قایم چيزیو نميشه شناسا روان از که ميدوني...خونده

 نفهمه تا کنم مقاومت جلوش کردم سعي بچگي از من:گفت خنده با اونم...کردم آرومي ي خنده

 ...ميشناسم وخوب ميکنن مقاومت که کسایي حالتاي همين براي...ميگذره سرم تو چي

 ميکني چاخان فهميدم که نبند خالي من براي گفت علنا

 باهات هعاميان دوستي که نخواستم دیدمت که روزي از من بهار ببين:گفت که انداختم پایين سرمو

 باشم، داشته

 تو مميدون واینم...باشي داشته و کسي ميتونستي خواستي مي اگه فهميدم دوروبرت ازشلوغي

 نميخوام زیادي چيز منم...کردي برقرار ارتباط باهام و بودي برادرت ي منگنه
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 بر راتب دستم از کاري اگه ميخوام من:گفت که بياد کن رد بوسه و ماچ دوتا فقط بگه بودم منتظر

 ...چشما این...همين بدم انجام مياد

 ببينم غمگين حد این تا ندارم دوست و براق طوسي چشماي این:وگفت چشمام تو شد وخيره

 بگم؟ خودم از یکم من ميخواي:گفت کشيدو آهي...انداختم پایين سرمو

 فرانسوي دختر بایه پيش سال3 من:گفت و دریا به دوخت نگاهشو اونم...بگو یعني کردم سکوت

 تو مثل نه ولي بود طوسي چشماش شدم،اونم دوست

 با و بودم پسرآروم یه منم...ميریخت هم به دانشگاهو کل که شيطوني دختر:داد ادامه زدو لبخندي

 يچ دقيق نميدونم خب اما...هم براي بودیم خوبي دوستاي تفاوتهامون وجود با...االن اخالق همين

 وادخ مي گفت اومد اما حرفا این و کنيم نامزد قراربود شد تموم که دانشگاه...کرد دوري ازم که شد

 باشه اي دیگه کس با

 براش بوده سخت چقدر....الهييييي... شد ساکت

 توچيکارکردي؟-

 کردم قبول:گفت و انداخت باال شونه

 من با کنم وادارش نميتونستم که من:گفت زدو تلخ اي خنده تک کردم گرد تعجب چشمامواز

 اما نميزد امون رابطه ي ادامه از حرفي...سراغم اومد بعدش سال0 درست اما رفت اون...باشه

 ...پشيمونه که بود مشخص

 یعني؟ باهمين االن-

 ...ميکنيم برخورد عادي خيلي دانشگاه تو...ميزنيم حرف تلفني هم با گاهي...نه-آندره

 چرابرگشته؟ نفهميدي-

 باشيم مه با باز که ميخواد شاید...نيس شيطون سابق مثل...پشيمونه خب اما...نپرسيدم نه-آندره

 ها خارجي این البته...نميکردم نگاه چشاشم تو بودم من...اینم بود اي زميني سيب چه

 ایرانيانيس ما مثل احساساتشون...همينن

 ...نگرفتم تصميمي اش باره در هنوز:گفت سمتم برگشت کشيدو نفسي
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 اب اي رابطه تو:گفت آروم که کردم اموجمع زده یخ دستاي...بسه پيچ سوال دیگه یعني این خب

 داري؟ شهاب این

 ميکنم عمل تابلو خيلي من تيزن؟شایدم اینقد من اطراف چراپسراي بابا اي

 وشخ انگار:اومد ازنزدیکيمون شهاب صداي که بگم راستشو یا بندم خالي براش  بودم دستپاچه

 ميگذره

 و کردم اش شده تنگ چشماي به نگاهي...بود آویزونش چوبلباسي، از رخت مثل ام پاني

 ...همينطوره:گفت لبخند با آندره که روگردوندم

 داري؟ چيکارشون شهاب بریم بيا:گفت باخنده پاني...شد خنک دلم آخييييش

 دور هک رفتم ور صدفا با پایين انداختم باز سرمو و زدم لبخندي پاني به...برن که کشيدش وکمي

 ...بوده درست حدسم پس:گفت خنده با هم آندره...شدن

 ...دخ دوس ندیدي مگه...نيس ما بين چيزي ميکني اشتباه: گفتم کمرنگي اخم با

 ...رسيد نمي نظر به راضي بودنمون کنارهم از چندان...ميزد اي دیگه حرف نگاهش ولي-آندره

 کنه دخالت بلده اون و این کار تو فقط که بازه دختر یه اون-

 ميزني حرف اش درباره حرصي چه...اوه اوه:گفت بلندي ي خنده با آندره

 ميخندیم داریم توچه بابابه اي...بچرخه سمتمون به شهاب ي کله شد باعث اش خنده

 نمياد خوشم ازش:گفتم آندره به رو کردمو بهش اخمي...دیگه

 چرا؟؟؟؟؟:گفت خنده مونده ته با

 دیگه نمياد خوشم-

 ...بياد دوجو به نفرت از ميتونه داشتنام دوس بعضي:شدگفت خيره چشمام تو و زد مهربوني لبخند

 بخوریم ناهار ميخوایم بيا بهار:شد بلند حميد صداي که بودم حرفش معني گيج

 هستين؟ اینجا کي تا:گفت دادو تکون سري...شدم بلند منم شد بلند آندره

 نميدونم-
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  کنيم گردي ایران ميخوایم مامان خواست به راستش...ميریم دیگه ساعت چند ما-آندره

 ...بره که ميخواست اونم...گرفت دلم کمي

 که ميام بازم مناسب موقعيت یه تو...باش تماس در تلفني باهام:داد ادامه زدو لبخندي

 بخواي تو اگه البته...ببينمت

 یدارد اميد به پس:گفت و زد مهربوني لبخند...کنما ماچش یه حقشه...بود شعور با پسر این چقد

 زیبا خانوم

 نم؟ک همراهيتون ویال تا ميشه:گفت ایستادو صاف. زدم حرکتش از لبخندي...کرد کوتاهي وتعظيم

 حتما-

 کردو تعظيم بازم حرفي کوچکترین حتي بدون...ویالاومد تا من دوشادوش حرف بدون و

 داخل رفت مي که ميکردم نگاش داشتم...گفتم خداحافظي لب زیر و زدم لبخندي منم...رفت

  ویالشون

 ..اي عاشقانه خداحافظي چه:اومد سرم پشت از شهاب صداي

 کوتاه برابرش در چقد من خودمونيم...ميدونست خدا ميخواست جونم از چي. سمتش برگشتم

 ...بودما

 ه؟ن ميره داره که گفته بهت حتما:گفت افتادو راه سرم پشت که رفتم ویال سمت به حرف بدون

 چمدونش؟ تو بذاره دادي زبونتو:گفت باحرص. ندادم جوابي

 پام پرو به اینقد که دارم کار تو با من ؟مگه من به داري چيکار:گفتم و سمتش برگشتم اخم با

 چيزیه خوب ميستي؟خجالتم وا روم تو پرو پرو بود قشنگ خيلي دیروزت ميپيچي؟کار

 بود اتفاق یه اون:گفت تعجب و اخم با شهاب

 ميذاري خودتم هستي؟اسم کي دیگه تو...ساده؟ بود؟اینقدر ساده اینقدر اتفاق؟؟؟؟برات-

 اتفاقه؟ یه برات دیگران احساس با کردن بازي...آدم؟

 چرخيد مي صورتم تو مدام سياهش چشماي

 باش وجدان؟نداشته چيه؟عذاب دردت...ندارم بهت کاري منکه-
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 ندارم وجدان عذاب من – شهاب

 بگي؟ ميخواي چيه؟چي پس...هه-

 ...هيچي-شهاب

 خودش بودبا گير در اینم...ميکردم تعجب

 همين فقط...نيا من سمت-

 ميدونمن...شدم گيج من ببين...صبرکن:گفت سریع و جلوم گرفت دستاشو دوتا که برم خواستم

 زدیکن هم به تو منو لعنتي...اما...کنم اذیتت ميخواستم فقط دیروز... خب...خب...کنم چيکار باید

 ...بده حق بهم بودیم

 یا مکن کاري ميخوام کرد مي فکر اونکه اما شم آروم یکم تا بستم چشمامو بود خيره چشمام تو

 مي اجازه بي نباید...قبول کردم اشتباه من...کن گوش کن گوش:گفت سریع بزنم جيغ

 ...ميبوسم هم رو پاني من...نداشتم منظوربدي من اما...بوسيدمت

 دخترتم؟ دوست من مگه-

 جنجال همه این خودم نظر از من کار...اما. نه:گفت و چرخوند صورتم تو درگمشو سر چشماي

 ميشي ناراحت حد این تا نميدونستم من...نداره

 فقط..کنم فراموش ميکنم سعي منم. شده چي کن فراموش اصال...شهاب آقا ببين...شدم حاالکه-

 .همين... نشو نزدیک من به دیگه

 رد عتسر با تونستم که تاجایي کنارش از و کردم تلقي باشه معني به من که داد سرتکون گيج

 شدم

 جوجه با داشتم...نشست تخت رو کنارم اومد اتاق به که بهنام...اتاق تو زدم جيم هم ازناهار بعد

 ميرفتم ور ام

 خودتي تو ميکنم افتاده؟احساس اتفاقي بهار-بهنام

 ...فقط...نه:گفتم زورکي لبخندي با

 چي؟ فقط-بهنام
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 ...مامانم دلتنگ یکم-

 همينه؟ فقط مطمئني:گفت موشکاف نگاهي با بهنام

 ...خودمه به مربوط که دیگه چيزاي سري ویه-

 مشبا همين واال سازه مشکل برات هواپيما با سفر ميدوني بهتر خودت:گفت و انداخت باال ابرویي

 ميبردمت

 ميدونم:گفتم آهي با

 ميشن تهخس بازیشون نامزد از کي شوهر زنو این ببينيم تا شو قانع زنگ یه به فعال ميخواي-بهنام

 ردک بهتر حالمو کمي اونا با صحبت...گرفت بابارو شماره خودش بوسيدو امو گونه...خندیدم ریز

 اکيترسن فيلم کاميار نباشيمم بيکار اینکه براي...بگيریم حاضري شد قرار توافق به شام

 رو هم نيمي و مبال رو نيمي بقيه و بود نشسته نفره سه مبل رو رزي منو بين بهنام...گذاشت

  کسي بودو اتاقش تو شهابم...زمين

 ...دنبالش بره نخواست

 بود جذاب رزیتا گوشي زیر ي مکالمه برام بيشتر نداشتم دوست ترسناک فيلم

 بهنام؟ برميگردیم کي-رزیتا

 بخواد بهار هروقت-داد جواب آروم همينجور بهنامم

 نيس؟ مهم دیگران نظر...بگه؟ اون هروقت یعني-رزیتا

 منيست ومطمئن...اومدم مصافرت بهاربه براي من...رزي بودیم زده حرف مورد این در قبال ما-بهنام

 ...باشه شده خوب حالش که

 ...بشنوه دیگه کسي حتي یا من کردن نمي فکر که ميزدن حرف آروم اینقدر

 ميرسه خوب که نظر به-رزیتا

 توهستش نظر این-بهنام

 اولویتته؟ بهار هميشه تو یعني-رزیتا
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 بهش ميکني حسودي کنم فکر نذار-بهنام

 حتي وت...بهنام کمرنگه خيلي برات من جایگاه اما...دارم دوسش قلبا منم...خوبيه دختر بهار-رزیتا

 يتگوش تو سرت یا همش...نبودي من مال کمال و تمام بودي نداده نشون بهم علنا بهارو که وقتي

 نفره؟ 3 یا باشم داشته تو با رو نفره 4 زندگي یه باید من...ميپيچيدي یا بود

 گها حتي...باشه دور ازم ها کيلومتر اگه حتي...داره اولویت برام چيزي هر از قبل بهار رزیتا-بهنام

 که وقتي از...رزیتا کردم بزرگ خودم اونو من...کنه زندگي من با نخواد اگه حتي یا...کنه شوهر

 تو....همينم نم...کنم تحمل نبودنشو نداشتنشو نميتونم...شده نابود زندگيم مریضه قلبش فهميدم

 ردک کاري هر اون...نگير فاصله معصوم طفل اون از...بخواي شرایط همين با باید ميخواي منو اگه

 صليا مشکل اما...باشم خوش تو با تا شده مستقل بده نشون ميخواد...برگردم سمتت به من که

 سفانهمتا چون...نباش من با کني تحمل بهارو نميتوني اگه...کن فکر خوبم...کن فکر...رزیتا منم

 ...نميره کنار من اولویت از بهار شرایطي هيچ تحت بگم باید

 بهنام سمت گرفتم خودمو جلوي خيلي...ميکرد درد کمي قلبم...نشنيدم صدایي دیگه

 اون جاي خودمو...داشت حالي چه رزیتا بيچاره...نداشت تمومي من مشکالت...برنگردم

 ...نيستي تو داري دوسش که کسي اولویت بدوني که بود سخت...گذاشتم

 هک...مردنم... یا... کردنم ازدواج یا...شدنم خوب مثال...شه حل من نبود با ميتونست موضوع این

 ميرسيد نظر به تر ممکن آخري

 بود کوتاه فاق چون شلوارش... کنه عوض و سيدي شد دال همه جلوي کاميار که بودم فکر تو

 و زد مصنوعي عقي نيلو...خندیدم اختيار بي...ببينن همه و پشمالوش کون شد باعث

 ...خورد هم به حالمون...بميري:گفت

 دید باسنتو بشه تا ميبره ژیلت تا 5 کم کمه:گفت خنده با سایه

 همه خالصه...کنار دادبره هل و ميرفت ریسه که کاميارو لگد با و کشيد کشداري اهههههههه مهبد

 تمتونس نمي واقعا ميگشتيم؟من بر امشب ميشد چي...پایين اومد شهاب که بودن خنده حال در

 ميشد پاتي قاطي هام حس ي همه دیدنش با...کنم تحملش

 ماتاق به و شدم بلند اختيار بي...داد فيلم ي صحنه به حواسشو نشستو مبلي روي خوابالود

 مساس تا چند هم آندره...ميکردم خودموسرگرم ام جوجه با بود بهتر...نميدیدم فيلم منکه...رفتم
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 بخور درد به اسمس یه تا بهنام گوشي سر رفتم نداشتم خاصي اسمس که منم بود داده جک

 مثل اسمساشم...چيششش...بود داده شهاب اکثرا و بود تربيتي بي جکاش همه...پيداکنم

 ...بود برسري خاک و عاميانه حرفاي همه رزیتام اسمساي...خودشن

 دیر ممکنه بهنام نده طولش زیاد:بود نوشته که داشت ناشناس ي شماره از اسمس یه فقط

 نميدادن نشون رو زیادي فرصت کاغذا اون...بشه

 ...کردم بازي به شروع ام جوجه با و شدم اسمس خيال بي...بود غریب عجيب چه

 بود ایستاده چهارچوب تو...اومد بهنام بعد مدتي

 اینجا؟ اومدي چرا-بهنام

 برگردیم؟ فردا ميشه...بهنام-

 نميگذره؟ خوش چرا؟بهت-بهنام

 ...نکردم نقاشي وقته خيلي... برگردم ميخواد دلم...اما چرا-

 گردیم برمي بخواي اگه...باشه:گفت متفکر

 ...کنم فرار شهاب از نبود الزم دیگه اینجوري...زدم لبخندي

 ...بود شهاب با نشدن رو روبه سعيم تنها هم سرشامم

 و يثمم غير به...فردابرگردیم ميخوایم گفت بهنامم و استراحت ي بهونه به اتاق به برگشتم زودم

 اورض  شد قرار و کردن موافقت بقيه باشن ویال تو بيشتر ميخواستن که سایه اميرو و نيلو

  پاني ماشين با حميدورزیتا

 ...شهاب ماشين تو بيان کاميارم مهبدو برگردنو

 یک...آینه تو از کنه زني دید ميخواست شهاب تهران تا واال نشست من کنار پشت بهنام که خوبه

 ...نخوردم جم شدمو آویزون بهنام از کواال مثل من که کردیم توقف صبحونه براي بار

 پرترافيک و شلوغ ي جاده تو کننده خسته رانندگي همه این براي زد نمي غر که بود عجيب

 پر آهنگاي مهبد تهرانم تا...نزد خاصي حرف تهران تا شمال از کنيم حساب کلي البته...چالوس

 بهنام ميزدو حرف اون بيشتر و گذاشت تهشو سرو بي
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 ...اومد نمي نظر به راضي چندان بودن هم با رزیتا بهنامو اینکه از کاميار انگار

 ...بهنام خونه دم رسوند مارو هم بعد کاميارو اول شهابم

 با بودو هزد زنگ بهنام به رزیتا...رفتم و کردم بلغور لب زیر مرسي یه منم و کرد تشکر کلي بهنامم

 هخست اینقدر...باال رفتيم و دستش گرفت خودش چمدونارو کردو باز درو بهنامم...ميزدن حرف هم

 ...برد خوابم روتخت ناهار خوردن بدون که بودم

                  *** 

 مامان ي خونه تا بود اینجا بيشتر رزیتا مدت این تو و گذشت مي مصافرتمون از اي هفته یه تقریبا

 وزیاد داشتن اختالف هم با خيلي مادرش پدر که بود این بودم شنيده ازش که چيزي...باباش

 و يتکرار کاري...ميکردم سرگرم خيابون دیدن و نقاشي با خودمو منم...گرفتن نمي بهش سخت

 آسایش هام خواب تو جدیدا...مزخرف حس یه درگير...بود گير در ذهنم بيشتر اما بر حوصله

 به اکابوس اون فکربه همش بيداریمم...اومد مي چشمام جلو شهاب بوسيدن تصویر مدام نداشتمو

 که داره جدید دختر دوست یه و زده بهم پاني با ميگفت رزیتا که بود اینجا جالب...شد مي سر

 خودش براي تنوع از یعني...بود هواپيما دار مهمان دختره...نمکه با خيليم و داره سياهي چشماي

 و اتاق تو چپوندم خودمو دوبارش هر من بهنامو پيش بود اومده بارم 4...بشر این نميذاشت کم

 ...اینا دارمو کار ميادو خوابم که...پيچوندم بهنامم...نيومدم بيرونم

 ...اومد بهنام که ميکردم نگاه آدمارو خيابونو پنجره کنار و بودم کسل هميشه مثل امروزم

  بودازبيرون گرفته نهار

 خبر؟ چه:گفت ميکرد تکه اشو جوجه که حالي در...چيدم ميز رو مخلفاتشو

 هيچ-

 بخوریمش؟ بکشيم شده چطوره؟پروار ات جوجه-بهنام

 دعوتيم جایي شب...راستي...بابا خب:گفت و خندید بلند که کردم اخمي حرص با

 کجا؟-

 اینا شهاب ي خونه-بهنام

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 VANIA.b |چشمهایت رمان

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

 

116 

 

 دختر خبرته چه:گفت بهنام شد عادي نفسم که کمي...دادم پایين نوشابه با گلومو تو چریده غذاي

 شدي خفه

 کجا؟ گفتي-

 کرد دعوتمون باباش...شهاب خونه:گفت بيخيال بهنام

 چرا؟-

 دميخوا فکرکنم البته...دیگه کرده داره؟دعوت چرا:گفت جویدو غذاشو کمي کردو تنگ چشماشو

 ...بگيره جشن شهابو تولد

 جشنه؟ یه یعني-

 ما طفق...نمياد خوشش بازیا سوسول این از شهاب( پرگفت دهن با خوردو قاشقي...)بابا نه-بهنام

 بياد شاید النازم و کردن دعوت رو

 کيه؟ الناز-

 ...دخترجدیدشه دوس-بهنام

 کنه؟ دعوت اونم که راحته باباش مامان با اینقدر یعني-

 غذات کرد یخ بخور دختر ميپرسي سوال چقد:گفت اخم با و خورد نوشابه زیادي مقدار

 ...ميخورم-

 راحته خيلي باباش با آره:گفت کردو اخمي...ميخورم دارم که دادم ونشون

 چي؟ مامانش-

 کرده فوت بوده سالش 04 وقتي:گفت خوردن حين پایينودر انداخت سرشو

 کرده؟چرا؟ فوت:گفتم گرد چشماي با

 دیگه؟ ندارن تمومي سواالت-بهنام

 دیگه بگو:گفتم و خوردم قاشقي سریع

 ...ميکنه تصادف:کشيدوگفت پوفي
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 دیگه؟ مامانشه بود اتاقش تو عکسش که آبيه چشم خانوم همون-

 نزن حرف اینقد بخور...ندیدم نميدونم:گفت و انداخت باال ابرویي

 بپيچم؟ ؟چيجوري کنم چيکار حاال...کردم فکر کمي

 نریم؟ ميشه...چيزه...ام...بهنام ميگم-

 بریم؟ چرانباید:گفت بشقابو تو گذاشت قاشقشو کالفه

 ...معذبم یکم من...من خب:گفتم انداختمو پایين سرمو

 باباش...نباش نگران...کردم قبول منم کرده دعوتم باباش...نميشه نه:گفت کشيدو حرصي پر نفس

 باش حاضر 2 ساع...بخوابم یکم ميرم من...کردي کوفتمون که غذارو...نميشي معذب خوبيه آدم

 ميریم

 ...منو شانس این بگيرن سيمان هيچي که گل...رفت و

 ...حموم برم بود بهتر...داشتم استرس...رفتم اتاق به کردمو جمع وسایالرو

 مرفت و بخوره وول تخت رو گذاشتم شهابو...بيرون اومدم و کردم بازي آب حموم تو ساعتي یه یه

 ؟ بپوشم چي حاال...سرکمد

 اما بود مردونه پيرهن مدل که داشتم براقي رنگ دودي لباس...شهاب بگيري کوفت...بابا اي

 کال که آرایشم....انداختم تخت رو ذغاليم لي شلوار با...نبود بد این...تنگ کوتاهو آستين

 روتخت...بمونه خوب شب تا فرش زدم موس موهام به نشستمو توالت ميز پشت...نميکردم

 ...فکر تو رفتم و نشستم

 زدن بودوحرف مهربوني پسر کل در...بود اصفهان...ميزدیم حرف و ميزد زنگ بهم روز هر آندره

 خوددم...زدم نمي حرفي ولي شده چي ميگفت بهم...بودم آروم هميشه من ،اما بخش لذت باهاش

 داغون امو روحيه اینقدر شهاب مثل پسري یه از انگيز نفرت ي بوسه اون شد نمي باورم

 این...نميزدم حرفي بهنام به هم کلمه یه اما ميکردم حس قلبم تو شدیدي درداي شبا جدیدا...کنه

 شپي ماهه هر چکاب براي منو بار یه فقط...کنم بد حالشو خواستم نمي و بود خوش رزیتا با روزا

 ...کنم تحمل دادم ترجيح...نزدم حرفي دکترم به بردکه دکترم

 ....پوفففف...بودم کرده خيال فکرو چقدباز...ميداد نشون5:31 ساعت
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 الح کي...بيخيال...همين...زدم مخصوصمو عطردار کرم دستام و صورتم به کردمو عوض لباسامو

 شترعينبي رنگ بي لباي و پریده هميشه رنگ این با...بود خوب نفسمم به اعتماد البته...داره آرایش

 ...داشت خود جاي که چشمامم زیر ي تيره خط...بودم ها مرده

 ردهنسپ که من به...باشه مونده خواب بهنام خداخداميکردم...رفتم حال وبه کردم سرم شال مانتوو

 بود کنسل مهموني خود به خود اینجوریم و کنم بيدارش بود

 منه منتظر دستشه سفيدش اسپرت کت و رسيده خودش به حسابي بهنام دیدم خب اما

 گرفتي؟ هدیه:گفتم گذشت که کمي...شدیم ماشين سوار

 رافيکوت تو ميمونيم ميکشه طول ميدمو خرج به وسواس منم دنبالشو ميریم باشه نگرفته اگه

 کنسل مهموني

 ...بده خودت طرف از خواستي هرکدومو...ساعت عطرویه یه... آره-بهنام

 شانس اي بزني سالي خشک

 آد؟ نمي رزیتا-

 بياد بگم بود نکرده دعوت اونو که شهابم باباي تازه...دعوته اش خاله ي خونه نه-بهنام

 بوهست؟ خوش عطرش-

 ...داره دوست شهاب...تلخه سردو آره-بهنام

 ...ميدم ساعتو من... ميشه سه...بده تو عطرو پس-

 به بهنام...داشتم استرس کمي...رسيدیم2 نزدیک و موندیم ترافيک تو کمي...انداخت باال شونه

 ...تو ماشينوببریم کنه باز و در که گفت زدو زنگ شهاب

 بيد...درخت پرازدارو حياط یه...بود بزرگتر ام پدري ي ازخونه گفت ميشه...بزرگ ویالیي خونهي یه

 کنار ماشينو کردیمو طي رو اي سنگي باریک ي جاده...کنارش آالچيق استخرودوتا... مجنون

 تو ليک البته که بود شهاب سفيد بلند شاستي ماشين یکيش...کردیم پارک دیگه دوماشين

 یه ام یکي...باالميرفتي ازش باید خرچنگ مثل آخه...کردم یاد اش سازنده روح از مصافرت

 ...اصال نميشناختم من که بود کوتاه شاستي
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 ات کلي بابا اي...آخه بودم شده پياده بهنام گرم ماشين از یهو...پيچيد تنم تو پایيزي هواي

 نچو... زمين نخورم کردم نگاه پامو جلو فقط شدمو آویزون بهنام بازوي از...که بود راه ساختمون

 ...ميزدم زیاد گندا این از استرس موقع

 استقبال؟ ميپري چرا سردته که تو...پسر سالم:گفت اي خنده تک با بهنام

 جلو ودب واستاده سينه به دست نازکي سفيدو تيشرت یه با شهاب...گرفتم باال اختيار بي سرمو

 پام جلوي به دادم دقتمو همه کشيدمو نفسي...در

 ...نيستم بيشعور تو مثل من-شهاب

 بي... خودتي...بکنم؟ سالم یه رفتم نمي امون خونه ميومد که انداخت تيکه من به یعني...خندید و

 ...ادب

 رزی سالم و کردم گذرا نگاه یه منم دادنو دست هم با هردو...خونه به رسيدیم بالخره...کردم اخمي

 ...گفتم لبي

 ...شيم داخل کرد تعارف دادو جوابمو آروم لبخند با

 ...ميکردم داغي احساس...بگيرن رنگ هام گونه شد باعث کنم فکر خونه گرم موج

 اومدین خوش:گفت و کرد اشاره حال به بادست شهاب

 شدي؟ جوگير باز دیدي بهارو یا ميشه منم شامل ادبت این-بهنام

 اخماروتولدمه اون کن وا...نميکنم خرج ادب اینقد تو براي مطمئنا:گفت کردو اي خنده تک شهاب

 ها

 ...ميکنه بازي پام با سرم منکه...بود کادوها به حواسش خوبه...کردم بهنام دستاي به نگاهي

 کجاست؟ بابات...ببينم برو-بهنام

 ...اومدي که خوشحالم...جان بهنام سالم-شد بلند مردي  گيراي اما مسن صداي

 ندميگ جو موهاي...بود کرده تا آستيناشم که کمرنگ آبي پيرهن یه با...چهارشونه بلندو قد مرد یه

 با يدهکش و سياه چشماي...بود مرد این برابراصل کپي شهاب گفت ميشه و...باال بود داده مرتب که
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 التح اي قلوه لباي....شهاب مثل ميومد اش چهراه به که معمولي بيني...بلندش حالت بي هاي مزه

 ...بودن شهاب مانند همگي...دارصورتي

 !شمایين بهنام بهار پس:گفت دلنشيني لبخند با و برگشت من به رو

 ...کردم سالم آروم زدمو اختيار بي لبخندي

 ...اومدي خوش...باباجان سالم-مرد

 پسر دیگه کن راهنمایي واستادي؟مهموناتو لباسي چوب چراعين پس:گفت شهاب به رو

 کجا؟ به:گفت گيجي با شهابم

 االب برو باشي راحت اینکه براي بابا بهار:گفت من به رو دادو سرتکون کردو نگاهش کمي باباش

 شرکتو که کرده دلخوش تو چي به صابر ام مونده(داد ادامه شهاب روبه...)کن عوض لباساتو

 !دستت سپرده

 یه...اصال بود هپروت انگاري شهابم...مبال سمت به کرد راهنمایي بهنامو دست با دادو تکون سري

 ايصد که مينشستن مبال رو داشتن...آخه برم کجا...اوووف...دیگه وردم ميو در همينجا بود مانتو

 ...سالم:اومد دختري ظریف

 ...همرنگش وچشماي پرکالغي کوتاه موهاي با...پر تو قدبلندوکمي دختر یه

 فتگ ميشه...بود ماهرانه خيلي صورتش رو مشکي قرمز وآرایش بودو قرمزپوشيده جيغ لباس یه

 با...ميچسبيد بهش مشکي ابرو چشمو هوا این تو شهاب احتماال...شهاب کلکسيون قاطي رفت

 نبودن خالي براي منم...کرد معرفي الناز خودشو همينطورو منم با کردو بوسي رو سالو بهنام

 باال وبيچ مارپيچ هاي پله از ناخواسته منم...باال برم کرد تعارف باز باباش که گفتم اسممو عریضه

 ...رفتم

 االن ندارم که حاال؟شانس برم کدومش تو...بود در تا 3...انداختم اتاقا ي بسته دراي به نگاهي

 باز ماا بودگرفتم پله روي روبه که در اولين ي دستگيره...ميشه داستان باز و شهاب اتاق تو ميرم

 ...نشد

 تابخونهک یا کار اتاق شبيه بيشتر یاربودواینجا من با بخت ایندفعه اما...شد باز دوم در سراغ رفتم

  اتاق تا بود
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 ...خواب

 به رو هم چرم مبل دوتا...بود بزرگ ميز یه قدي ي پنجره جلوي بودو کتاب ي قفسه اتاق دوطرف

 ام دستي کيف و شالم همراه به...آووردم در مانتومو کشيدمو نفسي...بودن اتاق وسط هم روي

 ...کشيدم لباسم موهاو به دستي...گذاشتم مبل ي گوشه

 خنده دايص...بيرون رفتم کشيدمو پوفي...ميداد نشون بودنم سال بچه واقعا الناز کنار قيافه این با

 نمياد؟ من چرابه امير بابا...وا:گفت که ظریفي صداي...ميومد اشون

 این زبون ازپس...واال نميدونم:گفت خنده با کنم صداش عمو ميدادم ترجيح من که الناز امير بابا

 ... باشه عزیز طرف خيلي اینکه مگه...برنمياد پسرهرکسي

 جونم؟ شهاب نه مگه دیگه هستم خب:گفت ناز با 

 رهخي نگاه این موردشور...نداد النازو جواب سمتمو چرخيد شهاب ي کله اومدم پایين که ها پله از

 پله چه...ميکرد ول مگه حاال...دادم قورت دهنمو آب...ميشم پا کله زمين ميخورم االن ببرم اتو

 نگاه هی اون به نگا یه...چرخيد شهاب سمت باباشم ي کله بود تابلو شهاب که اینقد...زیاده هاشون

 ...زد لبخند کردو من به

 نشستم بهنام مبل رو گذشتمو شهاب کنار از بزنم اي مصنوعي لبخند کردم سعي

 شهاب؟ کجاست حواست:گفت انداختو پا روي پا عشوه همون با الناز

 چيشده؟:گفت گيج شهابم

 ...اصال کجایي نيست معلوم...هيچيييي:گفت ظریفي اخم با الناز

 ...کرده قاطي روغن آب تولدشه...نگير سخت-بهنام

 نيومد؟ جون رزیتا چرا...واال آره-الناز

 ...ميومد بدم لوس دختراي از...انگار اشه خاله دختر...چيششش

 ...داشت دعوت جایي-بهنام

 دخترم؟ خوبي:گفت من به رو عمو

 ...ممنون خوبم:گفتم زدمو لبخندي
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 دمش خوشحال...نبود اغراق انگار اما...بودم شنيده و تعریفت:گفت و انداخت شهاب به گذرا نگاهي

 ...اومدي که

 بود؟ شنيده ازکي تعریف...گنگي حرف چه...کشيدم خجالت حرفش از کمي

 چطوره؟ ات جوجه:گفت چشمامو تو زد زل کشيد جلو خودشو شهاب

 ...خوبه:گفتم و کردم اخمي اختيار بي

 بود خيز نيم باباش رو تقریبا...کشيد تر جلو خودشو نرفت رو از

 شده؟ بزرگتر-شهاب

 رو پر ي بود؟پسره خوب ميگفتم بهش چي باباش جلو...فشردم هم به حرص با لبهامو

 به نستمنميدو:گفت شهاب به رو  بشنویم ميتونستيم شهاب منو فقط که جوري اي خنده تک با عمو

 !مندي عالقه اینقدر جوجه و مرغ

 باباش به رو کردو گرد چشماشو شهاب...کردي خوبش...تيکه این با دهنتو بگيرن طال یعني

 !!!!!!بابا:گفت

 یه...شدم شاد شدنش کنف بابت دل ته از اما...کردم اخم نه خندیدیم نه منم...خندید ریز ریز عمو

 ...خان شهاب بابات طلب ماچ

 نه؟ شدي خوشحال خيلي انگار:گفت اخم با بار این و شد من به رو باز شهاب

 ...نبود که نبود بشو آدم این...کردم اخم باز اختيار بي

 بازي موشک قایم که مدت این:گفت من به خيره ندارن وجود والناز بهنام اصال انگار که شهاب

 نه؟ شدي دعوت اینجا به پرت تو خورد خيلي ميکردي

 ندلبخ صدابا بي باباش.کردم تعجب باباش جلوي گفتارش صراحت و اش پررویي همه این از اول

 رگيرد سخت بهنام شدم متوجه...داشت خيالي بي باباي چه...ميکرد من به نگاه یه اون به نگاه یه

 کسي از من:گفتم و کردم نگاش چپي چپ اومدم خودم به وقتي...النازه با مزون یه درمورد بحث

 ...شدم نمي قایم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 VANIA.b |چشمهایت رمان

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

 

113 

 

 بياي ستينميتون که ميکردي غني اورانيوم اتاقت تو یااینکه ميخوابيدي تند تند همين براي-شهاب

 بيرون؟

 ميزد ژوکوند دلبخن فقط ميبينه سينمایي فيلم اومده انگار باباشم...نبود بيا بشرکوتاه این...نخير

 نبوده ترس داشته دليلي هر-

 ...ميگي راست که شما... خب آره:گفت سریع که بگيرم رومو خواستم

 از ضربانم...کردم امومشت زده یخ انگشتاي...الناز سمت داد نگاهشو آر در حرص حالت یه وبا

 دلخوره کسي دست از وقتي شهاب:گفت من به رو ریزي صداي با عمو...بود رفته باال حرص

 ...بود نشده مهم براش کسي که هست زیادي مدت البته...خود به خود ميشه دار نيش حرفاش

 منو پخت دست قراره امشب:گفت جمع به شدورو بلند لبخند با...کردم نگاش زده بهت

 ...نشن دیگ ته بزنم سر یه برم...بخورید

 باشين راحت-بهنام

 امييير بابا بيام هس کاري-الناز

 باشين راحت عزیزم نه-عمو

 گفت؟ بهت باباچي:گفت اخم با شهاب رفت همينکه

 ...بهنام سمت برگشتم جواب بي

 ميگم رو یاسيه لباس شهاااااب؟اون نه...نداره حرف کاراش ولي-الناز

 کدوم؟:گفت زدو موهاش تو چنگي شهاب

 ...دیگه بودم پوشيده پریا مهموني تو که همون وا-الناز

 اد نمي یادم نميدونم:گفت و کرد ریز چشماشو شهاب

 ارک کسي هر براي...بود اي کارشده و کوتاه لباس(گفت حرص با بهنام روبه...)ایشششش-الناز

 نميکنن
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 نظر هميشگيش جدیت و اخم با بهنامم...ميکرد درست صورتشو جلو موهاي هم هي

 بود رفته سر ام حوصله...دختر با طوالني صحبت به چه بهنامو واال بود کاري موضوع...ميداد

 نگاه منو اشو چونه زیر بود گذاشته دستشو الناز بهنامو حظور به توجه بي شهابم...شدید

 که مبه بگه چيزي اومد...نکنم غریبي تا دستش تو بود گرفته آروم منو دست که بهنام...ميکرد

 شهاب؟ شده چيزي:گفت تعجب با...افتاد شهاب به نگاش

 رفايح از سررفت اش حوصله بابا پيش ببرم بهارو بهتره کنم فکر:گفت خونسرد خيلي شهابم

 ...شما

 یکي اب طورن چه مزونا این ببينم ميخوام...ببرش:گفت بهنام که بفرمایيد شما نخير بگم اومدم

 لباسا سري یه واسه ببندم داد قرار دوتاشون

 ...عزیزم ميایم شه تموم بحثمون هم ما:گفت لوسي بالحن الناز که شدم بلند ناچار

 ميشي؟ آش نخود که کرد دلتنگي اظهار کي حاال...ایششش

 ...طرفه این بيا:گفت من به رو دادو تکون سري شهاب

 چطوره؟ جدیدم دختر دوست مورد در نظرت:گفت سمتمو سرچرخوند...افتادم راه پشتش اکراه با

 اتونه برازنده کامال:گفتم کردمو تنگ چشمامو

 ولي لنازا صداي و نبود سالن دید تو کال قسمت این...نشست اپن صندلي پشت کشيدو هم در ابرو

 هنوز ميرسيد گوش به

 بگو داشتي کاري بابا-شهاب

 ديب مهموناموفراري هنرات با نميخواد دلم:گفت زدو لبخندي ميکرد حلقه خيارو ماهرانه که باباش

 ...بود خالي بينمون صندلي یه...نشستم صندلي روي و خندیدم ریز

 اگه...بود نزده حرفي که بهنام...نداشت هم دوم زن کنم فکر...مينشست دل به عجيب مرد این

 شهابم اگه...بود سال 04 شهاب وقتي...دیگه داشت حظور امشب اونم حداقل یا گفت مي داشت

 نه...داشت صبري عجب... اوووف...تنهایي سال 02 حدود چيزي یعني بود سالش41بهنام سن هم

 نوبربهار؟یعني...بهارررر نوبر اونم بود نوبر دیگه که پسري...پسر این به نه پدر این به

 دور به بال...نه...من؟ووووي
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 يشهم خنک دلش خيلي بهار ميکني ضایع منو اینجوري بابا:گفت و کرد اي خصمانه نگاه شهاب

 دارم نگه راضي مهمونامو دارم عادت من:گفت شيطنت با عمو

 چي؟ من پس-شهاب

 کشيد نمي خجالتم غول نره...داشت کم زمين رو پاکوبيدن یه ها بچه مثل شهاب

 ميکنه تعریف خيلي جادویي املت اون از شهاب:گفت من به رو عمو

 چرا...دیگه بود خوشمزه خب:گفت خندید شيطون...کردم نگاه شهاب به شده گرد چشماي با

 دختر؟ ميکني جوري اون چشماتو

 باشيد؟ انداخته قلم از که مونده چيزیم شما-

 ...نگفتم چيزارم سري یه خب:گفت کردو اي موزیانه خندهي... بيشعور لق دهن گفتم علنا

 رفح پهلو دو خيلي...بود بوسيدن قضيه منظورش بود؟مطمئنا کي دیگه این...شد حبس نفسم

 تر گرد این از چشمام...بودیم گذاشته براش کمدي نمایش انگار...ميخندید ریز ریز باباشم...زد

 ...شد نمي

 قایم سرش که اي مسئله همون:گفت آروم شدو خم سمتم به کمي کردو جمع لباشو شهابم

 ميگم ميکردیمو بازي موشک

 حالت همون تو...بزنم جيغ یه سرش ميتونستم ميخواست دلم...نداشتم حرکتي هيچ قدرت

 دتجدی زنده صورت به بدم قول ميتونم بدي ادامه نگاهت این به همينجوري تو اگه البته:گفت

 کنم خاطرات

 يه...زبونم رو بود اومده باز قلبم...ترکوند گوشمو شهاب بلند ي خنده که...روموگردوندم سریع

 موع به زده خجالت نگاه با...ميکرد بدترش مدام شهاب اما اتفاقو اون نيارم یادم ميخواستم هرچي

 ...بهنام پيش ميرم ببخشيد منو:گفتم ميومد در چاه ته از که صدایي با و کردم نگاهي

 ...نميزنم حرف  مورد این در ،دیگه نرو...نرو نه:گفت زده شتاب شهاب که شم بلند اومدم

 لتخجا از...ریختن چسب انگار صندلي ميکرد؟روي فکري چه باباش...ميکردم چيکار حاال خدا واي

 ميرفتم ور هام ناخن با
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 تعریف زیاد هات نقاشي از بهنام:گفت من به دادورو وسط از برشي قارچو عمو

 کنجکاوشدم...ميکنه

 ...پرميکنه خاليمو وقتایي:گفتم لبخند با دادمو تکون سري

 فکر آدم که نيس اوني جواباش هميشه:گفت بود راضي باباش کردن عوض ازبحث که شهاب

 بابا؟ ميبيني...ميکنه

 هابش به اي اشاره...)شه جذب آدم ميشه موجب گاهي نبودن بيني پيش قابل...حسنه یه این-عمو

 ...کالفه گاهيم(گفت تعنه به و کرد

 دش معترض کردو گرد چشماشو شهاب همينکه...منظورشو نفهميدم ولي بود تيکه...آخييييش

 بازم گرفته حالشو بود معلوم

 ...ميزنم بهت سري حتما برسه منم به گذاشت سياه چشم این اگه-عمو

 ...ميشيم خوشحال-

 پر نقاشي با بيکاریشم هاي موقع...بوده دانشگاه استاد بابا:گفت من به رو ذوق با شهاب

 بدم؟ نشونت کاراشو ميخواي...ميکرده

 عمو هک بگم چي بودم مونده...نزدیکتر مياد هي این بگيرم فاصله ميخوام هي من...گرفتم گاز لبمو

 سر هی حتما شام از بعد اما...شامه وقت که االن...پسر باشم افتاده کار از خودم نميکنم فکر:گفت

 ميزنيم اتاقم به

 شام براي النازو بهنامو عمو...پنچرشد بدجور شهاب...آخييييش...بود من با آخرشو ي جمله

 ...صدازد

 ...بود بعيد مرد یه از واقعا بودکه کرده درست رنگووارنگ غذاي مدل دوسه

 ...خوردن تو ترکوندم که بود شهاب زیاد اشتهاي بازم یا خوشمزگي تاثير تحت نميدونم منم

 اه صندلي  روي ترتيب به شهابم بهنامو منو چيدنو شویي ظرف ماشين تو ظرفارو عمو النازو

 هابش بهنامو اونو سر سربه هم عمو عمو براي ميکرد لوس خودشو الناز...خوردیم قهوه نشستيمو

 جلو همونجا و آوورد بيرون یخچال از اي شکالتي کيک عمو شد تموم که کارشون...ميذاشت

 دادیم کادوهامونو و بالخره کرد فوت الناز بازیاي مسخره با شمعو...گذاشت شهاب
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 البته...کنن خبر آژانسي براش گفت الناز ميدادکه نشون شبو نيمه ساعت...بود خوب اینکه خالصه

 دتيم بعد اونم زدو زنگ عمو اما برسوننش بهنام کم کم یا شهاب بود منتظر که اومد عشوه اینقد

 هی شهاب با من:گفت زدو لبخندي کالفه بهنام اما حاضرشم بگه که بودم بهنام منتظر...رفت

 دارم کاري صحبت

 نيس؟ واضح دیگه ميزنم چرت دارم گرفتن؟من ازتون روزو...وا

 ...بپره سرش از خواب تا بکشم بهار رخ به نقاشيامو منم بهتره:گفت سریع ام عمو

 بودم نرفته من که شد سومي اتاق یه وارد...رفتم باال به عمو همراه زدمو اي خجالتزده ي خنده

  پس...سمتش

 ...بود شهاب براي قفله در اون

 يشیک...باشه دست کار نميکرد باور آدم که بود نصب دیواراش رو تابلو تا چند...بود بزرگي اتاق

 ...ودب طوفاني دریاي یه تصویر...بزرگ سياه شده کاري کنده چوبي تخت یه...بود تختش باالي

 خودتونه؟ کار-

 ...بکشم رخ به تونستم خوب پس:گفت زدو گردم چشماي به لبخندي

 ...نداره حرف بگم باید...طبيعيه خيلي-

 این...دمش نقاشي تو استعدادم ي متوجه وقتي:گفت نقاشي به خيره کردو قالب پشتش دستاشو

 ...کشيدم که بود اي نقاشي سومين

 ميکردین؟ خراب اولياشو یعني-

 ...زیاد نه:گفت کردو اي خنده تک

 ...ميشه زیبا...ناخواه خواه بکشي حس با و نقاشي وقتي:گفت کشيدو نفسي

 حسایي؟ چه مثل-

 ...عشق...غم...خوشحالي...ناراحتي-عمو

 ریاد همين رنگ چشماش:گفت زدو لبخندي...باال رفت ابروهام...گفت دار معني نگاه یه با رو آخري

 بود
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 همسرتون؟-

 ..اوهوم:گفت کشيدو آهي

 ...بستن ها رنگي چشم با ماهارو طالع:گفت زدو تلخي لبخند

 ...بيارم در گردي حالت از چشمامو نميذاشت عجيبش دوپهلوي حرف

 ته زا شهاب که بود زیادي مدت...ریخت هم به من از بيشتر شهاب بارفتنش:گفت غمگيني لحن با

 ...بود نخندیده دل

 نامطمئ:گفت بود پایيزي تنومند درخت یه تصویر که بعدي تابلوي به رو انداختو بهم نگاهي

 ...ميکنه فرق بقيه با تو به نسبت دیدگاهش

 ...ولي-

 ...بپيچونيم دليل با بخواي که حرفام این از تر خبره من...کني اذیت خودتو خواد نمي-عمو

 ...قطعا ميکرد خوني ذهن پسرش مثل اینم...شدم ساکت

 ...بود نقاشيم 4 این-عمو

 ...بازیه گيج ي مرحله تو فعال...چيه به چي دونه نمي فعال خودشم اما:گفت زدو چرخي

 وت منو فرقي؟نکنه چه...ميکردم؟ فرق شهاب براي چي؟من یعني...انداخت خنده به منو اش خنده

 خترايد دوس برابر داشتم؟در جذابيتي چه من ليست؟اما جزو برم منم ميخواد داره کم کلکسيونش

 چشم هب ميتونستم چطور...پاگير دستو بيماري این با...من...مدم؟ ميو چشم به اصال من رنگارنگش

 و عموليم پسر یه...چيزي یه آندره باز...بودیم آسمون زمينو مثل اون منو...بيام شهاب مثل پسر یه

 همه اون داشتن با...شهاب ولي...بود کرده ولش اونم بود شده عاشق بار یه تنها که مهربون

 لبو تا 011 طعم و بوده شده خواب هم خيليا با که کسي...باز زبون شيطونو شرو پسر یه...رابطه

 معنا امتم به پاچلفتي دستو یه مسایل این تو که مني با...باشه من با تونست مي چطور چشيده

 ...بود غيرممکن...اوووف...بودم

 ...ببين اینو بيا...مشکالته حالل خودش زمان...کني فکر بهش زیاد نميخواد-عمو
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 و...ودنب بزرگ ابعاد تو ها تابلو...بود روت روبه انگار که طبيعي اینقدر...بود سوسن گلدون یه طرح

 ...کارن اتاق توي مابقي:گفت کردو دري به اي اشاره...ميکرد جذابترشون این

 ...بود بهترینشوکشيده چيزي هر از...نقاشي از بود پر...من بعدم رفتو خودش اول

 بپرسم؟ سوال یه ميشه-

 حتما-عمو

 ...نقاشيتون کدومه؟اولين اوليش-

 ...نيست اینجا-عمو

 غولتشنه اون اتاق تو-گفت کردو مکثي

 لتد تو بار چند ميدونم:گفت زدو لبخندي...ميکرد صداش من مثل باباشم...خندیدم اختيار بي

 ...کردي صداش اینجوري

 ...ميکنين خواني ذهن باوري غيرقابل صورت به پسرتون و شما-

 شونبحث خيلي دیگه...بهنام سراغ برم:گفتم سریع...بودم هالک خوابي بي از...خنده زیر زد بلند

 ...کشيد طول

 شهاب و بهنام که کتابخونه اتاق سمت رفتم سریع منم کرد که سکوت...بود جوري یه نگاهش

 ...بزنن حرف بودن رفته

 ...کرد خشک دستمو بهنام صداي که بزنم در خواستم بودم در پشت

 نميام بر گفتنش پس از پرمدعا من...شهاب ميکردي درک کاش-بهنام

 به بودو خيره بهم نگاه همون با که عمو به حرف؟نگاهي این چي یعني...وا...شد گرد چشمام

 انداختم بود داده تکيه جيب به دست اتاق چهارچوب

 ...پدرت...نگو تو خب...خب-شهاب

 کنه آروم اونارو ميخواد یکي-بهنام

 کني؟ چيکار ميخواي حاال-شهاب
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 واگذار اي دیگه کس به موردو ممکنه واال...کنيم اقدام زودتر باید ميگفت سعيدي...نميدونم-بهنام

 ...کنن

 ...اما...بود دکترم اسم...دکتر...کرد حرکت سعيدي؟شاخکام

 پس وقلب اگه...بشه هم اگه تازه...پایينه موفقيت احتمال ميگفت...شهاب ام درمونده خيلي-بهنام

 ؟ چي بزنه

 ...بود کرده یخ انگشتام...گرفت بغضم اینور من که بود بغض با و درمونده صداش اینقدر

 مپاژپ امکان... امکان...ميشه تر بسته روز به روز اش دریچه ميگفت:گفت ضعيفي صداي با بهنام

 .... و خون نشدن

 ميرفت تحليل مدام ضعيفش صداي...خوردم تکوني...شد بلند چيزي شکستن صداي

 ندگيز باید...آدمه اونم...استرس...کنه تحمل هيجانو ميتونه دیگه چقدر نميدونم حتي من-بهنام

 ي؟شهابچ بگيره پسردستشو اون اگه ميکنم فکر این به ميشه نزدیک پسر یه به همينکه اما کنه

 داشت؟ ميشه توقعي چه بچه یه از...است بچه یه واقعا بهار

 به پشت وبهنام بود روم روبه شهاب...کردم باز درو اختيار بي...شد بلند بار چند شکستن صداي

 براش بوسه یه هيجان ميتونه چقدر اینکه:داد ادامه بهنام ولي کرد کپ دیدنم با شهاب...من

 قلب نای با نميتونه بگم بهش چطور...ميکنه ام دیوونه... واقعا دیگه چيزاي وخيلي باشه کشنده

 بياره؟ دووم

 این کن پاک...برميگشت تو به چي همه...شهاب تو به لعنت اه...بوسه...بود شهاب قفل چشمام

 ...ذهنم از رو لعنتي ي خاطره

 ...مطلق سياهي بعدم قلبمو شدید ضربان

                    *** 

 سرگرفتو از اشک دیدنم محض به...بود روم روبه مامان ي کرده فپ صورت کردم باز چشم

 بهارم؟ خوبي:گفت

 ...بود شده قرمز اش طوسي درشت چشماي...داشتم نياز وجودش به چقد
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  نکن گریه-

 ...ميکرد پاک تند تند سرهمشو پشت اشکاي...بود شده رگه دو و سنگين صدام

 اومدي بهوش بگم بذار-مامان

 !مامان-

 کجاست؟ بهنام:گفتم و کشيدم نفسي...سمتم برگشت

 زنگ بهش...کنه استراحت کمي بردش شهاب...بود اینجا پيش ساعت یه تا...عزیزم مياد-مامان

 ميزنم

 انگار...زد زنگ بهنام به مامان که بود نوازشم نازو مشغول بابا...بابابرگشت با رفتو سریع و

 ...مامان با ميزد حرف داشت اون چون بود برداشته شهاب گوشيشو

 براي جایي اش ریخته بهم ي قيافه...اومد بهنام ميشد تموم داشت چکابش که سعيدي دکتر

 احتر خيالش بزنم لبخند مدام ميکردم سعي...بود ساکت هميشه مثل...نذاشت حالش پرسيدن

 ...بشه

 گرفتين؟ تصميمتونو...فروزش آقاي-دکترسعيدي

 بابا مخاطبش سعيدي چون...بودن فهميده عملو قضيه بابااینام انگار...برگشتن من سمت به همه

 ...نداشتم تحملشو واقعا...بسه عذاب اینهمه...بسه...بود

 ...کنم عمل ميخوام...دکتر آقاي آره:گفتم ام شده بلند چاه ته از باصداي

 با وداد تکون سري ناراحتي با دکتر...بود بلند مامان فين فين صداي فقط...زد نمي حرف کسي

 تصميمه بهترین این:گفت تایيد

 ...بيرون رفتن پرستارش وبا

 بهار؟ مطمئني:گفت گرفتو دستمو مامان

 ...ها ميدي کشتن به منو داري جلو جلو...اینقد نکن گریه...خوشگلم مامان اره-

 پيش برو:گفتم دادمو خفيفي فشار بود دستم تو که بهنامو دست...کنه آرومش تا کرد بغل مامانو بابا

 ...هست کي عملم دکترببين
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 ...بکنه ميخواد گریه همش اینجوري...خونه برن بگو اینارم مامان:گفتم آروم صداي با و

 شد خلوت که اتاق...صدازد اینارو مامان اومدو باز بعد مدتي و بيرون رفت...شد بلند کردو اخمي

 ...مياد خوابم چقد فهميدم تازه

 ودب زندگي این از بهتر...دیگه موندم مي زنده یا ميشد تموم یا بالخره...بستم چشمامو خسته

 اینا مامان نميدونم...است دیگه ساعت چند بودعملم گفته بهم...بود گذشته دکتر رفتن از مدتي

 ندید طاقت...بودم آرومتر صورت هر در...پيشم بيان تونستن نمي واقعا یا ميکردن منو مراعات

 ...نداشتم و بهنام روح بي ي چهره و بغضش از بابا جلوگيري مامانو اشکاي

 بازشد در که شه کمتر مزخرف استرس این و بگذره وقت تا ميکردم نگاه دیوار درو به

 ینجاا دیگه این...کرد مي نگام لبخند با بودو دستش نرگسي گل دسته که افتاد شهاب به نگام

 ميره هم تو دیدنش از هيستریکي اخمام بودم کرد؟جدیدافهميده مي چيکار

 اومدم خوش خيلي ميدونم خودم بله بله-شهاب

 کردو اي خنده تک که بود خصمانه اینقد نگاهم...گذاشت پاهام رو و اومدوگل تخت سمت به و

 شد خم سمتم به کمي گذاشتو تخت ي لبه رو دستشو

 نگاه اخمارو... ووي شدي؟ووي خوشحال دیدنم از اینقدر که باورکنم-شهاب

 ميکني؟ چيکار من  اتاق تو عملم به مونده ساعت یه بگي ميشه-

 دارهن جون مامانت...که کوچولو خانوم حضورت به عرضم...بگم ميشه بله:گفت زدو عميقي لبخند

 به دارن هم بغل تو که اینه...کنه ولش نميتونه مسلما خب که باباتم...شه بلند صندلي رو از اصال

 وت داده ترجيح و شده برو دل تو حسابي جدیدش سيبيل ریشو اون با که بهنامم...برن مي سر

 حظور براي بودم شرایط واجد من، تنها که اینه...بگيره آفتاب بشينه محوطه

 نيس؟ زیاد عمل قبل براي دلداري همه این-

 درهآن ميدادي نه؟ترجيح بياي کنار من با خواي نمي انگار...وروجک بينم:گفت و کرد اي خنده تک

 بود؟ مي اینجا جونت

 نداره حرف ات خواني ذهن-
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 بونز شيرین اینقد کردم نمي باور اصال بگم باید:گفت شده تنگ چشماي با شدو تر دوال کمي

 باشي

 باشي داشته خير نيت یاد نمي بهت اصال بگم باید منم-

  بش اون...ميدوني خوبه،خب خيرمم به خيره،دست که نيتم:گفت آرومي صداي با شدو نزدیکتر

 تجربه ميتوني و چيزایي توچه دونه نمي ازاینکه...ميگفت هاش نگراني ازدل برادرت

 نشد...يببوس رو پسري(گفت خندید موزي)یا بري بغلش تو یا...بگيري پسرو یه مثالدست...کني

 نباشه نگران که بدم ضيح تو براش

 لبخند همون با دوخت، لبام به نگاهشو...بياره در حرصمو خواست مي عوضي ي پسره... لعنتي

 دادم خواهرش به رو آمادگي این...که...بدم توضيح نشد:گفت شدو نزدیک

  ميکنه هم افتخار...کثيف ي هرزه...بود شيطان واقعي نماد پسر این

 ...جهنم به بري ميکنم آرزو-

 کوچولو؟ مياد دلت واقعا:گفت خنده با گزیدو لبشو

 موشچ اگه البته...قراربدم اختيارت در مخلفاتمو خودمو دنيا اون ميدم قول:گفت آروم شدو نزدیکتر

 ميشه ممکن دنيام این تو نباشي

 هواخواهات ارزوني-

 داشتم؟ استرس کم...بودا آوورده گير وقت اینم...بود صورتم سانتي01تو صورتش

 ريآو یاد بهم لباتو طعم دوباره بکني ریسک زندگيت با اینکه از قبل چيه نظرت...اوووم-شهاب

 کني؟

 انگار ميخندید هم شيطونش سياه چشماي...شد منقطع نفسام

 ميزنم جيغ جلو بياي دیگه سانت یه-

 اقل حد به صدات داري استرس وقتي ميدونم...گرچند:گفت کردو جمع لبشو

 ميدم ترجيح...اماخب...ميرسه

 باشه فرصت سر و عمل از بعد:گفت گوشمو سمت برد سرشو
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 بود عوضي یه که حقا...مردم مي نفسي بي از داشتم...گرفت وفاصله

 زیاد عملت براي:گفت اي خنده تک با و گذاشت شکمم روي رو گل...فشردم هم به دندونامو

 بياي بهوش زود بعدش کن سعي...نيستم صبوري آدم من...کوچولو نده طولش

 ...لعنتي...رفت در سمت به و

 پرستار کلي و سعيدي بعددکتر مدتي...گذشت جوري چي زمان نفهميدم خوردم حرص اینقدر

 پسره اون ذهنمو نداشتمو استرس دیگه عمل براي اینکه جالب...کردن ام آماده عمل براي اومدنو

 ...بود کرده پر تشن غول ي

 نگران:گفت محکمي صداي با و دستموگرفت بهنام ميشدم رد اینا بابا جلوي از کارد بران با وقتي

 خب؟ نباش

 راه اصال تونست نمي ميگفت راست شهاب...ریخت مي اشک بهار ابر مثل مامان...زدم لبخندي

 يراهروی سمت به...شدیم آسانسورخارج از و رفتيم باال  طبقه چند...شدیم آسانسور سوار...بره

 ولق:گفتم آروم آووردمو فشار دستش به زورم ي همه با...زد نمي حرفي هيچکس...بردنم مي بلند

 دارم دوست خيلي من وبدوني...بودي که باشي بهنامي همون شدهميشه که چي هر بده

 هميشگيش اخم همون با گذاشتو ام پيشوني روي لباشو...بود شده جمع اشک چشماش تو

 وجبي نيم ميام در خجالتت از حسابي برگشتي وقتي:گفت

 !!!بابا...اینقدر دیگه نکنين گریه:گفتم بابا مامانو به رو و کردم جوني بي ي خنده

 حسابي بودم ریخته هم به و مغرور ي خانواده این...کردن اشکاشونوپاک بابا مامنو

 عجيبو...بستم چشمامو دیدمشون نمي دیگه که منم...عمل اتاق تو بيان دیگه نذاشتن پرستارا

 آدم من...کوچولو نده طولش زیاد عملت براي: انگار ميشد اکو گوشم تو شهاب صداي اینکه

 ...بياي بهوش زود بعدش کن سعي...نيستم صبوري

  تو به لعنت...اوووف

                       *** 

 ...ميکردم صورتم تو سنگيني احساس...بود گوشم تو دینگ دینگ صداي...بودم هوشيار
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 ام؟ مونده زنده کنم باور یعني

 دنيام؟ یااون

 بود؟ شده تموم یعني

 ماسک...مبود ،زنده یعني بود بيمارستان اینجا...کردم سقف به نگاهي...کردم باز سنگينمو پلکاي

 بود این براي سنگيني احساس پس...بود صورتم رو اکسيزن

 بود؟ من مال آروم قلب این...بود؟ من براي یعني...ميرسي گوشم به آروم قلبي ضربان صداي

 دارن؟ نمي بر چرا و لعنتي ماسک این...اه

 اومد زني صداي که...ميکردم نگاه دستگاه دمو به گيج سرگردونو  بود مدتي

 روشن ات خانواده چشم!!!اومدي هوش به عزیزم واي-زن

 ردکت...بودم شده خسته...کرد خبر و دکتر رفت بعدم...ميدادپرستاره نشون که تنش لباساي

 يميخواب چقد:گفت گوشم در هميشگيش آروم لحن همون با...چشماموبستم دیدم که و سعيدي

 یکم...بود آميز موفقيت عملت که خوشحالم...کردي عمر نصف اتو خانواده...خانوم خوشکل

 ...نشه پيدات ورا این دیگه کني کاري بدي قول باید...اي خسته ميدونم... کن استراحت

 ...من مطلق ،خواب پاشو صداي وبعدم

 بود کشيده سبز هاي پرده دورم تا دور...بودم همونجا کردم باز چشم که باز

 قطعطرف این...دستم شدن گرفته بعدم...اومد پا صداي که بودم بسته دوباره سنگينمو چشماي

 ...بود بهنام مخصوص

 !بهار:گفت کشيدو نفسي باهيجان...کردم باز چشم

 حالي چه دوني نمي...بهار... نکنم ات خسته گفت دکتر...نه:گفت سریع که بزنم حرف اومدم

 که خوشحالم...بود واقعي عذاب روز چند این...همينطور باباهم...بيادتو ميخواد مامان...دارم

 ...خشب بيارنت زود کاش(...گفت کردو جوني بي ي خنده...)فسقلي ميبينم باز خوشکلتو چشماي

 اساله انگار...اومدن هم بابا بندش پشت و مامان...رفت و کرد نگام کمي بوسيدو امو پيشوني

 بودن شده شکسته واقعا ميکردم احساس...بود گذشته
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 شدم منتقل بخش به پزشکم دستور به بعدم گذشتو یو سي سي تو کننده کسل روز دو

 عمو زا...بودن فاميل کل واال...بود نيومده امروز امون سرکوچه بقال ناصر فقط...بود گل پر برم دورو

 ...رزیتا حتي و بهنام دوستاي تا گرفته خاله و دایي و عمه و

 بهتررررر...بود نيومده خودش بودو فرستاده گل یه فقط شهابم اینکه وجالب

 و مشد اونا خيال بي منم... بودن اتاقم تو تعدادي همچنان اما بود شده تموم مالقات ساعت درسته

 ریضمم ،مثال چي یعني.  واال...کرد تخليه و اتاق اومدو بعد کمي پرستارم...بخوابم بستم چشمامو

 داشت حق...خوابيد کاناپه رو خستگي از بيچاره اونم موند مامان فقط...ها

 حوصله تا ميزد حرف دري هر از...موند پيشم بهنام و رفت فرستادم زور به مامانو روز اون فرداي

 دیروز تا که...رزیتا از و بود استرس تمامش واقعا اینکه از...ميگفت نبودم روزاي از...نره سر ام

 تباهاش گفتم منم...بود تماس در باهاش تلفني و پيشش بره کرد نمي وقت اصال و بودش ندیده

 ...پيشش بره باید حتما فردارو و کرده

 و تداش سردرد کمي مامان گفت رفتو ام صدقه قربون کلي و اومد سر بابایه که بود مالقات ساعت

 ...پيشش برگرده خواستم ازش منم...نيومد

 ...تو اومد گل دسته یه با شهاب باباي ميخوندکه رو شاملو شعر کتاب برام داشت بهنام

 ...عموجان سالم-بهنام

 جان؟ بهار خانوم؟خوبي خوشکل این با ميکني چه...گل خان بهنام سالااااام-عمو

 خوبم ممنون:گفتم ضعيفي صداي لبخندو با

 ...چقدرخوشحالم نميدوني:گفت عميقي نگاه با بوسيدو نرم امو پيشوني

 اذیت نخواستم شلوغه سرتون مطمئنا گفتم اما بيام خواستم دیروز:داد ادامه ایستادو صاف

 ...نياد که گفتم شهابم به(گفت من به محسوسي نا چشمک با...)شين

 کجاست؟ خودش...حرفيه چه این-بهنام

 ...نبود جاپارک...کنه پارک ماشينو موند-عمو

 ...ایستاد تختم طرف اون و نشست اما بشينه کرد عمو دادوتعارف تکون سري بهنامم
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 گفتم يول برم خواستم مي وقته خيلي...گردم برمي زود بزنم دکترش به سر یه برم من فقط-بهنام

 ...نباشه تنها بهار

 ...اینجام من پسرجان برو:گفت کشيدو سرم روي دستي لبخند با عمو

 !نداري که درد:گفت نشستو صندلي روي عمو...رفت دادو تکون تشکر عنوان به سري

 ...تحمله قابل-

 نمي سرم تو مو شهاب ميومدم دیر دیگه یکم اگه...شکر خدارو:گفت شيطوني ي خنده با

 است کالفه پایين اون حتما االنم...بریم بریم، گفت هي صبح دیروز از...ذاشت

 !مگه؟ پسر این ميذاشت آدم براي آبرو...گرفتم گاز لبامو خجالت از

 ...شد اتاق وارد شهاب بعدم و نرگس ي ساده گل دسته...شد باز زرتي در که بزنه حرفي اومد عمو

 پرانرژي صداي با اومدو تخت سمت به سریع کشش دختر تيپ و اش شده شل نيش اون با

 سوسکه خاله سالم:گفت

 ...بود کرده دار خنده امو قيافه که بود بيمارستان صورتي روسري اون منظورش حتما

 !باباش وجل کنه؟اونم ماچم ميخواد نکنه..شد خم سمتم گذاشتو پام روي گلو...گفتم لبي زیر سالم

  کني گوش حرف دختر چه:گفت و زد پهني پتو لبخند...حد آخرین تا شد گرد چشمام

 بميرم داشت توقع نکنه...موندم زنده اون حرف خاطر به که بود این به منظورش

 ...بود ما به نگاهش زیرکي زیر که افتاد باباش به نگام

 ممنون خاطرگلها به-

 ام؟ ساله 3 4 بچه مگه...وا...کشيد امو گونه آروم همزمان کردو اي خنده تک

 ...کرد فکر نبودت به نميشه ام لحظه یه-شهاب

 چشماتو که باز:گفت ریزي صداي با اومدو تر نزدیک...شد گرد چشمام...مرموزي حرف چه

 مندي عالقه خاطرات آوري یاد به شدم مطمئن دیگه...کوچولو کردي اونجوري

 ميخندید ریز همچنان ولي ایستاد صاف...گرفتم نگاهمو کردمو اختيار بي اخمي...تو به لعنت
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 ...گلدون اون توي بذار:گفت دستشو داد هارو گل عمو

 اومد پيش کاري اما بيام دیروز ميخواستم:دادوگفت تکون باشه معناي به سري اونم

 باباجان؟ ميموني اینجا چقدر بهار:گفت کردو اي سرفه تک باباش...گو دروغ آدم اونجاي

 شه کفري دستم از که روزاست همين...زدم زیاد غر دکترم به اما...دونم نمي دقيق-

 ...آووردم زور به لبام رو لبخند

 بشي مرخص زودتر انشاله-عمو

 ...است خفه خيلي محيطش...خداکنه-

 ...دلگيره آره-عمو

 سر ام حوصله...بهتره اینجوري گفت...ببينم آدم تا 2 باشم عمومي اتاق تو نذاشت حتي بهنام-

 ميره

 بگذره بد بهت ذارم نمي من...نباش نگران:گفت و نشست تخت ي لبه شهاب

 نيستم اصال،راضي من و افتين مي زحمت تو:گفتم کردمو نگاش چپي چپ

 وشحالخ دیدنم از چقدر بيني مي:گفت باباش به کردورو جمع لباشو...بشر این ميخندید چشماشم

 بابا؟ ميشه

 واضحه کامال پسرم آره:گفت خندیدو بيخيال باباش

 امو خنده جلو زور به...اضافيه بودم داده نشون تابلو خيي....بود گرفته ام خنده خودمم

  ميشه تنگ براش دلم زود زود کاراش همين براي:چشماشوریزکردوگفت...گرفتم

 والبته:تگف رومو شد خم باز کردو استفاده ازفرصت اونم...ایستاد پنجره پشت رفت شد بلند باباش

 دیگه چيزاي خيلي براي

 لبم سمت رفت که نگاهشم...بشنوم من فقط که گفت اروم اینقد

 ...ميکشيد تير کمي قلبم...ميرفت کاش

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 VANIA.b |چشمهایت رمان

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

 

129 

 

 رو ياخم دستمو روي شد کشيده نگاهش...دادم فشاري نامحسوس گذاشتمو ام سينه روي دستمو

 ...نشست صورتش

 عمو به نگاهي...باال رفت هاش ابرو وضعيت اون تو شهاب دیدن با...تو اومد بهنام شدو باز در

 جوون؟ چطوري:گفت شدو صاف د خونسر شهابم...بود ما به پشتش که انداخت

 بود مارموزي...کردي شک الکي و بوده اي ساده چيز کني فکر شد مي باعث خونسردیش همين

 خودش براي

 ندادي جواب زدم زنگ...خوبم-بهنام

 از کرد کچلم رزیتا...نشدم متوجه:گفت و انداخت باال شونه...بود نشسته تخت ي لبه همونجور

  چرا ميگه...صبح

 دیگه ترسيده چشمش...نميده جوابمو بهنام

 سرميزنم بهش فردا:گفت کردو اخمي بهنامم....نشنوه باباش ميگفت آروم اینارو

 خب برو امروز-شهاب

 باشه؟ بهار پيش کي...نداره حال کمي مامان-بهنام

 مونم مي من خب-شهاب

 چي؟ دیگه:گفت وحشتناکي اخم با بهنام

 بياد الناز ميگم نه که خودم:گفت و کرد مکثي شهاب...گرفت حالشو خوب آخي

 ...نه-بهنام

 طال لباتو آي...تمومه مالقات وقت گفت کردو چک سرممو اومد پرستار...نزد حرفي دیگه اونم

 آرومي صداي با شهابم بوسيدو پيشونيمو دوباره عمو...بودیم کرده پنچرش خوب که بهنام بگيرن

 ...کرد خداحافظي

 که ام خاله ازدختر...ميزد حرف اون اینو از ریز یه...بود گرفته مامان جاشو بودو رفته بهنام

 با تمد تمام منم...مصافرتشون اتفاقات ریز واز سربازي رفته که کوچيکم دایي و داره خواستگار
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 شده خسته اینکه با...خندید مي...نبود غم نگاش ته دیگه...بود خوشحال...ميکردم نگاهش لبخند

 ...رفت کردو پرسي احوال کمي...اومد دیدنم به ام عمو مالقات ساعت...نزدم هم پلک اما بودم

 ...شد زده در ميدادکه کمپوت بهم داشت مامان

 بفرمایيد-مامان

 ...شد وارد دست به گل دسته...ساله 32 33 حدودا...چهارشونه بلندو قد مردي

 ...چيه کارش ببينه کرد نگاه متعجب مامان...بود جذاب خيلي اما ميزد کچل کمي

 دسته..).فروزش خانوم سالم:گفت بود رادیویي هاي گوینده شبيه که صدایي زدوبا کمرنگي لبخند

 ...هستم کسرایي(...گذاشتوگفت پام ميزپایين گلوروي

 کسرایي؟ آقاي خوبيد...بله بله:گفت سریع زدو لبخندي دستپاچه مامان

 بابابود دوستاي از حتما...ميشناختش که مامان...کيه طرف ببينم بودم مونده

 ... بودم مراسم درگير راستش...ممنون-کسرایي

 کنه خدارحمتشون:گفت خجالتزده مامان

 ...بيامرزه شمارم خدارفتگان:گفت من به نگاه با کسرایي

  پامشکي سرتا که تيپشم...عزاداربود پس...زد محزوني لبخند...کردم سالم آرومي صداي با

 بهت قلبشو که هستن مرحومي همسرهمون کسرایي آقاي عزیزم:گفت من به رو هلهلکي مامان

 اهداکردن

 ميدادم؟ نشون العملي عکسو چه باید جدا؟حاال...شد گشاد کمي چشمام

 ...متاسفم همسرتون بابت-

 ...ممنون:کشيدوگفت آهي

 کسرایي آقاي اجازه با...کنن عوض سرمشو بيان بگم برم من-مامان

 لبق بالخره...بزنه حرفي ميخواست کسرایي بود فهميده انگار اونم...داد تکون سري هم کسرایي

 بود من بدن تو زنش

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 VANIA.b |چشمهایت رمان

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

 

131 

 

 ميکشيد عذاب داشت دیگه:گفت شدوآروم خيره زمين به کشيدو آهي باز

 بود؟ چي مشکلشون بپرسم ميشه-گفتم احتياط با

 مغزي مرگ...پيش سال2...بود کرده تصادف-کسرایي

 آدم رو بود گذار تاثير غمگينش صداي چقدر بميرم الهي

 نياد از دستش که درسته:گفت و انداخت پایين سرشو باز انداخت نگاهي چشمام به زدو لبخندي

 ...بود راضي که ميدونم...ارامشه در مطمئنا االن اما...کوتاهه

 متاسف و بودم ناراحت عميقا...داشت دوسش خيلي حتما

 متاسفم بازم:گفتم آروم

 باز)ميکنم خواهش...بده نجات جونتو تونست همسرم قلب که خوشحالم...دخترم ممنون-کسرایي

 ...عزیزه خيلي من براي قلب این...کن محافظت ازش(گفت کردو گذرایي نگاه

 دیدنش از چقد...شد وارد آندره بيادکه مامان بودم منتظر...زدن در باز که بزنم حرفي اومدم

 ...شدم خوشحال

 هم با ادب طبق کردو کسرایي به نگاهي...داد آرومي سالم و تو اومد بزرگي قرمز رز گل دسته با

 گفتم هم آندره به ورو هست دوستانم از آندره که گفتم منم...دادن دست

  اهداکردن من به قلبشونو که هستن کسي همسر... کسرایي اقاي-

 ...تيمهس کارشما مدیون خانومو فرشته این جون ما...آقا کردین بزرگي کار:گفت باخوشرویي آندره

 ...هاشوداره بنده هواي خداخودش:گفت زدو لبخندي محجوب هم کسرایي

 داد انرژي بهم اومدنش با هم آندره...کسرایي بوداین اي فهميده مرد چه

 خانوما خانوم خوبي-آندره

 ...رفته سر ام حوصله کمي فقط...خوبم-

 ...نباش نگران...ميشه حل-آندره

 خبرداد؟ تو به کي-
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 ...دلخورم دستت از خيليم...تهران رسوندم خودمو سریع...زد زنگ بهم دیروز...برادرت-آندره

 قدچ خداکسرایي بنده...حرفا این از و گفت تسليت...زد حرف کسرایي با کمي آندره...زدم لبخندي

 سر اش خانواده خودشو به باید ماه هر بگه فيلما این تو مثل داشتم توقع منم...بود سخت براش

 ...اداکان بره گرفته تصميم و سخته براش اینجا زندگي گفت که...پرکنم دخترشونو جاي بزنم

 مامان دیگه دفعه این بالخره...زدن در دوباره...صندلي روي بودوکسرایي تخت ي لبه آندره

 نداشت حرفارو این که سرم یه واال بذاره راحتمون خواسته مي بود معلوم...بود

 ننرگسشوپایي گل دسته کردو اخم کسرایي و آندره دیدن با شهاب...بود شهاب تعجب کمال در اما

 ...گرفت

 ...آقاشهاب...سالم:گفتم عریضه نبودن خالي براي منم...کرد نگاه من به کردو سالمي

 دناهداکر قلبشونو من به که خانومي اون همسر کسرایي آقاي:گفتم و کردم کسرایي به نگاهي

 دیدنتون از خوشحالم:گفت زدو زورکي لبخندي شهاب

 ميشناسينشون که هم آندره-

 ...هستن برادرم دوست آقاشهاب:دادم ادامه منم...داد تکون سري زورکي لبخند همون با

 یرز سربه من به رو کردو آرومي خداحافظي آندره با و گفت آشنایيتون از شدم خوشحال کسرایي

 وزهاتونر...باشم کنارتون مدتي دادین اجازه که ممنون...باشين سالمت سالمو هميشه انشاله:گفت

 ...خوش

 رفت شهاب به خداحافظي با و کردم موفقيت آرزوي منم...بود معصوم چه...آخي

 رسيد نظرمي به خوبي آدم چه-آندره

 بود محترمي مرد...سوخت براش دلم-

 چيکار بودم مونده...اون از نزدیکتر آندره بودو ایستاده تخت پایين اخم با شهاب...بود جو،بدي

 ...کنم

 ؟ خانوم ميشي مرخص کي-آندره

 ...پرسم مي حتما بياد دکترم...نميدونم:گفتم لبخند با

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 VANIA.b |چشمهایت رمان

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

 

133 

 

 خداحافظ...برم من:گفت اخم همون با ميزگذاشتو روي گلشو شهاب

 ...اومدین که نيست مدتي...شهاب آقا کجا:گفت آندره اما نزدم حرفي...کردم بهش نگاهي

 ...بزنم سر یه فقط بودم اومده نه:گفت آرومي صداي با و انداخت پایين شو سر شهاب

 نامطمئ...مياد االن مامان...شهاب آقا موندین مي:گفتم و کشيدم نفسي...داد فشار هم به فکشو

 ...دیدنتون از ميشه خوشحال

 همش...بودش دیده زیاد مدت این تو که انگار...اومد مي خوشش شهاب از خيلي مامان آخه

 ...دیگه چيزاي وخيلي داره بهنامو چقدرهواي آقاست چقدر اي مزه با پسر چه ميگفت

 بعد براي باشه:گفت دادو تکون سري شهاب

 کردم معذبشون من انگار بهار-آندره

 ...دارن کار جایي شهاب آقا حتما!   حرفيه چه آندره نه:گفتم کردمو چشماموگرد

 اب پرسي احوال که صداش...رفت سریع و گفت خداحافظي لب زیر دادو فشار فکشو دوباره شهاب

 تبدبخ:گفت کردو ریزي ي خنده آندره...بود در پشت مامان پس...ميرسيد گوش به ميکرد مامان

 خورد چقدرحرص

 بخوره؟ حرص چراباید-

 رفت شدو عصبي کنارت من دیدن از که مشخصه...بخوره نباید چرا:گفت انداختو بهم نگاهي

 ...نيس اینطور:گفتم متعجب

 شدن له هاش ساقه...نگاه رو زده فلک گل دسته این...همينطوره خانوم چرا:گفت مطمئن آندره

 ...دادشون فشار بسکه

 همين فقط برادرمه دوست شهاب آقا...آندره-

 ...اون نه ميکني فکر اینطور تو:گفت خندیدو ریز

 کنه؟ فکر اینطور اونم نباید چرا-

 داره دوست چون...مسلمه-آندره
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 داشت؟ امکان چيزي همچين مگه...واقعا توهمي داره؟چه شهاب؟دوسم...رفت باال ابروهام

 من...خانوما خانوم فهمي نمي چيزارو این تو:گفت درگوشم آروم زدگيم بهت به توجه بي آندره

 سردت لحن یا...ميخورد گفتنت شهاب آقا از حرصي چه ندیدي مگه...ام شناسي آدم عند خودم

 4 و عيادت بياي ميشه مگه...بمونه نخواستي ازش دیگه ذره یه حتي واینکه...کرد ناراحتش چقدر

 ...نموني ام دقيقه

 ...برا دوست فقط اون-

 بشه؟ عاشقت تونه نمي برادرت دوست مگه...بهار کن بس-آندره

 هم فکرشو خوام نمي حتي من...عياره تموم باز دختر یه اون...شناسي نمي اونو تو آندره ولي-

 ...کن بس توام...داره دوسم اون که بکنم

 ...دیگه برم من:انداختوگفت باال خندیدوشونه

 ميري؟ کجا تودیگه-

 ...من عزیز شد خسته بيرون اون مادرت بيچاره-آندره

 گفتم براش تو از من...تو بياد کن بروصداش نداره عيب خب-

 بهتره برم اما...ممنون:گفت زدو لبخندي

 ...کردورفت خداحافظي دادو تکون سري...گفتم اي باشه آویزون لوچه لبو با

 کرد سرمموعوض اومد پرستارم اومد که مامان...رفت کردو احوال سالم مامان با هم در دم

 ...نبودا خوشکل ميگي که قدرهام اون آندره پسره این-مامان

 آقاست مهربونو ؟خيلي!داري خوشکليش به چيکار:گفتم لبخند با

 مي داشت...نکرد قبول بمونه خواستم ازش هرچي...رفت زود چه شهاب...بود مشخص آره-مامان

 افتاد؟ اتفاقي...بود گرفته حالش کم یه...دور از دیدمش اومد

 شتدا کار...رفت کرد احوالپرسي اومد...دونم نمي چيزي من:گفتم دستپاچه...کرد نگام ومشکوک

 گمونم به
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 مارو بهنامو هواي خيلي...ميشم خوشحال بينمش مي...پسرخوبيه خيلي:گفت باالانداختو شونه

 ...اش خانواده با کنم دعوتش خونه رفتيم باشه یادم...روز چند اون داشت

 دیدي؟ اشو خانواده:گفت و سمتم اومد دست به کمپوت دوباره...شد نمي خيال بي مامان بابا اي

 خونگرميه و محترم مرد...آره باباشو-

 فرهنگن با مشخصه کردنشون پسرتربيت این از-مامان

 رفتيم بهنام با خونشونم...بوده دانشگا استاد باباش-

 چي؟ مادرش-مامان

 کرده تصادف مادرش بود سالش04 وقتي-

 ورج همين بود مونده باز منم دهن...گفت هيييي کشيدو عقب و دهنم تو برد مي داشت که سيبي

 دردبدیييييي چه...براش بميرم الهي-مامان

 ...بابا اي...بستم دهنمو

 ...کرده بزرگ پسر تنهایي کشيده سختي چقدر باباش...سخته چقدر...آخيييي-مامان

 ...آره-

 دعوتشون حتما حساب این با پس...شد حيف چقدر...ماهي این به پسر...بميرم الهي-مامان

 ...براش شد کباب دلم...ميکنم

 ندیده روز چند که من...بود سخت مادري بي...گفت مي راست اما...بيکاربودا هم ما مامان این

 اما...ناراحته هموز بود معلوم که مامان...خدانکنه واي...به برسه چه شدم اونجوري بودمشون

 فکر این به حال به تا چرا...ميکشيد تير کمي قلبم...کنم استراحت گفت دادو خوردم به کمپوتو

 دهنچشي رو مادري گذار تاثير محبت که باشه این از تونست مي شهاب رفتاراي این بودم نکرده

 ...شد مي پسرمربوط این به آخر ميکردم فکر هرچي به...واال چميدونم...بود

 هن بيشتر بودنه دوستانه فقط حسش یعني...زد مي حرف شهاب داشتن دوست از راحت چه آندره

 آرامش بهم بدجور مهربون عسلي چشماي اون...کنه فکر بهم آندره داشتم دوست...کمتر
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 يالمخ فکرو به ميزني گند...شهاب بهت لعنت اه...ذهنم تو ميومد سياه چشم تا دو فقط اما...ميدادم

 ...حتي

 استراحت باید ميگفت مدام...ميکرد فردامرخصم...اومد چکاب براي ظهر از بعد دکتر بالخره

 کابچ براي تند تند واینکه...سمه برام استرس و هيجان و نکنم خسته خودمو وجه هيچ به...کنم

 بهنام وبهآخر ي جمله این البته...بزنه پس پيوندو بدنم که داشت احتمال این چون بيمارستان بيام

 ...بودم خواب ظاهرا من ميگفت

 انممام...بود شده تنگ اتاقم براي دلم...برگشتم خودمون ي خونه به یکراست شدم مرخص وقتي

 به ناراحتي با و اومد در صدام آخرم...خورد نمي جم کنارم از ميچرخيدوبهنامم دورم پروانه مثل

 تمانآپار به رفت اما شد دلخور گرچه اونم...نيست انصاف این و بذاره وقت رزیتا براي گفتم بهنام

 ...بزنم حرفي تونستم نمي دیگه مامان به...خودش

 ودکوراتورش دوست ماه چند هر که گذشته مثل بود شده...ميداد تغيير دکوراسيون داشت ذوقش از

 ...ميکرد رو زیرو ارو خونه آووردو مي

 هخند کردو مي شوخي مدام خونه تو ميومد وجد به سرحالش زن دخترشو دیدن از حسابي باباکه

 بود راه به امون

 ...چميدونم...بود کم چيز یه اما بود چيز همه...بود کم زندگيم تو چيزي انگار اینکه وعجيب

 دل دو اما...شيم آشنا بيشتر تا کنم دعوت رو آندره ي خانواده ميخواست مامان مدت این تو

 خودم متس به زوري نباید پس...بود دوستانه بيشتر و نبود عالقه عشقو بيانگر آندره رفتار...بودم

 ...کشيدمش مي

 وضع نگاهشون فاميل وپسرهاي شده زیاد قبل مثل دوباره هم فاميل آمدهاي رفتو که بماند البته

 بود یضمر قلبم که قبال ها مصرف بي...بکنم بهشون هم فکري خواستم نمي حتي منکه...بود شده

 ...جهنم به برن...پوووف...صميمي و گرم االن اما...نبود هم خوب اما نه ،بد رفتارشون

 يشدوم قبل از کمرنگتر ميشد محسوب چشمام زیر گودي که دورپلکام سياه خط اون اینکه وجالب

 که دبمان البته...بود رفته پوستم زیر آب هم ميدادکمي خوردم به زور به مامان که غذایي وعده 01 با

 که رمزو به افتادمو کردن غلط به منم ریخت اشک بهار ابر مثل اونم مامانو به کردم شکایت بار یه
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 پيشمو اومد مي سره یه که بهنامم...بود گذار تاثير همينام...لقمه 4 شده...غذاميخوردم شده

 ...بگذرونه وقت رزیتا با آپارتمانش ميرفت غرام غر با گاهيم ميکرد لوسم همچنان

 لبتها...بریم دربند به رزیتا بهنامو با ميگدشت عملم از که هفته5 مدت بودبعد قرار بودو شنبه2 امروز

 ...شدم پيچ بقچه حسابي که مامان امنيتي تدابير با

 که يباوجود و بود زمستون...کشيدم روش روهم طوسيم بافتني انداختموکاله و براقم طوسي شال

 ...باشه هواسوزنداشته شد نمي دليل این خب اما ميومد زور به بارونم نبودو خبري برف از تهران

 مگاهي و تلفني تماساي بودو شده خوب باهام عجيب هم رزیتا...رفتيم رزیتا دنبال به بهنام با

 ...باشه بهنام با نميذاشتم بود این غير اگه که بود قلبي خوش دختر...داشتيم باهم دیداري

 ردیمک مسخره بهنامو رفتاراي خندیدیمو کلي راه تو...بشينه بهنام کنار تا نشستم عقب رفتم

 ميخندید حرفامون به ام گاهي بعدش اما اخم با اولش بهنامم...

 يکوچيک تخت روي موردنظررسيدیمو ي خونه قهوه به روي پياده کمي از بعد رسيدیم که دربند

 نشستيم

 ...بدیم سفارش تنقالت بعد...بخوریم شام ميگم من خوب-بهنام

 خوام مي آلوچه من...تنقالت اول نه-رزیتا

 نه بود ميوه و وباسلق چایي و تخمه منظورم تنقالت...ميخواد وروجکم این بخري تو-بهنام

 رزیتا آتوآشغال

 ...نيس چيزي که شب یه...دیگه نشو اخالق بد بابابهنام اي-رزیتا

 کني؟ مخالفت همش ميکني سعي چرا...رزیتا-بهنام

 !موافقي هميشه خودت که نه:گفت کردو اخمي ناز با رزیتام

 ...نميخورم خودم من...رزیتا بده سفارش داشتي دوست هرچي:گفتم زدمو لبخندي

 !آخه معدت تو ميریزي چيه چرتوپرتا این دونم نمي من:گفت کردو اخمي بهنام

 ...دارم دوست-رزیتا

 بدم سفارش برم من...بکن ميخواي هرکاري:گفت دادو تکون سري بهنامم
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 مياي؟ کنار باهاش جوري چي:گفتم خنده با...رفت شد بلند

 دیگه دارم خودمو ترفنداي منم:وگفت زد شيطوني لبخند

 از تداش بهنام...خوردم هندونه کمي فقط منم برگشتو چيزميز کلي با بهنام...خندیدیم آروم هردو

 ياب فرداشب ميخواي...ترکيه ميره داره ام خاله:گفت رزي که ميگفت بود بسته داد قرار که مزوني

 .بده تاسفارش چند پيشش بریم

 داریم مهمون فرداشب-بهنام

 کي؟-

 کنه اینارودعوت عموامير ميخواد مامان-بهنام

 ...هييييييييي....که نداشتيم امير عمو...امير اسم از شدم متعجب منکه

 ميگي؟ شهابو آقا باباي-

 چرا؟؟؟:گفتم سریع من که بزنه حرف اومد داد تکون سري

 دیگه کنه دعوتشون ميخواد مامان! داره؟ چرا!بهار وا-بهنام

 آخه؟ مناسبت چه به-

 مناسبتي؟ دنبال همش تو که الزمه مناسبت:گفت کردو نگام چپي چپ

 چرا...ببينم:گفت شده تنگ چشماي با بهنام که نکنم این از تر خراب تا دادم فشار هم روي لبهامو

 آد؟ نمي خوشت شهاب از تو

 ...کنن تابلوم سر بر خاک...شدم دستپاچه

 دارم؟ اون چيکار گفته؟من کي-

 يبينيشم وقتي ميزني لبخند دیوارم ترک به که تویي...بگه کسي نيست الزم:گفت نگاه همون با

 خبرم؟ بي ازش که افتاده اتفاقي...ميکني اخم

 ازش چطور...داره مار ي مهره پسر ميشه؟این مياد؟چطور بدت شهاب بهار؟از آره:گفت ناباور رزیتا

 مياد؟ بدت
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 ...آد نمي خوشم ازاخالقش فقط من:گفتم و کشيدم پوفي...کن درستش بيا حاال

 اخالقش؟-بهنام

 !!!!!!بشه جمع که ميگفتم حاالچي

 دیگه آد نمي خوشم خب... بازه دختر...آره در حرص یکم-

 ات بودم ندیده من... اما...ندارم دخترا با روابطش به کاري...پسرخوبيه ولي:گفت متعجب بهنام

 بياد بدش شهاب از کسي بحال

 يازن تو...حاالهرچي:گفت و انداخت باال شونه بهنامم...رفتم ور ام هندونه انداختموبا پایين سرمو

 يزندگ....ما نه مربوطه خودش به...باش نداشته روابطش به کاري...شي همکالمش خيلي نيست

 ...خودشه

 بهتره گفت بهنام خوردیم شاموکه...داد شام سفارش رفت بعدم کمي...دادم تکون سري

 کردیم قبول هم ما برگردیمو

 پارکه بدجایي بيارم ماشينو واستيد اینجا-بهنام

 نمياد؟ خوشت شهاب از جدي:گفت آروم رزیتا...بياره ماشينو بره ایستادیم رزیتا با

 شهاب جورایي یه که شهاب سابق دختراي دوست با حتي من...جالبه:گفت که دادم تکون سري

 نداشتنشم حسرت حتي...بگن چيزي چنين نشنيدم بودنم ارتباط در هم بود کرده ولشون

 !داري؟ بهش نسبت حسو این که کرده کاري نکنه ببينم...ميخوردن

 ...نه-

 یدبا اما...تنها دوسته یه منم براي شهاب چون کنم طرفداري خوام نمي:گفت و انداخت باال شونه

 ندادسمتم اجازه خودش به...نبودم بهنام با وقتي حتي نکرده بد نگاه من به بارم یه  اون بگم

 من االح...کردن کارو این بهنام دوستاي ي همه که صورتي در..نذاشت بيشتر ازگليمش بيادوپاشو

 ام پروپاچه تو اش همه کرده ولم بهنام دیدن تا دوستاش ي همه اما زدم نمي حرفي بهنام به

 ...دیگه دارن کرم خودشون دخترا اون...داره زیاد دختر دوس نکن نگاه این به...نه شهاب اما بودن

 خب اما...نيس طوالني رابطه اهل ميگه بهشون قبلش شنيدم بهنامم از من:گفت کردو مکثي

 دیگه پسره اونم ، ميخوان دختراخودشون
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 البته(وگفتم کردم بهش نگاهي)بود اینجوري مدتي یه بهنامم اینکه با رزیتا...نيس خودم دست-

 ...نشو ناراحت

 ميدونم خودم من بابا نه-رزیتا

 وابطر اما بخوابه صدنفر با پسر یه کنم فکر تونم نمي اصال بوداما اینجوري بهنامم اینکه با-

 ادخوادزی نمي دلم...ترسم مي نزدیکيش از همين براي...آخه ميشه مگه...باشه سالم اجتماعيش

 بشم طرف باهاش

 آوورده؟ سرت بالیي نکنه:گفت و انداخت باال ابرو

 بهار؟ آره:گفت متعجب که انداختم پایين سرمو

 ميزنيم بعداحرف:گفت سریع....زد بوق بهنام که بدم جواب اومدم

 خيال...رفتن و رسوندن منو...ميشد پخش موسيقي فقط و بودیم ساکت هرسه...شدیم سوار

 ...زد زنگ بعد ساعت یه درست اما کنه تمومش رزیتا ميکردم

 ...زدم زنگ سریع بگيره دوش بره بهنام تا...فضولي از مردم بهار واي-رزیتا

 شک بود خوبي دختر رزیتا اینکه در...نه یا درسته گفتنش بودم مونده...ها اینم بود شده حيا بي

 منم...ردميک ثابت اینو پس بود راضي رزیتا از اخالقي بيني ریز همه اون با بهنام همينکه...نداشتم

 حتي یا داشتم خواهري نه...آندره نه...بهنام نه مادرم نه...بزنم حرف باهاش نداشتم کسيو که

 ...صميمي دوست

 جون:گفت طاقت بي رزیتا که پتو زیر رفتم...شم آروم حداقل تا بگم یکي به رازمو ميخواست دلم

 ...ميمونه خودمون بين باورکن...دیگه بگو بهار من

 ...بوسيده منو شهاب:گفتم و کشيدم آهي

 ميگي؟کي؟ راس:گفت ناباور...مدتي براي نيومد صدایي

 ...بودیم شمال وقتي-

 بوسيده؟ تورو شهاب...بهار نميشه باورم-رزیتا
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 شوهيجان که خوب چه...ميکرد دقت باز اما نيس بهنام ميدونست اینکه با...بود آروم خيلي صداش

 کرد کنترل

 ...باورکن-

 منميدون...ميکرد اذیت گاهي اولش...بود معمولي باهاش رفتارام من:دادم ادامه منم...نيومد صداش

 که موضوعي تو...بياد در حرصم ميزد حرف زیرکي زیر...مينداخت تيکه آندره مورد در همش چرا

 نباید ميگفت بهم...شد بدتر اما شه خيال بي که کردم دوري ازش من...نداشت ربط اصال بهش

 بذارم فرق بقيه اونو بين

 گفت؟ شهاب-رزیتا

 نيومدم؟ من یادته خرید رفتين روز اون تااینکه...باورکن آره-

 خب خب-رزیتا

 دارهن مشکلي اتاقش تو رفتنم با شهاب بودم دیده که منم...نبود هم کسي...بود شلوغ اتاقمون-

 بودم خواب گيج...بخوابم اونجا برم اومدنش قبل تا گفتم

 دعواکرد؟ باهات-رزیتا

 حثب داشتيم...اینا تختشمو چرارو که کرد شوخي کمي اولش...بود کنارم شدم بيدار وقتي...نه-

 ...بوسيد منو یهو که ميکردیم

 ...واي-رزیتا

 با هک...بخورم تکون تونم نمي مواقع اینجور و بودم زده هيجان که منم...معمولي بوسيدن یه نه-

 ...کرد ولم پاني صداي

 ...خاطر به...پاني سر بيداد دادو...عصبانيت همه اون یعني-رزیتا

 ...سراغم اومد باز بعدش...بعدش...باغ تو رفتم بالکنش از من...آره-گفتم و کشيدم آهي

 بوسيد؟ دوباره یعني-رزیتا
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 وپروپر اما پشيمونه کردم فکر من...زیرکي زیر ميزد حرف هي...بابا نه: گفتم ریزي ي خنده با

 چيدمميپي اینجا ميومد مدت یه...اینا نيادو سمتم خواستم ازش منم...نيست پشيمون ميگفت

 یادته؟ شدیمو دعوت اشون خونه وقتي...شد نمي خب اما...نبينمش

 بوسيدت...گفت بهنام آره آره-رزیتا

 انگارا اومده خوشت!رزیتا:گفتم و خندیدم اینبار

 راعاتم حتي...ميزد حرف مدام:گفتم کشيدمو نفسي...ميخندید آروم بود گرفته اش خنده که اونم

 آوري یاد رو بوسه اون همشم...برد آبرومو...نگو که ميزد ربطي بي حرفاي یه...نميکرد پدرشو

 ...بهم ميکرد

 پررو چه-رزیتا

 تو...نبود کن ول اما...بيمارستان بعدم شدو بد حالم بهنام حرفاي از اشون توخونه شب همون-

 از راحت خيلي اما داشت منظوري چه حرفاش از نميفهمم...سراغم اومد عمل از قبل بيمارستان

 یدد رو آندره عيادتو بار یه بود اومده تااینکه...نبود کن ول هم عملم بعداز...ميزد حرف من با بودن

 ...ندیدمش دیگه اونم بعد...رفت زود

 دیگه کس مورد در ميکنم احساس کردي تعریف تو که ایني...بهار سخته خيلي باورکردنش-رزیتا

 هابش با ام خاله دختر من...نبوده اینجوري اصال ميشناسم شهابو من که اونجا تا...ميزني حرف اي

 کسي تسم به ندیدم نشنيدمو حال به تا اما...نه نميکنه نگاه دختر به شهاب نميگم...بود مدت یه

 اون والاص ميگه بهنام که اینجور...بوده دخترا از پيشنهاد یا خواستن دوطرف یا هميشه...باشه رفته

 ...نه یا دیدي النازو نميدونم...اصال نميره کسي سمت

 دیدم-

 دوست الناز آخه...واقعا بودم مونده من...شهاب به انداخت خودشو چيجوري بدوني اگه-رزیتا

 نکهای تا...واقعا شُليه آدم چه شهاب گفتيم خودمون پيش مام...نکرد مخالفتي شهابم...دوستمه

 ...زد هم به الناز با وقتي

 زدن؟ بهم مگه-

 اینقدرام گفت دیدم النازو دیدار تویه زدنومنم بهم وقتي...هست اي هفته 3 4 یه...بابا آره-رزیتا

 شهاب تا شد سرویس ریختو عشوه نازو کلي ميگفت...بود اینجوري ازدور چيز همه..نبوده ساده
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 ربيشت...بده بها بهش که نبود کسي شهاب اما...بعدش شد خوب اشون رابطه البته...کرد قبول

 ...تاس کننده گيج ميگي شهاب از اینجوري تو اینکه حاال...بودن هم با رابطه...براي گفت ميشه

 بترسونش بهنام از ميکنه اذیتت اگه:گفت که شد سکوت کمي

 حرفاست این از خونسردتر اون-

 بگم؟ بهنام به ميخواي-رزیتا

 خراب اشون رابطه نميخوام...خوبيه دوست بهنام براي نشنيدي؟اونا امشب بهنامو حرفاي...نه-

 ...شه

 حدافظ برم من اومد بهنام بهار واي...نمي واقعا شدم گيج-رزیتا

 ...کردیم قطع و گفتم خداحافظي

 ...بود پيچيده عجيب شهاب...بودم حرفاش درگير

 ...طبيعيه بود گفته دکتر...تيرميکشيد کمي قلبم بيدارشدم که صبح

 که بابام...هکن اش تهيه حتما شرکت به رفتن قبل باباکه براي بود نوشته باال بلند ليست یه مامان

 مامان...شرکت رفت بعد بود داده تحویل بودو خریداروکرده ي همه...مامان گوش به حلقه غالم

 ادند مهموني اینجوري بود هميشگيش کار البته...ميرفت سرت از هوش که بود دیده تدارک اینقد

 کار تو نهک کمکش و کنه تميز ارو خونه بود کرده خبر خانومم سميه...قبل از بيشتر ایندفعه خب اما

 ...نقاشيم سر رفتم نداشتم چنداني کار که منم...ها

 استرس...کندم دل زور به و کردم بازي آب کليم...رفتم حموم کشيدموبه دست که بود 5 ساعت

 خودم با بودم درگير منم...زیاد نبودم ناراحت اینکه عجيب اما...داشتم

 بودو شب نيمهمو مناسب مدلش داشتو کوتاهي آستين که سير بنفش لباس یه گشتمو لباسام بين

 نداشتم چنداني ي حوصله اینکه با...انداختم تخت روي سياهم شلوارجين با...کردم انتخاب

 توا حتما که واگير گيرو این تو گذاشتن خرم بيخ چاقو انگار حاال...کردم صاف مو اتو با اماموهامو

 یه با ثراواک فربود هميشه که نه...شده بلند موهام انتظارم از بيش فهميدم شد تموم که اتو...بکشم

 کلفت ياهس کش یه با...بریزمشون دورم بخوام زشته دیدم...نميشدم متوجه ميبستمشون کيليپس

 ...ميشد معلوم بيشتر صورتمم...بود شده بهتر حاال...بستم اسبي دم محکم
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 ...ادبي در وز یکم حالته اون از و بشه براق زدم( سر موي سرم) کریستال موم ي دنباله به ام کمي

 ...زدم عطرمو خوش  کننده مرطوب کرم فقط هميشه مثل پوشيدمو لباسامو

 ارفش ام سينه روي دست با کمي...داشتم  استرس...شد بلند خونه زنگ صداي که بود2 ساعت

 ويت من...ميکرد احوال سالم بابا با که شد بلند عمو صداي بعد مدتي...بکشه کمترتير آووردم

 ...در جلوي اینا مامان بودمو سالن

 زند آقاي اومدین خوش خيلي-مامان

 بگيري آخرمهموني تا ميخواي...دیگه بده گلو پسرجان...خانم ممنون:گفت لبخندآرومي عموبا

 دستت؟

 کتو عمو...دیدمشون...زدم لبخندي اختيار بي...حتما دیگه بود شهاب با...رفتم راهرو سمت به کمي

 به تاداف نگام...مرد این بود خوشتيپ که الحق...بود باباایستاده بودوکنار پوشيده اي دودي شلوار

 اشو شده رنزب مو کم دستاي...بود زده تا آستيناشو بودکه پوشيده سفيد بلند آستين پيرهن...شهاب

 مثل...بود داده  حالت باال موهاشو...قبل به نسبت بود شده تر برنزه صورتشم...بود انداخته بيرون

 که...بلند مو روي کوتاه کوتاه مو بغالي...بودن کرده مد جدیدو موي مدل این که دیگه پسراي اکثر

 اي ندهخ تک با و گل...تر بلند اما بود ها مایه همين تو موشم قبلي مدل البته...ميومد بهش عجيبم

 حتما؟ کني ضایع منو باید شما...بابا رفت یادم خب:گفت دادو مامان به

 هب مهرش کرده فوت شهاب مادر بودم گفته اینکه بعداز عجيب که مامانم...خندیدن حرفش به همه

 خواهش داخل بفرمایيد...پسرم گلي خودت:گفت زدو پرمهري بودلبخند شده بيشتر پسر این

 ...ميکنم

 وبيخ سالم:گفت بوسيدو امو پيشوني عمو... دادم آرومي سالم لبخند با...دیدن منو مهمونا وتازه

 باباجان؟

 اومدین خوش...ممنون خوبم-

 خانوم خوشکل سرحالي که خوشحالم-عمو

 مامان رفتوبعدم سالن بابابه ي اشاره به...ميکردم گرمي احساس...انگار انداخت گل هام گونه

  سالم:اومد شهاب بم صداي که بود نشستن سر بحثشون...سرشون پشت
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 خوشحال دیدنش از کنم احساس ميدیدمش که حاال کردم نمي فکرشم...کردم بلند سرمو

 زد بهنام... کردم سالمي آروم...کرد ميخکوب نگامو عجيب براق سياهو چشماي اون...شدم

 سهيل؟ ي ستاره خبر چه مصافرت از:دادوگفت هلش کمي سالن سمت به پشتشو

 ...گذشته خوش پس:خندیدوگفت آروم بهنام...گفت چي شهاب نفهميدم...بوده مصافرت پس

 رفتم ارمبيک دیدم که منم...کرد ترکمون پذیرایي براي مامان گذشت که مدتي...نشستم مبلي روي

 ...بود بيکاري از بهتر خب ولي...نميدادزیاد کار که من به...کمکش

 از رفت هک سالن به...کنم تعارف داد من دست ام شيریني کوچيکي حاضرکردوظرف شربتي سيني

 با...مرفت شهاب سمت به و کردم تعارف عمو باباو به و شيریني...بذاره دستي پيش خواست بهنام

 هدست و شهاب روبه شدم دال...بهم ميگن چي خداميدونست...ميخندید ميزدو حرف ریز ریز بهنام

 ...ام شونه روي ریخت ام اسبي دم موهاي از اي

 واي...چشمام بعدم موهامو به اول افتاد نگاش برداره شيریني خواست دید منو که شهابم

 کنهمي تغير چشم مگه...دیگه یعني؟آره بود اینجوري هم قبال...بود شده خوشکل چه خداچشماش

 تره؟ خوشمزه کدوم:گفت مکثي با...عقل کم دختره

 امبهن به نگاهي...بود خوب ميگفتم حاالچي نبودم شيریني اهل زیاد منکه...دادم قورت دهنمو آب

 ...بود کنارش که ميزد حرف مامان درگوش...کردم

 کنم اذیتش نبود بد...گرفت چشممو ترینشون بدشکل...ها شيریني به افتاد نگام

 داره صورتي خامه روش اینکه-

 ...ها ميخندن هم چشما ميگن راس یعني...کردم نگاش و

 کالس بنویسم نامه وصيت یه بگو هست ؟اگه نيس توش که چيزي موشي ،مرگ سمي-شهاب

 ...داره

 دتخو به خودمو خدایا:گفت لب زیر و برداشت همونو کردو بلند دست...اموگرفتم خنده جلو زور به

 ...ميسپرم

 کرد ازب دهنشو...نشستم روشون روبه تقریبا مبل یه رو رفتم و گرفتم بهنامم براي...شدم صاف

 ؟ميفرستي صلوات سالم اینقد چيه:گفت پهلوشو تو زد بهنام...گفت اهلل بسم یه که بخوره

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 VANIA.b |چشمهایت رمان

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

 

146 

 

 من به ردخت این بسکه ميترسم...بردارم حتما گفت آبجيت و شيریني این واال:گفت مظلوم شهابم

 بده کشتنم به داره ارادت

 ...گرفتم خودمو جلوي خيلي منم...بخندن شد باعث بودن شنيده هم عمو باباو که حرفشو

 آزاره بي که من جان؟بهار شهاب چرا:گفت کردو نگاه من به لبخند بابابا

 نمميک اذیت آدمو عالمو من اینکه نه منتها...همينطوره ظاهرا بله:گفت مظلوم لحن همون با شهاب

 ميترسم سفيد سياه ریسمون از که اینه

 ...سالمه ها شيریني پسرم نترس:گفت لبخندي با مامان

 ...بخورپسر:گفت انداختو پا پاروي عمو

 بخورم؟ دارن اصرار همه همتونوخریده؟چرا نکنه:گفت کردو جمع به نگاهي شهاب

 ...بود دار خنده واقعا لحنش...اکتفاکردم لبخند به منم رفتو باال همه ي قهقهه

 ...کنه رحم ام جووني به خدا:گفت زدو وگاز شيریني کردو من به خيره نگاهي

 ...نيستي جوون همچينم نباش نگران-عمو

 !!!!بابا:گفت گرد چشماي با شهاب

 رو کردمو نگاه شهابو چپ چپ...شدا دردسري پر شيریني چه...خندیدن مي فقط همه

 ...بود رفته سر ام حوصله منم ميزدنو حرف دري هر از...برگردوندم

 شهابم کنه کمک شد بلند که بهنام...کردم مامان کمک چيدن تو یکن...رسيد شام به نوبت بالخره

 ...نکرد قبول ولي بشينه خواست ازش مامان...اومد

 صداي اب شدو سبز روم جلو شهاب که ميبردم ليوان داشتم...ميبردم وسایل کم کم مورچه مثل منم

 ...ميپسندم بيشتر رو فرش:گفت آرومي

 کردم گرد چشمامو اختيار بي...موهاموميگفت

 ...کرده خوشگلت...خوبه اینم البته:گفت چرخوندو صورتم شيطونشوتو نگاه
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 رشوس کمي...کنه جلوگيري خندیدنش از تا داد فشار لبهاشو...یعني شد نمي بازتر این از چشمام

 نه؟ شي قایم باز نتونستي:گفت آووردو جلو

 ميکنه خوشحالم عمو دیدن-

 چي؟ من دیدن:گفت کردو ریز چشماشو

 نکردم فکر درموردش:گفتم زدمو لبخندي اختيار بي

 چشمام به انداختودوباره لبم به نگاهي

 بدي جوابمو زودتر ميدم ترجيح-شهاب

 متاسفانه نيس این من ترجيح-

 منه؟ مختص موضوع این یا زبوني بلبل همه براي-شهاب

 شماست مختص شاید:گفتم و گردوندم راست سمت به چشمش از نگاهمو

 ...مياد خوشم باشه مخصوص که ازهرموضوعي:گفت تري بم باصداي

 زشا شد؟توکه چي بعدبگه ببينه کلکل حال در منو بهنام بود مونده همين...گذشتم کنارش از

 دیگه توبغلشي حتما بياد خوشت ایني آد نمي خوشت!اومد نمي خوشت

 چپش دست بودو عمو روم روبه...بودیم دورش بودوهمه شده چيده ميز...خندیدم فکرم به تودلم

 رمگ بود کنارم که مامانم...ميکنه نگاه منو بيخيال چه شهاب دید نمي...بهنام وکنارشم...شهاب

 ...نميشد موضوع این ي ومتوجه تعارف

 ميشه حاالکوفتم

 هميدمنف ومنم...بود شده خوردن گرم بقيه به توجه بي هميشه مثل شهاب...ميکردم اشتباه خب اما

 نزد حرفي چون راضيه که بود معلوم مامان اما خوردم چقد

 بقيه پيش رفتم ندارم حوصله دیدم که منم ميکردنو جمع اصل در ميزو خانوم سميه مامانو

 چشمشون که اي دیگه ي خانواده هر برخالف نداشت انتظار من از هيچکسم خداروشکر...توسالن

 ابهی کنه لوسم اینکه نه...سپرد نمي کاریوبهم هيچوقت من مامان کمک براي بود هاشون بچه به

  زمان به توام ميگفت هميشه...خاطروضعيتم
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 ارشک هم اگه...بزنه دلتو بعداکارکردن که نکن شروع االن از پس...کارميکني بشي مادر که خودت

 کمک خواهراش از بود خانوادگي مهموني که گاهيم...االن مثل خدمتکارميگرفت ميشد زیاد

 ...ميکردم حال بنده اینکه خالصه...ميگرفت

 با شحرف ي بقيه براي بود مدتي و بودم کنارش من که بهنام...اومد سالن به چایي باسيني مامان

 هابيش این فهميدم امشب اما داشتم شک راستش:گفت گوشم در آروم ميکرد گيري نفس شهاب

 تا اینجا بيارمش وعده سه روزي بهتره...ميده بهت اشتها نميادبدجور خوشت ازش چندانم که

 غذابخوري خوب غرزدن بدون هميشه

 مظلومي نگاه با دادمو قورت دهنمو آب.ميکردم پنهونکاري نباید...بود فهميده...سرم به خاک

 ...ميخوره اشتها با:گفتم

 ...آره:زدوگفت لبخندي

 ميخورم همونقدرکه...نه وعده؟واي سه اینجا بيارتش جدي نکنه...پوفففف...گردوند ونگاهشو

 خب؟ داره فایده چه ميشه آب ميده حرصم بعدشم

 یا ميگه ببينمچيزي شد تيز گوشم کرد که قطع...ميکرد صحبت آروم...خورد زنگ شهاب تلفن

 ...برم باید من...اومده پيش کاري...ببخشين باید فروزش آقاي:گفت کردو مکثي...نه

 ...پسرم باش راحت:گفت دادو باباسرتکون

 بيارم بستني ميخوام کجا واي اي-مامان

 ...مناسبتر فرصت تو باشه:گفت اي عجله زدو لبخندي شهاب

 رفته...شدم کنجکاو چرا بودیعني؟من زده زنگ بود شد؟کي چش وا...رفت کردو اي خداحافظي

 رفت؟ اون خاطر دخترش؟به دوس...دیگه بوده دختراش دوس از یکي حتما...دیگه

 فکر تو ميبره منو نبودت بودو که تو به لعنت

 ...بریم که نميشه خب ولي...ترکيه...برادرمه عروسي:کرد توجهموجلب بابا صداي

 بهار؟ خاطر چرا؟به-عمو
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 و بود فتهگر ترکي زن استانبول تو کوچيکم عمو...بود حرفش پيشم روز چند...کرد سرتایيد با بابا

 من و رنب نميتونستن هواپيماش با سفر و من خاطر به اینا بابا و باشه اونجا عروسيش خواست مي

 ...داشت دوست خيلي داداششو این بابا آخه...شدم شرمنده چقدر

 برید شما بمونن بهنام بهارو خب-عمو

 يسن قسمت خب ولي کردیم فکر این به. شلوغه سرش...مزونه یه سرپرست هفته این بهنام-بابا

 انگار

 اونجاست؟ ساله چند برادرت...قشنگيه شهر استانبول-عمو

 ...مياد ميره زیاد البته...ميشه سالي5-بابا

 ندارین؟ و کسي... فاميلتون پيش ي بذار بهارو ميتوني-عمو

 عازم ههم خب اونام که راحته من فاميل با...نميشه روم ميگه وروجک:گفت کردو نگام لبخند با بابا

 ...بوده شده اخيراکم آمدمون رفتو آخه...اینا مامان فاميل پيش برم تونم نمي ميگه...سفرن

 نچرو هيزوچشم اشون همه...بود هام پسرخاله خاطر به بيشتر...انداختم پایين سرمو خجالتزده

 این...یمر نمي گفت نکرد قبول بابادیگه که کنم قبول ميخواستم البته...سخت تحملشون و بودن

 نداد کش دیگه موضوعو

 ما پيش بيا ميدوني قابل اگه جان بهار خب:گفت مکث با کردو من به نگاهي عمو

 که مایيش پيش معذبم مادریم فاميل پيش وقتي...ها ميشه چيزیش یه مرد چييييييييييي؟این

 ...تشنش غول ي پسره اون با اونم...ميزدا بيام؟حرفا زیاد نميشناسيم

 خونه هب روزي چند ميتونه جانم بهنام:گفت لبخند با عمو... مرد این جواب تو بگه چي بود مونده بابا

 باز استاد یه...کنم مي پر نقاشي با روزهامو من راستش...بگذره بد بهش بيادو ما ي

 ...شه ملحق ما به کارش بعد جانم بهنام و بپردازیم نقاشي به هم کنار ميتونيم...نشسته

 که چهبپي اومد بشه احترامي بي خواست نمي طرفيم از و نيس راضي اصال دلش بود معلوم باباکه

 ...نزدیکه مزون به تقریبا اونجا...خوبيه فکر:گفت سریع بهنام

 ...بود شده گرد چشمام منم...کرد نگاه بهنام به بابامتعجب
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 واجب هام اینقدر عروسي...ميشه زند آقاي زحمت باعث شه نمي که اینطوري باباجان ولي-بابا

 دیگه تهران مياد بالخره سعيد نيس

 ي نهخو ميرم نيس اولي بار که منم ميرسي برادرت عروسي به شمام...خوبيه فکر بابا نه-بهنام

 عموجان

 زند آقاي ولي:گفت لبخند با مامان...بودا قوز باال قوز شرایط این تو بهنام بودن رک این واي،

 ميشه سختش جانم شهاب...ميشه زحمتتون

 اهل ميشناسه منو جان بهنام بعدم...بشه اصالسختش که نيس خونه زیاد اون:گفت آرامش با عمو

 ...خوشحاليه باعث برام عزیز بهار با بودن...وجه هيچ به نيستم تعارف

 آشنا تگف بهنام که شد اینا و بليط خرید بحث...داد تکون سري بود مونده بایسي در رو تو باباکه

 جور ليطب ظهر از بعد فردا براي ميتونه ببينه...بزنه زنگ رفت اون به و هواپيمایي شرکي یه تو داره

 ...نه یا کنه

 رودربایسي تو منو...جان بهنام نکردي خوبي کار:گفت دلخور بابا دستشویي رفت عموکه

 رسهب چه معذبه مادرت فاميل تو خواهرت...نيس درستي کار اما محترميه فرد که درسته...گذاشتي

 پسرن پدر یه فقط که اونجا به

 مزون هک اوال...نيس دليل بي ميزنم حرفي اگه من بابا نباش نگران:گفت کردو من به نگاهي بهنام

 2 نم بعدم...کار از بعد برسونم بهار به خودمو زود ميتونم من...داره عمو ي خونه با کمي ي فاصله

 خونه اون به ساله 5

 نمي قبول که بود نادرستي مرد اگه...باباشو هم خودشو هم...ميشناسمشون دارم آمد رفتو

 عروسيتون به شمام(...گفت زدو لبندي موزي)ميده انرژي بهار به خيلي شهاب بعدم...کردم

 ...ميرسيد

 عزیزم دیگه کن قبول...پسرخوبيه خيلي...مياد خوشم پسره این از منکه:گفت آروم مامان

 گل باید منو شانس در یعني...شد الل دیگه بابا...کرددددددد جادو بابارو کلمه وهمين

 ...خواست نمي نظر من از هيچکس...بگيرن

 لطو انقدر که دستشویي یه واال...اومد گذاشته تنها ،مارو ما همفکري براي بود مشخص که عمو

 ...نداشت
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 جور ظهر از بعد فردا براي بليطي داد قول بود رزیتام خواهر قضا از که بهنام دوست که خالصه

 ...کنه

 شهاب که حاال...بردارم وسایالمو بهتره گفت بهنام شب 00 ساعت دیدن با تعجب کمال در و

 هبر شب خودشم...بعدا نشه کاري دوباره که اونجا برسونه عمو همراه منو بود برده ماشينشونو

 شيدوميک طول بياد کنه جمع وسایالشو بره چون شه مستقر اونجا بياد شبا فردا از و خودش خونه

 ...ميرفت سرکارش زود باید صبح فردا

 ...علنا ميکردن بيرونم داشتن اینکه خالصه

 يممنقاش وسایالي عمو خواست به پوشيدمو مرتب لباس منم و کرد جمع برام کوچکي ساک مامان

 ...برداشتم

 خدا واي...شهاب... عمو ي خونه...داشتم دلهره کمي...گذاشتورفتيم ماشين تو وسایالمو بهنام

 ....شهاب

 ...اومدم در شوک از رفت کردو خداحافظي بهنام وقتي

 دتخور پزبه امير ي قهوه یه بشين بيا...نباش معذب بابا بهارجان:گفت زدو روم به لبخندي عمو

 بدم

 ...باداباد هرچه...نشستم اپن صندلي روي چي همه بيخيال که بود خوب اینقدرلحنش

 آووردموروي در شالمو و مانتو منم...کابينتا سراغ رفت آووردو در کتشو تنها لباسا همون با عمو

 بهش شدم وخيره گذاشتم کناري صندلي

 خدابيامرزم زن اش یکي...دارم قبول اشونو قهوه من که هستن نفر 4 دنيا این تو ميدوني-عمو

 ...خودم ام یکي...کردم نمي عوض دنيا با اشو قهوه که...بود

 این تو آخه...کنم درست قهوه بار یه براتون منم شد واجب پس:وگفتم زدم لبخندي منم...وخندید

 دارم قبول نفرو یه ي قهوه فقط من دنيا

 جدا؟:گفت لبخند با ایستادو حرکت از

 اب استعدادم تنها البته و ميدادم انجامش نقص بي بودکه کاري تنها کردن درست قهوه که منم

 ...ميشد شهاب شبيه چقد...انداخت باال ابرویي...زدم لبخندي نفس به اعتماد
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 کنم نميادامتحانش بدم خب-عمو

 من هک اي صندلي روي گذاشتو بيرون وسایالرو...رفتم گاز سمت به بگه اینو ميزدم حدث که منم

  و نشست بودم

 ...ها ميکني چه ببينم:گفت

 اشو چونه زیر زد دستشو...زدم لبخندي تنها ميریختم جوش قهوه داخل قاشق با رو قهوه

 چيه؟ شهاب ي باره در نظرت:گفت

 چه از:گفتم باشه عادي ميکردم سعي که لحني با کردمو مکثي...خوردم جا اش یهویي سوال از

 نظر؟

 من هالبت...باشي راحت بهتره...رکيم آدم من...اش ميبيني که نظري هر از:گفت و انداخت باال شونه

 کني مراعات زیاد خواد نمي کردم تربيت چيزي چه ميدونم

 خب...کرد اعتماد بهش بشه که نيس مردي شهاب آقا نظرم به:گفتم آروم و کشيدم نفسي

 کرده اميد نا خودش از که رو یکي من...غریبش عجيب حرفاي کاراو...ميدونين

 غریبه عجيب...درسته:گفت کردو بلندي ي خنده

 بپرسم؟ چيزي یه ازتون ميتونم:گفتم احتياط با و کردم نگاهش

 نظر زا گيد؟یعني نمي بهش چيزي شما:کردموگفتم اضافه شکر قاشق یه...آره یعني داد تکون سر

 درسته؟ داره که روابطي این...شما

 خب بگه نخواد شاید...بود خصوصي خيلي سوالم...بگيرم باال سرمو تونستم نمي

 افتاده روز این به... اون که تقصيرمنه شاید:گفت ازمکثي بعد عمو اما

 من ميداد؟خداي یادش عمو یعني...شد نمي باورم

 لر پشت رانندگي تو تجربگي بي اون با مادرش کردم نمي قبول اگه من:داد ادامه سریع اون ولي

 جبازل خيلي شيرین...بهار ميدوني...شد نمي مادر بي شهاب...دادو نمي رخ تصادف اون بشينه تنها

 تا کرد اصرار اینقدر...نميومد کوتاه بودو خودش حرف حرف...شهاب هاي مایه تو چيزي یه...بود

 ...ميشدم الل کاش اي که بشينه تنها دادم اجازه
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 و کسي و کنم نگاه زني هيچ روي تو نتونستم شيرین از بعد:داد ادامه پایينو انداخت سرشو

 ...گذاشتم تنها شهابو...شدم نقاشي غرق...کنم جایگزینش

 دمخو دست...شد پدرم بي مادر بر عالوه که تنها اینقدر: گفت کشيدو عميق نفسي... کرد مکث

 رسد تو باالش هوش اگه...بود تنها تقریبا اش جسمي و روحي گيري شکل و جووني اوج تو...نبود

 و ابشه...بود شده دیر که اومدم خودم به وقتي منم...نداشت پيشرفتي هم درس تو مطمئنا نبود

 دوست...نبود آدما اون شبيه اما...بود شيطون...نبود شبيهشون اصال که پرکردن آدمایي دورش

 دهنکر پدري ميکردم؟براش کار چي...پرميکرد اونا با کمبودشو انگار...دختر دوست پشت دختر

 ...دش نمي...نکن؟ ميگفتم ميومدم حاال... بودم گذاشته تنهاش من...باشم داشته حقي که بودم

 با فرد تنها ورط چه ببينم...کنم نگاهش تونستم تنها...بگم نتونستم:گفت کشيدو عميق نفسي باز

  زندگيم ارزش

 ...بگم چيزي نميتونم من و ميکشه سيگار جلوم هم پشت که...ميکنه تباه خودشو

 ...بکشه سيگار بودم سيگار؟؟؟؟؟؟؟؟ندیده

 ...ميشد معذب واقعا ميشدم خيره بهش اگه...گذاشتم گاز روي جوشو قهوه

 ...بود کرده تغير اخالقاش اخيرا اینکه تا...بهار بود دیدن ازدور فقط من سهم-عمو

 ...باال رفت ابروهام

 يدادامام تغير زود به زود دختراشو دوست...ميرفت فکر تو بيشتر...بود شده بيشتر سيگاراش-عمو

 ...شمال...بود برگشته مصافرت یه از...بود کالفه باز

 چي؟ یعني...کردم گرد چشمامو...شد خيره من وبه

 بهم هي شدو دوست دختر تا 5 با هفته یه تو آخه...باشه مربوط مصافرتش به باید زدم حدث-عمو

 من...اینا و شده آشنا چطور اینکه...اونا ي باره در...ميزد حرف من با مدام شهاب...ميدوني...ميزد

 ...انگار بود اي دیگه چيز موضوع خب ولي...ميشناختم همرو تقریبا

 تعجب...بگيره تولد ميخواد گفت ازمصافرتش بعد هفته یه اینکه تا:گفت کردو نگام خيره

 دعوت بهنامو کرد زور منو بعدم...ميگفت داشت حاال مد و نمي خوشش کارا این از اونکه...کردم

 شدن حساس شاخکهام منم...کنم
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 ميگفت؟ داشت چي...دادم قورت دهنمو آب

 ...دیدم تورو کيه؟وقتي عاملش فهميدم کي وميدوني-عمو

 کردم نمي عمونگاه به و ميزدم هم ارو قهوه...واقعا بود اومده بند نفسم

 هک بود عجيب برام اینقدر...کشيد نمي سيگار اصال شب اون تو واینکه...تو به نگاهش-عمو

 لبق که گفت گوشم در اما...باباشم نميکردکه منم مراعات حتي مورد این تو اون آخه...خداميدونه

 رفح طرز اون...بودم باباش من...کنه خرم تونست نمي اما...نميکشه خاطر همين به و مریضه بهار

 حرفيم اما نگفت دروغ پرسيدم ازش وقتي...بودم عجب در من..خبرایيه یه دادميزد نگاهاش زدنو

 ...کرد نگام تنها...نزد

 يردرگ ومن...شهاب نه بهنام نه...نبودن بند پا رو دیگه بيمارستان بردیم حال اون با تورو وقتي

 مبگ وباید...؟!!موند مي سابق آدم ميشد؟همون چي شهاب...نبودي موندني تو اگه...خودم با بودم

 ...بودم شهاب نگران بيشتر تو براي برنگرانيم عالوه

 اشوسيگار فقط هم بودنت یو سي سي توي و عملت بودنتو بيمارستان روزاي:گفت کردو مکثي

 منتها...دیوار درو تو ميرفت مدام داشت هيجان اینقدر ببينتت تونست که وقتيم..بيشترميکرد

 تر اتنه بود که تنها...شد تر ،ساکت بود ساکت...ریخت بهم که شد چي بيمارستان تو نميدونم

 ...شد

 ...نميکردم سوال ميشدم الل ميگفتم؟کاش باید چي

 سمتش به و کردم پر بودو کابينت رو که فنجون دوتا...بود کرده کف حسابي قهوه...کرد سکوت

 ...ام قهوه به زدم زل و نشستم روش روبه صندلي رو...رفتم

 دارم دوست شيرین ي قهوه من...انگار زدم حرف زیاد:گفت برداشتو شکرپاچو

 ...بریزید نبود کافي اگه بخورید اول:گفتم لب زیر فقط

 هابش بلند صداي که بخورم قهوه یکم اومدم گذشت که دادوکمي تکون باشه ي نشانه به سري

  شد بلند

 که ببخش...آوورد در اي بازي غربتي چه بيمارستان تو الناز بدوني باباکجایي؟اگه-شهاب

 شو شستو معدشو وقتي سرش رو گذاشت بيمارستانو کل...بود خورده قرص احمق...رفتم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 VANIA.b |چشمهایت رمان

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

 

155 

 

 بعد کن جمع دخترتو اول گفتم منم...گذرم نمي ازت ميگفت ننش قرص دونه تا 2 واسه...دادن

 هچ بدوني اگه...بهارچي؟(ميشد نزدیکتر صداش)نزد؟ حرفي فروزش آقاي...بود بساطي خالصه...

 ...کردم ول ننر ي دختره اون خاطر به و مهموني داشت زوري

 هبزن حرف باز اومد...بذارم دلم کجاي اینو بودم مونده بود شده گرد چشمام دست به قهوه که منم

 دید منو که

 ...بود دیدني اون ي قيافه حاال

 ...هستن ما مهمون روز چند ایشون... مصافرت رفتن جان بهار ي خانواده:گفت سریع عمو

 ...سالم س-شهاب

 سالم-

 کشيده زحمتشو جان ميخوري؟بهار قهوه-عمو

 ...داد تکون سري کرده هنگ

 ميریزم براتون-

 تمریخ قهوه و برداشتم اي دیگه فنجون عمو راهنمایي به و شدم بلند...ميزد تولوپ تاالپ قلبم

 بود؟ بهتر حاال-عمو

 ...آره:گفت دادو تکون سر فقط شهاب

 خداروشکر-عمو

 ...بود سنگين بد نگاهش...نشستم سرجام گذاشتمو جلوش ارو قهوه

 نوهيجا گفت دکتر خوبه حاال...ميزد دهنم تو قلبم...ميشدم رنگ به رنگ داشتم چرا...بود چم من

 ...بود زا استرس پسر این وجود...سمه برام استرس

 اینجایي؟ تاکي-شهاب

 بود تابلو زیر به سر ساکتو اینطوري...آووردم باال سرمو آروم کشيدمو نفسي

 ...بيان تا ميکشه طول روزي3 گفت مامان-
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 ...ميکرد نگامون داشت باباشم...بود چشمام رو اش خيره نگاه

 شدم زحمت باعث-

 که اومده برامون مهمون یه مدتها از بعد بالخره...خوشحاليم بودنت از ما...نزن حرفو این-عمو

 عزیزه بدجور

 بابا؟ بمونه اتاق کدوم تو...بله بله:گفت سریع کردو اي سرفه شهاب

 ...مهمان اتاق پایين:گفت و کرد مکثي بود نکرده فکر موضوع این به انگار که باباش

 خوشکل خانوم دختر یه مخصوص اتاق اینجا...شرمندگيه باعث البته:داد ادامه من روبه

 ...که آقام این اتاق و سمساریه مثل که من اتاق...نيست

 ...هست منم اتاق البته-شهاب

 ...رفت باال باباش ابروهاي

 ترم راحت مهمان اتاق همون تو من...ممنون-گفتم سریع

 نيستي؟ راحت توش منه اتاق چون:گفت کردو ریز چشماشو

 نيس اینطور-

 چي؟ پس-شهاب

 ...نميشم مزاحم-

 ...نمياد خوشت خاطرات تجدید از بود رفته یادم...آهان-شهاب

 به:تمگف لب زیر...همنا پدروپسرکپ...بریزه شکر اش قهوه تو اومد...بزنم حرف تونستم اصالنمي

 هستا شيرین کافي ي اندازه

 ديلبخن اختيار بي...خورد کمي احتياط با اپنو رو گذاشتش آروم...شد متوقف شکرپاچ به دست

 احيانا؟ خداسپردین به خودتونو:گفتم زدمو

 ...دميکر نگام زده بهت اونم....خنده زیر زد باباش...خداميدونست دیگه ميومد کجا از شيطنت این

 بياره؟ در حرصمو بتونه کوچولومياد این به واقعا بابا-شهاب
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 ریزه چه نبين فلفل پسرم-عمو

 !فلفل...واقعا آره:گفت کردو تنگ چشماشو شهاب

 ...هميشه مثل... بود شده خوب. خوردم امو قهوه

 شکست پدرش که شد سکوتي

 بهار ميگيرم پس حرفمو-عمو

 ...ميکرد من به نگاه یه اون به نگاه یه حرفش؟شهابم کدوم...کردم درشت چشمامو

 طعمش واقعا...تو...خودم...زنم...نداره حرف قهواشون که هستن دنيا این تو نفر 3 نظرم به-عمو

 ...بود اندازه به کامال شيرینيش و تلخي...بود عالي

 ...اس خوشمزه آره-شهاب

 جونتون نوش-

 بانو برسه من به شما از چيزي بابا سري صدقه از مگه:شدوگفت خم سمتم به اپن رو کمي

 کن اذیت شهاب همون شد درومد هنگ از باز...اختيارکردم بي اخمي

 ما هب زیاد شما از ولي:گفتم تنه به منم...بود خودي دیگه عمو کن ول...گرفتم ندیده پدرشو وجود

 جناب رسيده

 بد؟ یا خوبه این حاال:گفت دادو باال ابرو

 نبوده که خوب-

 بوده؟ بد یعني-شهاب

 نگفتم اینو-

 اونم...چيده ردیف آستينش تو جواب:گفت باباش به رو.کشيد نفس حرصي کردو تنگ چشماشو

 ...کسي هر براي نه...ها من مختص

 ميومد خوشتون اختصاصي چيزاي از شماکه-

 نشده عوض حرفم:گفت شدو خم سمتم به بيشتر نگاه همون با
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 0 ساعت...کني استراحت بري بهتره بابا بهار...باشيد گربه و موش مثل نيس قرار...ها بچه-عمو

 شد

 کمی سرده مهمان اتاق...دارم عادت کاناپه به من...باشه من اتاق تو ميتونه:گفت شدو بلند شهاب

 کنه رویت اتاقو دادي اجازه یکي به عجبه-عمو

 وساکش بيا پس:گفت عموسریع...کنم چيکار بودم مونده...رفت باال ها پله از و کرد اخمي شهاب

 دارم کار کمي من...باال ببر وسایلشو

 ...رفت باال پله از برداشتو دست بایه وسایالرو همه برگشتو رو رفته راه

 بخير باالبهارجان،شبت برو-عمو

 بخير شب-

 ...باالرفتم زور وبه

 .برميداشت وسایل کمدش،داشت سر بود رفته.شدم اتاق وارد

 ...ميرم بردارم باش،وسایلمو راحت:گفت کردو بهم نگاهي

 .مجهزتر ویال،اما مثل سفيد وسایل همه...بزرگ...افتاد اتاق به تازه نگاهم

 ال ربلند،لوست هاي سفيد،آباژور هاي تصویري،دکوري صوتي سيستمو و دیوارکارشده تو دي اي ال

 طرف،اون یه همه و همه...سفيد ي کارشده چوبي بزرگ آبي،تخت تایيم چند سفيدو بانور دي اي

 .طرف یه تختش باالي نقاشي تابلوي

 ،واقعاخرمایي صافو دلنشين،موهاي و قشنگ لبخند...اي فيروزه آبي چشماي با زن زن،یه یه تصویر

 ...بود برابر چند اینجا زیبایيش اما بود ویال عکس قاب توي زن همون عکس.بود جذاب

 نه؟ خوشکله:شد بلند گوشم ي الله کنار شهاب صداي

 هيييي-

 بود ایستاده کمي ي فاصله تو

 کوچولو؟ ترسيدي-شهاب
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 شویيمدست و حموم...هست کن رخت تو خواستي تميز مالفه:گفت کردو مکثي.گرفتم فاصله اخم با

 بيدارم من...کن صدام خواستي چيزیم...دوميست در اون

 تجدیدخاطره حتي...خواستي هرچي:گفت نزدیکترو اومد کمي که بره بودم منتظر

 شد گرد چشمام

  کردین عادت من کردن اذیت به-

 کردنت اذیت داره که،لذت بودم گفته-شهاب

 نميشه دليل این-

 ميکنم تکرار بده لذت بهم که هرکاري من(گفت تري بم صداي با)چرا-شهاب

 درسته؟ وفکرميکنين:گفتم و شدم خيره توچشماش

 چي؟:گفت چرخوندو توصورتم نگاهشو

 ميکنين پافشاري اشتباهتون ي عقيده رو اینکه-

 نميبري؟ لذت تو یعني:گفت شدو خيره توچشمام

 ازچي؟-

 تکرار از-شهاب

 تکرارچي؟-

 ...شيرین ي بوسه یه مثال:گفت اومدو نزدیکتر

 دختر تو اش افراطي کاراي من منظور...چي به من ميکرد فکر چي به اون...اومد نمي باال نفسم

 .لعنتي...اون بودومنظور بازي

 ازتکراراین:گفتم نشده تادیر منم.آوورد پایين سرشو ميدم رضایت دارم من فکرميکرد اونکه

 برم نمي ،اصال،لذت موضوع

 کشيدتاچشمام باال لبام از نگاهشو...بود سانت 2 2 شاید اش فاصله

 نيستم مطمئن-شهاب
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 کمرموگرفت سریع که بگيرم فاصله اومدم ها گرفته برق مثل...لبام روي گذاشت ولباشو

 .بود مورچه و فيل مثل من برابر در بود،زورش فایده بي اما آووردم باال دستامو...ونذاشت

 ام ردهک یخ دستاي...بود من از تر بلند کامل گردن سرو یه درست...بود شده ميزد،خم دهنم تو قلبم

 وير که عقب بره بيارم فشار اش سينه رو گذاشتم که بود،دستمو باز لباسش دکمه...ميلرزید

 .کرد ولم سریع که پرید حس از انگار.نشست داغش پوست

 برام تيلعن ي بوسه این بفهمم اینکه حس بود بد ميلرزید،خيلي نگاهمم.ميزدیم نفس نفس هردو

 بود بخش لذت

 یخ ايدست...ميکشيد تير قلبم...کرد ولم اما بود کم گرچند آووردم اش سينه به آرنجام با فشاري

 خوبي؟ بهار:گفت سریع که گذاشتم ام سينه روي امو زده

 ثلم منم با داري کاري کثافت به کردي عادت اینکه خاطر واس نداري حق تو:گفتم لرزون صداي با

  رفتار بقيه

 ...کني

 .نبود دلم حرف...نبود دلم حرف

 ...کسهيچ...بود نکرده اینکارو من با ميکني؟هيچکس چيکار من با داري لعنتي بگم خواستم مي

 باشه تو با بارهام اولين نميخوام چي؟من یعني بار اولين ميفهمي هيچ:گفتم بغض با ولي

 چيکار چيه؟داري حس این...مياد بوجود من تو حسایي یه داره بگم ميخوام...من به لعنت...اه

 ...شهاب تو به لعنت...تو از اینم...بابات حرفاي از اون...شهاب آخه من با ميکني

 ...بودم گفته چيا من...بود زده بهت شهاب

 ...ميخورد غصه حتما

 اباشب توهمات اینا بودم؟یا گذار تاثير روش واقعا ميشد؟من داغون یعني...سيگارميکشيد حتما

 ...گيج خيلي...گيجم...بود

 .لباسم یقه رو ميریخت داشت اشکم...رفت عقب به قدم سه
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  دوسم اصال!...داره دوسم هنوز نفرت،عصبانيت،یا...داره حسي چه اون بدونم ميزد حرفي کاش

 داشت؟

 .رفت

 .هميشه از بيشتر.ميکرد درد زمين،قلبم روي نشستم آروم

 تختش...بود کشيدم،نرم دراز جوري چي رسوندم،نفهميدم تخت به خودمو جوري چي نفهميدم

 ...بود نرم

 .ميومد بودم،خوابم خسته خيلي انگار...بستم چشمامو

 ...برگرده شهاب کاش

 .نشم بيدار دیگه و بخوابم ترسم مي

 زد نمي هميشه مثل قلبم

 .بود سردم

 چي؟ نميومد؟بهنام شهاب یعني...افتاد هم روي بودم داشته نگهشون زور به که چشمام

 ...بودم ام خسته اما بودم ترسيده

 کرده بغلم یکي انگار.بود داغ چقد...شد منتقل بهم زیادي گرمي یهو

 ...اومد مي صدایي.گرم آغوش اون دوباره رفتو فرو لبام الي قرصي

 .بود شهاب صداي

 .نزدیک خيلي

 ...کن باز چشماتو...ميکنم خواهش بهار-شهاب

 ...ميشنيدم صداشو اما بود سنگين چشمام

 .کردم باز پلکامو زور به.ميکردم حس رگامو تو خون جریان

 ...نمياي فکرکردم:کردم زمزمه لب زیر.بود صورتم روي به رو ،گردنش بودم بغلش تو هنوز

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 VANIA.b |چشمهایت رمان

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

 

162 

 

 .سيگاراومد نزد،بوي حرفي اما کشيد عميقي سنگينو نفس

 .ميزد آروم بود،قلبمم ضعيف نفسم... رفتم بيشترفرو بغلش تو

 .مياد خوابم-

 .نگرانم...بمون بيدار دیگه یکم:گفت وبمش دورگه صداي با

 .خوبم-

 ميک بعد.بود چشمام به رو قرمزش چشماي.آوورد پایين صورتشو جداکردازمو خودشو مکثي از بعد

 .برد بالشت سمت به سرمو کشيدو نفسي کردن نگاه

 .بخواب-شهاب

 .برد خوابم جوري چي نفهميدم.افتاد هم روي سنگين چشمام

 .ذهنم تو اومد سریع دیشب اتفاقاي...زدم پلک دوبار.بودم بيدارشده

 .دیدم قدي ي پنجره رو روبه شهابو که خيزشدم نيم کمي

 .برگشت سمتم دادبه قيژي صداي تخت همينکه اما ميکرد نگاه بيرونو داشت

 دبو پرکاغذ روش که ميزبلندي پایه خوردبه محکم اومد،پاش سمتم به سریع دید که حالتمو

 سمتم ومدا لنگون لنگون کشيدو دستي سرسري کرد،پاشو جا جابه ميزو که بود شدید اینقدر ضربه

 که رسهب من به این؟تا بود چش..گفت گرفتوآخي پهلوشو که خورد تيزعسليش ي لبه به سریم یه

 حتما شده معلول

 که حالي در گذاشتو پهلوش روي دستشو...رسيد تخت به کندن باجون بالخره

 تو؟ خوبي:ماساژميدادگفت

 کجاست؟ حواست:گفتم آروم

 خب کردم هول-شهاب

 دکترت پيش بریم پاشوحاضرشو:گفت که بود دستش حرکت به نگام

 چي؟ براي-
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 چکاب براي...مسلمه:چرخوندوگفت صورتم تو نگاهشو

 خوبم-

 گم مي حاضرشو:گفت کردو اخمي.نشستم صاف

 اي ونهخ تو همش بود نگفته نداري؟بابات کاروزندگي مگه تو...نيس نيازي:گفتم کردمو اخمي منم

 ميکرد؟ فرقيم تصميمت تو مگه-شهاب

 مسلما-

 بودي دنيا اون االن نبودم من اگه...افتاد اتفاقي چه دیشب انگار رفته یادت-شهاب

 افتاد نمي برام اتفاقي کال تونبودي اگه-

 کني؟ چيکار ميخواستي دیدمت نمي و برنميگشتم من اگه:فشردوگفت هم به لبهاشو

 من يبرا تو وجود...کردم عمل قلبمو تازه من ،که ميکردي فکرشو باید بکني کاري اینکه از قبل-

 ...استرسه ي گوله

 هنوز هست گوشم تو حرفات:کشيدوگفت اي حرصي نفس

 ادامه اشتيمد بازم حرفا اون با...کنه پشيمونم که بگم پرتایي چرتو باز خواستم نمي...گرفتم نگاهمو

 گفت شهمي...سمتش شدم پرت تقریبا...کشيد دستمو شم بلند اومدم...شد مي تموم کي...ميدادیم

 بغلش تو

 دستمو کن ول... فهمي نمي انگار تو-

 تکرارکن باز دیشبتو حرفاي:گفت شدو خيره بهم حرص با توجه بي

 حرفا؟ کدوم-

 مياد بدت ازم اینکه...باشه من با اولينات نميخواي اینکه-شهاب

 ميشي آدم بده حالم من وقتي فقط تو:گفتم وقفه با گرفتمو گاز لبمو...نبود اینطور واقعا
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 دیگه تا بازببوسمت بارها بارهاو اینکه چرابرگشتم؟براي دیشب ميدوني:گفت کردو نزدیکتر سرشو

 این...بهار ببين...که بده حالت اونقدر دیدم اما...پشيموني بوده بامن بارهات اولين اینکه از نگي

 منه،فهميدي؟ با بارهات اولين نخواي یا بخواي چه تو...کن فرو گوشت تو حرفو

 بود ارعي تمام به قلدر یه...انگار نه انگار...ها نداره رواني تعادل اینم.بودم شده الل واقعي معناي به

 خودخواه-

 بذار اسمشو داري دوس که هرچي-شهاب

 آره؟ داري کم کلکسيونت تو منو حتما-

 آره-شهاب

 ميفهمي؟ميخواي نيست خوب برام فشار همه کني؟این بازي باهام چراميخواي...کن ولم...بسه-

  بيفته خونم

 آخه؟ داري اي کشتگي پدر من؟چه با بازي از ميبري لذتي گردنت؟چه

 تونم نمي:گفت دادو قورت دار صدا دهنشو آب

 از ،دیگهميشه ختم تو به آخرش فکرميکنم هرچي هستي،به جا همه...لعنتي نميتونم:داد ادامه کالفه

 ببينم تونم نمي تو از غير به کنارم ؟کسيو نميبيني...برم نمي لذت کسي با بودن

 برم بذار کن ولم...بشم تو هوس ي بازیچه نميخوام من-

 بري نميذارم:دادزد عصبي

 معلوم باخودتم تکليفت که تویي...کنم باتوچيکار من لعنتي آخه د ...ميزد گنجيشک مثل قلبم

 شدي؟ خودت از کوچيکتر سال01 من عاشق باورکنم حاال هوسبازي عمر یه بعد...نيست

 روحو مالک نميتونه جزاون کسي بودم فهميده دیگه که مني...بودم خودم اینا ي همه از وبدتر

 بشه جسمم

 اب پسربود یه رویاهام مرد...ميدادم ترجيح رویاهام مرد به و کرده عمرش تو غلطي همه پسرکه یه

 شهاب به بود داده جاشو حاال...ساده...معمولي...آروم...سني تفاوت سال 2حداکثر
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 اون فکر حتي... شه عادي برات تا ميبوسمت ام دیگه بار0111 باشه الزم:غرید لب زیر شهاب

 ...کوچولو بشي کسي نصيب من غير نميذارم...کن بيرون سرت از رو مردني

 کني مجبورم نميتوني:گفتم لرزوني باصداي

 بود چي ها خرکي عشوه این پس!کنم تجدیدخاطره شهاب قول به باز بود خدام از بود؟منکه چم

 سکته حتما موقع اون نه خوامت؟واي نمي گمشو برو اصال بگه چي همه زیر بزنه ميومدم؟نکنه

 ميکنم

 آتيشم داري حرفات با دیشب از...نده حرصم اینقدر...بهار...بهار:گفت کشيدو پرحرصي نفس

 نهم با بارهات اولين ي همه...فروکن گوشت اینوتو مني مال توام...کشم نمي پس پا من...ميزني

 ببيني ميتوني سگمم روي اون وگرنه

 یعني؟ داري ترم سگ حالت این از

 .ميشدما خفه ،داشتم آخيش...شد بلند گرفتو فاصله ازم...ميلرزید بيد مثل بدنم تنو

 ميري؟ باباکجا اي...رفت سرعت به کشيدو موهاش تو دستي کالفه

 زا پوستم هنوزم...کنه اذیت که اونقدر نه اما ميکرد درد قلبم...کشيدم دراز تخت رو شده پنچر

 داغه تنش

 ازدعواي یعني...ست باال باباشم خواب اتاق...بيرون رفتم اتاق از...نبود ازش خبري

 .بود ماخبرنداشت؟مسخره

 دست امانت دختر این گه نمي...دادوبيدادماروميشنيد صداي باید بود پایينم اگه حتي اون

 ومدا مي سرم بالیي اگه...ميداد گوش حرفامون به فقط ماست مثل نباید...داشت من؟واقعاخجالت

 چي؟

 ...اومد نمي صدایي...پایين بودم رسيده دیگه حاال

 خالي بسته یه...کاناپه روي...بود عميقي توخواب...شدم عمو ي متوجه ميشدم رد که سالن از

 هاي نتکو با و رفتم سمتش به سریع...کرده سقط خودشو نکنه...هيييي...جلوش ميز روي قرصم

 عمو عمو:شدیدگفتم

 کرد نگام کردوگيج باز سنگينشو پلکاي که شدم اميدمي نا داشتم دیگه
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 بابا؟ شده چي-عمو

 نکرده خدایي گفتم...دیدم و ،خالي قرص ي بسته-

 سردرد قرصاي اینام...چيه خودکشي باباجان نه:گفت خواب گيجي همون با زدو لبخندي

 .نيس من مال...شهابه

 یکم ارانب برم گفتم جورکردم و جمع ارو آشپزخونه کم یه دیشب:گفت چرخوندو صورتم تو نگاهشو

 کنارش اومدم...مبله رو اینجا دیدم برگشتم وقتي...کنيم نقاشي هم با امروز بيارم رنگ و بوم

 یمدید...رفتم دنبالش کردم هول منم...بودي توش که اتاقي سمت پریدواومد ازجاش یهو بشينم

 بابا؟ خوبي االن...نداري رو به رنگ

 داشت شایدم!نداشت خبر پس

 خوبم-

 ببخشي منو باید-عمو

 بياد رحم به دلت واقعا که بود مظلوم اینقدر چشماش

 هم رو تو درگيره هنوز باخودش...نداره مناسبي وضعيت شهاب...آووردمت مي اینجا نباید-عمو

 ميده عذاب

 رفت؟:وگفتم کاناپه پشتي به دادم تکيه کنارش خسته

 اشاره سيگار ته پر  سيگاري زیر به)اونه مال سيگاري زیر...نخوابيد کال دیشب-عمو

 رفت... بود کرده دنبالش سگ انگار دونم نمي االنم(...کردوگفت

 ...داد تکيه من مثل زدو چنگ اشو ریخته بهم موهاي

 ميشه؟ چي حاال:گفتم درمونده

 افتاد؟ اتفاقي چه دیشب-عمو

 لکسيونشک به ميخواد منو تازه...دوبار بلکه بار یه نه بوسيده منو گلت پسردسته بگم شد نمي روم

 ترف مي آبروم فقط بودم،اینجوري تر سنگين زدم نمي حرف...شدم خفه همين کنه،براي اضافه

 بگو آد برمي دستم از کاري اگه ولي...کنم دخالت مسائلتون تو نميخوام-عمو

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 VANIA.b |چشمهایت رمان

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

 

167 

 

 بستم چشمامو

 اهيجایگ چه براش نميدونم من...درگيره خودش با شهاب...شماست با حق:گفتم کشيدمو نفسي

 نمي پایدار ي رابطه یه از حرف اما...ميکنه که،آدموگيج ميزنه حرفایي...مياد سمتم...دارم

 بره بين از کالفگيش و گمي سردر تا باشه داشته ميخواد،منو...مدتي براي ميکنم احساس...زنه

 تصميمش؟ از ميدونين چيزي شما...همين

 !بفهمم؟ من داشتم توقع فهميد نمي بود باباش که ساله51 مرد.کرد نگام بالتکليف اونم

 لعنتي چيه دردت بگو آخه د ...پوفففففف

 بشيم؟ بيخيالش مدتي براي چيه نظرت-عمو

 .بود بهتر

 فکرو از ودموخ کمي تا بود وسيله بهترین نقاشي.کردم ولو وسایالمو منم.رفتيم نقاشيش کارگاه به

 بيارم بيرون خيال

 ارامک به سرم باال استاد یه.بودم هنرستان کالساي سر انگار.نميکردم باور...شد همين هم واقعا و

 خودم خيال به و دارم ایراد چقدر ميفهميدم تازه...ميکرد گرفت،تحسينم مي ميزد،اشکاالمو غر

 بودم پيکاسو

 پر و بزرگ باغ یه طرفش اون از که پنجره ازتصویریه عکس یه مدلم...بودم کشيده رو نقاشي0/2

 از که بود تصویري ،همون شد مدلم خودم ي خواسته به که عکسي...بود توهّم توهّم درخت دارو

 ...بودم گرفته شهاب ویالي

 حتي نشد روم دادکه خوردم به اي خوشمزه ناهار...گذروندیم خوش عمو با واقعا تصورم برخالف

 نيومده خوشم کنه مبادافکر بخورم کم

 من که نقاشي یه از زد طرح کمي خودشم کشيدیمو نقاشي خستگي بي ظهر از بعد تا اینکه خالصه

 .چيه نفهميدم اصال

 .شد پيدا بهنام ي کله سرو اینکه تا

 .پریده رنگت ميشي خسته بسه گفت مي و کنار کشيدتم نقاشي از زور به
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 هبزن سر مزون به رفت دوباره وخوردیم،بهنام کنم درست قهوه خودمون براي خواست عمو بعدشم

 نمي که منم.گذاشت مهمان اتاق تو وسایالشم...اونجارو ببينم ببره سر یه منم دادفردا قول و

 اقات تو بگم بود مونده ،همين مستقرم عمو اتاق تو گفتم بياره سردر چيزي از بهنام خواستم

 .کرد مي گورم به زنده قطعا بهنامم...کردیم حال هم با کلي دیشبم خوابيدم دوستت

 ودموخ هولکي هول داشتم اضطراب اینقد رفتم،البته حموم به بودم شده کرکثيف حسابي که منم

 کنه عفتم بي کنه هوس نبود بعيد شهاب از.بيرون زدم و شستم

 ینکها خالصه.شد مستقر کاناپه روي  عمو،اونم اتاق بردم وسایالمو باشم نگفته دروغ اینکه براي

 نداشتم خبر و خودم براي بودم قزویني پاي سنگ

 .برگشت بهنام که بودم کارتون دیدن مشغول وي تي روي روبه

 .بود شام تدارک حال در هم عمو.بگيره دوش رفت و کرد ام ومسخره گذاشت سرم سربه کلي

 فتهر کجا صبح از.ميشدم نگرانش داشتم دیگه.تو اومد در از شهاب نکشيد طولي رفت که بهنام

 بود؟

 از جيک جيک صداي ببينم چشم شد تنم تمام.شد گم سالمش صداي تو جيک جيک صداي

 !کجاست

 .نشست کاناپه سمتمورو اومد دید امو خيره نگاه که اونم

 تو زا سریع که کارتونم به بدم نگاهمو دوباره ميکردم سعي داشتم...آتيش ي کوره بود شده تنم

 ...مرغ تخم یه ،قد نگو بودکه کوچولو اینقدر...کشيد بيرون سفيد کوچولوي جوجه یه جيبش

 نبينم کرد نيستش به سر بهنامم و بود مرده بهنام بيتوجهي از که افتادم قبليه یاد

 نازه خداچه وایيييييييي-

 آروم و بم بودولحنش صورتم تو نگاش.دستم تو داد کشيدو سمتم به خودشو شهاب

 روزشه یه...سفيدنداشتن...داشت زیاد رنگي...پيداکردم تا گشتم کلي-شهاب

 کوچولوإ خيلي(اومد قلقلکم کوچولوکه بودو لطيف اینقدر...گردنم به وچسبوندم)جانم اي-

 ميکردم حس نفساشم دیگه حاال.اومد نزدیکتر شهاب
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 داري؟ دوسش-شهاب

 اوهوم-

 باشم گفته االن از...شهابه اسمش-شهاب

 ميذاشت شروط و شرط بعد بياد خوشم جوجه از ذاشت مي خودخواه

 کردي؟ شروع باز:گفتم کمرنگي اخم با

 هشسيا چشماي اون با...شهاب ميذاشتم باز هم گفت نمي اگه حتي.کرد نگام فقط نگفت هيچي

 داریم مهمون...ببينيد تدارک ام دیگه یکي براي...عموووووو:گفتم بلند

 خوشکله؟ چه کنين نگاش:گفتم و دادم نشون رو جوجه شد دال اپن رو عموکه

 کشي؟ نقشه بجاي کشي جوجه خط تو زدي:گفت شهاب به رو عموخندیدو

 ناپ جلو صندلي رو رفتم و زدم جيم بغلش از سریع...انداخت باال شونه کردو اي خنده تک شهاب

 نشستم

 زیاد نشه دور که گذاشتم اپن رو دورش دستاموازآرنج گذاشتمو اپن رو ارو جوجه

 من...فرارکني هي نکن سعي:گفت آروم گذاشتو جلوش دستي پيش تو اي گوجه ي حلقه هم عمو

 ميشه تر جَري اینجوري ميشناسم پسرمو

 .دادم تکون سري

 نارمک اومد صورتش تو هميشگي اخم همون با.ميکرد سالم بهنام با داشت.شد بلند بهنام صداي

 شهاب؟ گرفتي باز چيه این:گفت شهاب به رو و نشست

 باال رفت و... ميدي نظر که نيست تو مال:گفت ها پله از رفتن باال حال در شهاب

 دیگه؟ راحتي اینجا ميپرسيد گاهيم ميزدو حرف آروم گوشم زیر بهنامم

 پرسيد ازش مزون کاراي مورد در وعموهم گفتم نقاشيم از منم
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 رعنارو تو باالي قد:خوند گرفتو ميز روي ضربي.نشست صندلي رو بهنام طرف اون اومدو شهاب

 دل ازم داري...گري عشششششششوه با توکه...تمناروبنازممممممممم باغ توگل...بنازم

 رقصي؟ چرانمي...شيداميکني منو...ميبریيييييي

 بودیم ردهم که...براش ميومد چشم پشت ناز با باباشم و ميکرد نگاه باباشو ميخوندو قشنگ اینقدر

  منو خنده از

 ...گذشته ازش سالي سنو انگار نه انگار...بهنام

 ...کردم مي نگاهش منم گذاشت باباش بهنامو سر سربه شهاب حاضرشه شام تا که خالصه

 بهش اام بود شلخته موهاشم.بود شده خوشتيپ حسابي...کوتاه ،آستين سياه نخي پيرهن اون با

 باز اومد مي

 .کردم هيزي کلي وسط این

 بي يموتابلوی که کنيم چه خب اما تغييرمسيرميدادم و راه اون به خودمو ميزدم ميدید منو که شهابم

 تجربه

 ...بود گرفته اش خنده که جوري

 خوردم نداره،کلي گفتن که منم...غذا تو شد مي غرق بسکه شناخت نمي پدرشم شام موقع

 پذیرایي تو فرستادمون دستمونو داد چایي یه یکي سرپایي همونجور عمو

 یه بار،ان توي از بره بعدا عمو تا بود قابلمه تو فعال ام جوجه...رفتم بهنام پشت اردک بچه مثل منم

 بياره اونو داشتن پرنده قفس

 نشستم بهنام کنار چایي دستم یه بود قابلمه دستم یه

 ميرفتم ور کوچولوم نخد این با من و زدن مي حرف مزون ي باره در اونا

  نشستم بهنام پيش یکم منم...بخوابه شدورفت خسته اش چونه شهاب خالصه

 .بودم اتنه باال عبارتي به...شب موند مي همينجا باید کال که هم عمو بودو پایين اتاقش که بهنام

 باال برم بعد بخوابه شهاب بدم طولش کردم سعي کمي
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 نزنه چرت ميزد زور داشت من سروته بي حرفاي خاطر ،به طفلي بود خواب گيج بهنامم

 ترس از نشسته عمو تخت رو دیدم که همين...باال رفتم گفتمو بخيري شب.سوخت براش دلم

 کشيدم هييي

 بفهمن پایينيا که نبود بلند اینقدر صدام خداروشکر

 ميکني؟ چيکار اینجا-

 ...بود دستم هم قابلمه حاال

 چيکارکنم؟ کجا پس:گفت خونسرد اما کرد اخمي شهاب

 روم هروب رسيد کي نفهميدم بدم جوابشو تا چي یعني که بودم حرفش کف تو خنگا مثل که منم

 ...بيرون بري بهتره:گفتم اخم با کردمو جمع خودمو

 ...بودم عليه سرکار نظر منتظر-شهاب

 ...خب-

 يچ همه اول از سري هر باید من:گفت نزدیکمونو ميزعسلي رو گذاشت کشيد دستم از رو قابلمه

 سوسکه؟ خاله بدم توضيح برات رو

 بگي پرتارو چرتو اون سري هر هي نيس نياز نخير:گفتم کمر به دست

 پرت؟ و چرت:چشماشوریزکردوگفت...نشست روصورتش اخمي

 ماشاله و بزرگتره خودم از سال 01 کسيکه دختر دوست دیگه،من کني بس شهاب،بهتره آقا ببين-

 ميکنمن مراعاتتو دیگه...ميگم بهنام به بکني هم اذیت بخواي...شم نمي پرباریه اون به اشم پرونده

 سال 01 موقع اون...نبود این نظرت انگار دیدميزدي منو بقيه چشم از دور پایين وقتي-شهاب

 یعني؟ ازت نبودم بزرگتر

 نداشتم قصدي نگاها اون از من-

 دیگه بودي جوري چي داشتي إإإإإ؟قصد-شهاب

 ...بير برید بهتره-
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 قول به امم سالمه،پرونده31...زند شهاب...سوسکه،من خاله ببين:گفت عصباني کشيدو بازومو

 هميني...کن نگاه خوب...داشتم بخواد دلت تا هم رابطه...دمبو دوست نفر0111 با...پرباره خودت

 به لبشو)کن فرو گوشت تو اینو پس...بهنامت داداش از حتي...ترسه نمي هيچي از جلوته که

 ادتی ،صبح ميخوابي االن اگه...نميشي احدي هيچ مال من غير به تو(گفت آروم چسبوندو گوشم

 که ام دیگه بار 011 من...اشتباهي در سخت بگم باید بجنگي دوباره باهام که ميکني شروع و ميره

 توضيح برات بيشتر بخواي که بارم هر...هستم حرفم رو و ميدم توضيح برات بخواي

 ...وسيعععععتر...ميدم

 باشي آماده بهتره...بگم بهنام به ميخوام فردام:گفت عصبانيت همون با شدو خيره توچشمام

 بگي؟ بهنام به:گفتم زده بهت

 پنهوني نه ميخوام علني ي رابطه من-شهاب

 ميگذره؟ چي سرت تو-

 تو داشتن:وگفت داشت نگه صورتم سانتي01 تو سرشو

 کجاست؟ زندگيت تو من جاي اونوقت-

 من الم روحتم بهتره...نميکنم فکر جسمت به فقط:گفت آروم مکثي از فشردوبعد هم به دندوناشو

  خانوم باشه

 ميکني فکر عوضي مردني اون به بفهمم ندارم دوست...کوچولو

 ...رفت دادکنارو هلم کمي

 قلبم واي

 پسر این است دیوونه

 دوست شپي حتمابرگشته...بيخيالش...زد نمي هم زنگ من به حتي دیگه ميگفت؟آندره؟اونکه و کي

 دخترش

 .هيجان...داشتم حسي یه باشم ناراحت اینکه جاي به

 .شهاب نه بود بهنام نه شدم بيدار که صبح
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 سيدهر نيمه به نقاشيم دیگه حاال...ميگذشت زود واقعا عمو کنار زمان...رفتيم کارگاه به عمو با باز

 بود

 سح که بود زیاد اطالعاتش اینقدر.زدیم حرف دري هر از کتابخونه رفتيم و خوردیم نفره دو ناهارو

 ميداد دست آدم به خنگي

 زمان وقت دیر فردا.ميگذشت خوش بهشون ولي دوري از بود ناراحت.زدم حرف اینام مامان با

 .بود برگشت براي پروازشون

 ده؟ش باباچيزي بهار:پرسيد بود کرده شک که عمو.بود گير در ذهنم کمي بودیم سرگرم اینکه با

 ...بزنه حرف بهنام با ميخواد ميگفت شهاب:گفتم کشيدمو آهي

 نيوورد طاقت دیگه پس:گفت متفکر

 ميشه؟ چي یعني...عمو نگرانم-

 نمياد پيش مشکلي.رفيقن اونا...نباش نگران-عمو

 ...شد باز بدي باصداي در که بود نگفته حرفشو کامل هنوز

 دیدنش از کردم سکته.اومد پذیرایي سمت به عصباني بهنام

 بهار؟ بدي توضيح ميشه-بهنام

 چيرو؟...چي چ-

 داشت اخم و بود شده پاره لبشم ي گوشه.تو بود اومده تازه.کرد شهاب به اي اشاره

 ميگه؟ راس...بهار موافقي هم تو ميگه...کنه خواستگاري تورو ميخواد ميگه داره-بهنام

 مبهنا:گفت محکم عمو که نشستم دوباره مبل روي.ميکشيد تير قلبم.بگم چي بودم مونده

 نداره بيداد دادو و دعوا براي مناسبي وضعيت بهار...کن صداتوکنترل

 ن؟داشتي خبر عمو؟شما کنم چيکار ميگي:گفت ضعيفتري صداي اما عصبانيت همون با بهنام

 زد پوزخندي بهنام کرد سکوت که عمو

 !انگار برف زیر کردم کبک مثل امو کله که منم فقط پس-بهنام
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 نيست ميکني فکر تو که اونطوري بهنام-

 بهار؟ چطوره پس:گفت عصباني دلخورو دادو سمتم به نگاهشو

 ازت سال 00کني؟ خواستگاري من خواهر از ميشه روت چطور تو لعنتي آخه:دادزد شهاب به رو

 من؟ بهار سراغ اومدي حاال کردي کاري کثافت همه اون...کوچيکتره

 ميگي تو بعد...کردم اعتماد تو به من...برادرشي جاي تو لعنتي:داد ادامه و زد هوا تو مشتي

 هم رفيق تو ميگي؟شهاب،منو من به مياي راست راست وقت اون...بهار؟ شدي؟عاشق عاشقش

 عاشق من مثل فکرميکردم تهش ته چون...نکردم دخالت شخصيت زندگي تو هيچوقت...بودیم

 پسري هيچ با عمرش تو که...بهار مثل ساده ي بچه دختر یه نه...ميشي رزیتا مثل یکي

 کردي؟ چيکار دوستيمون شهاب؟با کردي چيکار... تو،تو...لعنتي...نبوده

 وسایلتو کن جمع برو:زد فریاد من به رو

 نميزد؟ حرفي پایين بود انداخته سرشو شهاب چرا...رفتم باال لرزون پاهاي با

 گهدی دست بایه کشيدو ازدستم اومدو بهنام.بردم پایين ها پله از زور به و کردم جمع وسایالمو

 عمو ببخشيد:گفت مالیمتري صداي با عمو روبه.کشيد بازومو اش

 خونه بيرون کشيد ومنو بزنه حرفي نموند ومنتظر

 .گرفت عقب دنده سرعت با و شدیم سوارماشين

 .نزد حرفي دیگه

                        *** 

 .گذشت مي اینا مامان برگشت از ماه یه

 مي صحبت رزیتاتلفني با فقط.ميدیدم بهناموزیاد نه بود خبري شهاب از نه.بودم سردرگم

 اما کرده الشش آشو زده بهنامم بهنامو پيش بوتيک اومده باز شهاب پيش  هفته4 بود گفته.کردیم

 .رفته کرده جان نوش کتک کلي فقط و نگرفته جلوشو حتي اون

 .شده بيخيال فکرکردم دیگه

 .خوردم نمي غذا هم لقمه 4 نبود مامان خاطر به اگه بودمو پنجره کنار همش
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 چي؟ بود شده بيخيال اگه.دارم حس شهاب به هم من بودم فهميده تازه

 اومد مي دیدنم به ولي.بود سروسنگين باهام هنوز بهنام

 .گذاشته خواستگاري قرار و بابا به زده زنگ عموامير امروز فهميدم اینکه تا

 وشحالخ کلي دونستن نمي چيزي شهاب گذشته از و نداشتن خبر ازچيزي که بابااینا.بودم متعجب

 ...برسونه خودشو شب براي تا بهنام زد زنگ راستم یه...مامان مخصوصا.شدن

 امبهن اگه ميشد ناراحت خيلي حتما عمو...ببره و شهاب آبروي و کنه آبروریزي بهنام نکنه...واي

 داشت قصدي همچين

 .نيومد ظهر از بعد تا بهنام اما

  رفتم حموم مامان اصرار به منم

 ر،پوشف  همونطور موهامم جلوي...آبيم لي شلوار با کردم تنم کوتاهي آستين اي فيروزه آبي لباس

 هام شونه رو گذاشتم باز موهامم باال،بقيه بستم دادمو

 ببينم که پنجره کنار ورفتم باال انداختم آرامبخشمو قرصاي از یکي...ميبارید روم سرو از استرس

 ميرسن کي

 حياط تو اومد شهاب بلند شاستي ماشين که بود8 ساعت

 ...سالنه تو بهنام دیدم که رسوندم پایين به خودمو.صدازد منو هم مامان

 زني نمي حرفي نگفتمم تا...خوري نمي جم کنارم از:گفت کردوآروم بهم اي برزخي نگاه

 ایستادم کنارش و دادم تکون باشه معني به سري

 تو اومد شهابم که کردو احوالپرسي اینا بابا با خونسرد و گرم هميشه مثل داشت عمو

  نکنم غش بگيره منو یکي واي...بود تنش سفيد پيرهن با اي سرمه جذب شلوار کتو

 .دادم قورت دهنمو آب

 سفيد رز پر بود دستش گل دسته یه
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 قائل براش زیادي احترام بهنام که هم الحق و زد لبخندي هميشه مثل بهنام منو دیدن با عمو

 .نکرد اخمم حتي.بود

 ...داد جوابشو زور به شدو برزخي نگاهش شهاب سالم محض به اما

 آفتاب خواهر سراغ اومده تجربه همه اون با شفيقش رفيق بود فهميده.بود بهنام با حق شایدم

 ميکند اشو کله واال کرده چيکارا شهاب دونست نمي بهنام که خوبه...واي...اش ندیده مهتاب

 .دادم سالمي لب زیر منم

 ...پذیرایي به کرد شروع بود خوشحال حسابي که مامان

 بود گرم انگشتام به سرم بودمو شهاب دید تو البته و بهنام کنار که منم

 به اهينگ)مطلب اصل سر بریم بهتره...فروزش آقاي:گفت متانت با عمو که شد معمول بحثاي کمي

 گيره شما دختر به دلش ما شازده این(داد ادامه لبخند با کردو شهاب

 کرد نگاش  چپ چپ بهنامم و زدن لبخندي بابا مامانو

 خانوما...ردهک تجربه بي زمينه این تو منو کمي همسرم نبود راستيتش...البته بدونين قابل اگه-عمو

 ببخشيد خودتون بزرگي به کردم کوتاهي اگه پيرمرد من که اینه...برميان پسش از بهتر

 باشيد مطمئن اینو...محترميد ماخيلي براي پسرتون و شما...زند آقاي حرفاچيه این-بابا

 هکردک بهنام به نگاهي)هستن هم رفيق جان بهنام و پسرم گرچند...باطن ظاهرو...دارید لطف-عمو

 بگم براتون پسرم مورد در کمي ميکنه حکم ادب اما(بود هم تو اخماش

 داره داج آپارتمان واحد یه شهاب اما کنيم مي زندگي هم با مدتيه ما که درسته:گفت کشيدو نفسي

 و شریکه دوستش با مهندسي شرکت یه توي...باشن کجا خودشونه با تصميم بعدا خب که

 با ما...رسه مي دهنش به دستش که بگم ميتونم آمد در نظر از...داره کشي نقشه مهندسي خودشم

 4 این کاري اصل اینه من نظر خب ولي...واقفيد پسرم اخالق به حدودي تا و داشتيم آمد رفتو هم

 ...بخواد خدا اگه بریم جلوتر هم بعد چيه نظرشون دوتا این ببينيم بهتره...جوونن تا

 اجازه هاگ...چيه نظرشون ببينيم کنن اختالت کمي هم با بشه اگه:داد ادامه کردو همه گذرابه نگاهي

 بدین
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 آقا...بابا بهار(گفت من روبه)شماست دست هم ما ي اجازه:گفت دادو تکون سري رضایت با بابا

 کن راهنمایي اتاقت به شهابو

 برگرد زودم برو پاشو:گفت حرصي لب زیر که کنم چيکار بودم مونده بود کرده اخم بهنام

 کردم راهنمایي شهابو دست با و شدم بلند آروم

 نبود دلم تو دل

 ورد تا دور به نگاهي...نشست تخت روي آروم شهابم.نداشت جون هام زانو رسيدیم اتاق به وقتي

 ...بنفش:گفت کردو

 بهار بشين بيا:گفت کردو ثابت چشمام رو سياهشو نگاه

 انداختم پایين سرمو و نشستم ميزتوالت صندلي روي

 پایين ننداز سرتو ببينمت ميشه که حاال-شهاب

 خواستگاري؟ اومدین چرا-

 اومدم؟ مي چرانباید:کردوگفت اخمي سریع.کردم نگاه متعجبش وتوچشماي

 دونينبهنام؟مي با افتاده؟دعواهاتون اتفاقایي چه نيست یادتون...ميزنين گول خودتونودارین انگار-

 نميده رضایت که

 بشه؟ من زن بهنام قراره مگه-شهاب

 .شدم سرخ آني به

 ...بشه راضي که ميام ميرم اینقدر...ميشه راضي اون:گفت اخم همون با

 همين،فهميدي؟ هستيم تو منو مهم:داد ایستادوادامه روم روبه

 کردمو اهنگ مصممش صورت به.باالميرفت کلي باید کردنش نگاه براي سرم.شدم بلند اختيار بي

 مطمئنين؟ من جواب از اینقدر چرا:گفتم

 که...بهار نشنوم چيزي مثبتت جواب از غير:غرید عصباني دندوناش الي از فشردو بهم دندوناشو

 ميشه سياه روزگارت ميدم قول بهت
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 از اصلهف کمي با.بيرون رفتم نيس درست اتاق تو موندنم دیدم که منم.بيرون رفت سرعت به بعدم

 ميشه:تمگف اختيار بي.بود شده قفل بهنام چشم تو نگام.کرد نگاهم منتظر عمو.رسيدیم جمع به هم

 بدید؟ وقت بهم هفته یه

 عزیزم نميشه چرا:گفت لبخند با عمو

 ميشد نگاهش بودواز شکار حسابي شهاب اما.خوابيد عصبانيتش از کمي بهنامم کردو تایيد باباهم

 .بفهمي

 خوردن وشام موندن براي مامان اصرارهاي برابر در گذشتو عاميانه صحبتهاي به کمي خالصه

 .رفتن کردنو تشکري

 کردمو کوتس که پرسيد منم نظر بابا.بود گرفته موني الل راضين حد این تا اینا بابا دید وقتي بهنام

 کردخداروشکر عوض بحثو مامانم

              *** 

 دمبو نتونسته تصميم هيچ من اما ميدادیم جواب باید فردا بودو شده تموم ایم هفته یه مهلت

 ...بياد کوتاه تا ميکرد کار بهنام رو رزیتا طرفم اون از.بگيرم

 بودم جهنمي تو خالصه...ميگفت،آره نه...ميگفت،نه نه.گفت نمي هيچي بهنامم

 سکته اضطراب از تا بودم خورده قرص کلي...پرسه مي نظرمو حتما شب بابادیگه ميدونستم

 ...نکنم

 ...اخماش اون با بود شده دق ي آینه.اومد بهنامم تصورم برخالف شب

 زند ي خانواده به جوابي فرداچه جان بهار:گفت بره پایين ازگلوم بابانذاشت خوردیم که شامو

 بدیم؟

 نميدونم..من...راستش:گفتم درومد چاه ته از که صدایي با دادمو قورت دهنمو آب

 باباجان؟ چرا-بابا

 ميشناسيش ساله چند تو بابا؟بالخره چيه نظرتو:گفت بهنام به رو کردم که سکوت

 کنه فکر خودش تا ميخواست وقت بيشتر بود بهتر:گفت اخم با بهنام
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 بگيري؟ تصميم نميتوني چرا...خوبه ماليشم وضع...که خوبيه پسر عزیزم بهار-مامان

 خب ميدیم منفي جواب نميخوایش اگه.بشيم قول بد خوام نمي-بابا

 نداره مشکلي که من نظر از:گفت کشيدو پرحرصي نفس... زدم زل بهنام به

 مبارکه پس:گفت بابا که زدم لبخندي...برم قربونت آخييييييييييش

 نبود بهتر:گفت اخم همون با اومدو در روم روبه بهنام که بزنم جيم خواستم سریع استرس از

 مياد؟ خوشت شهاب از ميگفتي منم به قبلش

 اهاشب باید فقط...گذشته کار از کار حاالکه:کشيدوگفت نفسي.کردم دادموسکوت قورت دهنمو آب

 نيس اش بازیچه من خواهر...کنم حجت اتمام

 بودم خوشحال چقدر که وایييييييييييي...باال ها پله از ورفت

 ولي...بزنم حرف باهاش نتونستم اصال اومدن تري رسمي خواستگاري براي دوباره که اینا شهاب

 ...نگاهاش از ميشدم سفيد و سرخ هي ومنم نميشد ترک لبخندش خب

 ...نبود خصمانه دیگه بهنامم نگاهاي

 شد گفته ها شدوتاریخ مشخص اینام و مهریه خالصه

                 *** 

 زند خانوم...خانوما خوشکل:گفت ریزي صداي با دختري بعدم شدو بلند زنگ صداي

 منتظره در دم کدومتونين؟شوهرش

 ميام االن...منم:گفتم انداختمو آینه به نگاهي هلکي هل

 ناز خيلي واي ميگفت گذشتم مي هرکيم کنار از...ردشي نميشد که بود شلوغ اینقدر آرایشگاه

 ...حرفا این و مياد بهت خيلي...شدي

 پام تا سر به نگاهي تنهام دید وقتي کشيدو درسرکي الي از شهاب که راهروایستادم توي

 ميام دارم:گفتم خجالتزده منم...انداخت

 رمس روي شالمو و پوشيدم لباسم روي سفيدمو مانتوي.بود خيره نگاهش هنوز.رفتم در سمت به

 انداختم
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 باشي؟ نفر آخرین باید چراتو-شهاب

 شهاب اینقدر دیگه غرنزن-

 ...بود خودمون عروسي االن نداشتي ناز اینقدر اگه:گفت چرخوندوحرصي صورتم تو نگاهشو

 با کرد موکمک کرد باز برام درو و رفتيم ماشينش سمت به.بستم درو گرفتم دستشو زدمو لبخندي

 برم باال ماشينش داراز دنباله پفي لباس اون

 بگيري کوتاهشو شاستي یه کني گوش حرفم به ميشه کي-

 هی کردي تنت عروس لباس هروقت:کردوگفت سرشونزدیک بمش صداي زد،با شيطوني لبخند

 کاسه همين و آشه همين واال ميخرم کوتاه شاستي

 شه سوار تا خودش در سمت رفت دروبست اونم کردم نگاهش چپ چپ

 شهاب؟ آقا کني خرجم احساسات یکم نميخواي:گفتم نشست همينکه

 کرخداروش بري باید... کنم نمي ،عروست ماشين تو همينکه:گفت حرص با فشردو هم به لبهاشو

 ميبيني بد که نکن انگولکم...کني

 حيا بي بيتربيت ...هيييي-

 به يچجور...فسقلي نميدونم من آخه:گفت کردو روشن و کرد،ماشين بلندي ي خنده...وروموگرفتم

 ...باشيم نامزد ماه2 تا دادم گوش حرفت

 بخونه عقد دوتا بخوام عاقد از باید:گفت شيطنت با جازدو دنده.کردم نازک چشم پشت

 چي؟ دیگه-

 جلوميکرد به نگاه یه من به نگاه یه...افتاد راه

 ازيب من اعصاب با بدجورداره که آرایشتم...تنته که خوشگل دیگه؟لباس ميخواي چي خب-شهاب

 کردي ميکنه

 ترمباال قلچماقت داداش از گردن سرو یه گوني با حتي که منم...اونجاست مهمون کلي که امشبم

 دیگه بده کمه؟رضایت هوم؟چي(...کشيد اش یقه به دستي)شلوار و کت این تو برسه چه

 نکنم چپت لقمه یه گرفتم خودمو جلو بسکه لعنتي؟پوسيدم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 VANIA.b |چشمهایت رمان

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

 

181 

 

 (بازوش تو زدم ومحکم)خودتي قلچماق-

 !بهار قرارما و قول زیر زنم مي شنيدي؟بخدا همينو فقط حرف همه این از بابا اي-شهاب

 دستت از ميشم مرگ دق آخر:گفت کردو شل کرواتشو کالفه...خندیدم ناز با

 شم؟ شوهر بي مياد دلت...آقایي خدانکنه ووي-

 .کشيد نفس حرصي انداختو بهم اشو کالفه نگاه

 ه؟دیوون ميکني چيکار:گفتم ميخندیدم ریز ریز که منم...کرد ترمز اتوبان ،کنار نميشه دید

 سمتم کشيد خودشو سرعت کشيدوبه دستي ترمز جواب بجاي

 کشيد عقب آووردسرشو کم نفس همينکه

 خب؟ شو شيطون هي...اعصابمه رو آرایشت که گفتم:گفت چشمام تو خيره

 باشه:گفتم و زدم لباش روي نرم اي بوسه

 شي نمي بيخيال نشي عروس تا تو...نه:گفت سابيدو هم به دندوناشو

 نه؟ یا برسم داداشم عروسي به نذاري ميتوني ببين...شد دیر برررریم-

 زد جا رو کنارودنده کشيد خودشو زور به

 ...نبود انداختن سوزن جاي باغ رسيدیم وقتي

 بهنام نارک دارسفيدواقعا پف لباس اون تو رزیتا...پرکشيدم سمتشون بهنام و رزیتا دیدن محض به

 بود شده جذابتر هميشه از بهنامم...ميدرخشيد

 شدي خوشکل خيلي رزي وااااااي-

 دق امشب شهاب خدا بنده...کن نگاش...دیگه نياي االنم بهار؟ميخواستي اومدي بالخره-رزیتا

 ميکنه

 هم؟ گوش در ميگين چي:شدوگفت نزدیک بهمون بهنام که خندیدم ریز

 فسقلي شدي خوشکل چه:گفت کردو بغلم لبخند با.بود مشکم دم اشکم.کردم نگاه بهش
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 منه مال اون بردار خودت سهم از...اووووي:گفت بلند صداي با شهاب

 خواهر تو سهم این:گفت شهاب با دادن دست حال در آووردو بيرون آغوشش از منو باخنده بهنام

 هستا منم

 دارم دوسش ام نداشته خواهر جاي بچلونم؟باورکن رزیتارو منم خوبه...هرچي-شهاب

 ازهت...بکن کارو این حتما داشتي جرات:گفت زدو پهلوش تو مشتي بهنام.خندیدیم ریز رزي منو

 بود گفتن من از...زد بهم ميشه راحت رو نامزدي نره یادت

 طشرطوشرو خيلي خواستگاري موقع بهنام کرد،آخه نگاه من به اش شده پنچر ي قيافه با شهاب

 ماه 2 از کمتر که...بود من به بهنام اولتيماتوم هم ماهه 2 نامزدي این...رو بيچاره داد دق گذاشتو

 .ميشناخت خوب دوستشو...نشم اشم صيغه حتي و نکنم قبول نامزدي

 ميگه؟ چي ببين-شهاب

 نيداداشتوببي نميخواد...ببينم بریم بيا اصال:گفت کشيدو حرصي دستمو.خنده از بودم مرده

 اومد خوشت خيلي انگار:گفت لحن همون با.شدیم دور ازشون که ميخندیدم هنوز من

 بود انگيز وسوسه حرفش:گفتم شيطنت با

 هم بقيه اون احوالپرسي بعداز...اش شونه به زد مهبد که بزنه حرفي کردواومد تنگ چشماشو

 شد پيداشون

 و کم...مشناخت نمي من که ام دیگه نفر پاني،وچند غير به بودن شمال مصافرت تو که کسایي تمام

 ...نبودن کن ول حرفاشون با خالصه...نامزدیم شهاب منو ميدونستن بيش

 .بسابم قند باالسرشون شدبرم راضي تا داد دقم شهاب...اومد عاقد

 ریکتب دادو دست بهنام با مردونه شهابم...بوسيدمشون و جلو رفتم کردن دستشون حلقه وقتي

 این اونوقت هوام در هنوزلنگ خواستگاري اومدم پيش ماه3 من: زد غر گوشم زیر اومد بعدم گفت

 شانس اي بخشکي...زفافشه شب امشب خواستگاري رفته نيس ام هفته یه شانس خر

 اومد مي در حرصش خندیدم مي ریز فقط منم
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 ودنب واستاده شمال راست یه برن ميخواستن که رزیتا و بهنام.ميشد خالي داشت باغ که خالصه

 اینا و کنن بدرقه مهمونارو کل تا

 تو قطف دختر یه...نبود کسي تقریبادیگه... مانتو برداشتن براي باغ وسط کوچک اتاقک به رفتم

 ...اتاقک تو اومد شهاب دیدم بردارم وسایالمو اومدم...رژميزد داشت که بود اتاق

 بيرون برو...شهاب اوا:گفتم متعجب

 شد سبز علف پام زیر...دیگه بيا:گفت دختره به توجه بي شهاب

 ميام-

 که مبزن حرفي خواستم...سمتم برگشت شدو پشيمون ميره داره همزمان ام دختره دید که بره اومد

 ...بوسيدن به کرد شروع اومدو سمتم به قرار بي

 ...افتادم مي پس داشتم هيجان از

 ...کشيد حرصي پوفييي کردو جدا خودشو زور به شم مي زده هيجان دارم دوباره دید وقتي

 آخه؟ ميگيري استرس چي از:گفت کنارو کرد پرت حرص بودبا آوورده در که لباسمو کت

 ...ميکرد معذبم حسابي لختم تقریبا ي باالتنه

 !!!!!بهار؟:گفت  اي خسته لحن وبا گذاشت ام شونه روي سرشو

 همب...زدم حرف روانشناس دکتر با من بابا:گفت کردو بلند سرشو.شد مي عادي داشت ضربانم

 ترسناکم؟ من... ترسي مي همش تو اما...شه نمي عادي برات نکنم اینکارو مدام تا گفت

 اوهوم-

 ترسناکم؟:گفت دادو باال ابروهاشو

 ميخندي؟ تو و ميزنم حرف دارم جدي:گفت حرص با.گرفت ام خنده که بود متعجب اینقدر

 رادای اش پيچي سيم االن باز...اوه اوه...رفت ام باالتنه به نگاهش تازه...عقب بردم سرمو خنده با

 ...رفتيم که د بدو و زدم چنگ کيفمو مانتو...ميکنه

 ...نرو اونجوري بهار صبرکن:گفت دنبالمو دوید درومد که هنگ از
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 اینا بهنام سمت رفتم و کردم تنم و مانتو دویدن حال در من

 اومد اخم با بود دستش لباسم کوتاه کت که شهابم

 ...ها دیگه توإ نوبت بعد ي دفعه ایشاله عزیزم-رزیتا

 زوده کوچولوهنوز این واسه:گفت کردو بغلش بهنامم

 دارم تصميم اتفاقا:گفتم شيطون لبخندي با من که کرد نگاش چپ چپ شنيدو اما بود دور شهاب

 نداره طاقت گفته آقامون...دیگه ماه یه از کمتر.بندازمش جلوتر

 به تمسم به اما ميشه ناراحت مطمئنا گفتم خودم پيش...کرد نگاهم شده باریک چشماي با شهاب

 توبهار ميدونمو من حرفت زیر بزني اگه بخدا:گفت اومدو دو حالت

 .چاک به زدم ميکشيدم جيغ که حالي در منم
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