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 نودهشتيا انجمن کاربر "ـانــآ ـ نــ" نصيري ناديا | من هاي چشم

 

 

 

 1-من هـاي ـ ـــ چشــمــ

 ها مدرسه شروزع قبل روز يك تر دقيق عبارت به يعني بود 1131 11 روز شب نيم و 11 ساعت شب اون يادمه خب

 ما شدنه دانشجو از قبل روز يه بگم تر کامل بخوام اگه يا

 و ها ويروس به آغشته و بدمزه و تلخ و نپخته و خام هاي برگه هضم و جويدن سال 1 بعده دوستام و من باالخره

 ورژن)VشيميH ويروس..  فيزيك رياضي،کرزاز حسابان،ديفتري آنفوالنزاي: نشده کشف هاي بيماري ترين خطرناك

 که دردسرايي چه که بگم اينم البته شيم دانشگاه وارد گرافيك ي دانشجو عنوان به بوديم شده موفق(HIVجديد

 ااه کرديم تحمل دانش و علم راه در بوديم هنر عشق چون خب اما نكشيديم هنر به رياضي از دادن رشته تغيير واسه

 دانشگاهاي به بهتره گفتيم خب اما!!  ؟؟!! بودا اومده افتخاري پذيرش برامون مورث دارت و وارد هارد طرف از بگم اينم

 ..  شديم خارج اصلي بحث از يكم خب..  بدن آموزش ما به کنيم مفختر اساتيدشونو و بديم افتخار وطني

 اب من راستش بخوابم نميشدم موفق ميخوردم غلت جام تو و ميكردم هرکاري شب موقع اون تو که ميگفتم داشتم

 نه..يكم بشم رو به رو جديد تجربه يه با ميخوام وقتي دليل همين به و ندارم خوبي زياد ي ميونه جديد ادماي و محيطا

 333333 اينكه بعد خالصه بود همين خوابيم بي دليل هم شب اون و ميشم استرس دچار خيلي خيلي خيلي نه يكم

 اطيق دارن کم کم ديگه گوسفندا ديدم اخرا وقتي برن رژه چشام جلوي از کردم مجبور معصومو طفل گوسفند ميليون
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 هم هگرگ اقا و قرمزي شنل شم مجبور اينكه قبل ميبره خوابم داره فهميدم کرد ميو ميو بع بع جا يكيشون و ميكنن

 ... برد خوابم باالخره ببينم بينشون

 ليوان يه هساي و پريا که بود اين بخاطر بيشتر نبود خوابي بي بخاطر سردردم البته شدم بيدار عجيبي سردرد با صبح

 ووووهوو:گفتم و تخت رو نشستم حالي بي با پريا به زدم محكم لگد يه اينكه بعد کردن خالي روم داخلش يخه با اب

 نگاه نم چشاي چي؟تو شم مريض اگه ئه ئه کنم؟ئه سكته نميگين بستم يخي قنديل کنين صدام ادم مث چتونه؟خب

 بريزين شرم عرق پايين بندازين سرتونو بكشين خجالت.. کنين

 رختخوابت؟ تو نياوردم که قطبي خرس و فوك با و زده يخ ي درياچه رفت سرم ؟ تو ميزني غر چقد واي:سايه

 کن بوس مامانو ببندم موشي دمب برات کن شونه موهاتو بزن مسواك دندوناتو بخول صبحونه دختر پاشو پاشو:پريا

 ميگيرما؟ خوشمل عروسك يه برات بگيري خوشمل بيست يه مدرسه برو

 ... خوردم سرما کنم فكر کردم لرز.. چيزه..چيزه اصال.. ندارم حوصله برو: گفتم و پتو زير کردم سرمو دوباره من

 .. بووووووووقققق.. بيب بيب...... سووووووتتتت ناديا؟؟...پاشو..پاشو نباش نگران:پريا

 دادين قد شم حاضر بيرون برين شما بابا اومدم نكنين ايجاد صوتي الودگي باشه باشه: کردم فرو گوشام تو بالشو من

 !! منو

 کوبيدن سرشون پشت درو پيروزمندانه و رفتن موزيانه لبخند يه با سايه و پريا

 رو از راه سر از ديگه؟ خريدي ماشينو اين ميگم پريا؟:  نشستم ماشين تو کرده پف و سرخ چشاي با دقيقه 12 بعد

 دزديديش؟ فروشي اوراق وعضيه؟از چه اين اخه دارما؟ طاقتشو بگو نادي احيانا؟جون نكردي پيداش زمين

 ديوار و در به زدمش بار 1.1 و گذاشتم کورس پسر تا 1.1 با خونتون ميومدم داشتم نه ههه:پريا

 افتخاري باعث جدا بله:سايه

  حيوون اروم هشششش:بگيم فوقش نباش نگران نداره اگه البته که؟ داره ترمز ميگم جاال:من

 رسيديم شو پياده بسه..  نمك ن اب:سايه

 نمياي؟؟؟؟ تو پريا ئه؟: من

 برسم خودم کالس به برم و برسونم رو اوليا ترم دوتا شما اومدم دارم کالس دانشگاه تو امروز خودم من نه: پريا

 اون االن و بوديم باهم راهنمايي دوره از و بود بزرگتر ازم سالم دو يكي که بود دوستام ترين صميمي از يكي پريا)

 (بود جدا دانشگاهامون و بود شده قبول سازي دارو رسشته
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 گرفتم رو سايه دست شدم پياده دلهره با ميشنيدم گوشام تو قلبمو ضربان صداي که درحالي و کشيدم عميق نفس يه

 ..شديم دانشگاه محوطه وارد باهم و

 توش انمشاي که دانشگاهي تو شدن قبول..بدم تشخيص بوفه کنار رو شايان قيافه تونستم رفتيم جلوتر که قدم چند

 دوست تا 1 مهراد و اراد و شايان.. ميكرد ديوونم بپيچه پام و پر به بازم اينكه فكر و ميكرد داغون اعصابمو واقعا بود

 بخاطر هميشه چون رو تا 1 اين خب ولي باشون هستن هم ديگه نفر چند البته بودن باهم هم هميشه که بودن صميمي

 بوفه به. . نميشه دوستاشم بقيه موي تار يه شايان که معتقدم شخصا من و ميان چشمم به بيشتر ميپلكن ما دور شايان

 شماره من به همه ها روز اين:ميگه داره کرده راديو هاي گوينده شبيه صداشو شايان ديديم شديم تر نزديك که

 طرف از بالبد:گفتم و شونش رو زدم اروم!! امتياز 12 بيشتر رقم يك هر ارزنده جوايز ها ميليون چطور؟ شما ميدهند

 اب و بود افتاده پته تته به و بود کرده گم پاشو و دست بود ديده منو تازه که نه؟شايان ايران شايانات ملي بانك

 ..  کنه کمكش تا شد خيره سايه به معصوميت

 گهم ثوابشه براي فقط البته هست هم الحسنه قرض تازه:گفت بود نسوخته واسش دلش اصال بود مشخص که هم سايه

 شايان؟ اقا نه

 ميگم هي خانوما: گفت و دخترا به کرد رو و پشيمانم و نادم شديدا االنم جوانم من.. ديگه ببخشيد بابا اي: شايان

 ردنميك نگاهش تعجب با که حالي در دخترا.. بفرمايد.. بريد بفرمايد نيستم؟ که مجرد پسر دارم زن من نشين مزاحم

 شدن دور ازمون

 چيزي يه بيرون مياي کن رعايت حجابتو شايان ميگم هي:دادم ادامه پوزخند با بودن؟ شده مزاحمت پس آهان:من

 که نميدي گوش سرت رو بنداز

 ها؟ دردسر شده ما واسه هم خوشتيپي.. هي.. ميشم ظاهر عام مال در بنده رو عربيو چادر با بعد دفعه چشم:شايان

 بعضيا..  روزگار اي:گفت دختره به و بگيره خودشو جلو نتونست شايان شد جلومونرد از چادري دختر يه موقع همون

 ميكنن زندگي چادر تو ندارن پول

 ميندازيااااااا؟ تيكه دخترا به باشه اخرت بار:زدم داد

 خوش خيلي چادرش اخه شده سوتفاهم کن باور:گفت و شد قايم سايه پشت رفت کرد مظلوم قيافشو دوباره شايان

 خوامب شم تيكه تيكه من بندازم؟ تيكه من وگرنه بخرم يكي خودمم برا خريده کجا از بپرسم ميخواستم بود دوخت

 خوبه؟ ميگم اخالقيش مذهبي رو از بگم چيزي خواستم..  متعهد بسيجي يه ميشم ديگه اصال..بندازم تيكه

 اونوقت؟ ميگي چي يعني:گفت و گرفت خندشو جلو بزور سايه

 ميلک دعاي مسجد برسونمتون شده دير نمازتون اگه خواهر بشيم نمازتون مهره بده توفيق خدا ميگم مثال خب:شايان

 باشيم خدمت در
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 .. بگي چيزي تو اصال نيست الزم نه:گفتم و گرفتم گاز لبمو

 بگم عرف از خارج چيزي نامحرما به دگ بار يه بخوام شم کور من.. منت ي ديده به چشم:شايان

 که؟ شي الل بايد چرا؟اونجوري کور:سايه

 کلمه دو مياد هي خودش پتي الل زبون اين با که مهراد اين بزنه؟ حرف اراد و مهراد جاي کي شم الل من اخه:شايان

 کنه؟ طرف بر خودشو اجتماعي نيازاي ميتونه دندونش به ميخوره گره زبونش بزنه حرف

 کجان؟ اراد و مهراد اصال شايان؟؟ واي..خيليم اراد و مهراد نخير: من

 موسيقيش کالس سر رفته ، اينجا نداره کالس امرو که اراد: شايان

 چي؟ مهراد:من

 جات تويي؟ اون مهراد؟: جيبش به زد بار 1.1 ميخوره وول داره جيبم ته چيزي يه اينجاس اهان.. چميدونم من:شايان

 .. داداش بكش نفس مياد؟؟ مهراد؟؟؟؟اکسيژن.. ميشه خفه داره کنم فكر بستم جيبمو زيپ راستي راحته؟واسي

 کن پيداش بزن زنگ ميگي؟يه پرت و چرت چقد شايان بسه:گفت ميشد کالفه دستش از داشت ديگه که سايه

 شماره تند تند زمين ميكوبيد پاهاشو دستش از داشت سايه که حالي در و نخور حرص شما جان مادر باشه:شايان

 تماس بعدا نميباشد؟لطفا دسترس در نظر مورد مهراد چي؟.. گيره پيغام رو:گفت ثانيه چند بعد و گرفت مهرادو

 بگيريم؟

 بگيرش دوباره کردي قط چرا:سايه

 بگو بقيشم داري چي؟چي؟جرعت:کرد قط حرفشو سايه.. نف زبون ادمه عجب گيره نميداره بر خب:شايان

 افتاديم روشنفكري و منطقي و باشعور و فهميده موجود عجب گير:شايان

 ديگه بگيرش دوباره خب.. شد حاال:سايه

 شماره ميلي بي با شايان زدن فك کلي بعد خالصه..  باشن قهر باهم شايان و مهراد معمول طبق دوباره ميزدم حدس

 با..  کنيد مراجعه همكف طبقه 411 ناديا ي باجه به سريعا لطفا..  ميكنه صحبت سرورت بردار الو؟الو؟:گرفت رو مهراد

 ...خدانگهدار تشكر

 کجاس؟ گفت؟ چيشد؟چي:من

 که؟ رفت يادم بودم خونده هرچي شدم هل واي بدم؟ باهم تاشو 1 هر اجازه؟جواب خانوم:شايان

 خداحافظ قهرم باهات اصال:من
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 کنار همونجوب تو بندازش قوطي يه تو بذر خرابه پستيش سرويس اينجا نوشتي فقط بنويس نامه برام باشه: شايان

 .. بيارن واسم ها ماهي دانشگاه

 ها؟ ميري اسكي اعصابم رو داري شايان: اومد در ديگه هم سايه صدا دفعه اين

 من ميگيرم محبت کمبود و مضمن افسردگي اخرش کنين کور منو ذوق هي:شايان

 کجاس؟ مهراد:سايه

 لباسشه تو داره؟ سوال اين:شايان

 پاش ي پاشنه رو کوبيدم محكم من

 زير اشتد بود نشده تموم کالسش هنوز ميرسونه خودشو االن بود کالس بابا بچه؟هيچي با اونم فيزيكي برخورد:شايان

 ...يهو..يهو.. که ميزد حرف ميز

 چي؟ يهو:سايه

 ...کنم فكر.. شد قطع اومد چيزي يه بخورد صداي:شايان

 گهب ميخواد البد نمياد بيرون دهنش از حسابي درست حرف يه نده گوش اين اراجيف به سايه:گفتم و کردم قط حرفشو

 بهش زد اومد ماشين يه کالس وسط

 .. نزنه رفح موبايل با و نكنه بد کار کالس وسط ديگه که سرش تو زد گردني پس يه موزي استاد کنم فكر بابا نه:شايان

 نشون بهم استادو هي و ميان دارن بود استادا از يكي حتما که ساله 02 حدودا مرد يه با پسر دختر تا چند ديديم يهو

 بهمون استاد وقتي رفت ور موبايلش با و برگردوند روشو فوري ديد رو اونا تا شايان ميرن ريسه خنده از و ميدن

 ميشود اردو انيشتن البرت کنار برين ديرينگ ديري:نوشته درشت خط با که زده پشتش ليبر يه ديديم شد تر نزديك

 ..هااااا ها يوها ميخورتتون ترم اخر نكنيد تكريم و چلوس بزرگ مرد اين مقابل در اگه

 هم بخت بد اون که خنده زير زديم بلند ماهم بود انيشتن شبيه جورايي يه سفيدش و بلند موهاي اون با استاد واقعا

 اخه شايانه کاره کار بودم مطمئن %33/3 شد دانشكده ساختمون وارد و کرد بهمون اخم يه چيه ماجرا نميدونست که

 ! نميزد هم لبخند يه حتي نمياورد خودشم روي به اصال

 کن اعتراف سريع تند زود توئه کاره ميدونم که من:گفتم شايان به بود اومده در اشكم خنده از که همونجوري من

 ميزنم حرف وکيلم حظور در فقط من:شايان

 سوخت واسش دلم اوخي:من
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 نمره يه شدم کشيده زنجير و غل به کالسش تو ترمه 1 که بسوزه بيچاره من براي دلت نسوزه اون براي دلت:شايان

 ...بود حقش..کنم پاس واحدشو نميده

 و شايان شكم تو کوبيد محكم کرد سالم هممون به عجله با اينكه بعد و رسيد راه از نفس نفس با مهراد موقع همون

 واي افتادم ترم اين کنم زدي؟فكر زنگ چرا حساسه کالسش به چقد موزي ميدوني که تو: عقب داد هلش

 نشي اوفف وقت يه ميگيرم دستتو خودم کوچولو نباش نگران: شايان

 داشت استداد کن فكر که نميدوني ناديا واي.. شايان برا نه؟دارم بودي کرده عوض تو گوشيمم زنگ اهنگ:مهراد

 شد پخش خاله پسر و قرمزي کاله اهنگ يهو بعد بود مطلق سكوت جا همه ميداد توضيح رو نيوتون قوانين

 خالي واقعا من جاي واي:شايان

 خنده زير زديم بلند کنيم کنترل خودمونو نتونستيم سايه و من

 شايان توئه تقصيره همش:سايه

 دباي نزني زنگ ميميرم دوريش غم از دارم کن پيدا رو مهراد بزن زنگ گفتي چه؟خودت گناه بي مظلوم منه به:شايان

 .. ميوفتم پات به ميكنم التماست دامنت به دستم بدي اقوام به بزني زنگ منو خودکشي خبر

 گفتم؟ من هموشو اينارو جاااان؟:سايه

 حرص ما و ميزد حرف داشت شايان که اينه ترش صحيح البته ميزديم حرف شايان با داشتيم که همونجوري خالصه

 محوطه داخل دختراي همه تقريبا کرد ترمز بلند صداي با و شد دانشگاه وارد براق زرد BMW x3 يه يهو ميخورديم

 اوکنجك هم سايه منو و ميكردن نگاه ماشين اون به داشتن ناباوري با همه و شدن ميخكوب بودن که هرجايي دانشگاه

 چخبره ببينيم زديم زل ماشين اون به خودمونم دخترا بقيه رفتاراي از

 الو؟الو؟چيه؟:گفت و داد تكون صورتم جلو دستشو ميكرد دنبال رو سايه و من نگاه مسير که شايان

 کيه؟ ماشين شايان؟:من

 جونش نوش ورداشتش و شد پيدا مستحق يه کوچه سر گذاشتمش بود زده دلمو ديگه خودمه قديميه ماشين:شايان

 باز دهد بهت البالويي بنز يه ايزد تا انداز کوچه در و کن نيكي تو: فرمايد مي شاعر ايم بخشيده ما حال هر به

 باش جدي بار يه خدا رضاي محض.. بابا برو.. ئه:سايه

 نميگيره موش خدا رضاي محض اي گربه هيچ:شايان

 اونوقت؟ داشت ربطي چه:سايه

 ..ميگمااا سايه؟... داره نياز ميمون يه به سيرکي هر اينو کن ولش سايه:من
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 اشتباه: کنيد توجه عمومي اطالعات نويس زير به برنامه ميان در لطفا عزيز شنوندگان ببخشيد:حرفم وسط پريد شايان

 دارين من به که لطفي از شديدا من و مبارکه و فرخنده معناي به معين دکتر دهخدا نامه فرهنگ در ميمون نشه

 !!فرماييد توجه برنامه ادامه به شده ايجاد ي وقفه به نسبت پوزش عرض با گشتم شادمان و مسرور

 کردم نگاهش فقط من

 منتظرن مردم کنيدplay لطفا حاال حرفتون وسط پريدم ببخشيد خب؟ چيه:شايان

 هست وحشا باغ تو که همون داره کاربرد ميمون امروزي و رايج معني همون شما مورد در ولي بله:من

 خرس بچه مثل وارد تازه و کيلومتر صفر هستن اولي ترم شما مث ماشينن تو که اينام کنم فكر ههه:شايان

 رفتم غره چشم بهش من

 گربه؟اسب؟شتر؟غورباقه؟عنكب بچه ميكني؟پس نگام اينجوري چرا چيه.. فيل بچه مثل خب ببخشيد:شايان

 ها؟اغازيان؟ ماهي داران؟خزندگان؟پرندگان؟ دوزيستان؟پستان کن راهنمايي يكم ئه....وت؟

 کني؟ اصالح يكم خودتو نميخواي: من

 بلنده؟ هنوز نيست؟ معلوم زد ته از 1 شماره دادم پيرايشگاه رفتم ديروز همين اتفاقا:شايان

 شايان سر تو بكوبونم سيماش همه با کالسورمو ميخواست دلم ديگه چون زدم زل مهراد به درموندگي با من

 ام اصال کاش بود نروم رو شايان اين چقد ميدونه خدا فقط گرفت محكم شايانو دهنه جلو موقع به مهراد شكر رو خدا و

 ..کاش...نداشتيم اي رابطه هيچ باهم

 ...ماشين طرف برگردونديم سرمونو دوباره بوديم کنجكاو هنوز که سايه و من

 ...شد باز ماشين در لحظه همون

 1-من هـاي ـ ـــ چشــمــ

 

 کنه دور ما از اي لحظه چند شايانو خواستم مهراد از اشاره با

 دانشكده ي بوفه همون سمت بكشونتش داشت سعي داشت شايانو دهنه جلو که همونطور که مهرادم

 گرفت گاز رو مهراد دست شايان

 شدي که نبودي سگ: زد داد بلند مهراد

 يست؟ن پاکيزه و بهداشتي که تو دست بهم؟ بدي انتقال ويروس چقد ممكنه دهنم جولو ميذاري دستتو نميگي:شايان
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 دنش خيره بهت بوفه کنار دختراي اون ببين نشن عاشقت نبينن چهرتو مردم دهنت جوو گذاشتم دستمو بابا: مهراد

 ..ببين..

 خريمب هه بوفه اون از چيزي يه بريم ياال برداري؟ صورتم جلوي از لطيفتو و خوشگل دستاي گفته کي ببينم:شايان

 بدووو

 ميبره شايانو داره مهراد که ميشدم مطمئن داشتم و بودم رو راه وسط و بودم گرفته فاصله سايه از قدم سه دو که من

 نبود ورم و دور به حواسم اصالنم و

 کنار بيا..  ناديا.. ناديا:  ميزنه صدام رانيه قوطي دستش يه که سايه ديديم يهو

 رد دارن يعني ميان دارن باشن شدن پياده ماشينه از که همونايين ميومد بنظر که پسر تا 1.1 ديدم برگردندم سرمو

 ميشن

 داشتم ببينم اينارو قيافه اينكه جا من..  ميكردن باز راه واسشون متر 1.1 اينا باشن جمهور رئس پسر انگار هم همه

 ونواسش سرمو افسوس با کنم چيكار اونجا بايد نميدونستم واقعا ميشدن خيره اينا به بهت با که ميديدم رو دخترا

 نقدا خودشونو پسرا که نباشيم دخترا ما ديگه ميگيرن خودشونو جلف پسراي اين ميكنن رو کارا همين..  دادم تكون

 .. نميگيرن

 برين لطفا ميشه: گفت بود نزديك بهم انگاري خيلي که صدايي يه ميكردم نگاه خيره دخترا به داشتم که همونجوري

 کنار؟؟

 وايسم کنار بيام ميزد اشاره داشت خواهش با که سايه سمت رفت توجهم

 ديدم جلوم پسرو تا 1.1 اون و جلو سمت کردم رومو بعدشم

 کنار؟ برين ميشه شمام با خانوم؟: کرد تكرار جملشو بود روم به رو دقيقا و بود وسط که اوني

 شيد رد بغلم از و کنيد کج راهتونو قدم يه بتونين کنم فكر:من

 .. کنار برو راهم وسط از: پسره

 نداره ارزش داريم کالس بريم کنارش از فعال ميتونيم باش اروم ساشا:گفت اروم بود کنارش که دوستاش از ديگه يكي

 ..بريم بيا

 ..شد رد و زد تنه بهم که ميشد رد داشت کنارم از ديگه تا 1 همراه و زد پوزخندي بود ساشا کنم فكر اسمش که پسرا

 ...هي.. هي: من

 بريم بيا کن بس خدا ترو..  ناديا نگرد شر دنبال:گفت گوشم زير و کنارم اومد سريع سايه
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 هستين؟ کي هي؟با چي؟:  برگردوند سرشو ساشا لحظه همون

 ميزني؟ تنه نميشي رد ادم مثل چرا.  شما با: من

 کسي؟ به زدم تنه من ها بچه..  هه من؟: ساشا

 نديديم که ما..  نه.. نه: زدن داد بلند بودن واساده طرف اون که کني خورد اعصاب دختر تا 4.7

 بريم؟ شد؟ تموم شد؟ خوب: سايه

 بريم اره: گفتم مليح نيشخند يه با بعد و انداختم سايه به نگاه يه من

 حرکت به کردم شروع شون ساشا پشت و گرفتم رو سايه دست

 ..اين از کالسمون ولي:سايه

 هيسسسس:بده ادامه نذاشتم

 لباسش رو گردوندم بر پشت از رو قوطي رسيديم شون ساشا پشت کامال وقتي و ورداشتم رو سايه دست راني قوطي

 : سمتم برگشت بود شده قرمز عصبانيت شدت از که ساشا

 سمتت مياد داره..  شدي بدبخت ناديا واي: سايه

 عقب رفتم قدم دو که بود شده نزديك بهم کامال تقريبا

 فهميدي؟ ميدي پس کارتو اين تقاص کوچولو خانوم ببين: ساشا

 فهميدي؟: داد ادامه و جلو اومد قدم يه

 کردم؟ نكردم کاري که من: عقب رفتم قدم دو

 شولب و گرفت خندشو جلو هم پسره کرد اخم يه کرد طرفش سرشو ساشا که خنده زير زد بلند ساشا دوستاي از يكي

 پايين انداخت سرشو و گرفت گاز

 پس؟ چيه اين: گفت لباسش به شاره با و جلو اومد قدم يه

 مداد ادامه.. ببخشيد سمتمون مياد داره استادا از يكي ديدم دور از.... بودم من کن ثابت ميتوني نكردم کاري من: من

 .. افتاد دستم از نديدم هان؟ اخه داري دعوا چرا..  ميخوام عذر واقعا: ساشا به رو حرفم به

 ساشا نكنم کم روتو تا بدون. .  نه تمومه چي همه کني خواهي عذر اگه کردي فكر ديوونه ي دختره ميگي چي: ساشا

 مارو نشناختي هنوو خانوم اره نيستم
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 انداختيد راه صدا و سر انقد که چخبره کنيد تعريف اشناييه قضيه به به:  کلفت نسبتا صداي يه

 ها تادهاس ميدونستم)هستين کي شما نميدونم اقا: گفتم بغض با بودم کرده مظلوم قيافمو قبل ثانيه چند از که من

 (بوده گير سخت خيليم که موزي استاد همون

 برم کامال من داشتن اصرار و بودم واساده کنار يه من و ميشدن رد داشتن محترم ي اقا اين بگيد شما خدايش ولي

 شن رد کنارم از نكن کج راهشونو قدم يه و برن راه راحت ايشون تا کنار

 كننمي تهديد منو حاال لباسشون رو ريخت و دستم از افتاد ابميوم لحظه همون و زد تنه بهم ايشون نرفتم کنار هم من

 بي پورزه بياد ايشون اينكه نه تحصيله محل اينجا اما دارن مايه ايشون فهميدم من بله درسته..  ميدم پس تقاص که

 بده اينجا امشو

 اذيت رو خانوما که اينجا اومديد نه؟ داشتيد کالس من با ساعت اين کنم فكر خوبه؟ حالتون ساشا اقا خب: استاد

 شه؟ حاضر کالسم سر دير ثانيه يه حتي کسي نمياد خوشم من نميدوني مگه: کرد تر بلند صداشو کنيد؟

 برات دارم: من به رو ساشا

 ساشاا؟:استاد

 .. ببخشيد: ساشا

 خودم باشه سنگين اگه براش باشيد داشته شما نيست الزم خير نه: گفت بلند بود رسيده سر لحظه همون که شايان

 ..نكش زحمت شما براش دارم

 شايان اقا به به: استاد

 سر بازم منحرف پسراي خوبيد؟اين موزي استاد سالم:  کرد جدي خيلي قيافشو بود ديده استادو تازه که شايان

 فهنص بودن فنا بر يعني شما کالسه از ثانيه هر داده دست از براشون متاسفم واقعا استاد واي اومدن؟ دير کالستون

 عمرشون

 ..بخور: گفت خوني لب صورت به و اورد در زبون ساشا واسه سريع خيلي شايان بهد

 نديد رو صحنه اين استاد البته

 نقدا يكي ميبيني پررو ي پسره:کشيد محكم و گرفت رو ساشا گوشه استاد که بزنتش که شايان سمت اومد ساشا

 ميپري؟ بهش وحشي حيوون مثل چرا( هــــــه شايان؟ فهميده؟)فهميدس

 .. کالس سمت رفتن بود استاد دستاي تو ساشا گوشه که همونطوري

 ميرفتن ريسه خنده از داشتن که هم ساشا دوستاي
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 سمتم ميومد داشت دوستاش از ديگه يكي

 بدوو ريم در بيا ناديا ابولفضل يا:سايه

 بس ييك تو امير. اميررر: خنده با البته اومد در صداش باز اول بار شه بيخيال گفت و بود گرفته رو ساشا جلو که هموني

  کن

 واساد جلوم و سمتم اومد

 امرتون؟:من

 اشناست واسم خيلي قيافت بگم خواستم فقط بابا ندارم دعوا نيستم ساشا مثل که من بابا هيچي: امير

 کردي برخورد اينجوري ساشا با هستي نفري اولين اي مزه با خيلي ضمن نميشناسمت؟در

 دوستاش سمت برگشت و گفت اينو

 بزنمش که گرفتم پشتش حرص با دستمو بود اومده در واقعا حرصم که من

 خنگوال اين عين خاروندم سرمو و کشيدم عقب دستمو منم برگردوند سرشو يهو که

 مزه با خشنه کوچولوي خداحافظ: گفت آروم بود شده بيشتر خندش شدت که اميرم

 داد باي دستش با پشت از و برگردوند سرشو بزنم حرفي خواستم تا

 ...: مهراد سمت رفت توجهم

 ميپري؟ بهش وحشي حيوون مثل چرا فهميدس يكي ميبني: اورد در رو موزي استاد ادا شايان به رو مهراد

 قرمزي کاله زنگ اهنگ همون مثل ميكني درست دردسر واسم همش ميكنم خفت شايان.. اه اه شايان؟ اونم فهميده؟

 هان؟ ميدي نشون علم طالب جلوش خودتو اونوقت خاله پسر و

 .. فرزندم بجوي دانش گور تا گهواره ز: شايان

 دي: کرديم ترك رو جنگ محل سايه و من که شد شروع شايان و مهراد گرفتناي کشتي

 شديم دور اونا از يكم

 ..ميومد بند داشت نفسم ديوونه ي اخه؟دختره ميكردي چيكار نميومد استاد اگه ناديا: سايه

 نه؟ ميچسبه اونام با انداختن کل حتي خوشگلن خيلي خودمونيماينا ولي

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ کردمممممممممممممممممممممم کارو اين ازشون اومده خوشم چون من ميگي يعني:من
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 .. کالسم سر برم کبود تنه با نميخوام خواهشا باشيد اروم لطفا شما کرد؟ جسارتي همچين کي نه: سايه

 هنر انيمب کالس بعدشم بوديم بيكار ساعتي نيم يه اون شدنه تموم بعد کالسمون سر رفتيم خنده و شوخي کلي با

 ميكرد ارومم واقعا موزيك گوشم گذاشتم هنذفري مين 12 اين تو داشتيم تجسمي هاي

 يه ريلكس خيلي قرمزه عصبانيت از قيافش سايه ديدم مين 12 يه بعد که ميرفتم راه سايه با وهماهنگ قدم هم

 جانم؟چته؟:گفتم و اوردم در گوشم از رو هنذفري

 ميدي؟ گوش موزيك داري و نميشنوي که نميگي اونوقت ميزنم حرف باهات دارم ساعته يه شي؟ له بزنم ناديا:سايه

 گوش موزيك دارم نحرف بگم که ميزني حرف باهام داري ميفهميدم چطوري بود گوشم هنذرفي ديوونه خب:من

 ميدم؟

 بدي؟ تحويل داري اماده جواب ميگم هرچي: شد تر قرمز سايه

 نميدونستي؟ مگه: گرفتم جانب به حق قيافه يه من

 دوباره منم بود غرغر و من به دادن فحش حال در لب زيره هم سايه تجسمي هاي هنر و مباني کالس سمت رفتيم

 بودم گذاشته گوشم تو هنذفري

 برگشته هول با ديدم تو برم ميخواستم تا سرش پشت منم تو رفت زد در سايه اول رسيديم که کالس در به

 ساا..سا شا..شا..سا..شا بريم داري دوس هرکي جون بيا:سايه

 ميگي؟ چي:من

 ..کالسه تو.. جاس..اين ساشا: سايه

 اومد سايه هم سرم پشت و کالس تو رفتم جدي خيلي.. شد بلند کالس تو پسراي تا چند خنده صدا

 بود نيومده استاد هنو

 شتمبرگ لحظه يه بشينم اينكه قبل ولي بشينم که رفتم اروم خيلي بود ساشا رو به رو خالي جاي تنها متاسفانه

 و فتمبيو مثال که عقب بوده کشيده رو صندلي پاش با ميشينم دارم کرده فك ساشا ديدم کيفم تو بذارم هنذفريمو

 هک ميگشتم سايه واس جا يه دنبال بعد و روش گذاشتم کيفمو جلو کشيدم رو صندلي و زدم پوزخندي..  بره ابروم

 جلو يدمکش صندليو بغلش انداختم کيفو رفتم حرفي هيچ بدون روشه ساشه اقا کيف اونم خاليه صندلي يه فقط ديدم

 رو بغلش انداختم ساشارو کيفه وقتي فهميدم که بششينم صندليم رو ميخواستم خودمم روش نشوندم رو سايه و

 زمين افتاده و نداشته

 کوچولوو خانوم: عصبانيت با ساشا
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 فرمايش؟:برگردونم سرمو اينكه بدون

 چقدره؟ کيف اين قيمت ميدوني:کرد تر بلند شو صدا

 نيست زياد که ميدونم رو شويي خشك قيمت ولي نه: من

 خنده از مردم خدا واي ههههه شويي؟ خشك هه خشك چي؟ هه: ساشا

 فهميدي؟ ميكني خواهي معذرت فهميده دختر يه مثله ببين

  متاسفانه نفهميدم نمياد صدا.. 1..1..1..الو-

 نرويا رو-

 همچينين-

 بخواه معذرت ميگم-

 ميشه وصل و قط صدا -

 ... بيان ميگم کالس ها بچه کله به ميخواي معذرت يا:  کرد بلند خيلي صداشو ساشا

 .. تو اومد يهو استاد

 .. لطفا بديد ادامه: استاد

 .. بيارتيه بد روزه امروز ساشا: لب زير ساشا

 جانم؟:استاد

 کالس هاي بچه کله به نخوان معذرت دادن انجام که کاري براي خانوم اين اگه ميگفتم داشتم استاد هيچي: ساشا

 باهم برسيم توافقي يه به تا بيان ميگم

 ميكنيم صاف باهم حسابمونو کالس بعده: من به کرد رو

 کنم صاف بكشم اتو چيزو همه نيستم انكارد شما مث معموال من: کردم زمزمه اروم من

 بديد بس اتش شيد ساکت هيسسس:سايه

 شد تنگ براش دلم اخخخخخخخخ: من

 ساشا؟ کي؟: سايه

 ميگم رو گلي ديوونه بابا نه: من
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 تاحاال اسمشو نشنيدم کيه؟ ديگه گلي: سايه

 .. گلزاره رضا محمد منظورم باهوش واي: من

 کمه تختت يه:  سايه

 کمه تختم يه پاتريسم فرش بله: من

 ساکته کالس کله ديدم لحظه يه

 .. شد گرد چشام برگردوندم که سرمو

 .. االن تا ميكردم کل ساشا با که اولش همون از ميكردن نگاه ما به داشتن کالس هاي بچه کله

 ببينه اونم که دادم تكون رو سايه دسته اروم

 اورد در شاخ تا 1..  من مثله شد برگردوند سرشو اونم يهو..  نزن دست اه:سايه

 خنده زير زدن باهم همه هم کالس هاي بچه

 نكردم بلند اصن سرمو هم کالس اخر تا شدم ابي و قرمز و سرخ و نارنجي و صورتي خجالت از ميگين منو

 يكم خودمو بودم نفره 1.1 از بيش جمع توي وقتي بودم خجالتي هم خيلي من خب ولي بود دراز خيلي زبونم درسته

 مغرور روي از نميزنم حرفي ها جمع ي تو وقتي ميكردن فكر هه و نميدونست رو اين هيچكس خب ولي ميكردم گم

 !بود برعكس کامال که بودنمه خودشيفته و بودم

 بودا روز اولين مثال ميگه چي استاد بودم نفهميده اصال که بود شده مشغول فكرم انقد

  برسه روزا بقيه داده به خدا

 شده خشك گلوم بودم زده حرف ساشا با بس از بخرم چيزي اي ميوه اب يه بوفه کنار رفتيم سايه با کالس بعده

 دي:بود

 شد خشك بدنم تو خون صحنه يه ديدنه با که بودم خريده بوفه از رو ميوه اب تازه

 پايين نندازمش هولم که بس وقت يه که داشتم نگه رو ميوه اب محكم دستي دو

 ديدم چيزي روحي کرد فكر ديد منو که اول سايه

 شد تر بد من از ديد رو بودم ديده من که اي صحنه و برگردوند روشو اونم وقتي ولي

 ميكرد چيكار اينجا اون نههه ؟ اون
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 1-من هـاي ـ ـــ چشــمــ

 

 .. آر..  اون..او...او:سايه

  آرمين به پشت و بودم سايه رو به رو که واسادم طوري دقيقا و برگردوندم سرمو کردم قط حرفشو

 ...البته کتابخونه بري ميتوني اونجا چپ سمت ميپيچي بيرون رفتي که دانشكده محوطه از عزيزم خب:من

 ذشتگ بخير:گفتم و کشيدم آزاد نفس يه قلبم رو گذاشتم دستمو من و شد رد کنارمون از ارمين که بود لحطظه همين

 گفتي؟ بود چي پرتا و چرت اين:سايه

 !!نميدونم بود الوداحه في:گفتم و زدم نيشخند

 هه قديمي عشقه من بر واي اي نبود؟ آرمين اون ديدم؟ درست من ببينم خب:سايه

 من؟ ؟ کي داشت؟ دوسش کي.. ساکتـــــــــــ هيس هيس هيس:من

 پيشه؟باورم سال 1 ي ساله 11.11 آرمينه همون اين شده عوض ميگما؟چقد ناديا؟ اخه.. بودم من ببخشيد نه:سايه

 نميشه

 يداپ رو شايان و مهراد بريم بيا کن بس هه ديگه ميكنه اينجوري رو ادما معروفيت:گفتم و کشيدم اه يه تاسف با من

 کنيم

 چرا؟:سايه

 دور دور بريم بگيرم مهرادو ماشين ميخوام چرا؟:من

 ديگه؟ داري گواهينامه راستي برسه دادمون به خدا ميكرد مسخره رو پريا صبح بله:سايه

 تابستون؟ خورد کي گرفتنشو شيرينيه کن؟ نيگا من چشاي تو سايه سايه؟:من

 هک ميزدم ديد پشتمو برميگردوندم سرمو لحظه هر منم نشيم مواجه آرمين با دوباره که ميرفتيم راه قايمكي طوي

 ترس اب باال اوردم سرمو کم کم ميديدم مردونه کفش لنگه دوتا بود پايين سرم سفت نسبتا جسم يه به خوردم يهويي

 بود؟ کي.. ديدم قيافشو

 ...امير... ساشا دوسته همون وااااااااااي اي

 ..نبود حواسم..  ببخشيد.. ببخشيد:من

 نديدي؟ بزرگيو اين به من:امير

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

   نودهشتيا انجمن کاربر" ـانــآ ـ نــ" نصيري نادیا|  من هاي چشم سایت نگاه دانلود
 

16 

 بودمش؟ ديده کجا ولي.. ميومد بنظر آشنا قيافش ميكردم نگاه بهش که نزديك از

 واساده رومون به رو اومده دقيقا انگاري نه ولي..  صورتم جلو بردم رو کالسور ميشه رد داره ارمين دوباره ديدم

 بود کالسور پشت صورتم که شد من متوجه..گذاشتم پا زير رو دانشكده کله چطوري؟دنبالتون امير سالم:آرمين

 ... نكنه هان؟ ؟ کردي قايمش چرا امير؟ کيه خانوم اين:گفت خنده با

 ...نشه سوتفاهم..  نه..نه: امير

 .. کنار زد رو کالسور بزور سمتمو اومد بده ادامه امير نذاشت آرمين

 العملي عكس االن نبايد نه.. نداشتم خوبي حسه دانشگاه اين به اومدن با اولشم از شدم بدبخت نهههههههههههههه

 ..بدم نشون

 نيستي؟ ناديا تو..تو.. امم..  ئه:آرمين

 ناديا؟:امير

 بود؟ اينا آراد با که وروجكي همون ؟ کوچولو ناديا رفته؟ يادته امير ئه؟:آرمين

 منم ميداد انجام آهنگاشونو تنظيم کاراي آراد بودن صميمي خيلي قبلش و پيش سال 1 حدود امير و آرمين آراد)

 که بود موقع اون و..  ميديدمشون هميشه بود امير و آرمين با هم آراد. آراد پيش ميومدن اکثرا مهراد و شايان چون

 ...( بريزه بهم شايان و من رابطه شد باعث که آرمين به نسبت حسي يه شدم اشتباه حسه يه درگير

 بريم ما بده ماشينتو سويچ شايان:گفتم همين واس بمونم اونجا ديگه نميخواستم

 برين تاکسي با شده گرون بنزين: شايان

 شايااااااااااااااان؟:من

 بهونس بنزين تعميرگاس االن کرد صاف آسفالت با کال ماشينو صبح امروز شايان اين بابا باش آروم ناديا:مهراد

 ميرسونتمون من نيست مشكلي: گفت بود گذشتم اشتباهه اون شروع مسبب که اي خنده..  خنده يه با آرمين

 ... شد آراسته نيز سبزه به بود گل

 مرده؟ من ماشينه مگه نه.. نه: امير

 نبت آب واسم راه سر بود قرار ناديا ميرسونمشون خودم: گفت باال بود زده غيرتش رگ انگار شكر رو خدا که شايان

 ميام ميرسونمشون بده سويچتو امير سريع تند زود بگيره

 کرد باز رو جلو در شايان امير ماشينه سمت رفتيم سايه با
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 ميشينم پشت: من

 ها؟ ببرتت بياد( خرخره لولو جديد ورژن) خرخره امير ميگم وگرنه ميشيني جلو:شايان

 .. پشت هم سايه نشستم جلو ميلي بي با

 من؟ راجب نميكني روي زياده بنظرت: گفت شايان که بوديم راه تو

 چيه؟ مگه ندارم دلقك حوصله چطو؟: من

 بزنيم؟ حرف باهم غريبه يه مثل بايد هنوزم يعني ببخشي؟ منو نتونستي سال 1 اين تو يعني کن تمومش: شايان

 نزنيم حرف ها غريبه مثل ديگه شايد نه: من

 دختر عاشقتمممم ناديا ؟ جدي ئه؟:شايان

 الک ميزنيم حرف کمتر و ميبينيم کمتر همو اونطوري ديگه جا يه برم اينجا از بگيرم انتقالي من ممكنه بله: من

 کني تموم بازيو مسخره اين که کنم چيكار بگو تو: شايان

 دار نگه: من

 چي؟:شايان

 ميشم پياده دار نگه گفتم: عصبانيت با من

 واشي خانوم هي: زد داد بلند بازياش طنز به کرد شروع شايان اين باز که ميشدم پياده داشتم داشت نگه ناچار شايان

 نبااااااااااش اينجوري با نباش اينجوري ما با يواش يواش خانوم هي يواش

 خوبه؟ باشم اينجوري:گفتم و شدم پياده و سرش تو کوبيدم کالسورمو

 بدلي يکل باز من و خريد رفتيم بعدشم و رو پياده سمت رفتيم بود شده پياده تازه اونم که سايه با نشدم جواب منتظر

 دي:خريدم خودم واس جات

 خودمو اتاقه دلم خونه برم و باشيم خودمون شهر تو ميخواست دلم چقد که اخ خوابگاه رفتيم که بود غروب دماي دم

 .. ميكردم شيطوني چقد که واي قبليم هواي حال ميخواست

 ناديا؟: گفت سايه که ميخوابيدم داشتم

 بله؟ دختر؟ نداري خواب تو: من

 داره؟ دوست امير ناديا؟: سايه
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 بابا نه.. استغفورال: من

 چي؟ آرمين:سايه

 ميزنمتا؟: من

 ؟ چي ساشا:سايه

 ههه؟؟؟؟؟؟ سايهههههههههههههههههههههه: من

 داري؟ دوست کيو تو چي؟ تو ديگه سوال يه حاال: سايه

 خودت و خودم:من

 ..جز..جز ميندازي کل همه با ميزني حرف بد شايانم با حتي تو:سايه

 چي؟ کي؟جز جز:من

 .. اونو نكنه.. مهراد جز:سايه

 ....سايهههههههههه: زدم داد من

 اشام؟ جن؟خون ؟ روح ي سايه ديدي؟ چي ي سايه:گفت زد در اومد بغلي اتاق دختراي از يكي که زدم داد بلند انقدر

.. 

 زدم جيغ گرفت گازم..  اس سايه دوستم اسم عزيزم نه: گفتم منم

 هاس؟ کوتا پا اين از ببينم.. سايه گذاشتي واسش نازيم اسم چه سگته؟ منظورت ؟ دوستت اها:گفت هم دختره

 کوتاس پا تقريبا آره: گفتم و انداختم سايه به نگاهي يه من

 رنگيه؟ چه اوووخيي:دختره

 سفيده که پوستش رنگ: من

  ميرفت غره چشم هي ميشد منفجر خوردن حرص از داشت که سايه

 ميدي بطر من به داري ميشناسيو که پسرايي کله تو سايه ببين:  سايه کنار اودم بستم درو منم بخوابه رفت هم دختره

 داريم کالس فردا..  بخوابم بذار حاالم..باش مطمئن ندارم مهراد به حسي من نه..مهراد راجب ولي

 گذشته به بود رفته..  نبرد خوابم خودم ولي کردم ساکت رو سايه حرفم اين با
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 واسه که روزي.. که روزي دوستاشون هاي همي دوره از يكي تو برم شايان با بود سده قرار بار اولين واسه که روزي

 .. بودم ديده رو ارمين بار اولين

* 

* 

 هنوز؟ نشد حاظر شده 6 ساعت کوچولو؟ خانوم: شايان

 صورتي؟ مشكي؟سفيد؟ مياد؟ رنگي چه به مهمونيتون جو بپوشم؟ چي بنظرت شايان؟:من

 همين مهموني يه بياي باهام ميخواي که؟ بياد خواستگار واست نميخواد: شايان

 ها چهب عين بودم کرده مظلوم جورايي يه هم قيافم پوشيدم اسپورتمو کفش و پوشيدم سفيدمو لباس دلي دو کلي با

 يه شده هم گونم بچه و مظلوم ي قيافه سانتي 12 پاشنه کفش به شده تبديل اسپورت کفش که االن مثل نه..  بودم

 ميزنتت و بهت ميپره تو بگي بهش که خشن ي قيافه

 سمتش برگردوندم رومو پشته مهراد ديدم شدم که ماشين سوار بود شايان پيش هميشه آراد و مهراد هم موقع اون

 خوبين؟ ،آراد مهراد سالم:

 مياي؟ توام امشب..  خانوم ناديا سالم:مهراد

 ميام آره معلومه که اينطور: من

 من بعد بده سالم جواب مهراد کردم صبر هه سالم:آراد

 ( بزنه واسم ميكردم مجبور آرادو هميشه همين واس بودم ويولن صداي عاشق)ميزني؟ ويولن واسم امشبم آراد؟:من

 ميشناسيم؟ همو اصال ما..چيزه:آراد

 !!ندالم دوکس آراد ديه من مهرااااد( دي:شرك ي گربه مثل) کردم مظلوم قيافمو

 ميخنديد زيرزيرکي مهراد

 واست ميزنم رسيديم وقتي بذار نكن اونجوري قيافتو بابا باشه باشه:آراد

 کرد روشن ماشينو و اومد شايان

 ؟ بودي کجا... خواب ساعت:من

 ميرسونمتون سوته 1 واسا: شايان

 امير ي خونه..  بود آراد دوستاي از يكي ي خونه رسيديم ساعت 1 بعد.. ساعت 1 به بود شده تبديل سوته 1
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 گرفتم گوشامو دستي دو رسيديم وقتي

 نه؟ همي دوره ديگه؟يه بود معمولي مهمونيه يه اين شايان؟:من

 بده آنتن که جايي برو ميشه وصل و قط صدات: شايان

 مونپيش از رفتن و ديدن دوستاشونو اراد و مهراد اوايل بود نشسته کنارم شايانم نشستم گوشه يه تو رفتيم وقتي

 :کرد معرفي شايان و پيشمون اومد يكي

 ناديا جان، امير

 امير دوستم اينم ناديا،

 شمايين؟ ميكرد تعريفشو شايان که لجبازي کوچولوي خانوم پس..امم: امير

 خودشه گفته راجبم هرچي شايان ولي..  اوهوم:من

 مهمونيه؟ تو سونيام امير؟..  ئه.. ئه:شايان

 چطو؟ آره:امير

 .. برميگردم االن بمون همينجا ناديا: شايان

 دوجو ميرت غيرت از اثري بشر اين وجوده تو اصال..رفت دنبالش اميرم دوستش کردم نثارش بود فحش هرچي دلم تو

 مهموني کليه توصيف و پريا به دادن اس به کردم شروع اوردم در موبايلمو...نداشت

 ميكردم کيف منم ميخورد حرص اونم ميرقصه داره دختر تا 4.7 با ميگفتم الكي منم ميپرسيد مهراد از همش که پريام

 واون دنباله گشتن حوصله شلوغي اون تو..  نشد شايان از هم خبري شد تموم موبايلم شارژ و گذشت ساعت دو يكي

 نره سر حوصلم که بدم اس پريا به بخرم شارژ کنم پيدا سوپر يه برم دادم ترجيح نداشتم

 گرفت دهنمو جلو که بزنم جيغ خواسنتم شد ظاهر جلوم يكي يهو کردم وا که درو بيرون اومدم خونه از

 خوبه؟ حالتون:گفت شدم اروم که بعد

 کردم باز درو.. در يهو..  يهو اخه..چيزه:من

 بزن حرف بعد بكش نفس يه.. خوب.. خوب:پسره

 ترسيدم اومدين يهو بيرون برم ميخواستم: من

 بست درو بود بيرون اونم بيرون رفتم من عقب رفت قدم يه پسره
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 تو؟ برين ميخواستين شما:من

 ..کنين صدام آرمين ميتونين آرمينم من: جلو آورد دستشو پسره

 .. اشتباه اولين براي گام اولين و جلو بردم دستمو ترديد با

 اون با ولي بودم اي خجالتي ادمي معموال شم راحت باهاش زود خيلي بود شده باعث صميميش رفتار و گرمش دستاي

  ميكردم راحتي احساس

 شما؟ اسم و: آرمين

 ناديا:من

 ميرفتي؟ کجا شب وقته اين خانوم ناديا خب: آرمين

 بخرم شارژ يه بتونم که جايي دنبال:من

 شب؟تنهايي؟ وقت اين:آرمين

 دادم تكون تاييد نشونه به سرمو

 ازش ميتوني امشب:گفت و داشت نگه جلوم و اورد در جيبش از موبايلشو و کشيد لپمو بود شده خودموني زود خلي

 بخري شارژ که باشه باز االن جايي نكنم فكر آخه کني ساتفاده ميخواد دلت هرچقد

 کردم شروع و نشستم گوشه يه دوباره رفتم من تو رفتيم باهم دوباره و ورداشتم موبايلشو ذوق کلي با ها به عين منم

 کنه سالم بقيه به بود رفته آرمينم پريا به دادن اس به

 .. چخبره ببينم ميزدم ديد کمكي کم منم ميرقصيدن وسط داشتن ها بچه

 اي؟ نشسته تو چرا:نشست کنارم اومد آرمين

 .. چرا تو برقصم اينجا ندارم هم اي عالقه نيستم بلد رقص من: من

 تو مثله منم:گفت لبخند يه با بدم ادامه نذاشت

 کوچولو خانوم:گرفت دستمو و کنارمون اومد بود دستش مشروبم پر ليوان يه و بود رقص حال در که امير لحظه همون

 نميرقصن؟

 نوچ:من

 من؟ با حتي:امير

 هان؟: من
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 ؟ هستي کي مگه جان امير هه:آرمين

 اميررررررر من؟منم:امير

 دادم تكون نه ي نه نشو به سرمو من

 .. چيزي افي بي عنوان به نه امير عنوان به: امير

 هم تو رفت اخمام

 ... روم افتاد دستش از ليوانش که برگرده ميخواست.. کوچولو کردم شوخي:امير

 ؟؟؟؟؟ گرفتم مشروب بو..  لباسمممم واي:من

 اميره اقا گله دسته همشم..  نه کم:آرمين

 برگرد کن عوض لباساتم خونتون بريم پاشو ناديا خب چه؟ من به: امير

 زدم زل بهش ترس با من

 نه؟ البد بريش ميخواي وضعت همين با: آرمين

 کجاس؟ شايان:من

  کنم پيداش ميرم واسا: آرمين

 ميرونمتتت نترس کوچولو خانوم ببين: امير

 .. برو کن بس خوردي زيادي االن امير:اومد همزمان آرمين

 ..نخوردم چيزي که من من؟ هان؟ خوردم؟ ميگي من به:امير

 برسونتت بتونه نكنم فكر تره بد اميرم از وضعش شايان خانوم ناديا: من به رو آرمين

 ..فعال.. مرسي ميرم خودم پس.. باشه اها:من

 شد با خونه دره که بستم بنداشو و پوشيدم کفشمو و بيرون زدم اونجا از زود

 نچ نچ نچ نچ: گفت و اومد پايين دوتايي رو ها پله بود آرمين

 بله؟:من

 نداديش پس دستته موبايلم:ارمين

 ميدم پس شارژتم واقعا بخشبيد.. ببخشيد:من
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 برسونمت بذار جاش:آرمين

 و نتمک لباساموعوض که موند منتظر و خونه رسوندتم و شديم ماشينش سوار و گرفت دستمو بگم چيزي اينكه قبل

 برگردم

 ودب منتظر در دم آرمين بيرون برگشتم بود شده بچگونه بيشتر قيافم که پوشيدم صورتيمو لباس دفعه اين

 خنديدن به کرد شروع قيافم ديدن با آرمين

 شدم؟ زشت کنم؟ عوضش برم نمياد؟ بهم: من

 دکمه فقط کني عوضش بايد نه شدي زشت نه: ميبنده هامو دکمه داره ديدم ثانيه چند بعد اومد جلو خنده با ارمين

 هولي بس از بودي نبسته هاتو

 ودب وخيم اوضاشون نبينه بد روز چشمتون هم بقيه ميزدم حرف آرمين با صبح تا برگشتيم وقتي دوباره شب اون

 وراييج يه داشتم دوست فقط مهمونيا اين از بودم متنفر که مني ميكردم شرکت مهمونيا تو بيشتر بعد به شب اون از

 مديد مهمونيا از يكي تو سال دو اين تموم بعده بعدش اما بودم ارمين با تقريبا اونور و اينور سال 1 توي ببينم آرمينو

 واسادم گوش فال ميزنه حرف ارمين با اروم چيزايي يه راجب داره امير

 مياد؟ خوشت کوچولو خانوم اون از تو آرمين:گفت امير شنيدم که

 نمكه با مياد خوشم آره نادياس؟ کوچولو؟منظورت خانوم:آرمين

 دختر؟ دوست چي؟ عنوان به: امير

 1-من هـاي ـ ـــ چشــمــ

 

 

 مياد؟ خوشت کوچولو خانوم اون از تو آرمين: امير

 نمكه با مياد خوشم آره نادياس؟ کوچولو؟منظورت خانوم:آرمين

 دختر؟ دوست چي؟ عنوان به: امير

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

 خوبه؟ حالت امير؟ ميگي چيه پرتا و چرت اين:آرمين
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 اربرقر مرز و حد يه با اقال باهاش تو فاصله ولي.. نخوردم هم چيزي بگي چي ميخواي ميدونم نه نه.. خوبه حالم آره:امير

 کن

 معمولي دوست ميفهمي؟يه دوستمه اون:آرمين

 معمولي دوسته..دوستمه: کرد تكرار بلند بلند و کاناپه رو انداخت خودشو ميخنديد بلند بلند که حالي در امير

 دوست واژه ما جامعه تو ميدوني:گفت تمسخر با انداخت مي خط روش چاقو با وقتي ورداشت ميز روي از سيب يه

 خنديدن ها ديوانه مثل کرد شروع بعدشم نه؟ نداره معنايي معمولي

 و ببندم چيز همه رو چشامو بود شده باعث آرمين حس شدن متوجه و امير اراجيف بيرون رفتم و برگشتم سريع

 ...... باشم ازشون دور مدت يه بخوام

 هب حسي که بودم مطمئن من اما بودن شده رد چشام جلو از فيلم يه مثل گذشتم همه بخوابم که رفتم لبخند يه با

 يمزندگ تو هيچكي..  ديگه هيچكس نه اون نه بودم کرده برداشتش اشتباه که بود حسي هم گذشته حس ندارم ارمين

 هي چشم به رو همه که منم اين حاال يعني بود گذشته در که آرميني بودم شده من االن.. قلبم تو بگم بهتر يا نبود

 نهاي مهم چون نباشه مهم واسم ميكنم سعي بزنن که حرفايي و دارن راجبم بقيه که حسي و ميبينم معمولي دوست

 .. پاك شيطونه دختر يه اما باشم شيطون خيلي ممكنه ميدونم خودم

 ميرفت ور موهاش با داشت و بود اينه جلو سايه شدم پا خواب از در صداي با صبح

 کيه ببين برو شدي بيدار که حاال:سايه

 در دم رفتم باز يكي و بسته يكي البته و کرده پف چشاي با

 بله؟: بود خوابگاه دختراي از يكي

 داره کار باهات بيرون يكي:دختره

 کيه؟:من

 پسرته دوست البد:دختره

 کشتمش باشه شايان کيه؟ سايه ببينم..  کوبيدم محكم درو اعتنايي بي با

 ...خوبــ که باشه شايان..  کيه ميفهميم بيرون ميريم داريم شو اماده: سايه

 ميزني حرف شايان راجب زيادي جديدا اصال مشكوکيا؟ چيه سايه خوبه؟:  بده ادامه نذاشتم

 نداشتم منظوري من..  نه..نه: سايه
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 نميخوام نميدونه کسي که هست شايان راجب چيزي يه سايه اخه نيست مهم من واسه باشااا داشته هم ميخواي: من

 نياد خوشت ازش ميكنم خواهش ببين ولي بگم کسي به هم

 شد تا 1 چشام رسيديم که خوابگاه در به بيرون رفتيم شدم اماده تازه که منم و ورداشت کيفشو ميلي بي با سايه

 .. بود کم همينش

 ميكشه منو داره و ساشاس دستاي تو دستم فهميدم ديدم جلومو وقتي کشيد بلند نسبتا جيغ يه سايه

 حسابه تصفيه موقع کنم فكر خب: ساشا

 ميزنما؟ جيغ وگرنه نميترسم ازت که ميدوني ميام خودم کن ول دستمو:من

 ماشينش سمت برم کرد اشاره و کرد ول دستمو ساشا

..  ميرفتم راه پشتش از من بود اون از تر اروم من قدماي چون بعد رفتم کن گوش حرف دختر يه مثل باهاش قدم 1.1

 گاهدانش سمت رفتيم و نشستيم ها تاکسي از يكي تو و سايه طرف دويدم سريع و پاش به زدم لگد يه توانم تمام با

 اخه؟ بود کرده پيدا چطو خوابگاهو ادرس اما و نمياد بر ساشا دست از کاري دانشگاه محيط تو ميدونستم..

 نداشتم؟ خبر قبال بودي رفته کاراته کالس ميگما؟تو ناديا: سايه

 اهاتب خودم باشه بگم اومد دزد که بود فانتزيام از يكي حرکته اين بچگي از نه: گفتم ميزدم نفس نفس که درحالي

 پاش تو زدم پام با نبود دست دم چيزي امرو چون اما سرش تو بكوبونم چيزي يه با بعد ميام

 کني؟ چيكار ميخواي بياد اگه فردا اس کاسه همين و اش همين فردام دختر نريز نمك انقد: سايه

 .. االن بيخيال..  ميكنم کاريش يه هم رو فردا:من

 شوعصبانيت شدت ديدم وقتي کالس تو اومد وقتي اومد ما بعد هم ساشا..  کالس سر مستقيم و دانشكده به رسيديم

 اب انداخت صندليمو رو کتاب قصد از بشينه پشت بره شه رد کنارم از ميخواست اونم ميخنديدم ريز ريز خود به خود

 ونما برگردودنم سايه طرف سرمو سريع و کردمش خاکي کامال و لباسش به زدم پاهامو نشسته همونجوري منم دستش

 بود قرار کالس بعد..  شد جذب اون طرف به حواسا و اومد استاد که بعدشم و نشست سرجاش رفت بيشتر عصبانيت با

 داده تكيه ماشينش به ساشا ديدم بيرون رفتيم که دانشكده در از اما بخوابه بره ميخواست هم سايه پريا پيش برم

 شيم رد کنارش از بوديم مجبور

 .. بزن جيغ موقش به: گفتم سايه گوش در آروم

 ..؟.چي: سايه
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 امالک ايندفعه که ميكشوند ماشينش سمت داشت و گرفت دستمو محكم دوباره جلو ساشااومد بدم جواب اينكه قبل

 رسيد ذهنم به که بود راهي تنها اين کردن غش به زدم و کردم شل و خودم

 داشت و شد ماشينش سوار سريع شه کم کالسش از ميترسيد که هم ساشا زد جيغ بلند لحظه همون هم سايه

 از سايه و من خنده با و آوردم در زبون واسش و کردم پاك لباسمو خاك و گرد و شدم بلند من که ميكرد روشنش

 شديم دور اونجا

 با چيزو همه که گفت هم پريا و چي همه کردن تعريف به کردم شروع رسيديم شون پريا خونه به اينكه محض به

 واسم ساشا نكنه ايجاد مزاحمت ديگه که بكنه کاري يه ساشاس دوست امير چون و بذارم ميون در اينا امير شايانو

 .. بخوام چيزي امير از نميخواست دلم ولي

 بگي؟ ميشه بگي نميخواستي که بود شايان راجب چيزي يه ناديا:سايه

 اقاتف پيش سل چند که رو چيزي نميخواد ديوونس ناديا جون سايه: گفت و کرد اخم سريع پريا گفت سايه اينو تا

 گيرت نهات واسا يعني مينگره طوري ناديا ببين: گفت بلند عصبانيم که ديد منو قيافه وقتي...و کنه فراموش رو افتاده

 .. پريا ميكنم پرپرت بيارم

 زديم حرف زمان و زمين از و کرديم باز رو صحبت سر پريام و من بخوابه گوشه يه رفت سايه و خنديديم تامون سه

 ايانش روز يه اينكه تا قضيه اين بود مشكوك يكمكي نيومد خوابگاه دم ساشا ديگه و گذشت روز اون از هفته دو يكي

 من اينا و قديمي دوستاي کردن پيدا و آرمين تولد مناسبت به آرمين خونه هميه دوه يه دوباره که زد زنگ بهم

 شدم رحاض شايانه واس بود تابلو که سايه کردن لج و ببينه رو مهراد ميخواست چون پريا اصرار با ولي برم نميخواستم

 بعد و نپيششو لحظه چند رفت پريا ميكنن نگام يجوري انگار دخترا ديدم ميرفتيم خوابگاه از داشتيم وقتي ولي برم

 پيشم برگشت عصباين خيلي

 پري؟ شده چي: من

 اينا و زدي تيغش و شدي دوست پولدار پسر يه با تو ميگه ديوونس دختره: پريا

 پولدار؟ پسر:من

 ساشــــــــا؟:گفتيم باهم سايه و من مكث يكم بعد

 بريم بيا ديوونس دختره اين بابا بيخيال:پريا

 آرمين خونه رفتيم باهم و نكردم اعتنايي منم

 شد پيداشون هم بقيه کم کم اون با پرسي احوال و سالم بعد و اومد آرمين اول

 نشستم مهراد پيش رفتم کرد گل شيطونيم باز منم
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 چرا؟ اومدي تنها خوبي؟ مهراد سالم:من

 اومدم جانتون شايان با: مهراد

 بگيري؟ سامون و سر نميخواي تو ببينم جانم؟ شايان: کردم اخم

 که؟ نميزني باال استين واسم که شما کنم چيكار: خنده با مهراد

 بپوشم رب1 استين لباساي دارم عادت من ميدوني که خودت وگرنه نميزنم باال آستينامو همين واس سرده هوا: من

 دارم خبر اره اره:  زد لبخند مهراد

 زياديه سرت از يكم فقط خوبه خيلي ؟ دارما سراغ خوب دختر يه ميگمااااا: من

 کيه؟ بينم بگو شيطون ميكنم کمش خوب: مهراد

 ميدي؟ چي بهم بگم نوچ نوچ: من

 چوبي آبنبات: مهراد

 ممنوع من کالماي تيكه از تقليد ميدادم؟ بهتون من هميشه که اينو مهرااد؟؟؟؟؟؟؟؟: من

 بگو حاال نزن باشه باشه: مهراد

 پرپري ديه دوستمه خوب:من

 .. بياد بگو بهش خوب جدي؟:مهراد

 کردم اعتراف مهراد به تو طرف از باالخره پريا: سايه و پريا پيش رفتم

 ... ميكشمت..  ناديـــــــــا کن نگاه من چشاي تو کردي؟ چيكار: پريا

 يه خالي جاتون تازه ميدويد دنبالم اونم کردم فرار کردم قرض ديه تا 4.7 داشتم پا تا 1 که بود شده ترسناك پريا انقد

 بود رسيده فرا مرگم زمان کال د بو ورداشته چوبم

 اونم نياد اگه ميشه ضايه يدد خوب ولي مهراد پشت رفتم ديد وقتي شد سست پاهاش اولش پريا مهراد پشت رفتم

 هک بزنتم چوب با ميخواست پريا و گرفتيم قرار هم مقابل باالخره اينكه تا ميچرخيديم مهراد دور ها ديوونه عين اومد

 =((مهراد خوده به خورد دادم خالي جا بنده پوزش عرض با

 واساد سيخ همونجوري کال داد ارور کرد هنگ شد ميخكوب که پريا بيچاره

 کرد نگاه بهش اي لحظه چند مهرادم
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 سايه پيش تومدم گذاشتم تنهاشون ميشه رمانتيك داره اوضاع ديدم منم

 ميديديم رو پريا و مهراد داشتيم و ورداشتيم پفيال يه سايه با دور از و

 ميكردن نگاه همو فقط مهراد نه ميزد حرف پريا نه اصال هندي فيلم بود شده

 اينجا؟ سينماس:  سرمون باال اومد آرمين

 نميزنن حرف پانتوميمه که فعال بابا نه: گفتم ميكردم تعارف بهش رو پفيال که درحالي من

 ميكرد نگاه خنده با مهراد و پريا به داشت اونم و نشست پيشمون اومد و گرفت رو پفيال آرمين

 بگيرم؟ چيزي اي اجازه يه ميشينم دارم نگي اصال باش راحت:من

 ميكنم تماشا دارم ساکت هيسسسس: داد ادامه جلو به اشاره با راحتم نه:آرمين

 ما سمت برميگشت داشت ريا1 و خنده زير زدن جفتشون و کرد خواهي عذر اروم خيلي پريا اخرشم

 دارم اي نقشه يه من: آرمين

 چي؟:سايه و من

 .. بيارين گوشتونو:  آرمين

.......... 

 خنده زير زديم باهم نقشش شنيدن بعد

 ميدن انجام تولدشه که اوني واس کارو اين معموال: من

 امسال بشه اوري نو يه ميخوام مياد سرم بال اين سال هر من بسه نه: آرمين

 کنه فوت رو ها شمع ميخواد که بياين که زد صدا رو همه ارمينم و اورديم رو کيك رفتيم و کرديم قبول سايه و من

 کيك تو بذاره سرشو کرد فوت هارو شمع ارمين وقتي که گفتم بش و مهراد پيش رفتيم من

 واسادن ارمين سر پشت رفتن بيخبر جا همه از مهراد و پريا و گفت پريا به همينو هم سايه

 داد خالي جا سريع خودش و زد اشاره يه امير به کيكا کردن فوت بعد ارمينم

 کرد فرو کيك تو رو دوتا اون سر بود پريا و مهراد پشت که امير

 قدش به بزن: سايه به من ميرفتن ريسه داشتن همه که بود دار خنده حدي به صحنه اون

 بودا؟ من نقشه چي؟ من پ:  ارمين
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 !! بود تا 1 ما نقشه که فهمونديم همه به کال و زديم ارمينم قد به هه ههه

 برگردن کنن رديف ضعشونو و سر که بيرون دوتايي رفتم پريام و مهراد

 ديده منو که افتاد ساشا به چشمم ارمين دوستاي ال به ال از

 رام رو ساشا جوري يه خودش بخوام کمك شايان از نميخوام که گفتم و کردم تعريف ارمين واس چيزو همه مجبوري

 کنه

 کرده تهديدش اونام کرده دعوا ها بچه از تا چند با ميشه روزي چند کني تحمل شايانو توني ميدم حق: آرمين

 ميكشنش ميزننش

 کرده؟ دعوا:من

 جوش اونام اي قضيه سر شد دهن به دهن اونا با مياره در رو همه حرص زبونش با ميشناسي که شايانو خوب نه:آرمين

  طنزه و آره در حرص شايان خوب ولي رفته بهم زبونتون شايان تو که واقعا آوردن

 صبح؟ تا دريا لب بريم امشب ان يه پا کيا ها بچه: امير

 بودن شدن اماده حال در کردن موافقت همه

 يرونب اومديم وقتي که داديم لفتش انقدر ولي شيم حاضر که ارمين خونه اتاقاي از يكي تو رفتيم هم سايه و پريا و من

 نفر 4.7 جز بودن رفتنه همه

 باشه؟ مهراد ماشين با هم بقيه و سينا و امهراد ميريم امير ماشينه با من و مهراد و دوستات و تو ناديا:شايان

 کردم تاييد سر با

 با پريا هک وردارم موبايلمو رفتم سايه با گذاشتم جا موبايلمو واي اومد يادم تازه من که بيرون رفتن بقيه و مهراد شايان

 ..شايان..شا..  ناديا:  اومد ترس

 چي؟ شايان:من

 بيا بدو در دم ميطننش دارن: پريا

 رسونديم در دم به خودمونو و رفتيم سريع

 .. بوديم مونده شايان و امير و پريا و سايه و من و ما فقط و بودن رفته شون مهراد

 ميخوره داره فقط اونم اما کنه دفاع رفته اميرم ميزنن رو شايان دارن و افتادن نفر 1.0 ديدم

 ميشد باز بزور چشاشم ميومد خون داشت بود شده پاره لبش گوشه که شايان طرف دويدم بود اومده در اشكم

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

   نودهشتيا انجمن کاربر" ـانــآ ـ نــ" نصيري نادیا|  من هاي چشم سایت نگاه دانلود
 

30 

 اشغــــــــــال؟ عوضياي چتونه:من

 تو يگهد اومد بهوش وقتي بگو پسر اقا اين به: گفت امير به رو يكيشون ميكردن رديف لباساشونو داشتن نفر 1.1 اون

 نكنه دخالت ما کاره

 بودن نشده دعوا وارد ميكردن تماشا فقط اونا خب اما بودن نفر 1 همون جز که بودن وايساده گوشه نفرم 1

 ميومد بند داشت نفسم که حدي تا ميكردم گريه شايان براي داشتم بار اولين واسه

 خانومي نداري سليقه پسر دوست انتخاب تو: گفت و اومد سرم باال نبودن دعوا تو که اونايي از يكي

 و شكت بغضم نيست پسرم دوست اون.. اون عوضي:  گوشش تو زدم محكم ميخورد بهم حالم ازش جام از شدم بلند

 .. داداشمه اون دادم ادامه

 .. شد تعجب عالمت شبيه بقيه و سايه قيافه گفتم رو کلمه اين وقتي

 0-من هـاي ـ ـــ چشــمــ

 

 

 بود بسته چشاش بودم شايان سر باال که منم و رفتن پسرا اون

 بيمارستان؟ ببريمش:مهراد

 .. آره:من

 خوبه حالم نيست الزم: گفت مرموزانه لبخند يخ با و کرد باز چشاشو شايان لحظه همو

 کردم نگاهش فقط ثانيه چند تا

 رد ادا فقط زياده تعدادشون ديدم وقتي منم قويه؟ خودت بازيگري فقط کردي فكر:گفت و داد تحويلم نيشخند يه

 گرامي؟ آجيه چطوري حاال ههه هههه مردم بعدشم و خوردم کتك دستشون از که اوردم

 ..ي پسره ندارم حوصلتو که نزن حرف من با: صورتش تو زدم محكم کيفم با

 ماا خوردم زدن يكي نشد بدم همچين ميكنم فكر که حاال:کرد زمزمه ميكرد پاك لبشو گوشه خون که حالي در شايان

 داداشتم من اومد يادت سال 1.1 بعد تو اقاال

 ببندم؟ يا ميبندي:من

 ببخشيدااا البته ببند نيس زحمتي بازه؟ کفشم بند فهميدي توام ئه؟: شايان
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 برين شما بعد خوابگاه برسون منو زحمت بي ؟ مهراد:من

 باشه:گفت و رفت شايان به اي غره چشم مهراد

 اينكه از ببخشم شايانو بودم نتونسته هنوز من و بود گذشته ماجرا اون از سال 1 ميگرفتم سخت شايان به زيادي شايد

 قول به که استادي اون از اگه اما بودم خوشحال ترمشه اخراي و ميخونه داشنشكده اين تو که اخريه ترم شايان

 ميره کنه پاس واحدشو و بگيره نمره بتونه شده کشيده زنجير و غل به کالسش تو خودش

 انداخت خنده به منو بود سوال عالمت شبيه هنوز که سايه قيافه خوابگاه به رسيديم وقتي

 کنم؟ استراحت يكم خوابگاهتون تو بيام مياد خوابم منم: شايان

 دخترونس خوابگاه:من

 ادرم منم منه نوه اين ننه ميگم شما؟ پرسيد کسيم ميام بزرگت مامي جا سرم ميذارم چادر نيس مشكلي اصال: شايان

 بزرگشم

 .. نيست خوب حالت: من

 دستم اخ پام اخ شكمم اخ اخlکمر اخ نيست خوب حالم اصال اره اخ: شايان

 باي برم من ببري نام بدنتو اعضا بقيه تو تا: من

 شد پياده پشتم هم سايه و شدم پياده و گفتم اينو

 عزيزم ميبينمتتتت: گفت بلند و اومد خودش به تازه.. م....چشم اخ باشه اها: شايان

 رفتيم خوابگاه تو خودمون اتاق سمت هم با و کشيدم راحت نفس يه

 اداششد ميپرستن ازش وقتي کي داداشته؟؟اخه شايان نگفتي بهم چرا ناديا؟:  بهم پريد سايه که هنوز بوديم نرسيده

 چيه؟ نيست؟دليلش بيش مزاحمي يه ميگه کيه

 

 داشت دليل شو بيخيالش ميگفتم بهت وقتي ايه حرفه بازه دختر يه 1 شايان.. هيچي..  نميدوني هيچي تو سايه: من

 من صميمي دوست هم هاش دختر دوست از يكي و بود دوست همزمان نفر 122 با هميشه مثل هم موقع اون شايان

 هميش حاضر ادم که ميكنه بازي نقش طوري که اينه خواصش از يكي شايان ميكردم صداش اجي هميشه که کسي بود

 نداره بهش حسي هيچ شايان فهميد وقتي اما داره دوسش شايان ميكرد فكر هم دوستم بخوره قسم دروغاش سر

 تا رفتن شهرمون از خرابه اتوضاعش ديدن مامانش بابا که بعدشم افتاد هم درساش از حتي که حدي در شد افسرده

 فرن چند با نيست معلوم کرد جدا دوستم بهترين از منو شايان ندارم ازش خبري ديگه منم شه بهتر روزش حل شايد

 .. برادرمه اون بگم نميتونستم ببخشمش نميتونستم من و بود کرده کارو اين ديگه
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 دوستت داشته حقم خوشگله خيلي شايان اخه: گفت اروم بعد و خورد تاسف رو از اه يه سايه

 ههميش مثل و بزن بزن کرديم شروع و بردم هجوم سمتش به بالش با سايه؟ ميزنم فك خودم واسه دارم ساعته يه:من

 .. هميشگي هاي خنده و بچگونه هاي دعوا

* 

* 

 ؟ ميكنه چيكار اينجا انريكه کجام؟ من ببينم واي

  ميخونه رو ring my bellS داره دارم دوسش خيلي اهنگهه اين اوخييي.. کنسرتشه کنم فكر اها

Ring my bell, ring my bellS  

Ring my bell, ring my bells  

Ring my bell, ring my bells  

Ring my bell, ring my bells  

Sometimes you love it  

Sometimes you don't  

Sometimes you need it then you don't and you let go  

Sometimes we rush it  

Sometimes we fall  

It doesn't matter baby we can take it real slow  

Cause the way that we touch is something that we can't deny  

And the way that you move oh you make me feel alive  

Come on  

Ring my bell, ring my bells Ring my bell, ring my bells 

 شدم کر ؟ بدي جواب تلتو نميخواي ناديا؟: سايه

 رفتم هم مريكاا من ببينم نميكني؟ ولمون اينجام ببريم فيض انريكه کنسرت تو بذار بابا: گفتم بيداري و خواب حين تو

 ؟ اومدي دنبالم

 شدم بيدار کلم ببه بود سايه دسته کنم فك که جسمي يه برخورد با
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 گوشيته زنگ صدا بابا.. توهم سالم ههه ههه ؟ انريكه کنسرت ؟ بود کجا امريكا: سايه

 بودما؟ کنسرت سايه خالي جات اخ: گفتم بود شده باز تازه چشام که من

 حفظش که من شد پخش انريكه اهنگ اين و خورد زنگ بس بده جواب موبايلتو عزيزم سرت تو بخوره کنسرت: سايه

 شدم

 :دادم جواب حوصلگي بي با

 بلع؟-

 خانوم؟ ناديا خوبي سالم-

 بود؟ کي پسره اين..  بودا اشنا صداش

 شما؟-

 ساشام ها؟ واجبه سالم جواب-

 ورداشتم ناچاري رو از منيزه زنگ داره باز ديدم اما..  روش کردم وقطع نموندم حرفي منتظر

 امرتون؟-

 ببينيم؟ همو ميشه -

 شه نوبتتون بعد سال ايشاال کنين هماهنگ منشيم با بايد نميكنم قبول بيمار امسال ديگه من-

 بياين خوابگاه دم ديگه ساعت نيم لطفا واجبه کارم هه -

 بود؟ کي: سايه

 بيار چيزي غذايي يه واسم برو داداشييي زن جونم؟ سايه..  مزاحم هيچي: من

 عاشقي پدر بسوزه: گفتم بلند مياورد چيزي يه يخچال تو از داشت و رفت سريع سايه

 باشه خداشم از داداشت: خنده با سايه

 ..ك ميدوني نميشيا؟ خر ببين گفتم حاال: من

 ايه حرفه بازه دختر شايان که ميدونم: گفت بدم ادامه نذاشت سايه
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 به افتادم ساشا ياد يهو که ميكردم چك رو وبم هاي ام سي و ايميالم داشتم و کامپيوتر پاي رفتم خوردم که غذا

 و باشه يوونهد شايد ببينم برم گفتم اما رفته ميدونستم پوشيدم لباس سريع بود گذشته ساعتي يه کردم نگاه ساعت

 باشه مونده

 بود داده تكيه خوابگاه ديوار به تره ديوونه هم ديوونه از ايشون بله ديدم که

 عليك: من

 ؟ ديه بود سالم منظورت: ساشا

 کارت؟:من

 دستش با گرفت جلوم کليد يه ساشا

 ؟ ساشا ملي بانك تو شدم جايزه بنده اها:من

 نه: ساشا

 کنم؟ درستش ببرم بدي ميخواي شده خراب کليدتون:من

 نه: ساشا

 ميدي؟ تكونش جلوم ميذاري که اين با کني هيبنوتيزم منو ميخواي: من

 نه:ساشا

 ميدي؟ پزشو داري خريديش تازه اهاااا: من

 خونته کليد اين بابا نه نه نه: ساشا

 مستحق يه به بدش برو دارم خونه خودم خونم؟: من

 نه؟ يا بزنم حرف من ميذاري: ساشا

 بگو بدو ميشي اي عقده االن نگفتي هيچي رفت يادم ببخشيد اخ:من

 هدرست..  گفت بهم ديشب آرمين..  اينا آرمين و امير هاي آشنا و دوستا از و شاياني خواهر نميدونستم راستش: ساشا

 نزنيا؟. . ببخشيدا که کردم پر چيزاي يه خوابگاهتون تو و کردم اشتبهاي يه من ببخشيد اما بود بد اشنايمون شروع که

 بودي هم ديگه يكي با همزمان بودي دوستا من با تو کردم پر ولي

 ندچ گرفت شو گوشا محكم ساشا که طوري زدم بلند جيغغغغغه يه..  مشكوکه بهم نگاهاشون همه همينه واسه پ: من

 بخشيدب گفتم خنده با منم و کردن نيگام برگستن و شدن ميخكوب من جيغ صداي با ميشدن رد داشتن که دختره تا
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 زا نكردم لهت نزدم تا: ساشا به کردم رو خنده همون با بعد شه تنظيم صدام ميكردم کوك رو صوتيم هاي تار داشتم

 شووووو خفهههه چشام جلو

 خوابگاه واس که مبلغي همون بگير ميكنم اس واست ادرسشم اينجا برو: دستم داد رو کليد و خنديد بلند ساشا

 صاحبش به مبلغو بدي ميتوني کردم پيداش فقط نيسا؟من من ماله البته کردي اجارش کن فكر بده بهم ميدادي

 همين بري اينجا از که اينه واس فقط اين نه بدما چيزي بهت من نكن فكرشم

 انگهماه و سايه به موضوع دادن توضيح بعد و خوابگاه به برگشتم بودم افكارم درگير که منم ماشينشو سمت رفت

 اين از بهتر هم بود تر نزديك دانشكده به خيلي هم که هه خونه اون تو برم هفته آخر شد قرار ارمين با کردن

 بود فسقلي خوابگاهه

 

 برگرده دوباره ميخواست اما ميومد هم آراد ها مدت بعد باالخره سينما باهم بريم بود شده قرار که بود شنبه 0

 دي: ببينيمشون نميتونسيم ديگه ها حاال حاال و ميرفت امير و مهراد با بار اين البته شهرمون

 به بتهال کشتيم کرم حسابي خالي همگي جا نشستيم عليك سالم بعد رسيديم وقتي رفتيم پريا و سايه با دوباره

 دي:کشتيم کوندا انا هاي مار ديگر عبارت

 بوديم همه از تر جلو امير و ارمين و سايه و من بشينه کجا کي شد معلوم و کرديم رديف جاهامونو که اولش

 تا زدن حرف به کرديم شروع ما و شد شروع هم ما گرد ميز شد شروع که فيلم شايان و آراد و مهراد و پريا پشتمون

 مرده يلمف نقشاي از يكي کنم فكر تيكه يه که بعدشم نميكرديم توجه فيلمه به اصال دادن تذکر بهمون با چند که حد

 بميري نبايد تو ملينااا: ميگفت ميكرد گريه داشت فيلمه تو پسره بود

 کنم؟ كارچي من بميري اگه: داد ادامه نگفت رو همين فقط البته بميري نبايد تو مليناا: کرد تكرار بلند بلند هم شايان

 تيكه هتيك سنگا تخته به ميخورم پايين ميكنم پرت نياگارا ابشار از خودمو منم بميري ؟اگه کنه بزرگ کي بچمونو

 .. ميبره مياد دزده اقا بچمونم..  وحشي حيووناي خوراك و ميشم

 و دش کثيف شالم که اومد در بود نشسته جلو که دختره صدا جلويي صندلي رو گذاش کرد بلند پاشو امير لحظه همون

 اينا

 بشينه صندلي رو رفت اراد ديگه طرف يه از اومد در دادشون شايان کردناي ور ور از شايان هاي پشتي هم طرف اين از

 نطوراي و کشيد بنفش جيغ يه ديد خودش پاي رو رو اراد سر يهويي که مهراد زمين افتاد کله با اونم برگشت صندليه

 از يوزپلنگ سرعت با ميره ابرومون داره ديديم هم ما بيرون بندازن مارو که فرستادن رو چندنفر فرستادن که شد

  بيرون اومديم سينما
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 هک منم شد خود ي خونه بره هرکي نخود نخود بوديم زده هم صورت و سر به نصفقشو البته که بستني خوردن از بعد

 و رسوند منو اونم و شدم ارمين ماشين سوار رفتم پررويي کمال با و هيجان کلي با جديده خونه برم اونروز بود قرار

 بلند طبقس چند بفهمم خواستم و باال کردم سرمو بودم اي طبقه چند نميدونم اپارتمان يه در دم رفت هم خودش

 بسته داره اسانسور در ديدم شدم اپارتمان داخل وقتي رم 1 طبقه و بود 11 اتاقم شماره اي خونه عجب..  اُ.. اُ: گفتم

 پشت هب برگشتم نفس نفس با و تو رفتم شه بسته اينكه قبل و دويدم سريع نداشتم کردن صبر حوصله چون ميشه

 ببخشيد: گفتم سريم

 شده؟ چيزي: گفت پسره که بودم هه خونه به کردن فكر مشغول بودم اسانسور تو که ثانيه چند

 .. نه: گفتم ميكردم فكر داشتم وقتي بوده پسره رو نگام فهميدم تازه که منم

 اي قهوه موهاي و گندمي پوست رنگ و طوسي جين شلوار و طوسي تيشرت يه با بود ساله 11.11 حودود پسره يه

 بودمااا؟ ديده جايي يه اينو من ولي تيره

 گرفت خندم که خودم حرف از طرف؟ کيه بدونم کجا از که هست پسر دورم من انقد ماشاال گفتم خودم به يهويي بعد

 بود؟ 2 زيره سليقش پسر دوست انتخاب توي که نيستي هموني شما ببينم واسا: پسره

 دادم تذرکر بهت که هموني شمام: گفتم بودمش نديدده درست و بود تاريك هوا شب اون ولي..  افتاد جا هزاريم 1 واي

 نه؟ پسرم دوست نه برادرمه اون

 بود؟ تذکر اين:  گفت و صورتش جلو برد دستشو

  اعتنايي بي با اتاقم سمت رفتم و شد باز اسانسور در

  سمتم اومد ديدم که

 امرتون؟: من

 خانوم کنار برو من اتاق جلو از: پسره

  برو آقا منه اتاقه 11 اتاق: گفتم و اتاق در تو بردم رو کليد

 تو رفت من قبل و داد بهم کوچولو هل يه

 تو رفتم سرش پشت منم

 بيرون ميري ميشمرم 1 تا: من

  برو خودت بعدش ولي بشمر 1 تا: پسره

 منه اتاقه اينجا: من
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 کردم اجارش خودم رو اتاق اين منو نخندون هه: پسره

 بست ساکمو زيپ در و اومد که ارم در وسايلمو خواستم

 بيرون کردم پرتاب ساکشو مثل به مقابله براي منم

 ؟ يا بيرون ميري: گفت عصبانيت با

 يا؟: من

  بست سرش پشت درو بعد بيرون برد و کرد بلندم يهويي

 1 ارتماناپ پنجره از ساکت ديه ثانيه چند تا: گفتم و خنديدم بلند بيرون بودم انداخته که افتاد ساکش به چشام يهو

 پايين ميوفته اي طبقه

  جلو اورد دستشو بيرون اومد پسره و شد باز در ميزدم حدسشو که همونجور

 بده ساکمو نه اين:  گفت و حنديد دادم دست بهش منم

  اومد اونم و اپارتمان مديريت رفتم سريع و کردم اخم بود گرفته خندم خودم اينكه با و دادم ساکشو حرص با

 اتاقم تو مياد اقا اين و کردم اجاره رو 11 اتاق من ببخشيد:من

 ببره ايشونو بياد 112 بزنيم زنگ صورت اين در بايد خوب:  مرده

 گرفتين من از 11 اتاق ي اجاره براي رو مبلغ پيش روز 1 خودتون رادنيا سايان.. سايانم من: پسره

 شرره خودشم مث البد داره کم نقطه تا 1 فقط شايانه شبيه که اسمش گفتم خودم با

 شده اجاره من اسم به پيش هفته يه حدود اتاق اين نصيري ناديا.. ناديام منم:  گفتم مرده به رو

 بدين هاتونو کليد:مرده

 10 اتاق بره بايد ها شما از يكي شده اشتباهي يه گفت هست 11 اتا واس جفتش ديد ميز رو گذاشتيم رو کليدا

 نمياد خوشم فرد عدد از اصال نميرم که من: من

 همينطوره دقيقا هست 11 اتاق روي به رو که 10 اتاق و نمياد خوشم شه باز خيابون به رو پنجرش که اتاقي منم:سايان

 بدين اطالع بياين بعد برسين توافق به باهم برين شما: مرده

 خواستگاريه؟ مجلس مگه: من

 ها؟ خوشه دلت: سايان
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 11 اتاق برو نشي پشيمون ميخواي اگه: من

 نمشيم هم پشيمون نميرم:سايان

 لطفا بدين کليدشو 10 اتاق ميرم من آقا: گفتم و مرده طرف برگشتم

 اومدي عقل سر افرين هه: سايان

 .. ميفهمي بعدا: من

 i kill u: نوشتم ديوار رو دستم تو کليده با وردارم سايان اتاق از ساکمو رفتم باال رفتيم

 نميري خودت بپا فقط:  سايان

 زورب اما زمين بخورم سر با بود نزديك ميرفتم داشتم وقتي و جلو اورد پاشو ديدم يهويي ولي نشدم منظورش متوجه

 نيوفتادم و کردم کنترل خودمو

 ... داد سر بلندي ي خنده هم سايان

 6-من هـاي ـ ـــ چشــمــ

 

 

 بار چند..  نيست ديدم که بزنم صدا رو سايه خواستم ظهر؟؟ از بعد 1 له اوله..  انداختم ساعت به نگاهي يه شدم بيدار

 لمد ديشب چقد بودم خوابيده تنها که بود شبي اولين واي جديد خونه اومدم ديشب که اومد يادم باالخره تا زدم پلك

 ون از روزي نو از روز هه بودم کرده عادت بهش کم کم چون بود الاليي يه انگار بود شده تنگ سايه الكيه سواالي واس

 من؟ برم کش خدايي بنده کدوم جيب از روزيمو بايد امروز..

 ها بده تنهايي چقد دادم تكيه يخچال به بيحال سرکشيدم و ورداشتم آب بطري يه و يخچال سمت رفتم

 ميزنه چشمك داره( دارم دوست سبز موز) سبز درازه موز يه ديدم که جاش سر بذارم رو بطري رفتم

 خوردن موز به کردم شروع صبحي اول نخورمش و زمين بندازم روشو نيومد دلم اصال

 دم ديگه مين 12 داد ج خواسته خدا از که اونم اينجا بياد که سايه به دادام اس نمياوردم دووم تنهايي نميشد نه

 درتونم

 mp3 شده کامپيوترمونم ؟ ميبيني خدا اي گذاشتم موزيك باهاش ندارم کاري ديدم اما کردم روشن رو کامپيوترم

player که نميكنيم ازش اي ديگه استفاده! 
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 شغالا سطل تو بندازمش رفتم نبود بهش هم حواسم و بود دستم موز پوسته در دم رفتم برسه سايه ديگه که بود االنا

 شه؟ استفاده زباله سطل از چرا هست گرامي ي همسايه در تا اُ.. اُ ديدم که اتاقم

  سايان ي خونه در دم انداختم رو موز پوسته

 هم بغل تو رفتيم و زديم جيغ بلند نديديم همو قرني دو،سه يه انگار اومد سايه هم بعد ثاينه چند

 بزنيم جيغ ديگه بار يه بيا: گفتم آروم سايه به گرفتم اتيش افتادم که سايان ياد

 هان؟: سايه

 بكن رو گفتم که کاري همون هيسسس: من

 1..1..1: دادم نشون رو معكوس شمارش انگشتم با

 وير ليوانه که ميدادن نشون ميكردن پخش صدايي ولوم اين با فيلم توي مطمئنن اگه که زديم همزمان بلند جيغ يه

 در نيست مفيل و واقعيه دنيايه که حيف ولي بلنده صدا که بس ميشه منفجر يهو اتاقم لوستر ميشكنه و ميوفته طاقچه

 شه منفجر همونجوري سايان اقا مغز که بودم اميدوار عوض

 خودم اتاق در طرف کشيدم رو سايه و خودمو سريع ميشد باز داشت سايان اتاقه دره بود درست حدسم

 ميره پيش خوب پروژه اون که مطمئني ولي سايه ميدونم آره: گفتم آروم خيلي

 توش بود مونده اصال ميكرد نگاه منو داشت مبهوت و مات که سايه

 بگه چيزي يه ميخواست انگار کنم توجه بهش که داد تكون دستشو تمسخر حالت با سايان

 نكنه دارم طاقتشو من بگو نميدي؟ جواب چرا سايه؟؟: دادم ادامه سايه با صحبتم به و نياوردم خودم روي به من اما

 بده جوابمو سايه؟ شده؟ ورشكست بابات شرکته

 ميگيرم وقتتونو ببخشيد: سايان

 اريک صبح موقع اين شدين خيز سحر خوبن؟ بچه و زن خوبين؟ رادنيا آقاي سالم ئه؟ ئه؟: گفتم ديدمش تازه مثال من

 داشتين؟

 با ور اينجا احتماال ميزنين؟ هم جيغ اينجا مياين نبود بس موزيك صداي بودم خواب نشدم خيز سحر من نخير: سايان

 نگرفتين؟ اشتباه وحشت تونل

 بهم هک ميكني اينجوري اگه ببين سايه خب:سايه سمت برگردودنم رومو..  بازياس شهر تو که وحشت تونل بابا نه: من

 که؟ نداريم تعارف بگو ها؟ نيست مشكلي ندي کار شرکت تو
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 ودب نشده بسته کامل هنوز در ديدم که خنديدم ريز ريز و کشيدم آزاد نفس يه تو ميره و ميگرده بر داره سايان ديدم

 من سمت ميومد داشت انگار بيرون اومد کامال اتاق از سايان و شد باز دوباره که

 تا دميش کمتر هي سايان و من بين فاصله.. بود شوك تو شايدم يا بود ترسيده انگاري گرفت فاصله قدم چند سايه

 نگرفتي اشتباه رو راه با منو اونطرفه از رو راه ببخشيد: گفتم دهنم تو مياد سايان اقا نگم چيزي اگه ديدم اينكه

 هگرفت صورتم جلو رو موز پوسته ديدم که بزنتم ميخواد کردم فكر باال اورد دستشو و کرد استوپ همونجا: سايان

 ميمون ونجاا ميتونين مغالس بغل همين وحش باغ گرفتين اشتباه بازم نيستم ميمون من ولي رادنيا ي آقا ببخشيد: من

 هي کوچه بغل فروشيه ميوه اين از ميري داري ندارن عالقه موز پوسته به هم ها ميمون که بگم نره يادم اها کنين پيدا

 کني شاد اقال هارو ميمون دله ببر بعد بخر موز کيلو

 بود؟ من اتاق در دم موز پوست چرا بگي ميشه خانوم: سايان

 چيزي دزدي ديشب ممكنه ولي ببخشيدا خيلي ندارم اطالعي من اومد يادم تازه اها... که..  که بگه برات جونم: من

 باشه گذاشته اتاقتون در دم اينو نشون عنوان به و باشه اومده

 ميكنيد؟ کار سيرك تو شما: سايان

 اداشمد همكاره پس اونجايين؟ هم شما نكنه ئه؟ ؟ چيشده بگيره کار اونجا بره بفرستم ميخواستم برادرمو ولي نه: من

 ميشين

 اونجا برين بايد دوتايي خواهر برادر: سايان

  کمه مزدش دست که ارزه نمي نه: من

 تيمارستان بري بهتره پس: سايان

 نباشين نگران عيادتتون اونجا ميام حتما شدين بستري رفتين وقت هر: من

 ..ت.. ت.. آخيش: گفتم و قلبمو رو گذاشتم دستمو اتاقش تو رفت دادن جواب بدون

 شد باز اتاقش در دوباره ديدم شد تموم بگم ميخواسم تا

 ميدم اطالع مديريت به بياد در ازتون صدايي بخوابم ميخوام: گفت و بيرون اورد يكم سرشو سايان

 اتاقش رد به کوبيدم پا پشت با محكم کنم کنترل خودمو نتونستم که بود گرفته حرصم انقد بست درو و گفت اينو

 دست يدپر يهو پام ببخشيد: گفتم بده ادامه نذاشتم...  يا بخوابم ميذارين: گفت و کرد باز اتاقو در کالفگي با سايان

 اونه آثاره از ميشه بلند داره قدم کنم فك نبود خودم

 اتاقم تو رفتيم سايه با سريع گفتم که اينو
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 ؟ کيه پسره اين ناديــــــــــــا؟: سايه

 کني؟ شروع رو پرسيدن سوال بعد تو برسي اول نميشه: من

 آشناس خيلي کيه بگو من جونه نه: سايه

 رهصف زير پسر دوس کردن پيدا تو انتخابت که انداخت يه اينم ميزدن رو شايان نفر چن شب اون که پسره همون: من

 ها مايه همين تو بود گفه چيزي يه.. 

 ديگه؟ آمپوليه چي هيكلش لنزه؟ چي چشاش ؟ ميريزه رنگ موهاشو ببينم اين؟ شده جيگر چقد من؟ جونه: سايه

 بود؟ چند شايان شماره: گفتم طلبكارانه نگاهه يه با

 خر قتو يه جوونيم ناديا برم نه؟قوربونت زشته خيلي پسره اين ميگماا اصال داري؟ چيكار شايان با جونم؟ ناديا: سايه

 فقط گفتم برادري چشم به من بزنياا؟ زنگ نشي

 خاك به اينو پوزه تا من که بفهم فقط ميبيني چي عمويي پسر عمويي خواهري برادري چشم به ندارم کاري: من

 .. نيستم بردار دست نشونم

 من گردنه ميوفته خرجت پايين مياد يهو فشارت عزيزم باش آروم تو: سايه

 خسيسسسس اي: من

 ..  اومد در موبايلم صداي

 ميكنه قد قد هي مرغ هوو عين اومد در صداش باز محللل بي خروسه اي: من

 مرغه يا خروسه اين نفهميدم اخرش: سايه

 جنسس دو عزيزم: من

 منحرفـــــــــــ اي: سايه

 شمواد نصف جنسس دو ميگم همين واس ژاپنه و کره ساخت ببين بيا اخه ميگيري منظور که تويي منحرف بابا: من

  کره نصفش ژاپنه واس

 کن خاموشش بدي جواب نمخيواي بسه: سايه

 ميكنم خاموشش االن شايانه:گفتم سايه به رو..  شايانه ديدم کردم نگاه رو صفحه

 باشه داشته مهمي کار شايد وردار کني خاموش ميكني بيجا خيلي تو:سايه

 : دادم جواب
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 هوم؟:-

 سالم عليك:-

 بزن حرفتو:-

 کردم ديگم کار يه تازه کردم فراموش حرفمو زدي حرف اينجوري گرفتم استرس ؟ ميبيني ئه ئه ئه:-

 کردي؟ چيكار:-

 کردم خيس خودمو:-

 ميگي؟ چرت چرا پرروو:-

 کارت ينپاي که بگه بزنه زنگ گفتم کردم سالم نگهبانه اين به بعدش ساختمونتون پايين اومدم ميگمم جدي بابا: -

 .. نگهبون اقا گلم خودم من کن ول رو اونا:  گفتم ميده آب گال به داره ديدم دارم

 رفت شدم خيس روم گرفت آبو شيلنگ هم نگهبانه اون

 کرد؟ خيست که فقط گفتي همينو: -

 شددد داغون اعصابش کنم فكر ساعت 1 حدود ميزدم حرف باهاش داشتم نبود که اين فقط خب:-

 که؟ بردي بدبختو سره واي ؟؟؟؟؟؟ ساعت 1: -

 بردم؟ کجا سرشو ميزني؟ تهمت چرا االن تنشه رو سرش تو جون به نه:-

 نه؟ يا شده چي بگي ميخواي: -

  ببينتت ميخواد که اينجاس نفر يه خب:-

 کي؟:-

 هاا؟ بره بگم بهش نداري دوس مريمه:-

 برگشتن؟؟ آلمان از ميكني؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ شوخي: -

 قبله به رو دوريش غم از تو که بياره ورداره رو مريم اين گفتم منم اومدن اينا عموش گفت ديروز آرمين بابا آره: -

 شدي

 پايينه؟ مريم االن: -

 ميمونيم اونجا شب از پاسي تا شيريني و شام صرف به ميايم مريم و آرمين و من امشب بدم خبر بودم اومده نخير: -
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 هان؟ مياي چرا تو آش نخوده: -

 ميام دوستت عمويه پسر دوسته عنوانه به منم ميان عموش پسر دوستت خب:-

 باباي کنم حاضر شام واسه چيزي يه برم من باشه: -

 ايشاال شي فدام بري قوربونم باي: -

 و کرديم جور و جمع اتاقو سايه با سريع بود نيم و 1 حدودا ساعت نميشد تموم هاش گويي بزله کردم قطع گوشيو

 فقط هاااا خوبه پختم دست اخه پختم دست اون با نره آبروم مريم جلو که بيارن واسمون غرذايي يه که زديم زنگ

 دي: ميشه بيمارستان راهي ميخوره هرکي چرا نميدونم

 رمان هي داشگام کتاباي الي به ال از کتابام قفسه سمت رفتم نداشتم خاصي کار ديگه منم ميشد غروب داشت کم کم

 دراوردم ميخورد خاك اونجا داشت و بخونمش بودم نكرده وقت و بودم گرفته پيش وقت خيلي که

 چقدر نفهميدم ميكردم باز رو جديد ي صفحه و ميخوردن ورق يكي يكي ها صفحه فقط خوندنش به کردم شروع

 تا آينه جلو رسوند خودشو سريع سايه کردم رها ميز روي همونجوري رو رمان آورد خودم به منو در صداي که گذشت

 واجهم گل دسته يه با يهو شد باز در وقتي..  کردم باز اآروم درو دستگيره در به رسوندم خودم منم کنه درست قيافشو

  بغلش پريدم وقفه بي بود مريم پايين اورد صورتش جلو از رو گل دسته ثانيه چند بعد شدم

 هان؟ االن تا بودي کجا ؟ دختر تو خوبي: من

 ميدم جواب سواالتو چشم بكشم نفس بذاري يكم اگه:مريم

 ؟ ميشناسه مارو مگه اب اونور ميره که کسي ديگه بله.. ذوق بي اي: من

  حرفيه؟ چه اين:گفت و هام شونه به زد اروم و کرد مشت مريمدستاشو

 بودن مريم پشت که آرمين و شايان به افتاد چشام اومد سرفه صداي

 واسادين؟ اونجا چرا شما: من

 شد تموم مغلتون بغل بوس ماچ کار اگه البته.. ميشويم وارد ديهيد رخصت شما اگه: شايان

 نكني؟ نظر اظهار تو نميشه شايان:گفتم و بيرون اومدم مريم بغل از سريع

  نه: شايان

 تو بريم تو؟بياين چطوري آرمين سالم: من

 بزرگتررر اول: گفت و پاش تو زد يكي شايان که ميومد داشت آرمين تو اومديم مريم و من.. خوبم ممنون سالم: آرمين
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 کرد سالم و جلو اومد سايه

 دامن پاك بانوي اي برتو سالم: شايان

 پاك بانوي اي برتو سالم..  نزن باشه خب:  گفت دهنشو جلو گرفت دستشو سريع که رفت شايان به غره چشم يه

 ؟ خوبه يكي اين شلوار

  شنيدم ناديا از زياد تعريفتو ؟ عزيزم خوبي سالم: گفت مريم به رو سايه

 تبليغاتمو زياد ميدونم که هم ناديا اين.  نيستماااا کسي عزيز من ديدي؟ منو تازه ئه.. سالم: گفت جواب در شايان

 هستم حرفم رو من ولي شه راحت شرم از ميخواد ديگه کنيم چيكار شوهر خونه بفرسته زود منو ميخواد ميكنه

 بدم تحصيل ادامه ميخوام

 !شما نه بودم مريم با: سايه

 داد تحصيل ادامه ميشه ازدواجم بعد ميبينم ميكنم فكر دارم که حاال: شايان

 ديگه؟ اس سايه اسمت.. جون سايه ممنون: مريم

 ام سايه جان مريم آره:سايه

  نشستن نشيمن ميز رو شايان و آرمين

 کني تعريف واسم پياز تا سير از چيو همه بايد که اتاق اون تو بريم بيا مريم: من

 خوابم اتاق سمت رفتيم سايه و مريم با

 کنين غيبت اونجا پشتمون نرين که گفتم ميباشد مداربسته دوربين به مجهز مكان اين: گفت بلند شايان

  اتاق تو رفتيم شايان حرفاي به توجه بدون

 رفتي؟ يهويي خبر؟چرا چ کن تعريف مريم خب: من

 رفتم همين واسه کنم فراموشش ميخواستم بود اومده خوشم يكي از من ناديا راستش: مريم

 کني؟ فراموشش تونستي و: من

 تر بد يعني شد برعكس چيز همه ميكردم فكر بهش بيشتر بوديم مالزي که سالي يه اين تو اصال نه: مريم

 داري؟ دوسش بودي گفته بهش کيه؟ خوشبخت ي شاهزاده اين حاال: من

 نگفتم نهه..  ميشناسيش: مريم
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 ميشناسمش؟؟؟؟؟؟؟: من

 بود هميشگي همبازي يه دداشتم دوسش بچگي زمان از بود کنارم هميشه..  آرمينه دارم دوسش که اوني.. خب: مريم

  نشد اما کنم عوض حسمو ميخواستم کنم کنترلش ميخواستم شد عوض ساده داشتنه دوش حس اون يهويي ولي

 بهتره؟ که بالتكليفي از بگو بهش خب آرمين؟:من

 ميبخشي؟ منو ناديا کردم کاري يه راستش: مريم

 ..بگو کردي هرکاري سرت فدا مريم بگو: من

 باشه هداشت دوسش کسي اگه بفهمم ميخواستم بگم بهش چيزو همه که بودم شده مصمم برگشتم وقتي راستش: مريم

 ..کردم بازگو رو تو ي گذشته داشتنه دوست موضوع ناخودآگاه همين واسه چيكارميككنه

 يزچ همه دوباره نميخواستم بود گذشته واسه بود هرچيزي اخه..  شد گرد کامال چشام مريمگفت رو ها کلمه اين وقتي

 و پريا و مريم و من مريم قول به بوديم باهم هميشه ما بگيرم فاصله ازشون سال چند دوباره نميتونستم شه برمال

 طريق از آرمين مدت يه از بعد که بوديم باهم و بوديم محل بچه بوديم کوچيك خيلي وقتي از امير و مهراد و شايان

 جا همه و هميشه.. مهراد طريق از هم آراد پيوست ما جمع به بود صميميش دوست که امير و بود پسرعموش که مريم

 ..بپاشه هم از قديمي دوستيه اين زودگذر احساساته سري يه بخاطر نميخواست دلم بوديم باهم

 ميگم جدي بگم قصد از نميخواستم شد يهويي..  ببخشيد شدي؟ ناراحت الو؟؟ ناديا؟؟؟: مريم

 دقيقا؟ گفتي چي حاال: من

 ميخواستم..  احساساتو اون کردي فراموش اما بود اومده خوشت ازش پيش سال 1 يعني موقع اون که گفتم: مريم

 ميشه چطوري داره دوسش يكي وقتي بدونم واکنششو

 گفتي؟ هم خودت راجب حاال: من

 و دسفي و سرخ ميلرزه دستام مياد بند زبونم ميشم يجوري بزنم حرف باهاش ميرم اصال ناديا..  نتونستم..  نه: مريم

 ميكنم عوض رنگ حسابي خالصه و ميشم بنفش

 بهتره اينجوري صورت هر در بگي بهش زودتر بهتره: من

  بيرون رفتيم اتاق از سريع و کرد جلب هممونو توجه شايان يهويي ي صدا و سر صداي

 چوب چهر به داده لم آرمين ديدم که در سمت رفتيم بازه خروجي در ديديم نشيمن تو رفتيم

 چخبره؟ آرمين؟؟:من

 4-من هـاي ـ ـــ چشــمــ
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 چخبره؟ آرمين:  من

  ميخونه خودش واس بيرون داره حمومه کرده فكر شايان هيچي: آرمين

 رفشح تو با.. ميزنه داد بلند انقدر که راکه سبكشم البد:  گفتم و آوردم در قيفي بستني يه و يخچال سمت رفتم

 شده؟

 و پايين انداخت سرشو..  شده دعواش باش ديده يكيو بيرون من گردن ميندازي چيو همه خانوم؟ چه من به نه: آرمين

 هميشگيشه کار:  گفت لب زير

 ؟ چي؟چرا نگفتي؟کي؟ تر زود چرا: من

  خودت؟ ببيني بري بدم سواالتو همه جواب بخوام من تا نيست بهتر:آرمين

 بيرون سمت رفتم و دادم هولش در کنار از و کردم کوچولو اخم يه

  دارن دعوا همه با ان همه عين برادر خواهر: آرمين

 ها؟ ميگي چي ميشنوم: من

 ديگه بشنوي که ميگم: آرمين

 بحث و جر باهم داشتن بوده ديده رو راه ته رو سايان شايان ميزدم حدس درست بيرون رفتم و کشيدم آزاد نفس يه

  ميكردن

 انداختين؟ راه صدا و سر چرا چخبره اينجا: گفتم بلند و طرفشون رفتم

  نباشه کاريت تو برو تو ناديا: شايان

 سريع تند زود بندم پشتت درو نميخواي و داري رو اتاق تو اومدن فكر حتي اگه شايان ؟ نه يا بدونم بايد من: من

 بده توضيح

 اين مشديد مينداختم نگاه يه بيرونو داشتم ناديا؟ ميكنه چيكار اينجا اين ؟ نمياد يادت رو عوضي ي پسره اين: شايان

 آشغالو

 وهم ساختمون بيرون بذارين قرار يه زحمت بي ندارم مشكلي که من باهاش کني دعوا ميخواي شايان باشه باشه: من

 بيوفتين دعوا و ببينين
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 يتونيم فهميدم خوبه: گفت و من سمت کرد رو هم بعد و ميرفت ور موبايلش با داشت بيخيال که سايان به افتاد نگاهم

 دارم کار من ببرش لطفا..  کني جمعش

 ودب نزديك و جلو گذاشتم پامو که سايان سمت ميرفت داشت..  بعد بيارم جا رو پسره اين حال من اول واسا نه: شايان

 کامال مالقات يه بعدا باشه يادت ميرم دارم فعال: گفت و سايان به کرد رو داره پا يه من مرغ فهميد..  بخوره زمين

 عزيزم داشت خواهم باهات بيرون رمانتيك

 و رس اونجا نميخواستم که بودم آبروم فكر فقط هه ؟ ميترسيدم يا آوردم کم بود کرده فكر..  ميخنده داره سايان ديدم

 بخندي و ببيني رو ما وبر بر نسي وا که شما طلب اينم:گفتم و پيراهنش رو انداختم رو بستنيم..  شه صدا

 هييييي: گفت که اتاق سمت رفتم هم خودم و نشدم واکنشش منتظر

 ..  شد حروم که داشت ارزش بيشتر بستنيم نزن غر: گفتم کنم نگاه پشتمو اينكه بدون

 .. داخل رفتم

 ..  آفرين آوردي جا حالشو خوب اما بود کي اين نميدونم: مريم

 .. قدش به بزن ديگه خودمه آجي ايول: شايان

  بود شده خيره جا يه به که آرمين به افتاد چشمم شايان بعد

 ميكني؟ سير فضا تو کجايي؟ ؟ آرمين هوشي: من

 ميكردم فكر اي مسئله يه به داشتم نه: گفت جاش سر يود اومده حواسش تازه انگار که آرمين

 چي؟:من

 روده رهدا کوچيكه روده آخه چيه شام که بودم اين فكر به: گفت بپيچونه ميخواست فقط انگار که حالتي يه با آرمين

 ميخوره رو بزرگه

 حرفي هيچ هيچكس رفتيم که ميز سر ميذاشت ميز سر مياورد رو ها غذا هم سايه چيديم رو شام ميز رفتيم مريم با

 : گفت آرمين ميكرديم جا به جا رو ضرفا داشتيم وقتي شام بعد و خورديم تمام آرامش با غدامونو..  شايان حتي نزد

 داري؟ وقت فردا

  کي؟: من

 کال االفه ميدونم که شايانو.. ديگه تو:آرمين

 شورم بچمو تا 1 لباس و رخت کنم جارو حياطو بشكنم حوض يخ بايد داريم کار چقد که نميدوني نه: من

 ان مريم و سايه هاتم بچه حتما بله بله: آرمين
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 نيست هم ساله 1 بچه يه اندازه به مغزشون ميدن قورت منو که نكن هيكلشون و قد به نگاه آره:من

 داري؟ وقت فردا شوخي بي: آرمين

 بيام؟ توهم مادر بجاي من ميخواي کسي خواستگاري بري قراره چي؟ واسه:من

 بيا توام ضايس برم خودم گفتم کتابه نمايشگاه يه بابا ؟ هستياااا آدمي عجب بابا اي: آرمين

 كنمن قبول خواستم ؟ نميبره اونو چرا االفه خودش بقول که شايانم اين نيست؟تازه مريم مگه من؟ چرا گفتم خودم با

 اه خانواده اون از و نداشتن مشكلي مون امد و رفت با خانوادمون ما اخه بود ضايع بيشتر نميكردم قبول اگه چون ولي

 بولق اگه بودم راحت شايان دوستاي با هم هميشه بيرون رفته پسر فالن با دختر فالن چرا وا؟؟؟؟ بگن که نبوديم هم

 احساس اون مريم اينكه از نيستم راحت باهات و نيستي داداش مثله واسم ديگه که ميفهموندم جورايي يه نميكردم

 ..  کنم انكار نميتونستم اينو و بودم معذب بود کرده گو باز بچگانمو

  ؟ داره منافق چقدر بياي اگه ميكني فكر داري: آرمين

 ميام بخرم کتابي يه ميخواستم منم نداره مضري چيز هيچ ديدم ولي.. همينه دقيقا آره:من

 ؟ درسي کتابي؟ چه:آرمين

 بخرم ميخوام رمان يه ؟ اخه کردم خرج خودم جيب از پول يا گذاشتم وقت درسي کتاب براي کي من: من

 نكردي تموم هنوز قبليتو رمان که تو: سايه

 کني؟ ضايه بايد گفتم چيزي يه من حاال سايه روحت تو اي گفتم دلم تو

 نبود جالبي زياد رمان آره:من

 برداشتش سمتشو رفت بود مونده باز هنوز رمانه که ميزم به افتاد نگاهش آرمين

  اخد امون به کردم ولش که بود داستان عاشقي و عشق صحنه سره..  چيزه اخه بگيرم دستش از که رفتم سريع منم

 من بدش آرمين:من

 نداشتيم خبر ما ميخونه هم عاشقونه رماناي کوچولو خانوم له له او: آرمين

 بزرگه آقا نيستن احساس بي تو مثله که همه:گفتم اردم در دستش از رمانو داشتم سعي که حالي در

 قدم يه ظهلح همون آرمين که بپرم رفتم بگيرم نميتونستم بود تر بلند قدش چون و گرفت باال دستش با رمانو آرمين

 ..  سينش رو افتادم لحظه يه برداشت جلويي
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 زا ولي..  باشه نبوده ما به نگاهشون وقت يه که کردم نگاه شايان و سايه و مريم به و..  کردم جور و جمع خودمو سريع

 ونکارش ميدون و ميشن مرتكب خطايي يه که کسايي مثله من ولي بود اتفاق يه خب..  بود متوجه سايه بدم شانس

 ترعاي هارو فاصله يكم ميخوام که ميزدم تابلو..  کردم برخورد باهاش کنن جورش و جمع ميخوان سريع و بوده اشتباه

 .. کنم

 هميناس خوراکتون دخترا شما: گفت و دستم داد کتابو بود شده من شدن معذب متوجه کنم فكر که آرمين

 دخترا کردنه اذيت پسرا شما مثل خوراکمون خوبه: گفتم و کتاب همون با شونش رو زدم محكم و ورداشتم کتابو

 نيست

 کنن تابلوت سر بر خاك: گفت گوشم در سايه..  مريم و سايه پيش رفتم

  جان سايه لطفت از ممنون: من

  خوردين که شامتونو بذارين؟ تنها مارو برين نميخواين شما آرمين ببينم: مريم

  برين نديديم رو همديگه سال چند ما ميگه راست مريم شايان آره:من

 ميكنن بيرون روشن روزه تو مارو خدا تورو ميبيني: شايان

 !! باهوش شبه االن شايان: من

 برم جايي االن نميتونم خوابيد پاهام من اصال عاقا: شايان

 ؟ کنم بيدار پاهاتو يا ميري: گفتم و طرفش رفتم

 ببرم دارين اضافه کارتون ببينم..  ميشم خواب کارتون ميرم: گفت اي بچگونه حالت يه با و شد بلند ميلي بي با شايان

 بخوابم؟ خيابون تو

 به ادافت نگام که ببندم درو خواستم بيرون انداختمش بعدشم و در سمت دادم هلش..  برو نكردم کارتون خودتو تا: من

 آرمين

 ؟ بدي هول منم ميخواي: آرمين

 بيرون برو گفتم اشاره با حرفي هيچ بدون و کردم باز درو

  خشن چه واي واي: آرمين

 گفتي؟ چي:من

 .. شما هميشه روزي به اصال..  فشن چه واي واي گفتم: آرمين
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 ! بود مشخص بودياکامال گفته همينو دقيقا آره:من

  ميخنده ريز ريز داره سايه ديدم بستم درو رفت ارمين وقتي

 ؟ چته: من

 کردي؟ بيرون اينجوري رو بخت بد اون چرا روش افتادي که بود خودت از اشتباه اخه: سايه

 نروي رو:من

 .. ها گيري در بابا..  بسه بسه ناديا: مريم

 نگفتيا؟ جزعيات شرح با واسم کامال هنوز گذشت خوش اونور ببينم بگو زود حاال ههه بسه باشه: من

 بود بسته تامون 1 هر چشاي صبحه 1 ساعت ديديم شد تموم وقتي و کردن تعريف به کرد شروع مريم

 داري؟ خواب تو مريم: من

 هوشيار و بيدارم کامال که من من؟ نه: مريم

 معلومه الت نيم ال يه چشاي اون با آره:من

 ميبيني؟ رو مريم چجوري اس بسته که خودت چشاي ناديا: سايه

 ختت از قشنگ گكه بيچاره سايه شدنمون بيدار از بشنوين حاال..  برد خوابمون همونجوري گفتن هزيون کلي با........ 

 ازش خودم نه و بودم خوابيده پتو روي هه که منم بود بالش زير سرش که هم مريم بود خوبيده اونجا و پايين بود افتاده

 وضعي يه اصال روش رفتم منم و ميكشيديم هم از رو پتو هي خواب توي اومد يادم کم کم..  بقيه نه کردم استفاده

  تخت رو شدم ولو خودم بعد و زدم صدا و مريم و سايه

 داشتم خواب هنوز من ولي کامال شدن بيدار اونا

 نباش خوابالو انقد..  ناديا داري قرار امرو اخيي:سايه

 واي:  زدم داد بلند و..  پريد سرم از خواب سايه حرف اين با

 ترسيدم ديوانه چته: مريم

 نه؟ يا بگم که بدونم رو رمان يه اسم بايد االن..  رمانم يه دنبال گفتم الكي من اخه: من

 بگو اومد گيرت اسمي هر ندارهع کاري که اين: سايه
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 چجوري ميشه ضايه وگرنه باشه نداشته اينجا که بگم رمان يه بايد..  هست فروشي کتاب يه جا همين دم اخه: من

 نپرسيدم؟ فروشي کتاب اون از ولي بودم رمان يه دنبال

 کنيم؟ چيكار ميگي:مريم

  چنده؟ ساعت: من

 شديم بيدار زود خيلي ماشاال ظهره از بعد 1: سايه

 کتابخونه بريم شين اماده باشين زود: من

 ين؟دار رو ياسممين رمان آقا: پرسيدم فروشنده از فروشي کتاب به رسيديم وقتي..  شن اماده که رفتن تعجب با اونا

 بله:فروشنده

 چي؟ رکسانا..  اه: من

 بله فروشنده

 پريچهر؟:من

 داريم رو پور مودب آقاي هاي رمان همه: فروشنده

 نش؟باشي نداشته ولي جالب هم باشه قشنگ هم که دارين کتابي اقا...  اي..  باشين نداشته نميشد گفتم لب زير من

 تهنداش ولي باشه هم قشنگ و باشه جالب که باشيم داشته که ميخواين کتاب يه نشدم متوجه ببخشيد:فروشنده

 باشيم؟

 باشينش؟ نداشته ولي اشه خوب که ميشناسين کتاب يه شد اشتباه ببخشيد آخ:من

 مومت رو عشق حريمه ولي ميپرسين عجيبي سوال: گفت لحظه چند بعد و کرد نگاه بهم بهت با لحظه چند فروشنده

  نداريم وفعال کرديم

 مهمه ندارين فعال که همين اقا ممنون: من

  ميكرد تعجب با لحظه اخرين تا فروشنده بيرون اومدم کتابفروشي از و گفتم اينو

 ميخنديدن فقط مريم و سايه بيرون اومديم وقتي

 !! شدن ساکت جفتشون موبايلم زنگ صداي با لحظه همون

  برداشتم بود آرمين
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 کجايي؟ سالم: -

  بيرون اومديم سايه و مريم با..  کجايي بگو بعد بدم سالم جواب واسا..  سالم: -

 بريم؟ بياي ميتوني االن:-

 ؟ برم ؟ برم االن ميگه: گفتم مريم و سايه به اروم نشنوه آرمين که اسپيكرشو رو گرفتم دستم با آروم گوشيو

 .. شب تا بهتره بري االن آره:سايه

 پاش تو کوبيدم محكم

 کنيم غيبت سرت پشت يكم شيم آشنا بيشتر باهم ميريم هم سايه اين و من بهتره برو االن ناديا اره: مريم

 لظحه چند بود شده قطع صدا مثال که کردم الو الو هي و گوشم نزديك بردم دوباره گوشيو

 ؟ مياي..  ميشنوم..  الو: -

 .. منتظرم آپارتمان بغل پارك آره:-

 مگه؟ پارکي تو االن:-

 .. آره:-

 .. شد پياده..  بود آرمين..  شنيدم رو ماشين ترمز صداي لحظه همون

 پارك؟ شده خيابون اين حاال تا کي از: آرمين

 نيست دور که زياد داره فاصله پارك با متر چند خوبه حاال..  بزنن پارك يه اينجا بود قرار اخه: من

 سالم: سايه

 ..  خانوم سايه سالم: آرمين

 ميكني گناه وقت يه نكني سالم مريم

 نميكنم سالم ها آشنا به من: مريم

 ميكني؟ سالم ميري ببيني خيابون تو غريبه يه مثال ديگه بله: آرمين

 کنيم؟ عليك سالم دوباره داره لزومي چه ديديم همو ديشب همين د.بو اين منظورم نه: مريم

 بريم؟ نيست مشكلي اگه کوچولو ناديا بيخيال حاال..  امروزه االن شد تموم ديشب: آرمين

 !! خونه تو برين دور دور از شدين خسته: گفتم و سايه سمت کردم پرتاب خونمو کليد
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 بدي؟ ادم مثل ميميري: گفت و گرفت هوا از رو کليد هم سايه

  کرد حرکت ماشين و شد سوار هم آرمين..  نشستم جلو آرمين شاره با ميشدم سوار داشتم

 کردم زياد رو بود کم خيلي که موزيك صدا يكم ضايس ديدم نشد بدل و رد بينمون حرفي هيچ

 کوچولو؟ چخبره شدم کر: آرمين

 ديگه شدم بزرگ من دوما بگيري گوشاتو ميتوني شما اوال: من

 کوچيكتري من از سالي 1.1 هنوزم دوما کنه رانندگي کي بگيرم گوشامو من اوال: آرمين

  آقا عقله به بزرگي: من

 بخري ميخواي کتابي چه بينم نزن حاال بسه: آرمين

 عشق حليمه: گفتم بودم پرت يجورايي نبود حواسم که من

 نشنيدم که من ؟ جديده داستان: آرمين

 .. شد اشتباه ببخشيد بود عشق حريمه منظورم گفتم بودم اومده خودم به تازه که من

  ؟ بود سخت انقد اسمش چرا اين آخه؟ بود قحطي اسم:  گفتم دلم تو

 ميخنده ريز ريز که آرمين به افتاد نگاهم

 چته؟: من

 ههههههه عشق حليمه..  چيزي اي اغذيه بريم ميخوايم کردي فكر نكنه عشق؟ حليمه: آرمين

 7-من هـاي ـ ـــ چشــمــ

 

 .. ميخنديد فقط داشت که کردم نگاش

 من؟ به دوختي نگاهتو دختر؟ شدي عاشقم چيه: گفت برگردونه سرشو اينكه بدون

 ديوونه؟ شم تو عاشق کمه دورم پسر مگه: من

 ..نيبست بعيد که تو از: آرمين

  رسيديم شو پياده حاالم

 شدم پياده ميشكوندم فكشو ميزدم بود دستم تو چيزي سنگي ميخواست دلم که حالي در
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 ..  شديم نمايشگاه وارد

 چگونهب صداي به افتاد غرفه يه به چشمم اينكه تا.. ميكرديم نگاه هارو غرفه دونه به دونه داشتين..  بود شلوغ خيلي

 بخريم؟ برات بريم ميخوره بدردت دارن تو سن مناسب کتاباي هه غرفه اون آرمين؟: گفتم

 اومد خوشت: گفتم آرمين به رو داشت کودك داستان کتاب که بعدي ي غرفه رو به رو رفتيم.. بريم باشه: آرمين

 آرميني؟

 ؟ بچم من: آرمين

  گفتم فروشنده به رو..  اوره: من

 بهتره؟ کدومش ميخوام ساله 0 ي بچه يه براي کتاب يه آقا: من

  دختر؟ يا پسره:گفت مكث کمي با غرفه ي فروشنده

 پسره: گفتم و انداختم آرمين به نگاه يه من

 بريم بيا ميگفت هي اشاره با آرمين

 هميخور بدردش اين گفتم بعد و برداشتم رو يكي و بردم دست..  داد نشونمون فروشنده که کتابي تا چند بين از

 .. کردين انتخاب اينو که باشه بازي لج پسره بايد:  گفت فروشنده

 

 ..  آره:  گفتم

 واه و واه واه واه سياه ناخن بلند موي گفتم و کردم نگاهي نيم آرمين به دوباره

 ارهد سرش جلو گرفته کتابو همون که ديدم آرمينو برگشتم وقتي دادم رو فروشنده پول و آرمين دست دادم کتابو

  ميخنده

 .. بگيريم رو ميخواستم که کتابي واسم بريم: من

 تيوق و داره که گفت ؟ دارين عشقو حريم پرسيدم يجا وقتي باالخره که زديم سر رو غرفه تا چند رفتيم آرمين همراه

 ديگه؟ عشقه حليمه همون منظورت:  گفت يواش آرمين بگيرمش ميخواستم

 کرد حساب پولشو و جلو رفت خودش و عقب کشيد منو و گرفت دستمو بعد

 نيستم دست تهي ميكني فكر که اونقدارم ؟ کنم حساب خودم نذاشتي چرا: من

 !! تو واس منم خريدي کتاب واسم تو نداره ربطي من به دست تتلو يا دستي تهي: آرمين
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 لحظه دچن براي واقعا شونم که طوري..  من به زد خودشو محكم يكي که نمايشگاه از برميگشتيم کم کم ديگه داشتيم

 .. افتاد دستم از کتاب و گرفت درد

 دارم کارت بمون داداش؟ کجا: گفت و گرفت رو بهم بود زده که پسري دست آرمين

 رمب بايد دارم کار من اما ببخشيد: گفت منه همراهه و اومده باهام آرمين که بود نشده اين متوجه کنم فكر که پسره

 و ميري راه داري گوسفند مثله وقتي: گفت کنه کنترل خودشو که بود کرده جمع دستشو حرص شدت از که آرمين

 نداري؟ کار ديگران به ميزني تنه

 .. طرفم اومد خودش خانومه اون بابا ؟ زدم تنه من:  پسره

 نسشا از اينم شه دعوا اينجام نميخواستم..  پسره صورت تو زد بود گرفته که مشتي همون با بده ادامه نذاشت آرمين

 ..  ميشد چيزي دعوايي يه و ميوفتاد اتفاقي يه بايد ميرفتم هرجا که بود من بد

 .. بريم بيا کن بس ؟ آرمين: گفتم آروم

  طرفم اومد و کرد ول همونجوري رو پسره آرمين

 ؟ خوبه حالت:آرمين

 .. که نشد چيزي آره:من

 يه با و دستم داد بعد بره خاکش و گرد که کرد روش فوت يه برداشت رو زمين بود افتاده که رو کتاب و شد خم آرمين

 .. گرفت محكم دستمو ديگش دست

  بيرون اومديم نمايشگاه از باالخره

 ميري؟ کجا:آرمين

 .. ديگه خودم خونه ميرم خب..  امريكا ميرم: من

 نميكنه؟ اذيتت که اونجاس که پسره اون: آرمين

 سايان؟ ؟ کي: من

 هستيمااا ما کرد ايجاد مزاحمتي درکل...  شيطون..  گرفتي ياد که اسمشم به به: آرمين

 بزنيش؟ بياي ميخواي کرد کاري برفرض بله:من

 .. ميكنم نوازشش ميام پس نه: آرمين

 ..  خورد زنگ آرمين گوشي که بوديم برگشت راه توي
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 شايانه: آرمين

 اسپيكر بذار: من

 بله؟: -

 .. بله و مار زهر..  بله و حناق..  بله و مرگ. .. بله و درد...  بله و کوفت: -

 شايان؟ بدي ادامه همينجوري ميخواي: -

 نكني جوابي هم بزرگترت با که بزنه نيش مار زبونتو اين الهي..  هستي جا هر شه پنچر ماشينت الهي که اي: -

 بزني زنگ من به اينكه جا چكاپ براي برو بيمارستان ؟ تو چته: -

 ازم منياورد پايين فكتو نزدم تا آرمين..  استغفورال..  و داري تو رو مشكل دارم؟ مشكل ميگي من به خدا تورو ببين: -

 کن خواهي عذر

 ميگفت؟ چي ديوونه شايانه اين اخه..  کرديم نگاه هم به تعجب با لحظه اون آرمين و من

 تخود پتي الل زبونه همون با حاال.. کرد خوبي کاره بيامرزه پدرشو خدا زد نيش زبونتو ماره اون شدي؟ التل آرمين:-

 هستي گوري کدوم بگو

 خونه ميرسونم رو ناديا دارم راهم تو: -

 اون؟ ميشنوه صدامو چيزه...  اها:-

 اسپيكره رو: -

 .. بگردم دورت..  شم فدات..  من برم قوربونت ؟ جونم آرمين..  عزيزم ميگفتي تر زود بده مرگم خدا اوااا:  -

 نه؟ يا داري چيكار ميگي بابا: -

 گفتم ولي..  ميادا در چاه ته از صدات فهميدم ؟ خب اسپيكره رو صدام ميگفتي شم مرگت پيش من الهي آرمين: -

 مگل اجيه نميدونستم..  بزني حرف حموم تو رفتي يواشكي زده زنگ بهت پسر يه وقتي ترسيدي مامانت از شايد

 ؟ که پيشته

 کنم؟ قطع يا ميگي شايان: -

 ميري داري گفتم بودم کوچمون دم اخه..  ندادي جواب زدم زنگ باري 3.12 من خب هيچي..  تو مني جيگره آرمين: -

..  ميگيره پول تومن 1 ميگفت مرده رو کرايه کردن گرون نامرداااا بگيرم تاکسي رفتم اخه ناديا خونه برسوني هم منو

 به رسيدن براي گلم اجيه سره فدا ك؟ نيست پولي اصال که تومن 1 ميبينم ميكنم فكر دارم که االن..  چيزه ولي
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 شايد بزنين زنگ شد تنگ برام دلتون اگه ميكنم قطع نميشم اوقاتتون مزاحم.. ميدم بخوان ميليونم 1 خونش

 دادم جوابتونو

 حافظ خدا نميشه تنگ دلمون: -

 هک شد چطور ميكنم فكر خودم با هي گاهي.. بده عقل بهش خدا:  گفت و کشيد عميق نفس يه آرمين کردن قطع بعد

 نيست جدي کاري هيچ تو هيچوقت..  شدم دوست گويي بذله ادمه همچين با

 نبردم پي خلقتش به هنو منم: من

 يكم کمتره هات گويي بذله فقط خودشي از اي نمونه که تو: آرمين

 واقعا دارين لطف نكنه درد شما دست: من

 نداشت شمارو قابل نكنه درد شما سر: آرمين

 ..  آپارتمان به رسيديم

 نداري؟ کاري خب:من

 ..نه: آرمين

 ..  شدم پياده

 خودشو بود کرده مظلوم شرك ي گربه عين کردم نگاهش برگشتم لحظه يه که خونه تو ميرفتم داشتم

 .. شيشه به زدم و ماشين سمت برگشتم دوباره

 داخل ايبي نكردم دعوتت فقط بار يه ههههه..  تو بيا پاشو توام نكن نمايي مظلوم: گفتم خنده با:  پايين داد رو شيشه

 ديگه تساع دو يكي بتوني اقال که بيا راهه تو کنم فكر شايانم..  بيا پاشو بياري خودت سر چيزي باليي ميترسم ها؟

 ..ببري خودت با هم اونو

 پايين بياد موندم منظر زدمو رو آسانسور دکمه تو رفتم

 .. کنه پارك ماشينو رفت هم آرمين

 همون که..  راست سمت از برم خواستم شدم هول يكم..  شدم رو به رو سايان ي قيافه با يهو شد باز که آسانسور در

 .. چپ سمت اومد اونم لحظه همون که چپ سمت رفتم..  کرد باز چپ سمت از برام رو راه اونم لحظه

 .. تو برم زد اشاره و اسانسور داخل طرف به عقب رفت قدم يه سايان که خودم سر تو بكوبونم ميخواس دلم
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 تو اي. . رس خاك يعني..  کنن سرت تو خاکكككك ناديا:  گفتم رفت وقتي..  بيرون رفت خودش بعدش و تو رفتم منم

 .. ديوونه ساشاي اون مثل يكي اينم ميشم؟ هول ميبينم رو بيابوني غول اين انقدر چرا اخه..  اي.. خودم روحه

 .. داخل اومد شه بسته کامال اينكه قبل و اومد دوون دوون آرمين که ميشد بسته داشت آسانسور در

 .. رفتم من اول يني داخل رفتيم

 باشه؟ بيرون پسر يه با موقع اين تا بايد چي واس بچه دختر نميگي شبه 7 ساعت دختر:  گفت ديدنم با سايه

 ميكردين؟ چيكار داشتين دقيقا االن تا ناديا؟: مريم

  زد خشكشون سايه و مريم ديدنش با و تو اومد آرمينم لحظه همون

 نشنيدم چيزي من بدين ادامه شما.. شد عرض سالم: گفت خنده با ارمين

 دينميوم بعد ميديدين رو نمايشگاه هاي غرفه همه بايد اومدين؟ زود انقد چرا ناديا که.. که ميگفتم داشتم منم: سايه

 چيزي هي برم نخوردين چيزي اگه ؟ بودين نمايشگاه فقط ميكردين؟ چيكار داشتين االن تا ميگفتم داشتم منم: مريم

 واستون بيارم

 اخه افتادين پته تته به انقدر چرا ميگفتين داشتين رو همينا ميدونم آره آره: آرمين

 نگران يكم..  بيرون سمت کشيدش يكي يعني شد ناپديد خودش يهو که کنه باز درو رفت آرمين..  اومد در صداي

 در سمت رفتم شدم

 هتب ميخواستم اومد اسپيكر رو گذاشتي رو صدا کردي غلط تو آرمين:ميگفت که شنيدم رو شايان صداي در پشت از

 بدم؟ فحش

 ندادي؟ اصال که نه:  آرمين

 .. آرمين شكم تو ميزنه داره و کرده مشت دستاشو شايان که ديدم بيرون اوزدم در پشت از سرمو لحظه همون

 .. بود زده ديگه بيرون برم تا

 شكمت شده چي ؟ عزيزم آرمين؟: گفت و کرد بغل آرممينو رفت سريع ديد منو که شايان..  گفت بلند اخ يه آرمين

 زايمان و زنان پزشك پيش ميرسونمت االن بيار طاقت ؟ آرمين مياد؟آرمين؟ بدنيا داره بچت يا گرفته؟ درد

 زديش تو ديدم: من

 ديدي؟ ئه: شايا

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

   نودهشتيا انجمن کاربر" ـانــآ ـ نــ" نصيري نادیا|  من هاي چشم سایت نگاه دانلود
 

59 

 تنگ برات دلم انقدر تو؟ خوبي ناديا..  بميره بره پس:  گفت و پاش تو زد ديگه يكي پاش با و کرد جدا بغلش از ارمينو

 نگو که بود شده

 کن ادب خودتو جاش ميزني؟ بختو بد اين چرا شدي؟ وحشي حاال تا کي از شايان؟: من

 قد نيم و قد بچه تا 4،7 باباي فردا ميخواد چجوري شه زمين نقش اينجوري من مشته يه با که پسري بابا: شايان

 ..  بشرم اين ي آينده فكر به شه؟من

  تو بيا پاشو نكن ايجاد صوتي آلودگي انقدر رو راه تو:من

 بيا آرمين با: گفتم عصبانيت با که ميومد سرم پشت داشت هم شايان و رفتم خودم

 پاهات الهي که شو بلند:  گفت مكث کمي بعد..  شو بلند جونم آرمين:گفت و گرفت ذدستشو آرمين سمت رفت شايان

 ... الهي که شو بلند..  ميشه بلند تو گوره از آتيشا همه که اي نشي بلند ديگه زمين به بچسبه

 ميكنه جمع وسايلشو داره مريم ديدم که تو اومدم و ندادم گوش شايان مزخرفات بقيه به

 کجا؟: پرسيدم تعجب با

 و كف پيش برم اينكه جا اومدم خدا؟تا تورو ميبيني.. بزرگم مامان خونه بريم باهم برم گفت زد زنگ مامانم ناديا: مريم

 !! ك نيستي داري دانشگاه فردا توام.. دلت ور ميشينم ميام فردا پس بخواد خدا اگه..  تو پيشه اومدم فاميل

 .. برو بعد بمون رو شام اقال: من

 منتظرن اينا مامانم ديگه نه: مريم

 ..ميرسونمت: گفت داخل بود اومده تازه که آرمين

 کن گم گورتو برو اره: شايان

 ميره ميگيره تاکسي خودش مريم بري ميكني غلط آرمين؟: گفت دوباره که رفتم شايان به غره چشم يه

 .. برگرد و برسون رو مريم برو آرمين:من

 .. ميام مريم با فردا پس ايشاال ديگه ميرم من نه يعني..  بله: آرمين

 برنگردي ديگه بري: شايان

 ..حافظ خدا: آرمين

 شدااا بد خيلي: من

 آيد در فرشته(داد ادامه خودش به باشاره) رود بيرون چو ديو بابا بيخيال:  شايان
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 !! رفتن مريم و آرمين

 و شديم اون کردن بيرون به موفق که بود شب۱.۲۱ساعت باالخره و..  شد منفجر شرم که زد حرف شايان انقد شب اون

 کپيديم رفتيم

 اين شكمو من از خوابيدم نخورده شام حتي بودم شدم له خونه رسيدم وقتي داشتم کالس غروب تا روز اون ي فردا

 !! بود بعيد امر

 چرت کالس سر قبلش روز خستگيه از..  داشتم سايه با ظهر از بعد ۳ کالس يه فقط که شد دوشنبه روز باالخره و

 ميزدم

 اادم ميكن ميزنن چرت هي که!!  شدم معتادا شبيه که مينداختن تيكه هي داشتن لطف بهم واقعا که هم ساشا اقاي

 نميشه عوض و هست...  ي پسره همون ساشا ديگه همينه نميشن عوض

 .. سرم پشت از اومد هم ساشا خرديم ميوه آب يه دانشكده بوفه کنار رفتم

 کنم؟ حساب من: ساشا

 نشو مزاحم دارم کار من: من

 شدم؟ مزاحم من تاحاال کي از: ساشا

 .. بودي هم اول از: من

 نداشتم رو باهاش کل کل حوصله

 حسش اصال.. سايان جز نبود کسي بعله...  ديدم آشنا ي قيافه يه دور از..  زديم قدم يكم و پارك تو رفتيم سايه با

 .. کنم اذيتش يكمي که بود اومده

 .. موند باز کامال دهنش..  گفتم سايه گوش در رو بكنم ميخواستم که کاري

 بود زده مشكي تيپ بود داده لم نيمكت روي.. بياد در اشكم يكم ميكردم سعي داشتم راه توي سايان طرف رفتم

 بغض صداي با..  جلوش رفتم..  بود دستش رو هم کتاب يه..  ميرسيد بنظر تر روشن خيلي خورشيد نور زير موهاش

 بود اومده در اشكام ؟ کردين چيكار ميفهميد..  مياد بدم ازتون واقعا..  رادنيا اقاي آره؟ ؟ شد خنك دلت گفتم آلود

 .. ميكنم بازي نقش خوب دارم ميدونستم

 ؟ چيشده گفت بود شده شوکه يكم که سايان
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 االن شايان بدين؟ ادامه ميخواين کي تا..  زدن رو شايان دوباره آشغالت دوستاي..  شايان: گفتم کنان من من

 کسيو اون جز کنم؟ چيكار من بشه چيزيش نكرده خدايي اگع..  اگه ديده صدمه مغزش آره؟ ؟ ميفهمي بيمارستانه

  ؟ پرورشگاه به برگردم بايد ندارم

 ... ميگي؟ چي: سايان

 بزنم حرفي نميتونم مثال که کردم بيشتر گريمو شدت بگم چي نميدونستم چون

 .. نداد جواب کسي خوبم شانس از اينكه مثل..  زد زنگ دوستاش به و آورد در موبايلشو سايان

 خورد زنگ گوشم که بگه چيزي يه ميخواست انگار..  بود شده پاچه دست خيلي سايان

 : دادم جواب...  بود مريم برداشتم و گوشيم ديدم مياوردم در رو کردن گريه اداي که حالي در

 خوبه؟ حالش شايا مريم مريم؟.. بله: -

 توئه داداشه چميدونم من ديوونه ناديا: -

 کردن؟ اميد قطع چي؟؟؟ازش: -

 بگم بهت چيزي يه بايد..  نيست خوب حالم باش جدي ناديا ميگي؟ چي ؟ شدي خل: -

 مريم؟ شده چي:گفتم عادي خيلي و دادم تغيير صدامو گفت که اينو

 .. ببينمت بايد: مريم

 کجايي؟ االن: من

  چمرانم شهيد بيمارستان نزديك..  ببينم واسا.. ام:  مريم

 واي. . شده چش داداشم ببينيم بريم باهم که بيا پارکم تو من بيا پاشو چمران؟ شهيد بيمارستانه چمران؟ شهيد: من

 بيمارستانه االن

  خداحافظ ميام دارم باشه آرمينه؟ پيش که شايان ؟ ميگي چي:مريم

 متس رفت و شد بلند نيمكت رو از سريع..  بود شده پاچه دست خيلي.. ميكرد نگام بهت با سايان کردم قط گوشيو

 رفت سرعت با و کرد روشنش..  ماشينش

  خنديدم بلند بلند و شكمم رو گرفتم دستامو نشستم نيمكت رو رفتنش از بعد

  ميشمردم سرمو باال درخت برگاي داشتم بيكاري رو از و نيمكت به دادم تكيه دنيا بيخياله

  رسيد مريم که گذشت ساعتي نيم يه
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 ميكني؟ شايان شايان دختر چته: مريم

 شده؟ چت تو ميكنم تعريف واست حاال داره داستان: من

 ..تو اول: مريم

 ..  کرد جلب توجهمو ماشين يه ترمز صداي که ميكردم تعريف رو ماجرا واسش داشتم

 بريم بيا پاشو مريم مريم..  عباس حضرت يا:من

 ديوونه؟ چيشده:مريم

 سايانه پسره همون اين: من

 يدمميشن سرم پشت از پاهاشو صداي..  شد بسته محكم ماشين در که ميرفتيم داشتيم و شديم بلند جامون از سريع

 .. ميشد تر نزديك لحظه هر که

 نرو در واسااا:  زد داد بلند رسيد بهمون وقتي

 رفت؟ در کي: من

 گفتي؟ دروغ چرا:سايان

 تماداع دوستاتم به انگاري پسر کن بس کردي؟ باور هههه: گفتم و طرفش کردم اشاره دستم با و خنديدم بلند بلند

 درکت نه؟ شدي زنده و مردي بميرم اخي برو؟ نگفتم که من چه؟ من به بيمارستان رفتي سريع خودت تو...نداريااااااا

 .. ميكنم

 .. شد شاد دلم خنديدم اقال يكمي کردي باور دروغمو اينكه از ممنون گذشت باور؟خوش خوش اقاي ندارين کاري خب

 .. که برم در منطقه اون از سريع خواستم و گرفتم و مريم دست

 .. گرفت پشت از دستمو سايان

 3-من هـاي ـ ـــ چشــمــ

 

 .. که برم در منطقه اون از سريع خواستم و گرفتم و مريم دست

 .. گرفت پشت از دستمو سايان

 و ردمک عصباني قيافمو بعد کشيدم عميق نفس يه و فرستادم صلوات يه منم.. واساد ميخكوب و شد گرد چشاش مريم

 .. ي پسره کن ولم دارم؟ کار نميبيني: گفتم و طرفش برگردوندم صرورتمو
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 به دست رو بقيه اينه کارت دلخوشي و خودت خنديدن لحظه يه واسه نداره؟ ارزشي ديگران وقت شما نظر به: سايان

 کني؟ سر

 ببري نام ازش هنر يه عنوان به ميتوني: من

 .. اينكه مگه..  خانومي نيست هنر اينا: سايان

 کرد نگام پوزخند يه با هم بعد و کرد مكث يكم

 چي؟ اينكه مگه: من

  باشي داشته کارات از منظوري اينكه مگه: سايان

 وادميخ دلت جوري هر تو: گفتم و کردم نگاهش عصبانيت با و رفتم عقب قدم يه کشيدم دستش تو از محكم دستمو

  ندارم خاصي منظور من اينه مهم کن فكر

 اورد صورتم نزديك صورتشو و اومد جلو قدم يه سايان

 ... خداااااا يااااااا: سايه

 مگوش دم آروم و گرفت دستامو محكم که برم در خواستم شد تر نزديك يكم ولي گرفتم خندش سايه حرف از سايان

 نداشته منظوري رو بندازه دست رو جوونيه اوجه که ساله 11.11 پسر يه تو مثل نيني يه ميشه چطو کوچولو: گفت

  مبش خظرناك ممكنه پسرم من باشي نداشته منظوري تو اگه حتي چيه ميدوني: گفت و کرد تر آروم صداشو باشه؟

 ولي بود نكرده رو ميكردم فكرشو که کاري شكر رو خدا..  گرفتم فاصله ازش. .  زانوش زير کوبيدم محكم پاهامو

 .. منحرفه ي پسره اه.. حرفاش

 .. برداشت..  خورد نگ سايان موبايل

 شم؟ فدات خوبي دلم عزيز سالم: -

-....: 

 مني ماله امشب... برم قوربونت ها؟؟؟؟ بري امشب نميذارم بياي مياي؟ داري االن: -

-...: 

 .. عشقم ميدم نوضيح بهت بيا: -

 دور پارك از باد سرعت با و گرفتيم قرض هم ديگه تا 1 داشتيم که پا تا 1انداختيم بهم نگاهي يه سايه و مريم و من

..  اپارتمان به رسوندم خودمو چجوري نميدونم.. شد جدا ازمون راه وسط و دوستش خونه بره ميخواست شديمسايه

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

   نودهشتيا انجمن کاربر" ـانــآ ـ نــ" نصيري نادیا|  من هاي چشم سایت نگاه دانلود
 

64 

 سرپ يه مني؟ ماله چي؟امشب: گفتم و کشيدم بنفش جيغه يه اتاقم تو رسيدم وقتي و بوديم دويدن حال در راهو کله

 جوونيه؟ اوجه که

 ـــــــــــــــــــغ جيـــــــــــــــــــــــ داشت؟ منظور من کاراي

 ..  دختر باش آروم ناديا: مريم

 مريم..  منحرف ي پسره باشم؟ ساکت چيو مريم: گتم و ليوان تو ريختم و برداشتم اب بطري يه من

 نميخوامـــــــــ

 .. تو کاراي آخر از اينم بنداز راه کل باهاش برو بعد بشناس طرفتو اول تو خوب دختر خب: مريم

 بود؟ چي موضوعت تو حاال بيخيال: من

 ! بهت ميگم ديگه فرصت يه سر ناديا بيخيال نه..  راستش: مريم

 .. بگو نه: من

 گفت بهم چيزي يه بودم نسشته آرمين با بعد بزرگمون عمو خونه بوديم رفته اينا آرمين با ديروز..  ناديا: مريم

 چي؟:من

 شرکت مهمونيا تو ديگه دليلي هيچ بدون پيش ساله ۳ وقتي ولي داشته دوست هم اول از گفت آرمين ناديا: مريم

 کرده برداشتو اين اون گرفتي فاصله طريقي هر به ازش سال ۳ اين عرض در کل در و نرفتي جايي شايان با نكردي

 انادي گفتم بهش پيش وقت چند من وقتي و گرفتي فاصله داره دوست اون فهميدي و نمياد خوشت ازش تو که بوده

 شده زنده براش دوباره چيز همه داشت دوست

 يه ندارم بهش حسي هيچ من کن باور خودته واسه آرمين دختر کن گوش مريم.. بود کم همينش دقيقا..  واي: من

 .. نميزدي حرف باهاش گذشته راجب هيچوقت تو کاش.. معمولي دوسته يه..  دوسته

 !! ناديا دارم اعتماد بهت من: مريم

 هش تر بد اين از که بكشه جايي به کار اگه حتي..  مريم تو مخصوصا..  بدم دست از نميخوام دوسامو هيچوقت من: من

 شه رمتنف ازم ميكنم کاري برسه پاش اگه حتي.. نيست سخت ديگه کردم اينكارو بار يه ازش ميگيرم فاصله دوباره

 .. نيستي تو که مقصر..  کن بس ناديا: مريم

  کيه؟؟ صداي مريم...  هيسسسس: من

 بود؟ سايان صداي..  ميومد پسر يه ي خنده صداي

 ميكرديم گوش صدا به جفتمون و شد تموم مريم و من بحث
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 نميكنم کاري همچين من..  نه نه..  استغفورال..  واي..  بياره رو دختره اون بود قرار..  نه.. نه

 نميكني؟ کاري چه تو که بدي توضيح دقيق ميشه: مريم

 وت مياره رو کسايي چه منحرف ي پسره اين بفهمم بايد ميكنم فكرشو که حاال ولي..  خبره چه ببينم نميرم: من

 .. اپارتمان

 ...بس..  خداااا ترو ناديا نه: مريم

 اتاقشون تو رفتن شدم مطمئن و ديدم در چشمي از.. در سمت بودم رفته کنه تموم حرفشو اينكه قبل

 ..اومد سرم پشت هم مريم..  اتاقش در دم رفتم..  بيرون رفتم و کردم باز درو

 هنو؟ دستته چي واس ليوان خنگ ي دختره: مريم

 ميگن چي ببينم شو ساکت م حاال که نميذارن هواس اه: من

 هه مني ماله امشب عزيزم: ميگفت و ميخنديد بلند بلند که ميومد سايان صداي

 واي واي واي: مريم

 اومد پيش يهويي آخه؟ کنم چيكار ديگه نزن خب:  اومد سايان صداي دوباره

 هست هم ذليل زن: مريم

 بكشمت؟ بزنم هان؟ اومد پيش يهويي سايان: ميگفت که اومد پسر يه صداي

 حال در من آقا ؟ دختر يه به پسر تا ...هست هم ديگه پسر يه سايان جز ميرم دارم من داره آموزي بد ناديا: مريم

 زدن غر به کنه شروع اينكه قبل گردوندم برش و گرفتم يقشو که اتاقم در طرف ميرفت داشت مريم..  خداحافظ رشدم

 گرفتم بودن ساکت ي نشونه به بينيم جلوي دسامو

 هي بدم هاتو جزوه بيام بودميخواستم پيشم خواهرم اخه ديوونه ي پسره سايان: اومد بود پيشش که پسره اون صداي

 ها؟؟؟؟ بري امشب نميذارم بياي مياي؟ داري االن: ميگي بهم تو اونوقت نياره کم نمره کالسمون خون خر بچه وقت

 ودب شده بسكتبال توپ اندازه چشام که منم.. ميكرد نگاهم چجوري حواهرم نميدوني.. مني ماله امشب... برم قوربونت

 راجبم کرده فكر چي خواهرم ني معلوم ميگفتي؟ بود پرتايي و چرت چه اينا.. 

 زدي زنگ بهم کنم کم رو دختره يه روي ميخواستم اخه بده توضيح هم خواهرت به برو..  ميخوام عذر من: سايان

  بگم رو اونا شدم مجبور

 چيزي يه شكستن صداي.. بودن کرده خالي روم داغ آب سطل يه انگار اوردم در شاخ بودم شنيده که چيزايي از

 ... شكسته و انداختم بودم هول بس از رو دستم ليوانه ديدم اومدم خودم به تا..  کرد جلب توجهمو
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 و بودم وايساده گوش فال که من ديدن با و وايساد ديوار چوب ۴ الي سايان شد باز سايان اتاق اتاق در لحظه همون

 ميكني چيكار اينجا پررو اي ميگفت بودم فهميده منظورشو..  گرفت کمر به دستشو يه ميكردم السمع استراق

 کمرت ور ميدذاري دستتو که نيستي مدل شمام نكردن پهن قرمز فرش اينجا ببخشيد: گفتم: دقيقا بودم اينجوري من

 اتاق وت ميرم اينكه خيال با و گفتم اينو... بيارم اتاقم تو از عكاسيمو دوربين ميرم من چشم ميخواد دلت که حاال ولي.. 

 وايسا: گفت سايان که برداشتم قدم يه ميشم راحت شرش از ميشه تموم ديگه و ميبندم درو و

 ميارم برداري فيلم دوربين ميرم باشه: من

 طرفم بياد ميخواد ديدم

 نيااااا... نيا..  نيا: من

 پاش تو رفت ها شيشه خرده بود شكسته ليوان..  چيزه آخه گفت آخ يه بعدشم و برداشت قدم يه اما

 ك نميدي گوش نيا که گفتم: من

 شنيدي؟ رو همه: سايان

 .. بذاري سرکارم خواستي فهميدم بله بود شما و دوستت حرفاي منظورت اگه: من

 بهت پس ندارم رو کارا اين فرصت اصال من..  نشديم حساب بي هنوز ولي..  من بارم يه کردي اذيت تو همه اين: سايان

 بري زندگيم از و بكشي پاتو خودت ميدم اينو فرصت

 بخاطر فقط کردم کاري تاحاال هم اگه اخه؟ بپيچم بهت بخوام من باشي کي شما خيال خوش ميگي چي اوهووو: من

 که تو برم خواستم گفتم اينو. ..  ندلشتمم منظوري کارام از من ضمن در.. ميكردي شروع بار هر خودت..  بود خودت

 .. لحظه يه: گفت سايان

 چيه؟ ديگه: من

 !! بدوني خواستم نيستم منحرف منم..  ميدونم نداري منظوري تو اممم خب: سايان

 .. هه کنم باور نميتونم اينو: من

 چنديم چند ببينم بيا هان؟؟؟؟ نيستي منحرف: -

 شايان؟ نههه..  من خداي

 کن ولش اونو..  اومدي چي واس ببينم تو بريم بيا ميكنم خواهش شايان: من

 کنم ادب يكم اينو من گرامي خواهر بذار چادرتو اتاق تو برو تو هان؟ ميگفت؟ چي بهت داشت پسره اين: شايان

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

   نودهشتيا انجمن کاربر" ـانــآ ـ نــ" نصيري نادیا|  من هاي چشم سایت نگاه دانلود
 

67 

 دارد ادامه داستان اين و: گفت و زد شونم به بار . مريم

 شد تبديل رمان به کوتاه داستان از ميشه شروع هي کنم تموم ميام تا متاسفانه بله: من

 ميگفتي؟ چي من اجي به خوشتيپ هي: شايان

 بگم توام به نيست قرار گفتم اون به که چيزي: سايان

 !! چسبيديم هم بيوفته راه حسابي دعواي يه اينكه ترس از هم مريم و منم..  صورتش تو زد محكم شايان

 بست درو و داخل رفت شايان زدن حتي يا حرفي هيچ بدون سايان ديديم تعجب کمال در اما

 زدمش که نكرد تشكرم يه پررو بچه: شايان

 زديش؟ چرا شايان: من

 مياد کش خودش..  شد پرت خودش يهويي دستم ناديا تو جونه نداشتم زدن قصد من: شايان

 اومدي؟ چرا بگو ندارم حوصله اصال امروز شايان..  بسه بسه: من

 سرعت با منم اپارتمان تو اومده جاني قاتل يه و ميكشن دارن رو ناديا که شد وحي بهم يهو ميشدم رد داشتم: شايان

 بوده مشنگ ي پسره اين فهميدم کيه قاتل اين ببينم اومدم

 نه؟ يا اومدي چي واسه ميگي: من

 نامه يه واسش بزنم مخشو خانوم مهين کالس تو هست دختره اون بودم بسته شرط کنم؟ شروع چجوري خب: شايان

 بخدا بود عشق توي منظورم!!  کني کمك بهم اميدوارم: گفتم و دادم بهش رفتم بعد نوشتم عاشقونه

 بخوله منو بياد ميخواد شده عصباني دختره ديدم بعد

 بود؟ خوار ادم دختره مگه: من

 مايدوار گفتم بعدشم تازه بهش دادم رو تلفن و برق قبض بدم بهش رو عاشقونه نامه اينكه بجاي من اخه نه: شايان

 ..  رفتم در ترسيدم ميخورد منو داشت اونم کني کمكم

 همين؟: من

 بودن هم شبيه پاکتاش اخه دادم رو هه عاشقونه نامه هم ها قبض بجاي تازه نهههههه: شايان

 همين؟ خوب: من

 شايان بي ميكشه منو مياد وگرنه ؟ پسره اون به بدم داري پول تومن ۰۵ يه باختم بندي شرط تو من تازه نهههه: شايان

 گردونم بر بهت ديگه روز ۳ تا ميدم قول..  هااا ميشي
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 دادم بهش و اوردم رو پول تومن ۰۵ رفتم و کوبوندم محكم درو عصبانيت شدت از و پيشونيم رو گذاشتم دستمو

 ..کردي کمك گدا منه به که ممنون: شايان

 ندي رو قبضا عاشقونه نامه جاي ديگه باشه حواست ضمنا جون داداش باشه نبيمت ديگه که برو زود حاال: من

 :گفت و درش به انداخت تف يه رسيد سايان در دم که ميشد رد داشت.. برم خوشگلم اجي قربون باشه باشه: شايان

 الهي شه خراب تو خونه فقط و بياد سيل الهي نباشي من اجي همسايه ديگه که شه خراب سرت رو خونه اين ايشاال

 دبيا برقش و بخورن بهم ابر تا دو الهي کنه خالي تو سر رو هاشو ماگما همه و شه کار به دست دمانود قله آتشفشان

 بگيره تورو

 بگيرم؟ پس پوالرو بيام اينكه قبل ميري يا کني توصيف رو طبيعي هاي پديده ميخواي بازم شايان: من

 رفت سرعت با و سايان اتاق در به زد محكم لگد يه ميرم دارم من نه نه: شايان

 شد باز سايان اتاق در که کردم پيدا آرامش کردم حس تازه

 ميندازين؟ جفتك چرا بپرسم ميشه: سايان

 نبودم من: من

 هوو هوو: گفت تمسخر حالت با..  داره روح و جن اينجا البد: سايان

 ..بود شايان نبودم من ميگم..  بيان ندارن جرعت اونا هست تو مثل هيواليي وقتي: من

 هارو خورده شيشه اين بعدشم نشه تكرار ديگه: گفت ثانيه چند بعد کرد سكوت که بگه چيزي يه ميخواست سايان

 افتاد؟ ميكني جمع

 کنم جمع و اينار من نكن فكرشم.. شيكست افتاد بله: من

 .. تو رفت..  ميكني جمع: سايان

 تنهايي؟ امشب برم بايد من..  ميشه ديوونه آدم که واقعا تو؟ ميكني زندگي چجوري ناديا؟: مريم

 خواستگاريت منيام واسش خودم اصال نباش آرمين نگران توام..  بله معلومه که اينوطور: من

 خالي جات!!  خالم خونه ميريم شام امشب ديگه رفتم من ديوونه بابا برو: مريم

 بخور غذا منم جاي: من

 کردم باز رو بودم گرفته آرمين با که کتابي بودم تختم روي!!  کنم استراحت يكم رفتم منم و رفت مريم
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 . ديدم و کردم نگاه که ساعت به بخوابم باز ميخواست دلم کردم باز که چشامو..  خوابيدم که ميخوندمش داشتم

 شده؟ گرفتگي خورشيد عجباااا تاريكه بيرون پنجره از ديدم يهو که شستم صورتمو رفتم پريدم جام از هست

 ظهر از بعد نه صبحه . شدم متوجه لحظه چند بعد

 آرمين بخاطر..  مريم بخاطر خودم بخاطر نه شدم ناراحت خيلي..  افتادم مريم حرفاي فكره لحظه يه..  نميومد خوابم

 يكنهم ناکار نفرو چند پاي نبود معلوم افتادم سايان در دم هاي خورده شيشه ياد که کنم چيكار که بودم اين فكره تو..

 شدم بلند وقتي دقيقا و کنم جمع رو ها خورده شيشه همه که کشيد طول ساعتي نيم يه کنم تميزش که بيرون رفتم

 ي هتيك يه..  زمين افتادم و زدم کوچيك جيغ يه کردم حس پاهام تو عميقي درد زباله سطل تو بريزم ببرم رو اونا که

 اام کنم جمعشون بود کشيده طول کلي اينكه بخاطر هم و پام درد بخاطر هم..  بودم نديده رو ليوان از شيشه بزرگ

 .. ميكردم گريه صدا بي اومد در اشكم زمين رو ريختن ها خورده شيشه دوباره

 شايد بود شده پخش ها خورده شيشه دوباره که بود اين بخاطر شايد بلرزيد بيد مثل تنم اومد در شدن باز صداي

 بودم تنها منم و بود صبح . که بود اين بخاطر شايدم..  يا و بودم شده چلفتي پا و دست يه مثل من که بود اين بخاطر

 کنه برداشت بد من ي موقع اون تو اومدن بيرون از بود ممكن و..  خودش بقول بود پسر يه سايانم و.. 

 هب نميخواستم ديگه من ميده نشون العملي عكمس چه نميدونستم بود باز کامال در بود شده شروع معكوس شمارش

 ميدم ادامه که دارم مرض من ميداد نشون انگار که ميوفتاد اتفاقايي يهويي اما بدم ادامه باهاش هام کل کل

 ههم و هميشه که ناديايي اون کجاس نداشتم هم برگردونم سرمو اينكه جرعت حتي اما سرمه باال سايان ميكردم حس

 اخه؟ شرايطيه چه اين نمياورد؟ کم پسرا جلو جا

 شكاموا قبلش بود رفته يادم اما..  طرفش برگردوندم صورتمو..  کنم نگاش که کردم پيدا جرعتشو ثاينه چندين بعد

 .. نه.. ببينه منو اشكاي بتونه پسر يه نميشد باورم..  شده خورد کامال غرورم ميكردم حس..  کنم پاك

 .. بود واساده روم به رو جدي و عصباني کامال قيافه با سايان

 :...سايان

 12-من هـاي ـ ـــ چشــمــ

 

 

 

 .. بود واساده روم به رو جدي و عصباني کامال قيافه با سايان
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 اون قبل سريع که بزنه حرفي و کنه شروع ميخواد ديدم نداشتم دوست رو موقعيت اون اصال بودم شده هول خيلي

 کنم جمع رو اينا خواستم..  ط..فق ببخشيد..ب: گفتم

 تو؟ کني؟ جمع: داد جواب خشك خيلي سايان

 .. گفتي غروب خودت آخه..  آره:من

 ؟ شب ۳۵:. ساعت گفتم من بعدشم ميدي؟ گوش من حرف به تو حاال تا کي از: سايان

 نه ؟ ودهب تو بخاطر کردي فكر: گفتم گستاخانه و کردم پاك اشكامو اروم..  باش خودت فقط ناديا..  ناديا گفتم خودم به

 شب ۳۵:. مگه خودت تازه.. پاش تو بره ها خورده شيشه اين و بياد خبر بي جا همه از ديگه خدايه بنده يه شايد گفتم

 چيه؟ حرفت از منظورت نيسي؟ بيدار

 کني جمع رو اينا که بياي شب موقع اين نبود الزم..  دارم کار چون بيدارم من: داد جواب قبل از تر عصبي سايان

 الزم ميگه حاال کنم؟ جمعشون که اومدم کي بخاطر من ؟ اخه بود دادن جواب طرز چه اين راضي خود از ي پسره

 نبود؟

: مگفت جوابش در و ندم نشون کردم سعي اما ميكرد ديوونم پاهام درد..  پاشم جام از ديوار به دادن تكيه با کردم سعي

 ميگرخه ببينتت کي هر عصبيت ي قيافه اين با نميشم اوقاتت مزاحم ديگه نباش نگران باشه

 تا امپاه درد ولي کردم کنترل خودمو خيلي برم راه نميتونستم شدم ميخكوب همونجا که اتاقم طرف برداشتم قدم يه

 ..نگم چيزي فقط که گرفتم گاز آروم لبمو ميرفت وجودم عمق

 .. گرفته يكي رو دستام کردم حس

 ..دختر کردي چيكار پاهات با ببين..  بار اين نيست خودم بخاطر عصبانيتم: سايان

 ؟ صميمي انقدر بود؟ سايان ميزد حرفو اين که کسي اين..  کردم نگاهش لحظه يه

 ميشد شكسته اتاقم ساعت تيك تيك با فقط آپارتمان مطلق سكوت

 منو و هکن باز زمين ميخواست دلم فقط نزدم حرفي منم..  اتاقم سمت برم که کرد کمكم بدم جوابشو بخوام اينكه قبل

 بود لحظه يه همون فقط که ديديمهرچند هم سايان مهربونيه و نمرديم خب ولي..  شم جونش نوشه بده قورت

..  رمب هميشگيم روياييه خواب به بعدشم بزنم زخم چسب پاهامو خواستم اول نشستم تخت رو خوابم اتاق تو برد منو

 نميومد گراميش بلبليه صداي اخه رفته سايان کردم فكر اول زدم رو چسب وقتي

 بود شده خيره بهم و بود داده تكيه تختم ي نرده به بود اشتباه حدسم ولي

 خوبه؟ اونجا هوا گفتم و کردم اي سرف يه بعد..  صورتش رو کردم پرتاب و برداشتم تخت رو بالشمو
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 برم ديگه من: گفت و شد بلند نرده رو از آروم بود اومده خودش به تازه که سايان

 وقت يه نكني تعارف بمون تو جونه نه: من

 کرد نگاهم چپ چپ سايان

 قابل رغي البته و ارومه خيليم و نمياره کم ميكنه اخم من اراجيفاي با که کسي..  بود واقعي سايان شبيه بيشتر حاال

 پيشبيني

 که؟ دارم برش بيام نميتونم بده بالشو اون ميري داري پسر روحت تو اي: من

 کرد نگاهم لحظه چند اخم همون با و.. داد بهم بالشو و برگشت اخم با سايان

 ميبينما خواب امشب نكن نگاهم اينجوري ميكنم خواهش:  شوخي به من

 نكني دعوت پسريو هيچ شب موقع اين کن سعي: سايان

 فرستادم؟ دعوت کارت واست مگه منحرف ي پسره منظور؟:گفتم و باال بردم يكم صدامو

 داد تكون باي ي اشاره به دستاشو ميرفت که همونطور و رفت دست طرف به

 ببند سرت پشت درم: زدم داد

 خوشم مرموز ادماي از منم داد تشخيص بعديشو العمل عكس نميشد اصال آخه کردم نثارش حيووني فحشه تا چند

 ميشه درست دردسر خودم واس همين واس کنم کشفشون ميخواد دلم همش يعني نميومد

 سايان از عجيبي رفتاراي هفته يه اون تو گذشت اي هفته يه خوابيدم من ولي نشدا تموم يعني شد تموم شب اون

 روز ۲۳. تا شب اون بعد مثال کنم اذيتش بازم ميخواست دلم ميكرد بيشتر کردنش کشف براي اشتيقامو که ميديدم

 به سر منم و ميديديم بيشتر همو بعدش ولي ميكرد قايم ازم خودشو جورايي يه ميديدمش اگه يا نميديدمش يا کال

 اون لمث ميخواستم من تا ولي ميشد صميمي خيلي ها موقع بعضي نبود اوايل شدت به کالمون کل اما ميذاشتم سرش

 ..بشناسمش بيشتر ميخواست دلم که بود اخالقاش همين ميشد جدي دوباره کنم برخورد صميمي

 مروه چشامو تازه بود راحت خيالم و نداشتم کالسي هم بعدي يكشنبه تا و بود شده تموم کالسام که بود شنبه ۴

 مکرد بازش درو سمت رفتم آروم زدن در که روهم بود رفته چشام تازه..  کنم استراحت يكم ميخواستم بودم گذاشته

 .. بود سايه

 .. شد گرد چشام

 کرده؟ تغيير کردي؟قيافم تعجب چرا ناديا؟ چيه: سايه

 ميبينم پشتتو دارم نداره ربطي تو به گفتم ميره ساك با داره که ميديدم سايانو داشتم سايه پشته از که من
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 ميبيني؟ پشتمو منجرف هي: سايه

 ميره؟ داره اون ؟ سايه..  شووبابا خفه: من

 ميره داره ديگه اره تعجبت؟ نبود من بخاطر ئه: گفت و کرد نگاه پشتشو و برگشت سايه

 ميري؟ داري منحرف هي: گفتم آروم و بردم بيون يكم در از سرمو

 .. نه االن ولي اره: سايان

 .. اومد دنبالم هم سايه..  اتاقم تو برگشتم

 .. زدن اتاقو در

 کن باز برو سايه:من

 کرد باز درو سايه

 دش تنگ دلمون اينجا نيومدين وقته چند چخبرا؟ خوشين؟ خوبين خانوم سايه سالم:  شد بلند نيومده شايان صداي

 بده در دم تو بفرماييد

 تو بياين بايد شما..  داخلم من:  سايه

 تو بيا آرمين ئه؟:شايان

 .. داخل اومدن

 سالم: من

 چطوري؟ خودم گل اجيه سالم: کرد قطع حرفشو شايان... سال: آرمين

 بزن حرف بعد بزنه حرفشو بذار: من

 داري؟ سوزن و نخ: شايان

 چيكار؟ ميخواي: من

 ترك تا شن کشيده زنجير و غل به بايد کنم کنترلشون نميتونم اصال اخه نزدم حرف ديگه که بدوزم بهم لبامو: شايان

 کنن

 بود علومم ساختمون بغل پارك داخل مستقيم که خونه اشپز پنجره از که ببرم چيزي شربتي يه تا خونه اشپز تو رفتم

 .. نشسته قبلي نيمكت همون رو سايان ديدم
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 بيرون نيان اينا بپا برميگردم درام کاري يه گفتم سايه به و نشيمن تو بردم رو شربت سيني

 يارم؟ب اي بهونه چه بودم اين فكر تو راهو کله پايين رفتم و سرم گذاشتم شال يه خوب ولي اي انگيزه چه با نميدونم

 نشستم کنارش فاصله با نيمكت رو هوا بي رفت يادم بودم کرده فكر چي هر رسيدم پارك نيمكت به وقتي ولي

 .. نديدمش اصال که چپ علي کوچه به زدم خودمو..  نزدم حرفي هيچ

 اومدي؟ حافظي خدا براي

 .. اورد خودم به منو بود سايان صداي

 فهميدي؟ کجا از: ميكردم نگاه آسمون به که حالي در

 اقتات پنجره از منو باشه داشته ديگه دليل نميكنم فكر: گفت و کرد نگاهم و برداشت آسمون از نگاهشو هم سايان

 بشيني نشستم من که نيمكتي همين رو دقيقا و پارك تو بياي بعدشم و ببيني

 ميخندي؟ چرا گفت که ميخنديدم ريز ريز

 ؟ ديدي منو که ميزدي ديد اتاقمو پنجره چرا تو: گفتم

 که داشت متغيير شخصيت يه شد جدي دوباره قيافش.. شد محو هم لبخند اون ثاينه چند گذشت با و زد لبخد يه

 ميشد محسوب هاش مضيت از يكي شخصيتش اين همه اين با ولي ميرسوند عصبانيتم اوجه به منو وقتا خيلي

 .. برم بايد ديگه:  گفت و شد بلند جاش از سايان..  کرد ترمز جلومون قرمز کمري يه

 شدم؟ خالص شرت از هميشه واسه..  خداحافظ يعني اين!!  داد تكون دستاشو تو از و شد ماشين سوار سايان

 ميگشتم بر اپارتمان سمت به آروم هاي قدم با منم و رفت اون

 

 هي اره.. اره واسم؟ بود سرگرمي يه..  گرفتن ازم رو ميكردم بازي باهاش هميشه که بازيمو اسباب انگاري ميكردم حس

 نميرفت کاش ولي..  ها مايه همين تو چيزي

 نشستم کاناپه رو شايان کنار رسيدم اينكه محض به

 ببرم گوششو برم کرده اذيتت کي دارم طاقتشو من بگو شدي يجوري يهو چيه ناديا؟: شايان

 پس ببري خودتو گوش بايد: من

 بيارم چاقومو رفت يادم که اومد يادم اوه: شايان
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 ايان؟ش:  گفتم مقدمه بي يهويي که بود اين کنم دل و درد يكي با ميخواست دلم ميكردم سنگيني احساس يجورايي

 يشتپ بازم ميخواد دلت که کسي رفته اما بود پيشت پيش دقيقه چند تا که يكي ميشه تنگ يكي براي دلت وقتي

 چي؟ يعني اين.. باشه

 شدي مبتال عشق جديه ويروسه به يعني اين: شايان

 داري کسي به حسي همچين تو ناديا؟؟؟؟؟..  يا..  يا بود؟ جدول سوال اين حاال: شايان

 وراستش پس باشه داشته دوس منو اون نميخواستم..بود شده دسپاچه همه از بيشتر که انداختم آرمين به نگاهي يه

 آره: شايان به گفتم

 ديگه؟ دختره: شايان

 دارم دخترا به حسو اين فقط من چيزه اخه: شايان.. کردم نگاش چپ

 باشم؟ داشته دوس رو دخترا که پسرم مگه من کن فكر يكم: گفتم و سرش تو زدم يكي

 معج دوستامو برم غيرتي داداشاي مثل هست کي پسره حاال خو.. ديگه نبود حواسم خو ببخشيد نيستي؟ ؟ ئه: شايان

 بزنيمش؟ بريم کنم

 بزنيش بري که دوستم باهاش مگه و... شايــــــــــــــــان: من

 بزنم تورو بايد من شرايط اين در..  اس طرفه يه پس اون اوه: شايان

 کرد دل و درد بات و کرد حسابت ادم نيومده تو به اصال شايان بده ادامه داري جرعت: من

 بگي بهش بايد: آرمين

 آرمين رو رفت باهم شايان و سايه و من نگاه يهو

 بودم بد باهاش خيلي من چجوري؟ اخه بگم؟ بهش: من

 .. ميشي پشيمون بعد نگي: آرمين

 سفيدت؟ االغه بر سوار شاهزاده اين هست کي حاال:شايان

 گفت بهش نميشه رفته ديگه اون بعدشم..  نه يا زودگذره حس يه..  چيه حسم اين نميدونم.. بماند ديگه اونش: من

 ميدم نبات آب بهت نكني گريه: شايان

 مدت بعد و..  بغلش بودم رفته بود ها مدت بعد....  واقعا ميگرفت گريم نكن گريه ميگفت کسي وقتي شايان بغل رفتم

 يه لحظه اون تو نبود مهم هيچي راستش.. هستن هم سايه و ارمين نبود مهم واسم..  ميكردم گريه اينجوري که بود ها
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 درد پام نه ميشد منفجر داشت قلبم بود چي هر ولي بذارم عشق اسمشو نميخواست دلم که داشتم عجيبي حس

 ميكرد ديوونم داشت داشتم که حسي داشتم که بغضي ولي بود نشده زخمي جامم هيچ..  سرم نه ميكرد

 گريه پسر يه واسه برادرت جلو زشته ببين..  نكن گريه کوچولو؟ ناديا: گفت بود شده جدي مدتها بعد هم شايان

 ميكني؟

 نبودي برادرا بقيه مثله هيچوقت که تو شايان: گفتم و سينش تو زدم م کردمو مشت دستامو کردن گريه حال در

 نوم ميخواد دلت تا اصال شما بوکس کيسه ماهم سينه خوبه؟ شي آروم تا کن گريه ميخواد دلت تا..  کن گريه: شايان

 ..بزن

 شب اون..  داشتم دوست شايانو اين من بوديم واقعي بردر و خواهر مثله واقعا شايان و من که بود شبي اولين شايد

 هب داشتم انگار هم خواب تو حتي بودم کرده فكر بهش انقدر..  بد خيلي..  بود بدي شب برد خوابم کاناپه رو همونجا

 تاشدوس يهويي زندگيم تو اومد يهويي که غريبه يه بود؟ کي اون نميبينمش؟اصال ديگه واقعا که ميكردم فكر اين

 .. ميشه پاك چي همه تو از داره اسمش يهويي تر بد همه از و.. شد هم همسايم و اومد يهو زدن برادرمو

 بود دهخور ورق زود خيلي که بود اين بديش تنها که ميكردم حساب زندگيم کتاب از صفحه يه بايد اتفاقم اين انگاري

 بخونم هاشو نوشته همه کامل و دقيق بتونم اينكه قبل

 11-من هـاي ـ ـــ چشــمــ

 

 

 من ميشد محو هم لبخندم ميشدم تنها تا ولي هميشه مثل بزنم لبخند ميكردم سعي گذشت شب اون از روزي چند

 روح بي زندگيه يه نداشتم دوست هيچكدومشو..  رو کردن زندگي جوري اين حسو اين نداشتم دوست رو ناديا اين

 قيهب کردن اذيت حسه که بودن فهميده عقب صندلي جاي مينشستم جلو صندلي رو وقتي هم دانشگاه هاي بچه حتي

 نه؟ مگه همين رفته حاالم بود همسايه يه کنم فراموشش شده طوري هر ميخواستم ندارم رو

 داره ديدم و برگشتم کرد جلب توجهمو سايه صداي ميداشتم بر دانشگاه خروجه در سمت به شمرده شمرده هاي قدم

 صدات دارم ساعته 1 ها وخيمه وعضت ناديا:گفت عصبانيت با و رسيد بهم که کردم صبر ثانيه چند ميدوئه سمتم

 .. ميزنم

 بزن حرف بعد بكش نفس اول باش اروم: من

 برسم هتب ميكردي صبر دقيقه يه تو اگه آخه..  ميكنم ادم تورو من بيرون بريم بيا: گفت و کشيد عميق نفس يه سايه

 ام بدو رو راه همه اين نبودم مجبور که
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 همون رو و توش رفتم مكث بدون و هوا بي رسيدم اپارتمانمون نزديك پارك به که بوديم خونه به برگشت راه تو

 يحت بود شده قرمز و زده يخ انشگتام نوك.. نشستم کرد خداحافظي ازم و ديدم رو سايان بار اخرين براي که صندلي

 يچه گيجم من و زمستونه اواسط بفهمونه...  پرتيمو حواس کنه گوشزد بهم ميخواست انگار داشت مشكل باهام هم هوا

 نكردن فكر چيز هيچ به لحظه چند شايد بستم چشامو و کردم حلقه خودم دور دستامو..  نياوردم همراهم گرمي لباس

 ميشد ارامشم باعث

 ناديا؟: گفت و نشست کنارم اومد سايه

 هوم؟: گفتم بود بسته چشام هنوز که حالي در

 ميگي؟ چي ديدم رو اشنا يه بگم اگه: سايه

 ندارم هيچكيو حوصله چون نبينه ترو اون کن سعي: من

 ميگي؟ چي سايانه دوست بگم اگه: سايه

 بكشمت همينجا ميكني شوخي داري باهام اگه ميگم: من

 ببين جلوتو کن باز چشاتو دختر: سايه

 جا آشنا قيافه يه ديدن با که ميزدم ديد ميگفت که شخصي ديدن براي رو پارك محوطه همه و کردم باز چشامو آروم

 منم و بده سايانو جزوه بود اومده بودم مريم با که قبل سري که پسره همون اومد يادم تازه بود؟ کي اين..  خوردم

 خودشهههه ارهههه...  بودم واساده گوش فال يواشكي

 ميكني؟ فكر چي به: سايه

 دارم کار پيشش بريم بيا سايه: من

 بايلمو با داره نشسته نيمكت رو بخت بد پسره کن بگي؟ولش چي مردم پسر پيش بري اي ديوونه مگه دختر: سايه

 .. ميزنه حرف

 کردم حرکت پسره طرف به سريع من ولي کردن غر غر به داد ادامه همينجوره سايه

  شد من متوجه و بود و شده تموم موبايل با صحبتش تازه رسيدم بهش وقتي

 بگيرم؟ وقتتونو لحظه چند ميشه سالم: گفتم ترديد با

 ميكنه کالفش که هموني: داد ادامه خنده با درسته؟ سايان ي همسايه..  امم:پسره

 بپرسم ازتون سايان اقا همين راجب يكم ميخواستم..  بود درست حدستون بله: من

 شه ساکت که کردم نگاهش چپ منم شونم به زد سايه که بود لحظه اين
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 ؟بيوگرافيشو؟ بپرسين ميخواين چي: پسره

 الزمه ميكنين فكر که چيزي هر: من

 الزمه؟ کاري چه براي:پسره

 کنيم؟ زحمت رفت نه؟ شده اشتباه عزيز نادياجان: گفت بهم خنده با سايه

 هيسسسس بگم چي ميدونم خودم من: گفتم بهش آروم..  جان سايه نه: من

 زندگي دارم کي با بدونم بايد نه؟ يا چيكارس همسايم بدونم بايد بودن همسايم باالخره خوب: گفتم پسره به رو

 بوده همسايم کي که اينه منظورم واي.. ميكنم زندگي دارم کي روي به رو يعني....مي

 و حرفه کم حقوقه دانشجوي سالشه 11 سايان گرافي بيو همون خب..  فهميدم منظورتو: گفت و خنديد دوباره پسره

 هاينك از منظورتون سوال يه ولي..  شدم اشنا باهاش تازگيا منم کالسمونه خونه خر بچه خودشه الك تو سرش هميشه

 کردين؟ مكان نقل اونجا از شما چيه؟مگه بود همسايتون

 رفتن سايان اقا يعني..  سايان ولي..  نه: من

 شخوش وسايلش کردن بدل و عوض از سايان: گفت ثاينه چند بعد..  گرفته شدت پسره ي خنده ديدم گفتم که اينو

 .. نرفته که اون خونش برسه چه نمياد

 نرفته؟:  باهم سايع و من

  بزنه سر خانوادش به تا رفته اي هفته يه فقط نه: پسره

 نكندم قبرتو همينجا تا بريم بيا..  بريم بيا ناديا سرت تو خاك اي: سايه

  ؟ چيه موضوع: پسره

 گفتم بدن بهش اتاقو اون ميترسيدم ميگشت خونه دنبال ساله 12.02 کچل چاق مرد يه فقط.... هيچي..  هيچي: من

 حمتز رفت ديگه ما..  ببينم هم کابوس شبش هر ببينم روز هر رو مرده اون ميترسم گردونيم برش رفتن سايان اقا اگه

 خداحافظ بيخير عصرتون ميكنيم

 راجب زياد سايان کنم فكر بود خورده جا رفتارم از حسابي ميكرد نگاهمون تعجب با پسره شديم دور ازش سريع ما

 ولي.. ولي..  زدم رو حرفا اون چجوري نفهميدم هم خودم هه نداره اشنايي اخالقم با که نزده حرف باهاش من

 کردم بغل سفت رو سايه سريع که بود اين دم نشون خوشحاليمو چجوري نميدونستم

 ازش اخه داره چي پسره اين ميخندي داري ها ديوونه عين نگاه نگاه..  کردي خفم لوس ي دختره بسه بسه: سايه

  ؟ اومده خوشت
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 هم خوشگلن هم چشاش ميكنم نگاه چشماشون به اول افراد ي قيافه توي من خوشگلن خيلي چشماش سايه: من

 نيستن هيز همه از مهمتر هم آبين

 هرفت طرف بودي؟ گرفته عزا ديروز تا نبودي تو ناديا بابا اي..  زهرا آبيه چمان بچم ميكنه تعريف ذوق با چه:  سايه

 .. ميكشتي خودتو داشتي دوريش از اينجا تو بينه خانوادشو و تفريح

 کيه؟ ميشه شهيد که نفري اولين کنه درز جايي حرف اين سايه: گفتم و گرفتم رو سايه دهن جلو

 منم:  سايه

 شديد ناديا ي مسابقه ي مرحله اين ي برنده شما دادي درست جواب آفرين آفرين: من

  بود؟ کجا ساله 02.  12 مرد اون حاال: سايه

 .. بود جيبم تو: من

 بزنماااا جيغ ميخواد دلم واقعا سايه: ميگفتم بلند خنده با داشتم اتاقم به رسيديم که بوديم زدن حرف مشغول

 داخل اومدم زدم جيغ واقعا که بود اين کرده برخورد جسمي يه با محكم در کردم حس کردم باز اتاقو در وقتي يهو که

 داشته نگه دستش با سرشو که شدم مواجه آرمين قيافه با که کردم نگاه درو پشت و

 ميكردي؟ چيكار در پشت تو آرمين آر:گفتم بودم شده هول يكم که من خنديدن به کرد شروع سايه

 کردي پرس ديوار به منو در اين با شما يهو که کوچه بغل سوپر برم ميخواستم: آرمين

 ونمج ناديا سالم: گفت و عقب کرد پرتاب محكم رو آرمين اومد سريع شايان که نخندم که دهنم جلو گذاشتم دستمو

 .. ها شده چيزي يه فهميدم ضربت شدت از

 ميفرستين منو اخر برادر خواهر تا دو شما..  عقب برم بگو ادم مثل شيكست پام شه خورد دستت الهي شايان: آرمين

 قبرستون

 وبيخ ؟ جونم ناديا..  داداش شو خفه دقيقه يه فعال..  عزيزم کنم حملت ويلچر رو خودم بشكنه پاتم اون ايشاال: شايان

 چخبره؟ ؟ چيشده ؟

 باشه؟ خبري قراره: من

 ؟ دامادمونه راجب کن تعريف واسم مبل رو بشين بيا آجي ناديا معلومه خندت از: شايان

 جانداره؟ ميشه؟ جا جيب تو خوردنيه؟ ؟ چيه داماد: گفتم و بينيش به زدم شوخي به و کردم مشت دستامو

 ديديش؟: آرمين
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 بهش که کسي نميدونه هنوز شايان البته..  شايان عكسه بر ميشد جدي آرمين ميشد اون صحبت تا کردم نگاهش

 منم بخوره چايي که خونه اشپز تو رفت سايه..  منو يا ميكشت اونو يا دفعه 122 حاال تا وگرنه سايانه دامادمون ميگه

 ببينمش قراره ولي نديمش:گفتم ثانيه چند بعد

 باشه؟ ببينمش که ميام منم: شايان

 ازيب نقش: گفتم و زدم پشتشو بار چند پيشش رفتم..  کردن سرفه به کرد شروع جمله اين شنيدن محض به سايه

 جديه؟ يا ميكني

 کنن؟ بازي نقش بتونن توان مثه همه مگه: گفت ميكرد سرفه که حالي در

 اونو؟ شايان؟ ببينه؟

  سايه؟ خوبي: شايان

 بزنين بعدا حرفاتونو بقيه صبره ي نشونه گلوم تو پريد يهو قنده اين اره: سايه

 رت خوشتيپ من از ميدونم بزنم چشم رو پسره نميخوام که من بابا باشه..  صبره نشونه که اس عطسه که اون: شايان

 نيست

 تره خوشتيپ تخته به بزنم:گفتم و سايه سر به زدم

 منه سره نيست تخته اين: سايه

 افتادن هم جون به گربه و موش دوتا اين باز: شايان

 داره؟ فرقي چه تخته با تو سره: من

 ميفهمي فرقشو گفتم شايان به چيزو همه وقتي: گفت و خواب اتاق تو رفت سايه

 بگيرم دهنشو جلو که دنبالش خواب اتاق تو رفتم سريع

 .. دارد ادامه( گربه و موش) داستان اين و: گفت تاسف با شايان که

 فقط بود مونده کم ميكرديم پيدا غذا توي غريبي عجيب چيزاي کنم ذکر اينم البته بود کرده درست شايان شاممونو

 ببينيم توش هم شايانو ساعت

 وهمت همش اينكه فهميدن با رفته سايان ميكردم فكر که کردم داغون خودمو کم مدت اين تو کلي اينكه بعد خالصه

 اون اقال نداشتم انتظار..  نداشتم انتظارشو اصال که داشتني دوست دارم دوسش کنم فكر که فهميدم اينم بود بنده

 هبد دستور بهش و کنه کنترلش نميتونه ادم که چيزي تنها بود شده يهويي چيز همه خب ولي باشه سايان شخص

  قلبشه
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 باز چشامو زد صدام سايه شد خواب گرم چشام تا بود نبرده خوابم شب 0 تا حدودا ولي سرم خير بخوابم بودم رفته

  نداري؟ خواب عزيزم سايه: گفتم و کردم

 ها مياد هايي صدا يه ناديا ناديا: سايه

 اومده چيزي روحي جني بگي ميخواي البد ديدي؟ بد خواب سايه اره اره: من

  بالشم تو فتم بيني با که سرم تو زد همچين سايه

 اومد صداش نيومده؟اخه سايان..  بيرونه از منظورم:  سايه

 ده؟چن ساعت..نباشه تو فانتزي توهم اگه البته اومده خودشم يعني مياد صداش وقتي کنن عقلت بي روحه تو اي: من

 صبحه 7:  سايه

  همراهته؟ ورزشيت لباس سايه ؟ميگم بود خوابيده درخت رو نداره؟ خواب بشر اين: من

  آره: سايه

 بدوووو بده: من

 مانتو روي از و مانتو و ورزشيو شلوار يه پوشيدمش منم داد لباسشو لحظه چند بعد..  کني؟؟؟ ورزش ميخواي:  سايه

 اتاق در دزدا در؟مثل دم ميرفتم صبح وقت اين ورزش جز اي بهونه چه با آخه سرم گذاشتم شالمو شرت سويي هم

 خوابن غرق اقال بود خوب ولي...  ها طفلكي اخي خوابيدن مبل رو ديدم..  کجان آرمين و شايان ببينم کردم باز خوابو

  پاييد مي منو در چشمي از و در پشت بود اومده هم سايه نشن بيدار که کردم بازش اروم و در سمت رفتم

  کرده تعجب بود معلوم من ديدن با سايان..  سايه تيز گوشاي به ايول رسيده تازه سايان ديدم

  ؟ نه خوبه هوا سالم: گفتم بلند

 ؟ شما ميكني ورزشم..  بله بله:  سايان

 گذشت؟ خوش خانواده ديدن..  تره راحت کارم داره کمه هم پارك اينجا نزديك مگه؟ نميدونسي وقته خيلي آره:من

 ميدوني؟ کجا از تو: سايان

 .. زدم گند کنم فكر. ..  اومد در با چيزي يه خورد بر صداي

 هالبت بود ديوار از تر نزديك اخه در به زدم سرمو ببخشيبد..  ناديا..  ناديا: گفت بهم در الي از سايه بعد لحظه چند

 ... بدو برو بدو شده بيدار شايان!!  تو خوشگل سوتيه بخاطر
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  بستم اتاقشو در سريع و اتاقش تو بردم خودم با و کشيدم رو سايان دست دست بودم شده هول حسابي که من

 چخبره؟: گفت بود شده گرد چشاش که سايان

 هيسسسس: من

  کجاس؟ ناديا:  پرسيد سايه از که ميومد شايان صداي

 .. بخره خوراکي سوپر رفته گفت بهش هم سايه

 کشيدم راحت نفس يه من دنبال بيرون رفته شايان فهميدم وقتي اومد اتاقم در صداي

 ور شايان صداي تا دادم تكيه اتاقش در به خودم و داشتم نگه دستان تو سفت دستاشو هنوز که شدم سايان متوجه

 که هميزن تند اونقدر قلبم ضربان کردم حس بوديم شده خيره بهم لحظه چند اومد بند زبونم..  رومه به رو اونم بشنوم

 يهو ببخشيد:  گفتم من من با برداشتم ازش نگاهمو پس بشنوه صداشو ميتونه هم سايان حتي نرم اونجا از سريع اگه

 ببينمتم داداشم نميخواستم اتاقت تو اومدم

 چرا؟: سايان

 داره ضرر بدن براي ميگه کنم ورزش نميذاره آخه:من

 حضم به و بيرون اومدم.. بيرون برم که کرد اشاره ميكرد کنترل خندشو بزور که حالي در و کرد باز و اتاقش در سايان

 بيرون ميندازه خونش از منو پررو ي پسره اتاقش در تو کوبيدم محكم پام با شد بشته در اينكه

 دوباره بخوابم که رفتم و کردم عوض رو لباسام سريع و اتاقم تو رفتم

 نبود سوپر تو نايدا:  گفت اومد دلهره با خيلي بعد دقيقه چند هم شايان

 خوابهب دوباره رفت من مثل عصبانيت که هم شايان..  سوپر رفته کردم فكر نديدمش بود پتو زير چيزه: گفت هم سايه

 خيلي بگم اگه بگم سايان به چيزو همه ظهر از بعد که بود گرفته قول ازم سايه 11 بود شده ساعت شم بيدار تا

 باشم؟ دوميش من که ميده پيشنهاد اول دختري کدوم آخه نگفتم دروغ ميترسيدم

 هارن بعد چند هر بيرون بندازيم نهار بعد رو ارمين و شايان شده جوري هر گرفتيم تصميم و کردم درست نهار سايه با

 با که ميچرخيدم خودم دور اتاق توي ساعت دو يكي تا منم و رفتن خوب ي بچه مثل خودشون و داشت کالس آرمين

 نشستم مبل روي جات سر بشين رفت گيج سرم: که سايه داد

 باشي موفق برو بدو ناديا شده 1 ساعت: گفت و انداخت ساعت به نگاهي يه هم سايه

 ديگه روز يه باشه گرفته گلوم ميكنم حس من سايه چيزه منك
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 ليو نه که زود نه نه نه زوده ميكردم حس ولش اصال برم نميخواستم در سمت کشيد بزور منو اومد و کرد باز درو سايه

 .. بگم نميتونم من

 بود خورده جا حسابي شد عجيب قيافش که انداخ بيرون به نگاهي يه سايه

  نـــــــه کردم نگاه رو بيرون و در به رسوندم خودمو اروم آروم منم

 کابوس يه خوابه يه شايدم..  اشتباست اره..  اره... اشتباس ميديدم که چيزي

 ردک فراموشش بايد شايد که چشمايي ميكرد توجه جلب واسم هميشه که چشمايي ميكردم نگاه چشمش به داشتم

 ممحك درو و اتاق تو برگشتم شد جمع چشام توي اشك کنم نگاهش ديگه لحظه يه حتي نتونستم من ولي ديد منو

 ... بستم

 11-من هـاي ـ ـــ چشــمــ

 

 

 من ميشد محو هم لبخندم ميشدم تنها تا ولي هميشه مثل بزنم لبخند ميكردم سعي گذشت شب اون از روزي چند

 روح بي زندگيه يه نداشتم دوست هيچكدومشو..  رو کردن زندگي جوري اين حسو اين نداشتم دوست رو ناديا اين

 قيهب کردن اذيت حسه که بودن فهميده عقب صندلي جاي مينشستم جلو صندلي رو وقتي هم دانشگاه هاي بچه حتي

 نه؟ مگه همين رفته حاالم بود همسايه يه کنم فراموشش شده طوري هر ميخواستم ندارم رو

 داره ديدم و برگشتم کرد جلب توجهمو سايه صداي ميداشتم بر دانشگاه خروجه در سمت به شمرده شمرده هاي قدم

 صدات دارم ساعته 1 ها وخيمه وعضت ناديا:گفت عصبانيت با و رسيد بهم که کردم صبر ثانيه چند ميدوئه سمتم

 .. ميزنم

 بزن حرف بعد بكش نفس اول باش اروم: من

 برسم هتب ميكردي صبر دقيقه يه تو اگه آخه..  ميكنم ادم تورو من بيرون بريم بيا: گفت و کشيد عميق نفس يه سايه

 ام بدو رو راه همه اين نبودم مجبور که

 همون رو و توش رفتم مكث بدون و هوا بي رسيدم اپارتمانمون نزديك پارك به که بوديم خونه به برگشت راه تو

 يحت بود شده قرمز و زده يخ انشگتام نوك.. نشستم کرد خداحافظي ازم و ديدم رو سايان بار اخرين براي که صندلي

 يچه گيجم من و زمستونه اواسط بفهمونه...  پرتيمو حواس کنه گوشزد بهم ميخواست انگار داشت مشكل باهام هم هوا

 نكردن فكر چيز هيچ به لحظه چند شايد بستم چشامو و کردم حلقه خودم دور دستامو..  نياوردم همراهم گرمي لباس

 ميشد ارامشم باعث

 ناديا؟: گفت و نشست کنارم اومد سايه
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 هوم؟: گفتم بود بسته چشام هنوز که حالي در

 ميگي؟ چي ديدم رو اشنا يه بگم اگه: سايه

 ندارم هيچكيو حوصله چون نبينه ترو اون کن سعي: من

 ميگي؟ چي سايانه دوست بگم اگه: سايه

 بكشمت همينجا ميكني شوخي داري باهام اگه ميگم: من

 ببين جلوتو کن باز چشاتو دختر: سايه

 جا آشنا قيافه يه ديدن با که ميزدم ديد ميگفت که شخصي ديدن براي رو پارك محوطه همه و کردم باز چشامو آروم

 منم و بده سايانو جزوه بود اومده بودم مريم با که قبل سري که پسره همون اومد يادم تازه بود؟ کي اين..  خوردم

 خودشهههه ارهههه...  بودم واساده گوش فال يواشكي

 ميكني؟ فكر چي به: سايه

 دارم کار پيشش بريم بيا سايه: من

 بايلمو با داره نشسته نيمكت رو بخت بد پسره کن بگي؟ولش چي مردم پسر پيش بري اي ديوونه مگه دختر: سايه

 .. ميزنه حرف

 کردم حرکت پسره طرف به سريع من ولي کردن غر غر به داد ادامه همينجوره سايه

  شد من متوجه و بود و شده تموم موبايل با صحبتش تازه رسيدم بهش وقتي

 بگيرم؟ وقتتونو لحظه چند ميشه سالم: گفتم ترديد با

 ميكنه کالفش که هموني: داد ادامه خنده با درسته؟ سايان ي همسايه..  امم:پسره

 بپرسم ازتون سايان اقا همين راجب يكم ميخواستم..  بود درست حدستون بله: من

 شه ساکت که کردم نگاهش چپ منم شونم به زد سايه که بود لحظه اين

 ؟بيوگرافيشو؟ بپرسين ميخواين چي: پسره

 الزمه ميكنين فكر که چيزي هر: من

 الزمه؟ کاري چه براي:پسره

 کنيم؟ زحمت رفت نه؟ شده اشتباه عزيز نادياجان: گفت بهم خنده با سايه
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 هيسسسس بگم چي ميدونم خودم من: گفتم بهش آروم..  جان سايه نه: من

 زندگي دارم کي با بدونم بايد نه؟ يا چيكارس همسايم بدونم بايد بودن همسايم باالخره خوب: گفتم پسره به رو

 بوده همسايم کي که اينه منظورم واي.. ميكنم زندگي دارم کي روي به رو يعني....مي

 و حرفه کم حقوقه دانشجوي سالشه 11 سايان گرافي بيو همون خب..  فهميدم منظورتو: گفت و خنديد دوباره پسره

 هاينك از منظورتون سوال يه ولي..  شدم اشنا باهاش تازگيا منم کالسمونه خونه خر بچه خودشه الك تو سرش هميشه

 کردين؟ مكان نقل اونجا از شما چيه؟مگه دبو همسايتون

 رفتن سايان اقا يعني..  سايان ولي..  نه: من

 شخوش وسايلش کردن بدل و عوض از سايان: گفت ثاينه چند بعد..  گرفته شدت پسره ي خنده ديدم گفتم که اينو

 .. نرفته که اون خونش برسه چه نمياد

 نرفته؟:  باهم سايع و من

  بزنه سر خانوادش به تا رفته اي هفته يه فقط نه: پسره

 نكندم قبرتو همينجا تا بريم بيا..  بريم بيا ناديا سرت تو خاك اي: سايه

  ؟ چيه موضوع: پسره

 گفتم بدن بهش اتاقو اون ميترسيدم ميگشت خونه دنبال ساله 12.02 کچل چاق مرد يه فقط.... هيچي..  هيچي: من

 حمتز رفت ديگه ما..  ببينم هم کابوس شبش هر ببينم روز هر رو مرده اون ميترسم گردونيم برش رفتن سايان اقا اگه

 خداحافظ بيخير عصرتون ميكنيم

 راجب زياد سايان کنم فكر بود خورده جا رفتارم از حسابي ميكرد نگاهمون تعجب با پسره شديم دور ازش سريع ما

 ولي.. ولي..  زدم رو حرفا اون چجوري نفهميدم هم خودم هه نداره اشنايي اخالقم با که نزده حرف باهاش من

 کردم بغل سفت رو سايه سريع که بود اين دم نشون خوشحاليمو چجوري نميدونستم

 ازش اخه داره چي پسره اين ميخندي داري ها ديوونه عين نگاه نگاه..  کردي خفم لوس ي دختره بسه بسه: سايه

  ؟ اومده خوشت

 هم خوشگلن هم چشاش ميكنم نگاه چشماشون به اول افراد ي قيافه توي من خوشگلن خيلي چشماش سايه: من

 نيستن هيز همه از مهمتر هم آبين

 هرفت طرف بودي؟ گرفته عزا ديروز تا نبودي تو ناديا بابا اي..  زهرا آبيه چمان بچم ميكنه تعريف ذوق با چه:  سايه

 .. ميكشتي خودتو داشتي دوريش از اينجا تو بينه خانوادشو و تفريح

 کيه؟ ميشه شهيد که نفري اولين کنه درز جايي حرف اين سايه: گفتم و گرفتم رو سايه دهن جلو
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 منم:  سايه

 شديد ناديا ي مسابقه ي مرحله اين ي برنده شما دادي درست جواب آفرين آفرين: من

  بود؟ کجا ساله 02.  12 مرد اون حاال: سايه

 .. بود جيبم تو: من

 بزنماااا جيغ ميخواد دلم واقعا سايه: ميگفتم بلند خنده با داشتم اتاقم به رسيديم که بوديم زدن حرف مشغول

 داخل اومدم زدم جيغ واقعا که بود اين کرده برخورد جسمي يه با محكم در کردم حس کردم باز اتاقو در وقتي يهو که

 داشته نگه دستش با سرشو که شدم مواجه آرمين قيافه با که کردم نگاه درو پشت و

 ميكردي؟ چيكار در پشت تو آرمين آر:گفتم بودم شده هول يكم که من خنديدن به کرد شروع سايه

 کردي پرس ديوار به منو در اين با شما يهو که کوچه بغل سوپر برم ميخواستم: آرمين

 ونمج ناديا سالم: گفت و عقب کرد پرتاب محكم رو آرمين اومد سريع شايان که نخندم که دهنم جلو گذاشتم دستمو

 .. ها شده چيزي يه فهميدم ضربت شدت از

 ميفرستين منو اخر برادر خواهر تا دو شما..  عقب برم بگو ادم مثل شيكست پام شه خورد دستت الهي شايان: آرمين

 قبرستون

 وبيخ ؟ جونم ناديا..  داداش شو خفه دقيقه يه فعال..  عزيزم کنم حملت ويلچر رو خودم بشكنه پاتم اون ايشاال: شايان

 چخبره؟ ؟ چيشده ؟

 باشه؟ خبري قراره: من

 ؟ دامادمونه راجب کن تعريف واسم مبل رو بشين بيا آجي ناديا معلومه خندت از: شايان

 جانداره؟ ميشه؟ جا جيب تو خوردنيه؟ ؟ چيه داماد: گفتم و بينيش به زدم شوخي به و کردم مشت دستامو

 ديديش؟: آرمين

 بهش که کسي نميدونه هنوز شايان البته..  شايان عكسه بر ميشد جدي آرمين ميشد اون صحبت تا کردم نگاهش

 منم بخوره چايي که خونه اشپز تو رفت سايه..  منو يا ميكشت اونو يا دفعه 122 حاال تا وگرنه سايانه دامادمون ميگه

 ببينمش قراره ولي نديمش:گفتم ثانيه چند بعد

 باشه؟ ببينمش که ميام منم: شايان

 ازيب نقش: گفتم و زدم پشتشو بار چند پيشش رفتم..  کردن سرفه به کرد شروع جمله اين شنيدن محض به سايه

 جديه؟ يا ميكني
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 کنن؟ بازي نقش بتونن توان مثه همه مگه: گفت ميكرد سرفه که حالي در

 اونو؟ شايان؟ ببينه؟

  سايه؟ خوبي: شايان

 بزنين بعدا حرفاتونو بقيه صبره ي نشونه گلوم تو پريد يهو قنده اين اره: سايه

 رت خوشتيپ من از ميدونم بزنم چشم رو پسره نميخوام که من بابا باشه..  صبره نشونه که اس عطسه که اون: شايان

 نيست

 تره خوشتيپ تخته به بزنم:گفتم و سايه سر به زدم

 منه سره نيست تخته اين: سايه

 افتادن هم جون به گربه و موش دوتا اين باز: شايان

 داره؟ فرقي چه تخته با تو سره: من

 ميفهمي فرقشو گفتم شايان به چيزو همه وقتي: گفت و خواب اتاق تو رفت سايه

 بگيرم دهنشو جلو که دنبالش خواب اتاق تو رفتم سريع

 .. دارد ادامه( گربه و موش) داستان اين و: گفت تاسف با شايان که

 فقط بود مونده کم ميكرديم پيدا غذا توي غريبي عجيب چيزاي کنم ذکر اينم البته بود کرده درست شايان شاممونو

 ببينيم توش هم شايانو ساعت

 وهمت همش اينكه فهميدن با رفته سايان ميكردم فكر که کردم داغون خودمو کم مدت اين تو کلي اينكه بعد خالصه

 اون اقال نداشتم انتظار..  نداشتم انتظارشو اصال که داشتني دوست دارم دوسش کنم فكر که فهميدم اينم بود بنده

 هبد دستور بهش و کنه کنترلش نميتونه ادم که چيزي تنها بود شده يهويي چيز همه خب ولي باشه سايان شخص

  قلبشه

 

 باز چشامو زد صدام سايه شد خواب گرم چشام تا بود نبرده خوابم شب 0 تا حدودا ولي سرم خير بخوابم بودم رفته

  نداري؟ خواب عزيزم سايه: گفتم و کردم

 ها مياد هايي صدا يه ناديا ناديا: سايه

 اومده چيزي روحي جني بگي ميخواي البد ديدي؟ بد خواب سايه اره اره: من
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  بالشم تو فتم بيني با که سرم تو زد همچين سايه

 اومد صداش نيومده؟اخه سايان..  بيرونه از منظورم:  سايه

 ده؟چن ساعت..نباشه تو فانتزي توهم اگه البته اومده خودشم يعني مياد صداش وقتي کنن عقلت بي روحه تو اي: من

 صبحه 7:  سايه

  همراهته؟ ورزشيت لباس سايه ؟ميگم بود خوابيده درخت رو نداره؟ خواب بشر اين: من

  آره: سايه

 بدوووو بده: من

 مانتو روي از و مانتو و ورزشيو شلوار يه پوشيدمش منم داد لباسشو لحظه چند بعد..  کني؟؟؟ ورزش ميخواي:  سايه

 اتاق در دزدا در؟مثل دم ميرفتم صبح وقت اين ورزش جز اي بهونه چه با آخه سرم گذاشتم شالمو شرت سويي هم

 خوابن غرق اقال بود خوب ولي...  ها طفلكي اخي خوابيدن مبل رو ديدم..  کجان آرمين و شايان ببينم کردم باز خوابو

  پاييد مي منو در چشمي از و در پشت بود اومده هم سايه نشن بيدار که کردم بازش اروم و در سمت رفتم

  کرده تعجب بود معلوم من ديدن با سايان..  سايه تيز گوشاي به ايول رسيده تازه سايان ديدم

  ؟ نه خوبه هوا سالم: گفتم بلند

 ؟ شما ميكني ورزشم..  بله بله:  سايان

 گذشت؟ خوش خانواده ديدن..  تره راحت کارم داره کمه هم پارك اينجا نزديك مگه؟ نميدونسي وقته خيلي آره:من

 ميدوني؟ کجا از تو: سايان

 .. زدم گند کنم فكر. ..  اومد در با چيزي يه خورد بر صداي

 هالبت بود ديوار از تر نزديك اخه در به زدم سرمو ببخشيبد..  ناديا..  ناديا: گفت بهم در الي از سايه بعد لحظه چند

 ... بدو برو بدو شده بيدار شايان!!  تو خوشگل سوتيه بخاطر

  بستم اتاقشو در سريع و اتاقش تو بردم خودم با و کشيدم رو سايان دست دست بودم شده هول حسابي که من

 چخبره؟: گفت بود شده گرد چشاش که سايان

 هيسسسس: من

  کجاس؟ ناديا:  پرسيد سايه از که ميومد شايان صداي

 .. بخره خوراکي سوپر رفته گفت بهش هم سايه
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 کشيدم راحت نفس يه من دنبال بيرون رفته شايان فهميدم وقتي اومد اتاقم در صداي

 ور شايان صداي تا دادم تكيه اتاقش در به خودم و داشتم نگه دستان تو سفت دستاشو هنوز که شدم سايان متوجه

 که هميزن تند اونقدر قلبم ضربان کردم حس بوديم شده خيره بهم لحظه چند اومد بند زبونم..  رومه به رو اونم بشنوم

 يهو ببخشيد:  گفتم من من با برداشتم ازش نگاهمو پس بشنوه صداشو ميتونه هم سايان حتي نرم اونجا از سريع اگه

 ببينمتم داداشم نميخواستم اتاقت تو اومدم

 چرا؟: سايان

 داره ضرر بدن براي ميگه کنم ورزش نميذاره آخه:من

 حضم به و بيرون اومدم.. بيرون برم که کرد اشاره ميكرد کنترل خندشو بزور که حالي در و کرد باز و اتاقش در سايان

 بيرون ميندازه خونش از منو پررو ي پسره اتاقش در تو کوبيدم محكم پام با شد بشته در اينكه

 دوباره بخوابم که رفتم و کردم عوض رو لباسام سريع و اتاقم تو رفتم

 نبود سوپر تو نايدا:  گفت اومد دلهره با خيلي بعد دقيقه چند هم شايان

 خوابهب دوباره رفت من مثل عصبانيت که هم شايان..  سوپر رفته کردم فكر نديدمش بود پتو زير چيزه: گفت هم سايه

 خيلي بگم اگه بگم سايان به چيزو همه ظهر از بعد که بود گرفته قول ازم سايه 11 بود شده ساعت شم بيدار تا

 باشم؟ دوميش من که ميده پيشنهاد اول دختري کدوم آخه نگفتم دروغ ميترسيدم

 هارن بعد چند هر بيرون بندازيم نهار بعد رو ارمين و شايان شده جوري هر گرفتيم تصميم و کردم درست نهار سايه با

 با که ميچرخيدم خودم دور اتاق توي ساعت دو يكي تا منم و رفتن خوب ي بچه مثل خودشون و داشت کالس آرمين

 نشستم مبل روي جات سر بشين رفت گيج سرم: که سايه داد

 باشي موفق برو بدو ناديا شده 1 ساعت: گفت و انداخت ساعت به نگاهي يه هم سايه

 ديگه روز يه باشه گرفته گلوم ميكنم حس من سايه چيزه منك

 ليو نه که زود نه نه نه زوده ميكردم حس ولش اصال برم نميخواستم در سمت کشيد بزور منو اومد و کرد باز درو سايه

 .. بگم نميتونم من

 بود خورده جا حسابي شد عجيب قيافش که انداخ بيرون به نگاهي يه سايه

  نـــــــه کردم نگاه رو بيرون و در به رسوندم خودمو اروم آروم منم

 کابوس يه خوابه يه شايدم..  اشتباست اره..  اره... اشتباس ميديدم که چيزي
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 ردک فراموشش بايد شايد که چشمايي ميكرد توجه جلب واسم هميشه که چشمايي ميكردم نگاه چشمش به داشتم

 ممحك درو و اتاق تو برگشتم شد جمع چشام توي اشك کنم نگاهش ديگه لحظه يه حتي نتونستم من ولي ديد منو

 ... بستم

 11-من هـاي ـ ـــ چشــمــ

 

 :قسمتـــــ اين هاي برنده

 داد جواب درست کامال که نازي اوليش

 ادرينا ، سمانه ، گلياد ، ،مهبد ستاره:بعد

 

 کابوس يه خوابه يه شايدم..  اشتباست اره..  اره... اشتباس ميديدم که چيزي

 ردک فراموشش بايد شايد که چشمايي ميكرد توجه جلب واسم هميشه که چشمايي ميكردم نگاه چشمش به داشتم

 ممحك درو و اتاق تو برگشتم شد جمع چشام توي اشك کنم نگاهش ديگه لحظه يه حتي نتونستم من ولي ديد منو

 ... بستم

 بله؟: گفت کنه باز درو اينكه بدون سايه بده جواب خواستم سايه از اشاره با زد در به اي ضربه چند يكي

 خوبه؟ حالتون: -

 کردم باز روش درو و کشيدم عميق نفس يه شدم بلند سريع که بگه چيزي يه ميخواست سايه بود سايان صداي

 خوبه؟ حالتون: سايان

 .. که ميبيني خوبم آره: گفتم مصمم و بود اشك از تر تلخ که لبخندي زدم لبخند يه

  چشمام به کرد اشاره

 رمميگي پياز دفعه هر: گفتم و خنديدم کنم پاکشون کردم سعي بودن خيس هنوزم چشمام سمت بردم دستمو سريع

 يادب کنم استخدام چيزي کارگري يه ميگه هميشه داداشم اين کنم آشپزي نيومده من به اصال ميشم اينجوري دستم

 ..ك مسموم منو بخواد و غذا تو بريزه چيزي سمي نكنه ميگم ديگه ميترسم من خوب ولي کنه آشپزي

 ميكني شروع بگي دروغ ميخواي دفعه هر: گفت و شد حرفام ادامه مانع و(هيس ي نشونه به)  دهنم جلو آورد دستاشو

 باشي خوبي دروغگوي نميتوني عجيب چيزاي گفتن به
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 ور سوخت منم پياز واي منتظرن دخترتون دوس سايان اقا ببخشيد: گفتم و اتاقمو داخل سمت به عقب رفتم قدم يه

 ..  باي باي ديگه گازه

 و تمگرف دهنم جلوي محكم دستامو دادم تكيه در به و نشستم در پشته همونجا بهم کوبيدم درو و بگه چيزي نذاشتم

 شههمي کارش که ناديايي نفهمه کسي تا نشنوه صدامو کسي تا نفهمه کسي تا بيصدا ي گريه يه کردم گريه آروم

 ؟ دختر يه با اونم سايان ديدن..  بده دلداريش يكي داره نياز گاهي ميشه غمگين گاهي هم خودش ديگرونه خندوندن

  دختر؟ يه با هم برگشت وقتي چيه دارم بهش که حسي فهميدم من و رفت..  بود رفته

 باشه وانساده گوش فال سايان ميكردم خدا خدا سريع کردم جور و جمع خودمو خورد در به اي ضربه چند دوباره

 ببخشيد؟: گفت زد در به ضربه چند اينكه بعد..  بود همينطور متاسفانه ولي در پشت

  كنهميش بغضم بگم کلمه يه بخوام و کنم باز دهن اگه ميدونستم بدم جواب بهش بغضم با نميخواستم ندادم جوابي

 اقل دح و گرفت دستمو اومد سايه بود گرفته نفسم بودم کردم گريه انقد پاهام رو گذاشتم سرمو و گرفتم بغل پاهامو

 به مميكرد فكر چيزي به نه ديگه ميكردم گريه نه بودم تخت رو روزو کله خواب اتاق تو رفتم و شدم بلند در پشت از

 افتقي دختر پاشو پاشو وعضشه چه اين ناديا؟: گفت و سرم باال اومد سايه نميكردم هيچكاري و بودم شده خيره جا يه

 ديدي؟ آينه تو صورتتو..  شده ها زده جن شبيه

 بدليل داشت حق بود داغون قيافم..  چشام جلو گذاشت و اورد آينه يه که بودم خيره جا يه به هنوزم نگفتم چيزي

 بود شده قرمز بودم کرده گريه چون چشامم بودم شده ها زده جن از فراتر حتي صورتم روي ريملم شدن پخش

  زدم کنار چشام جلو از رو آينه دستم با آروم بود ژوليده موهامم

 ههم خوب االن؟ ديدي عجيبي چيز بيارم؟ خشك شير ؟ جون بچه ناديا؟: گفت و نشست کنارم تخت ي لبه اومد سايه

 هم بگو بهش برو کارا اين جا هوم؟ ميدوني کجا از نداره دوسش اصال اومد عاديه خيلي چيز يه دارن دختر دوست

  مارو هم کن روشن رو خودت تكليف

 گمب بهش االن ميرم خودم نگي اگه چيه؟ ميدوني خب: گفت و در سمت رفت و کرد غمگين قيافشو ندادم بهش جوابي

 هشب که خروجي در سمت ميرفت داشت واقعا ديوونه ي دختره دويدم دنبالش سريع بيرون رفت و خنديد و گفت اينو

 بگه

 بگي؟ چي بري ميخواي سايه؟: گفتم و گرفتم دستشو

  ميگفتم خودم بگم ميخواستم..  بكشي زحمت ني الزم اصال تو

 .. ميكنيم ديگه کار يه خب: سايه

 چي؟: من
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 خوبه؟ جونم شايان: سايه

 توئه؟ ي ديوونه عشق درباره کردن صحبت وقت چه االن:  زدم داد و کشيدم نفس يه و بستم عصبانيت از چشامو

  نهميك اذيتت هست دختره يه بياد که ميگم بهش بعد جونم شايان به ميزنم زنگ دارم نقشه يه من ببين نه: سايه

 نه؟ بكشه بزنه رو دختره بره شايان بگي ميخواي البد: من

 زندان؟ بفرستم تو بخاطر خودم دست با عشقمو خلم مگه نه:سايه

 سرته؟ فكريتو چه حاال..  نيست بعيد که تو از: من

 ميشهن عاشق بازه دختر خودت بقول که شايانم بتونه که نحوي هر به شه دوست باهاش بره ميفرستيم رو شايان: سايه

 ميشه تموم رابطشونم ميشه بين بد دختره به سايان فقط

 ديدي زياد فيلم:من

 اسپيكر رو گذاشت رو صدا و شايان به زد زنگ و آورد در موبايلشو... هيس.  ناديا چرا؟ ئه: سايه

 بفرمايد؟ شايان شناسي شايان سازمان: -

 ام سايه شايان..شايان: -

 کي؟ ي سايه ئه؟ اي؟ سايه: -

 ام ه ساي ميگم شايان بابا: -

  خوبي؟ چطوري..  سايه اون آها:-

 نادياس راجب چيزيه يه ببين ولي خوبم من: -

 ميره؟ کجا تا نميدوني ميره هوا زمين زديش چيشده؟ خب:-

  کرده اذيت رو ناديا هست دختره يه باشه خودمون بين نميدونه ناديا ببين نميكنم شوخي: -

 کرده غلط چرا؟ کي؟: -

 باشه؟ کنيم تالفي بزن مخشو شو دوست باهاش برو ببين رومون به رو همسايه خونه مياد: -

 باش مطمئن اس زده االن از مخش: -

 حله: گفت من به رو و کرد قطع گوشيو سايه

 بكنم کارو اين نميتونم من باشه داشته دوست واقعا رو دختره سايان اومد بود؟ کاري چه اين ؟ سايه بابا: من
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 ديگه بكنه شايان به سپردم نداري رو کارا اين عرضه تو ميدونم منم: سايه

 خودتو جلو بزور داري ئهههه..  بخندي ميخواي ببين ببين: گفت و انداخت صورتم به نگاهي يه سايه زدم لبخند

 ميگيري

 صورتمو کردم نگاه دوباره رو خودم و ايستادم اينه جلوي شويي دست تو رفتم گرفت خندم واقعا سايه کاره اين با

  ريختم شونم طرف يه رو و کردم جمع همشو کردم شونه هم موهام بيرون بيام گي زده جن قيافه از تا شستم

 ميكنه فكر داره جدي خيلي و مبل رو نشسته شايان ديدم گشتم بر وقتي

 اومدي؟ کي: گفتم سمتشو رفتم

  اومدم تازه ناديا؟ خوبي: شايان

 بگيره حالشو ميخواد نمياد خوشش ازش ميگه شايان کرده اذيتت امروز که دختره اون ناديا:  سايه

 ?okeye تيپم ببينم: گفت و شد بلند شايان

 برسي خودت به يكم که بگيري يكيو حال بخواي هميشه ايشاال..  نزنن چشمت بپا اره تخته به بزنم: من

 .. پايين ميره که باالخره پايين ميرم اس طبقه همين تو دختره ميگه سايه خب:  شايان

 سايان اتاق در پشت رفتيم سايه و من و رفت شايان

 جان سايان ميرم ديگه من: ميگفت که اومد دختره صداي در دم رسيديم تا نبود يار ما با شانس اما

 کار سايان با: گفت ديد منو که دختره وايسادم جا نبودهمون شدن قايم فرصت ميشد باز داشت در لحظه همون

 دارين؟

 ميكردم تميز داشتم اتاقش در رو بود چسبيده ادامس نه: گفتم

 داري؟ کاري: گفت و ديد منو لحظه همون ؟ کيه ؟ نغمه:در دم اومد سايان

  بكنم چيزي عليكي سالم يه گفتم ديدم دخترتو دوست ميشدم رد داشتم بود چي کارم بابا نه: من

 گفت نم به عجيبه چقدر دختره اين ؟ سايان ئه: ميگفت دختره شنيدم که پايين سمت رفتيم و گرفتم رو سايه دست

 ميكرد عليك سالم من با داشت گفت تو به ميكرد تميز داشت بود چسبيده ادامس اتاقت در دم

 هتب ديدم ترو بعد ميكردم تميز رو ادامسه داشتم اول من زشته بده غيبت ئه ئه ئه: گفتم و برگشتم داغون اعصابم

 ... بود کجا دروغم ديگه کردم سالم
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 خيابون نارک که کوچيكي درخت بغل..  ميكنه چيكار شايان ببينيم که پايين رفتيم شديم اسانسور سوار و گفتم اينو

 نغمه منتظر و بوديم وايساده بود

 خانوم؟ ببخشيد: گفت بهش شايان که..  ميشد رد شايان کنار از دقيقا داشت و اومد هم نغمه بعد دقيقه چند

 بله؟: گفت و وايساد نغمه

 شماست براي اين: گفت و آورد در جعبه يه شايان

 داده؟ کي: گفت و گرفت رو جعبه نغمه

 ايانش رفت و کرد پرتاب سمتش رو جعبه که چيشد نميدونم کرد باز رو جعبه در نغمه..  کرد خودش به اشاره يه شايان

 کرد پرتش سمتم دادم حلقه سليته ي دختره: گفت و سمتمون اومد ميكرد زمزمه رو چيزايي يه که حالي در

 ميدادي چيزي ي گردنبند بايد ميده؟ حلقه اول ديدار تو کي ديوونه اخه: من

  وردار رو حلقه اين بده گردنبندتو سايه: شايان

 رو گردنبند هم شايان برداشت رو حلقه جاش به و آورد در رو خودش گردنبند و کرد نگاهش تعجب با يكم سايه

 رهدخت دوباره ديدم رفتيم پشتشون يواشكي ماهم نغمه سمت رفت و دويد سريع و کوچيك ي جعبه همون تو گذاشت

 ببينيم دقيق رو صحنه بتونيم که شديم قايم بود پارك کوچه بغل که ماشين يه پشته بار اين ايستاده

 دادم حلقه بهت اينكه از شدي عصباني ميدونم شدم عاشقت ديدمت که اولي لحظه همون از واقعا من خانومي: شايان

 بگير رو گردنبند اين بيا شد اشتباه اصال بود ديگم دختر دوست يه واسه اون

 تدوس باهات البد داري انتظار بعد ديگت؟ دختر دوس يه به ميدي حلقه چي؟؟؟؟: گفت و باال برد يكم رو صداش نغمه

 نشو مزاحم اقا برو شم

 من به خورد و افتاد و داد دست از تعادلشو يهو سايه زدنت حرف اين با شايان سرت بر خاك سرم تو زدم محكم يكي

  شد بلند ماشين آژير صداي ماشين به خوردم و زمين افتادم منم

 معرکه مگس خر بودااا کم همين واقعا يعني

 بگير ناهپ بگير پناه: گفت بلند شايان نشستن جفتشون و گرفت رو نغمه دست شنيد رو صدا اينكه محض به شايان

 کردن حمله دشمنا

 شايانم و شد دور اونجا از و داد شايان به غره چشم يه ماشينه آژيره ديد اومد خودش به که نغمه ثانيه چند بعد

 دنبالش
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 کله ميرفتيم راه شون شايان پشت فاصله با هم ما و شديم دور( ماشين اوردن در صدا به) جنايت محل از و سايه و من

 داشت؟ دشمن حمله به ربطي چه ماشين آژير اخه ميخنديديم داشتيم رو راه

 انشاي ميزديم ديد يواشكي و کرديم ديوار جفت خودمونو هم ما گرفت رو نغمه جلوي دوباره شايان رفتيم راه که يكم

 هان؟ نميفهمي؟ چرا دارم دوست من: گفت و افتاد گريه به

 ميكنه؟ گريه داره شايان ؟ سايه: من

 که ميبيني: سايه

 داره؟ دوسش واقعا مگه: من

 کردهه غلط: سايه

  بريم شد ok چي همه: گفت و پيشم اومد شايان لحظه همون

 کردي؟ گريه شايان: من

 مصب ال اشكه فقط بلدم صورتم ميميك کل رو رو گريه اوردن در حالت بود؟ چشم جلو دستم نديدي بابا نه: شايان

 کنم؟ چه نمياد

 ؟ چيشد: سايه

 شدمممممم amarican idolطاليي کارت ي برنده واي: گفت و داد نشون موبايلشو يه شايان

 ميفهمن وقتي هنرمندان منتظر در پشت که اونايي ها موقع اين ها ذوق بي: گفت که کرديم نگاهش فقط سايه و من

 چي؟ شما اونوقت ميشن خوشحال همو ميكنن بغل ميزنن جيغ گرفته طاليي کارت

 بوداااا نفهمي دختر عجببب داد؟ شماره دختره واقعا: سايه

 ؟ نميدادي مگه بودي تو: شايان

 (ديگه داره دوسش)خب دارم فرق من: سايه

 داري؟ فرق: گفت و کرد نگاهش و شد جدي سايه حرف اين با مياورد در بازي چل و خل داشت که شايان

 که مباش داشته شمارتو بايد من خب: گفت الكي کنه شكي بهش شايان نميخواست و شد حرفش متوجه تازه که سايه

 بدم خبر اومد پيش مشكلي ناديا واس

 نظر اون از اها اها: شايان
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 بلق بيا گفتم سايه به منم وعضي يه اصن ميگفت پرت و چرت يهو ميشد جدي يهو اصال خودش با بود گير در شايان

 چيز يه هب ناديا: گفت سايه که بوديم برگشت راه تو کرد قبول هم سايه برگرديم بده اب به گل دسته يه شايان اينكه

 کردي؟ دقت

 چي؟: من

 هاااا داده حلقه يه من به االن مستقيم غير خيلي شايان: سايه

 هااا مرموزيه اادم عجب ئههه بودم نكرده توجه اينش به اره واي: من

 انگشتت بذار ؟؟ کوش حلقه: من

 ؟ بذارم جدي: سايه

 بذار ديگه اره: من

 انگشتش گذاشت رو حلقه ميمرد خوشحالي از داشت که سايه

 انگار که حس يه سراغم ميومد عجيب حس يه دوباره شديم ساکت تا ولي گذشت خوش کلي بوديم خنديده کلي

  چي؟ باشه داشته دوست رو نغمه سايان واقعا اگه اينكه فكر کنه داغونم ميخواست

 دميكر ارومم يكم اين کرد؟ قبول رو شايان پيشنهاد راحت انقدر چرا نغمه ولي کردم؟ قبول رو سايه پيشنهاد من چرا

 حتي اينكه بدون ميكني؟ قبول رو ميشه بهت که پيشنهادي زود انقدر اخه نداره رو سايان لياقت نغمه شايد که

 بشناسيش؟

 هي!  اصال خونم عاشق بودم شده باشم بيرون زياد نميخواست دلم بود اومده سايان وقتي از اصال شديم اپارتمان وارد

  ههه من ادميم همچين

 شدم انالين من تا که بودن ياهوو تو انالين هاي بچه کلي کردم روشنش تاپم لپ سراغ رفتم قرني بعد شدم اتاقم وارد

 سرم به زد فكري يه يهو که ميدادم جوابشونو توك و تك دادن ام پي به کردن شروع

 .. رادنيا سايان.. سايان بوك فيس تو رفتم سريع ندارم که ديشو اي مياد؟ هم اينترنت سايان

 سايـــــــه: زدم داد بلند و زدم بنفش جيغ يه اورد رو سايان عكس بوك فيس وقتي

 مرد؟ کي ؟ چيه: اتاق تو اومد سريع سايه

 کردم پيدا بوکشو فيس پيج..  عزيزم واي ببين رو سايان عكس بيا: من

 عكساي راجب زدن حرف از کرديم شروع بعد و فرستادم واسش دوستي خواست در اول نشست کنارم اومد هم سايه

 بود اومده شايان کردم خاموش تاپو لپ سريع من و شد باز اتاق در يهو که سايان
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 کردين؟ قايمش سريع که ماسماسك اون با ميكردين چيكار داشتين: شايان

 کار هيچ:  باهم سايه و من

 خر منم: شايان

 عرعر: من

 ببينم بده: شايان

 ميترسم؟ ازت مگه ببين:گفتم و دادم بهش ريلكس خيلي تاپو لپ

 داديش بهم راحت انقدر که نبود خاصي چيز اينكه مثل: شايان

 گرفت سرفش سايه دست تو ي حلقه به افتاد نگاهش که ميرفت داشت

 .. نگفتم بهش هيچي چيشده پرسيد سايه چي هر خنديدم کلي منم

 ها نغمه اين ايه کنه دختر عجب: زد داد شايان

 مگه؟ چيشده شايان نزن داد:  من

 بيشتر سالش 16.14 بخدا بچس ميكنه تكرار قبليو اس بار 1222 بدم ج که بكشه طول ثانيه 1 ميدم اس يه: شايان

 نيست

  کردي ثواب بخدا ؟ ميموند نغمه با بايد سايان من جان نه هستني؟ حرفت سر هنوزم: سايه

 اومد کرد قطع بزور شام بياد که زدم صداش ميزد حرف نغمه با داشت شايان چيدم شامو ميز رفتم

 غذامونو ما که برگشت هم وقتي ميز سر از شد بلند و اس نغمه: گفت و خورد زنگ گوشيش که بوديم شام ميز سر

 بوديم کرده تموم

  بزنم حرف باهاش ديگه نميتونم من ناديا: شايان

 چرا؟: من

 امير با بره جديدمه خط يعني خودمه خط ميگم ميدم رو امير شماره..  نميدونم: شايان

 شمال؟ از اومده مگه امير: من

 ..  ديگه ميزنه حرف باهاش همونجا از..  ديوونه ارمينه اون و موندم من خودش با برده هم مهراد بابا نه: شايان

  بخوابم ميرم ندارم حوصلشونو بشور هم ظرفا..  بكن ميكني کاري هر باشه: من
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 باز اموچش وقتي برد خوابم..  بخوابم زود و نكنم فكر چيزي به کردم سعي گذاشتم هم رو چشامو اتاق تو رفتيم سايه با

  صبحه 1 ساعت تازه نكرده افتاب هنوز خورشيد نه ديدم ولي داشتم رو ديگه روز يه انتظار کردم

 ينمبب رفتم بودن الال همه که ياهوو تو کردم روشن دوباره تاپو لپ نميومد خوابم دوباره اينكه و حوصلگي بي روي از

 نه؟ يا پذيرفته دوستيمو خواست در سايان

 هم عكس تازه نبود پيجم رو که اصليم اسم خب کرده قبول رو درخواست ديدم واسم شد باز يوك فيس پيج وقتي

 دش جلب انالين افراد به توجهم زدم اليك عكساشو کله و رفتم منم نفهميد نبود مشخص قيافم و بود موهام از فقط

 بود جزشون سايان

 پرسيدم ازش اينا و پرسي احوال و سالم بعد داد جوابمو و دادم مسج بهش ديوونه؟ اين بيداره هنو چرا نميشد باورم

 شيشه بودم رفته که شبي اون اومد يادم يهو..  ميخونه درس ميشينه ها موقع اين شبا اون فهميدم که ؟ بيداره چرا

 درس؟ واسه ميزنه خوابش از هااا ادميه عجب... بگو پس کرد باز درو سريع اون کنم جمع اتاقشو در دم هاي خورده

 باشه اونا با داره دوست و خونوادشه عاشق وگرنه ميكنه زندگي تنها اينجا همين واسه و خودمونه همشهري فهميدم

 داره؟ زندگيش تو کسيو پرسيدم ازش باالخره که گفتيم زمين و اسمون از شد بدل و رد وسطا اين حرف کلي

 are ..ye joraei az yeki khosham miad: بود داده..  کردم کنترل رو خودم بزور خوندم رو داد که مسجي وقتي

  کردم خاموش تاپو لپ و گفتم باهم رو بخير صبح و بخير شب بهش

 ميكردم کاري بايد چرا نداشت دوست منو اون ميكردم گناه احساس ميومد؟ خوشش نغمه دختره اون از واقعا يعني

 بخوره؟ بهم نغمه با رابطش

  دوباره خوابيدم خيال و فكر کلي با

 انادي: گفت سريع شايان خواب اتاق از بيرون رفتم وقتي..  نو از روزي نو از روز شدم بيدار که بود 3 ساعت تقريبا صبح

 يكم؟ ني اشنا ها رادنياس فاميليش هه نغمه اين ؟

 نگيم چيزي شايان جلو که خواب اتاق تو برگشتيم و موند باز دهنش سايه

 کمه خيلي باشه يكي هاشون فاميلي اتفاقي نغمه و سايان که اين احتمال ناديا ببين: سايه

 پس؟: من

 باشن برادر خواهر ممكنه پس:سايه

 فرزنده تك سايان:من

 ديوونه؟ ميدوني کجا از تو: سايه
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 چتيديم باهم بوك فيس تو ديشب: من

 عموشه دختر پسسس: سايه

 نرسيد؟ خودم ذهن به چرا خاکكككك اي: من

 بزنه سر بهش بوده اومده ديگه عموشه دختر..  نباشه دخترش دوس ممكنه پس خب: سايه

 مياد خوشش يكي از گفت هست؟ زندگيت تو کسي پرسيدم ازش وقتي سايان ديشب ولي: من

 هک مياد خوششش.. مياد خوشش يكي از نميگفت دارم دختر دوس ميگففت داشت دختر دوس اگه ناديا ببين:سايه

 بپره؟ که بذاري دست رو دست نميتوني..  بري خودتو راه بايد تو بياد

 باشه؟ بگو بهش برو واقعا ديگه امروز سايه جون ناديا

 چي؟ نياد خوشش ازم اصال اگه بگم؟ چي اخه: من

 باش مطمئن بهتره باشي تكليف بال اينكه از: سايه

 باشههه:من

 قبل از.. بگي بهش چيزي يه بري ميخواي گفتم بهش و ديدم رو سايان بودم رفته در دم صبح من ايول خب: سايه

 اس شده هماهنگ

 نم شايان: گفتم که ميشد بلند داشت هم شايان..  باشه سايان شايد اينكه هواي به بيرون رفتم اومد در زنگ صداي

  بشين تو ميرم

 در دم نياد هست کي هر حاال کنه گرمش سر گفتم سايه به اشاره با

 تو بيا.. خان ارمين عجب؟ چه سالم: گفتم ارمينه ديدم کردم باز درو

 دارم کارت بيرون بيا تو: آرمين

 بله؟: گفتم آرمين به رو و داخل نره صدا که بستم درو بيرونو اومدم اتاق از

 بزنم حرف باهات ميخواستم: آرمين

 تو بريم اينجا؟: من

 بفهمه شايان نميخوام: آرمين

 بگو همينجا پس باشه خوب: من
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 ولي نيستم خوبي ي کننده شروع واقعا بگم چي نميدونم: آرمين

 چيزي يه راجب ميخواستم ولي حرفت وسط پريدم ببخشيد:گفتم سريع که بگه خودش راجب ميخواد االن فهميدم

 بگم بهت

 خودشو داشتن دوست که وسط بيارم رو مريم داشتنه دوست موضوع ميخواستم... داره دوست که هست يكي آرمين

 بره يادش

 خودم با خيلي ناديا ولي..  ولي نكنه درد دستش داره دوسم..  داره دوسم کي نيست مهم واسم..  واسا ناديا: آرمين

  دارم دوست واقعا من ناديا اما..  داري دوست يكيو خودتم االن ميدونم.. نه يا بگم بهت که رفتم کلنجار

 .. دارم دوست..  کن فكر روش يكم ولي شه رد کامال درخواستم االن ممكنه ميدونم

  بودم شده خيره سايان اتاق در به شونش پشت از بود وايساده روم به رو آرمين لرزيد بشدت تنم اومد در صداي

 اقشات در.. بود شده دير ولي نزنه حرفي و بمونه ساکت لحظه همون فقط..  شه ساکت آرمين که بگم چيزي يه خواستم

 داشتي دوسم روزي يه قبال توام ميدونم و دارم دوست: داد ادامه ارمينم ميشد باز داشت

 مطمئنن هم رو ارمين اخر احرفاي و ديد بود بينمون که کمي ي فاصله با رو آرمين و من و شد باز کامال سايان اتاق در

 شنيد

 بد فتميگ شايان به اگه سايانه دارم دوسش که کسي بفهمه آرمين نميخواستم بدم نشون العملي عكس نميتونستم

 ميشدم بخت

 مميگفت بهش و ميرفتم بعد چجوري..  داشتم دوسش منم و داره دوسم آرمين که بوده شنيده اينو دقيقا سايان نهههه

 اخه؟ رويي چه با دارم؟ دوسش

 بياري؟ بد انقد چرا ؟ چرا لعنتي د

  بست درم اتاقشو داخل رفت ولي جايي بره ميخواست انگار... لحظه چند فقط... شد خيره بهم سايان لحظه چند

 من جواب منتظر و بود وايساده هم آرمين

 11-من هـاي ـ ـــ چشــمــ

 

 مميگفت بهش و ميرفتم بعد چجوري..  داشتم دوسش منم و داره دوسم آرمين که بوده شنيده اينو دقيقا سايان نهههه

 اخه؟ رويي چه با دارم؟ دوسش

 بياري؟ بد انقد چرا ؟ چرا لعنتي د
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  بست درم اتاقشو داخل رفت ولي جايي بره ميخواست انگار... لحظه چند فقط... شد خيره بهم سايان لحظه چند

 من جواب منتظر و بود وايساده هم آرمين

 يعصب بودم شده هول گرفت دستمو ارمين که اتاق تو برگردم سريع خواستم منم اتاقش داخل به سايان رفتن بعد

 نک ول دستمو آرمين... آرمين.. آرمين: گفت تند تند خودم حتي کنم فكر سايان جز هيچكس به نميتونستم بودم

 دارم خودمو احساسات که رحميه بي ميدونم دارم دوست رو ديگه يكي منم چي؟ من اما ميفهمم داري دوسم ميدونم

 نه؟ باشم تو با اس ديگه يكي پيش ذکرم و فكر کل وقتي نميخواي توهم حتي ولي ميدم قرار اوليت تو

 همه که پيش سال 1 همون اگه شايد بودم نگفته حاال تا که حرفايي بزنم دلمو حرف خواستم فقط من ناديا: آرمين

 من احساسات باشه..  کنم صبر خواستم ديوونه منه ولي نه؟ بود بهتر وضعيتم االن ميگفتم بهت بوديم باهم هميشه

 تيهس که ناديايي همين و بزني لبخند هم هميشه و داري دوسش که باشي يكي با تو که همين خب؟ اصال نيست مهم

 ميشه جوري همين بده قول بهم واسم خيليه بموني

 بشه اينجوري اميدوارم ببخش، زدم حرف بد و رك خيلي باهات امروز ميدونم: من

 تدوست عنوان به االن تا ناديا؟: گفت و گرفت دستمو دوباره آرمين که داخل ميرفتم داشتم حرفا اين گفتن از بعد

 كرف پيشم باشي معذب بعد به اين از تو داشتنم دوس بخاطر نميخوام بودم پيشت گاهي گه داداشت دوست شايدم..

 ؟ باشه نشده بدل و رد حرفا اين هيچوقت کن

 بده در دم تو بيا آرمين گفتم بلند و داخل رفتم و کردم تاييد حرفشو سرم دادن تكون با

 رو کنه گرم سرشو که بود شايان نزديك که رو سايه دست منم شايان پيش رفت و داخل اومد سرم پست آرمين

 کردم تعريف واسش رو بود افتاده که اتفاقايي پياز تا سير از و نشستم تخت رو خواب اتاق تو بردم و کشيدم

 كليمش يه بيايم در بالتكليفي از و بگي چيو همه مياي که دفعه هر.. نميره پيش خوب هيچي ناديا؟ ميبيني: سايه

 ها؟ اوضاع ميشه بدتر نري و کني دست دست هرچي بدي توضيح سايان به چيو همه بري بايد ناديا.. ميشه ايجاد

 ميگيري غوره اب ميشيني اينجا توام رويي به رو خونه همون تو مياره ميگيره زنشو دست که ميشه روزي يه اونوقت

 کنم رزرو جا تيمارستان تو خودم واسه بايد منم

 ؟ مياري زنشو اسم ني خوش حالم ميبيني سايه؟: گفتم مظلومانه حالت يه با

 هان؟ باشي خودت شايد ك؟ کيه زنش نگفتم خب: سايه

 شوخيه؟ وقته االن: گفتم و کشيدم موهاشو

 جون ميشم کچل..  شدن کنده ناديا کن ول موهامو: گفت و بيرون مياورد دستام توي از موهاشو بزور داشت سايه

 سايان
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 بريزم؟ سرم تو خاکي چه کمن بگو باش جدي دقيقه دو حاال: گفتم و کردم ول موهاشو

 .. بهتره خاك گياه نه نه خوبه؟ رس خاك: سايه

 چي؟ آرمين: گفتم و دادم تيكه ديوار به و شدم بلند تخت روي از

 نه؟ ديگه نترشي اينه مهم..  آرمين نشد سايان مثال يعني ميكني؟ فكر اونم به بگي ميخواي يعني:  سايه

  سايههههه: زدم داد بلند

 ... ميگما ناديا: سايه

 يافهق يهو.. دارم خاطره باهاش کلي که نيمكتي همون افتاد نيمكت سمت نگاهم اختيار بي..  افتتاد پنجره به نگاهم

 رو اينجا ببين بيا..  هيسسس سايه: گفتم آروم..  بود نشسته نيمكت همون رو ديدم رو سايان

 گفته؟ دالي بهت اومده پنجره از روح واي: سايه

 سايانه ؟ ببندم يا ميبندي سايه: من

 بچمو الهي الهي..  ها زده تيپيم عجب واي: داد ادامه و پنجره کنار اومد و تخت روي از شد پا سريع ئه؟؟؟؟: سايه

 کفشاشو واي.. ميكنه نيگاه آسمونو داره مشغوله فكرش

 ! ئه..  ديگه ميبينمش دارم خودم واسم؟ ميكني توصيفش داري االن: من

 کنم؟ گرم سر رو شايان منم و پارك تو بري بهونه يه به زده فكرت به که بگي نميخواي ناديا: سايه

 نيک سرگرم بايد آرمينم نه شايان فقط..  نه: گفتم بود دوخته سايان قيافه به پنجره از نگاهم هنوز که درحالي من

 ؟ رمن برم؟ نرم؟ برم؟ نرم؟ ؟ برم..  ميرفتم در سمت به شمرده قدماي با سرم رو گذاشتم آبي شال يه و کمدم کنار رفتم

 برم؟ واقعا يعني.. بود برم بودم برداشته که قدمي اخرين... برم... نرم؟ ؟ برم

 کجا؟ ناديا؟:  زد داد شايان بيرون برم اتاق در از خواستم وقتي برم که شدم مصمم

 بيا مدنبال پاشو داري جرعتشم اگه ميكنم اضافه ااينم و ندراي اعتماد بهم و ميترسي خيلي اگه..  شجاع پسر خونه: من

 قهطب رسيد آسانسور باالخره تا ميزنم زمين به اروم پاهامو هي داشتم عجله انقد رسوندم آسانسور به رو خودم سريع

  شدم رو به رو امير قيافه با که داخل برم خواستم شد باز در اينكه محض به رم1

 رامي: گفتم و بهش کردم رو داخله هنوز امير ديدم که همكف طبقه براي بزنم رو اسانسور دکمه خواستم و داخل رفتم

 بيرون؟ بري نميخواي

 کو؟ سالمت کني؟ رفتار اينجوري بايد ميبيني منو که مدت همه اين بعد کوچولو؟ ناديا: امير
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 .. برم بذار االن خدمتم در امشب رو پرسي احوال و عليك سالم: من

 محكم تو رسيديم وقتي رفتيم باهم و اتاقم سمت کشيد و گرفت محكم دستمو بعد..  نميشه نوچ: گفت باخنده امير

 من هک شانسه اين بدونم ميخوام واقعا نه ؟ شانسه اين ؟ بياي تر دير يكم نميشد امير روحت تو اي..  پاش تو کوبيدم

 ؟ دارم

 من و بود اومده وقت کلي بعد داشت حق امير واقعا اخه بيارم چيزي اي ميوه يه برم و بيام کردم راضي خودمو بزور

 يديديم؟م سراب ؟ نبود سايان اومدي زود چه:گفت و بغلم پريد سريع سايه خونه اشپز تو رفتم ميشد بد خيلي ميرفتم

 ؟ باشه ميگه چي سايان ببين برو تو ؟ سايه ميگم.. برگردم شدم مجبور ديدم آسانسور تو رو امير بابا نه: من

 بگم؟ چي برم من من؟: سايه

 دش حل مشكلم بگم نميام رو بزنم امروز بود قرار که حرفي اون من بگو برو ها بگي چيزي من به راجع نداري حق: من

 ..آخه: سايه

 کن گوش حرفم به شده بارم يه دختر نداريم ماخه اخه:گفتم و کردم قطع حرفشو

  آرمين و شايان و امير پيش رفتم و گرفتم رو ميوه ظرف هم خودم و سايان پيش بره فرستادم رو سايه

  بشينم خواست ازم اشره با و شد بلند امير که در سمت برم خواستم و ميز رو گذاشتم رو ميوه رظرف زدن رو اتاق در

 ؟ مريم:  گفت و سمتش رفت و شد بلند سريع آرمين مريم ديدن با شد داخل قرمز چشماي با مريم شد باز که در

 خوبه حالت

 ؟ بود اين من حق ناديا:  گفت بلند و من سمت اومد و زد پس ارمينو مريم

 ؟ شده چيزي جون مريم:  گفتم بودم شده گيج حسابي که من

 با ارواينك چرا بودم ديوونش سال چند ميدونستي ؟ نه دارم دوسش ميدونستي تو ؟ چرا ناديا ؟ بشه نميخواستي:  مريم

 کردي؟ من

 چيه يهقض نميدونستم حتي ميكردم چيكار بايد بار اين واقعا نميدونستم..  شد خيره من به شايان و امير و آرمين نگاه

 ؟ بزنيم حرف من خواب اتاق تو بريم نيست بهتر جون مريم:  گفتم اروم

 دارم دوسش بگي بهش بودم خواسته ازت..  بكني کاري يه بودم خواسته ازت ندارم حرفي باهات ديگه من:  مريم

  شه عاشقت بيشتر کني کاري و بدي فريبش داري سعي کارات با فقط تو اونوقت

 ؟ داره دوسش وقته چند مريم که کسيه داري دوسش که کسي ناديا؟:  شايان
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 مينآر با رو اسايان يعني ميكنن نگاه بهم مشكوك انقدر همه چرا فهميدم تازه کرد يخ بدنم کل حرف اين شنيدن با

 حظهل يه هم آرمين خود حتي ؟ سايانه يعني دارم دوسش من که کسي عاشق مريم ميكنن فكر يعنب ؟ گرفتن اشتباه

 خودشه داره دوسش مريم که کسي شايد..  باشه خودش بحث موضوع شايد که نكرد شك

 ريمم عشق بگم نميتونستم بودن متنفر ازش آرمين و شايان چون سايانه دارم دوسش که کسي بگم نميتونستم

 ممري:  گفتم ترديد با بدم جلوه ي عاد صورتمو ميميك کردم سعي و زدم چنگ لباسمو لبه استرس شدت از آرمينه

 اقات تو بريم بيا ميكنم خواهش..  ديگم يكي عاشق من تازه ندارم کسيو دادن فريب قصد من ميكني اشتباه داري

 ؟ باشه بزنيم حرف باهم خواب

 رمب بايد من ميگي همينو هميشه بعدي سراغ بري بعدش کني خودت ديوونه رو پسرا که اين همينه کارت تو:  مريم

 .. خداحافظ

 چشماي بود من رو شايان و امير سوال از پر چشماي رفتنش بعد..  بست محكم اتاقم در و رفت مكث لحظه يه بدون

 حاال آرمين..  بود آرمين اونا از تز مهم..  کنم حس خودم رو ببينمشون اينكه بدون حتي نگاهشونو سنگيني ميشد که

 کنترل کردم ردش من و بوده عاشقم که بوده هم ديگه يكي..  بود هم ديگه يكي سايان و خودش بجز ميكرد فكر

 رسيدم وقتي ديويدم مريم دنبال سريع کنم تحمل بيشتر رو وعضيت اين نميتونستم نبود اي ساده کار خشمش کردن

 بزنيم حرف باهم بذار لحظه يه فقط مريم.. مريم: گفتم و گرفتم جلوشو بشه آسانسور سوار ميخواست تازه که

 نقشه چه ايندفعه ازت خوردنم اينجوري زدم حرف باهت عشقم راجب و کردم اعتماد بهت بار يه من جچي؟ که: مرمي

 داري؟ اي

 من هاينك جا ؟ کردن فكر چي راجبم بقيه ميدوني حرفات اين با مريم بگم؟ آرمين به که گفتي بهم کي تو مريم: من

  دختر؟ تو چته ؟ ازم ناراحتي تو باسم عصبي

 ؟ نگفت بهت سايه مگه:  گفت بعد و رفت فرو فكر به لحظه يه مريم

 چيو؟: من

 زدم زنگ کسي نداد ج ديدم بعد دارم دوسش ميگم بهش خودم نگين آرمين به اگه که دادم اس بهش امروز من:  مريم

 طرف ميزنه حدس و بگي بهش ميخواي و داري دوست يكيو تو که گفت شايان..  بود اف که توهم خط شايان خظ به

  باشه آرمين

 خودم هک بود شده پيچيده انقد زندگيم..  توش برم کله با که نگشتم هم ديوار دنبال ديگه دادم تكيه آسانسور در به

 دارم همش کنم حلش اينكه جا من و داره شايدم..  نداره حل را که رياضيه مسئله يه شايد کنم حلش نميتونستم هم

  ميكنم فرار ازش

 شنيدم رو ميخوام معذرت ناديا:  ميگفت اروم که مريم بغض با صداي که بودم خيره زمين به اي لحظه چند
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 مريم. نه:  گفتم جوابش در و نشه تر خراب خرابه که اون حال که سريع زدم لبخند يه و برداشتم زمين از رو نگاهم

 بفهمه چيزي االن ارمين نميدارم نميشه چيزي نباش نگران بود تفاهم سو جون

 ننداز زمين رومو ميكنم خواهش ميخوام چيزي يه ازت ناديا:  مريم

 اجي بگو:  من

 ميگذرم آرمين عشقم از منم..  باش آرمين با بيا و بگذر عشقت از کرد جوابت داري دوسش که اوني اگه:  مريم

 آرمينو حال کردم خواهش ازت ناديا..  کرديم گذشتگي خود از عشقامون خوشبختي بخاطر جفتمون اينجوري

 کردم گذشتگي خود از عشقم بخاطر که کنم افتخار خودم به بعدا اقال ميخوام نميفهمي

 ..  نشد اگه ولي برسيم عشقامون به جفتمون که ايشاال:  من

 ؟ نشد اگه:  مريم

 ...نمي که کني درك بايد خودت مريم ولي..  باشه: من

 .. بديم بهم قولو اين بيا ولي نباشي داري دوسش که اوني با سخته نم.ميئ:  مريم

 هيچ اخه ؟ دادي اس سايه خط به مطمئني مياد پيش سوال يه فقط.. ميدم قول بهت..  درسته حرفت جان مريم باشه

 ..  امروز نداشت اي اس

  ناديا سرم تو خاك زد داد بلند يهو که هاش پيام ارسالي صندوق تو رفت و اورد در موبايلشو سريع مريم

 ؟ چيشده: من

 اهنگ روش تو چجوري من ناديا ناديا؟ کنم؟ چيكار حاال.. دادم اس ارمين به سايه جا ميكردم فكر ارمين به انقدر: مريم

 کنم؟

 تورو اس هنو ميكنم حس ميفهميد حرفاش از منظورتو و نميكرد نگاه چپ چپ منو ميخوند تورو اس اگه ؟ مريم: من

 نخونده

  ميخونه که باالخره:  گفت و کشيد اهي يه مريم

  دارم فكري يه..  کكك بخونه بذاريم نبايد ما خب: من

 کرده گل بازيش مسخره ايشون باز: مريم

 بخندي؟ ميتوني: من

 ؟ خوبه حالت ؟ شرايط اين تو: مريم
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 بيا دنبالم..  کني زندگي ميخواي اگه باشي خوبي بازيگر بايد: من

 ..  ميزد لبخند بزور اومد هم مريم اتاق تو برگشتم

 شده؟ چي ؟ ناديا مريم؟: آرمين

 نميفهمي؟ که آرمين خنگي مگه برگشتن رسيدن توافق به زدن حرف تنهايي رفتن دوماد عروس:  شايان

 خيرم نه:  من

 ؟ ببرين بهره ازش دو هر کنين نصف رو بود صحبتش که پسره اون گرفتين تصميم پس: شايان

 اومده که اميرم تازه بديم بهتون اساسي شوك که بوديم گرفته تصميم امروز ؟ کردين باور:  گفتم و الكي خنديدم بلند

 ؟ کنه شهامت يا حقيقت بازي پايس کي باشيم خوش امروزو يكم.. 

 ؟ جان:  شايان

 ؟ گرفته بازيت: آرمين

 شدي؟ بچه: امير

  شده بزرگ هيكلتون شدين؟فقط بزرگ خيلي ميكنين فكر..  بابا نه:  من

 ؟ کنين بازي ندارين جرعت واقعا:گفت باهم کنه همكاري ميكرد سعي که مريم

 بترسم چي از بايد حاال قبرستون ميفرستم ميكشم نفرو 12 تنه يه من ؟ ندارم جرعت گفته کي هستم که من: شايان

 ؟ باشه چي تنبيهش بديم بخرج شهامت بخوايم و بگيم رو حقيقت نخوايم اگه ولي نداره مشكلي که ؟حقيقتش

 يه که باشه داشته شهامت بايد بگه نميتونه اگه يا بگه رو حقيقت ميتونه يا ميشه پرسيده سوال ازش که کسي: من

 بخوره اساسي کتك

 .. هستم بازياتون جنگولك اين پايه که من..  بخير يادش:  امير

 من اول:  گفتم بلند و نياوردم خودم روي به منم و داد تكون سري ميلي بي با چي؟ تو پرسيدم آرمين از نگاهم با

  بده جواب تو آرمين.. آرمين از... از...ميپرسم

 اقوام جز به البته ؟ داري مونث شماره تا چند گوشيت تو:  گفتم که آرمين سمت رفت حواسا همه

 تا 1.0 ؟ بود سوال اينم:  آرمين

 ؟ بپرسه که باشه کي بعدي خوب:  مريم

 ببينم بياد کن شوت رو گوشيت ني اعتمادي که تو به ؟ ميگي راست بدونم کجا از ؟ آرمين..  مريم واسا.. واسا: من
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 النا همين از آرمين: گفت کرد لطف واقعا نكنه درد دستش جان شايان بعدش که کرد نگاهم فقط اي لحظه چند آرمين

 بزنيمش؟ بريم گفته دروغ

 ليک با گرفتم گوشيو و ميمرد استرس از داشت که زدم مريم به چشمك يه منم و داد طرفم موبايلشو خنده با آرمين

 گفتم و کردم نگاه آرمينو عصبانيت با خواست پسورد ازم که کنم باز هاشو پيام ورودي صندوق رفتم شوق و ذوق

 بگو پسشو:

 کرد کپ يهو بودن ريخته روش سرد آب بطري يه انگار که: آرمين

 ديگه بده پسشو ؟ آرمين:امير

 ؟ بزنمش خودم بدي ميشه:  گفت آروم آرمين

 نخير : گفتم بلند..  نميشد اينجوري موبايلش تلفن دفترچه تو ميره بزنه رو پس خودش بدم اگه کردم فكر خودم با

 اينكه ترس از کردي حذف گوشيتو تو دختر اسماي رفتي ديدي يهو..  کن عوضش بعدا خواستي بگي بلند پستو بايد

 گفتي دروغ چون بخوري کتك

 .. نگفت چيزي ديگه و شد ساکت آرمين

 ديگه بگو ؟ آرمين:  شايان

 بزنين منو ميتونين:  آرمين

 ور مريم اس بعدا و نميگفت اگه واي ؟ بدي پستو اگه ميشه چي اخه ديوونه آرمين پيشونيم به زدم محكم دستامو

 ميكردم کاري يه بايد ميشد بد خيلي ميخوند

 يكنهم پنهون داره چيزيو يه انگار نميشه اينجوري..  بده رمزو تا کنين اذيتش ميتونين تا:  گفتم شايان و امير به رو

 نادياس پسوردم:  گفت ترديد با نيستم کن ول من ديد که آرمين

. .پايين انداخت سرشو و شد نگاهم متوجه کردم نگاه آرمين به تعجب با و شد درشت چشمام شد شل يهو بدنم کله

 چشمام تو اشك داره دوسم آرمين ميدونست قبل از تازه چيزو همه بود فهميده ما مشكوك نگاهاي از که هم مريم

  ميكرد نگاه رو آرمين داشت من از تر متعجب شايان شد جمع

 اس قضيه خواستم..  نكرده تعجب که ميكرد درك آرمينو احساس انگار بود شده متاسف فقط انگار هم امير... امير و

 وعضيت اين انگار مغزم بود داده رد ديگه شانسي کم همش بياري بد همش..  شد تر بد کنم الپوشوني رو مريم

 فتمگ و زدم لبخند بزور ميكردم عوض رو شرايط اين بايد ميكردن نگاه هم به مبهوت و مات همه کنه تغيير نميخواست

 بفهمي اينو بايد اس شده تموم واست ديگه اون آرمين ؟ ناديا فكر به ؟ فكرشي به هنوزم ؟ آرمين:

 ؟ کيه ناديا:  شايان
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 ؟؟؟..  تو ميكني نيگا منو چرا وا اسميه تشابه..  داره دوسش آرمين که کسي:  من

 پاکش سريع بود نخونده هنو رو مريم اس بودم زده حدس درست کردم چك پياماشو و آرمين ورودي صندوق تو رفتم

  کردم

 نذاشتي چرا پيش سال چند ؟ امير:  کرد اشاره امير به بعد و همه سمت چرخيد نگاهش بپرسه که بود آرمين نوبت

 ؟ چرا ؟ بازيه بچه عالقم ميكردي تاکيد چرا ؟ دارم دوسش بگم بهش

 شواس تريم قبول قابل فرد من ميكردم حس شايد..  بچگانه حسادت يه بخاطر شايد:  گفت و شد خيره سقف به امير

 رو دختري واقعا شده حاال تا:  پرسيد شايان به رو امير مياورد فشاذر انگشتاش به و کرد مشت دستاشو خشم از آرمين

 ؟ نباشه احمقانت کراراي و بازي مسخره بخاطر و ؟ باشي داشته دوست

 (مياورد در رو کردن گريه اداي.. )  پيت برد با رفت ولي بودم ديوونش..  اره:  شايان

 ؟ بود کي دختره ؟ کيه پيت برد: من

 .... ايشو قلوه لباي اون... واي واي..  جوليه انجلينا منظورم:  شايان

 بسههههه اه:  باهم مريم و آرمين و امير و من

 هک ديدم پنجره از ولي ندادم جواب..  بود سايه شدم بلند جام از سريع افتاد شماره به نگاهعم تا خورد زنگ موبايلم

 اقمات در از عجله با خودم و برگردم من تا پسرا با بده ادامه بازيو که گفتم مريم گوش در..  سايانه کنار پارك تو هنوز

 به رو پياده توي از و شدم خارج آپارتمان از بالفاصله رسيدم همكف طبقه وقتي..  آسانسور سمت به بيرون اومدم

 .. رفتم پارك طرف

 ميتونستم..  وايسادم بود اونا پشت دقيقا که پارك توي ي درختچه پشت سايه و سايان نزديك بودم رسيده ديگه

 بشنوم صداشونو

 ؟ مطمئنيد گفتتون از سايان آقا:  سايه

 يا ديگه مسئله براي ميكردم فكر شده سوتفاهم کنم فكر ولي ميدم رد جواب بهت ببخشيد جان سايه..  اره:سايان

 زندگيمه تو ديگه يكي فعال ميكنم حس..  اينجاييد

 ؟ بذاريد داره دوستون که کسي براي کوچيك جاي يه نميتونين حتي:  سايه

 ؟ ميشه چي خودم احساس ولي متاسفم..  متاسفم:  سايان

 و عشق کنم ساکت رو سايه ميخواست دلم بود رفته دست از اميدم آخرين شد منعكس ذهنم تو بودم شنيده چي هر

 آخرين اين ميچكيد هام گونه روي وقفه بدون اشكام نميتونستم ولي کنم کنترل خودمو خواستم..  کرد گدايي نميشد
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 همين دقيقا آرمين به که من..  من مثل..  داره رو ديگه يكي اون ؟ نه شده تموم واسم سايان نه؟ ميكنم گريه که باره

 ودمب گفته سايه به ميمونن تنها هم همه که همينه واسه خودشونن فكر همه بودم داده رو داد سايه به سايان که جوابي

 ؟ چرا ؟آخه بود گفته چيو همه بود رفته چرا ؟ چرا.. نميره من بگه بره فقط

 يرمم زندگيت از صدا و سر بي و آروم جان سايان باشه..  بگيرن شدت اکام شد باعث اين افتادم مريم به قولم فكر به

 كيي تو..  نكنم فكر معصومت چشماي اون به ميكنم سعي ديگه..  نميشم مزاحمت ديگه نميشم سبز راحت سر ديگه

 نوم سايان و محيط تو بپيچه حقم حق صداي اينكه قبل ميكرد ديوونم فكرام..  اينه نوشت سر شايد و داري رو ديگه

 ي شاخه فهميدم رفتم قدم دو که آپارتمان سمت برگردم و بدوام خواستم ميرفتم بايد ببينه انگيز رقت اينجوري

 هک گذاشتم دهنم جلوي دستمو يه و رو شالم کشيدم بزور نتونستم کنم بازش خواستم کرده گير شالم به درختچه

 دايص خودش جاي سر برگشت وقتي شدنش کشيده بخاطر بود کرده گير شالم به که اي شاخه..  نياد در گريم صداي

 کرد ايجاد ديگه هاي شاخه با برخوردش بخاطر بلندي نسبتا

 .. شم دور اونجا از تر سريع ميخواستم..  ميكردم دنبال رو آپارتمان راهه چشام با کردم بيشتر هامو قدم سرعت

 آرزو ي همه وقتي ؟ داره يكيو که بودي کسي عاشق مدت همه اين ميفهمي وقتي ؟ داشت اي فايده چه ديگه گريه

 وشتن سر اين..  ديگه يكي با بري حاال ديگه مجبوري ولي ميزنه اون براي قلبت ؟وقتي شن نيافتني دست يهو هات

 رصتيف بسوزيم و بسازيم پاش به بايد و خورده رقم ما واسه که بقديريه بديم تغيير رو سرنوشت نميتونيم ما ماست

 کنيم اعتراض ديگران انتخاب به نميتونيم و نداريم انتخاب حق نداريم

 شدن بسته مانع دست يه يهو که ميشد بسته داشت آسانسور در دادم فشار رو 1 طبقه دکمه رسيدم آسانسور به

 .. شد اون کامل

  بسته مانع دست يه يهو که ميشد بسته داشت آسانسور در دادم فشار رو 1 طبقه دکمه رسيدم آسانسور به

 . شد اون کامل شدن

 که اسادو ميشد بسته آسانسور در که جايي دقيقا آسانسور تو اومد عجله با آرمين که ديدم کردن مكث ثانيه چند بعد

 کله ماومد بودم شده نگرانت يكم کردي دير ؟ خوبه حالت ؟ ناديا:  گفت ميزد نفس نفس که حالي در و نشه بسته درش

 که بده ادامه ميخواست.. آپارتمان تو ميدويي داري عجله با ديدم يهو که نكردم پيدات اما گشتم رو اطراف محوطه

 ميكني؟ گريه داري ؟ ناديا:  گفت آروم انداخت صورتم به نگاهي يه وقتي

 نه..ن:  گفتم

 .. نيافتي تدس و شده تموم يهو آرزوم و اميد همه که بگم.. بگم نميتونستم ميترکيد بغضم بازم بزنم حرفي نميتونستم

  بزني گول گفتنت نه با نميتوني منو ؟ شده چيزي بده جواب ؟ ناديا:  آرمين
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 رو ديگه يكي داشتم دوسش که کسي چيز همه..  شد تموم چيز همه آرمين:  گفتم و شد جمع چشام تو اشك دوباره

 .. نداد امونم گريه و پايين انداختم سرمو بدم ادامه نتونستم داره دوست

 ..  ميزد پشتمو آروم و شونش رو گذاشت سرمو و طرفم شد خم دلداريم براي آرمين

  ؟ نه مگه هستي اي قوي دختر تو کني گريه نبايد باشي اينجوري هيچوقت نبايد تو..  ناديا متاسفم: آرمين

 شدن هبست مانع ساعته يه ؟ نه مگه کني نگران رو شايان و سايه و امير و آپارتمان تو بري نميخواي حالت اين با که تو

  بيرون بريم شي تر آروم يكم که موقعي تا بخواي اگه تا شدم آسانسور در

 هک ميداد نشون اينو دارش خش صداي کنه آروم منو تا بده نشون ريلكس خودشو داشت سعي خيلي آرمين اينكه با

 ديگه يكي به عالقم راجب داشتم. داشت آرمين که حسي گرفتن نظر در بدون بود اشتباه بازم من کار..  ناراحته

  ميزدم حرف جلوش

 ؟ ببخشيد -

 ايانس قيافه با که کنم پاك اشكامو تا چشام سمت بردم آستينمو و کردم بلند آرمين شونه رو از سرمو صدا شنيدن با

  بود ايستاده آسانسور بيرون که شدم مواجه

 ؟ شيد آسانسور سوار ميخوايد ؟ بله:  گفت و گردوند بر سرشو آرمين

 اكپ براي هنوز که دستمو و جلوتر اومد قدم يه باشم داشته خانوم اين با کوچيكي صحبت يه ميخوام ولي..  نه:  سايان

 داره ديدم که برگردوندم آرمين طرف سرمو.. کرد حرکت بيرون سمت به و گرفت رو بود چشام نزديك اشكم کردن

 .. باال برو نباش نگران:  گفتم بهش بشه خارج دهنم از صدايي اينكه بدون هام لب حرکت با سمتم مياد

 ..  بود ديده آرمين بغل تو منو سايان پريد چشمام از برق کردم فكر که لحظه يه

 ؟ نه داره رو ديگه يكي اون االن رفته يادت ناديا خوشخيال چه..  ولي

..  وايساد سايان رسيديم بودم واساده گوش فال پشتش که درختي همون به وقتي دقيقا..  بوديم شده پارك داخل

 به زدم لود بيوفته بود قرار اتفاقي چه..  بگه چي ميخواد نميدونستم...نيمكت رو گذاشتم و برداشتم دوشم رو از کيفمو

 ره ندارم شانسي هيچ من بود شده معلوم چون بودم بايد اتفاقي هر اماده کشيدم عميق نفس يه و بستم چشامو دريا

 يه شده تموم هام غصه و غم ميكردم فكر وقت هر ميشد خراب اي ديگه کار يه کنم درست رو کاري يه ميومدم وقت

 ميداد قبلي به جاشو تر بزرگ ي غصه يه و تر بزرگ اتفاق

 و گيرهمي دستامو که باريه اولين..  داره کار باهام و اومده سايان که باره اولين بود رفته يادم که بودم مبهم و گيج انقدر

 ميكشه جايي يه تا خودش دنبال
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 آبي جين شلوار يه با بود وايساده روم به رو کردم نگاه بهش و کردم باز چشامو کنم جمع حواسمو يكم کردم سعي

 ميكرد خودنمايي واسم معصومانش حالت اون با هميشه که چشمام..  چشماش بازم مشكي بافت يه و تيره

  عصبي و پاچه دست هم يكمي بوده داده دست از کالمشو ريشه ولي بگه چيزي يه ميخواست انگار

 اريک:  گفتم آروم چشماش به خيره منم و ميموند سردرگمي اين تو اون صبح فردا تا ميكرد پيدا ادامه همينجوري اگه

 ؟ رادنيا آقاي داريد

 نيستن وارد زياد منظورش رسوندن تو خانوم سايه دوستت بگم اومدم:  سايان

 چي؟ يعني: من

 ولي ولا خودشه منظورش کردم فكر کني؟ قبول ميتوني باشه داشته دوست کسي اگه مثال گفته و اومده يعني:  سايان

.. 

 ولي؟: من

 هک کرد کاري بودي وايساده پشتش که درختي ي شاخه صداي و آپارتمان طرف ميدويي داري ديدم اينكه بعد:  سايان

 بفهمم چيو همه من

 بود حسم بزرگم اشتباه:  گفتم لب زير نميشم مزاحمتون هم ديگه و کردم بزرگي اشتباه ميدونم..  ميدونم: من

 بر وکارات مسئوليت يعني ؟ نشي مزاحم ديگه ميخواي کردي درست واسم که دردسري همه اين بعد واقعا يعني:  سايان

 نميگيري؟ عهده

 .. گردوند برش نميشه رفته هدر بخاطرم که بوده وقتايي منظورتون اگه ؟ دردسر:  من

..  شده يرد يكم رفتن واسه:  گفت و گرفت دستمو که پيشش از برم خواستم گرفتم آپارتمان به برگشتم سمت قدم يه

 که ريکا مسئوليت بايد بري نميذارم باشم داشته دوست کردي کاري که حاال نشي مزاحمم ديگه نميتوني ديگه حاال

  بگيري عهده بر و کردي باهام

 داري دوست رو ديگه يكي گفتي سايه به تو.. تو ولي:  سمتش برگشتم و شد گرد چشام

 ؟چي بودي تو خود شخص اون از منظورم اگه:  گفت و کرد نگاه آسمون به بيخيالي لحن با گرفت باال سرشو سايان

 از ليو:  داد ادامه حرفشو بگم چيزي بخوام اينكه قبل کرد نگاه بهم و برداشت آسمون از نگاهشو جمله اين گفتن بعد

 هک ديدم آرمين آها.. ؟ بود چي اسمش.. پسره اون با آسانسور تو رو تو اومدم دنبالت وقتي نيومد خوشم اصال چيزي يه

.. 

 ..ب بودم نرفته عمد روي از من..من نكن برداشت اشتباه:  حرفش وسط پريدم
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 رديميك گريه من بخاطر فهميدم نكردم راجبت بدي فكر شنيدم حرفاتونو نترس.. :  کرد تموم حرفمو سايان ي خنده

 ببخشمت نميتونم ولي کنه آرومت فقط خواسته اون و

 ؟ چرا:  من

 .. ببينه اي ديگه کسه اشكتو نميخوام..  کني گريه پسري هيچ جلوي هيچوقت ديگه ندارم دوست:  سايان

 داره و وايساده جلوم که سايانه اين يعني ؟ واقعيه اين ؟ بيدارم يا ميبينم خواب دارم ؟؟ جونم خدا...نزدم حرفي هيچ

 که نگاه اين من ؟ کوچيك امتحان يه ؟ سرابه نوع يه اينم نكنه ؟ داره دوسم اونم ميگه که سايانه اين ميزنه؟ لبخند

  بدم دستش از ساده هم نميخوام نياوردم بدست سادگي همين به رو شده دوخته بهم االن

 ؟ اشهب شده تموم من شانسي بد ي دوره ميشه ؟ نياد پيش مشكلي ديگه ميشه ؟ کنه پيدا ادامه حس اين ميشه يعني

  ؟ وايسي جا يه همينجوري ميخواي ميكني؟ فكر چي به:  سايان

 ..  بود گذشته زود چه زمان..  بود شب 11 کردم ساعتم به نگاهي يه.. نه: من

 و تمبرگش بعد کردم حرکت آپارتمان سمت قدم چند برگردم بايد شده نگران داداشم حتما االن تا:  گفتم سايان به رو

 هک بودم رفته تر جلو فقط ديگه قدم چند دادم ادامه راهم به و زدم لبخند واساده همونجا هنوز که کردم نگاه رو سايان

 دستمو رسونده من به رو خودش و ديويده رو قدم چند اين سايان فهميدم پارك ي ها برگ رو سايان پاهاي صداي از

 رزهميل دستات انقدر چرا:  گفتم و کردم نگاه بهش بود سرد خيليم و ميلرزيد دستاش..  ميومد راه من قدم هم و گرفت

  ؟

 بابا نه ؟ من:  گفت جدي خيلي سايان

 بدم هادام نتونستم... ؟ تو بلرزه دستام من اينكه جا واقعا يعني ؟ ميخوري خندتو چرا:  گفتم و کردم نگاه بهش دوباره

 خنديدم و خوردم رو حرفم ادامه منم و گرفت خندش يهو نخنديدن براي تالشش همه با سايان اخه

 يهو بيرون بيايم آسانسور از ميخواستيم و رسيديم که 1 طبقه به وقتي و شديم آسانسور سوار آپارتمان به رسيديم

 برگردم بايد من برو تو:  گفتم سايان به گذاشتم جا پارك تو نيمكت رو کيفمو افتاد يادم

 چي؟: گفت صورتش حالت با

 بيارمش ميرم گذاشتم جا نيمكت رو پارك توي کيفمو اخه:  گفتم

  کن صبر همينجا تو ميارم ميرم من ؟ پارك تو ميري ؟ تنهايي شب؟ 11:  سايان

 ميام باهات منم ؟ تو نمياي واسادي چرا نميگن ببينن منو بيرون بيان ارمين يا شايان يهو ممكنه ؟ اينجا نه:  من

 يارمم کيفتو ميرم باش منتظر داخل يرده بيرون هواي:  گفت و کرد باز درشو کليد با و خودش اتاق سمت رفت سايان
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 بار يه هم قبال اتاقش داخل ميومدم که بود بار اولين اتاقش داخل رفتم منم برگشت خودش و بدم بهش جوابي نذاشت

  کرد جلب توجهمو ديوار رو عكس که مبل رو بشينم رفتم بيرون بودم رفته هم بعد واسادم در دم ولي بودمااا اومده

 اومد..  ودب سايان شد باز سايان اتاق در..  گرفت دلم يهو کنارش مشكي ربان و بود سايان شبيه خيلي که زني يه قيافه

 قتيو مامانمه:  گفت آروم ميكنم نگاه ديوار رو عكس قاب به فهميد که بعد ؟ ميكني نگاه چي به گفت و وايساد کنارم

 .. مرد تصادف صاحنه يه تو بود سالم 11

 ؟ ميشد گرفته ازش مادرش بايد نداشت هم برادري و خواهر هيچ که ساله 11 بچه يه يعني شد جمع چشام تو اشك

  ؟ ناديا..  من اينكه جا ؟ تو باز ميكني گريه داري..  ببينمت ناديا ؟ ناديا:  سايان

 .. کردم ناراحت هم تورو..  متاسفم:  گفتم و زدم لبخند و کردم پاك اشكمو

 ؟ نداري کاري برم ديگه من شده دير ديگه واقعا:  گفتم سايان به رو بود 11:10 کرد نگاه ساعتم به دوباره

 .. نه:  سايان

 ؟بري نميخواي:  گفتم و سمتش برگشتم رسيدم وقتي و خودم اتاق دم تا اومد دنبالم اونم بيرون اومدم اتاقش در از

 ذهن اين با روحتون تو) ي ميكرد باز درو داشت ديدم ثانيه چند بعد... شد نزديك بهم و تر جلو اومد قدم يه

 (منحرفتون

  باش خودت مواظب:  سايان

 خوابيده کاناپه رو شايان که ديدم ساکت اتاق يه ولي ميشم مواجه سوال تا 1222 با االن کردم فكر اتاق داخل اومدم

 هرچي ولي رفتم خوابيده من تخت رو خواب اتاق تو هم سايه شدم متوجه رفتم جلوتر که قدم چند زمين رو اميرم

 خوابيدم سايه کنار اتاقم تو رفتم بكنم کاري نميتونستم ولي شدم نگران يكم..  نبود آرمين از خبري گشتم

 شدم بيدار خواب از که بود ظهر از بعد 1 کنم عرض چه که صبح البته..  صبح

 ؟ چنده ساعت سايه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:  زدم داد بلند

 عزيزم شده 1:12: سايه

 ؟؟؟؟؟ نكردي بيدارم چرا:  من

 داره آرامش خونه خوابيدي اخه ههه..  الكي:  گفت بعد و کرد نگاهم يكم..  نيومد دبم بودي خوابيده خوشگل:  سايه

 ؟ کو شايان ؟ سايه:  گفتم سايه به و شستم صورتمو و دست رفتم و شدم بلند

 وابشخ همونجا بخوره چيزي يه بوده رفته کنم فكر خوابيد خونه آشپز تو االنم زياده خوابش ديگه رفته تو به:  سايه

 برده
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 چيهي ترم کل کنم فكر و داشتم امتحان فردا بودم نخونده درس اصال که بود وقت چند نميدونم برداشتم رو کتابم

 دي: من هستم بيخيالي آدمه همچين يه بودم نخونده

 ميخوندم و ميرفتم راه هي خونه توي که ميشد ساعتي چند يه

 رفت گيج سرم بشين:  سايه

 در سمت رفتم سريع کردم پرت سايه سمت رو کتاب..  اومد در زنگ صداي

 دميش پاره اگه چي؟ چشمم تو ميرفت کتاب اگه بيشعور ؟ ناديا:  زدن غر به کرد شروع و گرفت هوا از رو کتاب سايه

 .. چي؟

 اون سايانه.. سايه.. سايه:  گفتم سايه به تند تند عجله با و بستم دوباره درو سريع ديدم رو سايان کردم باز که درو

 کن پرت شالمو

 بپاش گفتم شايان به اشاره با و طرفم کرد پرت شالمو ميداد ادامه غرغرش به که حالي در سايه

  کردم باز درو دوباره

 برو:  گفتم سريع شه بيدار شايان اينكه ترس از من که بود نيومده قدم چند تو اومد کنم دعوتش اينكه بدون:  سايان

 بدووو بيرون

 چرا؟:  سايان

 ديوونه پايين بيار صداتو:  گفتم آروم من

 ؟ کيه ؟ ناديا:  گفت بلند انگار بود شده بيدار شايان نداشت تاثيري هرچند

 بره بخوره آب ليوان يه اس محله رفتگر بخواب بگير تو داداش هيچي: من

 ستمب درم و اتاقم بيرون دادم هولش و گرفتم دستشو و پوشيدم سريع مو مانتو که بگه چيزي يه ميخواست باز سايان

 ؟ رفت کجا ناديا: ميپرسيد که ميومد هنوز شايان صداي شيم دور اونجا از که کردم حرکت آسانسور سمت سريع

 بيرون رفته:  گفت جواب در هم سايه

 ؟ بيرون رفته رفتگره با يعني ؟ ئه:  شايان

 ؟ ميشد چي ميديدت شايان اگه ميدوني ؟ تو اومدي يهويي چرا:  گفتم سايان به تو رسيديم

 بگيريم همو شماره نبود يادمون حتي بوديم هول جفتمون انقدر کرديم فراموش رو مهم خيلي چيز يه آخه:  سايان

 ؟ نه محلتونم رفتگر من پس:  گفت که خنديدم يكم ميگفت راست
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 ميري؟ کجا:  گفتم سايان به رو بيرون اومديم اسانسور از وقتي

 بري؟ داري دوست کجا نميرم ولي دارم کالس:  سايان

 ميبينيم همو اومدي وقتي برو تو که نري کالستو من بخاطر نميشه نه:  من

 بشيني کالس تو بياي مهمون عنوان به ميشه خب نه:  سايان

 دور مه زياد دانشگاهش بوديم توراه ساعتي نيم يه کردم قبول ببينم رو سايان دانشگاه داشتم دوست خيلي که منم

  بودمش ديده باري چند هم قبال نبود

 فتگر دستمو سايان شديم که دانشگاه محوطه داخل نزديك ميرفتيم راه باهم قدم هم ماشينش از شديم پياده وقتي

 بدزدتش کسي يا کنه فرار ميترسه همش که بوده باهاش کوچولو خونگي حيوون يه انگار

 ستامود شديم که کالسش وارد کالس سر برم منم که گرفت اجازه و استاد پيش رفت سايان کالس تو بريم اينكه قبل

 و ادند جوابي هم سايان نسبتمونو پرسيدن ازش اومدن بودن دوستش کنم فكر که پسرا از تا چند..  گرفت تر محكم

 تخجال انقدر... هااا ميگن من به نجيب دختر بود پايين سرم کالس آخر تا اول از سرم کال که منم..  ميزد لبخند فقط

 کنم نگاه رو سايان حتي و کنم باال سرمو نميتونستم که ميكشديم

 رفتار موقعيتي هر تو اون..  من عكس بر دقيقا يعني ميداد گوش استادش حرفاي به جدي کامال کالس توي سايان

 سکال سر ميبردمش و داشتم پسري دوس من اگه استغورال نكنه خدا فرض بر اگه..  توش بودم مونده داشت مناسبي

  نميكردم توجه هيشكي به اصال هيچ که استاد مطمئنن

 که بود 7 نزديكاي ساعت تقريبا نزدم حرفي هم کلمه يه کالسش تا 1 اين کله تو منم داشت هم پشت کالس تا1

 .. شرمنده شدي خسته حسابي:  گفت که شديم ماشينش سوار بيرون اومديم دانشگاهش از و شد تموم کالساش

 رفتيم ما چيزي جنگلي اي شهربازي ميرن قراراشون اولين همه معموال دارم دوست رو بودن متفاوت اتفاقا نه:  من

 ديگه همينه بجوي دانش گور تا گهواره ز دانشگاهت

  بده موبايلتو:  گفت و خنديد

 نمياد گيرت چيزي کني چك هارو شماره ني الزم:  گفتم و آوردم در جيبم از

 باشم داشته رو شمارت ميخواستم ولي کوچولو دارم اعتماد بهت:  گفت و گرفت رو خودش شماره موبايلشم با

 ؟ که شم سبز اتاقت در دم امروز مثل دوباره نميخواي

 رسيديم شو پياده:  گفت يهو که نشد بدل و رد بينمون حرفي هيچ اي دقيقه چندين تا

 شده خوشحال انقد يه "صادقانه دروغ" بودن زده روز روز اون فيلم پوستر هستيم سينما رو به رو ديدم شدم پياده

 (گلزار رضا محمد) بود گلي اصليش نقش بتازيگر اينكه بخاطر..  نه ها سايان بخاطر نه ميمردم داشتم که بودم
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 ؟ چطوره سينما:  گفت و پيشم اومد و کرد پارك ماشينو سايان

 هست شمام احوال جوياي ميرسونه سالم خوبه:  من

 تاريكه؟ چقدر:  گفتم يهو من که سينما داخل رفيتم

 ؟ مگه سينما مياي باره اولين: سايان

 تره تاريك شبا انگاري ولي نه:  من

 و ندليص رو گذاشتم دستامو بوديم جلو تقريبا که نشستيم ها صندلي از يكي رو رفتيم ميگرفت خندشو جلو بزور

  بدم تكيه هاش شونه به که هاش شونه رو گذاشت سرمو سايان بعد ثانيه چند دستام مچ رو گذاشتم هم سرمو

 ايانس ميكردم حس ولي محضه دروغ نداشتم استرس بگم اگه سينما تنهايي بودم اومده پسر يه با که بود بارم اولين

  بود رفتارش مواظب خيلي بود شونش رو سرم وقتي مخصوصا داره استرس هم

 يه با ممن ببين فيلمو که کرد اشاره ديدتم که بعد بود نشده متوجه اول کردم نگاهش گرفتم باال طرف به يكم سرمو

 شونش رو برد خوابم خستگي شدت از يه چيشد نميدونم ديدم فيلمو شده دلخور حالت

 که ودب داده نشون رو يتصادف صحنه يه بود فيلم اواخر انگاري بود مطلق سكوت سينما کله که کردم باز چشامو وقتي

  ماشين بيرون ميكرد گريه داشت "گلزار"ساسان و بوده کرده تصادف ماشين با دختره

 هاي شونه رو از سرمو آروم بود گذار تاثير واعقا هه صحنه اون ولي بوده چي فيلم موضوع بودم نفهميده اينكه با

 ؟ خوابالو شدي بيدار:  گفت که برداشتم سايان

 اوهوم:  من

 لرزش بهم معذبش هاي نگاه داشتم دوست رو شرايطي هر تو بودن سايان پيش شد تموم هم فيلم بعد دقيقه چند

 بود متفاوت هم اولش از هرچند باشه متفاوت پسرا بقيه از بود کرده کاري بودنش جدي حتي دستاش

 ميكشنم هااا شده ديرم سايان: گفتم بود شده 11 نزديكاي ساعت دوباره ماشينش سوار و بيرون اومديم سينما از

  ميشي غيب شب 11 هميشه تو ولي ميرفتي 11 بايد بودي هم سيندرال:  سايان

 بودم داده تكيه اتاق در به نگفتم هيچي رسيديم که اتاقم در دم 1 طبقه رفتيم آسانسور با دوباره و رسيدم آپارتمان به

 قبع رفتم يكم که کرد نزديك بهم صورتشو و کرد حلقه گردنم دور دستشو تا دو ساياناومد ميكردم نگاه رو سايان و

 ؟ تو بري نميخواي کوچولو ترسو:  گفت و گرفت فاصله ازم خودش و بوسيد رو پيشونيم

 .. باباي آره آره: گفتم سريع
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 بعد و بكشم نفس يكم تا دادم تكيه در به و وايسادم همونجا ميزد تند خيلي قلبم بستم سرم پشت رو در و تو اومدم

 .. تو برم

 يچوقته نميخواستم و داشتم دوست رو حس اين کنم کنترل رو قلبم باهاشم وقتي نميتونستم بودم سايان ي ديوونه

 دمخن يهو... بوده داده تكيه اتاق در به هم سايان ديدم که نه يا رفته سايان ببينم که کردم باز آروم رو در..  شه تموم

 ؟ توام:  گفتم و گرفت

  خنديد و نداد ادامه ؟ در پشت توام ببينم... منم؟ چي:  سايان

 خوابيدن قبل باالخره عجب چه..  تاريك و ساکت کامال اتاق يه..  داخل دوباره رفتم و فرستادم باي واسش دستم با

 کردن خاموش رو برقا

 بود برده خوابش معمول طبق هم سايه..  ميخوابيد شايان پيش شب هر و بود جديدمون ي خونده فرزند که هم امير

  نشم پيچ سوال و خونه بودم اومده شب 3 بگم ميتونم فردا برده خوابشون زود که کردم شكر رو خدا..

 رو آب بطري و کردم باز رو يخچال در بود شده تشنم خيلي بخورم و بردارم رو آب بطري يه تا خونه آشپز تو رفتم

 زديكن بهم داره تاريكي تو که ديدم رو آرمين يهو که بكشم سر رو بطري ميخواستم بستم شو يخچالو در و برداشتم

 .. ميشه

  نشم پيچ سوال و خونه بودم اومده شب 3 بگم ميتونم فردا برده خوابشون زود که کردم شكر رو خدا

 رو آب بطري و کردم باز رو يخچال در بود شده تشنم خيلي بخورم و بردارم رو آب بطري يه تا خونه آشپز تو رفتم

 زديكن بهم داره تاريكي تو که ديدم رو آرمين يهو که بكشم سر رو بطري ميخواستم بستم شو يخچالو در و برداشتم

 .. ميشه

 ؟ ميكني چيكار داري ؟ آرمين: گفتم آروم و رفتم عقب قدم يه

 نستمنميتو ديگه و بودم شده جفت يخچال به کامال که رفتم تر عقب قدم يه..  اي کلمه گفتن بدون و اومد جلو قدم يه

 برم عقب

 شد خيره بهم و اومد جلو بازم آرمين

 ؟ خوبه حالت ؟ آرمين: من

 ؟ نه دلم زير زده خوشي و خوبه حالم ميكني فكر واقعا ؟نه االن خوبم من بنظرت: آرمين

 ؟ باشه ميزنيم حرف باهم آرامش با بعد ؟ تر عقب بري يكم ميشه آرمين:من
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 ترف قدم چند ؟ کردي فكر چي راجبم ؟ پستيم ادم انقدر من بنظرت:  گفت و باال برد صداشو يكم و شد تر نزديك

 ازت ميخواي ازش هم هستي سايان با وقتي:داد ادامه و پايين انداخت سرشو...عقب ميرم باشه باشه:  گفت و عقب

 ؟ بگيره فاصله

 ... که تو دارم دوست يكيو من ميدونستي که تو:  من

 بهتر من برابر 122 که بري يكي با داشتم دوست...  ميدونستم آره:  گفت حرفمو وسط پريد کنم تموم حرفمو نذاشت

  شي خوشبخت باهاش بتوني و باشه

 ؟ بهتره من از واقعا سايان ناديا ؟ ناديا ولي

 ؟ ميشه کرد عوض نميشه که احساسو آرمين بهتره ازت که نيست اين صحبت:  من

 اينو شانس من جز کي هر..  نبودم من که بود اين مشكل بود بهتر من از که نبود اين مشكل:  گفت و داد تكيه ديوار به

 باشه باهات که داره

 ميشم؟ دوست کسي هر با من يعني ؟ آرمين ميگي چي:  من

 چپشو دست..  منه بده شانسه از ايراد نميشه دوست کسي با خانوم شاهزاده نه:  گفت پايين برد رو صداش آرمين

 ديوار به کوبيد محكم

 بهم دندوناشو و بست چشماشو گرفت چپشو دست راستش دست با..  ديوار رو ميخ به بود خورده دستش دقيقا

 عصبيه بود معلوم..  ميفشرد

 .. مياد خون دستت از داره آرمين؟: گفتم آروم مياد خون دستش از داره ديدم که نزديكش رفتم

 ....برو.. عقب برو:  آرمين

 .. دستت..  آرمين ولي:  من

 .. بروو..  شه رعايت بينمون فاصله بذار عقب برو..  عقب برو ميگم:  آرمين

 مگري دستام تو گرفتم محكم بالشو...  بود شده جمع چشام تو اشك..  بردم پناه تختم به و خواب اتاق سمت دويدم

 ...  نبودم رحم بي من..  نبود سنگ از من قلب..  ميسوخت آرمين براي دلم...  بود گرفته

 يكي کرد حساب روش ميشد شرايط همه تو که بود دوست يه..  داشتم دوسش..  ببينم شرايط اين تو اونو نميتونستم

 .. نداشت دوسم کاش ولي بود درستي آدم ميشناختمش که

  بود کرده بيدارش کنم پنهونش ميكردم سعي اينكه با گريم صداي...  بود خوابيده کنارم سايه

 ؟ خوبه حالت ناديا:  پرسيد ازم تعجب با بود کرده هول
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 دختر؟ ميكني گريه داري

 ؟ بله: گفتم و کردم صاف صدامو...  زدن خوابو اتاق در لحظه همون

 .. دارم کارت بيرون بيا:  آرمين

 ... بيام االن نميتونم:  من

 يستن کمتر سايان از چيزيت تو بفهمي ميشد کاش..  آرمين بريزم برات نميمونه اشكي چون نميتونم: گفتم دلم تو

 ... نيست ادم خود دست هيچوقت داشتن دوست کنم عوض نميتونم حسمو فقط

 .. برد بيرون طرف به و گرفت دستمو عجله با و تو اومد بود آرمين..  شد باز اتاق در

 ميكردي؟ گريه داشتي چون بياي نميتونستي:  گفت و کرد نگاه بهم بيرون رفتيم اتاق در از

 ... ندادم جوابي

 ناراحت خودتو بخواي تو نداره ارزششو کن فراموش رو زدم حرفي هر...  نبود خودم دست..  ببخشيد ناديا:  آرمين

 ..ققط..  خودمم مقصر کني

 چي؟ فقط: من

 هر بخاطر چه اون بخاطر چه..  باز کني گريه هيچوقت نداري حق..  بشناس بيشتر رو سايان ميكنم خواهش:  آرمين

 ؟ باشه ازش باشي مطمئن بايد نميدم هرکسي به رو ناديا من..اي ديگه کس

 ديبخشي بگو بده جواب رو بار اين اقال بود بد خيلي امشبم رفتار:  گفت و زد لبخند نميدم جوابي بازم ديد وقتي

 .. باشه:  من

 ؟ نشدا اين:  گفت و گرفت دستمو که خواب اتاق تو برم که داخل سمت رفتم

 بخوابم برم ميخوام ميگم راست کنم گريه نميرم:  من

 برو باشه:  گفت و خنديد آرمين

 .. بود واضح خندش پشت بغض ميدونستم الكيه خندش ميدونستم بستم سرم پشت درو داخل اومم

 ريعس و کيفمو سمت به برد دستمو آگاه ناخود گوشيم ي ويبره بود برده خوابش دوباره هم سايه کشيدم دراز تخت رو

 بصورت دادم جواب بود اون صداي کنه آرومم لحظه اون تو ميتونست که چيزي تنها..  بود سايان..  اوردم در گوشيمو

  ميزدم حرف پچ پچ

 ؟ سالم الو-
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 ؟ پيشته کسي ؟ خوبي سالم -

  خوابن ولي نه -

 زدي زنگ ؟ چيشد -

 .. نميبره خوابم هيچي -

 ؟ ميخواي الاليي-

 بخون.. اهم -

 بده گوش کن دانلود اينترنت از برو ؟ که نيستم بلد من ؟ پسر شدي ديوونه -

 .. کردم قطع گوشيو يهويي داخل اومد شايان لحظه همون

 ... تو بود اومده بسته چشاي با شايان

 ؟؟؟ چته: من

 ميكني؟ چيگار اينجا تو ؟ ئه:  شايان

 ؟ ها منه اتاق: من

 .. شويي دست برم ميخواستم ببخشيد:  گفت تعجب با و ديد اطرافشو و ر دو و شد گرد شايان چشاي

 نكشتمت نزدمت تا بيرون گمشو برو ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ شايااااااااان:  من

 ... ميخواستم کردم باز درو يهو بپره خوابم نميخواستم بود بسته چشام خو:  شايان

 برو.. برو نده ادامه:  من

 ...بالشم رو گذاشتم سرمو و دادم سايان به بخير شب و خداحافظي اس يه

 خوب بزرگ عجيب اتفاق يه انتظار بايد لحظه هر نداشت يكنواختي روال من زندگي ديگه اتفاق يه البد و ديگه روز يه

 لندب يواش خودشه تو و ميكنه فكر سايه ديدم شدم بيدار بودم خوابيده کم چون خستگيم وجود با...  داشتم و بد يا

 ؟ چته:  گفتم بلند گوشش تو و پشتش رفتم و شدم

 ؟ آرمينه تولد امروز که بوده يادت اصال ؟ ناديا:  گفت و کرد نگاهم بعد و کرد اخم سايه

 دميمون يادش که بوده کسي اولين آرمين ميشد تولدم وقت هر شده بد خيلي..  نه واي:  گفتم و نشستم روش به رو

 .. کنيم رديف رو تولد برنامه واسش شب ما گفته و بيرون برده آرمينو شايان:  سايه
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 نتزئي به کردن شروع و اومد تزئين وسايل و بزرگ کيك يه با امير کرد باز درو رفت سايه و خورد در زنگ لحظه همون

  کردن

 بي البته خودتون و شايان و من طرف از يني.. ميكنم رديف رو اينجا من بخرين کادو هممون طرف از برين شما:  امير

 خريدين عشق که دخترا شما..  بخرين جدا جدا زحمت

 ندارم حرفي که من باشه: سايه

 ؟ بدم هم رو بقيه کادو پول ؟ دارم اضافي پول من مگه خان امير..  دارم حرف کلي من ولي:  من

 ولپ رو از خودتم کادو پول اينم بيا..  خسيسي ميدونستم:  گفت و داد بهم رو پول و جيبش تو گذاشت دستشو امير

 بگير من

 ادوک بره پسر يه براي بخواد ادم واقعا ؟ ميشد پيدا کادو مگه حاال خريد رفتيم سايه با شدن اماده بعد و خنديدم کلي

 از و پول کيف سايه طرف از خريديم عطر يه شايان طرف از خريد واسشون نميشه هيچي..  ميكنه هنگ مخش بخره

 هم خودم هرچند خريدم واسش عروسك يه بود نمونده هيچي رسيد که خودم به ولي لباس دست يه هم امير طرف

 در وقتي و خونه رسيديم غروب دماي دم خالصه..  نميشم ادم من ميگفت و خنديد بهم کلي هم سايه ميگرفت خندم

 مبل رو هارو کادو بودم نديده خوشگل و مرتب انقد رو خونه هيچوقت خدايش کرديم تعجب کال کرديم باز اتاقو

 کرديش خوشگل چه طال دستت امير: گفتم بلند و انداختم

 چيو؟:  ميگفت که اومد خوابمون اتاق از امير صداي

 رشس حرکت با که کردم نگاه سايه به تعجب با اول..  ميكنه تزئين رو اونجا داره ديدم و خواب اتاق سمت دويدم سريع

 ؟ چخبره اميررررررررر؟؟؟؟؟؟؟؟؟:  گفتم بلند نداره خبري که داد نشون

 هم نشيمن تو و نداره اي ديگه اتاق اتاق اين جز شما خونه که اونجايي از.. اتاق اين چرا اينه منظورت ميدونم:  امير

 تو يممير آرمين کردن سوپرايز بعد که..  کنيم تزئين رو اينجا مجبوريم کرد افلگير رو آرمين و کرد تزئين نميشه

 داريم زياد مهمون چون باشه تميز و تر بايد اونجا نشيمن

 ؟؟؟؟؟؟؟ درايم زياد مهمون:  باهم سايه و من

 گها ميدونستم و باهوشم خيلي من چون بعد..  باشه بايد تولدشه که قلمبه آرمين و شايان و من خب.. ديگه آره: امير

 کردم دعوت رو هستن 1 طبقه تو که کسايي ميشن شاکي طبقه اين اعضاي بديم ولوم موزيكو بخوايم

 همشونو؟؟؟؟؟؟؟؟:  من

  کردم دعوت هموشنو که بود ديگه خونه تا 1 ما جز کال وا؟: امير
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 ارهد ادامه روند اين کي تا ؟ ديگه دردسر يه بازم..  بايد تولدشم روز توي آرمين..  سايان و آرمين رويي به رو يعني اين

 اخه نكرده فكر بدبخت منه به يكم ميكنه باهوشي ادعا که امير چرا ؟

 سريع اينكه نشونه به داد بهم محكم هل يه و کرد خاموش رو المپا همه سريع امير زدن درو زنگ که بودم خودم تو

 به بتونه تا بود برق کليد نزديك که صندلي پشت خودشم شديم قايم تخت پشت سايه منو شم قايم خواب اتاق تو برم

 کنه روشن المپو موقع

 با امير..  بيارم هارو کادو برم که نشيمن سمت رفتم اروم اروم نياوردمشون و هستن مبل روي ها کادو افتاد يادم يهو

 .. جام سر برگردم خواست ازم اشاره با و کرد نگاهم عصبانيت

 قايم برگردم و بردارم رو کادو سريع کردم سعي و رفتم ناچار بزنم حرف بلند صداي با و بدم توضيح نميتونستم چون

 کنه روشن رو المپا اينكه بدون..  شد وارد آرمين و شد باز در بردارم هارو کادو خواستم و مبل به رسيدم تا ولي شم

 امي طرف از اس يه ديدم و اوردم در گوشيم..  رفت ويبره گوشيم لحظه همون من سمت اومد ديد منو وقتي

:Nadia hala ke lo0o rafti vanemod kon tanhaei o armin ro bekeshon samte otagh khab 

..aghalan ye so0oprize kochiki beshe 

 بده شفا رو مريضا همه خدا ؟ تنهام کنم وانمود ؟ خواب اتاق سمت بكشونمش..  ديوونه ي پسره گفتم دلم تو

  ؟ شده چيزي ؟ چيه ؟ ناديا:  آرمين

 نميرم ديگه اومدي که حاال..  کردم خاموش المپارو بيرون برم ميخواستم نه:  من

 دب اگه ولي..  خواب اتاق به بكشونم اونو زودتر ميخواستم..  کنم چيكار نميدونستم..  کرد نگاهم تعجب با آرمين

 ؟ ميكردن تزئين رو خواب اتاق توي حتما بايد بود قط جا ؟ چي ميكرد برداشت

 ... دارم کارت بيا ؟؟؟ آرمين: گفتم و خنديدم

 داري؟ کارم:  آرمين

 .. خواب اتاق سمت کشيدم و گرفتم دستشو بزنه حرفي نذاشتم..  بدم نشونت چيزيو يه ميخوامن..  اهم:  من

 کنم عرض چه که شادقص برف و بيرون پريد تخت پشت از هم سايه و کرد روشن المپو سريع امير رسيديم وقتي

 ناو بين که آرمين به افتاد نگاهم.. ميرفتيم ريسه داشتيم خنده از ما که اورد در حرکت تا چند موزيكي هيچ بدون

 به خندم بود شده دوخته من رو نگاهشم و ميكرد پاك هارو شادي برف داشت و بود شونش رو دستش يه شلوغي همه

  کنه عوض رو جو بود تونسته که بود تنهاچيزي در زنگ شد تبديل اي ساده لبخند
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 چند و سايان کردم باز درو و در سمت رفتم خودم نخوره تكون که کردم اشاره نگاهم با که در سمت بره خواست امير

 که نفر اخرين داخل بيان که کردم تعارف و واسادم در کنار باهم بودن اومده مريم و بودن 1 طبقه تو که ديگه پسر تا

 ؟ نبود ازت خبري امروز:  گفت تو ميومد که همونجوري بود سايان ميومد

 بود سايه و من با خريدش کاراي نتونستم ديگه آرمينه داداشم دوست تولد:  گفتم و شه بسته که دادم هل درو

 ؟ نكشتم منو نزنه داداشت اون:  سايان

 نشناستت شه فعال آلزايمرش که ايشاال نباش چشمش جلو زياد:  من

 موندي؟ در دم شده چيزي ناديا:  گفت و سمتم اومد آرمين

 هب نگاهي يه بعد و نده نشون العملي عكس ميكردم خواهش نگاهم با که انداخت من به نگاهي يه ديد رو سايان وقتي

 رفت و زد پوزخندي يه بعدشم سايان سرتاپاي

  گذاشت رو بود خونده آرمين با قبا که تولدي اهنگ امير و نشيمن تو اومدم سايان با

 ؟ بشه لباش فروشه مدير ميخواد کي ارمينه تولد که االن ؟ امير:  شايان

 ؟ ميكنه انخاب مديريت براي کيو نپرسيم ارمين خود از چرا: امير

 هب خنديدن حين در گرفت خندمون تمسخرشون لحن با ميكرديم نگاه شايان و امير زدن حرف طرز به که سايه و من

 صورتش تو کردم پرت و برداشتم آلوچه يه بود جلوم دقيقا که ميوه ظرف تو از بود خودش تو که کردم نگاه ارمين

 اومد گرفتگي از يكم و زد لبخند يه دادم ادامه خندم به و گرفتم طرفش اشارمو انگشت شد من متوجه که بعدش

 بيرون

 ديدم ور سايان با رسيد که ما به برقصن که ميكرد بلندشون و ميگرفت رو نشيمن تو افراد تك تك دست داشت امير

 هب رو مبل رو و شدم بلند جام از بودن رقص مشغول همه وقتي نشدم بلند منم همين واس نشده بلند و نشسته که

  نشستم سايان نزديك رويي

 نشستي؟ اينجا چرا بگه يكي نميترسي:  سايان

 ميندازم کل معمول طبق باهات دارم ميگم خب نه ؟ شايانه منظورت: من

 بهش بده بعدا آرمينتونه آقا تولد کادو اين:  گفت و جلوم گرفت کادو يه

 .. منه ماله کردم فكر.. هي:  گفتم بچگونه حالت يه با

 شماس واس اينم:  گفت و اورد در ظريف خيلي گردنبند يه جيبش از...  کوچولو ميگي همينو ميدونستم:  سايان

 .. دمببن خودم که خريدم..  نچ نچ نچ:  گفت و عقب برد دستشو که بگيرم دستش از گردنبندو که جلو بردم دستمو
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 آروم ستميب رو گردنبند داشت وقتي و اورد جلو يكم سرشو ببنده رو گردنبند بتونه تا کرد حلقه گردنم دور دستاشو

 دارم دوست: کرد زمزمه گوشم تو

 يدمکش عقب سرمو سريع کاراش تو بود محتاط و سنگين سر هميشه چون نداشتم سايان از اصال کاريو همچين انتظار

  زدم زل چشماش به و

 .. برقص يكم بيا خانومي بسه ترکوندن الو:  گفت و کرد بلندم و گرفت دستمو و اومد سايه لحظه همون

  گرفت خندمون جفتمون که بود سايان به نگاهم هنوزم ميرفتم داشتم وقتي

 کوش؟ مريم پرسيدم سايه از کنجكاوي با نيست مريم ديدم و زدم ديد يه که وسط رفتيم

 ... ديگه مياد االن بيرون رفت خورد زنگ موبايلش:  سايه

 شهنمي:  زد داد شايان که ميرقصيديم داشتيم بقيه همراه و بوديم وسط سايه منو که ميشد ساعتي نيم يه تقريبا

 هم يكم و بود شده گرمم من يعني بود گرم هوا.. ميرسه من به چي ببينم کنم جمع هارو کادو ميخوام من اينجوري

 .. لحظه چند براي بستم چشامو و دادم تكيه بهش سرمو و نشستم مبل روي بودم کرده عرق

 بود خنديدن مشغول که امير صداي ميومد ميخوند رو اسما و ميكرد باز تك تك هارو هديه داشت که شايان صداي

 ..  داده بهش اونو که کسي از ميكرد تشكر ميگرفت که کادويي هر معذب بطور هم آرمين

 شستهن گوشه اون تنها االن تا:  گفتم زدم لبخند..  بود سايان کردم باز چشامو نشسته پيشم اومده يكي کردم احساس

 ؟ بودي

 وهک انگار ولي برقصه رفته نگاه نگاه:  گفت و کنار زد رو بود صورتم جلو که موهامو و داد تكون آره نشونه به سرشو

 ميزد کنار موهامو که همونجوري صورتم به کردن فوت به کرد شروع..  خيسه صورتش انقدر که کنده

 بيرون بيام دادن تكيه حالت از و مبل رو بشينم درست و کنم جور و جمع خودمو يكم شد باعث من اسم شدن خونده

 رو قلبمه آرمين خوده ماکت که هم ناديا:  گفت شايان و آرمين طرف کرد پرت رو بودم خريده که خرسي عروسك امير

 شبيه چقدرم خريده

 فتر و شد بلند جاش از ميلي بي با شايان..  کوچه تو اغذيه از بگير غذا يكم برو پاشو نريز نمك بسه شايان: امير

 بيرون

 ... آرمين خود جز همه..  بخندن همه بود کرده کاري شايان حرف اين

 از رونبي بريم باهم مياي: گفتم ميخورد شربت داشت که سايان به رو شه عذاب واسش تولدش اين از بيش نميخواستم

 ؟ اينجا

 .. بريم بيا..  باشه..  ؟ شده چيزي:  سايان
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 نشيم پيچ سوال که ميام بعدش دقيقه يه من بيرون برو تو اول:  من

  رونبي رفت و شد رد ها بچه بين از سريع خيلي بعدشم ؟ منتظرما:  گفت آروم و ميز رو گذاشت رو شربت ليوان سايان

 بهونه يه هزد غيبم چرا پرسيدن هم اگه ندي سوتي بپا بيرون برم باسايان ميخوام سايه:  گفتم بهش و سايه پيش رفتم

 بده تحويلشون اسراعيلي بني

 ؟ بيرون ميزنه تولد جشن وسط اي ديوونه کدوم:  سايه

 من مثل ديوونه يه:  من

 بري؟ در ميخواي واقعا ؟ ناديا:  گفت و شد ظاهر جلوم امير که ميرفتم داشتم

 بري؟ ميذارم کردي فكر

  ؟ چيه ؟ چته:  من

 نكني گوش حرفام به تا:  گفت شد در شدن باز مانع دستش با و من جلو اومد سريع که بيرون برم که کنم باز درو رفتم

 بري نميذارم

 دارم کار بگو:  من

..  ينکرد بازي عشق حسابي و کردم دعوتش که امشبم..  سايانه اين افته بي ميگي که زري کاکل پر اون ميدونم: امير

 ؟ گذشت خوش

 بزن حرفتو امير:  گفتم و کردم نگاهش عصبانيت با

 بطهرا يه دنبال فقط سايان ؟اين نه شده بزرگ خيلي ميكنه حس کوچولومون ناديا ههه..  نكردين بازي عشق.. اها: امير

 اس

  نيستن تو مثل که همه ؟ ميگي چي:  من

 شب يه مثال بدم شرح واست بذار نفهميدي اگه هم رابطه از منظور باهاشي که نيستي تو فقط..  نگرفتي انگاري نه: امير

 .. رويايي خيلي

 شو خفه..  اميرررررر شو خفه:  زدم داد

 همتو ي بوسه يه به حتي من ؟ چيه ميدوني ولي ميشه راضي رابطه يه با فقط اون.. ؟ ميكني طرفداري ازش داري:  امير

 .. ميشم راضي

 شتهدا نگه درو محكم دستاش با اون ولي بيرون برم و کنم باز درو کردم سعي بودم در جفت که من شد تر نزديك بهم

  بود
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 امالک امير بود بلند خيلي موزيك صداي نداشت اي فايده اونم هرچند بود زدن جيغ بكنم بودم تونسته که کاري تنها

  لبام رو گذاشت مكثي هيچ بدون لباشو و بهم چسبوند خودشو و بود شده نزديك بهم

 .. ردنك ولم هم اشكام ديدن با حتي الشي اون ولي بود گرفته گريم بره بوده فرستاده رو شايان چرا بودم فهميده تازه

 بود آرمين ميشد ديدنم واضح مانع که بود شده جمع چشام تو اشك انقدر کردم باز چشامو عقب کشيد امير يكي

 دستمو بود شده قرمز کردم گريه بس از چشام و بودم شده جفت در به که مني نزديكم اومد و عقب کشيد امير..

 ونمكشون و نون خودشي خونه تو کثافت:  گفت امير به رو آرمين.. بودم آرمين پشت..  خودش پشت کشيد و گرفت

 آشغالي ادماي هم رو دوستي اسم حتي بوديم دوست يعني دوستيم باهم ساله چندين ما امير ؟ اينجوري حاال ميخوري

 ميكنن کثيف تو مثل

 ؟ هن ببيني ديگه شرايطاي تو پسره اون با اينو داشتي دوست نكردم باهاش کاري که من:  گفت و زد پوزخندي امير

 ميومد خون يكم و بود شده پاره امير لباي گوشه که طوري امير صورت تو زد محكم آرمين

  برسين حرفام به و خان سايان پيش برين ميتونين:  گفت و خنديد ها ديوونه مثل امير

 نماي و..  خط:  گفت و لباسش به ماليد خونيشو دست و آرمين سمت اومد بعد و کرد پاك لبشو گوشه خون دستش با

 نشون

 ..  بيرون رفت و کرد باز درو

 حس ميشستمش هرچي... بار سه.. بار دو.. بار يه لبامو همينطور شستم صورتمو و دست شويي دست سمت دويدم

 بهش ميشه که نيست انسان بدن فقط.. شير زير بردم سرمو..  ميشه حس لبام رو عوضي اون لباي هنوزم ميكردم

 هک باشه کسي براي من ي بوسه اولين ميخواستم کرد نابودش ميشه..  ميشه دخترم يه فكر به حتي کرد جاوز.ت

 ... حاال ولي دارم دوسش قلبم ته از که يكي باهاشم هميشه

 ميكني؟ چيكار داري ديوونه ناديا ؟ ناديا:  گفت.  بيرون کشيد شير زير از سرمو داخل اومد آرمين

 يچيدپ گوشم توي امير حرفاي بردارم قدمي نميتونستم حتي هام گونه رو ميومدن وقفه بدون اشكام ميلرزيدن دستام

 ؟ بود چي برسم حرفاش به و پيشش برم اينكه و سايان از منظورش.. 

 ...ميدونم من.. نيست ادمي همچين سايان گفته الكي عوضي اون نه

 .. سايان اتاق سمت رفتم و کردم باز درو ميلرزيدن استرس از که دستايي و آروم قدماي با

 ... نيست خوب حالت تو ميري؟ کجا ناديا ؟ ناديا:  آرمين

  ببينم رو سايان ميخواستم فقط بودن شده سنگين گوشامم نميشنيدم رو آرمين حرفاي
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 کردم بازش آروم نبود قفل ولي بود بسته اتاق در رسيدم اتاقش در به

 پيداش خوابش اتاق توي اونو نداد جواب اما زدم صداش گرفتم و دار خش صداي با بار چند رفتم اتاقش داخل وقتي

 ... ببينم چيزي نتونستم ديگه و زمين افتادم خوابش اتاق در چوب 1 الي صحنه اون ديدن با کردم

 پيداش خوابش اتاق توي اونو نداد جواب اما زدم صداش گرفتم و دار خش صداي با بار چند رفتم اتاقش داخل وقتي

 ... ببينم چيزي نتونستم ديگه و زمين افتادم خوابش اتاق در چوب 1 الي صحنه اون ديدن با کردم

 .. شم بلند جام از کرد کمكم رسيد بهم ميزد نفس نفس که حالي در و بود دويده سرم پشت آرمين

 بازوي رو سرشو کنارش دختر يه و بود کشيده دراز تخت روي که شدم خيره سايان به اشك پر چشايي ثانيهبا چند

 . بود گذاشته سايان

 تمسم ميومد داشت و انداخت دختره به نگاهي يه متعجب ي قيافه با شد بلند جاش از سريع سايان من گريه صداي با

 هم شايان و بودن مهمونا هنوزم اتاق تو برگشتم شم مواجه باهاش ديگه نميخواستم شدم خارج اونجا از سريع که

 يازن که وسايل از تا چند و اوردم در تختم زير از ساکمو مكث بدون خواب اتاق تو رفتم بود برنگشته سوپري از هنوز

  توش گذاشتم رو داشتم

 ناديا باش آروم: گفت ميكنم جمع وسايلمو دارم ديد وقتي داخل اومد بعد و زد خواب اتاق در به اي ضربه چند آرمين

 کني رانندگي نميتوني شب موقع اين.. باش اروم..

 ميكنم تصادف فوقش.. نيست مهم:  من

 گيجم ؟ چيشده.. بود چي موضوع ؟ اخه ميزني حرفيه چه اين ناديا.. ناديا:  آرمين

 هبد سويچتو گفتم و جلوش بردم دستمو و شدم بلند جام از..  نگو چيزي راجبش ديگه ارمين.. نميدونم خودمم:  من

 .. اخه.. ناديا:  آرمين

 کنم داغون ماشينتو نميزنم نترس.. کن رانندگي بيا خودت هم ميخواي اگه:  من

 .. نيومده هنوز شايان اخه بود اين منظورم: آرمين

 عدشمب و پارکينگ تو رفتم بعدشم و شدم آسانسور سوار مستقيم..  بيرون رفتم و برداشتم رو شايان ماشين سويچ

 زدم ماشين فرمون به اي ضربه چند بودم پر خيلي که منم..  نشد روشن زدم استارت هرچي.. شدم ماشين سوار سريع

 .. کردن گريه به کردم شروع و روش گذاشتم سرمو بعدشم و

 .. بود روز چند همون منم خوشي دوران و ميشه تموم زود خوبه هرچيزي
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 رقيف اما داره فرق همه با سايان ميكردم فكر..  باشه شاد هميشه کسي کنه تحمل نميتونه و داره نشيب و فراز زندگي

 .. بود تهش اين.. مدت تموم ميزدم گول خودمو داشتم فقط بقيه مثل يكي اونم نداشت

 سح ميشد داشتنشو دوس داره دوسم ميگفت خالصانه وقتي..  ميشد تر شديد گريم ميكردم فكر حرفاش به وقتي

 .. باشه دروغ که کنم باور نميتونستم کرد

 امالک دوباره که ببندم دوباره درو خواستم..  سايانه ديدم کردم بلند حالي بي با فرمون روي از سرمو شد باز ماشين در

 ..  ماشين بيرون اورد کشيد دستمو کرد بازش

 به وروت حتي ديگه فردا از نباش خوشخيال نه ؟ ببيني حال اين تو منو اومدي ؟ چيه:  گفتم و کردم پاك اشكامو سريع

 ...  باش مطمئن نميارم يادم

 شده سوتفاهم ناديا ؟ ميگي چي:  سايان

 نستمميتو که بودي کسي نميكردم باور نميديدم خودم چشماي با اگه ؟ شده سوتفاهم...  رو کلمه اين ديگه نگو اه:  من

 .. ندارم اعتماد خودمم چشاي به االن ؟ چيه ميدوني ولي بخورم قسم روت

 .... ميگ جدي:  سايان

 ارمند وقت کال ما ولي ميگي جدي شما بله:  گفت و سايان حرف وسط پريد بود رسونده خودشو تازه انگاري که آرمين

 ميرسونمت من بريم ناديا:  گفت بهم و بست رو شايان ماشين در لگد يه با..

 رفتيم ماشينش سمت آرمين به سايان به توجه بدون

 تصميم اشتباه زود ميكنم خواهش.. ميشنوي صدامو هم ميري داري که االن ميدونم ناديا..  کن صبر لحظه يه:  سايان

 .. نميشناسم هم رو خانوم اون حتي افتاده که اتفاقي از ندارم اطالعي هيچ من نگير

 االن وجودم ي همه که نميدوني ولي بدم نشون سرد خون خودمو ميكنم سعي درسته خان سايان ببين:  آرمين

 ..  دختران همون لياقتت..  بزني صدا هم رو ناديا اسم نتوني ديگه تا بزنمت انقدر و بيام ميخواد دلشون

 و ردک روشن ماشينو آرمين سايان ي منتظرانه نگاه به اعتنا بي و نشستم داخل رفتم و کرد باز ماشينشو در ارمين

 کرديم حرکت

 زا.. بود شده خالي دلم ته...  ميدادم نشون که بود اوني از تر بد حالم..  بودم شده خيره بيرون به ماشين ي پنجره از

  ميكردم ناراحتي احساس درون

 ؟ کني پنهون شدن خيره پنجره به و من به کردن پشت با اشكاتو ميخواي:  آرمين

 نداره ارزششو ناديا بسه
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 .. ببندم چشامو ميخوام.. مياد خوابم ميكنم حس فقط.. نه: من

 ... بخوام کردم سعي واقعا و بستم چشامو

 ... بود کرده ترمز ماشينم و چشام به ميخورد مستقيم خورشيد نور کرد باز چشامو وقتي

 داشتي؟ نگه چرا ؟ آرمين:  گفتم آلود خواب حالت يه با

 رسيديم چون:  آرمين

  صبحه 3:  گفتم آرمين به تعجب با...  بود صبح 3 کردم نگاه ساعتم به من

 ؟ باشه شب 3 داشتي انتظار خب:  آرمين

 ... ميرسيديم صبح 1.0 بايد کرديم حرکت شب 1.1 ما ولي نه:  من

 و خوابيدم صبح 4 تا و کنار زدم بود شده سنگين چشام راه وسطاي منم منم خوابيدي گرفتي که تو خب:  آرمين

 کردم حرکت دوباره

 ؟ خوابيديم باهم ديشب ما يعني:  من

 .... زشته بده ؟ ميزني حرفيه چه اين ؟؟؟؟؟؟ ئه:  ارمين

  بده توضبح رو همه اون داره حال کي حرفاتو کردم خالصش خب:  من

 ... تو بريم.. پاشو.. پاشو:  آرمين

 جلومون اومد مرموزانه ي خنده يه با شايان ديدم که شدم پياده ماشين از

 ييييييين آرميييييييييييييييييييييي:  من

 ديدي؟ روح چيه: آرمين

 روببين ايجا.. نه:  من

 ؟ ميكني چيكار اينجا تو:  گفت شايان ديدن با بود شده پياده تازه که آرمينم

 شمال تينبرگش گفتن پرسيدم بكس از نيستين ديدم برگشتم که سوپري از ديشب.. بپرسم همينو ميخوام من:  شايان

 ؟ رسيدم شما از زودتر ساعت 1 چطور کردم حرکت تر دير شما از من.. 

  خوابيديم باهم رو ديشب ما آخه: من

 ؟ کردي غلطي چه تو:  گفت و گرفت شو يقه و چسبوندش ماشين به و آرمين سمت رفت رسيع شايان
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 ..منو ميكشه داره...  بگو درست رو جمله ميگم ناديا ئه:  آرمين

 شامچ منم خوابيد گرفت اول همون ناديا ديشب..  لباسم ميشه خراب بگير لباسم يقه از دستتو اون جون شايان ببين

 .. بود اين منظورش خئابيدم ساعت چند و کنار زدم شد سنگين راه وسط

 ؟ ميگي جدي ؟ ئه:  شايان

 ... بخدا آره: آرمين

 .. ميشدم اي عقده نزنمت نميشد ديگه ببخشيد:  گفت بعد و پاش تو زد محكم لگد يه و کرد ول آرمينو يقه شايان

 شكستتتت پام بشكنه پات:  آرمين

 منتظره مامان تو؟ نمياي:  گفت من به رو.. بسه ديگه شكست تو پاي:  شايان

 پاشو وامت نكن نمايي مظلوم شرك ي گربه عين پوش چكمه آرمينه هي:  گفت بلند شايان که تو ميرفتيم داشتيم باهم

 تو بيا

  بيرون بود اومده مامان داخل رفتيم

 مامان سالم:  من

  ؟ خونه اومدي قرن چند بعد.. سالم:  مامان

  که داريم درس چقد نميدوني:  من

 بخونيشون عمرا تو که ميدونم اينم اما دارين چقد ميدونم درسو:  مامان

  سالم: گفت آروم بود پاش رو دستم هنوز که آرمين

 ؟ ناديا يا کرده کاري شايان ؟ چيشده ؟باز جان آرمين خوبي سالم:  مامان

 ؟ آرمين يا بچتم من ؟ ماماااااااان ؟ ئه:  من

 ميومد بيچاره ارمين اين تا اما ميريدين بهم گربه و شگ مثل هميشه بودين همين بچگي از شايان و تو اخه:  مامان

 و پيشش رفتين تا دو شما و محلمون تو بودن اومده تازه شون ارمين که روزي اون هنوز ميكردين داغونش پيشتون

 دلش هم اجيم گفت بهش بعد گرفت اش گريه ارمين و خورد دستش از گرفت شايان رو بود دستش که اي بستني

 که نرفته يادم بخره هم ناديا واس بره کردين مجبورش و ميخواد بستني

 بود شده سرخ کال که بيچاره ارمين خنديديم کلي آرمين و من

  بستني يه کف و بود خسيس اولشم از آرمين:  شايان
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 مامان کمك برم منم گفت شاره با شايان که خونه آشپز تو رفت مامان

 هب کردم شروع و پيشش نشستم و کردن کمك جا برداشتم رو خودم سهم ميريزه چايي داره ديدم خونه آشپز تو رفتم

 چايي خوردن

  دختر تابلويي نزن هول انقدر ؟ اومدي سريع داري خواستگار هفته اخر شنيدي ؟ چيه:  مامان

 کردن سرفه به کردم شروع گلوم تو پريد چايي

 ؟ ميكني ايجاد صوتي آلودگي هي که نيستي بلد خوردنم چايي:  گفت بهم و خونه آشپز تو اومد سريع شايان

 خنديدن به کرد شروع و کرد نگاه بهم جمله اين گفتن بعد ؟ اخه شم راحت خونه از ميري کي

 شيااااا له ميزنم:  من

 خدايشاااا:  گفت گوشم دره و نزديكم اومد ؟ جون بچه اخه ميرسه من به زورت اصال تو.. کوچولو بزن بيا:  شايان

 عاليههه خيلي آرمين عمل سرعت

 چيزي کسي چرا پس ؟؟ خواستگاريم بياد ميخواست آرمين يعني..  بيرون اومدم خونه آشپز از و کردم نگاهش چپ

 فكر هشب داشتم که منم بود نشسته که ديدم ارمينو يهو نشيمن به رسيدم که ميكردم فكر داشتم..  ؟ بود نگفته بهم

 .. بخونه فكرمو نكنه که شدم هول يهو ميكردم

 ؟ شده چيزي:  آرمين

 .. کي باشه کنارت تا نباشم من داري دوست... ذهنم تو اومد اهنگش تكست يهو

  نادياااااااااا ميكني که فكراييه چه اين:  گفتم بلند و سرم تو زدم محكم

 تخجال از که ميكرد نگاهم تعجب با و بود شده قبل از تر درشت آرمين چشاي رفتم زدم گند کال ديدم اومدم خودم به

  کردم قفل هم درو اتاقم تو رفتم دويدم سريع

 قرار هديگ غرورم بخاطر که بغضي يه.. شد تبديل بغض به هام خنده ذهنم تو اومد دوباره سايان فكر بستم که اتاقو در

 ..ميكرد داغون وجودمو اعماق از که بضي.. شه شكسته نبود

 اصال که کنن ردش طرفو بود قرار اگه بودن نداده هم خبر بهم حتي که ميدونستن مناسب رو ازدواج اين همه انگاري

 هم رو نسايا ميتونستم ازدواج با شايد.. ميكردم قبولش بايد که بود چيزي شايد..  نميكشيد خونمون تو اومدن به کار

 ... کنم فراموش

 

** ** ** ** ** ** 
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 رفتم بعد و شستم رو صورتم و دست رفتم..  ديگه خيزم سحر واقعا شدم بيدار که بود شنبه 0 عصر 1 ساعت حدودا

 ك امشب واس ندارم لباس.. نياوردم لباسامو من ؟ مامان:  گفتم و کردم لوس خودمو ميديد فيلم داشت که مامان پيش

 ؟؟؟؟؟؟

 ؟ شاياااااااااااان:  مامان

 ؟ بفرماييد شايان:  گفت و پيشمون اومد سريع شايان

 کن کاريش يه.. نداره لباس ناديا:  مامان

 .. باشه:  شايان

 که بعد کنه خرج واسم ميخواد شايان باالخره که شدم وخوشحال.. خودش اتاق تو برد خودش همراه و گرفت دستمو

 داربر خواستي هرکدومو ديگه ميديم صدقه بگيري رو اينا ميتوني نداري لباس ميدونم:  گفت و کرد باز کمدشو در

 ان پسرونه اينا رو اينا نه ميخوام لباس من...  بيشعوررررر:  من

 ؟ بخريم بريم بايد يعني ميخواي دخترونه اگه:  شايان

 لباس سمونوا خانوم صغري بديم و کنيم تبديلش پارچه به بعدشم کنيم تبديل نخ به بگيرم پنبه بريم بايد نه:  من

 بدوزه

  ندارمممممممم پول شايان جان به... ايششش..  خنديدم هه هه:  شايان

:  ميگه لندب بلند و بابا اتاق تو رفته ديدم دنبالش رفتم کرد گل فضوليم بيرون زد سريع ديدم که کردم نگاهش اخم با

  ندارم پول منم نداره لباس ناديا بابا

  پايين مياد تايي 1 هارو پله خوشحالي با ديدم بعدشم

 بابا پيش رفتي کردي بيجا خيلي تو ؟؟؟؟؟ هان ندارم لباس من اينطور که پس:  من

 ... ماشينش سمت برد و گرفت دستمو و آورد در زبون واسم شايان

 بود شده 4 ساعت خونه برگشتيم کوفته و خسته و خريدم لباس کلي و خريد رفتيم باهم خالصه

 تو اومد عزراعيل مثل شايانم بود گرفته وجودمو کل استرس خودم اومد اف اف صدا کنم عوض لباسمو برم اومدم تا

  خاليه دوماد آقا جاي بااينكه ميگذره خوش عاليه چي همه حاليه چه که واي ببرنت اومدن ناديا گفت

 .. ديگه کن بس:  گفتم و شونش رو زدم و کردم مشت دستامو

 هي اما ميومد گرامي هاي خانواده عليك سالم صداي بودم کرده تيز گوشامو خونه آشپز تو رفتم دويدم سريع بعدش

 .. نبود آرمين مامان بابا صدا بيه صداشون اصال بود سوال واسم چيزي
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 نشست پيشم خونه آشپز تو اومد هم شايان که بود نگدشته دقيقه چند

 ؟ ميكني چيكار اينجا تو:  من

 دارم دوست رو ميزنن حرف اتاق تو ميرن که اونجايي فقط خواستگاري از کال ندارم جاهاشو اين حوصله:  شايان

  ؟ کين اينا ؟ شايان.. بسه بسه:  من

 بودم من که موقعي تا هنو بود نيومده هنو پسره خود ؟ من ميشناسم مگه:  شايان

 ؟ آرمينه نگفتي تو مگه ببينم:  من

 ؟ کي.. بكنم غلط ؟ من کي؟ ؟ من:  شايان

 عاليه آرمين عمل سرعت گفتي خونه آشپز تو روز اون خودت:  من

 ديگه خونه رسوندت سريع بود اين منظورم بابا:  شايان

 رمبب چايي ميرم وقتي خواستگياريم سره ميديدم خواب تو هميشه واي..  زدن صدام که بزنم شايانو برم ميخواستم

 ... ميريزه همش و ميلرزه دستام

 به ريزمن رو چايي واقعا نشم هول که ببينم پامو جلوي ميكردم سعي نشيمن تو رفتم و برداشتم رو چايي سيني سريع

 سايان اگه کرد لرزيدن به شروع دستام ديدم رو سايان ي قيافه و رسيدم نفر اخرين به وقتي و کردم تعارف همه

 ؟ ميكرد چيكار اينجا اون..  ميشد تبديل واقعيت به خوابم نميگرفت دستم از رو سيني

 اين کي تا ؟ چرا ؟ اخه شد ظاهر جلوم دوباره چرا..  نشه متوجه کسي تا پايين انداختم سرمو شد جمع چشام تو اشك

  نبود شدني تموم چون ميكردم تحمل بايد نه انگاري اما کنم فراموش چيو همه ميخواستم ؟ داره ادامه روند

 محو ومن و ميكرد باز دهن زمين ميخواست دلم شدم بلند جام از بزنيد حرفاتونو حاال برين ميگفت که مامان گفته به

  اتاقم تو رفتم سايان دنبال بزور..  ميكرد

 ؟ ناراحتي دستم از هنوزم:  گفت سايان باالخره که واسادم اتاق تو پا سر کنم نگاهش اينكه بدون اي دقيقه چند

 ويير چه با اونوقت ببينمت نميخوام ديگه بودم گفته بهت ؟ نمياد خوشم کارات از اصال ميفهمي سايان ؟ ناراحت:  من

 خونمون اومدي

 يکل من بيرون بريم بياي بود قرار تو که شب اون...  بزنم حرفامو منم بذار.... نرو تند.. کن صبر کن صبر:  سايان

 کشيدم دراز تختم رو پيشم بياي اومدي اگه که گذاشتم باز هم رو در اتاقم تو رفتم که نيومدي اما موندم منتظرت

 دهکشي دراز دستم بغل دختر يه ديدم تو ي گريه صداي با کردم باز چشام وقتي هم رو رفت چشم که چيشد نميدونم

 بودم يدهد پارك تو باهم رو شما بار يه کنم فكر دوستت بوده مهموني تو که بود کسايي از يكي فهميدم رفتي هم وقتي
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 اينكه واس نيست الكي داشتنم دوست کنم ثابت بهت اينكه واس..  اش خونه رسوندمش بود مست مسته..  باهم

  خونتون اومديم بابام با هولكي خيلي داشتم بهت نسبت که بود احساسي و نبود حرف فقط حرفام بفهمونمت

 رونبي برم که کردم باز درو گفتم اينو..  ؟ کني هم سر رو اينا تا کردي فكر روش ساعت چند عاليه خيلي..  خوبه:  من

 .. بست درو و عقب کشيد منو سريع سايان که

 .. نكردم اشتباهي کار من ميدوني االن خودتم کنار بذار غرورتو..  بسه.. ناديا:  سايان

 فكر..  شده تموم چي همه ميكردم فكر ؟ سايان..:  سينش رو ميكوبيدم آروم و کردم مشت دستامو گرفت گريم

 بگم بقيشو که نداد امونم گريه... ميكردم فكر..کنم فراموشت بايد ميكردم

 من رمقص ببخشيد..  کني گريه نبايد که االن ؟ ئه:  گفت و کرد حلقه دورم دستاشو و شد تر نزديك بهم يكم سايان

 عزيزم نكن گريه.. نكن گريه.. بودم

 ثريا کن پاکش آفرين:  گفت که ميكردم پاك اشكامو داشتم و کرد جدا بغلش از خودمو شدم اروم که بعد دقيقه چند

  کنه عروسم اورده واسم کرده پف چشم دختر يه رفته سايان ميگه بابام کن فكر..  نمونه

 ؟ زديم قبال حرفامونو که ما ؟ بگيم چي حاال ميگم:  گفت که زدم لبخند

 ؟ ميگن چي بقيه نميونم:  من

 رو گذاشت سرشو و کرد حلقه کمرم دور دستاشو پشت از و شد نزديك بهم دوباره ندارم کاري بقيه به من:  سايان

 ههم بگم و بيرون برم بعد و کنم بغلت بزنم حرفي اينكه بدون اينجوري ميدم ترجيح:  گفت گوشم زير و سونم

  زديم حرفامونو

 .. سايان باشي تو ميبينم امشب که کسي نميكردم فكرم:  گفتم و دستاش رو گذاشتم دستامو

 ؟ بگيره جامو و بياد اي ديگه کسه ميذارم ميكردي فكر:  سايان

 اوهوم:  من

  کردي فكر اشتباه خب.. ديگه نشد د:  سايان

  وايساد روم به رو اومد و کرد باز دستاشو ي حلقه

 عجبت کني کنترل خودتو نتوني ميترسيدم:  گفت و شكست رو سكوت که نميگفتم هيچي و ميكردم نگاهش فقط

  نكن

 .. برم رو سقف به اعتماد ؟؟؟ سايان:  من

 ... زديم حرفامونو بگيم بيرون بريم بيا
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 که عقب رفتم قدم يه ميشه نزديك بهم داره ديدم برگردوندم رومو وقتي و کشيد دستمو دوباره که کردم باز درو

 اومد دوباره و خنديد آروم شدم هول و عقب رفتم اينكه از بودم شده در جفت و شد در ي دوباره شدن بسته باعث

 ؟ کني کنترل خودتو نميتوني ديدي:  گفت و جلو

 .... مـــَ:  من

 ... بزنم حرفي ديگه نتونستم و لبام رو گذاشت لباشو که ؟؟ من بگم ميخواستم

 هاشم هتيك همه البته.. ميشد بيشتر خجالتم نبود شايان انداختناي تيكه اگه ميكشيدم خجالت انقد بيرون رفتيم

 زده ونوحرفاش قبال که اينا:  گفت برگشت شايان ؟ زدين حرفاتونو خب بود گفته سايان باباي اينكه مثال نبود خوب

 بودن

 دنبالت اممي فردا پس گفت سايان ميكرد تر بد شايان اين کنه ساکتش شايانو که ميگرفت گاز زبونشو مامانم هي بعد

 اصال اينجا نياورديش ميونم در سال يه ببرش بيا باشه:  گفت يهو شايان( من هم داشت دانشگاه اون هم)  برگرديم

 نداره اشكالي

 لت نهميز ببينه رو سايان ميكردم فكر اخه ميزنه نفهمي به خودشو داره يا نشناخته رو سايان اين بودم مونده من فقط

  اولمون برخورد و قضيه اون سر ميكنه پارش و

 نوم که بود الاليي يه فقط انگاري سايان باباي و مامان و بابا حرفاي نميشدم هيچي متوجه اصال بودم خوشحال انقدر

 .. رويا تو ميبرد

 بعدي ي شنبه 0 براي بودن گذاشته هم رو نامزدي جشن

 لوناستقبا به ماهم و شدن بلند کنيم زحمت رفت و بسه امشب واسه ديگه گفت سايان باباي که بود 11 ساعت حدودا

:  گفت گوشم در اومد بهم بود در دم سايان رفت زودتر بود اومده خودش ماشين با انگاري سايان باباي رفتيم در دم تا

 .. گذاشتم جا اتاقت تو موبايلمو که هولم انقدر ببين..  ناديا

  بيارش برو خب:  من

 ...  اخه زشته:  سايان

 و روب نيت من اتاق اطرف کسي خودشه اتاق تو شايانم خونه آشپز تو ميرن مامانم و بابا االن نيست زشت نترس:  من

 ..بيارش

 رمزت جلوم دقيقا و اومد ماشين يه که بشينم نيمكت رويه ميخواستم..  جلوتر رفتم قدم چند منم و داخل رفت سايان

 ... کرد

 .... بگيرم دهنمو جلوي بود اين بكنم ميتونستم که کاري تنها
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 رمزت جلوم دقيقا و اومد ماشين يه که بشينم نيمكت رويه ميخواستم..  جلوتر رفتم قدم چند منم و داخل رفت سايان

 ... کرد

 .... بگيرم دهنمو جلوي بود اين بكنم ميتونستم که کاري تنها

 به قتيو حتي.. بودم کرده فراموش لعنتيشو کار اون تازه..  کرد لرزيدن به شروع بيد مثل منم تن ماشين در شدن باز با

 .. ميشد بد حالم ميوفتادم يادش

 که سمتم ميومد داشت و کرد کج ميرفت خونمون سمت داشت که راهشو ديد منو وقتي و بست رو ماشينش در امير

 نيااااااااا.. اميرر:  زدم داد بلند

 ؟ کوچولو ناديا چخبرته بابا تسليم باشه باشه:  گفت و باال برد اميردستاشو

 تدعو کارت واست کسي ؟ اومدي چرا:  گفتم و رفتم عقب قدم چند بودم شده متنفر هم گفتنش کوچولو اين از حتي

 بود نفرستاده

 که تمداش کاري باهات حتما:  گفت و سمت اومد گرفتو باال سرشو دوباره بعد و خنديد يكم و پايين انداخت سرشو امير

  ديگه اومدم راهو همه اين

 نياااااااا ميگم بهت عوضي:  من

 ؟ کوچولو خانوم چته:  گفت رسيد بهم وقتي رسوند بهم خودشو سمتم دويدن با و خنديد بازم من حال ديدن با امير

 .. کنم حملت رو ميكرد نگام هيزي با که چشاشو.. قيافشو نميتونستم.. کنم کنترل بغضمو و دستام لرزش نميتونستم

 ور امير من که سمتم ميومد داشت بود شده هول يكم انگاري من جيغ صداي با بيرون بود اومده خونمون از تازه سايان

  سمتش دويدم و دادم هول

 ؟ ناديا چيشده:  سايان

 بدم توضيحي بخوام که نداد امونم گريه.. بره بگو بهش سايان.. سايان:  من

  ميومدم منم ميگفتي ؟ نه نيستن ،بابا مامان ببينم.. خونه مياره هم پسر شده فعال خانوم ناديا له له او:  امير

 .. بود شنيده اميرو آخريه جمله و بيرون بود اومده تازه صدا و سر همه اون با شايان

 مارو تو و بود کرده حلقه دورم ديگشم دست يه و بود گرفته دسش تو محكم دستمو کنه آرومم ميكرد سعي سايان

 .. نكن گريه.. چيشده بگو بهم ناديا:  ميگفت

 شه وارس بخواد امير اينكه قبل و دويد ماشينش طرف به سريع شايان اما ماشينش سمت برگشت ديد رو شايان تا امير

 کردي فكر خونه بردي ورداشتي دختر زيادي خودت اينكه مثل جان امير:  گفت و کرد ماشينش جفت و داد هولش
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 بيهش بيشتر شما لطف به که بود ناديا خواستگاري مراسم اينجا داداش نه:  گفت و گوشش زير زد يكي ؟ توان مثل همه

  شده عزا مراسم

 وپاييني سطح پسر همچين يه واقعا يعني ؟ خواهرته خواستگار آشغال ي پسره اون..  کن ولم..  باش اروم شايان:  امير

 ؟ کني وا حسابي روش ميتوني

 چرا ؟ بود ديده اي بدي ازم مگه ؟ امير چرا که بود ذهنم تو زيادي سواالي ؟ چرا آخه..  نميفهميدم رو امير کاراي دليل

 ؟ بريزه بهم زندگيمو بخواد هميشه که باشه متنفر ازم انقدر بايد

  شم ماشين سوار خواست ازم ميكردن بحث داشتن

  ؟ نشه نگران پدرت ؟ بري نبود قرار مگه ؟ سايان:  گفتم شدم اروم و گذشت که يكم.. شدم ماشينش سوار

 .. ها سالمه 11 نيستم که بچه:  سايان

 بده خبر به اقال:  من

 .. تو دست از:  گفت و گرفت شماره و آورد در جيبش از موبايلشو

 .. کرد قطع بعدشم و مياد تر دير يكم و منه با گفت بود برداشته گوشيو پدرش انگار ثانيه چند بعد

  ؟ مني با نگي نميشد:  من

 خب؟ ميگفتم بهش ميگفتي ديگه دختره اسم يه ؟ ام کي با بگم پس:  سايان

  ؟؟؟؟؟ سايان ئه:  من

 ؟ چيشده کنه تعريف واسم نميخواد خانوم ناديا اين حاال ببينم..  کردم شوخي:  گفت و زد لبخند سايان

 ؟ چيشده چي:  من

 ؟ چيه ؟موضوع چشه اين ؟ نه بود امير پسره اين:  سايان

 .. سايان کن ولش:  من

 ؟بگو بدونم نبايد من يعني:  سايان

 بده وننش خودشو سرد خون ميكرد سعي بود گرفته محكم رو فرمون عصبانيت از گفتم بهش رو قضيه ميلي بي با من

 ..  نميشد اما

 ؟ گفته هم تو به و اتاقمه تو اومده دختره اون که داشت خبر کجا از امير ببينم ؟ نگفتي بهم قبال چرا:  سايان

 ؟ آخه ميدونست کجا از امير ميگفت راست رفتم فرو فكر به سايان حرف اين با
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 ؟ رفت ميشه کجا شب موقع اين ببينم... نباش پكر انقدر..  ناديا:  سايان

  بازي شهر:  من

 ..  اين جز:  سايان

 .. دنيا اون بفرستم ميتونم رو تو:  من

 ؟ من کنم پيدا چجوري بازي شهر اخه:  سايان

 ديگه گفتم بود نزديك چون..  بهش ميرسي جلو بري ديگه متر 122 يه:  من

 بود بهتر ميرفتم بابام با اگه ميبينم ميكنم فكر که حاال: سايان

 ؟ نداري دوس: من

 ؟ چيو:  سايان

 ديگه شهربازيو..منو:  من

 هاست بچه واس نه بازيو شهر اما دارم تورو:  سايان

  ؟ شدي گنده خيلي ميكني فكر مگه خودتم بچم منم تازه...  اصال نداريم تفاهم:  من

 ؟ خوبه ميريم باشه:  سايان

 ...اوهوم:  من

 : بود امير از و اوردم در گوشيمو.. اومد اس يه..  کنه پارك کوچه بغل ماشينو رفت اون و شدم پياده من رسيديم وقتي

Alan shahr bazi ein na ? manam onjam yani mitoni fekr koni taghibeton kardam ..Nadia 

bedon inke sayan befahme chan daghighe azash joda sho bia pish dovomin tire bargh  

 ونا روز اون ميدونسته کجا از بپرسم ازش ميخواستم..  کنم چكار بايد نميدونستم کردم تعجب خيلي اس خوندن با

 و ودب کرده پارك ماشينو سايان.. پيشش برم بخوام ميترسيدم اما ميكنه رو کارا اين چرا.. سايان اتاق تو رفته دختره

 پيشم اومد

 ؟ خودت تو رفتي باز شده چيي:  سايان

 .. نشده چيزي نه:  من

 .. بازي شهر داخل رفتيم باهم و گرفت دستمو

 ؟ کنيم نگاه رو ها بچه اين اينجا اومديم:  سايان
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 کنيم بازي اينا مثل خودمونم اومديم نه:  من

 .. بابا اي...  بخوام مياد من به اخه..  افتاديم روزي چه به بخاطرش ببين خدايا:  سايان

 ؟ باشه بخرم بليط ميرم من باش منتظر همينجا سايان: من

  ميام منم:  سايان

 .. بيام من تا بشين نيمكت همين رو.. برم خودم ميخوام.. نميخوامممم:  من

 اما اشتباس کارم ميدونستم ؟ امير پيش بري ميخواي واقعا يعني ؟ ميكني داري کاريه چه ناديا..  واساد همونجا سايان

 جوابي رامي به زدم زنگ بودم برق تير دومين نزديك بعد ي دقيقه چند شه روشن چيز همه تا ميرفتم بايد ميرفتم بايد

 ..نداد

 .. کرد ترمز پام جلوي ماشينش دوباره بود نگذشته هم ثانيه چند

 .. ميترسيدم ازش.. ميرترسيدم.. عقب رفتم قدم چند دوباره اگاه ناخود

 .. ندارم کاريت وايسا:  امير

 .. نبود خودم دست عقب رفتم بازم بزنه حرف خواست تا و نزديكم اومد

 ؟ متنفري ازم انقدر:  گفت و خنديد امير

  متنفرم ازت اره..  بخوره بهم ازت حالم کردي کاري خودت:  من

 ؟ اومدي چرا پس: امير

 شه روشن چيزا خيلي ميخواستم هم خودم چون:  من

 ؟ چي:  امير

 ؟ بود چي تو کار:  من

  بگو تو اول: امير

 ؟ گفتي بهم که سايانه پيش دختر يه ميدونستي کجا از روز اون:  من

 بگي بهم ميخواد دلت هرچي شد تموم حرفم که بعد کني گوش فقط بده قول..  بزنم حرف ميخوام:  امير

 ميشنوم بگو باشه:  من
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 دانشگاه تو و شد پيدات سال 1 بعد توام موقع همون دقيقا.. هميشه واسه برم مسافرت يه بعد ماه 1.1 بودتا قرار:  امير

 الشم برگشتيم اينا مهراد با مدت يه شه قبل مثل بازم نميخواستم چون ديدمت که اي دورهمي بار چند بعد ديدمت

 برگشتم قضيه اون بعد باشم دوست باهاش مدت يه گفت و داد بهم رو نغمه دختره اون ي شماره شايان که موقعي تا..

 دهش جوري هر ماه يه اين تو ميخواستم رفتنم تا مونده ماه يه فقط اينكه به کردن فكر دوباره و ديدنت دوباره تهران

 وبايلم پسورد و ميكرديم بازي داشتيم روز اون وقتي کم مدت اين تو باشه پيشم يكي ميخواستم بيارم بدست دلتو

 ..  ميدوني تو و داره دوست که فهميدم اما نيستي تو کردي وانمود طوري اينكه با بود ناديا آرمين

 هه ؟ آرمين..  باش مطمئن نبوده اما بوده عاشقت پيش سال 1 از بگه آرمين ممكنه ولي کنم زني بهم دو نيمخوام ناديا

 شدخترا دوس جز تو اصال بگم رك يعني بده بازيت نميخواسته بوده اگه توام با و بوده اي حرفه باز دختر يه که اون

 ممري طريق از داشتي دوسش قبال اينكه گفتن و دوباره ديدار بعد واسش باشه اومده بوجود اي عالقه هم اگه.. نبودي

 آپارتمان تو ات همسايه سايانه داري دوسش که کسي فهميدم که بود آخرا..  اومده بوجود

 باهات کردم سعي آرمين تولد روز نميكردي هم فكر بهم حتي اصال اما کنم جلب رو توجهت بودم کرده کاري هر

 وردمخ ميتونستم تا ميكرد ديوونم نشستي سايان با تو اما رقصن مشغول همه ميديدم اينكه هم شبش.. باشم مهربون

 ايانس ديدم بودم بيرون وقتي اما برم دنبالش خواستم هم خودم سوپر به شايان فرستادن بعد.. بودم شده مست بد..

  رفت دختر يه هم سرش پشت و خودش اتاق تو رفت بعد واساده منتظر مدت يه تا و بيرون اومده تنها

 داخل شتمبرگ دوباره قضيه اون ديدن بعد..  نه ؟ شه تموم رابطتون تا بفرستم دختر يه که پستم انقدر کردي فكر ناديا

 نمم بود کرده بد حالتو من بوسيدن اما اخر سيم به بودم زده بوسيدمت و اومدم پيشش ميرفتي داشتي انگار توام و

 قطف..  گذشته سخت بهت خيلي من بخاطر و بود اشتباه کارام کل ميدونم بودم داغون گفتم رو بودم ديده که چيزي

 دليل اال گفتم بهت چيزو همه االن.. شدم خالي االن اقال اما داري حقم و نبخشي منو ممكنه کنم خواهي عذر اومدم

 . اما نباشه اي کننده قانع دليل شايد ميدوني کارامو

 .. گفت بزور رو ببخشيد اما ي کلمه و بود گرفته گلوشو بغض

 حرفاتو : گفتم و کشيدم عميق نفس يه..  ببخشمش نتونستم اما بود کرده ناراحتم خيلي بغضش و حرفاش اينكه با

 .. ميرم ديگه من شده تموم ديگه چيز همه کنم فكر زدي

 .. شدم ميخكوب جام سر سايان ي قيافه ديدن با برگشتم وقتي که سايان پيش برم که برگشتم

 .. زدنش به کرد شروع و امير طرف اومد

 هي نگيرم رو سايان جلوي اگه ديدم نميكرد هم دفاع خودش از حتي امير ميشدم ديوونه داشتم که بودم ناراحت انقدر

 .. نک تمومش سايان: گفتم استرس با.. گرفتم رو سايان بازوي و جلو رفتم قدم چند لرز و ترس با مياره سرش باليي

 ؟ بود شده مزاحمت دوباره:  سايان
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 .. کن ولش.. داشت کارم کن بس سايان نه.. نه:  من

 ؟ داشت کارت:  کرد تكرار منو ي جمله و کرد نگاه بهم و کرد ول اميرو سايان حرف اين شنيدن با

 .. برگشت و نزد حرفي اونم.. بگم چي نميدونستم چون ندادم جوابي

 ميكرد پاك لبشو ي گوشه خون بزور که انداختم امير به نگاهي يه

 ؟ خوبي:  من

 يحتوض بهش برو دنبالش.. کرده درست ديگه دردسر يه برات من وجود بازم که برو..  خوبم من... نباش من نگران:  امير

 .. ميكني تر بد چيزو همه فقط وايسي اينجا اگه چيزو همه بده

 ارب چند..  بود کرده پارك ماشينو که جايي سمت ميرفت داشت..  دويدم سايان دنبال امير با خشك خداحافظي يه با

 شده سوار و بود رسيده ماشين به که بهش رسيدم موقعي البته بهش رسوندم خودمو بزور..  نداد جواب اما زدم صداش

 شدم سوار و کردم باز ماشينو در منم بود

 ؟ اومدي چرا:  سايان

 ؟ سايان کني ولم اينجا تنها منو ميخواستي:  من

 تهران برميگردم بعدشم خونه ميرسونمت ببند کمربندتو:  سايان

 ؟ چيشده بگم بذاري نميخواي حتي يعني سايان:  من

 ديگه داشته کار باهات امير چيشده ميدونم:  سايان

 نبود خاصي چيز بخدا..  اخه شدي اينجوري چرا سايان:  من

 امير پيش ميري داري که ميگفتي بهم نبود خاصي چيز اگه:  سايان

 ...فك که اينجوري نه:  من

 بشنوم نيمخوام بسه:  گفت و باال برد صداشو يكم و بدم ادامه نداشت

 .. سااياااااااااان:  من

 .. کرد نگاهم عصبانيت با سايان

 ... ببين جلوتو ساياااااااااااان:  زدم داد بلند شد مانع و جلومون اومد ماشين يه يهو که ميكرد نگاه بهم هنوز داشت

 يناگهان انقدر بود ميشد حس شيشه به برخورد با که صورتم تو شديدي درد کردم حس که چيزي تنها بود شده دير

 ... نفهميدم ازش هيچي که بود
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  باش آروم ناديا:  گفت و کرد بغلم يكي شم بلند کردم سعي.. بود سياهي ميديدم هرچي کردم باز بزور چشامو

 ..  بود شايان

 ؟ چيشده ؟ کجام من ؟ شايان:  من

 .. کردين تصادف.. بيمارستاني:  شايان

 ..  بود سياه جا همه بازم ولي بستم و کردم باز رو چشام بار چند

 ؟ سياهه جا همه چرا شايان.. ببينمت نميتونم چرا شايان ؟ شايان:  من

 باش آروم ناديا..  ناديا نيست چيزي:  گفت و کرد بغلم تر محكم شايان

 ؟ کجاس اون ؟ خوبه سايان.. شايان.. چيشده بگو شايان:  زدم داد

 تو رفته اه خورده شيشه و شيشه تو رفتي تو اما نبوده شديد اونقدرا تصادفتون بودي نبسته کمربندتو انگاري:  شايان

 .. چشمت

 .. ؟ چيشده سايان.. ندادي کامل جوابمو شايان:  من

 .. ناديا ندارم خبري ازش: شايان

  نبود خودم دست ميكردم گريه و ميزدم چنگ يقشو

 ؟ نميبينه ديگه چشمام شايان...  شايان ؟ ببينم رو جايي نميتونم چرا:  من

 من آجيه چشماي گفته کي:  گفت اروم ميكنه گريه داره اونم ميفهموند بهم صداش تو بغض نميديدمش اينكه با

 .. ميشي خوب.. ناديا..  ميشه خوب ؟ نميبينه

 چند ات کردم گريه انقدر دادم ادامه کردنم گريه به شم آروم تا ميگه رو اينا ميدونستم دلداريه فقط حرفاش ميدونستم

 .. برد خوابم دوباره که زدن آرامبخش بهم و سرم باال اومدن پرستار تا

 شدم ربيدا بوده کابوس چي همه ببينم و شم بيدار شايد اينكه اميد به شدم بيدار وقتي اما بودم خواب چقدر نميدونم

 .. نكرده تغيير چيزي فهميدم ديدم سياهي فقط و کردم باز چشامو وقتي اما

 ؟ تويي شايان: گفتم بود گرفته دستاش تو دستامو يكي

 منم آره:  شايان

 ؟ بودم خواب که چقدره ؟ اينجايي تاحاالس کي از:  من

 .. غروبه االنم حاال تا ديشب از:  شايان
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 ؟ آخه کجاس سايان ميشم مرخص کي بگو..  بهتره حالم االن بگو بهم شايان:  من

 ارهدوب فردا اما بيرون بيماستان از فعال بياي ميتوني نديدي چشمات بجز اي جدي آسيب چون که مرخصيت:  شايان

 ..دکتر بريم بايد چشمت براي

 تا.. نکرد گريه به کردم شروع جمله اين گفتن با.. ببينم رو سايان ميخوام..  بيرون ببر اينجا از منو فقط باشهه: من

 .. تمنميتونس..  ببينم بازم آبيشو چشاي اون نميتونستم.. ببينمش نميتونستم آخه..  افتادم حق حق به که جايي

 هتلي رهبب منو شبو خواستم ازش منم بود نگفته مامان و بابا به بود معلوم که اينطور کرد حساب تصويه و رفت شايان

 .. برسه کسي به خبر يا کنم نگران رو اونا نميخواستم جايي

  ميكرد عوض بحثو شايان ميشد سايان صحبت تا نداشتم قرار و اروم هم لحظه يه حتي

 .. شنيدم رو شايان موبايل زنگ صداي..  بودم تخت رو هتل تو منم بخره شام بود رفته

 .. بود نزديك خيلي انگاري صداش

 کنم پيداش متونست دستام با گشتن يكم با..  نميتونستم اما باشه بوده پيشم حتي بود ممكن..  ببينم نيمتونستم اما

 نميداد امونم گريه ميزدم حرفي اگه چون بمونم ساکت دقيقه چند کردم سعي بودم کرده بغض دادم جواب

 ؟ خوبه ناديا کجايي ؟ کوچتون به زده چرا سايان فوت گواهي شايان ؟.. شايان:  آرمين

 ... ؟ سايان..  شنيدم چي نفهميدم افتاد دستم از گوشيو

  ؟ نه بود شوخي حتما

 ..  داره دوسم سايان.. نميذاره تنها منو سايان

 عهوض اين ؟ چيشده چرا سايان ؟؟؟؟؟ سايان ؟ خاکش سر برم بايد نامزدي جشن جاي يعني کنيم عقد ميخواستيم تازه

  تو بجاي نرفتم من چرا سايان ؟ منه زندگيه

 ..  تنهايي خاکت سر بيام نميتونم حتي ببينم عكستو نميتونم حتي نميبينم منم حاال سايان

 و يزديمم قدم اپارتمان کنار پارك تو باهم که موقعي همون به برگرديم ميشه ؟ برگردونيم زمانو ميشه ؟ برگرديم ميشه

 ؟ بودي معذب ميكردي نگاهم وقتي که موقع همون ؟ بود بيشتر منم از دستات لرزش و ميگرفتي دستمو

 ؟ شدن بسته هميشه ي واسه آبي چشماي اون واقعا يعني سااياان..  کنم پيدا کجا رو نگاه اون سايان

 .. بودي تو زندگيم ندارم دوست زندگيو پيشت بيام ميخوام منم

 جواب که نيست سايان ؟ ميزنم حرف کي با دارم اخه بگيرم کي از جوابمو اخه هه خنديدم بودم شده ها ديوونه مثل

 ؟ برسونه بهش حرفامو ميتونست کي خدا جز..  زدم داد بلند بده سواالمو
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 لحظه يه داري وقتي نيمكردي دنيا اين وارد منو نبود بهتر جونم خدا اخه..  شد تبديل گريه به دوباره هام خنده

 ؟ ميكني دريغ ازم خوشبختيو

 ..  کنم خواهي عذر ميذاشتي آرم در دلش از ميذاشتي اقال بودم کرده عصبيش لحظه آخرين تو من خدايااااااا

  ؟؟؟؟؟ چرا اون..  ميبردي منو اقال دادي عذاب همه اين که منو ؟ اون چرا

 ؟؟؟؟؟؟؟؟ چراااااااااااا اون

 ..  طرفم دويد سريع انگاري بود رسيده شايان

 ؟ چرا اون:  بود اين ميزدم که حرفي تنها و شونش رو ميزدم و بودم کرده مشت دستامو اما کنه بغلم کرد سعي

  ؟؟؟؟؟ چرا اون..  ميبردي منو اقال دادي عذاب همه اين که منو ؟ اون چرا

 

 ؟؟؟؟؟؟؟؟ چراااااااااااا اون

 

 ..  طرفم دويد سريع انگاري بود رسيده شايان

 

 ؟ چرا اون:  بود اين ميزدم که حرفي تنها و شونش رو ميزدم و بودم کرده مشت دستامو اما کنه بغلم کرد سعي

 

 چيشد؟:  گفت بعد شم آروم و بزنمش ديگه نتونم تا گرفت دستاش تو بزور دستامو

 

 .. تنيس ديگه سايان که نگفتي چرا.. نگفتي چرا شايان..داري خبر بهتر که تو:  گفتم و کردم نگاش عصبانيت با

 

 چي؟؟؟؟؟:  گفت و کرد ول دستامو و خورد هول شايان

 

 ؟ زدن فوتشو اعالميه چرا چخبره ميگفت بود زده زنگ آرمين: من

 

 ... هرفت بيمارستان از اينكه بعد نكنه.. بود خوب حالش.. بود سايان بيمارستان رسوند تورو که کسي ولي:  شايان

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

   نودهشتيا انجمن کاربر" ـانــآ ـ نــ" نصيري نادیا|  من هاي چشم سایت نگاه دانلود
 

144 

 

 چيو بودن اون وقتي.. ببينم نميتونستم منم که بهتر همين نبود که اون..  شد سرازير اشكام دوباره و نشستم تخت روي

 .. بودم محروم چشماش ديدن از وقتي ببينم بخوام

 

 هم دنش بيدار حوصله حتي دکتر بريم که کرد بيدارم شايان صبح ميديدم کابوس هم خواب تو حتي خوابيدم گريه با

 .. بزنه حرف تا رفت پيشم از و خورد زنگ گوشيش بودم افتاده بيحال تخت روي.. نداشتم

 

 کجايي؟ شايان ؟ شايان: زدم داد هم پشت بار چند نداد جوابي..  زدم صداش نيومده ديدم شد دقيقه چند

 

 .. دنبالش برم و شم بلند جام از نميتونستم حتي..  شدم نگران کم کم

 

  ؟ ميري داري بگي نميتونستي ؟ بودي کجا شايان: زدم داد بلند.. اومد در شدن باز صداي

 

 .. شد جمع چشام تو اشك سايان به کردن فكر با باز و بالشم رو گذاشتم سرمو

 

 ستشد بشينم تخت رو کردم سعي بزور..  نشسته تختم کنار و اومده کردم حس اينكه تا ميشد تر نزديبك پا صداي

 زج هيچكي جلو نداري اجازاه بودم نگفته بهت مگه کني گريه نداري حق:  گفت و کرد پاك اشكامو صورتمو رو رفت

 ؟ کني گريه من

 

 ؟ انساي:  گفتم فشردم محكم و گرفتم رو بود صورتم روي که دستشو دستام با..  بود اون صداي آره.. بود سايان صداي

 ؟ خودتي

 

 ؟ ميشي خالص شرم از زوديا اين به کردي فكر:  گفت و کرد حلقه کمرم دور دستشو و نشست کنارم و تخت روي اومد

 

  ؟ بود سايان واقعا يا.. يا ؟ ميديدم خواب داشتم نميشد باورم
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 کجا.. يگذاشت تنهام کردم فكر سايان.. نيستي کردم فكر:  گفتم و گرفتم محكم هاشو بازو و شونش رو گذاشتم سرمو

 .. ميكردم چيكار من نبودي اگه سايان.. ؟ آخه بودي

 

 که ببخشيد..دخترخوب کني گريه نداري حق ميگم بهت دارم ؟ نشدا اين:  گفت و کرد تر تنگ دستاشو ي حلقه

 و زدم زنگ داداشت به.. شده بد حالش تهران راه تو بابام شنيدم که بيمارستان رسوندمت نموندم پيشت ديشب

 برم خودم شدم مجبور

 

 ؟ بود چي اعالميه قضيه اما:  من

 

 .. دکتر بريم پاشو زود حاالم...ندارم خبر:  سايان

 

 ؟ کو شايان:  من

 

 .. نگرانن اينا مامانت خونه بره که زدم زنگ بهش:  سايان

 

 .. بوديم راه تو مين 12 پزشكي چشم دکتر تا هم بعد..  رفتيم ماشينش تا که کرد کمكم

 

 يزندگ اون.. شه تموم رابطمون که بگم سايان به داشتم تصميم نميشد خوب چشام اگه بشه قراره چي نميدونستم

  ميشه خوب جراحي يه با چشمام گفت دکتر خداروشكر اما.. شم سربارش نميخواستم داشت خودشو

 

 جشن هم و نفهمه کسي هم تا بده انجام رو عمل هفته همون تو که کرد راضي رو دکتر زدن حرف کلي با سايان

 بمونه ثابت بعد ي هفته آخر نامزديمون

 

 حتي و بود پيشم شب تا صبح نشد جدا ازم سايان هم ثانيه يه حتي روز 1.1 اون هتل به برگشتيم دوباره دکتر از بعد

.. خيلييي..  ميترسيدم خيلي داشتم جراحي که روزي شد شنبه 1 باالخره نرفت اما بيرون بره بودم گفته بهش اينكه با
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 داريم مشكل که موقعي فقط آدما ما واقعا خدا با نياز و راز کلي.. نشه خوب چشام هم جراحي با که ميترسيدم

 .. اون به ميشيم متوصل برسه دادمون به نميتونه خدا جز هيشكي ميفهميم

 

 هک شديدي استرس از نميبرد خوابم و خوابيدم دير خيلي قبلشو شب اخه ميومد خوابم خيلي زد صدام سايان صبح

  بديم دست از وقتو نبايد هم لحظه يه حتي نميشه نه:  گفت که بخوابم ديگه کوچولو يه کردم خوهش ازش داشتم

 

 ؟ داري عجله چرا تو:  گفتم حالي بي با

 

 ! ديگه ببيني خوشگلمو قيافه دوباره زودتر ميخوام خب:  سايان

 

 ؟ خودتي فكر به هم مورد اين تو حتي..  راضي خود از ي پسره:  من

 

 .. شو بلند زود زود.. اوهوم:  سايان

 

 قبل زا انگار که اونم و شستم صورتمو و دست و رفتم شويي دست تا سايان کمك با و شدم بلند جام از حوصلگي بي با

 .. شديم بيمارستان راهي بود شده اماده

 

 ونسردخ ميكردم سعي ميشد بيشتر منم ي دلهره و استرس ميشديم تر نزديك بيمارستان به و ميگذشت که ثانيه يه

 ... نميشد اما خودمو بدم نشون

 

 بود رفته يادم کل به بيهوشي ترس که بودم چشمام نشدن يا شدن خوب فكر به انقدر ؟؟ ميشدم بيهوش دوباره بايد

 منه دوباره نترس ميشه درست چي همه:  ميگفت هي و بود گرفته دستاش تو دستامو سايان و بودم تخت روي...

 .. چرا نميدونم داشت بغض خودشم ولي کنه عوض رو فضا ميكردم سعي ميبيني خوشگلو

 

 .. مونده بيهوشيم تا ديگه ثانيه ده از کمتر فهميدم بشمرم 12 تا گفت و اومد دکتر وقتي
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 ... نكردم حس هيچي.. نفهميدم هيچي ديگه که نرسيد هم 0 به هرچند

 

 

 

 .. کنم باز چشامو آروم گفت بهم.. بود هم سايان انگاري سرم باال اومد دکتر سريع اومدم هوش به وقتي

 

 و نور متونست.. ببينم رو سايان تونستم..  ببينم تونستم زدن پلك بار چند با ولي بود تار چي همه کردم باز چشامو

 چي همه : گفتم گرفته صداي با ولي سايان بغل بپرم سريع ميخواست دلم که بودم خوشحال انقدر.. ببينم رو روشنايي

 ... تاريكه

 

 .. يميتون تو.. ناديا.. کن باز و ببند چشاتو ديگه بار چند:  گفت و نزديكم اومد سريع بود دور ازم قدم چند که سايان

 

 مطمئنم من ميشي خوب:  گفت آروم و شد جمع سايان چشاي تو اشك.. نميتونم گفتم و زدم پلك دوباره

 

 ؟ ميكني گريه چرا:  گفتم و گرفتم دستشو

 

 ؟ ميكنم گريه دارم فهميدي کجا از تو ببينم...ميش خوب نميكنم گريه:  سايان

 

 .. هستن هم مرخص.. شدن خوب چشاشون ايشون چون:  دکتر

 

 نيومد خوشم شوخيت از اصال:  گفت و نشست جلوم اومد اخم با هم سايان بيرون رفت دکتر

 

 :( خوشگلي هم اخم با گفتم و خنديدم

 

  خوشگلمو قيافه ببيني بايد گفتم که من:  گفت و کرد پاك اشكاشو سايان
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  شديم خارج بيمارسان از سايان با و شدم بلند جام از

 

 .. خورد زنگ گوشيش شديم سايان ماشين نزديك اينكه محض به

 

 بيرون اومديم بيمارستان از تازه سالم-

 

 ؟ ميزنم حرف باهات اينجوري نباشه خوب..  خوبه -

 

  فعال.. ميام خودم هتل ميبرمش-

 

 ها شده تحمل قابل يكم جديدا ميگم..  بود گراميت داداش:  گفت و کرد قطع گوشيشو

 

 تو جز ميشن آدم روزي يه همه:  من

 

 ؟ اخه شم آدم داره لزومي چه ام فرشته وقتي:  سايان

 

 ؟ آوردي کم:  گفت و شد سوار و خنديد ندادم جوابشو و شدم ماشين سوار

 

 ؟ بياره کم ها کل کل اين تو که داره وجود ما ي خانواده تو کسي بنظرت:  من

 

 من واس شده زبون بلبل شده خوب حالش نشده هم دقيقه چند خدا تورو ميبيني...خودت.. آره: سايان

 

 ؟ ميكني منت داري االن همين ئه ئه ئه:  من

 

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

   نودهشتيا انجمن کاربر" ـانــآ ـ نــ" نصيري نادیا|  من هاي چشم سایت نگاه دانلود
 

149 

  خنيديد سايان

 

 ؟ چته:  من

 

 ميشه دعوامون بديم ادامه بسه:  سايان

 

 ... برس کارت به برو تو ميرم خودم گفتم که اتاق تو تا ببره منو ميخواست بعدشم و نزديم حرفي هتل تا

 

 و تخت رو ورفتم کردم عوض لباسامو اتاق به رسيدم محض به که ميگرفت درد بدنم اجزاي کل و بودم خسته انقد

 خوردن غذا براي فقط هم و بيداريم و خواب شده زندگيم کله ميكردم حس خوابيدم انقد دوره اين بخوابم کردم سعي

 بود

 

 

 

 ديبو خوابيده االن تا:  گفت بلند من ديدن با بود اومده تازه انگاري هم سايان کردم باز چشامو که بود غروب دماي دم

 ؟

 

 ميخوابيدم بازم نبود شما پاي صداي اگه.. اوهوم: گفتم الودم خواب حالت با و شدم بجا جا تخت روي از يكم

 

 ميلرزه زمين ميرم راه وقتي که هستم چيزي غولي کردم حس گفتي اينو:  سايان

 

  ميلرزه که من دله اما نميلرزه زمين:  من

 

 ؟ گرفتي ياد کجا از رو ها عالقه ابراز اين شيطون ببينم بگو: سايان
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 ؟ گفتم.. نگفتم چيزي که من:  گفتم و کردم فرو بالش تو سرمو

 

 ؟ اصال داره دهن ناديا مگه ها ؟عجيبه ميزني حرفم تو مگه ؟؟ تو.. اصال.. نه:  سايان

 

 بخندم ندارم حال ديونه کن بس: گفتم و کردم پرت سمتش بالشو گرفت خندم زدنش حرف طرز از

 

 .. بگيرمت ميخوام اميدي چه به اصال موندم ؟من دقيقا داري کاريو چه حاله:  سايان

 

 :(( بودي خونمون در دم نشده روز 1 زدم بهم باهات تا بودي خودت نكرد مجبورت کسي:  من

 

 كچ ايميالمو وقته چند ميدوني:  گفت و نشست صندلي تختو کنار اومد و برداشت وسايلش الي به ال از تاپشو لپ

 ؟ نكردم

 

 ؟ االن بدونم بايد من:  من

 

 .. نه:  گفت خنده با سايان

 

 ؟ سايان ؟ سايان ؟ سايان:  گفتم که ميرفت ور تاپش لپ با داشت

 

 ؟ جونم سايان

 

 رفت سر حوصلم:  من

 

 خوبه؟ اينجوري:  گفت و بست تاپشو لپ سايان
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  بده تاپتو لپ ؟ چيكار ميخوام تورو ؟ نداري چيزي فيلمي تاپت لپ تو.. نه: من

 

 ؟ فيلمي چه..  دارم اوهوم.. پررو ي دختره:  سايان

 

 رمانس:  من

 

 ..  دارم آره:  سايان

 

 ادنمي بنظر اين ؟ سايان:  گفتم سايان به و گذشت يكم..  ميخنديد ري ريز و باهام ميديد خودشم گذاشت فيلم يه

 ...  ها باشه رمانس

 

 با يهو که کردم نگاه خب اما باشه عاشقونه نميومد اسمشم به " Friday the 13th" انداختم اسمش به نگاهي يه

 ميگن اينا به شما محل تو ؟ بود عاشقونه ؟ سايان:  زدم داد بلند و پريدم متري 1 يه و شد تا 1 چشمام صحنه يه ديدن

 ؟ عشقي

 

 شعشق هم يارو اين باشه اي ديگه هرچيز يا گل،پروانه به ميتونه عشق ؟ مقابله جنس به فقط عشق مگه خب: سايان

 دانق ؟؟ نبود ترسناك زياد که اين بعدشم... ميكنه نفله هارو بچه اين ميزنه دقت و حوصله با چه ببين کارشه به

 داشتم ازت اي ديگه چيز انتظار گفت لب ؟زير ترسويي

 

 ؟ کنم لوس واست خودمو و بغلت برم ترسيدم وقتي اينكه ؟ چي:  من

 

 ؟ ميشد چي بود اين اگه:  سايان

 

 ميشد عملي شايد:  من

 

 بود همين آره خب:  سايان
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  کردم بغلش بعد و تخت رو اومد صندلي رو از که طوري کشيدم دستشو بغلش برم خودم اينكه جا

 

 ... نكن دختر نكن:  سايان

 

 ؟ اونوقت چرا:  من

 

 بكنم نبايد که بكنم کاري ميترسم چون خب:  سايان

 

 ادد سرم ؟ بكني ميخواستي چيكار:  گفتم گوشش در و شونش رو گذاشتم رو چونم شدم تر نزديك بهش و خنديدم

 ؟ بزني

 

 دهکر مشت دستامو بود بسته چشاشم و لبام رو گذاشت و لباش بزنم حرفي بخوام اينكه قبل و کرد جدا ازم خودشو

 اصلهف يكم ثانيه چند بعد شد حلقه دورش و شد باز دستام مشت خود به خود اما بگيرم فاصله ازش و بزنمش که بودم

 بكنم نميخواستم که کاري بود اين گفت و گرفت

 

 .. همينه واسه نداري جنبه ميدوني ديگه آره:  من

 

  بودم تو نگران فقط کني کنترل خودتو مني با وقتي نميتوني تو ميدونستم برعكسه دقيقا:  سايان

 

 خيلي نمودم لطف و شد داغون اعصصابم حرفا اين گفتن با که بودم نشسته تخت رو زانو 1 هم روي به رو جفتمون

 :( پايين افتاد تخت از دادم هولش مجلسي و شيك

 

 ! اقال بخوابم بذار نداره زدن حرف که تو با:  گفتم و کشيدم دراز بعدشم
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 .. نخواب ميره سر حوصلم ؟ ميخوابي چقد:  سايان

 

 ندادم جوابشو

 

  ميشمارم 1 تا فقط.. ندي جواب اگه ها ميشي پشيمون:  سايان

 

 و ميكنه نگاهم فهميدم بودم کرده پشت بهش اينكه با رسيد که اينجا به...1/30...1/70.....1/40..1/0..1..1: سايان

 1: داد ادامه که نياورم خودم روي به اما منتظره

 

 ميده قلقلكم داره و شده بلند ديدم يهو

 

 يدادم قلقلكم ديگش دست با و گرفت محكم دستش يه با دستامو جفت اما شه بيخيال که ميزدمش مشت دستام با

 .. کن بس سايان نميخوابم باشه: گفتم نداشتم جون ديگه که بودم خنيدده انقد..

 

 بود طرفش صورتم بودم کشيده دراز منم و نشست زمين رو همونجا

 

 ؟ بوده امير کار اعالميه ؟اون سايان:  گفتم و رسيد ذهنم به فكري يه يهو

 

 ؟ کنه جدا عروسكم از منو مياد دلش کي ؟ باشه کرده رو کارا اين ميتونه کي اون بجز:  سايان

 

 ؟ کنه تكرار کارشو دوباره ميشه مگه بود خواسته حالليت ازم بار آخرين امير:  من

 

 کوچتون؟ رو بزن رو زنده آدم يه مردن اعالميه انقدر کي اون جز اخه ؟ نشه چرا:  سايان
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 وخودش و کنه فكر بيخودي چيزاي اين به نداره حق سايان عروسكه:  گفت و شكست و سكوت که رفتم فرو فكر به

 ؟ ها کنه اذيت

 

 ؟ شدي مهربون حاال تا کي از:  من

 

 ! نشناختي منو چون اولشه تازه:  سايان

 

 ختت بخواب همينجوري گفتم شوخي به منم مياد خوابش گفت سايان که ميزديم حرف باهم داشتيم صبح 1 تا تقريبا

 :( خودمه واس

 

 فقط سرش و گرفته دستامو ديدم کردم باز چشامو صبح وقتي اما ديگه ميخوابه بغلي اتاق تو ميره خب گفتم خودم با

 ؟ بود برده خوابش نشسته يعني تخته ي لبه رو

 

 ندچ زدم صداش ميگيره درد کمرش بمونه اينجوري ديدم ولي کنم ش بيدار نميشد روم حتي... سوخت براش دلم انقد

 با ردميك نمايي مظلوم ميشد کوچولو هاي بچه مثل قيافشم ميشد تر خوشگل خيلي بود خواب وقتي نشد بيدار بار

 از که طوري کشيد دستمو يهو که ميزدمشون کنار صورتش روس از و ميكردم نوازشش موهاشو الي بردم دستامو

 .. پاش رو پايين افتادم تخت باالي

 

 ؟ کني کنترل خودتو نميتوني گفتم ديدي:  گفت آلودش خواب چشاي با

 

  مضرره برات من وجود اصال

 

  کال اي راضي خود از:  من

 

 ؟ دارم تورو مثل کسي وقتي باشم نبايد:  سايان
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 ؟ اومده در طرف کدوم از آفتاب هاا نبودي اينجوري قبال:  من

 

 خانوممي تو ولي نيستم مهربون باهمه که من داشت فرق قبال...مغرب از:  سايان

 

 ؟ چيه: گفتم برگشتم گرفت دستمو کنم باز درو برم که شدم بلند زدن درو زنگ

 

 ؟ پاشم نميكني کمكم:  گفت و کرد لوس خودشو

 

  واسم بودن آورده بسته يه در دم رفتيم باهم پاشه اونم تا گرفتم دستشو

 

 ؟ ميكنن پست واستن جهيزيتو و داري عجله حاال تا کي از:  سايان

 

 ؟ کوچيك ي بسته اين تو جهيزيه آخه: من

 

 .. نيوفتم که بدم تكيه سايان به تونستم فقط نامه خوندن با کوچولو عروسك يه و بود نامه يه کردم بازش

  واسم بودن آورده بسته يه در دم رفتيم باهم

 

 ؟ ميكنن پست واستن جهيزيتو و داري عجله حاال تا کي از:  سايان

 

 ؟ کوچيك ي بسته اين تو جهيزيه آخه: من

 

 .. نيوفتم که بدم تكيه سايان به تونستم فقط نامه خوندن با کوچولو عروسك يه و بود نامه يه کردم بازش

 

 : بود امير طرف از نامه
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 ديگه اره.. بود نحس و شوم واست قدمم لحظه آخرين تا..  رفتم هميشه واسه من که ميرسه دستت به نامه اين وقتي

 پارك تو بياي نميخواستم هيچوقت کاش نبودم کاش ديده آسيب چشمات شنيدم.. ندارم هم اي گله و منه زندگيه

 گمب ميتونم فقط کنم جبران جوره هيچ نميتونم..داشت حق که من ديدن با بود شده عصباني البد هم سايان ميدونم

 .. باي گلم واست ندارم بياري بد و نميبيني منو ديگه.. ببخشيد

 

 .. ببخشيد:  گفتم و کردم پاك اشكامو سريع شدم سايان متوجه که لحظه چند بعد اما بود شده جع چشام تو اشك

 

 ؟ که بزنمت نميخوام ؟ ترسيدي چرا نداره اشكال.. اي دوره يه بود دوستت باشه هرچي:  سايان

 

 کجا رامي اما.. بودم خوشحال نيستم متاسف امير براي که بدم نشون جلوش نبودم مجبور و بود منطقي سايان اينكه از

 .. باشه اون کا نميتونه ها اعالميه رفته کرديم تصادف ما که شبي همون اگه ؟ بوده رفته

 

 :( محل بي خروس بله.. بود شايان شماره آورد در خيال و فكر از منو موبايلم صداي

 

 ؟ الو -

 

 سالم الو-

 

 درام فكرت از نميتونم -

 

 ...مث هنو.. قبلنام مثل هنوزم من -

 

 .. ئه.. بزن حرفتو:  گفتم و کردم قطع حرفشو

 

 تك هديگ باشه شمال بايد هفته اخر براي سايه دنبال برين کنين لطف بگم ميخواستم هيچي خب..  اخه ميذاري مگه -

 ؟ بچه بياد کجا تنها و
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 ؟ نميگه خودم به چرا بگه چيز يه ميخواد سايه ببين-

 

  ؟ تو چرا هستم من تا -

 

 خداحافظ..سوخت غذام -

 

 ؟ چته:  گفتم و کردم نگاش تعجب با ميخنده هر هر داره سايان ديدم که کردم قطع گوشيو

 

 ؟ بسوزه که اخه کردي دست غذا کي تو:  سايان

 

 .. ئهههه.. گوشيو کنم قطع ميخواستم خب:  من

 

 ؟ ميگفت چي حاال:  سايان

 

 تهران از بياريم رو سايه بريم ميگفت:  من

 

 دشمبع بخوريم چيزي يه بيرون بريم پاشو حاال.. تهران از بردارم وسيلمو تا چند باد منم..  مياريم ميريم خب:  سايان

  تهران ميريم

 

 ؟ اينجا بيارن رو غذا گي نميشه:  من

 

 .. خب نده دستور ديگه نميكني درست چيزي خودت که حاال:  سايان

 

 .. نميخورم غذا من اصال:  گفتم و کردم نگاش چپ چپ
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 بود پوشيده آبي ي خونه 1 کوتاه آستين پيراهن يه دقيقه چند بعد و اتاق تو رفت من به توجه بدون و خنديد سايان

  نشه متوجه که ميكردم نگاش چشمي زير بود ورده بوجود رو خاصي هارموني چشماش رنگ با که

 

 ؟ شده خوب قيافم:سايان

 

  نه:  من

 

 بريم پاشو.. ياال..  بهتر:  سايان

 

  نميام من:  من

 

 ؟ قهري مثال:  سايان

 

 کن فكر ميخواي جور هر:  من

 

 بيابريم نباش جنبه بي:  داد ادامه و نشست روم به رو اومد..  اوهوم:  سايان

 

 نيست گشنم برو خودت:  من

 

 رونبي اومدم اتاق از وقتي ميزد ديد منو چشمي زير بود کي..ميكني لوس خودتو داري فقط االن ميدونم که من:  سايان

 ؟

 

 ؟ بكني نميتوني کوچيكم خواهي عذر يه حتي زدي حرف بد ؟ جرمه مگه کردنم نگاه:  من
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  ببخشيد:  گفت و کرد نگاه بهم و کرد مظلوم قيافشو سايان

 

 ؟ نه ميخندي بهم دلت تو داري االن ميدونم که من.. نميخورم گولتو:  من

 

 برو ياال نميام که من حال هر به:  دادم ادامه من و گرفت خندش حرفم اين با

 

  برو ميگن دارن بدنت هاي سلول تك تك ميدونم که من نيمخورم گولتو: سايان

 

 ات طوالني راه يه اينم و ما اين بعدشم و خورديم چيزي يه اول رفتيم باهم و کرد بلندم گرفت منم دست شد بلند

  تهران

 

 که بود نگذشته هم ثانيه چند گوشم تو گذاشتم رو هنذفريم نميومد هم خوابم بودم خوابيده قبل از چون ماشين تو

 در درآرم رو هنذفري گفت اشاره بدا هم بعد شه جلب بهش توجهم که زد بشكن چشمش جلوي دستش با سايان

 ؟ هوم: گفتم و آوردم

 

 ؟ هان گوشت تو ميذاري اونو چرا:  سايان

 

 ميره سر حوصلم چون خوب:  من

 

 ميره سر حوصلم منم خب ؟ بزنم حرف کي با ؟ چي من گوشت تو بذاري اونو تو:  سايان

 

 هاااا ميكنم رانندگي دارم نيا نزديك ئه دختر:  گفت که شدم نزديك يكم بهش و خنديدم

 

 شونش رو گذشاشتم سرمو بعد گوشش تو گذاشتم رو هنذفري طرف يه و خنديدم بازم
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 نه ميگي کني کنترل خودتو نميتوني ميگم:  گفت لب زير.. ها بده رانندگيم نگي کردم تصادف من:  سايان

 

  کشيدم گوشش از هنذفريم و برداشتم سرمو عصبانيت با

 

 و ششون رو گذاشت سرمو و خودش سمت کشيد منو دستش يه با که ميكردم نگاه بيرون به شيشه از روموبرگردوندم

 گوشش تو گذاشت هنذفريم

 

 گيريا در:  من

 

 گذشت ازش نميشد بود قشنگ آهنگه:  سايان

 

 ؟ ك بودم نذاشته آهنگي هنوز من:  گفتم و شكمش تو زدم بار چند و کردم مشت دستمو

 

  داشت نگه ماشينو سايان راه تو بوديم ماشين تو که گذشت ساعتي يه

 

 ؟ شد خراب:  من

 

 شم پياده لحظه يه من بدي رخصت اگه نه:  سايان

 

 برو خب:  من

 

 ؟ ببرم خودم با سرتم:  سايان

 

 هاااا گرفت هام عضله:  گفت که شونش رو از کردم بلند سرمو
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 رو يشهش.. زد شيشه به ضربه چند يكي که بود نگذشته چيزي.. شد پياده سريع که سمتش کنم پرت چيزي يه رفتم

 چشمم جلو اومد بسني تا 1 يهو پايين دادم

 

 ؟ نميخوري کردمااا درستش خودم:  گفت ببينم صورتشو تونستم و شد خم سايان بعد

 

 ؟ دستگاهه يا ؟؟؟ تو:  من

 

 .. دادم من که پولشو:  سايان

 

 فتبيو راه بدو بدو سايان:  گفتم خورديم هارو بستني اينكه بعد.. شد ماشين سوار و اومد هم سايان برداشتم يكيو

 ؟ چيه:  کشيدم عقب خودمو منم شد خم سمتم به..  شدم خسته برسيم زودتر

 

 هنوزم بينيت رو:  گفت و کرد صورتم نزديك صورتشو و شدم شيشه جفت من که ميشد تر نزديك بهم بازم سايا

 عقب رفت و سرم ببه زد محكم سرش با بعد.. بستنيه

 

 شيكست سرم:  گفتم بلند و کردم پاك رو بستني

 

 ؟ بگيريم گچ ببريم:  سايان

 

 بوفت راه نكرده الزم:  من

 

 ؟ ديگه امر.. قربان کچشم سايان
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 نم با رو سايان مثل کسي که آپارتماني بود شده تنگ آپارتمان اين واس دلم چقد که واي..  تهران رسيديم باالخره

 کرد آشنا

 

 اتاق وت ميرفتم داشتم بعدشم و باال رفتيم آسانسور از سايان با:(  بودم توش عمرم ساالي بهترين از سال يه که جايي

 ؟ اتاقت تو نميري: گفتم ميكنه نگاه منو واساده ديدم که خودم

 

 نيست اونجا هيچكس:  سايان

 

 نگير بغل غم زانوي نشين اونجا بيا.. بيا ؟ اينه دردت همه:  من

 

 هب ديدم که اتاق تو رفتم ميشد کر داشت گوشام که جوري بود داده ولوم رو موزيك صداي.. شدم کر کردم باز که درو

 جمعه جمعشون مريم و سايه به

 

 ؟ واقعا نميشنوين:  گفتم و کردم کم موزيكو صداي داخل رفتم ؟ ميشدن متوجه مگه اما زدم در به اي ضربه چند

 

 .. مياي يهو ميري يهو ؟ عجب چه ؟ خانوم ناديا به به:  سايه

 

 ؟ مريم خوبي تو..  ديگه شد خب ولي رسونده بت البد جان شايان که رو خبرا:  من

 

 بهتري تو.. خوبم..  ممنون:  مريم

 

 ميشم ممنون بياين کنين لطف اگه نشيمن تو ميرم اينجاست سايان:  من

 

 ؟ آينده همسر پيش ببري ميخواي مارو ؟ حيا بي انقد آدم: سايه
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 ؟ شدي مقيد تو تاحاال کي از:  گفتم و بازوش تو زدم

 

 پايين بنداز سرتو ميان دارن بسيجي خواهران:  گفتم و نشستم سايان رو به رو نشيمن تو رفتم

 

  شد تبديل تعجب به لبخندش ثانيه چند بعد اما زد لبخند سايان

 

 گاشن فقط مبهوت و ما مريم اما نشست پيشم و کرد سالم ريلكس خيلي سايه..  اومدن سايه و مريم که ديدم برگشتم

 .. کرد

 

 دخترس همون اين ؟ ناديا:  سايان

 

 ؟ سايانه اين ؟ ناديا:  مريم

 

 رو مريم و سايان بعدشم کرديم نگاه تعجب با رو همديگه اول سايه و من

 

 ؟ ؟چيشده چيه ؟چي کيه کي:  من

 

 خونش بود برده شب يه منو اين ناديا:  مريم

 

 ؟ جان: گفتم و کردم نگاه سايانو من

 

 ديدي وضع اون تو منو اومدي توام و اتاقم تو اومد يهويي شب اون که همونيه اين:  سايان

 

 ؟ برده تورو اين مطمئني جون مريم:  من
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 کرده نمديوو نگاها اين ميكرد نگاه تو به فقط آرمينم و بودي نشته يكي با تو مهموني تو شب اون يادمه فقط نه:  مريم

 نيست يادم چيزي بعدشو خوردم ميتونستم تا و بود

 

 من وير شما کردم باز که چشامو کشيد دارز تختم رو اتاقم تو رفتم بعد نيومد که بودم ناديا منتظر بيرون من:  سايان

 کردن گريه حال در ناديام و بودي

 

 .. کردم فكر من ولي:  مريم

 

 فكرکردي اشتاه:  سايه

 

 .. کردم ديگم کار يه من اخه.. ببخشيد:  مريم

 

 ؟ چيكار:  من

 

 بزنه شمال تو هست که اونجايي سپردم بهيكي فوتشو اعالميه اما کرده تصادف شنيدم:  مريم

 

 .. نبوده امير کار پس:  من

 

 ...شب اون ميكردم فكر واقعا..  ببخشيد:  مريم

 

 احيانا نكرد سكته ؟ نديد کسي رو گواهيه جالب چه:  سايه

 

  نكرد سكته اما:(  بود رسيده ناديا به خبرش:  سايان

 

 ببرتشون نيومده اينجاس هنوز وسايلش از بعضي ؟ کجاس امير... امير گفتين ها بچه:  سايه
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 ميره اينجا از هميشه واسه داره گفت و نوشت نامه يه:  من

 

 ؟ اخه ميكنه ول مادرشو اون مگه ؟ کجا ؟ امير:  مريم

 

  بزنيم حرف بهتر چيزاي راجب کنيم عوض رو بحث بيا ناديا راستي.. وسط اين مشكوکه چيزي يه:  سايه

 

 چي؟ مثال:  من

 

  کرده خواستگاري ازم شايان اينكه مثال:  سايه

 

 ؟ کني تحملش ميتوني مطمئني:  گفتم و خنديديم باهم سايان و مريم و من يهو

 

 نازي اين به پسر حرفيه؟ چه اين ؟ ئه:  سايه

 

 نازي اين هب پسر بگو بيا برد نام رو خونه وسايل کل بعدوقتي ؟ ميزني چي با منو بشم زنت من اگه شايان بگو برو:  من

 

 عوض رنگ بقيه مثل هم سايان بود شده سرخ خجالت و خنده از که هم سايه بود شده قرمز خنده از کال که مريم

 ميكرد

 

 ؟ برميگرديم امشب گفت سايان شد تموم بحثا و خنديدم حسابي اينكه بعد

 

 .. خستم من صبح فردا بذار نه:  گفتم و کردم مخالفت سريع بودم شده خسته نشستن ماشين تو از که من

 

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

   نودهشتيا انجمن کاربر" ـانــآ ـ نــ" نصيري نادیا|  من هاي چشم سایت نگاه دانلود
 

166 

 ستشود بايد ؟ گفته کي چيو نميدونم بشه دوتا که آشپز امثل ضرب اين.. بود مريم و سايه پخت دست خورديم رو شام

 :( موزيك و خونه فضاي توي چسبيد يا خفه شديم شام سر وقتا خيلي بوسيد

 

 که اتاق سمت ميرفتم داشتم الال ميرم من ها بچه:  گفتم که ميشدم ولو خواب از داشتم کال که بود شده 1 ساعت

 ؟ بخوابم اينجا من:  گفت سايان

 

 ؟ زمين بيوفتيم قبل دفعه مثل ؟ باز بخوابيم نفري 1:  مريم

 

 اوننجا بريد پاشيد ؟ مرده سايان اتاقه مگه:  سايه

 

 برو خودت:  من

 

  ؟ برم من..  ادب بي:  سايه

 

 کشيد بيرون سمت به و گرفت دستمو اومد.. ببخش شما ميگه چي ني معلوم مياد خوابش اين:  سايان

 

  شونشو ميزدم دستام با بود بشته چشام اينكه با من

 

 ؟ خو بخوابم برم بذار بيشول:  من

 

 بخوابيم که ميريم:  سايان

 

 ؟ تو اتاق تو:  من

 

  ديگه بوديم هتل تو ؟ ميخوابيديم کجا بوديم شمال مگه:  سايان
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 داشت خواب اتاق تا 1 اونجا:  من

 

 ب.. ميخوابيديم جدا خيلي ما که نه:  سايان

 

 .. برد مريم و سايه جلو ابرومو پاك..  بست نميشد جوره هيچ دهنشو

 

 تخت سطو گذاشتم بود بالش هرچي منم ميكنن تقسيم وسطشون کيف گذاشتن با نيمكتشونو که هايي بچه اين عين

  داره شك خودش ب بچه ميگفت و ميخنديد فقط که هم سايان خوابيدم طرفش يه خودم و

 

 ريمم بشينم ماشين تو برم کرد مجبورم و کرد بيدارم سايان داشتم خواب هوز اينكه با صبح و گذشت هم ديگه روز يه

  چيزيه بد خواب کمبود.. خوابيدم راهو کل گرفتم منم ميكردن صدا و سر و بودن نشسته پشت هم سايه و

 

 

 

 سايه و مريم و سايان با و شدم پياده ماشين از ال نيم ال يه چشاي با..  خونمون در دم رسيديم که شدم بيدار وقتي

 بگو شلوغ نگو خونه ببخشيد..بگو بال نگو خونمون اصال.. تو رفتيم

 

 نمهمو که ديدم و شديم وارد سالم با ماهم نشيمن تو مامانم با گرامي عموي دختر بودن شايان اتاق تو آرمين و شايان

 شايان و آرمين پيش کردم شوت هم سايان من اتاق رفتيم سايه و مريم با زياده

 

 جمعي دسته بود الزم هفته اخر جشن براي که چيزا بعضي خريد براي فرداش بود شده قرار

 من،سايه،مريم،سايان،آرمين)

 .. بودنااا شده غيب اينا مامان انگاري کنم باز درو رفتم و شدم بلند جام از..  همتون روحه تو:  زدم داد بلند
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 و انشاي پايين اومد ها پله از سريع سايان که بودم نبسته کامال درو کرد پر رو خونه کله جيغم صداي......کردم باز درو

 .. ميومدن داشتن سرش پشت هم بقيه

 

 ؟ چيشده:  گفت و گرفت محكم دستمو سايان

 

 باز درو يال دستش اون با و فشرد بيشتر رو بود دستش تو که دستمو.. کردم اشاره بيرون به فقط بدم جوابي نتونستم

 .. ديد رو ديدم من که چيزي همون و گرفت رو کارت کرد

 

 ..  بود هم رفتن دنيا اين از بلكه رفتن کشور اين از تنها نه رفتن هميشه از منظورش نميشد باورم

 

 .. دادن بهت ختمش براي که کارتيه مشكي کارت اين رفته هميشه واسه امير ناديا آره

 

 نبوده مرگ حقش بگذره سخت بهم باشه شده باعث هرچقدرم باشه کرده بدي هرچقدرم

 

 رفتن اين منظورش ميره زندگيم از هميشه واسه بود نوشته وقتي و بود رسيده بدستم ازش ديروز که اي نامه

 

 شمامچ من اما نبينه چشمام و کنيم تصادف شده باعث اون بود نوشته...بري نميخوام..  برگرد.. امير پس اينه اگه بود؟

 ؟ شده بسته هميشه واسه که توئه چشماي حاال ببينم ميتونم من..  شده خوب

 

 .. بودن کرده سكوت همشون ديد اونم گرفت سايان دست از رو ارت بود رسيده شايان..  دادم تكيه اتاق در به

 

 کارت اون که فهميدن همه کم کم بود کرده وارد هممون به عجيبي شوك کارش اين با امير.. بود نمونده باقي حرفي

 ..  چيه

 

 داداشش مثل اميرو که مريم مخصوصا.. بود من مثل حالشون هم سايه و مريم اتاق تو رفتم نميداد امون اشك

  ؟ مارو بود کرده ترك راحتي اين به..  ميدونست
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 مجلس به رفتن براي کرديم حرکت مشكي لباس با هممون اما هفته آخر جشن براي خريد بريم ظهر از بعد بود قرار

 ..امير ختم

 

 ناو بعد که بودم متنفر ازت انقدر اما..  بودي پشيمون واقعا خواستي عذر و اومدي که باري آخرين فهميدم تازه حيف

 بدي اواخر اين ازت انقدر ؟ دادي نشون بد خودتو انقدر چرا.. بودي تو مسببش ميكردم فكر ميوفتادم اتفاقي هر هم

 دوستاي اي دوره يه شايان و من به ميكردي کمك خيلي اي دوره يه که بودي اميري همون رفته يادم پاك که ديدم

 ... اي دوره يه.. بوديم صميمي

 

 اما نباش کرده خوبي خيلي ممكنه اينكه با ببخشيم رو پشيمونن که افرادي نميذاره غرورمون گاهي همينيم هممون ما

 ..  ميكنيم تردش اما نداريم اي کينه ازشون قلبمون ته اينكه با گاهي..  نميبينيم هارو خوبي

 ؟ شه يكي جون گرفتن باعث االن مثل شايد که غروري ؟ غرور ميشه لعنتي حسه اون اسم آخرشم

 بش همون ميگفتن.. آورده خودش سر رو بال اين پشيمونيش کردن ثابت براي..خودش کردن ثابت براي شايد هم امير

 هي اين کنم باور نميتونستم من اما.. باالش سرعت بخاطر کرده تصادف اونم بعدش ساعت چند کرديم تصادف ما که

 انگاري ؟ نميبينه هميشه واسه چشمام ميكرد فكر..  داد بهم هم نامه يه که ميدونست قبل از انگار آخه باشه اتفاق

 ... ميزنن رقم سرنوشتمو دارن من هاي چشم

 

 دزو خيليي آدما.. بيوفته اتفاقا اين نميذارم برگرده زمان اگه بخدااا جاست همين ميشه دير زود چه ميگن که ايني

 ... ومن ببخشي بايد که تويي حاال بودمت بخشيده اولم از من ؟ ببخشمت من ميخواستي اميررر.. راحت خيلي.. ميرن

 

  ميشدن آماده رفتن براي داشت همه کم کم ديگه..  بوديم امير قبر نزديك بود نموده اشكي ديگه

 

 .. سايان حتي نميكرد آرومم هيچكس دادن دلداري بود بد انقد حالم

 

  نميرفت ياد از هيچوقت که اي صفحه اما بود خورده ورق که بود زندگيم از ديگه ي صفحه يه اينم
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  بگيرن رو ازدواجمون جشن بعد ماه 1 براي يهو گذاشتن و بود شده کنسل هفته اخر جشن

 

  کنه تموم ترمشو اين که ميخوند درسشو داشت سايان تهران برگشتيم

 

 

 به داشت سايه معمول طبق بوديم خواب اتاق تو سايه و من بود شب 11 ساعت و بود گذشته اتفاق اون از هفته 1.1

  بود اعصاب رو موبايلش تيك تيك صداي و ميداد اس شايان

 

 بي با رفت نميشد نزديكشم و خوندن به ميكرد شروع ها موقع اين تازه هم سايان..  کاري هيچ نه بخوابم ميتونستم نه

 نده صدا انقد بگير لمسي گوشي يه اقال:  گفتم سايه به حوصلگي

 

  بده اس سايان به توام ؟ چه من به:  سايه

 

  ميخونه درس داره:  من

 

 هااا نميكنه ول درس بخاطر منو هيچوقت شايان ببين ؟ تو يا تره مهم درس:  سايه

 

 ؟ اخه ميخونه درسم مگه اون اصال:  من

 

 دلم خب سايان پيش برم ميخواست دلم ، دلم ته خودم خب ولي ميكردم طرفداري سايان از داشتم سايه جلو درسته

 ..  باشم داشته يكيو منم ميكنه بازي اس عشقش با داره سايه وقتي ميخواست

 

 (؟ ميشه اشتباه هم تك آخه) شد اشتباه نه گفتم منم ؟ داشتي کاري گفت زد زنگ بعد انداختم تك بهش

 پادشاهو تا 4 خواب ها موقع اين هم مريم پيشته که سايه ؟ بندازي تك شب موقع اين ميخواستي کي به داد گير اونم

 :(  ميبينه
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 انداختم تك نياوردم گير بودم بهونه دنبال بزنم زنگ خودت به ميخواستم بابا گفتم بهش منم

 

 ؟ باشه بهونه دنبال بايد بزنه زنگ ميخواد عشقش به آدم مگه اخه:  سايان

 

 .. کرد نميشه کاري هيچ دليل بدون..  اوهوم:  من

 

 ميزنن در دار نگه گوشيو لحظه يه:  گفتتم سايان به زدن درو زنگ

 

 ؟ هان کني ول منو ميخواي ديگه يكي بخاطر:  سايان

  ميخنده داره و دره دم سايان ديدم که کردم باز درو

 

  ؟ ميكني چيكار اينجا:  من

 

 ؟ درتون دم ميبيني پسر ميري به به:  گفت گوشي تو

 

 کردم بغلش و طرفش دويدم و داشتيم فاصله که قدمي چند

 ؟ نميبينيم رو همديگه قرنه چند ؟ عزيزم:  گفت و کرد نگاهم تعجب با سايان

 

 ديگه نبينمت برو بدو اصال..  بود شده تنگ واست دلم خب..  احساس بي:  من

 

  همين کردم تعجب يكم فقط نداشتي عادتا اين از ميدوني آخه..  عروسكم نكن قهر حاال:  سايان

 

 ؟ شب وقت اين کيه ناديا:  گفت و در دم اومد سايه

 ؟ کردي خودتو کار..  به به:  گفت ديد رو سايان وقتي
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 ؟ کاري چه دقيقا:  سايان

 

  گرفتم دهنشو جلوي سريع که ميداد ادامه داشت... اس شايان با داشتيم من:  سايه

 ميگه چي ببينم بذار ك گفت ميكرد نگاهم تعجب با که سايان

 

 ؟ جون سايه نه مگه بخوابه ميره و مياد خوابش بگه ميخواست سايه:  من

 ؟ کو خواب ميكنم بازي اس شايان با دارم تازه من بابا نه:  گفت اونم که دهنش رو از برداشتم دستمو

 داره انساي گفت سايانت با برو توام خب گفتم منم نده صدا بگير لمسي گوشي يه گفت ميدم اس دارم ديد ناديام اين

 .. ميخونه درس

 

 بست درو و وتو رفت مرموذانش ي خنده با.. ميذارم تنها رو شما گرفت خوابم واقعا من خب

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ سايه ؟ کو خواب ميگفت بود کي:  زدم داد بلند

 

 .. تو رفت و نداد جوابي اون ولي

 ؟ هان ميخونم درس دارم من پس...اينطور که پس ؟ خب:  سايان

 

 نداري سواد اصال که تو ؟ زد حرفي همچين کي:  من

 

 ؟ هان بودي گرفته اشتباه که..  بله بله:  سايان

 

 نميگيرم اشتباه هيچوقت من ميدوني که تو ؟؟؟؟؟ من:  من

 

 سايه اگه مثال من جون نه...  ميده اس داره سايه ديدي تا.. هااا شديده خيليييي دخترا حسودي حس ميدوني:  سايان

 ؟ ميكردي من از يادي ديگه ساله يه تا تو نبود
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  پيشم ميومدي ميشدي پا فردا خودت ولي خب نه:  من

 

  نكنه درد شما دست:  سايان

 .. بيا گفت و گرفت دستمو

 

 نميام جايي من:  من

 

 ؟ ببرمت کنم کولت ميخواي:  سايان

 

 .. ميكني لطف:  گفتم نميكنه کاري همچين ميدونستم که من

 باشم عروسكم با ميخوام االن..  خوند فردام ميشه درسو:  وگفت اتاقش سمت برد و کشيد دستمو

 

 .. بود مرتب خيلي اتاقتو ديدم که باري اولين يادمه: ك گفتم و انداختم اتاقش به نگاهي يه و نشستم تختش رو

 

 رو دوره اون بيامرزه خدا:  سايان

 

 ؟ بودي کردي رديفش ميام من ميدونسي نكنه:  من

 ؟ بياي قراره که بودم کرده بو دستمو کف مگه من:  گفت مينشست کنارم داشت که درحالي سايان

 

 زمين رو برو بدو...نشين من پيش:  من

 

 ؟ خوبه ميكشم دراز نميشينم:  گفت و پام رو گذاشت سرشو و تخت رو کشيد دراز خنده با سايان
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 ... نيست خوب هم اصال نوچ:  من

 

 همب آبيش چشاي با و ميشد پخش صورتش تو موهاش وقتي مخصوصا ميشد خوشگل خيلي ميكرد لوس خودشو وقتي

 افتادم کنارش کشيد دستمو يهو که ميكردم نوازش موهاشو موهاشو سمت رفت دستام اختيار بي.. ميشد خيره

 ؟ خب بشيني اونحوري اخر تا بواي ميگيره درد کمت:  سايان

 

 ؟ بودي من کمر نگران فقط تو کنم باور:  من

 

  نكن باور ميخواي:  سايان

 

 ؟؟؟ چيه اون سايان:  گفتم بود زده تختش باالي که کاغذي يه به افتاد نگاهم

 

 .. ديگه جشنازدواجمونه روز خب:  سايان

 

 ؟ مونده روز 1 فقط ميبيني.. ميكنم رنگي رو خونه يه ميگذره که روز هر

 

 بخوابم..هيسسس ديگه.. مياد خوابم..  اوهوم:  من

 

 ؟ من پيش بياي که بود اين دردت فقط يعني ؟ مياد خوابت تو:  سايان

 

 هيسسسس: من

 

 رشوس ثانيه چند بعد.. کرد پشت بهم ميخوابم منم اصال..  باشه:  گفت و کرد لوس هاي بچه مثل خودشو دوباره سايان

 .. کني کنترل خودتو نره يادت ضمنا:  گفت و برگردوند
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 فردا تا قهر قهر..نخند:  گفت که خنديدم

 

  ابد تا قهر قهر ميگفتن معموال:  من

 

 هک تموم البته.. شد تموم خوب تهش زندگيم خماي و پيچ همه اون با که بودم خوشحال بازم خنديدم کلي نداد جوابمو

 ربا يه که اونايي ي همه اينو و کرد زندگي نميشه عشق بدون دارم دوسش که کسي به.. ميرسم بهش دارم ولي نشد

 ميدونن شدن عاشق

 

 اومد يادم يهو اما...بخواب دوباره بگير تو واس زوده خيليي ناديا سرت تو خاك گفتم..  بود صبح 4 کردم باز چشامو

 .. بخونه درسشو و شه بيدار بايد سايان

 

  ؟ کنه بيدارش اونو ميومد دلش کي آخه.. بود خواب غرق سايان نشستم دم بلندش بزور

 

 که ردک نگاهش نميشد بود بيدار وقتي اخه.. ميكردم نگاه بهش خيره و چونم زير گذاشتم دستامو و گرفتم بغل پاهامو

.. 

 .. عقب برگشتم سريع و بوسيدم لباشو و شدم خم

 .. شه پررو و شه بيدار ميترسيدم

 بهت خواب قبل اقال خوبه:  گفت بسته چشاي با يهو که.. خوابه هنوز شكر رو خدا نه ديدم که کردم نگاهش کم

 بودماا کرده سفارش

 

 ؟ بيشعور تو بيداري:  من

 

 ؟ چنده ساعت:  گفت و کرد باز اروم چشماشو.. شدم بيدار خانوم ناديا کار اين با اما نه:  سايان

 

 4:  من
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 ؟ شدي بيدار 4 تو نميشه باورم:  سايان

 

 .. دارم خواب هنوزم من..  بخوني درستو پاشي کنم بيدار تورو ميخواستم نه:  من

 

 .. بخون درستو تو خودم اتاق تو ميرم:  گفتم و شدم بلند جام از

 

 ميرم بعدشم نشيمن تو ميرم من..  بخواب بگير همينجا ؟ کني بيدار هم سايه اون صبح سر بري ميخواي:  سايان

  خوابي هنوزم تو مطمئنن برگردم وقتي من هرچند.. بدم هم رو امتحانه آخري اين دانشگاه

 

 وزر اون فرداي خريد رفتيم سايه با ظهرش از بعد و کرد بيدارم اما..  بودم خواب هنوم برگشت وقتي بود سايان با حق

 .. شمال برگشتيم هم

 

 هم لولو نداره ترس اصال جشنه اين بابا که بودم کرده تلقين خودم به خيلي آرايشگاهم تو ديدم اودم خودم به تا

 .. بود تر بلند مترم 12 از پاشنش که کفشه اين مخصوصا داشتم استرس بازم ويلي نداريم

 ؟ ميشه چي زمين بيوفتم کله با بخوره پيچ پام کفشه اين با من عاقا ميكردم فكر هي

 

 ..  کنه تموم زودتر ميزدم غر آرايشگره سر هي

 

 ... ميخنديد فقط و بود سرم باال هم سايه

 

 زدي غر بس کشتي منو که برو ببيني آينه تو خودتو ميتوني: گفت شد تموم که آرايشگر کار

 

  ينه جلوي رفتم و شدم بلند
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 نميبينم توت چيزي خانوما عروس متانت از:  سايه

 

 ؟ شدم چطور ؟؟؟ سايه:  من

 

  کنه تحملت ميخواد چجوري نگرانم سايان منواس شدي زشت خيليي:  سايه

 

 بپا کفشتو پاشنه درك به من پايه بابا اي:  گفت که پاش تو زدم محكم

 

 .. سايه نكن تازه دلمو داغ:  من

 

 ؟ باشه بزن حرف تاز با و اروم و باش حرف کم اومد سايان نداره اشكال اي اينجوري من با بين:  سايه

 

  ؟ باشه بارم دومين زدم حرف اينجوري کي:  من

 

 ميزنم حرف ناز با منم نپوشيد کت اون اگه:  سايه

 

 ؟؟ ئه ؟؟؟ چرا:  سايه

 

 |: مياد بدم کت از:  من

 

 يگهد من زد زنگ شايان ناديا..  اوه اوه... نباش نگران مياد هرچيزي سايان به تازه اسپورته که سايان کت بابا اي:  سايه

 ؟ باشه درآر رو عروسا ادا يكم من جون.. باش مواظب... باال مياد داره هم سايان.. ميرم

 

 دير يحساب.. نيومد اما.. اومده سايان ببينم و شه باز که ميكردم نگاه در به آينه تو از لظحظه به لحظه منم و رفت سايه

 .. بود کرده
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 حلقه دورم دستاشو پشت از سريع سمتش برگردم خواستم سمتم اومد آروم آروم شدم بلند جام از شد باز در يهو

 ؟ بودي منتظر خيلي:  گفت گوشم در و کرد

  ميديديم همو آينه تو از جفتمون

 

  اوهوم:  من

 

  ببينمش تا سمتش برگشتم و کردم باز کمرم دور از دستاشو

 

  ميشه خراب آرايشت ايندفعه که کن کنترل.. خودتو کن کنترل:  سايان

 

 امروز شدم خوشگل خيلي ميدونم خب:  گفت اروم که روموبرگردوندم

 

 ؟ اخه بگه کي نگي تو:  من

 

 خورد ميكرد نگاهم داشت يكي راهم تو..  خوشگلم بس بودي کرده تعجب کال داخل اومدم که اول همون... تو:  سايان

  شد تصادف جلويش ماشين به

 

 االن از باشم طالق فكر به بايد:  من

 

 بدم طالقت ببخش مهرتو:  سايان

 

 بياي نميخواي حاال.. خوشگلي آرايشم بدون البته.. شدي خوشگل توام:  گفت و گرفت دستمو و خنديدم جفتمون

  بريم؟
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 :(( بخوره پيچ پام ميترسيدم که بود اين بخاطر خودمونيم حاال گرفتم دستاشو محكم

 

 قطف پرتا و چرت اين و بخندين کنين بغل همو ميگفت هي هيز هم عكاسه آتليه رفتيم و بيرون اومديم آرايشگاه از

 ؟ بگيري عكستو فقط شما بگيريم ژست خودمون نميشه عاقا بگم ميخواس دلم

 

 خودمونم و شه معلوم هامون حلقه که هم رو بذاريم دستامونو که بگيريم عكس بود گفته که مداليي از يكي سر

  الليگا حد در خجالت اصال نميومد خندم و سرخ لبو عين بودم شده من بخنديم

 

 ؟ ميدما قلقلكت نخندي:  گفت اروم ؟ راحته انقده ؟ نداره کاري که خنده ببين ؟ ناديا:  سايان

 هتل سمت رفتيم و بيرون اومديم اتليه از ماهم و گرفت رو عكسا و زدم لبخند يه بود شده بزورم شنيدم که اينو

 

 ينها از اما ميديدم رو چيزا اين بقيه عروسيه تو هميشه.. بودن منتظرمون در دم خيليا و هتل به کم کم بوديم رسيده

 االن که بودم خوشحال.. بودم خوشحال باشيم باهم هميشه قراره و دارم دوسش که کسي با خودمه عروسي جشن اين

 .. نيست وايساده کنارم اي ديگه کسه سايان جاي

 

 حتما ميداد انجام رو کارا همه و ميذاشت مايه جون از مراسما جور اين تو هميشه که کسي ميشد حس امير خاليه جاي

 .. ميكنه نگاه مارو داره باال از اونم

 ؟ صورتت رو چيه اين يهه.. يه..  واسا:  گفت که شم پياده خواستم و کرد پارك ماشينو سايان

 

 ؟ چي:  من

 

 عنكبوت واي:  سايان

 

 بردارششششششش سايااااااان:  گفتم و زدم جيغ بلند
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 .. ببوسمت نميشد بقيه جلو:  گفت و بوسيد لبمو يهويي و نزديكم اومد

 

 ؟ شده چي:  بود شايان پايين دادم رو شيشه زد شيشه به ضربه تا چند سريع يكي

 

 .. بود عنكبوت:  سايان

 

 عنكبوتيي چه واقعا بله:  من

 

 شرظ هي به فقط:  گفت و گرفت رو سايان دست شايان که بقيه سمت بريم خواستيم سايان با..  شديم پياده ماشين از

 ميدماااا بهت يدونمو يكي خواهر

 

  قبوله باشه هرچي:  سايان

 

 باشه نگردون برش هم سال به سال برديش ؟ شدي خسته نگي ؟ ها نميخوامش بگي نياي فردا پس گرفتي اينو:  شايان

 ؟ داداش

 

 ... منو نخنون شايان کنار برو.. برو:  گفت ميشد قرمز لپاش خنده از داشت که سايان

 

 فقط و ميكرديم نگاه بقيه به لبخند با و ميرفتيم هتل سمت به شمرده شمرده و آروم آروم به شد قفل بهم دستامون

 ..  داريم استرس چقدر ميفهميديم دستامون لرزش از خودمون

 

 دوست رو بودن سايان با..  ارزيد مي زندگيم تو بود غم هرچي به استرسش حتي.. خوشحالي بودن باهم حس اين

 ... دارم و داشتم
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