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  عشق گيتار ي نوازنده تک نام به

 :نگار

 گشتم تارا دنبال چشم با شدم دانشگاه وارد

 گوريه؟ کدوم پس اه
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 دادم اس بهش

 کجايي؟

 دستشويي دم بيا: داد جواب سريع

 بود کولش رو کيف تا دو که ديدمش دستشويي در دم رفتم

 اش کله پس زدم و نزديکش رفتم

 اينجاهاي بياي خواي مي اتم آينده نامزد با نکنه قرارات، محل اين با توسرت خااااک يعني:من

 رومانتيک؟

 تشوييدس در دم بريم بيا ميگه اين بريم؟ کجا ميگه اون نامزدش به ميزنه زنگ تارا تصوراينکه از

 بود گرفته ام خنده

 :گفت ميکرد ناز سرشو که درحالي تارا

 خواهر)انومخ تينا ثالثا بود کجا نامزدم پسر کمبود پسري بي تواين ثانيا بيشعورررر اوالچراميزني

 شده؟ چي بدوني اگه رابعا. شده مسموم( ميخوند فلسفه ما دانشگاه تو که بزرگش

 دوشت؟ رو تيناست کيف اين ،پس ميزني حرف قدر چه... ماشا... ماشا: من

 که بيارم دوتا گفتم نکنه تعجب دوشم براينکه گفتم بود سبک کيفم بار اولين واسه پ ن پ: تارا

  شم ميزون

 زد داد و کوبيد بهش وپا دستشويي هاي در از يکي سمت رفت بعدشم

 توام خوبيه يجا خيلي ديگه بيا اه کنيم جمعت بيايم بگو مردي اگه حداقل مُردي تين تين تيني تينا

  اونجارو من جون کن ول چسبيدي بهش رفتي

 تارا چون و شد ظاهر در چارچوب در تينا و شد باز در که ميزد در به پا با و زد مي داد هميجور

  تارا بغل تو افتاد بيچارم اون که زد تينا پاي ساق به محکم لگد يه نبود حواسش

 خوبه؟ حالت:تارا

  نه:ضعيفي صداي با تبنا
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 خوردي؟ چي مگه: من

 شد يرجوگ نداشته خوستگار حاال تا چون اينم خواستگاري اومدن اينام عمه ديشب بابا هيچي: تارا

 ونفسنج خونه تو مام رستوارن بردن تشريف نيما اقا با روپيچوندن ما که بعدم داد مثبت جواب

 تگرف رو تو من آه ، خانوم تينا بسوز ،حاال بود فسنجوني يک خالي جات اخخخ خورديم رو مامانم

 خوري؟ مي غذا بيرون من واسه ميري

 ميرسونت تارا خونه برو بيا سرکالس بري نيست الزم وضيعيت اين با حاال:  من

 واي واي محمودي باکي اونم دارم کالس من ميرسونتت رو چي چي: تارا

 گفتم و کردم نگاه تينا به( نکنيد نگران خودتونو زاديِ مادر که)داغون قيافه يه با

 ميگه تراس تارا بري؟ ميتوني تاکسي،خودت به بزنم زنگ تينايي مونده؟؟ کالسمون تا ربع يه: من

 افتادن و اخراج با مساويه غيبتت جلسه ،يه گيره بد محمودي اين

 نيما به ميزنم زنگ االن چيه تاکسي بابا باشه،نه:تينا

  شدن بيمارستان راهي و دنبالش اومد اونم جونش نيما به زد زنگ تينا خالصه

 راه ندت تند کرد شروع و کشيد و گرفت و دستم تارا يدفعه که دانشگاه تو برگشتم ريلکس منم

 رفتن

 شد کنده دستم بابا چته هوي:من

  ميشه شروع کالس ديگه دقيقه 5 بابا خفه:تارا

  رفتن راه تندتر کرد شروع و

  مياد زودتر دقبقه 3 هميشه محمودي اين ها ميگه راست اخ

 کالسمون دم رسيديم

 ماست کالس اين مطمئني تارا: تعجب با من

  اره:  تارا

 شلوغه؟ اينقدر چرا پس: من
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 دونم نمي:تارا

  کالس توي رفتيم

 داستا: گفت جواب در اونم که اينقدرشلوغه چرا اينجا پرسيد همکالسيمون شميم از رفت تارا

 براي موضوع يه توي و شن نفره دو هاي گروه هم با ها ليسانس و ها ليسانسي فوق گرفته تصميم

 کنن کار نامه پايان

 ه؟؟؟؟؟ميش من جان نه!!!! ؟؟؟ ميشه مگه اينجوري غير بودم ديده جوره همه جاننننننننننننننن؟؟؟؟

 شد کالس وارد استاد که بودم منگ هنوز

  ها گروه خوندن به کرد شروع دادوبعدم توضيح نامه پايان روش اين درمورد کمي يه اول

 من اسم به رسيد

 ناصري اروين اقاي با فرهمند نگار خانوم:استاد

  خودشيفتههه پسر همون وايييييييييي نه چيييييييييييييي؟؟؟

 (کنايه با)؟؟؟ داري دوست منو اينقدر چرا تو خدا اي

 گفت و پهلوم تو زد تارا

  زيزمع حلقم تو افتادي،شانست دانشگاه پسر ترين خوشگل با تو داري شانسي عجب دختر وايي

 نفس به اعتماد که اونايي مخصوصا مياد بدم پسرا از من ميدوني خوب که تو تارا شو خفه: من

 ببند پس دارن کاذب

  که نداري سليقه:تارا

  نگفت هيچي کالس اخر تا و کالس سمت برگردوند روشو و

 اين رغي ديگه پسر يه بذاريا دختر يه با منو که شدم اويزون استاد استين از رفتم کالس از بعد

  اخه؟؟ بگم چي نفهمت زبون ي بنده اين به من خدا اي نميرفت کتش تو ولي خودشيفته

  طاق؟ به بزنم سرشو بگيرم

 :نفس
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  بوديم( رياضي معلم)گامبو منتظر رياضي زنگ دبيرستان تو

 توکالس اومد مامان ناناس و خوجل پسر يه که

 يتونمرياض جايگزين معلم من اومده پيش رياضيتون معلم براي مشکلي يه ها بچه سالم: گفت و

 گفتم هوا بي من بريد کفشون همه کنم فکر

 نمياد؟ گامبو ديگه يعني: من

 گامبو؟:اون

 من يکردم ناز بده عادتم ترک منو بيا دختر گفتم اينقدر مهشيد تقصير اين از بدتر سوتي واي اي

  بگيرم ازش حالي يه

 استاد شنيديد اشتباه حتما گامبو گفتم من اِ: من

 کنم کم مجازاتتم از که کن کاري يه دامنت به دستم که کردم اشاره مهشيد به و

 گفت و شد بلند سريع

 چيه؟ شما اسم اقا ببخشيد

 هستم ناصري: جديت با اون

 کوچکتون؟ اسم:ناز با فرناز

 باشه داشته ربطي شما به نکنم فکر:  پوزخند با ناصري

 ايششششششششششششش تفلون ي دختره نگو که کردم حال ايي کردم حال ايي

 کنيد باز هاتونو کتاب ها بچه خب: اون

 من برادر نگرفتن فندک که زيرت کن صبر خوده يه خب دِ

**** 

 گفت زنگ باصداي

 نباشيد خسته ها بچه خوب
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 کالس از بيرون رفت

 اين اخه کنيم استراحت کوشولو يه نذاشت حتي داد درس اينقدر چرا بهم برسه خبرت اي:من

 انصافه؟

  کني خلوت خودت با بري توني نمي ديگه خوره مي زنگ االن بريم پاشو پاشو واال اره:مهشيد

 بود دستشويي منظورش

  دنبالش رفتم و شدم بلند بودم انفجار حال در چون منم

**** 

  ميگذره فريزر اين اومدن از هفته يه

 مي که کرد نگام چنان سوال کردن مطرح از بعد بپرسم سوال ازش شدم بلند بار يه من عاقا

 نياد پيش برام سوال ميدم قول ديگه کردم غلط ببخشيد: بگم گريه پايينوبا بندازم سرمو خواستم

 خوردم چيز اصال

**** 

 اومدم من خونه اهل ايي:باداد من

 :اشپزخونه تو از نگين

 بکشم راحت نفس يه بتونم بشنوم عقدتو خبر الهي

 بکشي؟ منو:من

 اشپزخونه از شدن خارج حال در نگين

 مياي کشم مگه کوتوله تو بابا نه:نگين

 ميگه باز ولي حساسم قدم رو ميدونه بيشعور اييي

 نععع ميگيد شما بزنم خوام مي اينو من هي

  خنده زير زدم و افتاد سرووضعش به نگام که بدم جوابشو خواستم

 خندي؟ مي من به: نگين
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 ؟ شدي اينطوري چرا حاال(هست؟ کي اصا) خراساني علي ممد اوس خاک ارواح به نه:من

 دارن رارق باهم هرهفته که افتاده پسره بايه اش نامه پايان واسه ديگه نگار تقصير:باحرص نگين

 نم جورابم که زد جيغ اينقدر که دوني نمي واي ميرفت بايد امروزم کنن ردوبدل تحقيقاشونو تا

 بگو تو اما کرديم پيداش ساعت نيم بعد گشتيم رفتيم کنم اش خفه ميخواست دلم که کوش

  کجا؟؟

 کجا؟؟:کنجکاوي با من

  شويي ظرف ماشين تو:بيشتر باحرص نگين

 شويي؟ ظرف ماشين جان؟؟؟؟تو:من

 پزشون اب داشتم که ها مرغ تخم به اومدم بعد کردم راهي رو خانوم اين من حاال اره: نگين

 دستگيره بدون سرخوش همينجوري کردم هول ترکيده غافل دل اي ديدم که بزنم سر ميکردم

 به اينا خودم رو ريخت محتوياتش ي همه و زمين انداختمش بودسريع داغ چون که برداشتمش

 هباش اومده فشار بهش زياد انگاري يهو که شد نمي باز کنم باز رو سوخاري پودر اومدم حاال کنار

 بدبخت من رو پوکيد

 صورتت؟؟ رو چيه قرمزا سس اين پس: من

 تاس شلخته دختر اين چقدر خدا ايي بود کرده عوض شويي ظرف مايع با سسو جاي نگار: نگين

 وپودريم صورت اومدم خبر بي جا همه از که من سينک تو سسم بود يخچال تو شويي ظرف مايع

 شد اينجوري که بشورم

 ؟ احيانا نيومد سرت ديگه باالي مطمئني نگين:انفجار حال در من

 کن مسخره خودتو بچه برو بچه برو: نگين

 بگو؟ من جان نه:من

 خواد؟ مي کفگير دلت: من سمت براداشتن خيز حال در نگين

  خواد نمي نه بخواد، بد بد چيزاي اين از کرده غلط من دل بابا نه!!!؟؟؟ من: من

 اتاقم سمت کردم وفرار
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  نگار برسه دادات به خدا اوففف

 ميکنه موهاتو تک تک نگين

  ميزنه اتيش يا

 :نگار

  نداريم هم با مشکلي تقريبا ساختم، ناصري اروين اين با روشکر خدا خب

 داره دواردا شاه با نزديکي نسبت ميکنه فکر ادم ميگيره خودشو جوري يه که نماند گفته نا البته

  ندارما ازش کمي دست من البته

 زکي گفتم انگليس ملکه به جورايي يه

******* 

 چيه؟ امشب برنامه:من

 خاليه امشب احتماال ميگفت الي که زعفرانيه تو وياليي ي خونه يه:نگين

 نميام من نچ نچ: گفت و نشست سرجاش سيخ نفس

 چرا؟ وا: نگين

 نميام من ،زرنگيد نچ تا؟ دو شما با اونم خالي خونه بيام اِ:نفس

 ميداد تکون سرشو و نداخت مي باال ابرو ميگرفت گاز لبشم هي گفت مي ادا با رو اينا

 کوفت:من

 نگين سر تو خورد عاليه گيريم هدف چون که طرفش کردم پرت دستمالو ي جعبه

 ماليد مي سرشو که حالي در نگين

 ميزني؟ چرا شعور بي:

 جامونده گاز رو ام بچه اتاقم تو برم بايد شد چي ديدي واي اي:من

 شنيدم نگينو صداي که اتاق سمت کردم فرار و
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 بيرون مياي که بالخره:

 ام رنده دبع ميکني تقسيمم نامساوي قسمت هشت به بيرون بيام ام ديوونه مگه بابا نه:باداد من

 گوشت چرخ تو ميريزي کني مي

  کردم قفل درو و اتاقم تو پريدم و

  خوندن به کردم شروع بودم کرده دانلود تازه که ورماني کامپيوتر سراغ رفتم

  اومدم خودم به اتاق در صداي با که بودم رمانه تو غرق بود ساعتي دو يکي کنم فکر

 تو بيا:من

 روحم؟ من تو؟مگه بيام قفله در وقتي چطوري جان اسکول: در پشت از نفس

  اومدم کن زدي؟صبر در چرا بابا،ميگم خب خيله: من

  تو اومد نفس و کردم باز ،درو شدم بلند جام واز

 ها؟:من

 جانم؟؟ بگي بايد وايساده جلوت متشخص خانوم يه وقتي بيشعور:نفس

 ديگه بنال دِ:من

 بردار لباساتم عمليات، بريم خوايم مي شو حاضر:نفس

 چنده؟ ساعت مگه ببينم وايسا پليسيم ايم ويژه يگان انگار ميگه جوري

 ؟ چنده ساعت:من

  گذشته 11ساعت کجايي: وگفت برگشت ميشد خارج اتاق از حاليکه در نفس

 امادم ديگه مين 11 اوکي: من

  شدم حاضر منم بيرون رفت نفس

  عاشقشم شخصه به من ها داري زنده شب اين به داريم عادت ما نکنيد تعجب

 ...  پايين رفتم
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 :نفس

 رفتيم که برو دِ برداشتم کولمو پوشيدمو لباسامو

 بلند وباصداي پايين رفتم خوردمو سر نرده از

 اومدم من

 عجب،نگارکوش؟ چه:نگين

 زد داد اشپزخونه تو از نگار

 اينجام من

 نيا خواستي بيا خواستي ميريم داريم ما:نگين

  اومدم بابا کنين صبر اِ اِ:نگار

 قاطي؟ اينقدر چرا: پرسيد من از اشاره با و

  گرفته گازش دوباره تيموري: زمزمه با من

 وبلندگفت شد عصبي نگار

 ههاوسفت چک اين معلوم کجا از ضمن در کشيده باال رو پول همه انگاراون نه انگار بيشعور مردک

 نباشه؟ جعلي ها

 نداره فايده کنيم ثابت مدرکم با اگه حتي که کلفته پارتيش اينقدر نامرد اون باشه فوقش:من

  بريم ،پاشيد بيخيال:نگين

 نيس؟ زود: من

 منظرما ميدون تو کاشتم الي درضمن زوده کجاش بابا نه:نگين

 شديم ماشين سوار و بيرون رفتيم و نگفتيم چيزي

 محششششششششششره احمدوند مهدي بريدي ازم گذاشتم مو عالقه مورد اهنگ راه تو

  بشي تنها چقد سخته
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  نرسه دادت به کسي

 بگيري اغوش عکسشو

 بشه حلقه توجشات اشک

  کنم گريه بغلت تو ديگه بار يه ميشد کاشکي

 نفسم کن بلند پاتو

 کنم پات فرش چشامو

... 

 کلممش فقط کرده ترک منو اونم شدم يکي عاشق ميکنم احساس ميدم گوش اهنگو اين من اصال

  کيه؟ نميدونم که اينجاست

 قرار محل رسيديم

 گفت شدو خم الي پايين داديم رو شيشه و داشتيم نگه الي جلوي

 خداحافظ. بندازيد کار از دوربينارو بشيد وارد اينکه از قبل فقط ادرس اينم بيا سالم،

 ميره و ميگه حرفاشو صوت ضبط مثل بزنيم اضافه حرف کلوم دو ما زاره نمي مياد خوشم

  ميکردم فکر تيموري به داشتم اونجا تا کرديم حرکت

 خوشتيب هم پولدار هم تازه نيست بيشتر سالش 31 نه ها سالشه 51 تيموري نکنين فکر راستي

 (ها؟ باشه کچل شايد) داشته دختر دوست سرت موهاي اندازه خراب ذاتي با اما

  خونه به رسيديم

 ( ندازه نمي کنتور که دروغ)ندازه مي لنگ ما خونه پيش که قصريه چه اوه اوه

 .... ماشين از شديم وپياده کرد پارک کوچه پشت ماشينو نگين

 : نگين

 و ها تهسف خواي مي اگه ميگه بيشعور ي پسره اِ اِ باشه داشته رو ميتونه چقدر ادم يه نميدونم من

 کني ازدواج باهام بايد کنم پاره هاتو چک
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  نميشم کثيف ادم اين زن زندان، برمم شده من خنديده باباش گور به هه هِه

 قطف بوديم کرده عوض پارک توي دستشويي تو رو لباسمون قبال چون و شديم پياده ماشين از

 يا پارچه دستکشهاي با بود پيدا چشمامون فقط که بود جوري کالمون کرديم کالهامونوسرمون

 سياه هاي پوتين و سياه وشلوار سياه کوتاه مانتوهاي و سياه

 منو هاي ودست ديوار رو پريد نفس گرفت قالب نفس برا ونگار خونه پشتي ديوار نزديک رفتيم

 انگار شکر رو خدا خب بود خاموش چراغها کردم نگاه ديوار رو از ديوار رو کشيد،رفتيم و ونگار

 نيست خونه کسي

 

  ردمک حرکت ديوار رو دوربين سمت به خيال بي اما گرفت درد پام مچ کمي اينکه با باغ تو پريديم

 ازکارانداختن رو اونطرف هاي دوربين ونگارم نفس ديدم برگشتم انداختمش کار از

 که کردم باز درو بود باز اما باشه قفل خونه در کردم مي فکر کرديم حرکت خونه در سمت به

 ميشنوم رو صدايي کردم احساس

 شنويد؟ مي شمام: گفتم ها بچه به رو

 دادن تکون رو سرشون اونام

 است؟ خونه تو کي ياابوالفضل

 نيست؟ خونه کسي نگفتي مگه:اروم صداي نگاربا

  نميدونم:من

 تو رفتيم اروم پا ي پنجه با

 ... که شديم هال وارد

 :نگار

 هاشتبا فهميدم نگين صداي شنيدن با اما ميزنه زنگ داره گوشم کردم حس شديم وارد وقتي

 کردم
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 ميشنوين؟ شمام:نگين

 داديم تکون+ عالمت به سرمونو نفس منو

 : اروم صداي با من

 نيست؟ خونه کسي نگفتي مگه

  نميدونم:نگين

  تو رفتيم اروم پا ي پنجه با

 ونتلويزي ميشه مگه ببينم کن صبر اما بيرون داديم نفسمونو روشن تلويزيون باديدن که

 !!!باشه؟؟ روشن جوري همينجوري

 يه شد باعث که اومد فيلم از ترسناک و وحشتناک صحنه يه که بود وي تي ي صفحه به حواسم

 مراهيه منو هم ديگه صداي تا چند و ونفس نگين بلکه تنها من نه البته بزنم کن کر گوش جيغ

  کردن

 هک هرکولي پسر تا سه ديدن وبا چراغ شدن روشن با که بود چي صداها اون کردم مي فکر داشتم

 سيخ ونهم صداي با که ميوفتادم وداشتم کردم رد ناقصو سکته تا ميزدچند اشنا عجيب يکيشون

 وايسادم سرجام

 ميکنين؟ کار چي اينجا اقايون شما بپرسم ميشه-

 ...جز نيست کسي اون فهميدم صداش باشنيدن

 ميکنه؟ چيکار اينجا اين خدا وايي

 اگه ليو پسر يا دختريم ما نبود معلوم بود گشاد لباسامون چون مامرديم کرد فکر شکر رو خدا خب

 ميمون لمث)نديديم؟ رو اونا ما که بودن نشسته کجا اينا راستي دختريم ما ميفهميدن ميزديم حرف

 ( داره خوددرگيري بچم ديگه يکي به ميپره درخت يه از

 بيرون شدم پرت دادش باصداي که بودم فکرها همين تو

 نميشنويد؟-

 ميبره دانشگاه تو ابرومو صددرصد کيم من بفهمه اين نميريم؟اگه در چرا ما اصال
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 هک گرفت رو ام يقه پشت از اومد اون که دويدن کردم شروع برگردوندمو رومو سريع فکر اين با

  عقب به شدم پرت

 گرفتم گاز کاله رو از دستشو سريع که بياره در کالهمو خواست

  ميکَنم دارم دستشو گوشت از تيگه يه دارم کردم حس که گرفتم گاز اينقدرمحکم

 ...  نفهميدم هيچي وديگه اي شيشه ميز به خورد سرم که زمين کرد پرت منو و زد داد يه اون

 :نفس

 تا( ناصري) خودمون يخچال همون يکيشون که پسر سه وديدن چراغ شدن روشن با

  ندادن من به را مرز کردن رد ي اجازه محترم مرزبانان اما رفتم مرزسنگکوب

 زد داد داشت(رياضي معلم)ناصري به عجيبي شباهت که يکيشون

 ميکنين؟ کار چي اينجا اقايون شما بپرسم ميشه-

 مرديم؟؟؟؟ ما کرد فکر يعني

  نميفهمه؟؟؟ مون ميزه ريزه هيکل از نفهميده لباسامون از بگيم اخه!!!اسکل چه

 نميشنويد؟-

 کرده؟ فرار تيمارستان از ؟؟ عصبيه اينقدر چرا اين

 پس کيم من بفهمه(ناصري) جون ناصي ممکنه بزنم حرف چون نميدم جواب من که معلومه خب

 گرفتم سکوت ي روزه

 ؟؟ زنن نمي حرف چرا تا دو اين غافل دل اي

 بدو طرفش به سرعت با پسرها از يکي شد باعث که دويدن کرد شروع نگار ديدم يکهو که

 رفتگ ازش دار پدرومادر گاز يه کاله رو از نگار که دربياره کالشو نگاروبگيره،خواست يقه وازپشت

 چه فاوففف) ميز ي لبه به خورد نگار سر که ميز رو کرد پرت ونگارو کشيد نعره يه بدبخت اون که

 (ميکشي زجري چه پور فردوسي برات بميرم اخي دادن، گزارش سخته قدر

  طرفش دويدم و زدم جيغ يه نخوردنش وتکون نگار وضعيت ديدن با
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  برداشتم صورتشو از رو کالهش

 نگين:زدم داد

 کنارم اومد باسرعت نگين

 شده؟ چي:نگين

 ماسيد دهنش تو حرف نگار پيشوني رو خون وباديدن

 پسرا سمت برگشتم

 کرديد چيکار ببيند برده، ماتتون چرا:باداد من

 ختبدب اين به چقدر وايي()ناصري)بيشعور اون يا دختريم ما بفهمن نبود مهم واسم ديگه انگار

  وبس بود مهم نگار فقط االن دزدم فرهمند نفس من بفهمه(ميده لقب

  کرد زمزمه يکشيون

 دختريد؟ شما

 خواهرم:زدم داد

 اومدن خودشون به

 نگار ديدن با بود کرده ونگاروپرت داشت ناصري به عجيبي شباهت که واوني نزديکتر اومدن

 گفت بازمزمه

 نگار؟

 کردم نگاش شده گرد چشماي با سمتش برگشتم سريع

  نگاروميشناخت؟؟

  گفتم گرفتمو دستشو مچ که بزنه نگاردست به وخواست تر نزديک اومد

 کني؟ داغونش اين از بيشتر ميخواي چيه هان

 گفت باعصبانيت و زد پس دستمو کردو اخمي حرفم اين شنيدن با
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 (ميشه؟؟؟ دکترم روانشناس)ديگه دکترم منم خب داره دکتر به نياز خواهرتون نميگيد مگه

  قاتل نه خواستم دکتر من نکرده الزم نخير:من

 گفت نگين که طرف اون کنم پرتش لگد با خواستم

 چطوره؟ نگار حال ببينه بذار ديگه شو بيخيال نفس

 کنم مهمونش کاتا يه بياره نگار سر باليي خواست اگه که کردم زوم روش دقت وبا کنار اومدم

 گفت بعد و کرد ديگه کار چندتا ويه گرفت نبضشو اول

 کنم پانسمان بايد زخمشو فقط شده هوش بي ضربه شدت خاطر به خوبه حالش

 :گفت ونش ديگه يکي که برم دنبالش خواستم ها پله سمت به وبرد کرد بلند نگار و شد خيز ونيم

 اينجا بيايد دونفر شما

 کرد اشاره ها مبل به

 کنارم نگينم نشستم رفتم ندارم اي چاره ديدم منم

 دربياريد رو کالهتون:پسره اون

  اورد در نگين

 شده کن گوش اينقدرحرف چرا اين ببينم وايسا

 شده؟؟؟ جني نکنه

 برس دادمون به خودت اهلل بسم يا

 دربيار کالهتو تو، هي:ناصري

 خوام کالت،نمي تو هي:من

  اشناست صدات چقدر تو ببينم کن صبر:ناصري

 گرفتي اشتباه بابا ؟نه من:من

  مطمئنم من نه:ناصري
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 ...وگرنه دربياريد کالهتونو شمام ديگه،خانوم بسه: پسره اون

 اوردم در کالمو پس ميترسم ها وگرنه اين از من بيخيال اقا اه

 فرهمند:باداد ناصري

  يديد چيزي عزراييلي،اسرافيلي جني ميکنه فکر ندونه هرکي ميزني جيغ چرا گوشم اييي:من

 تودزدي؟:ناصري

 داري دوست اگه چيه؟؟؟ مزخرف فيلماي اين وبگيم بزنيم شما به سر يه بوديم اومده ما بابا نه:من

  دارما سراغ ديگم هاي راه من کني سکته

 باال؟ مياد ديوار از مهمون:ناصري

 کنم غافلگيرت ميخواستيم است زده سر مهمون ما اسم خب:من

 ميشناسيد؟ همديگرو شما:پسره اون

 :گفتم سريع بده جواب بتونه ناصري اينکه از قبل

 هستن ما رياضي دبير ايشون بله

 کرد من به نگاه يه برگشت بود شده خبيث چشماش که حالي در نگين

 ندارم خوشي ي خاطره ها نگاه اين از من ياابرفرض

 بيشعوره و يخچال ميگفتي که همون:من به رو نگين

 نگين: تمگف رييسش به که باري اون تالفي حقيقت در ،يا کنه ضايع منو ميخواد فهميدم وابيييي

 هستيد واسکلي فرهنگ بي خيلي ادم شما ميگه

 بود دبيرامون از ديگه يکي اون بابا نه:من

 مطمئنم من نه:نگين

 (ربرهد کجا مظلوم باشه مظلوم اين)کن کمکم مظلومم من تالفي واسه اورده گير وقت اين خدا ايي

 ميکني اشنباه ميگم جان نگين:دندونام الي از من
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 :گفت کرده سرخم کافي ي اندازه به فهميد که نگين

 ميکنم اشتباه شايد ميگي راست اره

 ميارم در کاسه از چشاتو برسه تو به دستم فقط من نگين

  پليس به2 بديد توضيح ما به1 نداريد بيشتر راه دوتا حال،شما هر به خب:پسره اون

  ميکنم انتخاب پليسو که من

 نگم زندگيم از چيزي يخچال اين به ولي بميرم حاضرم

 .... ولي

 :نگين

 ذوق دادن تاپ تي بهش که خري مثل االن خودم جان به گرفتم نفس از انتقاممو بالخره جون آخ

 ( ميکنه توهين خودش به)مرگم

 مارو هاينک جاي به ،اونوقت نميشه خب ولي کنم باز اخر تا نيشمو ميخواد دلم ميخواد،ايي دلم ايي

 ميدن تيمارستان تحويل بدن پليس تحويل

. ودب نفسم و نگار بحث االن اما ميکردم انتخاب رو باشه پليس که دوم راه بودم تنها اگه صدرصد

 ...که مجبورم پس کنم ريسک اونا ي اينده رو تونستم نمي

 ها؟؟؟ بکشه طول شايد:نگين

  نيست مشکلي:پسر اون

 مرگش از بعد که بود دار کارخونه ،پدرم داديم دست از تصادف تو مادرمونو و پدر پيش سال8: من

 بقيه و کارخونه و کشيد باال رو بابامونو ي کارخونه سهم نامردش شريک جوري چه دونم نمي

 لجع با بابا نامرد شريک همون پيش ماه چند افتاد پليد ادم اون دست امون خونه جز به ما ثروت

 تصميم کرد بدهکار خودش به رو ما و کرد درست ميلياردي چند وسفته چک چندتا امضا و سند

 اونا که مزدي سر بنگاه تا چند به بفروشيم رو بزرگه خيلي نفر سه ما واسه که، امونو خونه گرفتيم

 که بوديم،هرروز بدهکار اون به ميليون311 و ميليارد 5 ما ولي گفتن نيم ميلياردو 3 رو خونه قيمت
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 ميليارد 1اون کردم مي کار روزم شبانه اگه حتي اما وايميسادم کاري اضافه شرکت تو ميتونستم

  نميشد پاس

 يه امباب منه،شريک با ازدواج اونم نگيره ما از پولي کنه مي قبول شرط يه به گفت بابام شريک

 دهايتهدي با که کنم قبول گرفتم تصميم اولش خرابه ذاتش اما خوشتيپ و پولدار ساله 28پسر

 ... که کنم کار چي بودم مونده همينجوري شدم پشيمون ونفس نگار

 :نگين

 :گفتم روبهش برگشته کرده نگارپرت که پسره اون فهميدم که انداختم همه به نگاه يه

 کوشش؟ نگار

 ميشه بيدار ام ديگه دوساعت يکي تا خوبه حالش:اون

 دزدي به يمکن شروع که داد پيشنهاد دوستام از يکي که بوديم مونده بالتکليف ميگفتم داشتم:من

  همينه مونده برام که راهي تنها ديدم کردم فکر وقتي اما کردم رد پيشنهادشو اولش.کردن

 نگرفتيد؟ کمک فاميالتون از چرا:پسره اون

 ور اشون خونه گفتن ها همسايه ولي عموم سراغ رفتم اتفاقا نگرفتم،چرا ميکنيد فکر چرا:من

 نداشتيم ايران تو کسي عمومم جز.بود شده مسدود ولي زدم زنگ موبايلش به.کردن عوض

 دمبو نگفته بهشون مورد اين در چيزي اخه ميکرد نگام تعجب با داشت کردم نفس به نگاه يه

 خب؟؟؟:نفس معلم

 کار اين تو خواهرام خواست نمي دلم نداشتم پيشنهاد اين کردن قبول جز اي چاره خالصه:من

 تقريبا ماه کنم،يک شريکشون جرم اين تو شدم مجبور خودشون اصرار با ولي بشن شريک

 چيزها ازاين...دزدگيرو بردن بين قفل،از کردن باز ميديديم اموزش

 ميديم الناز به درصدشو 21 والبته دزدي ميايم وماهم ميگه ادرسو بهمون الناز فقط حاال

 فرصت ديگه ماه2 فقط البته و بديم تيموري به کنم جور پولو کل تا مونده تا 211 فقط االن

 نه؟ يا بديد پليس تحويل رو ما که خودتونه ي عهده به داريم،حاال
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 سرهپ اين داستان اخر تا اينا کنم فکر)بود کرده نگاروپرت که پسره اون به رو و شدم بلند جام از

 :گفتم(بيوفته خوردن شکر به که کنن،جوري صدا همينجوري بدبختو ي

 نگار؟ پيش برم شه مي ببخشيد

 راست سمت اتاق دومين باال بفرماييد،طبقه:اون

 ممنون:من

 بذارم تنهاشون نگارو پيش برم خواستم مي همين برا بزنن حرف هم با خوان مي دونستم مي

  دنبالم واومد شد بلند نفسم که افتادم راه

 :نگار

 پريدم نازم خواب از صورتم رو خيسي حس با

 صورتم به چسبيده کيه اين(،مشکليه؟؟؟ بزارم اسمو اين ميخواست دلم)کامران امامزاده يا

 اشام؟؟ خون نکنه

 عقيده سايت، عزيز هاي اشام خون تموم از معذرت)نداره وجود چيه؟؟اصال اشام خون بابا نه

 ( نداره ربطي من به شخصيشه

 ميکنه؟ ماچم داره خوبم کاراي خاطر به عزراييل اها

 کو؟؟ داسش پس بابا نه

 کرديا اش خفه نفس:نگين

  نفسه اين پس اِ

 !!نيست عزراييل گفتم

 نمرده حالم خوش کنم کار چي شد،خب بيدار اِ:نفس

 ميزنه حرف من مرگ ي باره در راحت چه بيشعور ي ااادختره

 ميکنه؟ بيدار اينجوري خواهرنازشو وچل،ادم خل درد،اخه:من

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمنکاربر Anahid75 | شيطونا تا سه دو رمان

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

 

21 

 

 چيم؟ من پس نازي تو اگه:نگين

 گوريل:من

 ها بشکنه پيشونيتم طرف اون نکن کاري نگار:حرص با نگين

 (کرده قاطي بچم بميرم اخي)شکسته؟؟؟ طرف؟بشکنه؟؟چي؟؟؟مگه اون

  پيشونيم رو کشيدم دستمو

 شکسته؟؟ سرمن:من

 نمياد؟؟ يادت مگه وا:نفس

 واال نه:من

 کجاييم؟؟ االن ما دوني نمي يعني:نگين

  کردم اطراف به نگاه يه

 دهپيچي هاش ميم سيم زيادي نشيد نگران)کيم؟؟؟ کين؟؟من کجاست؟؟اينا اينجا سادات ياجد

 (توهم

  دادن توضيح به کرد شروع تره کج ميکنه فکر که اينم از من هزاري دو بابا نه ديد که نگين

 دزدم؟؟؟ من فهميد اروين يعني:جيغ با من

 اروين؟؟؟؟:نفس

 کرد پرت منو که ،همون گروهيم هم باهاش رو نامه پايان ي پروژه که همون بابا: کالفگي با من

 ميکني؟ شوخي:بلند صداي با نگين

 کنم شوخي بخوام که ميخوره من به االن:من

 ونهم اقا اين نگو روميشناسه تو چطور که بدونم بودم کنجکاو چقدر واي:  گفت هيجان با نفس

 است خودشيفته اقاي

 ميشناسه؟ منو فهميدي کجا از تو:من
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 کش همونجا از ام ،بنده«نگار(»اروين صداي تقليد با) گفت زده شک ديد رو تو وقتي بابا:نفس

 ميشناسه تورو کجا از اين ام کرده

 .شدم شناخته،بدبخت منو پس واييي:من

me tooنفس: 

 چرا؟ تو:من

 ماست رياضي دبير محترم نسبتا اقايون اين از يکي بابا:نفس

 نععععععععععع:زده شگفت من

 ارهههههههه:من خود لحن با نفس

 دادن؟؟؟ طولش انقدر اينا چرا حاال ،خب مرگگگگگگگگ:من

 پايين بياين وگفتن زدن اتاقو در که بده جواب خواست نگين

 ... که پايين رفتيم شديم بلند کن گوش حرف که مام

 :نفس

  ميگذره لعنتي شب اون از روز سه

  داريمن بيشتر دوراه ما که گفتن چيندن کبرا صغرا کلي از بعد پايين،اونا رفتيم که شب همون

 مدارک اسنادو سري يه گرفتن پس براي دزدي يه تو بهشون کردن کمک اول راه

 کنن معرفي پليس به رو ما اينکه دوم راه

 به(ايدين يا وناصري اروين برادر)ارمين اقا گفته به شديم مجبور کردوما قبول اولو راه نگين که

 وپرت خرت کلي با البته کنيم مکان نقل اونجا

 ميکنه هپياد مدرسه از قبل کوچه يه منو ها معمولي،صبح معموليه خوبه نه بده نه ناصري با ام رابطه

  دنبالم مياد همونجا هم ظهرها معموال و

 نگفته من شريف شغل ي درباره مدرسه تو چيزي شکر رو خدا

 !!!اعجايب جز
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***** 

 يخوندمم کتاب و صندلي رو بودم نشسته من ، بود تفريح زنگ االن و داشتيم ناصري با بعدي زنگ

 گفت بلند مهشيد که

 بيايم حال بخون و ميز رو بزن يکم بيا من جون نفس

 (ميشه؟ نوشته اينجوري)مُطربم؟؟ من بابا،مگه خفه:من

 توروخدا نفس:گفتن مظلوم ي قيافه با ها بچه و مهشيد

 شدم خر بابا خوب خيله:من

  معلم ميز پشت ورفتم کيفم تو گذاشتم کتابو

 بزنم؟؟ چي:من

  داريم قبولت داري،ما دوست چي هر:مهشيد

 ذهنم تو اومد پليدي فکر

 باشه:خبيث بقيافه

  خوندن و ميز رو زدن کردم شروع و

 در يگيگل نکنم مَماخش تو دست نزنم حَلف ناصلي با من به دفته مامانم: بچگونه صداي با من

 (نکنم دماغش تو دست نزنم حرف ناصري با من به گفته مامانم.. )نيار

 ...بيشع ميزني چرا:توپهلوم کوبيد بازو با که مهشيد به رو

 خشکيد دهنم تو حرف در چارچوب در ناصري ديدن با که

.... 

 :نفس

 خورده؟؟ زنگ مگه شد؟؟؟اصال پيداش کجا از اين

 ميوفتم پس کنه،دارم جمع منو بياد يکي
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 نباشيد خسته اقا سالم:من

  نميمونه جواب بي کارم اين دونستم مي اما نشستم سرجام رفتم و

  زدم حدس درست البته که

 :کردوگفت صدا تخته پاي منو زنگ وسط چون

 کنيد حل رو مسئله اين بيايد لطفا فرهمند خانم

  راحتربوئ اين از اي هسته شکافت نبود،فرمول که مسئله المصب

 اورده؟؟ در کجاش از سوالو اين ،(ايدين يا ناصري)اين ام مونده من حاال

  کردم مي نگاه مسئله به داشتم اويزون ي لوچه و لب با بود دقيقه چند يه

  ناپذيره حل سوال اين خير نه

 :بشنوم من که جوري وار کشيدوزمزمه دستم از ماژيکو ايدين که

 شدي؟؟؟ شاعر من واسه حاال

 ديدب گوش درس و باشيد داشته حضور کالس در هم ها وقت بعضي لطفا فرهمند خانم:گفت بلند و

 (ها مسخره) خنده زير زدن ها بچه

 انداخت؟؟؟ تيکه من به اين کرد؟؟؟ ضايع منو اين نفهميدم

 صندليم رو نشستم رفتم شده مسخ همينجوري

 کرد؟؟؟ مسخره منو اين چيييي؟؟؟

 شده چي فهميدم تازه انگار

  خورد زنگ بعد ربع يه

 بود من به وپشتش بيرون ميرفت داشت شد بلند جاش از

  گذاشتم هام گونه رو هامو ودست دراوردم براش ته تا زبونم

 برگشت سريع که ديد امو سايه انگار که اوردم درمي شکلک براش داشتم
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  تو بدم زبونمو بودم مونده من حاال

  پايين بندازم هامو دست

 کنم؟؟؟؟ چيکار

 بودم وايساده همينجوري

 کالس از بيرون رفت کرد پشتش خودش که

  نميشه؟؟؟ يعني نه ندم؟؟؟؟ سوتي روز يه من نميشه خدا واييي

 :نگين

 پسرا ي خونه بوديم اومده بود روز سه

 وايميسم شيفت جات من برو گفتم جنازه به و نبود خونه بودم،هيچکي برگشته شرکت از

 کردم نگاه ها درخت به و بالکن تو رفتم گذاشتم غذاماکاروني

 افتادم پيش هاي سال ياد ناگهان

  بود درخت و گل عاشق بابام

 شده؟ خشک هات گل ببيني کجايي بابايي:ميگفتم بهش بود االن کاش

 رفتي؟؟؟ برداشتيو عشقتو نامرد باباي

 بايد چرا نيستم که حالي باشم؟؟؟در محکم و قوي بايد همش ادمم،چرا منم شدم خسته بابا،

  کنم؟؟؟ تظاهر

 نيستم محکم نيستم قوي فرهمند فرشاد نگين،دختر من اره

 ميشدم؟؟؟ سنگ بايد چرا ميشدم الل بايد شنيدم مرگتونو خبر وقتي چرا

  ديده شب متکاو فقط منو ي گريه چرا

 بود؟؟؟ رسمش اين بابايي

  خوشبختيد؟؟ اونجا مامان
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  تنهام که بيني مي منو دخترتو ميبيني

  باشم شاد ظاهر در شايد

 شدم ،نابود داغونم اما

  ميکردم گريه و ميزدم حرف وبابام مامان با داشتم جوري همين

 کردم احساس ام شونه روي دستي يه که

 ديدم ارمينو که برگشتم سريع

 ميکني؟؟ گريه چرا:ارمين

 هيچي:من

 ناراحتي؟:ارمين

 نه:من

 شدي؟ خسته: ارمين

 داشتم اعتماد بهش ولي چرا نميدونم

 کنم باز واسش دلمو ي سفره شد باعث اعتماد اين و

 رفتن؟؟؟نميدونستن که نداشتن دوسم اونا يعني منه؟؟ دوش روي بار اين چرا خيلي، اره:من

 ليحا چه شنيدم عموم از ومادرم پدر مرگ خبر وقتي سخته چقدر کنم،نميدوني تحمل نميتونم

 بگو نگارم و نفس به تو خبرو اين گفت بهم عموم ،وقتي داشتم

  گفتم نفس نگارو به وقتي

  ميکرد نگارم کمک حال اون با گريه زير زد نفس و کرد غش نگار

  کردم نگاشون فقط سنگ مثل من ولي

 نميزدم دم ولي ميشنيدم نفسو هق هق صداي شب هر

 ميگم؟؟ چي ميکني؟ميفهمي درک:باداد ارمين روبه
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 ميکردم هق وهق ميلرزيدم داشتم

 ....خدا خدا، خدا، ؟خدا، رفته يادت منو چرا ميشنوي؟؟؟؟ خدا،خدا،صدامو: داد با اسمون به رو

  ام رفته حال از که ميزدم جيغ همينجوري

 :آرمين

  شدم پياده و کردم پارک ماشينو خونه رسيدم

 رسيد مشامم به ماکاروني بوي که ام کرده باز که رو خونه در

 خوردم مرغ تخم و بيرون غذاي که اينقدر ميگرفتم معده زخم داشتم شکرت خدايا به به

 کجان؟؟؟ بقيه راستي

 است عشق ماکاروني بابا بيخيال رو اونا بابا

 بازه بالکنش در ديدم که اشپزخونه تو رفتم

 شنيدم زدن حرف صداي که در سمت رفتم تعجب با

 نگينه صداي فهميدم کردم دقت کمي

 ميزنه حرف کي با داره يعني

 چيزهايي يه و ميکنه گريه و شده خيره جا يه به و وايساده ها نرده لب ديدم که بالکن تو رفتم

 ميکنه زمزمه

  ميکردم نگاش تعجب با داشتم همينجوري

 ميشه خوشگل ميکنه گريه وقتي چقدر

 ...تو اونوقت ميکنه گريه داره مردم دختر ارمين شو خفه

  روشونش گذاشتم ودستمو نزديک رفتم

 سمتم برگشت سريع
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 به دوباره و کرد من به پشتش ديدم چشماش تو رو تفاوتي بي بعد تعجب اول من باديدن که

 شد خيره همونجا

 ميکني؟؟ گريه چرا:من

 هيچي:اون

 هيچي ميگه ميکني؟؟ گريه چرا ميگم بهش صفره که ادبياتش و بندي جمله

 ناراحتي؟:من

 نه:اون

 شدي؟ خسته: من

 کرد شروع ميترکيده داشته انگار ولي نه يا بزنه حرف باهام داشت شک انگار کرد مکث ثانيه 11

 زدن حرف به

 نمنميتو نداشتن؟؟؟نميدونستن دوسم اونا يعني منه؟؟ دوش روي بار اين چرا خيلي، اره:نگين

 داشتم حالي چه شنيدم عموم از ومادرم پدر مرگ خبر وقتي سخته چقدر کنم،نميدوني تحمل

 بگو نگارم و نفس به تو خبرو اين گفت بهم عموم ،وقتي

  گريه زير زد نفس ولي کرد غش نگار گفتم نفس نگارو به وقتي

  کردم نگاشون فقط سنگ مثل من ولي

 نميزدم دم ولي ميشنيدم نفسو هق هق صداي شب هر

 ميگم؟؟ چي ميکني،ميفهمي درک:باداد من روبه

 ميزد جيغ ميلرزيدو داشت

 ...خدا خدا، ؟خدا،خدا، رفته يادت منو چرا ميشنوي؟؟؟؟ صدامو خدا،خدا،: گفت داد با اسمون به رو

 بغلم تو گرفتمش سريع که زمين ميخورد داشت رفت حال از که

  تو بردمش و

 تو رفتم و کردم باز و بود مستقر توش فعال که اتاقي در و باال رفتم ها پله از
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 کردم نگاه اش قيافه به خوابوندمش وروتخت

  مظلومه خواب تو قيافش چقدر

 :زمزمه وبا کرد پاک اشو گونه رو هاي اشک دست باپشت

 باشه؟ کشيده زجر دختراينقدر اين ميکرد فکرشو کي

 ميکنم فکر اومد خواهر تا سه اين سر که بالهايي که وقتي

 دختر تا سه اين به برسه چه نميارم دووم ودرد غم اين زير من ميبينم

 زا بيشتر که نگين مخصوصا باشم خواهر تا سه اين مراقب دادم قول خودم به اتاق تو لحظه اون

  کشيده زجر همه

 غم هي هست غم يه چشماش ته تو اما باشه شاد شايد نگارونفس با وقتي نگين ولي دونم نمي

 ... بزرگ خيلي

 :نگار

 ميکردم کار نيکوروش استاد تحقيق رو داشتم و بودم نشسته اتاقم توي

 بودم همکالسي اروين با محمودي کالس بر عالوه کالسم اين

 خورد در به ضربه تا چند که بود اخراش تقريبا

 باشه؟؟؟ ميتونه کي يعني

 تو مياد پايين ميندازه سرشو خر بالنسبت چون نيست که نفس

 زدن حرف ميکنه شروع تو بياد اينکه از قبل که نگينم

 من دارم اي عتيقه خواهراي چه

 ...حتما پس

 بله؟؟؟:من

 تو؟؟؟ بيام ميشه:اروين
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 بيا اره:من

  شدودروبست وارد اروين

 بخورم قهوه فنجون يه ميخواست دلم االن قدر چه که بود،اخ قهوه فنجون يک دستش

 روميز گذاشت فنجون و نزديک اومد

 منه؟؟ برا:من

 چسبه مي بد قهوه فنجون شدي،يک خسته گفتم اره:اروين

 (داد؟؟ تيتاب اين به کي)ممنون واييي:ذوق با من

 خواهش:بيرون ميرفت اتاق از که حالي در اروين

 هي گفتم اين به بودم مرگ حال در که دفعه اون من ببينم کن صبر بخورم،اما رو قهوه خواستم

 کرده؟؟؟؟؟ دم قهوه شده؟؟؟؟ چطور االن نياورد بيار برام اب ليوان

 (بدم؟؟؟ پپسي)شده؟؟؟ عاشقم نکنه

 است عشق رو قهوه بابا بيخيال اه

***** 

 ارمد دستشويي به نياز عجيب کردم احساس که بودم خورده رو قهوه که بود ساعتي يه کنم فکر

 دستشويي سمت دويدم

  نداشت فايده ولي

 ميشدم بلند بايد دوباره بشينم ميومدم تا

 بودا وضعي يه اصال

  بودم اتاقم تا دستشويي مسير روي پياده درحال ساعت سه دو کنم فکر

  روشکر شد،خدا سفيد وضعيت که

 اتاقم تو برگشتم
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 کو؟؟؟؟؟؟ تحقيقم هاي برگه پس وااااا

 ...که بود ميز رو

  ببينم وايسا

 تحقيق.. ..دستشويي....قرص...اروين...قهوه

  اروين ميکشمت:جيغ با

 پرو ي پسره ميکنم ات کله سر از پوست

 اتاقش دم رفتم

 زدم در بازم زدم زدم،در در

 !شده کر شايدم يا نميشه حاليش ادب اين نخير

 قفله فهميدم کردم باالوپايين و در دستگيره

 چماقمقل داداشاي به بياي توها،اگه نپوشيدم،نياي لباس نيا نيا:زد جيغ دخترانه صداي با اروين

 بزننتا سرت رو بريزن ميگم

  وچل خل پسره

 بود گرفته ام خنده اروين ي پرعشوه لحن از طرفم يه از ميخوردم حرص طرف يه از

 (شوهر مخفف)شوشو منم ضعيفه درو کن باز: التي باصداي من

 داريم؟؟؟؟ بچه تا چند مو بگو موگوي راست اگه شوماييد؟؟؟ اقا اوا:اروين

 ميوفته؟؟؟ من گير وچله خل انسان هرچي ،چرا خدايا

 ( ها ميکنه جور باهم رو دروتخته خدا راسته)بگم؟؟ چي ديوونه اين به من حاال

  نده حرص منو دروبازکن،اينقدر اروين:من

  ميکشه منو اقام بيرون بيام اگه نعععععععع:اروين

  کشمتم مي من نخير
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 بده تحقيقمو مادرت، جون اروين:من

 بدم؟؟ رو چي چي:اروين

 مزخرف مسخره بمير برو اه:من

  گريه زير بزنم بود نزديک رفتم اتاقم به کوبيدن وپا حرص با و

 .... بيشعور اروين اين اونوقت کردم کار هفته دو تحقيق اين رو بيچاره بابامن

  کنم؟؟؟ چه تحقيق بدون من حاال

 :نگار

 گذره مي دزديد تحقيقمو اروين که روز اون از روز دو

 کنم تالفي کارشو نتونستم هنوز ومن

  خوردم حرص روز اون چقدر خدا واييي

 گرفت کامل نمره و داد ارائه خودش اسم به رو بنده تحقيق اروين اقا

  شد کسر نمره دو تحقيق نيوردن دليل به بنده واز

 (نمياد بارون سياهه گربه دعا به)شي تيکه تيکه تريلي زير بري الهي اي

**** 

 جـومـونـگــ ميديدم منو ي عالقه مورد فيلم وداشتيم بوديم نشسته حال تو همه

 ذهنم تو اومد فکرپليد يه که

 همه وروبه زدم خبيث لبخند يه

 ميخواد؟؟؟ نسکافه يا چايي کسي:من

  کردن نگام باتعجب همه

 شده گشاد تريلي چرخ اندازه چشاشون ها بيچاره اين نکردم کار اينقدر اخي،من

 بدم؟؟؟ نسکافه بهتون ميخوام چيه،بده:من
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 :وروبهشون شدم بلند ازجام

 نبود؟؟؟؟

 کنم اجرا امو نقشه تا رفتم منم و کردن موافقت همه

 خيس خودمو شب ميترسم،اگه اين از من مامان)يوهاهاها يوها اروين اقا کبابه برات دلم اخييييي

 ( چرا نگيد کردم

 :نگار

 مهربونم من چقدر اخه

 ...خوام مي فقط هرکول اون کار برابر در

 بيرون اومدم اشپزخونه از

 بود خبيث لبخند اون هنوز لبم روي

  کنم مهربون لبخندمو کمي کردم سعي

 !!ميشه؟؟ مگه اما

 کنم؟ چيکار رو ميزنه چشمام که پرژکتوري بشه هم اگه حتي

 کردم حرکت اروين سمت به همه از واول پذيرايي تو رفتم

 بود کرده ايجاد قشنگي خيلي هارموني چشماش رنگ با بود کمرنگ ابي لباسش اخييييي

  موندم ام جمله کف تو خودم يعني گفتم چي اوهو

 ها؟؟؟ بياري سرش باليي چه ميخواي رفته يادت انگار خانوم نگار

 نشده عوض تصميمم من نخيرم

  گرفتم جلوش رو سيني

1،2،3 

 روش کردم روچپ ،سيني برداره نسکافه ليوان يه خواست تا
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  بپربپرکنان شدوهمينجوري بلند جاش از و زد حيدري داد يه که

 سوختم،سوختم:زد مي داد

 نره هفتم اسمون تا ام خنده که کردم حبس سينه تو نفسمو

 :گفتم وپشيموني نادم مثال صداي با اروين روبه ميزدن برق صدرصد که چشمايي با

 شد؟؟ چي ببخشيد،نفهميدم واي اي

 :کردوگفت نگام انداخت مي وحشت به ادمو که وعصبي خشن چشماي با اروين

 نداره اشکالي

 مياره سرم رو بال بدتراين برابر صد مطمئنم من شدم بدبخت خدا خود يا

 باال طبقه دويد اروين

  نبوده درست ام خيلي کارم ميبينم ميکنم فکر که االن

 بود حقش دزديد تحقيقتو اون شو خفه نگار اه

 اومدم خودم به ارمين باصداي

  ميکردم فکر نقشه رو داشتم روزم5 بگم،اين بهتون رو نقشه وقتشه ديگه ها بچه:ارمين

 نقشه؟؟؟ کدوم:من

 ما؟؟؟ پيش اومديد چرا شما:ارمين

 گذاشتي؟؟؟ وقت روش روز5سخته؟؟که اينقدر وسفته چک تا چند برداشتن يعني:من

 خونه تو ودزدگيرو دوربين واقسام انواع محافظ تا111 ياروحداقل اون تر، سخت اينم از:ايدين

  ميکنه سخت مارو کار که داره اش

 :نگين

 کنيد؟؟؟ ريسک اينقدر حاضريد که ها چک اين مهمه اينقدر يعني:من

 مدارک اون مخصوصا تره، مهم ميگيم ما که چيزي اين از وسفته چک اين حقيقت در:ارمين
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 مدارک؟؟؟:نفس

 مدرک چون ولي دنبالشن ايرانم پليساي که داريم سروکار اي خالفکارحرفه يه با ما ببين:ايدين

 انداخت گيرش ميشه راحت مدارک اون با ولي بندازن گيرش تونن نمي ندارن

 باشه؟؟ مهم واستون مدارک اون بايد چرا:نگار

 حساب تسويه:ارمين

 حساب؟؟؟؟ تسويه:پريده باال باابروي

 بود شده برجسته پيشونيش رگ و ميشد قرمزتر صورتش لحطه هر کردم نگاه ارمين وبه

 پرسيدم؟؟؟ چيزبدي من مگه کردم تعجب

  تو دراومد از اروين ديدم که

 هي اين حتما بکنه رو کاري دليل بي که نبود ادمي نگار خب سوخت،اما واسش دلم چقدر بيچاره

  درخته خود از کرم گفتن قديمم ديگه،از کرده کاري

 :کردم نگاش برگشتم ايدين غمگين صداي شنيدن با

 تهديدش بار هزار بود،محسني دستش محسني پرونده زمان واون بود رتبه عالي سرهنگ پدرم

 ...من پدر اما ميشه بد خودت برا نکن کارو اين کرد

 تموندس به نامه يه روز يه که بوديم دنبالش دربدر شد گم هفته يه آوين خواهردوقلوم پيش سال3

 ...رسيد

 دستاش تو گرفت سرشو و نگفت هيچي ديگه و

  کردم نگاه بهشون

 کرده؟؟؟ ديوونه برادرارو اين که بوده چي نامه اون تو مگه

 رو ادافت پاکت يک کردم باز که رو خونه برميگشتم،در بيمارستان از:گفت اروين دقيقه يک بعد

 نوشته يه وفقط فقط هيچي، تمبري نه ادرسي نه کردم نگاه روشو برداشتم شدمو خم زمين

 هک بازکردم پاکتو باشه اوين از اي نشونه اينکه هواي به«ناصري اميرعلي سرهنگ به تقديم»

 اواوينباب به ربطي چه اينا نميفهميدم بود،اولش سوخته جسد عکس چندتا توش...توش که...توش
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 ايهو ما بوديم،وهميشه قلو سه واوين منووايدين شد اوار روسرم دنيا خوندم رو نامه وقتي اما داره

 ...اونا اما بوديم کوچولومون خواهر اوين برادرعاشق تا داشتيم،ماسه اوينو

 خودت اما نکن دخالت کارمن تو بودم گفته بهت سرهنگ:بود نوشته نامه تو:قرمز چشماي با ارمين

 با بودم تهگف بهت کشيد زجر چقدر نميدوني ،اخي دخترته تک عکساي عکسا اين ببين خواستي،بيا

 از پر روصورتش خواهرم اوين... که بود فيلمم يه ها وعکس نامه اون بر عالوه نيوفت در من

 وزوندنشس گرفتن بعد بودن کرده تجاوز بهش جمعي دسته که که،اينه اينه اينا از بدتر بود کبودي

 

 اوين بيچاره من خداي واييي نکشم جيغ تا گرفتم دهنم جلوي دستمو

 بيرون ورفت بلندشد ارمين حرف اين از بعد اروين

 اند شبيه انقدر واروين ايدين چرا بگو پس

 ميکشم دموخو نميارم دووم من بياد يانفس نگار سر باليي همچين اگه ميبينم ميکنم فکر لحظه يه

 کردم نگاه نگار به برگشتمو فين فين باصداي که بودم شک بودتو دقيقه 15کنم فکر

 نميکرد پنهون احساساتشو وقت هيچ بود عادتش بچگي از

 ميکنم کمکشون من گرفتم تصميمو

 ميکنيم؟؟ شروع کي:من

 ميبينيم خونشو نزديک از ميريم فرداشب:ارمين

 بخير همگي شب:نفس

 بخير شب:من

 تواتاقمون رفتيم پاشديم همگي

**** 

 :نگين

 کنيد؟؟؟ ريسک اينقدر حاضريد که ها چک اين مهمه اينقدر يعني:من
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 مدارک اون مخصوصا تره، مهم ميگيم ما که چيزي اين از وسفته چک اين حقيقت در:ارمين

 مدارک؟؟؟:نفس

 مدرک چون ولي دنبالشن ايرانم پليساي که داريم سروکار اي خالفکارحرفه يه با ما ببين:ايدين

 انداخت گيرش ميشه راحت مدارک اون با ولي بندازن گيرش تونن نمي ندارن

 باشه؟؟ مهم واستون مدارک اون بايد چرا:نگار

 حساب تسويه:ارمين

 حساب؟؟؟؟ تسويه:پريده باال باابروي

 بود شده برجسته پيشونيش رگ و ميشد قرمزتر صورتش لحطه هر کردم نگاه ارمين وبه

 پرسيدم؟؟؟ چيزبدي من مگه کردم تعجب

  تو دراومد از اروين ديدم که

 هي اين حتما بکنه رو کاري دليل بي که نبود ادمي نگار خب سوخت،اما واسش دلم چقدر بيچاره

  درخته خود از کرم گفتن قديمم ديگه،از کرده کاري

 :کردم نگاش برگشتم ايدين غمگين صداي شنيدن با

 تهديدش بار هزار بود،محسني دستش محسني پرونده زمان واون بود رتبه عالي سرهنگ پدرم

 ...من پدر اما ميشه بد خودت برا نکن کارو اين کرد

 تموندس به نامه يه روز يه که بوديم دنبالش دربدر شد گم هفته يه آوين خواهردوقلوم پيش سال3

 ...رسيد

 دستاش تو گرفت سرشو و نگفت هيچي ديگه و

  کردم نگاه بهشون

 کرده؟؟؟ ديوونه برادرارو اين که بوده چي نامه اون تو مگه

 رو ادافت پاکت يک کردم باز که رو خونه برميگشتم،در بيمارستان از:گفت اروين دقيقه يک بعد

 نوشته يه وفقط فقط هيچي، تمبري نه ادرسي نه کردم نگاه روشو برداشتم شدمو خم زمين
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 هک بازکردم پاکتو باشه اوين از اي نشونه اينکه هواي به«ناصري اميرعلي سرهنگ به تقديم»

 اواوينباب به ربطي چه اينا نميفهميدم بود،اولش سوخته جسد عکس چندتا توش...توش که...توش

 ايهو ما بوديم،وهميشه قلو سه واوين منووايدين شد اوار روسرم دنيا خوندم رو نامه وقتي اما داره

 ...اونا اما بوديم کوچولومون خواهر اوين برادرعاشق تا داشتيم،ماسه اوينو

 خودت اما نکن دخالت کارمن تو بودم گفته بهت سرهنگ:بود نوشته نامه تو:قرمز چشماي با ارمين

 با بودم تهگف بهت کشيد زجر چقدر نميدوني ،اخي دخترته تک عکساي عکسا اين ببين خواستي،بيا

 از پر روصورتش خواهرم اوين... که بود فيلمم يه ها وعکس نامه اون بر عالوه نيوفت در من

 وزوندنشس گرفتن بعد بودن کرده تجاوز بهش جمعي دسته که که،اينه اينه اينا از بدتر بود کبودي

 اوين بيچاره من خداي واييي نکشم جيغ تا گرفتم دهنم جلوي دستمو

 بيرون ورفت بلندشد ارمين حرف اين از بعد اروين

 اند شبيه انقدر واروين ايدين چرا بگو پس

 ميکشم دموخو نميارم دووم من بياد يانفس نگار سر باليي همچين اگه ميبينم ميکنم فکر لحظه يه

 کردم نگاه نگار به برگشتمو فين فين باصداي که بودم شک بودتو دقيقه 15کنم فکر

 نميکرد پنهون احساساتشو وقت هيچ بود عادتش بچگي از

 ميکنم کمکشون من گرفتم تصميمو

 ميکنيم؟؟ شروع کي:من

 ميبينيم خونشو نزديک از ميريم فرداشب:ارمين

 بخير همگي شب:نفس

 بخير شب:من

 تواتاقمون رفتيم پاشديم همگي

**** 

 :نگار
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 کردم نگاه ساعت به شدم بيدار چشمام تو خورد که نورخورشيد با صبح

 بود 7ساعت واييييي

  داشتم کالس 7:31ساعت

 پايين ورفتم شستم وصورتمو دستشويي پاشدمورفتم جام از فشنگ مثل

 دادم بلند سالم يه بودن خونه تواشپز همه

 خنده زير زدن وبعدش کردن نگام وباتعجب دادن جوابمو

 خورديد؟؟؟؟ قرصاتونو مطمئنيد ها بچه:من

  کردي؟؟؟؟ خودت به نگاه نگاريه:نفس

 چمه؟؟؟ مگه:من

 ببين خودت برو:خنديدن درحال نگين

 اينه جلو ورفتم بيرون اومدم ازاشپزخونه

 شده؟؟؟؟ کوتاه اينقدر چرا شده؟؟؟ اينجوري چتريام چرا وااااااااا

  بود شده کوتاه نامرتبي طرز به هام چتري

 !!!!کرده؟؟؟ کارو اين کي يعني

 ارويننننننننننننن

 نميذارم ات زنده اروين:جيغ با

 اشپزخونه تو ودويدم

 شده؟؟ اينجوري موهات چه من ،به نداريا رواني تعادل وا:پريدوگفت جاش از اروين

 داره؟؟؟ دشمني من با تو جز کي ام خونه اين نميشه،تو کوتاه که خودش:باجيغ من

 ميکرديم تهديد رو وهمديگه ميچرخيديم ميز دور داشتيم همينجوري

 ولباسش صورت رو ريختم و برداشتم ميز رو از شير ليوان يه سريع که
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 شدم تر نزديک بهش کردم استفاده فرصت از منم وايساد حرکت از که

 ماليدم توصورتش وبادست برداشتم رو وکره

 زدم داد حالت همون در شدم خارج اشپزخونه از عقب وعقب کردم نگاه شاهکارم به لبخند با وبعد

  باش ازاينها بدتر منتظر بود کمش تازه اين:من

 اتاقم تو ورفتم

  کنم تالفي کارشو اين از يخورده تونستم حداقل که بودم خوشحال خيلي

 دهش يوزارسيف تو خدمتکاراي شبيه گريه رو بزنم ميخواست دلم تواينه خودم ديدن دوباره با اما

 (ميکنن درک خوب حسو اين دخترا)بودم

  بدم قر وسط برم وخودم بذارم «برقصن بايد خوشگال»اهنگ ختمت تو الهي اروين

 خدا داونديخ به بخوري گزم زمين به الهي کاراش اين با کرد پير پسرمنو قلبم،اين خدا وايييييييي

 (گرفتتش جو فقط نيست مشکلي)نميکنم حاللت شيرمو

 بخورما صبحونه لقمه يه نذاشت اه

 دانشگاه برم گرسنه بايد االن

 شدم دانشگاه راهي پوشيدمو لباسامو اويزون ي ولوچه لب با

 :نفس

 ايدي ايدي ايدي ايدين ايدين ايدين ايدين:من

 رنهوگ ها ميکني صدا منوآيدي باشه اخرت بار ضمن ميام،در االن خوردي سرمو دختر بسه اه:ايدين

 ميبيني بد

 بدوووووووو نميدن راهم ديگه مادرم جان به ايدين:من

 بابا اومدم:ايدين

 ميده طولش خانوم يه برابر صد ايدين اين وگرنه ها درفته بد خانوما ما اسم فقط خدا وايييي

 افتاديم راه و شديم اقا ماشين سوار
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**** 

 جونم؟؟؟ ايدين:من

 بگو ميخواي؟؟راستشو چي:ايدين

 ...توکه مهربوني توکه خوبي که تو ببين:من

 :وگفت نطقم وسط پريد نشسته موز مثل ايدين

 مطلب اصل سر برو

 ...کنم کار رياضي نتونستم کردم هرکاري ديشب خدا به بابا:من

 خب؟؟؟:ايدين

 بدي؟؟؟ بهم امتحاني سواالي ميشه:من

 چي؟؟؟:ايدين

 باره يه همين فقط خودم جان به:من

 نميشه:ايدين

 توروخدا:من

 زدم زل بهش مظلوم ي باقيافه

 نميشه گفتم کني شرک ي گربه مثل قيافتو نيست الزم:ايدين

  بدي خيلي:من

  پنجره سمت وروموکردم

 کنم؟؟؟ چيکار امتحانو حاال

  ميمونه کفش تو ادم که ميده سوااليي که ايدينم اين اه

***** 

 کرد صدام ايدين که ميشدم پياده ماشين از داشتم
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 زدوگفت مليحي لبخند که کردم نگاش کرده بغ قيافه با

 بخون بروبشين 37و33 ي صفحه

  شدم خوشحال چقدر ميدونه خدا

 زدم وداد شدم پياده ماشين واز بوسيدم گونشو ومحکم جلو رفتم

 اقايييييي خيلي

 دويدم رو مدرسه راه وتا

 :نگين

 نبود خونه خونه،هيچکي رسيدم ولورده له وکوفته خسته

 اشپزخونه تو ورفتم کاناپه رو انداختم وکيفمو کردم پرت جا يه هرکدوم کفشامو

 ...که ميخوردم اب بطري از وداشتم کردم دريخچالوباز

 کرده اختراع ليوان اسم به چيزي يه بشر کنم فکر:ارمين

  يقم تو بريزه اب شد باعث که کردم دور دهنم از بطريو که شدم هول انقدر

  کردم يخ وايييي:من

 ميشه خشک مگه اما ميدادم تکون يقمو وهمينجور

 کردي؟؟ چيکار ببين:من

 داره؟ ربطي چه من به:ارمين

 کني؟؟؟ وجود ابراز نميتوني:من

 ؟؟ کوبيدي کي توسر کيفتو نفهميدي تو يعني:ارمين

 کيفمو؟؟:من

 بودم انداخته کاناپه رو کيفمو که من

 بودي؟؟ خوابيده روکاناپه تو:من
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 بله:شاکي قيافه با ارمين

 چه؟؟؟ من به نخوابي ميخواستي اصال اه چيزه اِخب:من

 بشر تو داري رو چقدر:ارمين

 مذا غذا امروز بيارن غذا بيرون از بزن زنگ کنم؛درضمن اماده شب براي لباسامو رفتم من:من

 نداريم

 ديگه؟؟؟ امر:ارمين

  ميگم بهت بعد بکنم فکرامو تا وايسا ساعتي چند يه اما هيچي که فعال:من

 باال رفتم و

****** 

 :نفس

 اينجاست؟؟:من

 اره:اروين

 نعععع؟؟؟:نگار

 اوره؟ تعجب اينقدر:ايدين

 هخون به ورود وصله ها نرده به که خاردارهايي سيم اين با بزرگه،تازه خيلي که اينجا اخه خب:من

 ممکنه غير

 ريخته رو نقشه بياد،اون ارمين کنيد صبر بايد:اروين

  روببينيم خونه ازنزديک تا بوديم اومده وما بود شده شب

  شديم نمي جا ماشين يه تو همگي چون

 بيايم ماشين دوتا با گذاشتيم قرار

 بود مشکي ازراي يک که اروين توماشين ونگار،آيدينواروين من
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 ميومدن بود مشکي کوپه که ارمين ماشين با وارمينم ونگين

 بوديم ومنتطرشون بوديم رسيده ها اون از زودتر ما

 ...رفتن خودشون پيچوندنا مارو اينها کنم فکر ها بچه ميگم: من

 که ينماش ي پنجره سمت وبرگشتم شنيدم ماشينيو بوق صداي که بزنم حرفمو ي ادامه خواستم

 (ميشه؟؟ نوشته اينجوري)شدن شرفياب وارمين نگين ديدم

  شديم پياده ماشين از

 وارمين نگين به رو اروم نه بلند نه صداي با من

 ماش. نميزدن که سرتون پشت حرفايي چه اينا بدونيد اگه ساعته؟؟؟ يک کجاييد شما بابا:من

 هک بدبخت من ميگفتن،مراعات چيزايي همچين يه و وحال عشق رفتيد ماروپيچوندين،خودتون

 ...که نميکردن هم رو نشده سالم18 کامل هنوز

 کردم ها بچه ي قيافه به نگاه يه

 بندازه جفتک ميخواد که خري مثل:نگار قيافه

 باشن گرفته گازش که خري مث:اروين قيافه

 :ميکرد من براي شعرو اين تداعي قشنگ ايدين ي قيافه واما

 پنجره چهل ستون چهل بسازم بسازم،من من نفسي يه ايييي

  ها کنه يکسان خاک با منو ميخواست کال يعني

 نکته يه کارمون،راستي سراغ بريم بياين اقا نداشتا،اصال هم موردي اونچنان چيزه،حرفاشون اِ:من

 ايدني دارد،تصوير قانوني پيگرد اينجانب به کردن تالفي زدن وکتک غره،فحش چشم هرگونه

 نفس

 باغ پشت بريم بايد:ارمين

 کردم حرکت باغ پشت سمت به نفر اولين مغول قوم اين دست به شهادت ترس از

  بود باريک البته صد و تاريک خيلي راهش
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  بستم ازپشت شجاعو پسر دست شــــجــــاع،اصال که منم

 (ميگه ايدين)شدم فريزرعزيز پشت گرفتن پناه به مجبور شده خيس باشلواري

  باغ ته رسيديم

 کردم نگاه ديوار به

 کو؟؟؟ خاردارها سيم پس اِ

 !!نداره؟؟ هم کشيدن؟؟؟نرده خاردار سيم درو جلوي فقط يعني

 کنيم شروع وکارمونو اينجا بيايم بايد ديگه شب5:ارمين

 ديگه؟؟ شب 5چرا:نگار

 فردا دو؛پس کنيد دفاع خودتون از بتونيد تا بديم شما ياد رزمي فنون سري يه بايد يک؛ما:ارمين

 باشيم داشته شرکت مهموني تويه نفرمون 3هر بايد

 چي؟؟ برا مهموني دوما ميکنيم کار کاراته نفرمون هرسه ما اوال:نگين

 قشهن مهموني همون تو بايد شخصي يه از اينکه خاطر به ميکنيم،مهمونيم مبارزه پس خب:ارمين

 بگيرم رو خونه اين ي

 کنم؟؟؟؟ مبارزه گودزيالها اين با چجوري من نگين،اخه بشنوم تو عروسي خبر من الهي اي

 کنيد؟؟؟؟؟ ردوبدل نقشه مهموني تو ميخواين قحطه جا نيايم؟؟؟اصال ما نميشه:من

 داريم پيش در مبارزه يه فردا که بريم تر سريع ديگه خب:اروين

 ميکني؟؟؟ مسخره مارو وگرنه ام خسته االن که حيف حيف

 کرديم حرکت خونه سمت به و شديم ماشينا سوار رفتيم

******* 

 شدم بلند ازجام همه از زودتر فرداصبح

 بوديم تعطيل رو روز سه اين خداروشکر خب
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 کنم؟؟؟؟ چيکار صبحي اول حاال

 بخوابم ديگه خوده يه بگيرم خب

  بالش رو گذاشتم سرمو

 ميبره؟؟؟ خوابم مگه اما گذشت ربع يه تقريبا

 کنم؟؟؟ چيکار ببينم کنم فکر يکم بزار خواب بيخيال پس خب

 دارم نياز ريزي کرم به شديد ميکنم احساس

 کار؟؟؟ اين براي ايدين از بهتر کسي چه وخدايي

 بيارم؟؟؟ سرش باليي چه حاال خب

 ( کرده کشف سياه نخود)فهميدم آهــــا

****** 

 اشپزخونه تو رفتم پاورچين پاورچين

 شدم باال طبقه وراهي ليوان تو ريختم سرد اب ليوان يه يخچال سراغ رفتم

 ديدم راهرو تو نگين که

 دختر ينا ببينيد)بدي؟؟ قبر عذاب کي چيه؟؟ميخواي دستت اب ليوان بخير،اين صبح سالم:نگين

 (داره اشنايي نفس بدجنس ذات با من گلم

 (عزيزم؟؟؟ خوبي)باالمجان؟؟؟ خودم،خَيوُبي گل اباجي سالم عليک:من

 ،نگفتي؟؟ خوبم ممنون مرسي:نگين

 مورچه به)رسه؟؟ مي مورچه يه به من ازار منکرم؟؟؟اصال نکير من قبر؟؟؟مگه فشار منو واااا:من

 بخورم ابو خوام مي(ميرسه گودزيال،هرکول اقسام وانواع کروکديل به نه،ولي

 کنم اماده صبحونه برم من پس باشه:مشکوک قيافه با نگين

 اومد جونم ايدي اتاق در صداي يکهو پايين،که رفت نگين
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 شلوارش رو بريزم ابو دستشويي سمت بره خواست تا که شدم قايم ديوار پشت رفتم سريع

 گاهن شدويه خم زده وبهت موند نصفه خميازش من کار اين با که ميکشيد خميازه داشت بدبخت

 کرد شلوارش به

 :گفتم چگونه بلند باصداي بيرونو اومدم مخفيگاهم از من که

 کردي خيس چرا شلوارتو کردي جيش چرا ني ني

 نميکنم خيس ديگه شلوارمو نميکنم جيش ديگه مامان مامان

 بود شلوارخواهرم بود اخرم بار اين

  ذاره نمي زنده منو ايدين اين خودم جان به

 نشون اينم خط اين

 خوبه؟؟ حالت:من

 بياره هجوم سمتم وبه بشه اتيشي شد باعث حرفم همين

 سپردم خودت به خودمو هاشم قمربني يا

 دويدن کردم شروع ناخوداگاه منم

 :نفس

 کردم شروع نور وباسرعت حياط تو کردم پرت خودمو وقفه بي و هال در سمت دويدم سريع

 دويدن

 عمرا پس پامه ي کوچيکه انگشت ناخن بزرگم تيکه برسه من به بشر اين دست ميدونم که من

 ايدين اقا برسي بهم بزارم

 شنيدم سرم پشت از سگ پارس صداي که ميدويدم داشتم همينجوري

 بازه؟؟؟ چرا پس بودن نبسته اينو مگه ياخدا

 :کشيدم جيغ ناخودگاه

 ميخوره منو االن بگيره رو سگه اين يکي
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  چسبيدم ديوار وبه باغ ته رسيدم که ميدويدم داشتم همينجوري

 بلنده خيلي که چيکارکنم؟؟ديوارم حاال وايي

 ...که ميکنه تيکه تيکه منو مياد االن سگه اين

 بودم کرده فراموش ايدينو کل به انگار اصال

  ميشد نزديک بهم اوري سرسام سرعت با لحظه هر که سگه طرف کردم رومو

 ام نشسته زمين روي جا وهمون گريه زير زدم ترس از که بود رسيده بهم تقريبا ديگه

 بميرم خوام نمي من نه بودم،اما خوبي دختر بيامرزتم خدا

 شنيدم بلندو خيلي سوت يه صداي که ميکردم وگريه ميکردم فکر مرگ به داشتم

 !!!بزنم سوت اينطوري ميتونستم منم مرگم قبل کاش

 کنه تموم کارمو بياد سگ بودم منتظر

  نيومد کردم صبر چي هر اما

 وايساده روم جلو ابي چشم ي فرشته يه ديدم که کردم بلند پاهام رو از سرمو

 (هيز ي دختره)شدم ايدين زيبايي محو اومدو بند ام گريه ناخوداگاه

 جيگره چقدر بشر اين خدايي

 شد مانعش من سمت وحرکتش خوردنش تکون با که ميکردم اناليزش داشتم

 که وايسا،نميمري سرجات دودقيقه خوو بميري اي

 خوبي؟؟؟:جلووگفت اومد

 (نه ميگيد شما ميزنه چل اين ميگم من)رمانتيک چه وايييي!!!شده؟؟ نگرانم يعني

 خوبه؟؟؟ حالت نفس:دادوگفت تکون صورتم جلو دستشو

  نفس ميگه خوشمل چه وايييي

 فدات به نفس
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 (عزيزم بودي)شدم؟؟ شدم؟؟؟خل طوري اين من چرا وا

 بپره سرم از مزخرف افکار اين تا دادم تکون وراست چپ به سرمو

 :گفتم کنان وزمزمه شدم بلند جام از

 خوبم

  بودم درگير وباخودم کردم حرکت خونه در سمت وبه

 دارم؟؟ دوست رو ايدين من يعني

 ندارم دوسش من نه نه

  ديش مي زهرمار برج ميزد حرف ايدين با فرناز وقتي نبودي تو نفس؟؟مگه ميزني گول خودتو چرا

 نداشت ايدين به مياد،ربطي بدم دختره اون از من نه

 ميادن مياد؟؟؟اگه بدت صميميتم دوست مهشيد از چي؟؟ مهشيد از مياد بدت دختره اون از تو باشه

 ينيميب ايدينو وقتي شدي؟؟چرا سرد بهش نسبت ميزنه حرف ايدين با داره ديدي وقتي چرا پس

 ميگيري؟؟ها؟؟؟ قلب تپش

 نداره دوست منو اون ولي:وار زمزمه

 ميدوني؟؟؟ ازکجا

 از جونم ي همه ،کال کمرم،سرم کردم احساس که بودم انداختن کل درحال وجدانم با خالصه

 شد خيس پشت

  کرده خيس جونمو تموم و گرفته من سمت به برداشته ابو شلنگ بيشعور ايدين ديدم برگشتم

 ايدين نميذارم ات زنده:زدم جيغ

 کوچولو خانوم کن نوش ضربتي ضربتي زدي:خونسرد ايدين

 بابابزرگ نيستم کوچولو من:من

 «بزرگ مامان »شد اشتباه ببخشيد:ميشد رد کنارم از که درحالي ايدين

 خونه تو رفت سريع و

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمنکاربر Anahid75 | شيطونا تا سه دو رمان

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

 

51 

 

  ميکنم اَش تکه تکه ميکشم اينو من خدا واي

 شدم خونه راهي غرغر با همينجوري

 ( گلم درخته خود از کرم)نميشه؟؟ شب روزش نده حرص منو روز يه اين نميدونم

 :نگار

 شد خونه وارد ديدم نفسو که پايين ميومدم ها پله از داشتم

 شدي؟؟؟ کشيده اب موش مثل چرا سالم،وا:من

 نکندم موهاتو تک تک تا کنار برو نگار:نفس

 قاطي؟؟ اينقدر ،چرا بابا خوب خيله:من

 نيست چيزي:گفت باالبلند ميرفت ها پله از که همينطور نفس

 !!!نميشه هار بيخودي نفس وگرنه گرفته گاز اينو يکي ميدونم که من اما

 دارم تري مهم کار االن اينوبيخيال فعال

 کرده درست نگين که ايي خوشمزه ي صبحونه به حمله

**** 

  گفتم ها بچه به رو خوردم چاييمو که وقتي

  خونه اين تو سريد حوصلم کنيم؟؟بابا چيکار ميخوايم تعطيله که امروز بچه:من

 بازي بريم ميخوايم که3 ساعت تا خريد،ميتونيم بريم ديگه روز 5و فرداشب براي بايد امروز:ارمين

 کنيم

 خريدم عاشق من شد،وايي باز بناگوشم تا نيشم خريد اسم بردن با ناخوداگاه

 بازي؟؟؟ چه:نگين

 خوبه؟ واليبال:ارمين

 عاليه:ونگين من
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 خودشه تو خيلي نفس ميکنم احساس چرا نميدونم

 خودشه؟؟ تو شده؟؟خيلي چش نفس:اروم باصداي نگين به رو

 بوده خودش تو اومد،همينجوري ازبيرون ازاينکه اينکه از نميدونم،بعد:نگين

 سرده خيلي هوا که بپوشين حسابي درست لباس يه بريد خب:اروين

 لباس تا رفت و سرجاش گذاشت برداشتو ميز رو از چيزيو يه هرکي شديم بلند جامون از همه

 بپوشه مناسب

****** 

 ميکردن نصب بازي واسه تورو داشتن وارمين واروين بوديم شده جمع حياط تو همه

 ما سمت اومدن شد تموم که تور نصب

 ميکشن؟ يار کيا:ايدين

 باال بردن دستاشون وارمين نگين

 بکشيد يار باهم دوتا شما خب:اروين

 گفتن باهم دوتايي ويکهو وايسادن هم جلوي وارمين نگين

 من من

 من من:نگين

 من من:باالرفته ابروي بايک ارمين

 من من:سماجت با نگين

 من من:ارمين

 ترن مقدم خانوما بابا بيخيال داداش:اروين

 ( گرفتتش مالکيت حس)خودم پسرجنتلمن افرين افرين

 من من:نگين
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 تو تو:ارمين

 کشيدم:نگين

 رو؟؟ کي:ارمين

 نگارو:نگين

 اروينو:ارمين

 ايدينو:نگين

 نفسو:ارمين

 شد شروع بازي ترتيب اين وبه

 .... 

 :نگين

 پهن اج يه تقريبا وهرکدوممون شديم خونه وارد خسته تني با شديم مساوي باهم که بازي يه بعد

 شديم

 چه نگين اين کرديد دقت)خوره؟؟؟ مي چايي کسي:همه وروبه شدم بلند جام از دقيقه 5بعد

 (خودش واسه کدبانوييه

 دستت قربون اخ:اروين

 ميخوام منم:ايدين

 منم:نگار

 باشه کمرنگ من مال:نفس

 ديگه؟ امر:گفتم کمرمو به زدم دستامو

 کافيه باشه کمرنگ همون قربونت نه:نفس

 ميخواي؟ توام:ارمين به رو من
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 ميشم ممنون:ارمين

 خونه اشپز تو رفتم

 که ناال به نه بود خودش تو اونقدر که صبحونه سر به نه بود نفس رفتاراي تغيير درگير فکرم

 نبود موفق انچنان اما بده نشون قبل نفس همون خودشو ميکرد سعي

  ميکردم فکر داشتم که جوري همين

 رو گذاشتم ام قوري سرجاش گذاشتم بعد قوري تو ريختم دوقاشق اوردم در رو چايي قوطي

 کتري

 نيوتنم ن،باباميکن فکر چقدر اينا کرديد توجه)رفتم فرو فکر تو ميز پشت صندلي رو ام نشسته رفتم

 (نميکرد فکر ميکنن فکر اينا که اينقدر

 نگين؟؟ شد چي چايي پس:اومدم خودم نگاربه باصداي

  ميريزم االن:من

 کتري سراغ رفتم شدم بلند جام از

 ميکنه؟؟؟ چيکار کتري رو چايي قوطي واااااا

 کو؟؟؟ قوري پس

  کردم باز تو کابينت در

 کابينته تو که قوري وايييي

 گذاشتم؟ عوضي جاشونو که بوده پرت حواسم اينقدر خدايا

 هال تو ورفتم گذاشتم درست جاشونو ايندفعه

 کو؟؟ چايي پس:نگار

  بکشه دم کنيد صبر بايد بودم گذاشته عوضي قوري با چاييو قوطي جاي ولي ببخشيد:من

 چي؟؟ يعني:ايدين

 کابينت تو گذاشتم قوريم کتري رو گذاشتم چاييو قوطي يعني:من

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمنکاربر Anahid75 | شيطونا تا سه دو رمان

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

 

54 

 

 چي؟؟؟:نفس

 کردن همراهيش همه که خنده زير زد حرفش اين بعد

 نبود حواسم خوب ها مسخره:بلند باصداي من

 پَر؟؟ چايي يعني:اروين

 بکشه دم کنيد صبر بايد نخيرم:من

 .... يکهو که ونشستم

 :نگار

 نميان؟؟؟ چرا پس اه:من

 بزنم بهشون زنگ نميدونم،بذاريه:اروين

 ارمين به زد زنگ دراوردو وگوشيشو

 کجاييد؟؟ شما معلومه الو،ارمين:اروين

..... 

 چي؟؟:اروين

.... 

 کارکنيد؟؟ چي ميخوايد حاال:اروين

.... 

 اونجاييم ديگه ساعت باشه،يه باشه:اروين

 کرد قطع وتماسو

 شده؟؟ چي:ايدين

 گرفتتشون پليس:اروين

 چي؟؟؟:نفس
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 ميپرسن نازشو ميداره،بعد نگهشون پليس ميرفتن تند بابا،انگار ميدونم چه:حوصلگي بابي اروين

 هپاسگا ميبرنشون نداشتن مدرکي چون نامزديم،خالصه ميگن داريد،اينام باهم نسبتي چه

 کنن؟؟ چيکار ميخوان حاال:من

 پدر وتف گواهي شما خونه بريم بايد اول نامزدن،البته اينا بديم شهادت بريم بابا،بايد هيچي:اروين

 بياريم ومادرتون

 زد؟؟؟ زنگ بهش ميدونه،نميشه رو ها گواهي جاي نگين فقط ولي:من

 ندارن موبايل زدم،االن زنگ ارمين به من که ميگرفتن ازشون داشتن موبايالشون:اروين

 کنيم؟؟ کار چي پس:نفس

 کنيم پيداش اتون،شايد خونه بريم حاال:ايدين

 نگار؟؟ بگو اتونو خونه ميگرديم،ادرس ميريم خودمون اره:اروين

 کرد نگاه من به اينه واز

 پايين ريخت هري دلم نگاهش با کردم احساس چرا نميدونم

 بستم وچشمامو دادم صندلي به تکيه وسرمو دادم ادرسو سختي با

 حسيه؟؟؟ چه اين خدايا

 شدم؟؟ اينجوري چرا

 .... 

 :نفس

 نبود؟؟؟:اروين

 گشتم اتاقشو ،کل بابا نه:من

 کجاست؟؟ يعني:ايدين

 نگشتيم که مونده جا يه فقط:گرفته بغض نگارباصداي
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 کجا؟؟:اروين

 پدرم اتاق:نگار

 کجاست؟؟:اروين

 پاشو امانم حتي کسي نميذاشت بود زنده که وقتي تا پدرم قفله،يعني درش باالست،فقط طبقه:من

 هک نگيني اون تو،اما تنهارفت وخودش کرد باز درشو نگين فوتشونم از بذاره،بعد اتاق اون تو

 اتاق اون تو بريم ما نذاشت کرديم هرکاريش.برنگشت تو رفتش

 توش؟؟ بريم ميشه:ايدين

 کنم فکر:نگار

 ها پله سمت افتاديم راه

 نميتونم ،من کن دروباز تو نفس:دار بغض باصداي نگار

 گلم باشه:من

 باال طبقه رسيدم

 گرفت گلومو بغض راهرو اخر اي قهوه در باديدن

 بازشد اينکه تا رفتم ور قفل با سرم کوچولوي ي گيره وبا نشستم در جلوي

 خودم همه از اخر برن وايدين،نگار اروين اول وگذاشتم شدم بلند

 نمياد باال نفس کردم احساس ديوار ديدن اتاق به ورود با

 خدا وايييي

 رفتم رومون روبه ديوار سمت به

 انداختم اتاق به نگاه يه

 پرونده وخودکاروچندتا وچسب برگه از پر ساده ميز يه

 ميکرد خاصش خيلي ديوار اون ولي بود اي ساده همين،اتاق
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 بود ونوشته عکس از پر ديوار رو

  انداختم عکسا به نگاه يه

 عکس اين واييي

 شد کبود جاش و گوشم تو زد بابام که بود زماني همون مال عکس اين

 ... که بود اين خاطر به اونم خوردم کتک بابام دست از بار يه فقط مياد يادم

 بود خونه تو کم خيلي هم بابا شد،البته کم بابا به نسبت ام عالقه بعد به اون از

 تميذاش ما براي کمي وقت و اتاق اين تو ميرفت برميگشت که بود،شبم کارخونه سر بيشتر

  بود چسبونده کاغذ يه عکس زير

 خوندم رو کاغذ روي ي نوشته شدم خم

 «شده بلند نفسم روي که دستم بشکنه»

  کردم نگاه عکسا بقيه به

 دبو شده نوشته بودووسطش شده چسبونده وخواهرام من نوزادي ديوارعکس ي ديگه قسمت يه

 «دنيا حس ترين قشنگ»

 !!!بابا

 ميلرزيد بغض از بدنم تمام

 ونا بابا که شه ثابت بهم بايد اينجوري نداشته دوست منو اصال بابا ميکردم حس که االن چرا

 ميکردم فکر من که نبود مردي

 زمين رو نشستم

 ..نداره،اما دوستمون بابا ميکرديم نگار؟؟فکر ديدي:نگار روبه

 نداد حرفمو بقيه نداد اجازه گريه

 دويدم حياط سمت وبه شدم بلند جام واز صورتم رو گذاشتم دستمو
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 بيرون کردم پرت خودمو کردمو باز هالو در

 داد مانند قيژ صداي يه که نشستم حياطمون ي زده زنگ تاب رو رفتم

 شده ساخته نصفه درختي خونه به شدم خيره روم روبه درخت به

 کنه درست درختي خونه يه برامون گفتيم بابا به مياد يادم

 شد بيخيالش بعدش کرداما درست شو نصفه خريدوتا وسايلشو

 ام ميکرديم فکر وما بود وکارخونه کارش در غرق اون کرديم،اما قهر وبابا شديم ناراحت چقدر وما

 نيستيم مهم واسش

 نداره دوست مارو بابا ميکرديم احساس خواهر3ما همين برا

 نداشتيم؟؟ گرفتيشون؟؟لياقتشونو چرا خدا:جيغ با من

 تو 13هديگ بياوببين ميشه بيست نمرهاش شيطونت نفس ببين بيا خوام،مامان مي مامانمو من

  شده شده،عاشق بزرگ نفست ببين بخوري،بيا حرص تو که ندارم ام کارنامه

 شده تنگ برات دلم ميکردي؟؟؟بابايي رفتار اينجوري چرا بابا

  بود13ام نمره باالترين کردي فوت که سالي بياوببين نبودي،بيا حساس نمرهامون رو مگه بابا

 اشده،ام عاشق کوچولوت نفس که کنم کنم،تعريف تعريف واست ميخوام برگرد،برگرد ماماني

 نداره دوستش عشقش

  نميشديم دزدي به مجبور ما بودي تو اگه بابا

 معرفتا؟؟؟ بي رفتيد تنها چرا

 شده تنگ مهربونت اغوش برا دلم چقدر ميدوني مامان

  ميديدم بد خواب يا نميبرد خوابم هروقت يادته مامان

 ميخوندي الاليي واسم ميکردي ناز وموهامو روپات ميذاشتي سرمو

 نميبره؟؟؟ها؟؟؟ خوابم نکنم گريه تا يا ميبينم کابوس يا هرشب ببيني کجايي االن

***** 
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 فتادما وارمين نگين ياد که ميزدم حرف وبابا ومامان خدا با داشتم که بود ساعتي نيم يه کنم فکر

 اندختيم راه گيري ابغوره مراسم اينجا ،ما پاسگاهن تو االن ها بيچاره وايييي

  بشورم صورتمو که حياطمون کنار کوچولوي استخر سمت ورفتم پاشدم

 استخر تو داد هلم پشت از يکي که بردارم اب تا شدم خم

 استخر هت رفتيم و اب تو شديم پرت وباهم گرفتم دستشو حرکت بايه سريع نکردم نامردي منم که

 کردم شنا باال به رو سريع مياوردم کم نفس داشتم چون

 ي لبه يکي اون بود،االن شده پرت خودشم والبته بود داده هلم که نگار به رو استخر لبه رو نشستم

 گفتم عصبانيت بود،با نشسته استخر

 داري؟؟؟ کرم:من

 ؟؟ اخه کشيدي خودت با منو چرا شــديــد؛ديوونه:نگار

 سبهنميچ تنهايي شنا عزيزم ميدوني اخه:گفتم نگار به رو ناز با انداختمو باال ابرو شيطنت با

 زدم چشمک روبهش و

 خري خيلي نفس:نگار

 کرد اثر من در همنشين کمال:من

 هستي که خاکي همان تو وگرنه:نگار

 شدي خلق طبيعي کود از که تو از گِلم،بهتر از خداروشکرمن خب:من

 ام؟؟ طبيعي کود از من:من وروبه شد بلند جاش از نگار

  کردم تاييد سر با

 سمتم دويد تند نگار که

 دويدن کردم شروع وسنگين خيس لباساي همون وبا شدم بلند جام از منم

 ...ايکبيري ي دختره:نگار
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 الغا شبيه ميخندي وقتي که توام از بهتر باشم هرچي:گفتم بزنه بعديشو حرف اينکه از قبل

 (ميخنده؟؟ االغم مگه)ميشي

 برسه تو به دستم من فقط:نگار

 زدي؟؟ هاريتو واکسن ،گلم اهلل بسم يا:من

 نواروي ايدين که نبود بالکن به حواسمون واصال ميکرديم کل کل داشتيم همينجوري خالصه

 ميخندن ما هاي کل کل به دارن وايسادن

 نيستم وتنها دارم خواهرامو که شکرت خدايا

 ميميرم وچل خل دوتا اين بدون من

 پوسيدنا بازداشگاه تو وارمين نگين:اروين

  افتادم ونگين ارمين ياد دوباره اروين داد با

 کرديد؟؟ پيدا گواهيو:نگار

 وقت ستونزم کنيد،اخه عوض لباساتونو تو بيايد بدوييد بود،شمام اتاقه تواون ميز رو بابا اره:ايدين

 بازي؟؟ اب واسه مناسبيه

 سرمونو ميکنه دعواشون داره مامانشون کردن بدي کار که تخس هاي بچه اين مثل ونگار من

 بچگونه باصداي ومن امونو يقه تو کرديم

 (ببخشيد)معلم اقا بِبَيشيد:گفتم

 کنه پنهون لبخندشو داشت سعي لبش دور کشيدن دست با اما گرفته اش خنده بود معلوم

 زدن کپک که ها بدبخت اين سراغ بريم خب:اروين

 شديم ماشين سوار همگي

 بيچاره وارمين نگين بسوي وپيش

.... 

 :نگار
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 :صبحانه فرداسرميز

 مياد آرايشگر پنج ساعت:ارمين

 چي؟؟ واسه:من

 رفت؟؟؟ يادتون زودي همين مهموني؟؟،به بريم نبود قرار مگه بابا:ارمين

 نشد؟؟ لغو مگه:نفس

 شه؟ لغو بايد چرا:ارمين

 نرفتيم خريد که ما اخه:من

 بگيره نيازو مورد چيزاي گفتم دوستم ،به نترسيد: ارمين

 ... کنه؟؟نکنه خريد دختر يک ي واسه ميتونه چجوري پسر يه ببينم وايسا

 خوادب دلت تا ولي پسره دوستم بابا:گفت کالفه ميکنند نگاه بهش مشکوک همه ديد که ارمين

 بخره رو چيزا اين ميخواد همونام کمک داره،به دختر دوست

 زندگيمون کارو سر ورفتيم شديم بلند جامون از کم کم مام شد بلند جاش از و

***** 

 اوردند رو ها خريد کردند لطف ارمين اقا سه،دوست ساعت

 نفسه مال هام صورتي توِنگار،اون براي بنفشام کيسه نگين،اين توِ  براي ها ابي کيسه اون:ارمين

 که مکچلي ما مگه ببخشيد:گفت ميکرد بازرسي بودو کيسه توي هرچي داشت که حالي در نفس

 خريديد؟؟؟ گيس کاله برامون

 چيه چيزا اين دليل ميگم بهتون اومد ارايشگر اينکه از بعد:ارمين

 کرديم تسليم افرين جان به جان فضولي از موقع اون تا که ما خوب وااا

***** 

 زوره شه برنز پوستم خوام نمي من بابا:من
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 بشه عوض بايد پوستتون رنگ گفتن ناصري اقاي عزيزم:ارايشگر

 ه؟؟ميش حاليش ارايشگر اين مگه مياد،حاال بدم برنز پوست رنگ از کرديما،من گيري چه بابا اي

 باشه اه:ناراضي ي قيافه با من

***** 

 بعد دودقيقه

 بيخيال لنزو مادرت دارم،جون دوست چشامو رنگ من چي؟؟بابا واسه ديگه لنز وايييي:من

 کن اعتراض نيومد خوشت اگه بکنم کارمو من بزار شما عزيزم:ارايشگر

 شدم الل تقريبا بود بدتر شو خفه صدتا از که عزيزمش اين با

***** 

 کردم نگاه اينه تو خودم به

 کيه؟؟؟ ديگه اين واييي

 شدم خيره اينه تو دختر به

 به ايلم اي قهوه شيطوني هاي وابرو روبيني نگين ويه فر بلوند عسلي،موهاي برنز،چشماي پوست

 طاليي

 تو سقفش به اعتماد)خوشگلترم خيلي خودم ،من زشته که ،چقدرم نميشناسم دخترو اين من نه

 (ام ولوزالمعده حلق

  نگين پيش رفتم

 نگين:من

 خودتي؟؟ نگار واي:نگين

 شدي؟؟ خوشگل اينقدر چرا بابا،تو اره:من

 بودم:باناز نگين
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 شديا خوشگل خيلي خداييش بابا،ولي خب خيله:من

 مشکي هشتيه وابروهاي کالغي پر ابي،موهاي برنز،چشماي پوست بود شده اينطوري نگين

 ...من ولي ه شد خوشگل اينقدر اين چرا

 اب رتمونصو به بزاريم نبايد موقته،راستي همش بگيري،اينا بغل غم زانوي نيست الزم حاال:نگين

 شديا خوشگل توام ميشه،ولي پاک زديم برنز کرم هرچي هاوگرنه بخوره

 ميکني؟؟؟ خر بچه:کرده بغ قيافه با من

 شدي جذاب خيلي بابا،خدايش نه:نگين

 اريدميذ هم بغل زير هندونه هم پيش نشستيد اينجا دوتايي نداشتيما خوري تک اوي اوي:نفس

  نداريد کوشولوتون خواهر با کاريم

 کردم نگاه کوچولوم خواهر به

 اين شده ناناسي چه واي

 اي قهوه هاي طاليي،ابرو کوتاه گندمي،موهاي مشکي،پوست چشماي

 شديد؟؟ خوشگل اينقدر امشب،چرا ميکنيد کساد منو بيشعور،بازار دوتا شما کال:من

 اينا ايششش)شده عروسکي خيلي ات قيافه طاليي هاي چتري اين ديدي؟؟با اينه تو خودتو:نفس

 (اوقققق ميرن همديگه قربون چقدر

 نزار بغلم زير هندونه اينقدر بسه خب خب:من

 ميگه راست نفس بابا نه:نگين

 فقط منپايين، بريم پاشيد انگليس، ملکه من اصال بابا باشه:ميشدم خارج اتاق از که حالي در من

 ميکنم نصفش وسط برسهاز ارمين به دستم

 بازکردم بناگوشم تا نيشم شدم خارج اتاق از وقتي

 ميوفته راه سازي قند کارخونه دلم تو ميکنه تعريف من از يکي اصال واي

 هال تو ورفتم پايين اومدم ها پله از
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 اند نشسته هال تو پسرا ميدونستم

 ؟؟ها؟؟ بديم قيافه تغيير بايد بودي نگفته ميکشم،چرا تورو من:ارمين روبه و تو رفتم

 بود زده خشکشون صندليشون روي ها بيچاره اون اما

 که نکردم تغيير اينقدرم ديگه بابا

 خودتي؟؟ نگار:اروين

 شدم احضار دختر يه روح شکل به که هستم شيرازي حافظ الدين شمس خواجه روح من نه:من

 ها کردي تغيير چقدر مسخره،ولي:اروين

 شدم؟؟ خوب:من

 تره تحمل قابل خودت ي قيافه از نشدي، بدک اي:باشيطنت اروين

 حال تو اومدن ونگينم نفس بدم جوابشو بتونم اينکه از قبل

 :گفت ارمين به رو نگين که مبال رو نشستيم مام

 ..... 

 :نگين

 چيه؟؟؟ بگي رو ها قيافه تغيير اين دليل ميشه:من

 تونهن اينکه براي ندارم کامل اعتماد بگيرم رو نقشه ازش ميخوام که ادم اين به من ببين:ارمين

 بديم قيافه تغيير بايد کنه شناسايي مارو درست

 نشديما عوض اونچنان ما اما:نگار

 معلوم واقعيتون ي چهره اصال وارايشا لنزا اين با اما کنيد فکر اينجوري خودتون شايد:ارمين

 نيست

 بشيم؟؟ شناخته نبايد نميگي مگه:نفس

 داد تکون+ عالمت سرشوبه ارمين
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 شد،اما ينم محسوب اي قيافه تغيير چنان نبود ارايشا اين اگه ولي داديم قيافه تغيير ما خب:نفس

 ؟؟ درسته بشيد شناخته نبايد شمام خب

 خب؟؟:ارمين

 ارايش خوايد مي نشده،نکنه عوض اونقدرهام تون قيافه بازم که بزاريد لنز اگه شما خب:نفس

 بزاريد؟؟؟ گيس کاله يا کنيد

 ميشيم عوض چقدر ميبينيد بديد،اونوقت مهلت ما به شما بابا:ايدين

 اتاقاشون تو رفتن و وپاشدن

**** 

 ها خانم:اروين

 برگشتيم هال در سمت به

 شدن عوض اينقدر چرا اينا خدا واييي

 ميشم ذوب گرما از دارم ميکردم احساس خودم رو ارمين نگاه حس با

  بشنوند قلبمو صداي ها بچه ترسيدم ومي بودم گرفته قلب تپش که جوري

 بردم پناه اتاقم به دستشويي بهانه به شدمو بلند جام از سريع همين براي

 .... 

 :نفس

 ميسوزونه کنم،چشمامو تحمل رو لنزا اين تونم نمي من بابا:نگار

 گذاشتيم لنز ما ي همه کن،ببين صبر خورده يه بابا:من

 شده؟؟؟ قرمز ميسوزه،ببين خيلي نه نه:نگار

 ...نگارکه سمت برگشتم حوصله بي

 شده؟؟ چي:گفت که ميکردم نگاش داشتم باز دهن با
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  ارمين:زدم صدا بلند

 بله؟؟؟:ارمين

 ببين اينو چشماي بيا:من

 وايساد نگار جلوي شدواومد بلند وي تي جلوي از ارمين

 !!!شده قرمز چشمات اينقدر چرا وا:ارمين

 ميسوزه خيلي ولي دونم نمي:ميماليد چشماش رو دستشو که حالي نگاردر

 دربيار لنزها برو ميشه،زود بدتر نزن دست:گفت بود وايساده ارمين کنار حاال که اروين

 دربياره رو لنزها تا رفت نگارسريع

  کرد نگاه من به و اومد قرمز چشماي با دقيقه چند از بعد

 ميترسم نکن نگاه من به واي:من

 قرمزه؟؟؟ هنوزم:نگار

 دادم تکون+ عالمت به سرمو

 ميخواي شستش،توام مي چايي با ميشد قرمز چشمامون هروقت جون ميادعزيز يادم:ايدين

 شد برطرف قرمزيش شايد کن امتحان

 نبوده تميز لنزا زياد احتمال اره،به:ارمين

 اشپزخونه تو رفتيم نگار منو

 باشه؟؟ داغ بايد:داد با من

 نکشي؟؟ عربده من گوش دم ،ميشه گوشم اييي:نگار

 نميشه نچ:من

 ها؟؟:باداد ودوباره

 ميسوزه که باشه داغ اگه بگم تو به چي من اخه:پذيرايي تو از باداد ايدينم
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 ميگي راست اها:من

 گفتم دخترش روبه مادر يه مثل روبهش شويي ظرف سينک لب بردمش کشيدم نگارو دست و

 برگردم من تا نخور تکون جات از

 رفتم نگار سمت وبه تونعلبکي ريختم چايي کمي قوري از رفتم و

 سينک تو کن خم سرتو:من

 شستم چشماشو چايي با اروم اروم ومنم کرد خم سرشو

 من وروبه شست سرد اب با چشماشو شد تموم کارم وقتي

 شد؟؟ بهتر:نگار

 يادز نگين دستشويي نظرت به بودي،راستي بدبخت وگرنه نکرده عفونت اوردي اره،شانس:من

 نکشيد؟؟ طول

 ...نگ چرا،نميدونم:نگار

 شد پيدا خانوم ي سروکله لحظه همون که

 ميکرديد؟؟؟ منو غيبت داشتيد اوه اوه:نگين

  کنيم؟؟ غيبت تو درمورد که اومده ادم قحطي مگه بابا نه:من

 نگار؟؟ قرمزه اينقدر چرا چشمات:نگار روبه نگراني با من به توجه بي نگين

 نبوده کثيف دادن بدبخت اين به که لنزايي انگار:نگار جاي به من

  خودتي بدبخت هو:نگار

  حــــاال خوبــــ ايشششش:کردن نازک چشم پشت با من

 بيرون اومدم اشپزخونه واز

 ( پخ پخ ونگار نگين زشت،وگرنه اردک جوجه بگه نداره جرات)من دنبال اردک جوجه مثل واونام
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 يم کنيم حرکت بايد ام ديگه ساعت يک تا شده پاک ارايشش ي همه نگار که حاال:پسرا به رو

 کنيد؟؟ چيکار خوايد

 بوسه مي خودتونو دست:ارمين

 کنيم؟؟ ارايش اينو ما يعني:نگين

 بکنيد سعيتونو:اروين

 باشه:ناچار من

 اينه جلوي ونشونديمش اتاق تو برديمش گرفتيم نگارو دست نگين ومنو

 راستو من بزن چپشو چشم ي سايه تو:نگين

 کشيدم سايه چشمش روي برداشتمو رو ياسي سايه

 ي ايهس نگين فهميدم دارم نگاه راستش چشم به بود شده خوشگل خيلي کردم نگاه چشمش به

 کشيده قرمز

 نگين:من

 ها؟؟؟:بودگفت ارايشي لوازم تو سر با که نگين

 کشيدي؟؟ قرمز ي سايه چرا:من

 کرد نگار صورت به نگاه يه نگين

 کشيدي؟؟ ياسي ي سايه چرا تو:نگين

 ها ياسيه لباسش رنگ بابا:من

 مياد مشکي چشم به چون کشيدم قرمز اين خاطر به من اها،ولي:نگين

 ها بزارم لنز دوباره عمرا من:غر غر نگاربا

 ميکني غلط تو:ونگين من

 .... 
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 :نفس

 شديم هابدبخت بچه واييييييي:نگين

 شده؟؟ چي:من

 اينجاست تيموري:نگين

 واقعا؟؟؟:حيرت نگاربا

 کرد تاييد سر با نگين

 ما به زدن زل کنجکاوي با ديدم کردم پسرها به نگاه يه

 نميشناسن رو تيموري که اينا اخييي

 کيه؟؟ تيموري:ايدين

 بشناسه مارو نکنه ديگه،واي بابام شريک همون:من

 شناختيم رو شما بزور داديدها،مام قيافه تغيير اينکه مثل بابا نه:اروين

  اما نشناسه نفسو منو شايد:نگار

 دارم شک نگين مورد در:مکث کمي با

 مگه؟؟ چطور:اروين

 تصحب همه از تر ومهم رفتن راه اخالقش،طرز روي از ميشناسه نفس ازمنو بهتر نگينو اون:نگار

 صداش وتن ،لحن کردن

 ما؟؟؟ سمت مياد داره چرا:لرزون صداي با من

 کردن نگاه ميشد تر نزديک بهمون لحظه هر که تيموري برگشتنوبه همه حرفم اين با

 :نگار

 بشينم؟؟ اينجا هست سالم،اجازه:تيموري

 باشه صدا خوش اينقدر بايد چرا بيشعور اين اه
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 کنن؟؟ چيکار اش محترمانه تقاضاي مقابل در موندن پسرا بيچاره

 بود؟؟؟ قحطي جا

 بفرماييد بله:گفت ناچار ارمين اخرش

 وشما؟؟ هستم تيموري ارشام من:ما به رو نشست وقتي تيموري

 بوديم کرده عوض اسممونم گفت، ارمين که مسائل همون خاطر به

 سبحاني مهرداد:ارمين

 سبحاني بهداد منم:اروين

 سبحاني تيرداد:ايدين

 برادريد؟؟ باهم:تيموري

 بله:اروين

 خانوما؟؟ وشما:ما روبه کرد تاييد باسر تيموري

 شکري مينا:نفس

 مهديان الناز:من

 هستم لقماني ستاره:لرزون صداي با نگين

 اشناست؟ من براي شما صداي چقدر:تيموري

 ميگيد؟؟ رو کي:گفتم وسطو کردم پرت خودمو هراش نخود عين من

 خانوم ستاره:تيموري

  نميزنه مو ديوار گچ رفت،با دست از بياره،نگين قند اب يکي وايييي

 ديديم همديگرو جايي قبال حتما:اروم صداي با نگين

 احتماال:متفکر ي قيافه با تيموري

 اومد اي پرنازوعشوه صداي موقع همين در
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 تواينجايي؟؟ جان ارششام:صدا اون

 عزيزم بله:تيموري

 سارا نامزدم:ما به رو بعد

  شنيدم نگينو پوزخند صداي دقيقا

 (ارشام؟؟؟ شد زود اِچه)داره رو چقدر ارشام اين خداييش

 داشتهن پسرم دوست يه حاال تا که نگين پيش دلش دختر،بازم ودوست بازي دختر اينهمه وجود با

 کرده گير

**** 

 خوبيد؟؟ ناتوان اقاي سالم به به:ارمين

 ناتوان اين داره باحالي فاميلي چه

 مهرداد اقا سالم:ناتوان

 بشينيد بفرماييد:ارمين

 کرد نگاه ما همه وبه نشست ناتوان

 ...ناتوان اقاي:ناتوان به رو ميشد اذيت نفس رو اش خيره نگاه از انگار که ايدين

 هستم شهرام:ناتوان

 شد؟ چي ما ي محموله اين شهرام بله،اقا:ايدين

 گذاشتم روش که قيمتي ميمونه ولي شد درست که محموله کاراي جان تيرداد راستش:ناتوان

 چقدره؟؟ مگه خب:اروين

 تا 21:ناتوان

 بيشتره خيلي که توافقمون از اين ولي:ارمين

 شدن اذيت خيلي اش تهيه واسه ها بچه اينکه خاطر به درسته:ناتوان
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 بوديم گذاشته ديگه قرار يه ما ولي:ارمين

 کنيد پرداخت اينقدر بايد خواستيد رو بسته اگه نميدونم من:ناتوان

 ببره باال قيمتو حسابي ميخواد همين براي داريم نياز نقشه به ميدونه مرتيکه

 داد بهش چک ويه کرد قبول نداشت اي چاره که ارمين

 رفت وپاشد داد ارمين به بسته يه اونم

 ذاشتگ سامسونتش کيف تو اونو درسته نقشه شد مطمئن وقتي کرد نگاه رو بسته توي ارمين

 لمث همينجوري ها مهموني اومديم اينکه مثل اه:گفت رفته سر اش حوصله بود معلوم که نفس

 تکون يه يدپاش بابا ميکنن شک بهمون بدتر بشينيم همينجوري اگه نشستيم،درضمن خشک چوب

 بديد خودتون به

 کشيد نگينو منو ودست پاشد همه از اول وخودش

...... 

 :نگين

 خوابنب که ورفتن گفتن بخير شب سريع که بودن خسته انقدر همه خونه رسيديم اينکه از بعد

  برد نمي خوابم خوردم مي غلط جام تو چي هر من ولي

 «هاست شب اون از امشبم»گفتم خودم به

 حياط تو رفتم اروم پا ي پنجه با برداشتمو ژاکتمو

 ي نهت به و زيرش ،نشستم شده کاشته اينجا وقته خيلي بود معلوم که درخت يه نزديک رفتم

 شدم خيره معلوم نا جاي يه وبه کردم تکيه تنومندش

 کردم مي فکر افتاد چندوقت تواين که اتفاقاتي به

 رسيديم؟؟ اينجا به شد چي

 کجا؟؟ به کجا از

 شد رد چشمم جلو از مدت اين هاي صحنه ي همه
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 ... که دزدي ميرفتيم داشتيم بار صدمين براي وخواهرم من

 کنم؟؟ قبول پيشنهادشونو بودم حاضر شناختن نمي واروين ونفس،ايدين نگار اگه واقعا

 نه صددرصد

 بوديم معذب چقدر که ميافتم ها پسر ي خونه بوديم اومده که اولي روز اون ياد

 بودم اتاق تو همش وگرنه پايين رفتم ناهار برا فقط شخصه به من

 بود زده خجالت و ،معذب نداره خجالت اسم به اي کلمه اصال فرهنگش لغات تو که نفسم حتي

 شد اب خجالتمون اين کم کم روز سه دو بعد ولي

 کنيم زندگي جا اين واومديم کرديم اعتماد پسرا به که شد چي دونم نمي

 يبرمم ومدرسه دانشگاه نفسوتو ومعلم اروين ابروي کنن کاري بخوان اگه ميگفتم خودم با شايد

 يانه؟؟ بوده درست گرفتم موقع اون که تصميمي که دارم شک االن چرا دونم نمي اما

 :وگفتم کردم نگاه اسمون به

 پيشنهادشون کردن قبول جز اي چاره موقع اون بوده؟؟اخه درست کارم نظرت بگو،به مامان،تو

 نداشتم

 ندارن رفتن زندان براي سني ونگار نفس

 ميشد؟؟ چي اشون اينده ميرفتن زندان اگه تازه

 باشم ونگين نفس مواظب که دادم قول بابا و تو به من نه

 نه؟؟ يا درسته تصميمم که افتادم اين فکر به االن چرا دونم نمي

 بيوفته؟؟؟ برامون اتفاقي دزدي اين تو نکنه

 شدي زده خواب که بخواب برو پاشو نزن بد نفوس نگين اِ

 خونه تو ورفتم شدم بلند جام از حرف اين با

 بيوفته برامون قراره که اتفاقاتي از غافل
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  کرد عوض زندگيمونو مسير که اتفاقاتي

 :نگار

 ييدستشو سمت وبه شدم بيدار خواب از دستشويي فشار از که بود چهار يا سه ساعت کنم فکر

 بردم هجوم

  خونه پزاش تو رفتم همين براي تشنمه خيلي کردم حس که بخوابم برم خواستم دستشويي از بعد

 تميز ليوان يک از دريغ ولي بردارم ليوان سينک باالي از خواستم

 نداريم؟ تميزم ليوان يه يعني واااا

 ويت ريختم فاصله همون از برداشتم بود اپن رو که ليوانارو از يکي ميومد خوابم خيلي ناچارچون

 سينک

 بيخيالش پس ميشد خشک صبح تا ميشد خيس ديگر جاي اگه خب

 نبود اب ريخت وکابينت ،سينک فرش روي که چيزي اين کردم حس تاريکي تو اما

 بردم دهنم سمت وبه برداشتم ليوانو سريع

 نيست اب ي مزه مزه، اين نه

 چيه؟؟ پس

 ...که زدم چراغو رفتم سريع

  شدم بدبخت ، نعععععععع

  کردم نگاه فرش به سريع

 شده؟؟ سفيد که اينم وايي

 اپن؟ رو بود گذاشته شير اي نقطه سه کدوم اخه

 فرش رو کشيدمش وقتي اما کردم پاک رو سينک کابينتو رو کردمو خيس دستمال يه رفتم

 شد بدترم هيچ که نشد بهتر
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 نيومده کسي تا کن فرار تر زود کن ولش نگار بابا

 دويدم اتاقم بسمت و پريدم جام از سريع تصميم اين با

  ميديدن را لکه اين فوقش

 بوده کارمن فهميد نمي که کسي

******* 

 :صبح فردا

 نميده؟؟ خاصي بوي يه اشپزخونه نظرتون به ها بچه:ايدين

 ميده بديم خيلي بوي يه اتفاقا چرا:اروين

 شده سفيد فرش از قسمتي يه ديدم اومدم که ،صبحم اره:نگين

 بوده؟؟؟ چي يعني:نفس

 باشه لکه اون از بو کنم فکر ولي دونم نمي:نگين

 درسته؟؟ ميکنيد کار کاراته گفتيد بيخيال،يادمه رو اين حاال:ارمين

 سال 7از بيشتر اوهوم:من

 داريم مبارزه باهم صبحانه از بعد ساعت يک اشناييد رزمي فنون با که حاال پس خب:ارمين

 شه؟؟ برگزار قرار کجا مسابقه اين بپرسم ميشه ولي ببخشيد:من

 ردنب و کردن مرتب با ارمين ولي بود انبار حقيقت در که داره قرار در يه راست سمت باغ ته:ايدين

 ميبيند خودتون ميريم کرده،حاال کوچيک باشگاه يه به تبديل رو اونجا وسايل سري يه

 موخود بازي ضايع اين با که من وگرنه نشد فرش روي سفيدي پيگير کسي ديگه خداروشکر

 ميدادم

 بچسب پسرهارو با مبارزه بيخيال رو اينا حاال

 گذشت مي خوبي به روزها اون
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 بکنيم رو مون قراره که اتفاقاتي بيني پيش اينکه بدون

 ....که اتفاقاتي

 :نگار

 افتاد سرفه به ايدين ديدم اي يدفعه که ميريختم نون غذا تو داشتم

  کردم نگاش

 شده؟؟ سرخ اينقدر چرا اوه اوه

 رفت شيرجه دستشويي سمت به پريدو جاش از دفعه يه

 شده؟ چي يعني واا

 ميکردن نگاه دستشويي در به داشتن ونگران کنجکاو تقريبا همه کردم نگاه ها بچه به

 نفس جز نبود کسي ميخورد شو غذا داشت تفاوت بي خيلي که کسي تنها

 ايدين زدناي لگد...مبارزه...ايدين...نفس ببينم کن صبر

 مارمولکشه خوده کاره ندارم شک

 شيطونه اين سر زير اومد ايدين سر که هرباليي

 اوردي؟ بدبخت اين سر باليي چه:گفتم اروم بهش رو بود نشسته کنارم چون

 نکردم کاري من!!من؟؟:نفس

 يانه؟؟ کردي کاري ميگم بعد ميچشم، ابگوشتشو رم مي:من

  ميشي بيچاره بخوري اگه نه نه:نفس

 ريختي؟ چي توش مگه:من

 شکر:نفس

 ابگوشت تو اونم!!شکر چيييييي؟:من

 اوهوم:نفس
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 ايدين بيچاره:من

 خوردم يابو اين از لگد همه اين که من بيچاره:حرص با نفس

 بهم؟؟؟ تا دو شما ميگيد چي:نگين

 گفتيم نمي خاصي چيز هيچي:من

 شد؟ اينجوري که شد چي دونيد مي شما ها بچه:اروين

 قافيه هم چه

 گلوش تو پريده غذا احتماال:نگين

 کرد صدا وايدينو زد در به ضربه وچند دستشويي در دم ورفت شد بلند جاش از ارمين

  دقيقه پنج از بعد

 بيرون اومد پريده رنگ با ايدين

 شده؟؟ سفيد اينقدر چرا اين وااا

 اورده باال خيلي حتما اخي

  ميشدم همينجوري بودم جاش منم

 اه ابگوشت؟؟؟اه تو شکر اخه

 نداد روهم ما هاي سوال جواب کنه استراحت تا باال رفت ايدين ديگه هيچي

 کن نگاه نه ميگي طوفانه از قبل ارامش اين مطمئنم من ولي

***** 

 نگار دانشگاه،نگار بريم بايد ديگه شو بلند نگار نگار:در پشت از اروين

 رفتم اتاق در سمت به شدمو بلند جام از کالفه

 دوندبرگر سرشو سريع بعد ولي کرد نگام تعجب وبا خيره ثانيه چند براي اروين که وبازکردم در

 کرد؟؟ اينجوري چرا وا
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 کردم خودم به نگاه يک

 برسرعمر خاک

 در؟؟؟ دم اومدم اينجوري چرا من

  دروبستم اتاقو تو پريدم سريع

 ام اماده ديگه ربع تايه:اروين روبه

 نميگذره سوتي بي زندگيم که کنه محو زمين رو از منو خدا اي

 بودم خوابيده لباس بدون بودم اورده در لباسمو بود گرمم خيلي چون ديشب

 اونور ميکنه روشو بعد کرده ورنداز رو ما قشنگ بگو بيشعورو بيخيال،اروين اينارو حاال

 کنم؟؟ نگاه چشماش تو چجوري ديگه من خدا اي

 توسرنگار خاک اي نگار بدبخت اي نگار بخت سياه اي

 شد دير کالسم واي اي

 پايين رفتم پوشيدمو لباس سريع

 ام اماده من:من

 ها ميکني ضعف بخور رو لقمه اين بيا:نگين

 کردم تشکر گرفتمو ازش رو لقمه

 ميام ديگه دقيقه يک منم ماشين تو برو تو:گفت شدو بلند ميز پشت از اروين

  نشستم ماشين تو

 باشم تفاوت بي بايد بودم گرفته تصميممو

 کرد حرکت زدو استارت نشستو اومد اروين

 خجالت ساکتي؟؟اخي اينقدر چرا:گفت شيطون چشماي با من به رو که بوديم قرمز چراغ پشت

 ميره يادت ميشي بزرگ کوچولو خانوم نداره ميکشي؟؟عيب
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 بکنم؟؟؟ خفه اينو من

 زد بوق که برم خواستم شدم پياده دانشگاه در دم

 کردم نگاه بهش برگشتم

 به اول کني باز کسي رو درو خواستي هروقت خدا رضاي محض:وگفت پايين کشيد رو شيشه

 کن باز درو بعد کن نگاه تنته که لباسي

  رفت داد گاز وسريع

 بخورم حرص اين دست از بايد اينقدر من چرا خدا اي

 کجايي؟؟ يارو هييي:تارا

 شده؟؟ چي بدوني اگه تارا واي:من

 شده؟؟ چي:تارا

 کردم تعريف واسش جريانو

 برد مي بهره من فحشاي از و خنديد کلي که

 داد بهم نامه يه تارا که بوديم نشسته کالس سر

  وخوندمش کردم باز رو نامه

  عاليه ات نقشه تارا واي نوشتم تارا براي نامه زير

 ميکنيم اجراش ميشه تموم کالس بزار

 :نفس

 نگين نکنه کارت چي بگم خدا اي

 بجنگيم؟؟؟ ها غولتشن اين با چجوري ما اخه

 ايد؟؟ اماده خب:ارمين

 نميکنيم؟؟؟ گرم:نگين
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 چرا:ارمين

 کردن گرم به کرديم شروع

 ميکنه؟؟ مبارزه کي با کي خب:اروين

 باهم هم ونفس ايدين باهم نگينم منو باهم نگار تو ام:ارمين

 هرکول؟؟ اين با چيييييي؟؟؟من

 ميشم نفله من نشده شروع هنوز مبارزه بابا

  ميتوني تو ميتوني تو باش اروم نفس

 ...اونوقت فيل دربرابر ام مورچه اين برابر در من ؟؟؟ ميتوني رو چي چي

 ديگه برو نفس:اروم نگار

 وايسادم ايدين جلوي رفتم وارفته ي باقيافه

 بدي؟ انجام واسم ميگمو بهت که هايي کار بايد ببازي اگه:ايدين

 !!!بزنم؟؟؟ قهقه قبرش سر برم من بميره اين ميشه کي

 اوس:گفتيم وباهم کرديم تعظيم بهم

 جلو بياد کردم اشاره وبهش گرفتم ماواشوگري گارد

 کرد رفتن جلو واسه اشاره اون انداختو باال ابرو

  خواستي خودت اوکي

 پيچوند گرفتو دستمو بزنم شوتو باهش تا باال بيارم دستمو خواستم تا سمتش رفتم

  ها دسته ميپيچونيش داري که چيزي اين سلولي تک موجود هوي اي اي:من

 پيچوند ترم محکم هيچ نکرد که ول

 باتو؟؟ مبارزه،،اونم به چه ،منو کن ول مارو ات ننه جون کردم غلط من اقا:من

 شرط يه به: ايدين
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 برادرمن شد کبود ،بابا کن ول دستمو تواول:من

 ميزاري احترام بهم بايد بعد به اين از:ايدين

  تو؟؟عمرا به کي به ؟؟اونم احترام چي؟:من

 ندارم مشکلي که من باشه:ايدين

 نماشي سوار ميخواستي هي که بودم من دارم؟؟يا ساديسم که منم پس نداري؟ مشکلي تو:من

 شکست دستو اون کن ول بابا اي اي... گِل پات تا سر تو ميدادم گاز شي

 خوام نمي:ايدين

 (استغفراهلل)بروباال ازسقف خوامو نمي:من

 خوب شکست دستش کنيد؟؟ مي مبارزه باهم داريد مثال:ما به رو نگين

 به لقب يه لحظه هر اين)داري جالد اين پيش رو بيچاره من هواي که عزيزم فدات به خواهر اي

 ي همه دما يه نميشهکه بيشعور يا يخچال يا هرکول يا کن معلوم تکليفتو ميده بيچاره ايدين اين

 (باشه اينا

  دادم مالشش يکمي کرد ول دستمو تا

 ميکنم کبودت برقي جارو لوله با بشه کبود اگه

  بگيرم تو از حالي يک من

 شکمش تو کوبيدم محکم لگدمو زدمو چرخش يه

  اومد دردش انگاري اخي

 ايول

 نفس با افتادن در عاقبت است اين و:من

 ميدم نشونت:ايدين

 رو؟؟ ،چي سرم بر خاک اوا:وايسادم سرجام سيخ

 افتاد ور افتاد در ايدين با که هر:ايدين
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  بده نشون:ريلکس من

 کردن مبارزه به کرديم وشروع گرفتم گارد و

  اون يکي ميزدم من يکي

 کرديم تموم مساوي اخرشم

 خونه تو برگشتيم ومبارزه تمرين از بعد ساعت سه

  ديافراگم لورالمعدام ام کليه پام کمرم مادر اخ

 ميشه اسفالت دهنش ادم ميزنه لگد چنان نداشتيم خبر بود االغي عجب ايدين اين

 باشه داشته خر يا اسب با نزديکي نسبت کنم فکر

 ميشيم تلف گرسنگي از داريم که کنيم اماده رو غذا بريم پاشو پاشو:نگين

 ميکنم جبران ،فردا مرگم حال در االن من واي:من

 ببينم پاشو نخيرم:نگار

 گذاشتي؟؟ چي غذا حاال:نگين روبه

 ابگوشت:نگين

 بود؟ قحط غذا پوفف:من

 زياده سرت از همينم نزن غر:نگين

 نگينم ومحبت عشق اين ي مرده کشته يعني

  اشپزخونه تو رفتم

 فکر کي که ميدادم قرار عنايت مورد ايدينو نسل و ريختم مي ابگوشت کاسه تو حوصله بي داشتم

 (ادبيتاشو بنازم)مغزم تو زد شيرجه دِبش

  دادم انجام رو ام نقشه و زدم عمل به دست سريع فکر اين با

 ببرم بده رو ها کاسه:نگار
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 ارمين مال يکيم واون اروينه واسه گوسته پر که ببرايني تا دو اين بيا:من

 رفت دادو تکون سرشو نگار

 ميز سر بردم برداشتمو رو سيني ومنم

  بردارن بودمو کرده مهيا ايدين براي که مخصوصي ي کاسه ونگار نگين نکنه اينکه ترس از

  گذاشتم جلوشون هاشونو کاسه خودم

  گذاشتم خودمم مال

 خان ايدين به ميرسيم حاال

 برداشت تفاوت بي که گرفتم مقابلش رو سيني

  نکردا تشکرم بيشعور ا ا

 حقته بياد سرت باليي هر

 ابگوشت تو ريختن نون به کردم شروع زدمو پليد لبخند يه فکر اين با

 ....که

 :نگار

 ذهنت؟ تو اومد نقشه اين چجوري کلک بگو راستشو:من

 گرفتم کمک بود فرستاده واسم تينا که ها جک از يکي که؛از نداشت کاري:تارا

 جک؟؟:من

 داره يکالس چه بعد ساعت ببينيم بريم بيا بيخيال اينارو ميکنم،حاال ارسالش اوهوم،واست:تارا

 اجرا؟ ي واسه هست مناسب اصال

 باشه:من

 داره تاشکايناتان با ايول:تارا

 چه؟؟؟ يعني گفتي که ايني تارا:من
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 البته صد و شوخي خيلي استاد شنيدم ها بچه اي،از ترکيه کنم ،فکر ديگه استادس فاميلي خره:تارا

  وجونننن خوشتيپ

 شد راحت خيلي کارمون پس:من

  کرديم واماده خريدم رو الزم چيزاي دانشگاه ي بوفه از رفتيم

 ميداد فحش واجدادم من به هي تارا هم بين درهمين

 کالسموبه که دربياي سالم(ميديد منو ي غره چشم که حالي در...)تريلي زير بري الهي اي:تارا

 ..الهي اي کردم لغو تو خاطر

 بده استراحت فکت به ،يکم ديگه شو خفه نگار اه:من

 شوهر اينو چجوري من خدا اي نداري که ام قيافه صفر نزاکت صفر که ادب شو، خفه خودت:تارا

 بدم؟؟

 بهترم شامپانزه توي از باشم هرچي:من

 ام؟؟؟ شامپانزه من:تارا

 بيچاره حيوون اون درحق کردن جفا کنن تشبيه شامپانزه به بخوان رو خداييش،تو نه:من

 ميکنم؟؟ ات تکه تکه چجوري ببين وايسا فقط:تارا

 قبل ولي بکن ميخواد دلت هرکار:گفتم تارا به رو حال درهمون دويدن کردم شروع پريدمو جام از

 زدي؟؟؟ هاريتو ،واکسن اينا از

 ميکنم گور به زنده تورو من:من به رو زد جيغ يه تارا

  نزدي صددرصد:ميدادم تکون سرمو حاليکه در

 دويدم اروين کالس بسمت کردمو بيشتر وسرعتم

  وايسادم سرجام وصاف کردم برخورد روش نيکو استاد به توراه که

  تارا ونکره نحس صداي وبعدش کردم حس پهلوم تو سوزش يه که زدن حرف کردم وشروع
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 شکالس االن واي اي:بازگفت نيش بايه که بزنمش بگيرم خواستم استاد با خداحافطي از بعد

 که ميشه تموم

 اين به اساسي حال يه من کردم عهد خودم با ولي دنبالش به منم رفتن راه تند کرد شروع و

 بدم( تارا مخفف)تري

 همه چرا نکنيد اعتراض اقا)داد ورود ي اجازه بهمون اهنگي خوش صداي که زديم در باهم دوتايي

 (نديد نسبتش من به بديده نديد نگار اين مادرم جان به صدان خوش پسرا ي

 بازيگره بابا اس؟؟نه مجسمه اين کردم کپ شديم که وارد

  مانيهال کردن مي فکر گفتن نمي بهم اگه بودم شده خيره بود نشسته استاد جاي که پسري به

 خشيدبب:گفتم استاد به رو اومدمو خودم به دستم از تارا ريز ويشکون با که بودم جو تو همينجوري

 کنن ضعف مبادا که اوردن لقمه براشون ناصري اقاي استاد،داداش

 يچه)خنده زير بزنن همه شد باعث که گرفتم باال بوديمو کرده درستش تارا خودمو که اي لقمه و

 ( نياريد کسي سر رو بال اين وقت

 کنه محو روزگار ي صفحه از منو کال ميخواست دلش ندارم شک کردم نگاه اروين به برگشتم

  نداره گله داره عوض هرچي اما

  اجازه با:گفت استاد به رو برگشتن وموقع بردم براش رو لقمه لبخند يه با

 بيرون اوردم کالس از و کشيدم رو تارا ودست

 ديمز خودمونو تارام منو که سمتمون برگردن راهرون تو که کسايي شد باعث که زديم جيغ باذوق

 راه اون به

 بوديم؟؟؟ ما مگه اصال

 ....... 

 :نفس

 ديگه پاشو سرت خير اه.... پاشو ها ديرشد ات مدرسه شو بلند عزيزم جان نفس نفس نفس:نگين

  ها8ساعت ديگه دِپاشو شه نمي بيدار کنم بيدارش ادم مثل ميام بارم يه
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 ايهشته؟؟؟و ساعت چي:گفتم نگين روبه پريدم جام از( کانگورو منظورش نکن بد فکر)چي عين

 که نميدن راهم مدرسه کردي؟؟؟االن بيدارم دير اينقدر چرا

 دستشويي تو ودويدم

 ميخنده ريز ريز داره نگين ديدم برگشتم دستشويي از وقتي

 رفت شد خل بچم وااا

  خوبه؟؟؟ حالت نگين:من

 5:خنديدن با نگين

 پنج؟؟؟ چي: من

 ساعت: مظلوم ي باقيافه نگين

 پنج؟؟ ساعت ميگه؟؟ساعت؟؟يعني چي اين

  کردم پنجره به نگاه يه

  بود شده روشن هوا کمي فقط نکرده طلوع افتاب هنوز بلههههه

 کرده؟؟؟ بيدار 5 ساعت منو اين يعني

 داري؟؟؟ کرم:من

 نداري کِرمي هيچ گفت رفتم نه،دکترم:متفکر ي باقيافه نگين

 مدرسه هفت به ربع يه بايد تازه من بابا اخه؟؟ کردي بيدار 5 منو حسابي چه به نگين:باحرص من

 (خوردم حرص من،چقدر خود ميکنن،مخصوصا درکش ها اي مدرسه بچه)که باشم

 خواهرم شوي روا کام تا باش خيز سحر:اتاق از شدن خارج درحال نگين

 شد خارج اتاق از و

 نگين اين دست از پوففففففف

  بخوابم ديگه يکم بزار خب
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 بعد ربع يک درازکشيدم

  نميبره خوابم نع

 تخت رو نشستم

 نوشتم که مشقهامو است شنبه که امروز خب

 کنم؟؟ کار چي من پس خب

 نگين کنن خرابت ذات به تف اي

  خي بي رو اينا واييي

 بگو ايدينو

 بياره؟؟؟ سرم ميخواد باليي چه يعني

 دارم ارزو هنوز جوونم من خدايا

 ميکنه تالفي اين ميدونم که من

 .برد خوابم که کردم فکر مياره سرم باليي چه ايدين اينکه درمورد اينقدر

 :نفس

 ؟بريزي؟ شير ليوان يه واسم ميشه:گفت نگين به رو نگار که خورديم مي صبحونه داشتيم

 داد شير ليوان يه بهش و داد تکون سرشو نگين

  کرد پرواز اشپزخونه سينک سمت وبه پريد جاش از خورد اول قلوپ تا

 نگار؟؟؟ شده چي واااا:گفتم بهش رو نشست وقتي

 شده شيرفاسد کنم فکر:شده جمع ي باقيافه نگار

  بابا نه:نگين

 بوديش؟؟ نخريده ديروز مگه:ارمين روبه

 چرا:ارمين
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 بيرون ريخت همشو ه نخورد که ريخت ليوان يه خودش برا نگين

 ارمين صورت جز نبود جايي ها شير ومقصد

  ميبره سر به چپ علي کوچه در حاضر حال در نگين

 ميداد؟ رو مزه اين چرا:مضحک توصيف قابل غير قيافه بايه

 شد منفجر عصبانيت از نگار ديدم يهو

  سالمه نشيد نگران نه

 ريختي؟؟؟ چي توش: گفت اروين به رو جيغ با

 بودي تيز بچگيتم نگار،از ايول

 خدا به هيچي(:خنده)شده سرخ ي قيافه با اروين

 بگو راستشو:من

 هيچي ميگم بابا اي:اروين

 !!!(خطرناک چه)ميسوزونم دستم دادي که نيکوروش ي جزوه يا ميگي راستشو يا:نگار

 وايييييييييييييييي نويس دست چي اونم بود صفحه 211 بودم ديده رو جزوه من اخي

 فلفل:مظلوم باقيافه اروين

 چيييييييي؟؟؟:ونگين من

 ام کالس سر اومده اورد سرم باليي چه دانشگاه تو بدونيد اگه ديگه نگاره تقصيره خب اِ:اروين

 اگه کنن ضعف مبادا اوردن لقمه براشون ناصري اقاي برادر(وباعشوه کرد نازک صداشو)ميگه

  شنيدم ها بچه از تيکه چقدر بدوني

 باشه؟؟؟ دومم بار که زدم حرف اينجوري کي ،من چاخان اخه:نگار

  مياي عشوه هميشه کال نه:اروين

 ميکشم چشم خط که توام از بهتر:نگار
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  نداره ودم شاخ دروغ ميگن ،راسته عجبا ميکشم؟؟؟ چشم خط من:اروين

 ...ميخ منم دقيقا:نگار

 ميپريد؟؟ بهم اينقدر چرا کوچولوها ديگه بسه اه:نگين

 گندبکه پسره اين تقصيره چه من به:نگار

  عجوزته خوده ؟؟؟تقصير ميگي دروغ چرا:اروين

 عجوزه؟؟؟ ميگي من به:نگار

 ميدادن ادامه واينا ميخنديدم اينا بحث به همينجوري ما

 نکن شک:اروين

  اروين روصورت ماليد قشنگ برداشتو رو خامه نگار

 شدي بزرگي بابا عجب به به:لبخند با بعد

 کرد پخش نگار صورت رو زردشو کامل برادشتو رو(پز اب)مرغ تخم نکردو نامردي اروينم

 دهنش تو کوبيد مرغ تخمو سفيده کنه اعتراض خواست تا نگار

 اروين موهاي تو ماليد ورداشتو رو کره نياوردو کم نگارم

 هاشونو قيافه خدا وايييييي

  شده چرب وموهاي خامه پر صورت اروين

 مرغي تخم صورت نگار

 زد داد ارمين بردار پنيرو خواست تا اروين

 شديد؟؟ بچه ديگه بسه:ارمين

 دانشگاه؟؟؟ بريد ميخواين چجوري االن:گفت ارمين بزنن حرف تاخواستند

 دانشگاه واي:نگار

 شد دير سه مدر بيخيال رو اينا:گفتم ايدين به رو شدمو بلند جام از سريع
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 ها پله سمت ودويدم

 بود خبيث ايدين لبخند کردم احساس چرا دونم نمي

 شکاکي خيلي ديگه تو نفس بيخيال اه

**** 

 کرد صدام شم پياده خواستم تا داشت نگه مدرسه از قبل کوچه يک

 نفس:ايدين

 فدات به تودلم

 بله؟؟:من

 باش خودت مراقب:ايدين

  کشيد لپمو که بودم اش جمله کف تو هنوز

  بيرون زد شاخام بدتر حرکتش اين با

 خوبه؟؟؟ حالش اين وااا

 ام مدرسه واي

 ورفت گرفت گازشو پريدموايدينم بيرون ماشين واز کنار گذاشتم بوسيدم تعجبو

  شدم مدرسه وارد تا

 ميدن نشون ديگه بهم منو ها بچه ديدم

 خوشگلم؟؟؟ اينقدر يعني واااا

 فهميدن؟؟ ايدينو ي قضيه نکنه

 !!!!!!شدم بدبخت خدايا نه

 ....... 

 :نفس
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 داشتم اوضاعو همين کالس دره دم تا

 شدم کالس وارد تا

 خنده زير زدن بعد کردن نگام کمي اول کالس توي هاي بچه

 چتونه؟؟؟؟ درد،:من

 شدي؟؟؟ ريخيتي اين چرا...چر...چ:مهشيد

 ريخيتي؟؟؟؟؟ چه...چ:من

 زدي؟؟؟ واکس کفشاتو ميمون،صبحي درنيار منو اداي:اون

 خودتي،کفشامو؟؟؟نع ميمون:من

 خوردي؟؟؟ کتک شوهرمعتادت از شده؟؟؟نکنه سياه لپت چرا پس:اون

 داري؟؟ کجابود؟؟اينه شوهر بروبابا:من

 چي؟؟؟ واسه اينه:مهشيد

 ديگه ببينم لپمو خوام مي بابا پوفففففف:من

 بهم داد شو اينه مانتوش جيب تو از مهشيد

 کردم خودم به نگاه يه

 بخندن بهم اينجوري دادم مي حق ها بچه به خداييش

 بودم شده عمونوروز پا يه خودم واسه

 بود شده سياه چپم ي گونه تمام تقريبا

 (صفره ادبياتش)ميشه؟؟؟ چطوري اخه

 کارايدينه؟؟؟ نکنه:گوشم در دم مهشيد

 ببينم وايسا

 شده؟؟ مهربون اينقدر چرا صبحي دم چرا ميگم
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 کشيد لپمو

 رفت مدرسه کل تو ابروم واي اي

 بشورمش تا دستشويي برم چجوري صورت اين با حاال

 ميکنم خفه اينو من مهشيد واي:من

 تر ريلکس ريلکس ريلکس:مهشيد

 بشورم؟؟ صورتمو چجوري ،حاال خفه اه:من

  کشيد دستمو مهشيد

 ميري؟؟؟ کجا:من

 دستشويي:مهشيد

 بيرون نميام اينجوري من:من

 جلوتر بکش تو مقعنه هم ،بعدش کن پاک صورتت يکم بگير دستمالو اين بيا:مهشيد

 ..... 

 :نگين

 :گفتم ارمين روبه رفتن که ايدين واروين نگار،نفس

 ميريم؟؟ کي پس

 کجا؟:ارمين

 کنم فکر بهش نبايد ميترسم،نه ارمين با شدن تنها از هنوز چرا دونم نمي

 :گفتم ارمين به رو کنم غلبه ترسم رو عميق نفس بايه کردم سعي

 ديگه ساالري خونه

 خوبه؟؟ فرداشب:ارمين

 دارم دلشوره چرا دونم نمي اره،ولي:من
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  نميوفته اتفاقي هيچ نباش نگران: گفت ارامبخش مثال لحن يه با ارمين

 اميدوارم:من

 ميکردم کمکت ظرفا کردن جمع تو وگرنه شده ديرم حيف:ارمين

 ميشه ديرت توبرو نداره اشکالي:من

 بگي؟ ها بچه به خواي نمي:گفت طرفمو برگشت ارمين

 ميشه چي بگم اگه دونم نمي:من

 بدي؟؟؟ ادامه بازي موشک قايم اين به ميخواي کي تا:ارمين

 نشه ديرت:من

 بپيچوني اينکه نه نميگم بگو ميخواي اگه:ارمين

  ميترسم:من

 ميکنم حلش من نباش نگران:ارمين

 نفهمن چيزي فعال ها بچه فقط ميشم، ممنون:من

 خداحافظ باشه:ميرفت در سمت به که درحالي ارمين

 خداحافظ:گفتم

 شد خارج در از

  بگم ها بچه به تونستم نمي

 نبود من تقصير

 بود اون تقصير

 برس کارات به بلندشو بيخيال نگين واي

 رسيدم کارهام وبه بلندشدم ازجام

 ..... 
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 :نگار

 دارم کار باهات کالسه اين تو بريم بيا ات اينده شوهر تارا،جان واي:من

 کار؟؟؟ چي برسرم خاک:تارا

 بگم بهت چيزيو يه ميخوام ،بيا ،منحرف مرض:من

  باشه:فضول که هم تارا

 ينم برگزار کالسي هيچ توش امروز که راهرو ته کالس سمت وکشيد گرفت منو بدبخت دست و

 شد

  کالس تو رفتيم

 نشستم صندلي روي من

 داد تکيه در به خانومم تارا

 بشين بيا:من

 بزن توحرفتو نه:تارا

 دارم شک:من

 چي؟؟؟ به:تارا

 بزنم بهت خوام مي که حرفي اين به:من

 بگو باش نداشته شک نه:تارا

 (ريزي کرم نوع يک)بدي نشون بدي العمل عکس بگم بهت ميترسم بيخيال نه:من

 ديگه بگو بيشعور اِ:تارا

 بخورم چيزي يه من سلف بريم ،بيا شدم پشيمون تارا نه:من

 ميزنمتا ميگيرم يابو اروين اين جان به نباشه خودم جان به:تارا
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 (ميکني غلط توخيلي..)توخي:ميگفتم داشتم

 تاراو پسره بود ناگهاني چون ،که پسره يه توبغل شد پرت پشت از جيغ بايه تارا و شد باز در که

 زمين خوردن

 کرد باز درو ام پسره واون بود داده تکيه در به هم خره اين ميشد باز بيرون به رو در اخه

 شيمَکم خدا واي

 خنديدم بس از مردم

 شيد؟؟ بلند خواين نمي ببخشيد:پسره

 هي وبا پريد بود پسره رو که جاش از کرد تحليل رو مسئله اين مغزش که دقيقه چند از بعد تارا

 :گفت لرزون صداي

 بخشيد..بب..ب

 بيرون رفت کالس واز

  سرم به خاک واي اي

 خجالت؟؟؟؟ و تارا

 ميشناسن؟؟؟ رو همديگه دوتا اين اصال

 ها شده اخروزمون

 رفتم ها پله راه سمت وبه برداشتم کيفمو سريع

 ديدم رو تاشکايناتان استاد که بودم رسيده اخرش به ديگه تقريبا

 گل ي قضيه اون از بعد واسم نمونده ابرو که نبينه منو اين واي

 هک نداختيم نمي روبرو به نگاه يه واصالم ميحرفيدم تارا اين وبا ميرفتيم راه داشتيم ما عاغا

 تصور ديگه هيچي بود شد گل شب اون بارون لطف به که خاکي گودال يه تو شدم پرت باصورت

 پر مورت

 بدن ما به دستمال يه نيومدن خدا رضاي ومحض داشتن حضور هم اقا اين اونجا البته
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 (ميکنيد؟؟ درک دخترا)پرو بچه ميخنديد همش

 :شنيدم صداشو که ردشم کنارش از خواستم و ام يقه تو کردم سرمو زير به سر ي بچه يه مثل

 ترسناکم؟؟؟ قدر اين

 :گفتم بهش رو کردمو اشون خونه راهي لگد يه با رو خجالت که کردم تعجب حرفش اين از اينقدر

 چي؟؟:باتعجب من

 ميکنيد؟؟ قايم خودتونو که ترسناکم اينقدر من ميگم:تاشکايناتان

 !!!!ميترسم ازش من ميکنه فکر خودش با حاال

  نکردم قايم خودمو بنده نخير:من

 اين هبل(:داري؟؟ تو فاميله اينم اخه بگه بهش نيست يکي سخته اسمش کنم کار چي خو)تاشي

  بود بنده ي زيرعمه سربه خانوم

  شده ديرم من اجازه کنم،با نمي دخالت شما ي عمه کاراي تو ديگه من واال:من

 شدم رد کنارش از وباسرعت

 مزه بي ي پسره اه اه

 ترسناکم؟؟؟؟ من مگه:اوردم در اداشو

 بدتري ام خورخوره لولو از تو بابا اره

 زنم نمي حرف بد اينقدرم ديگه:تاشي

 نهميک نگام شيطون باچشماي وداره وايساده پله همون روي ديدم برگشتم سمتش به باتعجب

 هست مرگش يه اين

 منظور؟؟:بااخم من

 نکردم کج امو ولوچه لب همه اين که من اخه:تاشي

  اهلل بسم يا ديد؟؟ منو اين مگه
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 جنه؟؟؟ نکنه

 بکن خودتو سعي ولي نگار باشي ادم سخته ميدونم...نزن گند....باش مسلط

 جان وجدان شو خفه

 نميشم متوجه:من

 مي بعيد هک من شديد،البته متوجه شايد بپرسيد بزرگترتون از بفرماييد:بدجنس بالبخند تاشي

 اجازه دونم،با

 رفت باال ها پله از سريع و

  نفهمم؟؟ من گفت؟؟؟يعني چي اين

 باشه بوده اين منظورش اگه حالش به واي

 بود خودش سر زير چي همه که تارا اين دنبال رفتم حرص با

 .... 

 :نگين

 دزدي بريم قراره امشب

 دارم استرس چرا دونم نمي

 ميشه؟؟؟ چي يعني

 (ها بدبينه خيلي اينم)بيوفته؟؟؟ اتفاقي نکنه

 ميشه؟؟ چي دزدي از بعد

 ميريم؟؟؟؟ کجا ما

  شدم بيکار کار از که ،منم فروختيم تيموري به بدهي بابت که امونو خونه

 کنه پيدا کاري يه واسم بود داده قول ارمين البته

 نميدونن چيزي مورد اين در ونگار نفس اما
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 کن جمع وسايالتو برو پاشو کن ولش نگين

 اين از....و قوه قفلي،چراغ طناب،سنجاق مثل چيزهايي از کردم پر توش برداشتمو پشتيمو کوله

 چيزا

 پوشيدم برداشتمو رو دزديمو لباساي ،همون بپوشيم تيره لباس بايد بود گفته ارمين چون

 ودرزدم نگار اتاق در دم ،رفتم بيرون اومدم اتاق از

 بله؟؟:اومد نگار صداي

 منم:من

 تو بيا:نگار

 تو رفتم

 اي؟؟ اماده:من

 بردارم چي دونم نه،نمي:نگار

 برداشتم من رو چيزا بسه،بقيه قوه چراغ يه ،فقط برداري نيست الزم خاصي چيز:من

  باشه:نگار

 بريم؟:گفت منو سمت اومد برداشتو اشو قوه چراغ

 بريم بزن:من

 بيرون اومد ونفس شد باز نفسم اتاق در بيرون اومديم که در از

 رفت؟ يادتون منو دوتا شما دوباره:نفس

 تو دنبال بيام ميخواستيم االن نخير:نگار

 دزدي سوي به ،پيش بيخيال....ارواح اره:نفس

 پايين رفتيم باهم

 کوشن؟ پس:من
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 ميشن اماده دارن کنم فکر:نگار

 ميدنا طول اينقدر که نيستن دختر اينا شد ،خوب پوففففففففف:نفس

 بديه؟؟ کار کردن غيبت فرهمند،ميدونستين نفس خانوم:ايدين

 خوبه؟؟؟ گفتم من مگه:نفس

 نداشتم رو دوتا اين کل کل ي حوصله اصال که من

 کجان؟ بقيه:گفتم ايدين به رو

 پايين ميان االن:ايدين

  پايين اومدن واروينم ارمين که وقتي

 نيست؟ زود االن نظرت به: گفت ارمين به رو نگار

 ي خونه از قبل کوچه تا 3 بايد ماشينامون تازه11:31اونجا برسيم تا 11 ساعت نه،االن:ارمين

 کنيم پارک ساالري

 بريد ارمين بودن جواب حاضر همه ازاين نگار کف کنم فکر

 باشه،بريم؟ اهان:نگار

 بريم:ايدين

 لحظه؟؟ يه:من

 من سمت برگشتن اصلي در سمت رفتن مي داشتن که ها بچه

 باشيم؟؟ ماشين يه تو دخترا منو ميشه:من

 ارمين چشاي تو زدم وزل

  داريد دوست هرجورخودتون:کردن فکر کمي از بعد ارمين

 گرفت طرفم به وسوييچو

 رفتم حياط سمت به گرفتمو ازش وسوييچو زدم خبيث لبخند يه
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 ...... 

 :نفس

 کردي من ياد دوباره چرا؟

 اخر دم اون يادمه

 نکردي نگاهمم حتي

 رسيدي حرفم به ديدي

 برميگردي خودتم ميري خودت گفتم که

 کردم بد تو به من مگه

 کردم پر جاتو مگه

  جدايي اين دليل

 برگردم شايد تا بگو رو

 مرامت اون فداي

  کردي رها ساده منو که

 بود؟ چي گناهم بگو

 کردي سوا راهتو دلو که

 (احمدوند مهدي-يادمن)

 شدم خل خدايا

 ميوفتم ايدين ياد ميدم گوش اهنگ هرچي ديگه

 (چسبيدتت االن که نه) کنه؟؟ ول منو داره امکان يعني

 داره؟؟ حسي من به اصال

 چي؟؟ باشه نداشته حسي اگه واي
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 يانه؟؟؟ داره دوست منو بفهمم کجا از خدايا

 ....ترسم مي

 باشه نداشته بهم حسي هيچ ايدين ولي کنم اعتراف ازاينکه ترسم مي

 نميمونه بدنم تو جوني ديگه وقت اون

 ميميرم مطمئنم

 ميبرم لذت ايدين با کل وکل کردن دعوا از که عشقيه چجور اين نميدونم

 بگم ايدين به احساسم مورد در خواهرام به داشتم دوست خيلي

 روبروشم اونها تند برخود با ميترسيد ولي

 ميدونه ماجرارو پياز تا سر ،از بگم بهش چيزيس من اينکه بدون يکيشون اينکه از غافل

 بسته دل خودشم اينکه خاطر به اونم

 داره ماشينش تو جونو مهدي البوماي ،تموم ها دله اهل ارمينم اين بابا:نگار

 ببرن احساسم از بويي اونا ونذارم بدم نشون شاد خودمو درگيرم فکر خالف بر کردم سعي

 بدزديمشون بيا پس اِ:من

 شديم کن،دپرس عوض اهنگو اون من نگار،جان:نگين

  نکنيا نه:من

 چرا؟؟ وا:نگين

 قشنگه خيلي اخه:من

 کن عوضش نگار:نگين

  بفرما....بابا خب:نگار

  چشماتو به بستم دل

 محاله کندن دل
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 قلبم با کردي کار چي

 نداره برگشت راه که

 عزيزم بگم بذار

 عشقو دارم دوست خيلي تو با

  منه جز کسي اگه دوروَرت

  نکن نگاش

 کن ولش

 بميرم برات بذار

 بگيرم باز دستتو

  اينجا شاهم هرکجا

 حقيرم کنارتو

 .... 

 (احمدوند مهدي-بستم دل)

 بکن سرعتت به نگاه يه نگين:من

 تا 131فقط که نميرم چيزي:نگين

 ميشم پياده من دار نگه ،اقا تا سي صدو چي:نگار

 بلدي؟؟ رو ساالري ي خونه ادرس مگه تو:من

 شدم حفظ از راهو اول ي دفعه چغندر،همون برگ نه نگينا ميگن من به ناسالمتي: نگين

 بردتتون؟؟ ارشاد گشت که راهي حتي:من

 نفس:نگين

 جوننننن:من
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 مياد بدم جووون نگو گفتم بار بمير،هزار برو ايش:نگين

 کوشن؟؟ شيد،پسرها بيخيال اينارو بابا:نگار

 کرد عقب به نگاه يه اينه از نگين

 رفتن؟؟ کجا يعني بودن، سرمون پشت که پيش دقيقه چند تا:نگين

 نگين،جلوت:نگارباداد

 :نگار

 نگين،جلوت:من

 روترمز زد وسريع کرد نگاه جلوش به نگين

 سرممممممم اخ

 ماشين جلوي شيشه به خورد محکم سرم

 شد پياده بگيرم دستشو بتونم اينکه از کردوقبل باز کمربندشو سريع نگين

 با ماشين اگه پيچيدنه؟؟ميدونيد وضع ،چه محترم اقاي:کاميون ي راننده به رو عصباني نگين

 ميکنيد؟؟ چيکار شهر تو شما ميشد؟؟اصال چي ميکرد برخورد شما کاميون

 نبود روت روبه به حواست شما چه من به:کاميون راننده

 بگيد؟؟ چي نگيد اينو ،اگه ديگه بله:نگين

 بود عصباني خيلي نگين

 دست بهش عصبي حالت يه ميشد تصادفي شد،هروقت کشته تصادف تو ومامان بابا که اين بعد از

 ميداد

 ميترسه بلندي از مدتي تا فرد ،اون بشکنه وپاش بيوفته بلندي از که کسي مثل

 ورفت کرد روشن ماشينشو نگين عصبانيت به توجه بي کاميون راننده

 کنه اروم خودشو کشيدن عميق نفس چند با کرد وسعي وايساد همونجا دقيقه چند نگين
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 ميده؟؟ گواهينامه اينا به کي نميدونم من:جلوگفت به خيره نگاه با همينجوري شد سوار اومد

 يستن کجاست؟؟؟معلوم اينجا خلوته؟؟اصال خيابون اين اينقدر چرا اه:کرد عقب به اينه از نگاه يه

 گورين؟؟ کدوم اينا

 من سمت برگشت

 نگار

 شده؟ چي سرت:گفت اخم با کرد من به دقيق نگاه يه

 سرم؟؟؟:من

 گرفت درد وحشتناک که ميکرد درد که قسمتي اون رو گذاشتم دستمو

 شيشه تو خورد اخ،هيچي:من

 محکم کمي شد،اگه خوب ببند،حاال کمربند ميشيني جلو وقتي گفتم بهت چقدر:عصبانيت با نگين

 بشيني جلو نيست بروعقب،الزم چي؟بيا ميکردم ترترمز

 ؟؟مگه؟ ميزنه داد من سر شده؟؟چرا چي مگه بودم،حاال نديده اينقدرعصبي نگينو حاال تا خداييش

 ام؟؟؟ مقصره من

 نشستم عقب رفتم کردم باز درو

 کشيد اف وتيک کرد روشن ماشينو نگين

 بود بدي سکوت جو يه تو ماشين

 بود خاموش ضبطم ديگه حتي

 بود شک تو هنوز بود،انگار شده الل که نفسم

 عقب نشست اومد من مخالف سمت در شد،از وپياده داشت نگه گوشه يه نگين

 نگار،نگاري:نگين

 نميزدم وحرف پنجره سمت بودم برگردونده رومو من اما
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 درک منو هيچکي بودم،ولي شده لوس شايد بود، نزده داد من سر حاال تا نگين که بود اين دليلش

 کنه نمي

 کسي داده،اره دست از پدرشو مادر زندگيش ي مرحله ترين حساس تو که رو دختري احساسات

 نميکنه درک منو

 دونيمي که ميده؟؟تو دست بهم احساسي چه مواقع اين ميدوني که عزيزم،تو ببخشيد خب:نگين

 رو راننده بود خودم دست خودم جان ندارم،به رو بدم دست از هارو شما اينکه طاقت ديگه من

 ديگه؟ اشتي ميکردم،نگار،خواهري خفه

 صورتم جلوي اورد ودستشو

 دوتا ماش فقط دنيا اين تو نبخشمت؟؟؟؟من ميتونم چجوري:برگشتم طرفش به خيس چشماي با

 .دارم رو

 بردم پناه اغوشش وبه

 ميداد مادرمو بوي اغوش داشتم،اين دوست اغوشو اين من

 کشيده زجر بيشتر ما ازهمه نگين ميکنم فکر که حاال

 از التمشک اين وگرنه نفسه منو خوشي دل براي اينها ي همه ولي ميکنه شيطوني گاهي ميبينم

 ساخته سنگ يه نگين

 نشده عاشق حاال تا سن اين با که اينه خاطر به شايد

 باختيم دل که نفس منو برعکس

 داره احساسي چه اون نميدونه هيچکي ميکنه فکر نفس

 معمولي هاي نگاه از بکني فکرشو که اون از تر راحت خيلي رو عاشقانه نگاه عاشق يه ولي

 ميده تشخيص

 بردم نفس احساس به پي ايدين به نفس گاه بي گاه نگاهاي از ومنم

 برگشتم نفس سمت به اروم هق هق صداي با

 ميکني؟ گريه چرا ديگه تو:من
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 ميکني؟ گريه چرا تو:کرد گيري جبهه معمول طبق نفس

 گرفت درد سرم که ميچلوند محکم منو اينقدر نگين اين ديگه معلومه خب:من

 احساس بي:بازوم تو زد نگين

 عزيزم لطفت همه اين از ممنون:من

 (اينطوريه خو؟؟؟اهنگش چيه)دينگ دينگ دينگ

 اوردي؟؟ توموبايل:نگين

 ميووردم؟؟ نبايد مگه:نفس

 کشت خودشو خطي ،پشت بابا بيخيال:نگار

 دراورد شلوارش جيب تو از بزور گوشيشو نفس

 بپوشي؟؟ تنگ شلوار مجبوري مگه اخه

 کرد گوشيش به نگاه يه

 ناشناسه:نفس

 بده جواب بلندگو رو بزن:نگين

 داد جواب

 بله؟؟:نفس

- 

 کجاييد؟؟ معلومه

 تويي؟؟ ارمين اِ:نفس

- 

 بده منو جواب نفس

 بگم؟؟ جريانو:گفت نگين به رو اروم نفس
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 بگو داد،يعني تکون سرشو نگين

 ...کاميون يک که کجاييد شما ببينيم ميوديم،برگشتيم اصلي مسير از داشتيم ما:نفس

 اومده؟؟االن سرتون شده؟؟باليي کرديد؟؟چه تصادف:کرد قطع حرفشو ارمين

 کجاييد؟؟بيمارستانيد؟؟؟

 شد وخاموش داد صدا يک نفس گوشيه موقع درهمين

 شد خاموش واي اي:نفس

 بود؟؟ کم شارژش اينقدر ،چرا برسرت خاک:من

 درصد ده فقط که تاجايي کردم صحبت باهاش منم بود زده زنگ مهشيد چه؟؟ من به اِخب:نفس

 شارژداشتم

 کنن نمي که هايي فکر چه ها بيچاره اين االن اخ:نگين

 شن نگران يکم بزار داره اشکالي چه:وگفت زد شيطوني لبخند نفس

 بزاره؟؟ سرکارت اينجوري يکي داشتي دوست ،خودت نه:من

 کرديد؟؟ پارک کجا نموديد توجه جان نگين:اطرافش دورو به نگاهي با نفس

 کردم اطرافم به نگاه يه

 بود شب11:15ساعتم والبته زد نمي پر ام پرنده توش که تاريک کوچه يک

 تنها دختر تا سه واسه ولي نباشه خاصي خيلي چيز شايد

.... 

 بريم؟؟ کجا جلو،حاال ميرم االن باشه:نگين

 ميزنيم زنگ پسرها به اونجام ،از خونه بريم:من

 ميترسم نم نشو پياده ماشين از من جان نگين:گفت نفس که بشه پياده خواست کردو قبول نگين

 بروعقب ها صندلي الي از بيا

 ترسو:گفت نفس ترس به خنده با نگين
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 ..... زدکه واستارت شد رد جا وجب نيم اون الي از دادن، وهل وزور مکافات با و

 :اروين

 لعنتي اه.... الو... الو:باداد ارمين

 شد؟؟ چي:ايدين

 شد قطع:ارمين

 هنوزنرسيدن؟؟ چرا:من

 صادفت کاميون با ميگفت داشت نفس بابا ميدونم چه:گفت کشيدو موهاش تو دست کالفه ارمين

 شد قطع که کردن

 پايين ريخت هري دلم کردم احساس

 باشه؟؟؟ اومده سرشون باليي نکنه

 بگير شماره دوباره:استرس با من

 دقيقه چند از بعد

 نميدن جواب نگارم نگينو خاموشه نفس:ارمين

 ...که شده چي حاال زنگ به گوش معموال نگار

 ...نکنه واي

 شوآروين ساکت اَه

  کرده گل بافيت خيال دوباره

 بذاره تنها منو ،نميتونه نميتونه اون

 ... اگه ولي

 دادم تکون شدت با سرمو

 نيومده نگار سر باليي هيچ نه
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 :وجودم عماق تو از ندايي يه

 ده؟؟ نمي جواب گوشيشو چرا پس

  شنوا؟؟؟؟ گوش کو ولي نيايم راه اين از گفتم ،چقدر ديگه شماهاست تقصير:عصبي ايدين

 شدي؟؟؟ آش از تر داغ تو؟؟؟کاسه چته:ارمين

 ميفهمي؟؟؟؟(باداد)بودن، امانت ما پيش دخترها اون ،ميفهي اره:ايدين

 ...خير ميفهمي،نه خودت فقط ميکني فکر:ارمين

 بريزم سرمون تو خاکي چه بايد ببينم شيد خفه دقيقه دو اه:من

 گرفت دستش تو وسرشو زمين رو نشست ماشين چرخ به تکيه وبا رفت ايدين

 اومده؟؟ سرشون باليي چه ميشه؟؟يعني چي حاال واي:ايدين

 طرافوا همون بيمارستاناي(مکث کمي با) يا مسيرو اون بريم بکنيم ميتونيم که کاري تنها:من

 بگرديم

  بياريم گير سرنخي بتونيم شايد بريم پاشيم فعال اره:ارمين

 شو بلند ايدين:من

 کرديم وحرکت شديم ماشين سوار و کردم بلندش کشيدمو دستشو

 برس فريادمون به خودت خدايا

 ... ميدم قول

  کنم پيدا سالم نگارودخترارو اگه ميخورم قسم ميدم، قول ناصري اروين من

 باشه نگارخوب فقط ميدم نجات مخمصه اين از ميکنم،خودمو اعتراف بهش

 نگفتم چيزي بردي بابامو خدايا

 نگفتم هيچي بردي خواهرمو

 نزدم دم کرد سکته مامانم
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 نه نگار اما

 نميکنم تحمل

 نميبخشم خودمو وقت هيچ بياد نگار سر باليي اگه

 استاد اويزون من با نشدن همگروه براي که دختري اون دارم دوست وشيطونو شر دختر اين من

  بود شده

 مونم نمي زنده اون بدون من

 دپيشنها اون شماها،اصال ميدونمو من بياد سرشون باليي اگر علي والي به:ارمين روبه ايدين

 ....که من دادي؟؟؟ دختر تا سه به بود چي مزخرف

 نه؟؟؟ يا ميبندي ايدين:من

 گفتم ايدين رو باعصبانيت حرفو اين

 تقصيره بي مقصريم،خودش ما فقط ميکنه فکر ؟؟؟پسره چي يعني

 چي؟؟؟ من اما سالمه نفس ميدونه حداقل اون

  شده تر شادتروشيطون خيلي که ميديدم شد دبير ايدين اينکه بعد از

 ....ولي بود رفته توخودش مامان ووضعيت وبابا اوين مرگ بعداز ايدين اينکه مخصوصا

 ميکرد تعريف شيطونه خيلي که شاگرداش از يکي از خونه تو همش

 هبقي وخودتون کالس تو کرده ول و اورده خونگي موش درسش سرکالس بار يه حتي که ميگفت

 بزنيد حدس اشو

  ميزد خاصي برق يه چشماش ميکرد تعريف اينارو وقتي

  که ميزد حرف درموردش شوقي چنان با

 داره خاطري تعلق شاگردش اون به ميفهميد بود خري هر

 پيدا حالي يه انداخت راه حسابي دعواي ماشينش کردن پارک سر نگار که روزي همون از من اما

 بود چشمام جلوي دخترم اون عصباني چشماي ،همش کردم
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 تقاداع بهش اصال اتفاقات اين از قبل تا من نه؟؟؟ولي يا داريد باور لحظه دريک عشق به نميدونم

  نداشتم

 بده (دوستم)پيام به پارک جا يه نبود حاضر که شدم سرکش دختره يه عاشق ديدار دريک من ولي

 رسيديم شو کجايي؟؟؟پياده:ارمين

 شدم پياده ماشين واز بيرون اومدم خيال از

 کردم نگاه اطراف به تعجب با

 کجاست؟؟؟ اينجا:من

 هيچي گها ميکنيم، پيدا چيزي ترمزي خط ببينيم بگرديم بايد کرديم، ول دخترارو اينجا از ما:ارمين

 بندازيم نگاه يه اينجا بيمارستاناي به بريم بايد نکرديم پيدا

 اورديد؟؟؟؟ در چيه بازيا مسخره اين:ايدين

 يمميتون که کاريه تنها اين ميکني درک ،اما باشه بازي مسخره اينا نظرت به شايد:عصبي من

 ميکني؟؟؟؟ جوري اين چرا شدي؟؟ خل ايدين؟؟؟؟چرا چته بکنيم،تو

 ميدونيميوفتم، اوين ميکنم،ياد فکر بهشون که وقتي نميدونم، نميدونم،:داد تکون سرشو ايدين

  اونوقت باشه افتاده اتفاقي واسشون ميترسم

 اينجا بيايد!!!ها بچه:ارمين

  شديم خيره ميکرد نگاه که اسفالت از قسمتي وبه رفتيم ارمين سمت به

 .... اينکه

 :ارمين

 ببينيد رو اينجا بيايد ها بچه:من

  کردن نگاه زمين به و سمتم اومدن و برداشتن بحث از دست آيدين و اروين

 ?چيه اين:اروين

  اوناست ماشين براي کنم فکر ترمزه خط يه:من
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 و مردم بعدش ساعت يه تا حداقل بود افتاده اتفاق تصادفي اگر کنيد نمي فکر ها بچه: آيدين

  بودن اينجا ها ماشين

 ??مردم شب وقت اين: اروين

  بود اينجا که ها ماشين جنازه و کاميون خود باالخره نبودن مردم هم اگر حاال بابا: آيدين

 ?کجان دخترا پس نشده تصادف اگر خب اما درسته تقريبا حرفت:من

  دونم نمي:کالفه آيدين

  لعنتي اه

  وضعيه چه اين

  کرد ميشه کاري يه:من

  کردم نگاه بهم منتظر

 فاقات تصادفي اگر بپرسيم ازشون بزنيم رو ها همسايه خونه در بريم:گفتم رو کردم تر رو لبم

  شنيدن رو برخوردش صداي اونا قطعا باشه افتاده

  بريم پس باشه:اروين

  بود مغازه چندتا و خونه هفتا توش که بود بزرگ ي کوچه يک درحقيقت خيابون اون

  چپ سمت شمالي چهارتا و راست سمت جنوبي ي خونه تا سه

 ? زنه نمي پر هم پرنده اينجا چرا عجيبه چيزي يه فقط

  چپ سمت هم دوتا اون و راست سمت رفتم من

 تيره سبز در با خونه يک خونه اولين

  دادم فشار آروم رو زنگ

 ?ميشي مردم مزاحم شب وقت اين چرا اخه:وجدان

  سرشبه تازه. شده12تازه ساعت بابا برو:من
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 خونه تو کشيد منو يکي و شد باز خونه در

 کردم گاه ن خونه تو کشيد رو من که شخصي به ترس با

 ??بود آدم اين

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

 :نفس

  ميکردم نگاه اطرافم و دور به داشتم شده گشاد چشاي با

  شد يکهويي چيز همه چرا ? شد اينجوري چرا اه

  بوديم افتاده گير بود روشن چراغ يه فقط که تاريک کوچه توي ما

  بودن خاصي طور يک همه ولي بودن اطرافمون و دور خونه چندتا

 ?? چي يعني داره بزرگي خيلي مشکل يک شهرک اين اصال

  شهر تو بود اومده که کاميون اون از اون

  شه نمي رد اينجا از هم ماشين يک که اين از اين

  تاريکه ها کوچه اونقدر که هم اون از اون

  مشکوکه چيزي يه

  نيست اينجا هم تلفني کيوسک هيچ تازه

  عجيبه خيلي

 ? نيست عادي غير خورده يه نظرتون به ها بچه:من

 ? چي:نگين

 اين تو و شهر بيرون ميزديم بايد حتما نيومديم تهران خود تو از چرا ما ببينم اصال. شهرک اين:من

 . مزخرف شهرک

  ميخواستن مثال. آوردن راه اين از رو ما قبلي ي دفعه پسره خب وااا:نگار
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  بزنن بر ميون

  سرده هوا آنقدر چرا حاال.مزخرف اه??بر ميون ميگن اينم به:من

  ميزني غر چقدر. نفس ديگه بسه اه:نگين

 سرده خوب بابا:من

  زنه نمي غر تو مثل کدوم هيچ ولي داريم قرار شرايط همين تو ماهم خدا به:نگين

  نميزنم حرف ديگه باشه:کرده بغ من

  شدم ساکت و

 جديدمون زندگي به کردن فکر کردم شروع

  کنيم کمک پسرا به کرد قبول نگين که شبي به

  ماها شديد مخالفت و کنيد زندگي ما پيش بيايد بايد گفت ارمين که موقعي به

  کرد خودشو کار ارمين آقا و نداشت اي نتيجه هيچ البته که

  تهديد و زور با البته

 پسر تا سه ي خونه برن(خودشيفته)موشگل خوشگل دختر تا سه که داشت معني چه اخه

 (اخهه بزه کجاشون ها بدبخت)بززز

  کنم نمي درک رو اونا ي خونه به ما اومدن دليل هنوز خداييش ولي

  کردم فکر هامون کل کل و دعواهامون به

  بودن پر کال ارمين و نگين اين مينداختيم کل اروين و ونگار آيدين و من بيشتر البته

  بودم نخونده هيچي من داشتيمو امتحان که روزي به

  نکرد قبول بده نشونم رو سواالت گفتم آيدين به وقتي

  هيچي که هيچي بازم ولي کردم اصرارش کلي

  بخون 37.33 صفحه که گفت بهم ميرفتم داشتم وقتي ولي

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمنکاربر Anahid75 | شيطونا تا سه دو رمان

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

 

115 

 

  بوسيدم اشو گونه حواس بدون که شدم خوشحال آنقدر

 راه اون به زدم رو خودم خوب ولي شدم سرخ بعدش البته که

  کردم فکر بازم

  شکر با آبگوشت به

  ايدين شلوار روي ريختن آب به

  بود اروين کار که شير تو ريختن فلفل به

 ...و

  بود خوبي روزاي چه من خداي واي

 ?نبينيم رو شيطون پسراي اون ديگه ممکنه يعني

  ذهنم تو اومد اشون قيافه ناخودآگاه

 عضيب و بود جدي که نگاهي البته و ريش ته کمي و نافذ خيلي سياه چشماي با پسري يه: ارمين

  ميشه قاطي توش شيطنت ها وقت

 بودم بازوش تا من و داشت بلندي قد

 :اي افسانه دوقلوهاي

 ونکوفتش) رسيده ارث بهشون مادرشون از فهميدم دادم انجام که تحقيقاتي طي که ابي چشمان

  ميدادن زجر رو خواهر دوتا ما و بودن ريز کرم ها دوقلو اين کال( شه

 ميزاشتيم جواب بي هم که نه

 يالتخ برو تو وايميسيم جات ما دادا:ميگفتن نردبون به هم بازم ولي ارمين از تر کوتاه يکم قدي

  تخت

 .بيشعورا خودشون واسه بودن اي تيکه خداييش ولي

 (حيا بي ي دختره)ميشه ناناس چه آيدين منو ي بچه کن فکر واي

 ?ميبينيد اونو هم شما ها بچه:نگين
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  کردم ميکرد نگاه نگين که جايي به نگاه يک و اومدم در کردن فکر از نگين حرف با

  ابوالفضل يا

 ??????ميکنه کار چي اينجا اين

 

 :نگار

  کردم قفل رو ماشين در ناخودآگاه که ماشينمون نزديک اومد

  خدا وايي

 ?شب وقت اين

 ?ميکنه چيکار اينجا اين

  ما ماشين به رسيد

  کردم اش قيافه به نگاه يه

  بود پوشيده شلوار و کت هميشه مثل

  وحشتناک البته و بود سرخ شدت به چشماش ولي

  زد شيشه به تقه يه

 داد تکون چيه معناي به سرشو نگين

 شو پياده زد اشاره اونم که

  گرفت دستشو نفس که کنه باز و در خواست و کرد فکر کمي نگين

 ?ميکني چيکار داري نگين:نفس

 ?داره چيکار ببينم ميرم دارم خب وا:نگين

 اين يکهو نيست مشکوک نظرت به ني کس هيچ که شهرک اين تو شب وقت اين نگين:من

  بشه پيداش
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 برم من دبزاري. کنه کمکمون بتونه شايد?بمونين اينجا صبح تا ميخواين يعني اما. خب چرا:نگين

  کرد کمکمون شايد. بزنم حرف باهاش

 ...اما:من

  رفتم من. نداره اما:نگين

  شد پياده و کرد باز رو ماشين در و

  اون سمت به رفت و

 ما از فاصله با که بهشون زديم زل گرفتيم قرض ديگه هشتا هفت يه داشتيم چشم دوتا هم ما

  ميزدن حرف هم با داشتن

  ميگرفت گاز لبشو و ميداد تکون سر نگين و ميگفت چيزي يه نگين به هي اون

  است کالفه چيزي يه از يعني

  جلو برد دستشو و گفت چيزي يه جوابش در نگين که گفت نگين به چي دونم نمي

  نزديکش بره زد اشاره نگين به و درآورد رو موبايلش و جيبش تو کرد دست اونم

  نگين دهن جلو گذاشت دستمال يه يکهو که تر نزديک رفت هم نگين

  افتاد اون بغل تو بيهوش تقال کمي از بعد نگين و

 خوردن با که ميرفتيم سمتشون به و شديم پياده ماشين از سريع وضعيت اين ديدن با نفس و من

 الييب چه نفهميدم و افتادم زمين رو بيهوش بعد و ميديدم تار رو جا همه ثانيه چند سرم تو چيزي

  اومد نفس و نگين سر

 

 :نگين

  رفتم من.نداره اما:من

  شدم پياده ماشين از کردمو باز درو

  کردم حرکت سمتش به و
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  خانوم نگين سالم به به:اون

  ميکني غلطي چه اينجا تو عليک که گيرم:من

  ذاشتنگ تاثير روت خوب بزغاله تا سه اون که ميبينم. بشيا ادب بي نشد قرار نچ نچ:پوزخند با اون

 ?تا سه کدوم:باتعجب من

  ديگه ميگم رو ناصري برادران:اون

 ? پيششون ميگذشت خوش ببينم:گفت و شد تر نزديک بهم

  تيموري نيستا خوب حالت بروبابا? ميگي چي:من

 کني صدا چجور شوهرتو بگيري ياد بايد باالخره. عزيزم آرشام بگو من به:آرشام

 ?ميکني چيکار اينجا تو درضمن. کنم صداش بلدم خوب نباش اونش نگران تو:نفرت با من

  منن هاي نوچه هم تا سه اون بابا. شدن غيب پسرا يهويي چرا ميکني فکر ههه:اون

  ميکردم نگاهش داشتم تعجب با

 ? بود فرستاده تيموري رو پسرا و ارمين يعني? ميشه مگه وا

 ??بود الکي اش همه يعني

  بده نشونم مدرک يه ميگي راست اگه: حرص با من

  جلوش بردم دستمو و

  جلوتر برم که زد اشاره بهم و آورد در رو گوشيش شلوارشو جيب تو کرد دست

  بينيم و دهن جلو گذاشت دستمال يه يهو که جلو رفت ترديد و باشک

 و دبو زياد خيلي زورش المصب اما بردارم دهنم جلو از زور به دستشو و نکشم نفس خواستم اول

 هيچ ديگر و کنم بودن منگ احساس شد باعث که کشيدم نفس يه ناچار آوردم کم نفس من

******* 

  خدا سرم آخ
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 ? ميکنه درد سرم چقدر

  کردم باز رو چشم يه

 ?کجاست اينجا وا

 هک دونفره بزرگ تخت يه و رنگ ابي ديوارهاي با شيک خيلي اتاق يک کردم ورم دورو به نگاه يه

  اينه يه و بودم روش من

  کردم نگاه اينه تو خودم به

  پوشيدم لباسي همچين کي من وا

  بودم تر سنگين پوشيدمش نمي که توري رنگ بنفش کوتاه خواب لباس يک

  ببينم وايسا

 ديشب

  ساالري خونه از دزدي

  کاميون با تصادف

  کوچه يک تو اوفتادن گير

  تيموري ديدن آخر در و

  تيموري با پسرا بودن دست وهم

 ....و

 ?? کجاست اينجا يعني خدا واي

 ?کوشن دخترا اصال

 ?بياره سرشون باليي تيموري نکنه

  من خداي واي

 ?خواهرام
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 ??باشن دست هم تيموري با پسرا واقعا نکنه واي

 ستهب بعد و اتاق تو انداختن رو يکي و شد باز اتاق در که ميکردم فکر چيزا اين به داشتم ترس با

  شد

  کردم نگاه اتاق تو انداختن که فردي اون به لرز و ترس با

 .....که اين

 :نگين

 ..... اينکه

  من خداي واي

  بود خون پر صورتش

  ساحل. ساحل:کردم صداش و دادم تکونش دست با

 ?هوممم:ساحل

 ? شدي شکلي اين چرا?اومده سرت باليي چه:من

 ??تويي نگين عههه:گفت و کرد نگاهم و کرد بلند سرشو

 ?? آورده.سرت رو بال اين کي بگو. خودمم بابا آره:من

  تيموري: ساحل

  پايين افتاد سرش و

 بود شده بيحال بود خورده کتک بس از

  امون همسايه البته و بود من صميمي دوست ساحل

 ? بيارن نگارم و نفس سر رو بال اين نکنه واي

 .... ريز جسته اون با نفس اما کنه تحمل بتونه شايد نگار

  نه واييي
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  نکن فکر بهش نگين

  نکن فکر بهش

 روتخت گذاشتم و کردم بلند رو ساحل

  کردم پاک نمدار دستمال با صورتشو و

  کردم بهش نگاه يه

 ها مروت ال بودن آورده سرش باليي چه الهي بميرم

  بود خورده جر لبش و بود کبود چپش سمت گونه

  ميومد خون اش بيني و بود کبود بينيشم دور

  بينيش تو زده مشت با يکي معلومه

  شدم بلند و بوسيدم اشو گونه روي آروم

  بياد اطرافيانم سر بال اين نميزارم من

  کن کمکم خودت خدايا

  دادن تکون رو دستگيره کردم شروع در دم رفتم

  بود قفل در

 ببينم کن باز درو خر تيموريه هي. ميميره داره دختر اين نيست اينجا يکي آهاي:زدم داد

  شد پيداش گندبک و شد باز در که ميزدم داد و ميزدم مشت در به محکم جور همين

  بود تيموري هاي نوچه از يکي

 ?داري مشکل?چته:اون

  من نه شماهايين داره مشکل که کسي اون قطعا:من

  بياد خرت نره رييس بگو برو ميزنم.حرف تو با من چرا اصال??داشتيد دختر اين چيکار

 بخورم ازش گوشي تو يه شد باعث حرفم اين که

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمنکاربر Anahid75 | شيطونا تا سه دو رمان

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

 

122 

 

 پشيمون کارت اين از: گفتم بهش رو و کردم پاک بادست رو لبم ي گوشه خون زدمو پوزخند يه

  ميشي

 از و کمرش رو گذاشتم پامو منم و بشه خم شد باعث که حساسش نقطه به زدم لگد يه محکم و

  شدم رد روش

  کردم اطرافم به نگاه يه

  زدم حدس درست

  هستيم تيموري کاخ تو

  پليس بزنم زنگ تا کنم پيدا تلفن يه بايد

  دارن تيموري با ارتباطي چه پسرا بفهمم بايد قبلش تا ولي

  ميکرد راحت رو کارم و نبود کس هيچ باال طبقه

 از هديگ يکي تو کشوندمش زور به و کردم بيهوشش گندبک گردن به محکم ي ضربه يه زدن با

 پاشو البته و دهنشو و دست اتاق توي ها مالفه با کردم شروع و بود کليد درش روي که ها اتاق

 برداشتن جيبش تو از اسلحشو و چاقو البته و. بستن

  کردم قفل درو و شدم خارج اتاق از بعدشم

  ساحل اتاق تو رفتم

 بگيرم رو انتقامت ميدم قول. متاسفم:گفتم بهش رو و کردم بهش نگاه يه

  کردم قفل درو و ساحل اتاق تو گذاشتم رو گندبک اتاق کليد سريع

  جورابم تو گذاشتم هم کليدش و کنن اذيتش بخوان مبادا که

  بوديم سوم ي طبقه تو ماهم و بود طبقه سه تيموري کاخ

  شدم دوم طبقه وارد و پايين اومدم ها پله از آروم

 و باحال به ميخورد اش ادامه و داشت در يه فقط که ميشدي راهرو يک وارد ميومدي ها پله از وقتي

  کردم نگاه ها پله به بازرس ميومد پايين ي پله از پا صداي پذيرايي
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 ??شم قايم کجا حاال

  راهرو تو دويدن کردم شروع سريع

  شدم رد که اتاق در جلوي از شم قايم حال تو برم ميخواستم اخه

  تو کشيد منو دستي و شد باز در

  گلوم زير گذاشت چاقو يک و

 ???تو:اون

 ? هستي کي ديگه تو: من

 ميزد آشنا عجيب صداش ولي کيه بفهمم تونستم نمي داشت نقاب چون

 ... که برداشت نقابشو

 ????تو: باز دهن با من

 . ميشنون صداتو االن. بابا هيس:خنده با اون

 ?ميکني چيکار اينجا تو: من

  ازمن تو نه بپرسم تو از بايد من رو سوال اين:اخم با اون

 ?اونوقت چرا:من

 ....چون: آورگفت خوف قيافه يه با

 شد من تعجب باعث که

  نعععع

....... 

 :ارمين

  کردم نگاه داخل کشيد منو که کسي اون به

 ?بود آدم اين
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 داري مشکل خيلي:من

 ?چرا:سانياراحمدي سرگرد

 ? کشيدنه داخل وضعه چه اين:من

  سرگرد بود الزم: سرهنگ

 :پرسيدم تعجب با و گذاشتم نظامي احترام بود وايساده تاريکي تو که سرهنگ به

 يليخ صورت به دخترها اما. ساالري خونه ميرفتيم داشتيم ما ?خبره چه اينجا اما قربان ببخشيد

  شدن ناپديد عجيبي

 ان تيموري خونه تو االن و شدن دزديده تيموري توسط اونها بگم بايد متاسفانه سرگرد: سرهنگ

  بياره سرشون باليي مارمولک اون نکنه: گفتم ذهنم تو ناخودآگاه

  ارمين باش خفه

 ? کنيم محاصره رو خونه و اونجا بريم ميديد اجازه قربان:من

  سرگرد خير: سرهنگ

 خطره در دخترها جون قربان اما:من

  کنيم ريسک تونيم نمي ما: سرهنگ

  ها آدميه عجب اه

 ?کنم پنهان ها دختر از خودمم هويت الزمه هم هنوز قربان:من

 يتونيم اونجا. تيموري خونه تو بري مخفيانه صورت به بايد تو.باش داشته صبر سرگرد: سرهنگ

  بگي بهشون کردي پيدا رو دخترها اگر

 ميکنم پيداشون حتما من. کني پيدا اگر

 ? برم تنها سرهنگ:من

  نکنن خراب رو عمليات که کن توجيحشون خوب قبلش فقط ببر هم برادراتو نه:سرهنگ
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 بيرون اومدم خونه در از و گذاشتم نظامي احترام

  تو کشيدم سانيار که

 ?چيه باز:من

 پسر بود شده تنگ برات دلم بابا:سانيار

  دارم کار کنار برو. زدي بهم رو حالم گمشو برو اه اه: من

  ميزنن له له من واسه دخترا بابا. اخه نداري لياقت:سانيار

  رفتم من. همونا پيش برو خب:من

  شدم خارج در از

  کن کمکم خدايا

  بودن وايساده اونجا جور همون که آيدين و اروين سمت به رفتم

 !? بودي کجا بپرسم ميشه:آيدين

  بريم بياين حاال. ميگم بهتون:من

  چي دخترا پس? بريم کجا?بابا ميگي چي:اروين

 حاال،ميفهمين بريم بياين:من

  شديم ماشين سوار

 عجيبه حسم چرا دونم نمي

 بشيم خارج کوفتي شهرک اين از تر سريع بهتره بيخيال

********* 

 :ارمين

 نگفتيم هيچي تهران به رسيدن تا و شديم خارج لعنتي محوطه اون از

  بودن نشسته عقب هردو که پسرا سمت برگشتم و داشتم نگه گوشه يک
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 ? داشتي نگه چرا:آيدين

 بزنم حرف باهاتون بايد چون: جديت با من

 ميشنويم: سينه به دست اروين

 فکر هک اون از وضعيتما اما نکنين درک شايد. داريم قرار بدي وضعيت تو االن ما ها بچه ببينيد:من

 بدتره کنين مي

 ?وضعيت کدوم? ميگي چي:اخم با آيدين

  شدن دزديده دخترا:من

 ???چييييييي:دوتايي

 شدن دزديده دخترا:من

 ?االن چي يعني:آيدين

 . اتشون دزديده تيموري: من

 باال آوردم سکوت عالمت به دستمو که بزنن حرف خواستن

 ونتهديدش خطر قطعا پس. بوده دخترا دنبال چقدر تيموري که دونيد مي خوب ها بچه ببينيد:من

 .ميکنه

 ?فهميدي کجا از تو:آيدين

 . سرهنگيم نظر زير ما:من

 

 ? کنيم چيکار بايد ما حاال:اروين

 بديم يفرار و کنيم پيدا رو دخترا و بشيم اش خونه وارد مخفيانه کنم مي تاکيد مخفيانه بايد:من

 پا از دست اگر باشيد مطمئن. تره خراب محسني و ساالري از تيموري سابقه ها بچه ضمن در.

 . مياره سرشون باليي يه. کنيد خطا

 ?منيد با:جلو بردم دستمو
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  دستم رو گذاشتن رو دستشون و کردن بهم نگاهي دوتايي

  هميشه مثل: گفتن باهم و

  شدم پياده ماشين از زدمو لبخندي

  ردمک نگاه بود داده بهم سرهنگ که ساکي به و کردم باز رو عقب صندوق در و ماشين پشت رفتم

  ساک تو وسايل اما و کنيم عوضشون نبود الزم و بود خوب لباسامون شکر رو خدا

 ....و طناب.بکس پنجه. فلفل اسپري.چاقو. اسلحه يک.  شکر يک

  ما عمليات شروع هم اين زدم استارت و نشستم خودمم و ماشين تو ربودم رو ساک

 .....بعدش که عملياتي

 :اروين

  باشه گير دزد و ودوربين محافظ پر بايد تو اين. اي خونه عجب پسر اوه:من

  تونيم مي ما خوب ولي درسته:ارمين

  بده دلگرمي خواست مي مثال سرش خير

  رفتيم باال خونه پشت ديوار از کرديمو پارک پارک قبلش کوچه دو رو ماشين

  کردم داخل به نگاه يه

 خوب ولي. بود دوربين پر اما نبود باغ تو فردي. بيشتره که هم مرکزي بانک از امنيتش اينجا اوه

 (کردم باور منم گفتي تو) نيست چيزي ما واسه

  داديم رو دوربينا ترتيب ازهمه پاول پايين پريديم

  نزديکش بريم زد اشاره ارمين بعد و

 نزديکش.رفتيم

  خونه تو ميرم منم بگرديد رو زمين زير با و انباري و باغ ها شما: گفت بهمون رو

  نيومد دستمون نخي سر هيچ ولي گشتيم رو باغ کل ازهمه اول و کرديم قبول
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  انباري سراغ رفتيم

 تو از ام ديگه يکي که زدن داد کرد شروع ديد رو دوتا ما وقتي که بود وايساده درش دم نفر يک

  اومد بيرون انباري

  هيکل ماشاهلل

  کرديم باز رو انباري در و داديم ترتيبشونو آيدين با

  در يک دوباره و کوچولو راهروي يه

  در سمت رفتيم

  کردم تو نگاه يک و کردم باز درو

 رمننگا پس معشوق. يار يعني نگار معني باشيد داشته توجه ها بچه) بود نگارمن اين من خداي

 (ههههه. من معشوق يعني

 ??جان

 ??گفتم چي االن من

  بيخيال

  بودنش بسته ستون به نگارکه سمت رفتم

  بود شده زخم لبش ي گوشه و بود بيهوش

  شده بيهوش که بوده زياد خورده که سيلي شدت معلوم

 ? آوردن رو بال اين نفسم سر يعني: بازمزمه آيدين

  شنيدم من باالخره خب ولي گفت اروم خيلي رو اين

 نگار.نگار: زدم صداش و گوشش تو زدم آروم سيلي چندتا يه

 بست چشماش بعدش و کرد بهم نگاه يک و کرد باز چشاش آروم

  نم داداش برو. برو. نميام دانشگاه من اصال. بخوابم خورده يه بزار مزاحم سريش ايشش:گفت و
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  بودم عصبي طرف يک از و بود گرفته ام خنده طرف يک از که من

 ?ميدونه داداشش منو نگار يعني

  کرده غلط

  نميزارم من

 ?چيه دانشگاه ببينم پاشو نگار:زدم صداش دوباره

  شد باز چشماش يهو

 ?ميکنيد چيکار اينجا شما:نگار

  بديم نجات شمارو اومديم:من

 ??کو نفس??نفس:ترس با نگار

  نميدونيم ما:من

  بستن محکم اينقدر دردگرفت ديدم کن باز دستامو بيا توروخدا بابا:نگار

  بشکنه دستشون ايشاهلل:من

  گفتم آروم اينو البته

  کردم باز نگارو پاهاي و دست و

  کردم بلندش و

 ميکنه چقدر سرم اه:نگار

 . سرته تو خورده که ايه ضربه خاطر به:آيدين

 ?چي نگين راستي.نفس دنبال بريم بدويين:نگار

  ميکنيم پيداش اونم. نترس:آيدين

  بيرون اومديم انباري از

  کرديم قفل درو انباريو تو گذاشتيم رو غول دوتا اون
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  ميموند جا يه فقط حاال

 !!!!زمين زير

  زمين زير به ميخورد کنم فکر که در يه سمت رفتيم آروم تايي سه

  کرديم باز درو

  شديم وارد آروم

  نبود کس هيچ

  عجيبه

 ??کمه اينجا محافظاي آنقدر چرا

  استخر به بخوره.اينجا کنم فکر ولي

  شديم وارد و گذشتيم بود شده تزيين ابي هاي کاشي با که راهرو از

  هوش ايول

  بود درست

  بود استخر

 ميکردم نگاه رو واطرافش دور داشتم

  بيشتر شايدم يا متري پانزده عمق با استخر يه

  کردم نگاه و برگشتم سريع نگار جيغ باصداي که ميزدم ديد داشتم همينطور

  گرفتم نگاشو رد ميکرد نگاه رو جايي يه زده وحشت داشت نگار

  سقف به رسيدم

 من خداي واييي

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

 :ارمين

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمنکاربر Anahid75 | شيطونا تا سه دو رمان

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

 

131 

 

  باغ سمت اون به رفتن ها بچه

  رفت خونه جلوي در از شه نمي مسلما خب

  اطراف زدن ديد کردم شروع

  بود طبقه سه خونه

  کوچيک ي پنجره چهارتا و بزرگ ي پنجره تا شيش و داشت اصلي در يک اول طبقه

 ??داره پنجره و در کم آنقدر چرا بزرگي اين به ي خونه

  ها پنجره سراغ رفتم

  بود شده قفل تمومش

 .. وگرنه ميده صدا بشکونم رو شيشه اگر که حيف

  دوم طبقه به کردم نگاه يک

  پنجره چندتا و بالکن تا سه

  ايول

  بود باز ها بالکن از يکي در

  شدم کار به دست و کردم نگاه اطرافش و دور به يکم

  االب کشيدم خودمو زور با و دادم قرار بالکن لبه دستمو و اول طبقه ي پنجره لبه گذاشتم و پام

 هوفففف

  کنم پاک روش از رو احتمالي خاک تا زدم بهم محکم دستامو

  کردم دستم دستکشامو

  رو نقابم طور همين

 تو رفتم. بالکن در واز

  شدم اتاق يک وارد
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  نکردم توجه جزييات به خيلي

  کردم بازش اهسته خيلي و اتاق در سمت به رفتم

  بيرون اومدم اتاق تو از آروم

  کردم نگاه يه

  بودم راهرو يه تو

  رسيد مي نشينمن اتاق به کنم فکر اش ديگه سر و ها پله به سرش يه که

  اومد ها پله از که صدايي با

  ميزدم ديد رو بيرون الش از و داشتم نگه بسته نمي درو و اتاق داخل رفتم سريع

  پايين اومد باال طبقه از دختر يک

  نبود واضح اصال اش قيافه

  ميزد آشنا عجيب ولي

  کرد پايين طبقه به دزدکانه نگاه يک

  ميلنگه کار جاي يه

  کنه رفتار مشکوکانه اينقدر بايد چرا اين

  اومد پله از پا صداي دوباره

  راهرو توي دويدن کنه شروع اروم و شه هل دختره شد باعث که

  دربيارم دختر اين کار از سر بايد من نه

  ميشد رد اتاق در جلوي از داشت وقتي

  گلوش زير گذاشتم چاقومو و اتاق تو کشيدمش سريع

  بکنم طرف به نگاه يک تونستم تازه شد قطع پا صداي وقتي

  کردم نگاش و کردمو بلند سرمو
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 ???نگين

  ميکرد نگاه من و چاقو به داشت ترس با

 ??تو:گفتم آروم

 ? هستي کي ديگه تو:پرسيد باتعجب و کرد تعجب

 نشست لبم روي لبخندي

  اوردم در رو نقابم حرکت يه با دادمو فاصله گلوش از رو چاقو کمي

  شد گرد ماشين چرخ قد چشاش

 ?? تو:وگفت

  گفت بلند صداي با البته

 ميشنون صداتو االن هيس:گفتم بالبخند

 ? ميکني چيکار اينجا تو:نگين

 ازمن تو نه بپرسم تو از بايد من سوالو اين:جديت با من

 :  گفت جانب به حق ي قيافه يه با

 ? اونوقت چرا

 ....... اينجا چون:خشن ي قيافه بايه من

  کرده تعجب حرفم از بود معلوم

  بيچاره اين به برسه چه بودم کرده تعجب خودمم اخه

 سراغت بيام من تا اينجا ميشيني خوب دختر يک مثل ببين:من

  لرزيدم که بزنه حرف خواست

  مياد بدم گوشي ي ويبره از چقدر اه

 دراوردم جيبم تو از گوشيمو
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 بود آيدين

 ?الو:من

  اينجا بيا بدو زود ارمين:آيدين

  ميومد خط پشت از گريه صداي

 ? خبره چه اونجا:من

  نفس.... ارمين:آيدين

 ??چي نفس: من

  شه متوجه بيشتر حرفامونو تا بهم چسبيد نگين حرف اين با

 خرابه اوضاعش نفس اما کرديم پيدا رو نفس نگارو ما: آيدين

  شده چي ببينم بزن حرف آدم مثل آيدين:من

 : لرزون کمي صداي آيدينبا

  بيا تر سريع ارمين. استخره سقف باالي محفظه تويه نفس و استخريم سالن تو االن ما

  باشه پوفف:من

  کردم قطع و

  کردن شلوغش چقدر

  گفت جور يه بابا

  مرد نفس گفتم

  ?ارمين شده چي:نگين

  هيچي:من

 ?اومده نفس سر باليي چه.کردي فرض بچه منو:نگين

  شده زنداني استخر سقف باالي محفظه تويه بابا پوفف:من
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  خدا يا:باترس نگين

 زمين رو نشست

 ??شدنگين چي:من

  شديم بدبخت ارمين. شديم بدبخت:نگين

 ?چرا:من

 و يگيرهم نفس بگيره قرار جاهايي همچين تو اگر. داره ارتفاع و بسته فضاهاي از فوبيا نفس:نگين

 هک چيزي اون از قضيه کنپس کمکمون خودت خدا واي. ميده دست از پاشو و دست کنترل تقريبا

  بدتره ميکردم فکر

 هوش به از قبل تا اما بيهوشه هنوز که آوردن سرش باليي چه نميدونم. پاشو. نگين پاشو:من

  بديم نجاتش بايد اومدنش

  لعنتي اشغال. داره فوبيا نفس ميدونست لعنتي تيموري اون:عصبانيت با نگين

 باشيم نجات راه فکر به فقط بايد االن. باشي خونسرد کن سعي:گفتم بهش رو کردمو بلندش جا از

 ?قبول. اي ديگه چيز نه

  قبول:مغوم قيافه با نگين

  کردم باز آروم درو و افتاديم راه در سمت به

  رفتيم ها پله سمت به

 برگشتيم عقب به سريع صدايي شنيدن که

  جون نگين سالم. سرگرد جناب خير به صبح:صدا

 ميشناختتش نگين انگار ولي شناختمش نمي من. بود دختر يک

 ??تو:نگين

 ?? خوردي دست رو ??چيه:دختره

  پايين بريد. ياال: گفت و گرفت نشونه سمتون به اشو اسلحه
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 ........... 

 :نگين

  برگشتم عقب به سريع اشنايي صداي شنيدن با

  جان نگين سالم.سرگرد جناب خير به صبح:صدا

  ميکردم نگاهش شده گرد باچشماي داشتم

 ???تو:من

 ? خوردي رودست? چيه:پوزخند با اون

  پايين برين ياال: گفت خشن صدايي با و گرفت سمتون به اشو اسلحه

  کردمش مي نگاه خشم با

 ? فروختي رو دوستات قيمتي چه به:من

  بميره بره?داره اهميتي برام احمق نگار اون کردي فکر هه:اون

  شد نمي باورم

 ??بود تارا واقعا اين

  پايين بريد بدوييد بسه:تارا

  پايين اومديم ها پله از آروم آروم

  ردک ول رو اسلحه و زد بلند جيغ يک تارا که پيچوند دستشو و برگشت سريع ارمين ها پله دم

  برگشتيم صدا سمت به زدن دست صداي با

 مثل ههم کردي فکر نکنه سرگرد جناب فقط. بود قشنگي نمايش. بود عالي خيلي. براوو:تيموري

 ??کودنن خودت

  ديدم رو ارمين فک شدن منقبض قشنگ

  ونبياريدش:گفت افرادشون به رو نبود لبش رو مسخره لبخند اون ديگه که قيافه يه با تيموري
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  ما سمت اومدن افرداشون

 ?چرا اخه اما نکنم مقاومتي زد اشاره ارمين که بگيرم گارد خواستم

  بگيرن دستامو بيان ها هرکول اون گذاشتم کردمو اخمي

  در سمت دادن هلم محکم گرفتن که محکم که دستمو

  ميکنم تالفي باشه مونده هم عمرم از روز يه خدا به

  کردن هدايت بود استخر همون کنم فکر که زمين زير سمت به و ما

  شديم وارد

  بودم زده حدس درست

  کردن مي نگاه مارو تعجب با و ما سمت بودن برگشته پا صداي شنيدن با ها بچه نگارو

  نگاراينا پاي جلوي کردن پرت مارو رو مامور

  کردن کمک ارمين به وپسراهم شم بلند جام از کرد کمکم نگار

 پس رو تاوانش??کرديد فرض احمق منو يا احمقيد خيلي شما يا نميدونم من:پوزخند با تيموري

 ميديد

 .........بعد و

 

 :نگين

  شدي مچ سرگرد جغله اين با خوب:گفت من به رو برگشت وبعد

  نفهميدم اخرم من

 ??سرگرده ارمين يعني

 وااااي

  اشغاله توهه از بهتر باشه هرچي: پوزخند منبع
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  ميشي پشيمون حرفت اين از روز يه مطمئنا: گفت و کرد نگاه بهم عصبانيت با

  گذاشت تارا ي شونه رو دست و کرد نگاهي دستيارانش به رو و

 ? رو دوستت خانوم نگار ديدي:اون

  ميکردن نگاه رو تارا تعجب با داشتن اروين و نگار

 غيرممکنه اين:نگار

  بود پايين هوشيت دوز اولم از هه:تارا

  بودي دوستم بهترين تو? کني خيانت من به تونستي چطور:نگار

  نداشتي اهميتي برام:تارا

  وحاال نکنين هنديش فيلم ديگه بسه:تيموري

  گرفت محفظه طرف به انگشتشو

  کنه شنا کمي تا استخر تو بره و بشه هوشيار که نفسه نوبت

  نميتونه اون اما:من

  نيس مهم:تيموري

  شه بيدار نفس تا بدن تکون رو محفظه کمي گفت افرادش به و

  بودن ما مواظب و ما سمت اومدن هم افرادش بقيه

  داد خودش به عظيم تکون يک محفظه

 . ببينيم رو.نفس ميتونستيم ما و بود اي شيشه که بود اين خوبيش

  کرد باز رو چشماش و داد تکون رو خودش يکم آروم نفس

  ترسيده معلوم قشنگ

  نگيره نفسش خدايا
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 ايينپ ميتوانست.بود اي شيشه محفظه چون و داره قرار کجا تو فهميد تازه انگار دقيقه يک بعد

  ببينه هم رو پاش

  ميشد سرخ داشت رنگش

  بکشه تونه نمي نفس خدايا نه

  بکشه نفس تونه نمي. کن آزادش جا اون از خدا رو تو:گريه با نگار

 ??? ريلکسم آنقدر چرا دونم نمي

 يرونب خيلي هاش ضربه اما بهش زدن ضربه کرد شروع شيشه جون به افتاد نفس ثانيه چند بعد

  بود

  کرد مي نگاه رو صحنه اين لبخند با داشت که انداختم تيموري به نگاهي

  ميزد پر.پر جلوم داشت که نفس به وبعد پسرا و نگار به نگاهم يک

  شد پهن اونجا کف و برداشت زدن ضربه از دست آروم آروم

  شد بيشتر نگار ي گريه که

  نداشت ضرفيت ديگه مغزم

  بودم عاجز درکش از هنوز که.بود افتاده اتفاق چقدر

  مياد نفس سر داره باليي چه بودم فهميده تازه انگار ثانيه چند بعد

 زدم داد

  کن باز رو درش توروخدا. کن بس. بسهه:من

  باشه. ميخواي تو چون:تيموري

  هاش نوچه از يکي به کرد اشاره

 ??کرد قبول واقعا يعني

  شکرت خدايا واي
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  ميشد باز داشت پاييني در بشه باز محفظه باالي در اينکه جاي به اينکه ديدن با

 ارشام نکن کارو اين:من

 به اته محلي بي تموم تالفي اين اما عزيزم متاسفم. گفتي اسممو باالخره عجب چه هه:پوزخند با

  کن خداحافظي جون نفس با منه

  آب توي افتاد بيهوش نفس و شد باز کامل درش که محفظه به افتاد نگاهم

 که

....... 

 :نگين

  افتاد تفنگش که دستش تو زد فن يک با بود تيموري نزديک که تارا

 ??هستين چي منتظر: گفت ما به رو و تيموري سر رو گذاشت تفنگشو

  بودن اطرافمون و دور که کسايي زدن کنن شروع پسرا شد باعث که

  اونها کردن دفعه کرديم شروع منم و نگار

  زديم هم خورديم هم البته که

  استخر تو پريد شد خلوت سرش تا آيدين وسط اين

  نفس واي

  بشيد تسليم مهمه رييستون جون اگه:زد داد بلند صداي با تارا

 بيايد تر سريع:  گفت ساعتش به رو وبعد

  خبره چه اينجا خدا آيي

  بودن پليس کنم فکر هايي آدم از شد پر دورمون بعد دقيقه چند

  ميزد دستبند تيموري به که ميکرديم نگاه تارا به داشتيم تعجب با

 ??خبره چه اينجا
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 ?? تارا

 ??خوبه يا است بده آدم باالخره

 نفس به افتاد يادم ميکردن دستگير رو همه داشتن تقريبا ها پليس که وقتي

  وايييي

  استخر سمت برگشتم

  استخر لبه سمت مياد داره نفس با آيدين که ديدم

  نفس:من

  سمتشون دويدم

  اومدن استخر سمت به سريع افتادن نفس ياده من باحرف و بودن فکر در غرق انگار که ها بچه

  گرفتيم آيدين از و نفس

  کشيد نمي نفس خواهرم اما

  ميکردم نگاهش ترسون

 !!!!!نفس

  کرد مي گريه و بود نفس کنار نگار

  ميکردم نگاه نفس به اونها از تر دور يکم همونجور من اما

 سينه ي قفسه دادن فشار کرد شروع و زد کنار استخر،نگارو از بيرون بود اومده تازه که ايدين

  ونبير بده سرفه با دهنش از آب زيادي مقدار نفس شد باعث که کتفش وسط زدن مشت و نفس

  بود زنده

  بود زنده

  بود زنده نفسم

  بود زنده ابجيم
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  داشتي نگه بودنمو زنده هاي بهانه از يکي که شکرت خدايا

  شکرت خدايا

  کردم ارمين به نگاهي گرفت قرار صورتم جلوي که دستمالي با

  کن پاک و اشکات بگير:گفت مليح بالبخندي ارمين

  زدم دست صورت به تعجب با

  بود خيس خيس

 ?? بودم کرده گريه کي من

 کردم تشکر و گرفتم ازش دستمالو

  دميز غر نگار به داشت رمق بي که نفس به و کردم بودن هم اغوش دز که نگار و نفس به نگاهي

  ريلگو کن ولم ام شده کوبيده گوشت بابا. دختر کردي تفيم تف چقد ديگه بسه اييش:نفس

 دهآور رو اش نوبره دختره اه ااه:گفت و کرد ول آيدين پاي رو و بود جون بي خيلي که رو نفس نگار

  اورانگوتان خودتي گوريل ضمن در

  بودن زدن کله سرو حال در که ميکردن نگاه بهشون لبخند با داشتن همه

  سرگرد جناب: تارا

  برگشتيم تارا سمت به بوديم وايساده ازهمه دورتر کمي که ارمين منو

  قربان هستم مرادي تارا سروان:گفت و گذاشت نظامي احترام بود سرش چادر اينبار که تارا

 من به رو خودتون نبود بهتر ولي سروان خوشبختم:گفت خودش مخصوص هاي جديت با ارمين

 ?کنيد معرفي

 شما حتي نکنم فاش ک هيچ به رو هويتم بودن گفته سرهنگ قربان ببخشيد:تارا

  بري توني مي حاال. باشه:ارمين

  نگار سمت به رفت و گذاشت نظامي احترام دوباره تارا
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  برگردوند صورتشو ديد اونو تا نگارم

 منونم امروزمم حرفاي بابت. بودم مجبور خدا به ولي ام نگفته بهت ببخشيد. جونم نگار نگار:تارا

 ???نگار نگار. کنم بازي نقش بودم مجبور ببخشيد يعني نه

  بود بهش نسبت تفاوت بي نگار همچنان اما

 : گفت نگارو کله پس زد بود شده خسته کشي منت از بود معلوم که تارا

 ....که بگم داره حضور اينجا که بوق شخصيت به که نکن کاري بيشعور نگار

  گرفت دهنشو جلو پريد نگار که

  ميبري رو ابروم االن که رو انديشه تاالن اون در ببند اخه دِ:نگار

 ??کردي اشتي ?? کردي اشتي: خوشحال تارا

  کني نمي عفو طلب که ادمم مثل اخه:شده جمع قيافه با نگار

 زياده سرت از همينم:شده کج دهن با تارا

  ها چل و خل اين اشتي شد اين و

 يحتوض يک شما محترم آقاي: مشکوک ي قيافه وبا کشيدم دستشو که جايي بره خواست ارمين

  بدهکاري من به کامل

 نميشه االن بعدا براي بزار فقط مارپل خانوم چشم: ارمين

 يدد نگارکه و پاشدن جا از تارا و اروين و آيدين شد چي دونم نمي که نزديکمون.اومد پيرمرد يک

  بشه بلند تا کرد کمک نفس به پاشدن اينا

 مرادي سروان تو همچنين سرگرد بود عالي کارت:پيرمرده اون

  سرهنگ ممنون: گفت و گذاشت احترام ارمين

  پسرا سراغ رفت سرهنگه بودم فهميده که پيرمرده که کرد تشکر هم تارا

  ?? اي افسانه هلي دوقلو چطوريد شما:سرهنگ

  کبوديه پر بدنم جاي جاي تموم. خوردم کتک چقد بدوني اگر عمو آخ آخ:اروين
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  بده نشون شو يکي:گفت و اش کله پس زد دونه يه آيدين

 ?? خانما جلوي من داداش: گفت و گرفت گاز لبشو اروين

 ??چيه مگه آره خب:گفت چي يعني بود نگرفته که آيدين

  ميکني اصرار خيلي چون:اروين

  شلوارش دکمه کردن باز کرد شروع و

 چي: تگف و گرفت دستشو پايين بکشه زيپشو خواست تا ميکرد نگاهش تعجب با داشت آيدين

 ??ميکني کار

  ديگه بدم نشون هامو کبودي ميخوام خب:اروين

  اروين دنبال وافتاد پرويي خيلي: آيدين

  خوش روزهاي همون به برگشتيم که شکرت خدايا

  گذشت زود چقدر

 ماه سه حدود

  بود روزايي چه خدا واي

  گذشت زود چقدر

 ? دخترم خوبه حالت:گفت نفس به ورو اينا نگار پيش رفت سرهنگ

  آورد نفس چشماي به رو اشک که

 !!!!!دخترم

  دردناکي ي کلمه چه

 که خوردم آب آنقدر ولي. حاجي توپم توپ:گفت سرهنگ به رو کرد پنهون احساساتشو بازم نفس

  کنم اتراق همونجا ماهي يه تا و دارم دستشويي به شديدي نياز کنم فکر

  بود گرفت اشون خنده همه که زد حرفو اين بامزه آنقدر
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....... 

 : نفس

 ببر رو ها بچه سرگرد:گفت ارمين به رو کنه مهار اشو خنده داشت سعي که طور همان سرهنگ

  باش اداره فردا خودتم و خونه

  قربان چشم: گفت و گذاشت احترام ارمين

  بيرون رفت هم سرهنگ

  ارمين ببيچاره

 ?????سرگرده ارمين مگه ببينم وايسا

  بيرون بريم تا کردن من نگارکمک و نگين

 ??بريم ميخوايم چي با:من

  بيايد بامن شما:تارا

 ??? هويج ماهم: اروين

  ميايد من ماشين با هم شما ولي ببخشيد:تارا

  نميشيم جا???چجور چي:نگار

  بيايد پياده تونيد مي داريد اصرار اگه خب: تارا

  دارم ماشين من:ارمين

 ???بود ساکت داشتو ماشين اين عجبا

 !!!!!!!!بدجنس

 . ميريم ارمين ماشين با ماهمه پس خب:نگين

  رفتم من پس. باشه داريد اصرار که حاال:تارا

 ?گرفتي جدي چرا تو کرد تعارفي يک اين بابا عهه
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 ??داره نيومد اومد تعارف گن مي: گفت داري خنده ي قيافه با نگين روبه ارمين و رفت تارا

 ??کنم کار چي خب: مظلوم ي قيافه يه با نگين

  بشينيم تر دوستانه امون همه مجبوريم: آيدين

 ?کوش ماشين حاال:نگار

 باالتره خيابون يک:اروين

  بيام اونجا تا پياده من که نکن فکرشم:نم

  مياريم رو ماشين ميريم ما خب:آيدين

 جان خدمت خوش برم قربونت الهي

 باشه:من

  بيان تا منتظرشون جوب لب نشستيم ما و

 ?? بشينيم ميخوايم چجوري:نگين

  جلو دونفر و عقب چهارنفر:نگار

 ?بشن جا عقب چجوري نفر چهار:من

  ميگيريم تصميم بعد بياد ماشين بزار اصال:نگين

  ها ترشيده شيد خفه ماگفت به اينجوري و

  نکردم شيطوني وقته چقدر آخ آخ

  ميکنم پيگيري وقت اسرع در

 !!!!گوريال?? نميان چرا اينا آخ

 کردن پارک ما جلوي و شد شون پيدا پسرا عمري يک بعد باالخره

 ???برسونمتون خانم:اروين

  پسرمم دوست منتظر ممنون نه:نگار
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 .ميگذره خوش بهت بيشتر ما با باور:اروين

  متاسفم:نگار

 ..... هم بعدش من بغل تو بيا شب يه فقط آقا:اروين

 :گفت و صورتش تو زد محکم نگين کيف با نگار که

  ميزني بچه جلو حرفي چه اين خر ي پسره

  بده ادامه داداش نکن منو مراعات خدا رو تو:لبخند با من

 ???داره بزن دست زنم مگه. بد زن آخ آخ:اروين

  بزنيد بايد فقط مردا شما فقط پ نه:نگار

 ?چي پس: ايدين

  ميرسيم بهم ما استاد: گفتم جوابش در منم

  کرد کف دهنم داد که جوابي با که

  ايشاهلل: آيدين

 !??بود چي منظورش

  بود نشده آيدين حرف اين متوجه هيچکي انگار

 ???داري آب ارمين:نگين

 ?? چي واسه اب:ارمين

  ديگه شيد سوار بابا. بدم آب پام زير جنگالي به ميخوام:نگين

  نشستيم تر خواهرانه کمي که شد اين و

  جلو ارمينم و اروين و بوديم عقب آيدين و ما

 من ميشديم له داشتيم قشنگ که ما

  وسط آيدينم و چپ سمت پنجره نگار راست سمت پنجره دم نگين و
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  بود نشسته باز ميتونست که جايي تا بدجنس آيدين اين

 حال در البته و بود شده جا زور به هم تا سه ما ميساخت جه در15 زاويه يه پاهاش الي که حدي به

 سطو کردمووايسادم گاه تکيه جلو صندلي به دستمو. کرد تحمل شد نمي ديگه. بوديم شدن له

  صندلي دوتا

  سقف به ميخورد سرم چون نيمه نصفه البته

 ?? وايسي همينجوري راه آخر تا ميخواي:ارمين

  کنه عوض ششم با جاش ام لوزالمعده اينکه تا بهتر خيلي. ااينجوري بابا:من

  راحتي هرجور باشه:ارمين

  بودم مرگ درحال تقريبا و بودم وايساده جور همون که ميگذشت ربعي يه کنم فکر

  بودم خسته که بس

 بيقط خرس که تو ماشاهلل)بود مونده دوساعته خونه به رسيدن تا هنوز و ميومد خوابم خيلي اخه

 (توجيبت گذاشتي

 دم از ماشين اعضاي همه که جوري شديم رد روش از شدت به و انداز دست يک به رسيديم ما آقا

  سرجاشون افتادن بعد و هوا شدن پرت

  بودم نشسته آيدين پاي الي من ولي

  بودم کرده سقوط حقيقت در

 !!!!!!(????خجالت)پاشم خواستم خجالت با

  گرفت منو تر محکم پاهاش با آيدين که

  بودم شده سرخ کامال کنم فکر ديگه

  ميگيره درد بشين،پاهات:آيدين

 خدا وايييي

  ميميرم دارم
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 ???دميش مگه اما نباشم تماس در باهاش خيلي تا برم جلوتر و بشينم تر جمع کمي کردم سعي

  خوردن تکون ميليمتر يک از دريغ که بود چسبيده سفت منو چنان

  کردم ماشين داخل افراد به نگا يک

  بودن خواب که دوتايي اروين نگارو

  ميکردن صحبت آروم آروم موضوعي يه سر داشتن هم نگين و ارمين

 ?? ميکنه چکار آيدين اين دونم نمي فقط

  کنم باز چشمامو دوباره ميشد باعث که پرت سرم و ميشد بسته چشمام هي

  بود خوب خيلي ولي گرفت قرار کجا سرم نميدونم آخر دفعه

  خوابيدم بعدن متکامو رو گذاشتم دوباره کردمو بلند سرمو يکم

 

 :نفس

 ??? چيه دومب دومب صداي اين واي

  کردم باز چشمامو آروم

  ايه قهوه ي مردونه لباس يک اينکه خوب

 ????مردونه لباس

 ???کجام من

 کردم بلند سرمو

 ??????????آيدين

 ??????من يعني

  گرفتم گاز لبمو

 ????خوابيدم ايدين بغل تو من يعني
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  فنا بر رفت ابروم واي

  گوشم نزديک آورد سرشو و خورد تکوين که بگيرم فاصله ازش خواستم آروم

 ??? نبود خواب مگه وا

 بخوابي اينجا شب هر بود راحت اگه خواي مي??بود خوب جاتون:گفت

  شدم کامل لبوي کرد احساس

  من خداي

 ???شده پرو قدر اين چرا اين

 اربز حاال خوابيدي راحت که تو بکشي خجالت خواد نمي حاال خوب: گفت من سرخ صورت ديدن با

  بخوابم من خوده يه

  ام شونه رو گذاشت سرشو و

  ميدي منو کردن مسخره تاوان خان آيدين

  زودي همين به

  خوابيدم ساعت يک از کمتر که من بابا کردم ساعت به نگاه يک

  بود خواب کماکان نگار کردم ها بچه به نگاه يک

  ميکرد بحث چيزي يه مورد در ارمين با داشت و بود شده بلند اروين ولي

  خواب که نگينم

  اوره خواب ماشين اين آقا

 نداشتن حسابي درست خواب ها بچه پيش روز دو از خوب ولي

 بدجور سريده ام حوصله و شدم بيدار خواب از که ساعته نيم االن هوففف

 . کردم بود گذاشته روش سرشو آيدين که چپم ي شونه به نگاه يک

 شتررررر. خوابيده ناز چه من گودزيالي نازي آخي
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  سنگينه چقدم

 ها نذاشته ام شونه رو سرشو وزنه کل خداييش ولي

  کرد اخم که ميکردم نگار بالبخند داشتم

  اخمشو اوه اوه

  شه باز اخمش که ابروهاش دوتا بين گذاشتم ام اشاره انگشت با و باال آوردم راستمو دست

  لرزيد چشماش کردم احساس گذاشتم رو دستم تا

 ??ميرسيم کي:  پرسيدم ازش و ارمين سمت برگشتم سريع

  ميرسيم ديگه دقيقه بيست تا: گفت اونم که

  اروين با زدن حرف کرد شروع دوباره

  ميحرفن دوتا اين.چقد

  خونه در رسيديم که بعد دقيقه بيست

  کنم بيدار و ها بچه گفت ارمين

  رهمي ابروم که نبينن نگين و نگار و صحنه اين وقت يه که کردم بيدار رو آيدين همه از اول من

  کرديم بيدار رو دخترا بعدم

 شديم خونه وارد و

******** 

  پاشدم خواب از همه از تر زود صبح

  بيدارشن تا بودم ها بچه منتظر و شستم رو صورتم خوب دختر يک مثل

 ....اما

  خنديدم خبيث و اروم داشتم ذهنم تو که اي نقشه با

  آيدين بيچاره
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  بيشعور ي پسره حقشه ولي

 باشي آدم کن.سعي نفس:وجدان

 ??جان وجدان چجوري:من

  برس کارت به هيچي....خب اممم امممم:وجدان

  خان آيدين براي من ي نقشه شروع شد اين و

 يوهااااااااااا

 :نفس

  ميدادم رو آيدين کشيک راهرو ديوار پشت

  دستشويي بود رفته و بود شده بيدار بود دقيقه چند تازه

  گرفت جا لبم رو پهني و پت لبخند دادش صداي با

 !!!!!!!!! نفس:آيدين

  باش مسلط اعصابت بر:من

  شاتوتي هايي دندون با البته بيرون اومد دستشويي از آيدين

  شعصبي نگاه.اون با ميشد ترسناک خيلي البته و بود شده رنگ تيره بنفش تموم دندوناش

 ?? بودي ريخته چي دندونم خمير تو:آيدين

  ???باشه باش منطقي ايدين ببين:من

 بده منو جواب:آيدين

  رنگ کمي و شاهتوت مربا.....راستش خوب:من

  نميزارم ات زنده نفس: آيدين

  دنبالم افتاد سگ مثل

  هاشم بني قمر يا

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمنکاربر Anahid75 | شيطونا تا سه دو رمان

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

 

153 

 

  پايين ي طبقه سمت به دويدن کردم شروع چي مثل منم

  ميخوره منو االن اين. کمک:من

  ورودي در رسيدم که دويديم اينقدر

  بيرون پريدم و کردم باز درو لگد با چي مثل

  ميکرد دنبالم خر مثل ايدينم اون

  باغ ته به رسيدم

  شدي خوشگل چقد کن نگاه باش منطقي ايدين ببين:من

 ???شدم خوشگل که:گفت ميشد نزديک بهم که همونجور ايدين

  نميشي بهتر اين از. پرفکت:من

  نميره ساعت چهار و بيست تا رنگش نگفتم بهش هنوز خوبه حاال

 ???شي شکلي همين خودتم چطوره پس: ايدين

  انصافيه بي نهايت اين نه:من

 ? اونوقت چرا: بدجنس ي قيافه يه با ميشد نزديکم که همونجور

 سهنف ي عقيده اين)قيافت نيست مهم هيچ و پسري تو اما. مهم زيبايي و دخترم يک من چون:من

 (نيست مربوط من به و

  ميشد نزديک همونجور ايدين

  بودم افتاده خوري.... به ديگه

  خالي جاتون

  باش نداشته کاريم فقط ميکنم بگي هرکاري ببين:من

 ?هرکاري:گفت ميزد لبخند که هم شتر ايدين

 هرکاري:من
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  ببوس منو بيا پس باشه: تفاوت بي قيافه يه با ايدين

 ????جاننننننننن

 ???چيييي: گردو قد چشماني با من

 ??? نداري جربزشو نکنه. گفتم که همين:ايدين

 : گفتم بهش رو و گرفت چشمامو جلوي خون آخرش حرف با

........ 

 : نفس

 ?????نداره جربزشو کي:من

  تو معلومه: پوزخند يه با ايدين

  ميدم نشونت: من

  نزديکش رفتم

  بودم عصبي

  عصبي خيلي خيلي

  شدم بلند پا ي پنجه رويه و گذاشتم هاش شونه رو دستمو

  کردم بهش نگاه يه

  بود بسته چشماش

  اقاهه بمون کفش تو:من

  کشيدم عقب و برداشتم هاش شونه رو از دستمو و

  ميکرد نگام داشت تعجب با ايدين

 کردم حرکت خونه سمت به و زدم خوش سر لبخند يه

  گرفت قرار لبهام رو ايدين لبهاي و شد کشيده عقب به بازوم که رفتم مي داشتم
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  ميکردم نگاهش داشتم شده گرد چشماي با

 ????? ميکرد چيکار داشت اين

  ميافته اتفاقي چه داره فهميدم تازه انگار

  بدم تکون رو سرم تونستم نمي همين براي بود سرم پشت دستاش از يکي

 جاک من اما داشتم دادنش هل در سعي و اش سينه رو گذاشتم رو بود اويزون بدنم کنار که دستامو

 ??? کجا اون

 ينهس به ديگه محکم فشار يک داشتم جداشدنمون در سعي بازم من ولي گرفت کمرمو تر محکم

 دستش هنوز ولي ايدين هاي چشم شدن باز البته و شد ما بين فاصله کمي باعث که دادم اش

  بود دورم

 ???ميکنن چيکار من با چشماها اين

 ???کرد کارو اين چرا

 ?!?ميکنه بازي من احساسات با چرا

 ..... من

  کرديم مي نگاه همديگرو

 .... اون و دلخوري با من

 بفهممش توهستم نمي که حسي يه با

 و مامان چون کردي فکر ??ميکني بازي من با چرا??کردي کارو اين چرا: پر لبالب چشايي با من

 ??چرا??کردي کارو اين من با چرا ايدين.کارم و کس بي ندارم بابا

  دارم دوست چون: ايدين

  کردم نگاهش اشکيم چشماي با

 ?????! چي

 !!???گفت چي
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 ??گفتي چي:آروم من

  کني گوش دقت با خواستي مي:ايدين

  بگو ديگه بار يه:من

 هک ميدونم خوب اينو ولي کي از دونم نمي. دارم دوست:گفت آروم و بغلش تو کشيد منو ايدين

  نيستم من نباشي و نفسمي

 ??? کرد مي اعتراف من به داشت که بود ايدين اين شد نمي باورم من خداي

  عاشقتم خدايا واي

  ممنون خدايا

  نوکرتم

  داشتي دخترتو هواي که ممنون مامان

  مامان

  عزيزم مادر

  کردم مي تشکر همه از ذهنم تو و کردم مي گريه همونجور

 .... تو نکنه? ميکني گريه چرا نفس:ايدين

  شد ساکت آروم و

 بوده تر سخت ايدين ي واسه قطعا اما کنم اعتراف بود سخت برام

  رسيدم عشقم به که خوشحالم... خوشحالم چون:من

 ???داري دوست منو توهم يعني: خوشحال خيلي ايدين

  اصال: من

 شد خالي ميشه خالي بادش که بادکنکي مثل

  دارم دوست. داشتن دوست از فراتر چيز يه:لبخند با من
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  غبا ورودي سمت برگشتيم سوت و دست صداي با که ميچرخوند داشت و کرد بلند منو ايدين

  خدا واي

 ?' ميکنن چيکار اينجا اينا

  پايين گذاشت منو آروم ايدين

  کردم مي نگاه ارمين و اروين و نگار و نگين به داشتم زير به سر منم

 هتاز ميزدن سوت داشتن جلف اروين و نگار اين ولي ميزدن دست لبخند با آروم ارمين و نگين

  ميخوندن شعرم

  ميگم تبريک:گفت بالبخند و ما پيش جلو اومد آروم نگين

  کرده عشق ابراز من به فقط خر نره اين ميگم.تبريک رو چي بابا

 نکرديم که ازدواج

 هي ماموريت موفقيت براي ميخواستم فرداشب پس: وايساد نگين کنار و جلو اومد آروم ارمين

 ?? باشه دوتاهم شما نامزدي جشن ميشه که بگيرم جشن

  داداش اقايي خيلي:کرد بغل رو ارمين و خنديد آروم ايدين

  طرفي من با که نکني اذيت خواهرمنو باشه خواست فقط:نگين

  کنم اذيتش بکنم غلط من:آيدين

  ها نيست هم مالي همچين داداش اين. شو پشيمون دآري فرصت تا داداش زن ميگما:اروين

  شه مهمون ايدين از گردني پس يه که شد باعث اروين حرف اين

 حيفي تو نکن حماقت ايدين ميگه راست:نگار

  ببند جان نگار:گفتم و زدم نگار به گردني پس يک محکم

  شد حضار خنده موجب که

  بخوره رو کبد ميکشه نقشه داره رودهه که بخوريم صبحونه بريم ما خب: ارمين
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 ??اينجاييم ما که فهميديد کجا از شما:ايدين

 بچبرو ماهم همن بوسيدن حال در عاشق کفتر دوتا. ديدم که ميزدم ديد پنجره از داشتم من:اروين

  بزنيم چوب رو سياتون زاغ و بيايم تا کرديم خبر رو

 ???بوسيديم همديگرو ما که ديده اروين يعني

  رفت ابروم واي

  بريم بيايد ها بچه:ارمين

  بيايد تر زود هم شماها. رفتيم ما:نگين

  بردن باخودشون رو اروين و نگار زور به دوتا اين و

 ???ساکته خانومم اينقدر چرا: ايدين

 کنم خفت خواد مي دلم:من

 ???واچرا:ايدين

  رفت همه پيش ابروم:من

  ميرسي من به تر زود. عوضش در: کردوگفت مردونه اي خنده تک ايدين

  سرم فرق تو بخوره رسيدن تر زود اين اي

  داد من به اوردو در دستمالي جيبش تو از ايدين

 شده رنگي لبت بگير بيا:ايدين

 ??شده رنگي:من

  اس ساعته چهار و بيست رنگه واي

 ??? مگه چيه آره: ايدين

 ??نميره رنگه:من

 ?!??!چي:ايدين
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  اس ساعته 21 رنگش:ميگرفتم گاز لبمو که حالي در من

 ??'!باشيم اينجوري ساعت چهار و بيست تا بايد ما يعني:ايدين

  اوهوم: مظلوم من

 ...برسه بهت دستم اگر نفس:ايدين

  دنبالم افتاد و

  خنديدم مي بلند صداي با هي ميدويدم که همونجور من

  کنه تهديدم ايدين ميشد باعث که

  نبود آدم مثل ماهم عالقه ابراز بفرما

  داشت رو کشتنم قصد بود عاشقم االن مثال که اين

  رسيد مي بهم داشت

 ميکردم تهديدش من و داد.مي سر شيطاني هاي خنده که.بود اون حاال

 ميکني خيس شلوارتو شبا ميگم مدرسه تموم به بشي نزديک من به ببين:من

 !!!!! کارسازي تهديد چه

  ميکنه قفل مغزم ميترسم وقتي کنم کار چي بابا

 اخخخخخخخ:من

......... 

 :نگين

  ميکرديم آماده رو صبحونه وسايل داشتيم و بوديم آشپزخونه تو همه

  ميخورد پرتغال آپ داشت و بود وايساده پنجره جلو اروين

 ????کجان نيست معلوم آيدينم و نفس اين

 گلوش تو پريد پرتغال آب که ديد چي اروين دونم نمي
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 کمرش پشت زد محکم و رفت سريع نگار

 شدم نخاع قطع بسه بسه:اروين

  گلوت تو پريد پرتغال آب چرا:ارمين

  حياط تو بريم بيايد:گفت و زد لبخندي شيطنت با اروين

  دارم کار کلي من بابا برو:من

  داديد دست از رو قشنگي هاي صحنه باشيد مطمئن ولي نياين باشه:اروين

  ميگه رو هايي صحنه چه ببينم شدم کنجکاو اروين حرف اين با ناخودآگاه

 رفتيم دنبالش همين براي

******** 

 ?? کنم گريه خواست مي دلم چرا دونم نمي

  داره دوسش که کسي با اونم ميشه عروس داره کوچولوم خواهر

 نفس برات خوشحالم چقد خدا واي

  بزنن حرف بيشتر باهم دوتا اون گذاشتيم و خونه تو آورديم رو اروين نگارو زور به

  ميکردن نگاهشون پنجره پشت از داشتن اروين و نگار البته که

 بچينيم رو صبحونه نيز تا آشپزخونه تو رفتيم ارمينم منو

 ممنون:من

 ??بابت:گفت.و انداخت باال ابروشو يک ارمين

  بگيري جشن ها بچه ي واسه ميخواي اينکه بابت:من

  نگفت هيچي و زد لبخندي ارمين

  ميشه ترسناک خيلي اونجوري چون خوبه خيلي کاين ميشه خشک و جدي کمتر خيلي جديدا

 ??ديدي رو ايدين دهن:ارمين
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  شده اينجوري چرا نفهميدم ولي آره:من

  بود ريخته رنگ و شاهتوت مربا دندونش خمير تو نفسه کار:ارمين

 ??فهميدي کجا از تو:من

 رو بال اين نفس که شنيدم صداشونو و بلندشدم کرد مي بيداد و داد داشت ايدين که صبح:ارمين

  آورده ايدين سر

 ??بود رنگي هم نفس دهن چرا پس:من

  نگفت هيچي و زد لبخندي ارمين

 ??نکنه

  خدا واي

 من دادم سوتي چه

 دربيارم جو اون از رو فضا کردم سعي

  بدهکاري من به توضيح يک شما ولي ببخشيدا:من

 ??توضيحي چه:ارمين

 ??سرگرد رفته يادتون:من

  ميدم توضيح برات شب. اداره برم بايد من فقط. مارپل خانم نه: ارمين

 ?مردونه قول:جلو بردم دستمو

 .مردونه قول: گفت و گرفت دستمو

  کرد ساعت به نگاه يک

  اجازه با.شد ديرم واي واي:ارمين

  نخوردي چيزي که تو:من

  خداحافظ. کنه ام خفه سرهنگ که اينه از بهتر. ميخورم اداره تو بابا:ارمين
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 باال ي طبقه رفت و

  که نخورد هيچي اخييي

  پالستيک تو گذاشتم کردمو درست بزرگ ي لقمة يک و آشپزخونه تو رفتم سريع

 پايين ميومد ها پله از داشت پله دم رفتم

 ?!!?ارمين:من

 ???بله:گفت کردو بلند توکيفش سرشون

  بخور بگير لقمه اين بيا:من

  رفت کردو تشکر و گرفت رو لقمه کردو بود جلوش که دستم به نگاهي

  بخوريم صبحونه بريم خب

  کن صبر نه

  ميکنن چيکار دارن اروين و نگار اين ببينم بايد من

 پنجره نزديک رفتم

 ????????ميکننن چيکار دارن اينا وا

 

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

 :نگار

  ميشه عروس همه از زودتر داره کوچولوم خواهر آخي

 !!!!!!ميخوام منم

  کنن چيکار ميخوان اينا ببينم نذاشت بيشعور نگين اين ايش

  بوده اينجوري قبلش

 ???ميشه چي بعدش
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  ميزدن حرف باهم که بهشون زدم زل و پنجره روبروي رفتم

  توگوشيش سرش و بود کنارم اروينم

 . دويدن کرد شروع نفس که شد چي دونم نمي

  ميکردن هم دنبال داشتن

 ????!چشونه اينا وااا

  بخوني اسا ام اس اين از بخواي زوده برات هنو خانوم نگار نچ نچ:اروين

 ???شده خل وا

  بابا برو:من

  پنجره سمت برگشتم بعدم

  ببينم وايسا

 ???? اس ام اس

  کردم نگاه دستش به و اروين سمت برگشتم

  اروينننن:من

 ???بلهههه:گفت و زد لبخندي اروين

  بده موبايلمو:من

  نچ: اروين

  بده:من

  نچ:اروين

  ميگيرمش خودم نده:من

  نزديکتر رفتم و

  باال بود برده دستاشو فقط خورد نمي تکون جاش از مارمولک اين اما
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 ?????بهش ميرسيد مگه اما کردم دراز دستمو و نزديکش رفتم

  بدش:من

 ???رسه نمي دستت جون کوتوله آخي:اروين

 ????کوتوله گفتي.کي به:من

  تو به:اروين

 ميکنم چال زنده زنده تورو بعدم و ميگيرمش من:من

  دانه پنبه بيند خواب در.نگار:اروين

 بززززززز.ايش

  بود قلقلکي شديدا اروين يادمه

  جون آخ

  عقب به کرد خم کمرشو اروين که تر نزديک رفتم

 خم کمرش چون و هوا رفت اش خنده که دادنش قلقلک کردم شروع کردمو نگاهش شيطنت با

  شد مي پرت داشت بود

 و شا سينه تو اومدم فرود محکم منم که کشيد منم دست ميشد پرت داشت که آخر لحظه در ولي

  شد خورد دماغم

 ... اين با بميري ايش: من

 ???? بگم چي ميخواستم من

  بيخيال

  بود باالتر يکم که کردم اروين دست به نگاه يه

  ميارم بدستش من

  گرفتم فاصله اروين از و کشيدم باال رو خودم کمي
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  که کردم دراز دستش سمت دستم

...... 

 :کل داناي

 ???کجان:گفت

  قربان ناصري ي خونه:گفت بهش جواب در

  خوبي جاي چه:گفت و زد پوزخندي

  ميگيرم همتون از انتقاممو:ذهنش تو

  کرد خبيثي خنده و

 :نگين

 ??? خبره چه اينجا:من

  پريدن جا از صدام باشنيدن اروين و نگار

  رفته اممعکس گالري تو تازه خونده منو هاي پيامک تمام گرفته اينه تقصيره همش نگين بابا:نگار

 ???باشي داشته ها بچه اين بر نظارتي يه نبايد تو نگين: اروين

 ???شده چي مگه:تعجب با من

  توش ميام فرغون با.کني باز دهنتو خدا به:زد جيغ نگار که کنه باز دهن خواست اروين

 يغج ميشد باعث که بگه چيزي يه که ميکرد بسته باز دهنشو هي نگار کردن اذيت براي اروينم

  هوا بره نگار

  بخوريد صبحونه بريد. سرتون رو گذاشتين رو خونه حاال خب:خنده با من

  اشپزونه توپ رفتن و شدن آروم کرده توبيخشون مادرشون که هايي بچه مثل نگارم و اروين

  بخونم کتابي يه که باال رفتم منم

 بود بهانه متاب کتاب بود خواب مقصود البته

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمنکاربر Anahid75 | شيطونا تا سه دو رمان

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

 

166 

 

 بيکاري از ميميرم وگرنه کنه پيدا واسم شغلي يه که بگم ارمين به فرصت سر بايد

******* 

  پاشدم جام از بادرد

  خدا ايييي

  ميکنه درد دلم چقدر

  لعنتي اه

 ??????بود چندم امروز مگه

  خدا ميميرم دارم

  ميشد آرامتر کمي بعدش اما داشتم درد خيلي ام دوره اول روزاي هميشه

  خوردم مسکن يه و اشپزخونه سمت رفتم کشون

 اخيشششش

  کردم ساعت به نگاه يه

 بود ظهر از بعد7

 ?????چيييييي

 خوابيدم صبح11 که من

 ????بلندشدم دير اينقدر چرا پس

 ??? چي ها بچه

 ??کجان اونا

  بود تاريک نيمه خونه

 ?? رفتن گوري کدوم من بدون ببينم بزنم زنگ که تلفن سمت رفتم

  تلفن کنار ديدم نوشته يه که
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  خوندمش و داشتم برش

  جونم خواهري سالم

  نشي نگران گفتم بيرون ميريم.ونگار اروين و ايدين منو

  نفس بري قربون

  شد زيرورو دنيا کل خوابيدم دقيقه دو عجبا اوفففف

  بشه پيداش ارمين که بود االنا و بود 7:31 نزديکاي ساعت

  ميشم خل وگرنه دربيارم کارش از سر حتما امشب بايد

  رفتم ارمين استقبال به در صداي با

******* 

  بدي خيلي.گاووووو. بيشعور. عوضي. خر ي پسره:ميزدم داد متکا تو گريه با من

 .پيش ساعت چند سمت رفت ذهنم خودآگاه نا

 خدا واييييييييي

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

 :نگين

  استقبالش به رفتم اومد ارمين وقتي

  نباشي خسته سالم:من

 ??کجان ها بچه. نباشي خسته توهم. سالم:گفت و زد لبخندي ارمين

 خوشگذروني رفتن پيچوندن منو هم اينا. بودم خوابيده من:من

  يگرسنگ از ميشم هالک دارم بکشي من ي واسه غذا يکمي ميشه.بيرون رفتن پس خب: ارمين

 شروط و ها شرطه به ولي باشه:من

 ??? شرطي چه??شرط:گفت و سمتم برگشت دستشويي سمت به ميرفت داشت که ارمين
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 بدهکاريا من به توضيح يه کنم فکر:من

  کنم تعريف برات ميدم قول غذا بعد چشم. ميگي راست آخ ???توضيح:ارمين

  خوبه: ميزدم لبخند که حالي در من

  کردم داغ و ظهر ي قيمه و اشپزخونه تو رفتم و

  ميدادم پلو گشنه اين به بايد االن من وگرنه کرده درست چي يه ناهار واسه نگار خوبه باز

 روميز گذاشتم و کردم گرم رو غذا

  شدم ارمين منتظر و ميز پشت نشستم. بود گشنم خودمم چون

 .مياد خوبي بوهاي عجب به به:ارمين

  نکنه درد قيمه،دستت جون آخ:ميز باديدن

 .(کرده درست نگار. نکردي درست که تو بابا.ادميه عجب)ميکنم خواهش:من

 غذا خوردن کرديم شروع و نشست ارمين

****** 

  شستيم و کرديم جمع رو ها ظرف ارمين کمک با

  بگو حاال خب:من

  پاشو:گفت من روبه و پاشد جاش از ارمين

 ???? پاشم چي واسه وا:من

  پاشو تو:ارمين

  پاشدم جام از

  بفرما:من

  بيا من دنبال: ارمين

 ميرفتم دنبالش تعجب با
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 ????ميرفت کجا داشت اين

  دلم آخ

  دردا دل اين باز لعنتي اه

  خدا اي

 پريده رنگم مطمئنا ولي کنم تحمل نتونم که نبود اونقدري خوب ولي

 ????ميره کجا داره اين بيخيال رو اينا

  بود سالن گوشه که رنگ اي قهوه در يک سمت به رفت ارمين

  کرد باز درو

  تاريک نيمه ي پله راه يک

  بود تايي31 يه کنم فکر. پله چقد اوه اوه

  رفتيم باال ها پله از ارمين دنبال به

  گرفتم شديدي درد پا البته که

  بود نصب بزرگي قفل روش که رسيديم اهني سبز در يه به

 ???????کجاست اينجا

 : نگين

 ????کجاست اينجا

  تو رفت و کرد باز رو اهني در

  تو رفتم همراهش منم

  قشنگي ي منظره چه آخي

  قشنگه چقدر اينجا:من

  ميده آرامش بهم اينجا: گفت و زد لبخندي ارمين
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  بود پات زير باغ فضاي تموم که بود بوم پشت يه

  مختلف گالي و بود گلدون هاش لبه روي مثال بود شده کار بومم پشت البته

  بود اش گوشه هم تاب يه

  کردم پايين به نگاهي وايسادمو بوم پشت ي لبه رفتم

  بود زيبا خيلي

 کنم شروع شد تموم زدنتون ديد اگر:گفت و کنارم اومد ارمين

  دادم تکون سرمو مشتاق

 عميقي حسه يک جريان اون از بعد. شنيدي که خواهرمو جريان:کردن صحبت کرد شروع ارمين و

 ي اداره وارد همه از اول پس.  بگيرم ساالري و محسني از رو انتقامم که گرفت شکل من توي

 من دست بدن رو اونا ي پرونده شد باعث که دادم نشون خودمو ماموريت چندتا با و شدم آگاهي

 هم رو محسني جنسيت حتي ما. ميکردم فکر که بود چيزي اون از تر کم خيلي اطالعاتش اونجا.

 زاره نمي باقي خودش از ردي و کنه نمي شرکت جايي هيچ چون دونيم نمي البته و دونستيم نمي

 دست تيموري.کرد فرار نحوي به دفعه هر البته که داد تله به دم دوبار ساالري اما. زرنگه خيلي

 دليل اما. ارتباطه در شما با فهميديم.  بوديم دنبالش که بود وقت خيلي. بود محسني راست

 تمگف.  باشيد دست هم باند اين تو هم شما شايد گفتم پس. فهميدم نمي باشما رو ارتباطش

 همهميف که وقتي و بوده تيموري شريک پدرت که فهميدم تحقيقات تو.کنن تحقيق دربارتون

 بر رو گوشي اما بده اطالع بوده شمال تو انگار که نفر يک به ميخواد داره خالف تو دست تيموري

 از رو کنترلش بوده شده کاري دست ماشين چون که ميره شمال به خودش ناچار.داشت نمي

 سهم تمام تيموري حادثه اين از بعد. ميوفته اتفاق حادثه اون و ميزنه صخره به و ميده دست

 تدس کلي با تازه و کرد خودش نام به جعلي سند با ديگرو چيزاي خيلي و هاشو زمين و رو پدرت

 ونيدميت خيلي شماها گفتم خودم با.شديد بدهکار بهش ميلياردي دوسه شما که کرد کاري کاري

  اومديد خودتون که بزنم حرف باهاتون بيام داشتم تصميم. کنيد کمکم

 شد کمرنگ بود پيشونيش رو حرفاش اول از که اخمي حرفش اين با
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 اب ميتونستم چون برام بود اوانس يه خب ولي کردم تعجب خيلي ديدمتون که شب اون: ارمين

 جاسوس نفر يک اداره تو انگار ريخت بهم برنامه کل ولي کنم همراهي به مجبور شمارو تهديد

 .... که دزديد رو شما انتقام براي هم تيموري. گذاشته تيموري دست کف رو همه و بوده

 يرو رو دستم و شدم خم کمي ناخودآگاه که کشيد تير يک دلم که ميکرد صحبت داشت ارمين

  گذاشتم شکمم

 دردناکه چقدر واي

  نخوردم قرصم

  شانس اين به لعنت اه

 ???? دکتر بريم ميخواي??? خوبه حالت نگين: پرسيد نگران و کرد قطع صحبتشو ارمين

  طبيعيه دردا اين نه:گفتم نفس يا نگار نه ارمينه اين نبود حواسم که انگار

 ور خميده حالت اون هنوز اما دهنم رو گذاشتم محکم دستامو زدم که گندي فهميدن با بعدش که

  داشتم

 ??چي يعني??!طبيعيه: ارمين

  ميکرد فکر داشت انگار.شد ساکت بعدش

  ها نفهمه خدايا

 . آها:گفت ارمين که بود بدشانسي دور رو انگار ولي

 ?? ام نشده پريدگيت رنگ متوجه چرا:من صورت به نگاهي با بعد

  بکش منو خدا اي

  منو.بعد بکش و ارمين اول نه

  که رفت ابروم واي

  ببينم بيا:گفت و گرفت دستامو از يکي ارمين

  افتادم راه دنبالش حرف بي منم
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  نذاشتي واسم ابرو که بدم قر قبرت سر الهي اي

  کنم بلند سرمو لحظه يک شد نمي روم

 بود ارمين دست تو من دست کماکان.اومديم پايين ها پله از

  کشيد خودش دنبال منم و اشپزخونه سمت به رفت

 ??? بکنه ميخواد چيکار

  يخچال سمت به رفت خودش و صندلي روي نشوند منو

  من سمت اومد و برداشت چيزي يک

 ???!چيه اون

  بخورش بيا:ارمين

  نميزنم اين به لب من:گفتم ناخودآگاه

  تا2شد:ارمين

 نميخورم:من

  تا3: جديت با ارمين

 ندارم دوست بابا:گريه حالت با من

 تا1:ارمين

  ميکنم خفت خدا به:من

 تا5:ارمين

  شد بسته دهنم

 ???? تا پنچ

  نميزنم بهش لب من

  ميخورد بهم موز از حالم اييش
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  اورد در موز تا5 و کرد.باز درشو و يخچال سراغ رفت ارمين

  بخورم رو اونا من که باش خامم خيال همين به اش بگو خان ارمين

 (هميد فحش بيچاره ي ميوه به)کند پوست رو گوساله موز اون کنارمنو صندلي نشست ارمين

  بخور بيا:گفت و روم روبه گرفت کند رو پوستش وقتي

  نميخورم:من

  جات سر بشين:گفت که پاشم جام از وخواستم

  نخوردم تکون جام از که بود قاطعيت و جديت لحنش تو اينقدر

 بخوري ميکنم مجبورت يا ميخوري يا نگين:ارمين

 ندارم دوست من?? زوره مگه بابا:من

  نميشه حاليت ادميزاد زبون تو انگار نه:ارمين

  مبد تکونش تونستم نمي که بود گرفته محکم آنقدر گرفت مو چونه و نزديکتر اومد يکمي

 ....خوام نمي:من

  دهنم تو کرد موزو که ميزدم حرف داشتم

  خدا واي

  ميخورد بهم داشت حالم

 جايي هيچ نخوري رو اينا ي همه تا تو:گفت و گرفت دستمو که شم بلند جام از خواستم دوباره

 نميري

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

 :نگين

 خورند بهم کاستي و کم هيچ بدون رو تا5اون تموم اينکه بعد

 اتاق تو وبيام بلندشم جام از داد اجازه
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****** 

 وزم ميموني تو چه من به. مياددددددد بدم موز از ،من ،اورانگوتان گوريل ارمين بيشعوري خيلي:من

 ????داري دوست

  ميکشمش خودم يا بکش ارمين يا خدا

  رمميمي درد از دارم من توچه به گوريل اخه:ميگفتم و روش ميزدم مشت با و متکام جون به افتادم

 ديگه داره شايدربط خوب:ارمين

 ميمون. باشه نداشته ميخوام:من

 ??? چي

 ???بود کي صداي اين

  در سمت برگشتم سريع

 نگاه بز مثل منو داشت شيطون نگاهي با و جيبش تو بود کرده دستاشو و بود داده در به تکيه ارمين

 (نگين شدي ادب بي چقدر)ميکرد

 ???چيه???ها:من

  داره مجازات ميدي نسبت من به که اصطالحي هر بگم ميخواستم فقط هيچي:ارمين

 !!! بابا نه

 !!!! بابا برو

 ??مجازاتي چه مثال آها: تمسخر با من

 !!!بشينم کمرت رو خودمم مجبورم بدي ادامه اگر شنا تا صد:جدي بسيار ارمين

 ????????!جان

 ???اين گفت چي

 ???ََ??صدتا
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  ميشه خورد کمرم که من ??? اين ???بشينه کمرمن روي

  بود خوبي شوخي:پوزخند با من

  هن قطعي طور به بعدا اما ميکنم پوشي چشم وضعيتت خاطر به االن ولي نبود شوخي: ارمين

 ???بزنمش بگيرم

  بمير برو

 . بيرون بيام سالم تريلي زير برم من الهي اي ??وضعيتت خاطر به

  ميشه اعصاب بي خيلي آدم ها دوره اين تو شنيدم گرچه. نشو عصبي خيلي:ارمين

 تو ميخورد. داد نمي جاخالي اگر که کردم پرت.سمتش به برداشتمو پاتختي از رو کاغذي دستمال

 دماغش

  داد نمي جاخالي کاش

 مانند ودب کي شنيدن ميگن که راسته. داغونه اعصابش طرف کال ميگن راست اينکه مثل نه:ارمين

  ديدن

 کني نمي مرح من به ببين: گفت و باال برد دستاشو که کنم پرتاپ سمتش به متکا خواستم عصبي

  کن رحم وضعيتت اون با خودت به

  ميــــکـــــشــــم اينو من

 وايسا مردي اگر:من

  دنبالش افتادم و

 محالت که االن. باخودت کارو اين نکن بابا. خدا واي:،گفت ميرفت راه عقب عقب که همونجور ارمين

 . نيست خوب

 وضعيتت با باش خودت مواظب توهم رفتم من ببين:گفت که کنم حمله سمتش به خواستم

 . بيرون زد در از سريع و

 تخت رو افتادم و زدم جيغ يه عصبي
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 ??ارمين جون به بيوفتم گوشکوب با من بشه کي خدايا

 ??دستشويي چاه تو بکنم سرشو اصال نه

  بريزن اشک برات هم ها مورچه که خان ارمين بيارم سرت باليي يه من

  ببين حاال

  باش منتظر فقط

_________________________ 

 :نفس

  داريم کار چقدر خدا واي

  داريم کار بازم ولي کرده کارو بيشتر ارمين اينکه با

  ميرسيدن باغ و خونه به داشتن خدمتکار چندتا

  گرفتيم ارمين سفارش به ديشب که هم حلقه

  لباس

  لباس ولي

 نگرفتيم لباس

  که ما نداريم لباس:من

 ميگي راست آخ: نگار

  خريده ارمين:ايدين

 دردنکنه دستش.بيامرزه پدرشو خدا:من

  اومده آرايشگر باال بيا پاشو نفس:نگار

 ****************** رفتم ها پله سمت به و پاشدم جام از

 خوشگلي لباس چه واي
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  لباسه خوشگله چقدر شه کوفتت:نگار

 شدي خوشگل چقدر نگار واي:من

 .بعد بپوشم لباسمو بذار اوفف:گفت و داد گردنش به قري نگار

  اتاق تو بره درستش ميخواد که کسي و خودش جز کسي ذاشت نمي ارايشگره اين اييش

  بود تو نگين االنم

 شمچ خط ريمل کلي و بود گذاشته مصنوعي مژه واسش بود شده ناناس خيلي که نگار قبلشم

  قرمز مايع رژ بايه و صورتي رژگونه و بود زده قرمز اي نقره مليح ي سايه بايه بود کشيده

 سوخته پدر بود شده خوشگل خيلي کال

  بپوشه لباسشو تا اتاقش تو رفت نگار

 رفتم مي رو قدم راهرو تو منم

 بسمتش برگشتم نگين صداي با

 ????دلبر ببري ميخواي رو کي دل. ساخته چي الال او:من

 بابا گمشو برو:نگين

 من صورت تو ميزنه گند االن خستس يارو اين االن ميدونم که من:من

  خوبه کارش. بابا نه:نگين

  کردم نگاه نگين به

  مخلفات بقيه و صورتي رژ يه و طاليي و سفيد ي سايه يه

  ديگه تو بيا گلم:.آرايشگر

  تو رفتم دنبالش داخل به زد اشاره و

 ????صورتم تو نزنه گند خدايا

  دادم آرايشگر دسته خودمو و نشستم صندلي رو ترس با
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****** 

 

 :نگين

  کردم نگاه بود تخت رو که لباسي به و شدم اتاقم وارد

 خيلي .داشت بازي خيلي ي يقه و بود زمين روي تا وبلنديش ميزد برق که رنگ طاليي ماکسي يک

 ?!بپوشمش چجوري اما بود زيبا

  زنم مي صدا نگارو نداره اشکال

 نگين:ارمين صداي بندش پشت و.اومد زدن در صداي که بپوشمش وخواستم برداشتم لباسو

 !?بپوشي لباس کمکت بيام ميخواي

 ???کنم اش خفه برم خدايا

  نکرده الزم:من

  پايين برم ،من بنداز هم لباس شال:جدي باصداي ارمين

 زيپو بدبختي با خودم باشه واينساده در دم موزمار اين اينکه ترس از پوشيدمو زحمت باهزار لباسو

  باال کشيدم

  کردم بود تختم رو که شال و کفش به نگاه يه

 ??درآد ارمين اين حرص نندازم رو شال اين بزار

  بيخيال.بازهه خيلي اش يقه نه

  رفتم نگار اتاق سمت به و کردم پام ،کفشم انداختم رو شال

 بپوشه لباس ميخواست و بود شده تموم نفس کار تازه انگار

 نگار تواقاق رفتم

 ??بدم شماره خانوم اووف:گفت کشيدو سوتي ديدنم با نگار

  بروبابا:من
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  کردم نگاه نگارو

  قرمز زانو زير هاي چکمه با زانو تا کوتاه قرمز دکلته يک

 ?????خدا ساختي چي:من

  هيز دختره گمشو برو ايش:نگار

  بيرون زدم در از سريع که کنه پرت سمتم بياره در رو کفشش خواست و

  شدم وارد در بدون و نفس اتاق سمت رفتم

  نديدم چيزي من:گفتم و بستم چشمامو سريع روم روبه ي صحنه باديدن

 و زدم در به تقه يک هم آخرش ميکرد اذيتم بدجور کرمه اين ولي بيرون اومدم اتاق در از و

 .نريزه بهم ارايشت باش مواظب جان نفس:گفتم

  رفتم ها پله سمت به. لبخند يه وبا

 ادم چقدر عههه

 ???کين اينا

 شناسمشون نمي که من

 ??کنم چيکار حاال

 پايين برم همونجوري ميکشم خجالت من

 ??? کوش ارمين اين

-------------------- 

 :نفس

  رفت ابروم اي. نيست آدم که شدنم عاشق اين با.بميرم من اي:من

 صحر اينقدر بابا:گفت ميخنديد من خوردناي حرص به بود نشسته تخت رو که همونجور ايدين

  ميشه خراب ارايشت. خانومي نخور
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 ??کنم چيکارش اونو من. بگو رو ديوونه نگين اون ايش ايش:من

 ??داره اشکالي چه. نامزديم باهم ما مثال بابا:ايدين

 شم.رد روت از پرايد با ميخواد دلم ايدين:من

 ???عزيزم مياد دلت:ايدين

 تقصير چي همه اصال. گفته همه به بيشعور نگين اين پايين ميريم االن ميدونم که من. خدا اي:من

 ???کردي کارو اون چرا. توهه

 ??کار کدوم دقيقا:ايدين

  ميکنه سواستفاده مياد بدم اوردنش زبون به از من ميدونه اين

 دوني مي خوب خودت:من

  نميدونم باشي تو که عزيزم جان به:ايدين

 ?!!?!? ايدين:باداد من

 ???ايدين جانننن:خنده با ايدين

  ببند زحمت بي:من

  شده که کاري. نکن فکر بهش جان نفس:پاشد جاش از و شد جدي کمي ايدين

 ??قزميت خونسردي اينقدر تو چطور اخه:من

  رسيم مي بهم شب ما محترم خانوم هي هي:ايدين

 ??برسيم بهم نيست قرار االن مگه ??? شب چرا نه:گفتم بودم نشده منظورش متوجه که من

 ?? کنم تسويه باهات جا يه رو همه االن ميتونم دآري دوست تو اگه: متفکر ي قيافه با ايدين

 ??جوري چه وااا:من

  جوري اين: شيطاني لبخند با ايدين

  جلوتر اومد و
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  ميزنم جيغ بشي من نزديک خودم جان به:گفتم بودم شده منظورش متوجه تازه که خر منه

 . ميبوسم نامزدمو دارم کنم نمي کاري که من. بزن جيغ:گفت و انداخت باال هاشو شونه ايدين

 .بپوشم لباسمو ميخوام ببينم بيرون.برو. کني مي غلط خيلي تو:من

  رم نمي بيرون اتاق اين از من:ايدين

  ميرم خودم. نرو:من

 نميري جايي هم شما مه اينجاست مسئله اخه:ايدين

 ?? کنم عوض لباسمو چجوري اونوقت:سينه به دست من

  سادگي به:ايدين

 ?? کنم عوض لباسمو تو روي جلو چجوري منظورم:من

  کنم نگاه ميخوام فقط ندارم تو به کاري که من کن عوض خوب وا:ايدين

 ...... بزنمش چنان ميگه شيطونه

  ميکني غلط خيلي تو:گفتم خودم به جواب در

  بشم وارد زنانه هاي سياست راه از کردم سعي

  کنم عوض لباس من بيرون برو بيا گلم. جان ايدين:من

 ??? چي من سهم پس:ايدين

 ???اخه بگم اين به چي من خدا آيي

 (???جون نفس نميگيري عبرت درس) ميکنم قبول بگي شرطي هر بيرون بري اگه ايدين:من

  قبوله:گفت باز نيش با و پريد جاش از حرف اين شنيدن با ايدين

 ???چيده اي نقشه چه ذهنش تو ميدونه خدا

  بيخيال اوففف
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 بود شده کار لباس رو و بود پفي و بود سفيد به مايل رنگ کم صورتي لباس يه که لباسم سمت به

 . بود باز اش يقه يکم و بود اي دکلته مدل و

 بود خوشگل خيلي. داشت هم دنباله يه

  بود کرده نصبش موهام وسط ارايشگر که تور يک همراه به

  بود گذاشته موهام چپ قسمت روي گلم تاج يک

  موندم زيپش سر ولي پوشيدم رو لباس.بود زحمتي هر به

 باال بکشم زيپشو نتونستم کردم کاري هر

  در پشت از

 ببين نفس:نگار

 ماسيد دهنش تو حرف و کرد من به نگاه يه و کرد باز درو و

  کنه تحمل ميخواد چجوري موندم من. ايدين بيچاره. شدي ناز چه واي:نگار

  بود چکاري حال در آقا.اين پيش دقيقه چند تا نداري خبر خانوم نگار ديگه

  ببند لطفا جان نگار:من

 ?? بندي نمي رو زيپش چرا حاال:نگار

 ببندش. تو بيا نگاري. تونم نمي بابا:من

 ببرم رو اينا کن صبر لحظه يه:گفت و برداشت رو بود ميزم رو که را آهنگ هاي دي سي نگار

  ميام سريع.

  باشه:من

  زدم ديد خودمو و اينه جلوي رفتم و

  بازهه خيلي اش يقه اين نه

  بود در به پشت که کمدم سمت رفتم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمنکاربر Anahid75 | شيطونا تا سه دو رمان

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

 

183 

 

 شد باز اتاق در

 ام الفهک که باال بکش اينو زيپ تر سريع بيا نگار:گفتم نگار به رو بود کمد تو سرم که همونجور

  کرده

  زد گردنم رو بوسه يه و باال کشيد رو زيپم اروم و اومد سمتم به نگار

  کنه نمي کاري همچنين نگار

  برگشتم سمتش به سريع

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

 :نفس

 ?? ميکني چيکار اينجا تو ايدين:من

  کرد زمزمه شعري يه و کرد بغلم و اومد جلو ايدين

 ??ايدين:من

  نفسم شدي قشنگ چقدر:گفت و گرفت فاصله ازم يکم

  رسم نمي اقامون پاي به باشم چي هر:من

  بود پوشيده صورتي کمرنگ صورتي پيرهن يک با و اي سرمه شلوار و کت يک ايدين

  ميخورد اي سرمه کمربند يک من لباس راستي آخ

  بوديم کرده ست کال

  هم برعکس فقط

  ميشي من مال ديگه امشب از:ايدين

 زدم لبخندي حرفش اين با

  داشت دوستم اينقدر که بود بخش لذت چقدر

  خودم مثل
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  کردم حلقه بازوش دور دستمو اشتياق با. گرفت جلوم بازوشو

  بودم گلوش زير تا بلند پاشنه کفش با

  رفتيم ها پله سمت به و زد لبخندي بهم

 ?ايدين:گفتم بهش آروم

 ?!جونم:ايدين

 ميترسم من:من

 ???افتاد.بترسي نبايد هيچي از ضعيفه مني پيش.وقتي:گفت کردو تر محکم بازوشو ايدين

  معلم آقا بله:افتاده زير سري با من

  من برم قربونت:ايدين

  عجققققققمممممم نکنه خدا

 (شد جوزده اين باز) بشم فدات من الهي

  پايين اومديم ها پله از هم دوشادوش

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

 :نگار

  کن نگاه کوچولومو خواهر آخي

  ميکنه شوهر داره زود چقدر

  ميان بهم چقدر_

  بود راست هم واقعا و بود سريم پشت دختر دوتا کالم اين

  دزخشيدن مي ياقوت مثل هم کنار نفس و ايدين

  کرده معرفي بهم رو مهمونا تمام تقريبا ارمين شکر رو خدا

  بودن نفس و نگين و من دوستاي هم بقيه. بودن دوستاشون و هاشون فاميل جمعيت نصف تقريبا
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  نشستن مخصوصشون مبل رو رفتن سالن دور گشتن دور يک از بعد ايدين و. نفس

  نشستم گوشه يک رفتم نامزدش نيما و تينا و تارا پيش رفتن و همراهيشون از بعد منم

  بود شلوغ چقدر

  بود رقص پيست به نگام

  بنشينم زيبا خانوم شما پيش. هست اجازه_

  برگشتم صدا سمت به

 !!!!کرده چه اوففف

  استاد حتما:لبخند با من

  خانوم نگار ترم راحت بگيد علي امير: تاشکايناتان

 ?? نبود اي ترکيه مگه اين

 ???داره فارسي اسم چرا پس

  خانوم نگار بوده ايراني من مادر:اون

 ??گفتم بلند يعني واي

 .بود معلوم چشماتون از.نگفتيد بلند شما. خير:اون

 ??ببينم اينجا دوباره رو شما کردم نمي فکر:من

  کنم مالقات مکان اين در هم اون دوباره رو شيطون دختر اون کردم.نمي فکر هم من:علي امير

  ميزد حرف قشنگ خيلي

  اش قيافه مثل د العاده فوق صداش تن و لحن

 ?? زيبا بانوي ميدهيد من به رو رقص دور يک افتخار:اميرعلي

 شدمو بلند جام از آروم کرد درخواست ازم مودبانه خيلي هم بودو کرده رقص هوس دلم خيلي چون

  دادم مثبت جواب
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 . رفت رقص پيست سمت به و گرفت دست تو دستمو

  بود جليلي سامان از آهنگ يه آهنگ

  رقصيدن کردم شروع وايسادمو روش روبه

  بودم تو روياي توي تازه حرف يه دنباله

  سرودم رو ترانه اين ام عالقه ابراز واسه

  ميگشتم اش پي هم پشت هاي واژه عبور تو

  نوشتم دارمو دوست حرف اين به رسيد آخرش

 پرستاره آسمون قد دارم دوست من

  اشاره بي اراده بي ميام تو سمته که جوري

  نميدوني تو که قدي قده دارم دوست من

 ميموني خاطرم توي ابد تا بگم که قدي

  عزيزم تو عشق تير رفته نشونه من سمت

  گريزم راه شد بسته انگار اومده من دخل

........ 

 (جليلي سامان_دارم دوست)

 من ي نامه پايان.ولي بود شده تموم تقريبا ميکردم فکر اروين و خودم نامه پايان به رقص حين در

 ناکامل ام نامه پايان هم تحقيق اون بدون برميومد پسش از اروين فقط که داشت تحقيق يک

  ميشد

 نکنه امونو کله استاد که بده انجام رو تحقيق.تر سريع که بگم اروين به جوري يه بايد

  شد تموم آهنگ

  ميکنم خواهش. ديگه آهنگ يه فقط:گفت آروم خيلي علي امير که بشينم برم خواستم
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 که ممن داشت تانگو رقص به نياز بعدي آهنگ من شانس از ولي کردم قبول که گفت مظلوم اچقدر

 افتضاح تانگوم رقص

 ?بيايم بعدش. بشينيم بريم استاد:من

  خوبه آهنگ همين نه:علي امير

  کرد نزديک خودش به رو من بعد و

  نيستم بلد رو ها رقص اينجور من راستش... من..ام...چيزه اخه:من

  کردم نگاه بهش کردمو بلند سرمو

  ام شونه روي بزار دستتم. من پاي رو بزار پاهاتو نداره اشکال:گفت و زد بهم لبخندي

 ور پاهامو و اش شونه روي گذاشتم دستمو خجالت با شيم خارج پيست از بود زشت ديگه چون

  پاش

  وايساده پاش رو شخصي يه انگار نه انگار ميکرد جلو عقب پاهاشو ماهرانه خيلي

 يشدم باعث ميکردوالبته معذب منو اين و بود نزديک بهش خيلي بود پاش رو پاهام اينکه خاطر به

 شم پشيمون برقصم باهاش کردم قبول اينکه از سگ مثل

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

 :نگار

 دهنم تو اومد قلبم عصبانيش صداي با که ميرقصيديم داشتيم جور همين

 ???ميديد قرض ما به لحظه.چند خانومو نگار اين.استاد ببخشيد:اروين

 رت اونور رفت.يکم و گرفت خودش بغل تو و بيرون بغلش.از منو علي امير نظر به توجه وبدون

 ميداد مشروب بوي دهنش

 ???رختخواب??بريد ميخواستيد.کجا اون بعد??مرتيکه اون بغل گذشت خوش:عصبي صداي با

  ببند دهنتو:من

 ???! بوديش چسبيده سفت اونقدر چطور پس عهه:وگفت زد اي قهقه اروين
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 شو خفه آروين:من

 ??نميگذره خوش بهت من با ?? عشقم چرا:آروين

  بگذره خوش بهت بيشتر که ميکنم کاري نداره اشکال. آخي

  خودش به چسبوند منو و

  کردم غلط خدايا

  برقصم بخوام بکنم غلط ديگه من

  بودم ترسيده اروين از خيلي

  اش سينه رو گذاشت سرمو کردو ترسونم چشماي به نگاهي اروين

 ?? تپه مي تند آنقدر قلبش چرا خدايا

  نکن فکر بهش نگار

  نيست تو مال اغوش اين

  است غزاله مال اين

 ?? رفته يادت مگه

 ?? کني خيانت دوستت به نميخواي که تو

  لعنتي نيست تو مال اروين

 بفهم اينو

 ???کرد گريه بغلت تو.چقدر پسر همين خاطر به دوستت نمياد يادت مگه

 ?? نکني فکر اروين به ديگه که دادي قول خودت به همونجا نمياد يادت مگه

  درسته آره

  نيست من مال اروين

  ساکتي چرا:اروين
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 بشنوم صداتو فقط ميخوام چون

  ميرم من

  بيرون ميکشم اروين زندگي از پامو

  باشم دوستم عشق عاشق نبايد من

  ميرم من

  ميرم فردا همين

  خونه اين از ميرم تو و بابا خاک حرمت به مامان

  ميکنم دل هم نفس و نگين از حتي

  برميگردم بعد شه دوستم مال اغوش اين تا ميکنم.صبر

  ميخورم قسم

  پايين افتاد خورد سر ام گونه روي از اشکي ناخودآگاه

  کردم زمزمه آروم و بوسيدم قلبشو نامحسوس و آروم و کردم پاکش اروين کت با سريع

 {دارم دوست خيلي}

  شد تموم آهنگ

  رفتم حياط سمت به و گرفتم فاصله اروين از سريع

  اسمون به رو لبخند با

 ?? عشقمو سرگذشت ديدي مامان

 افتاد نمي اتفاقات اين بودي تو اگه مامان

 ???نيستي چرا

  ميخوام مامانمو من

  ميخوام بابامو من
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  پيشم بيا بابا

  مياما خودم نياي بابا

  ميام خودم اصال

  کنيد صبر روز چند فقط. پيشتون ميام منم:گفتم زدمو اسمون به لبخندي

  بشه نافرجام عشقم اعتراف بدون که نامرديه خيلي بابا

  شده تنگ غرهات غر براي دلم مامان

  بزارم تنها خواهرامو ميخوام اگر ببخش منو

 ببخش

  نيست دوستم به نامردي مرامم تو.ندارم اي چاره

 .کنم خيانت غزاله به تونم نمي

  ببخش منو خدايا

 ببخش منو اروين

______________________________ 

 :نگين

 ?? بشينم کنارت ميشه. خوشگله خانوم_

  برگشتم صدا سمت به باعصبانيت

 ?!?!? ارمين:من

 ??شده چيزي? چيه:ارمين

 ???شده شيطون اينقدر چرا اين خدا اي

 هيچي:من

 ??بشينم ميشه نگفتي:ارمين

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمنکاربر Anahid75 | شيطونا تا سه دو رمان

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

 

191 

 

  آقا بفرماييد:من

  نشست کنارم ارمين

  کردم بهش نگاه يه

 ممنوع زدن ديد دختره هي:ارمين

  اي تحفه خيلي که نه حاال اوف:من

 ?زدي مي ديد چرا پس نيستم اگه:ارمين

  چله و خل يه اين ميخوام رو جدي ارمين اون من خدايا

 ?نديدي نگارو.ارمين:من

  نه:ارمين

 ??نديدي نگارو:گفتم بود اومده تازه که اروين روبه

  نه:اروين

 ??اخه کوجاست دختر اين اييش

 ميخنديدن باهم داشتن که ايدين و نفس سمت رفتم

 نم جان ديدم،ولي نصفشو من تازه که هايي وضعيت اون با ميخنديدم بودم شماها جاي منم:من

 ??نديديد نگارو راستي. بکنيد هم رو ما ي مالحضه

 نديدنش جايي رقص پيست تو جز به گفتن دوشون هر

  ما دماغ به خورد محکم و شد باز خودش که کنم بازش خواستم و حياط در سمت رفتم

 ??کجايي معلومه??تويي نگار عه. شد داغون دماغم.ننه شي سقط الهي اي:من

 ?کردي گريه ببينم:بهش دقيق نگاه يه با

 ??چيه گريه بابا نه: نگار
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 خورد پياز رفتي شايدم??کنم باور قرمز دماغ و قرمز چشماي اين با که نداري توقع نگار:من

 ها???کردي

  خوشحالم ميشه عروس داره کوچولوم خواهر اينکه خاطر به خورده يه فقط.ننداز دستم:نگار

  ميشد مانع چشماش تو غم اما کنم باور حرفاشو کردم سعي

 ?ديگه چيه اين

 اين مثل هک کنيم بلند رو نفس و ايدين اين بريم بيا کني مي نگاه چي به:گفت و زد لبخندي نگار

  ميگيرن ايراد مردم لباس از دارن نشستن پيرزنا

  کشيد اينا ايدين مبل سمت به ودستمو

  نشستن همش. ها تنبل پاشيد پاشيد:نگار

  گذاشت توپ آهنگ يه و وسط داد هل و کرد بلند خپلو دوتا اون زور به و

 ??الکيه رفتاراش ي همه نظرم به چرا

  گذاشته منفي تاثير مغزت رو ارمين اين بابا بيخيال

  برگشتم سمتش به خره ارمين اين دوباره اينکه فکر با دورم کرد حلقه دستشو نفر يک

 ......که اين

______________________ 

 :نگين

  شد حلقه کمرم دور دستي کردم احساس

 سمتش برگشتم وچله خل ارمين اين اينکه فکر با

 ......اينکه

 ?!?!??بهزاد:من

  جانم:بهزاد

 ??ميکني چيکار اينجا تو:گفتم و گرفتم فاصله ازش کمي
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 ??ببينيم اينجا نداشتي توقع چيه:گفت و زد پوزخندي

 بيشعور ي پسره

 باشه پالس جايي هر نيست بعيد تو مثل اي هرزه آدم از:من

 ميبيني بد که باش زدنت حرف مواظب کوچولو خانوم:بهزاد

 ??بترسن غاز يه من صد تهديدهاي اين با که خودتن مثل همه کردي فکر. بروبابا:من

 النا. بيارم سرت ميخواستم پيش سال چند که باليي اون نکن کاري من کوچولوي خانوم:بهزاد

 بدم انجام

  بابا برو

 ??! من کوچولوي خانوم

  عمته

  زن بهم.حال ي پسره ايشش

  دارم شوهر االن من. شو خفه:من

  واي

 ???اخه زدم من بود حرفي چه اين

 ?? کوش شوهرت گفت اگه االن

 ??اخه بگم چي من

  نميبينم دستت تو اي حلقه: گفت و گرفت دست تو چپمو دست

 نگين:ارمين

 آها

  گزينه بهترين

  کن کمکم خدايا فقط
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  نشم ضايع

 زمين بزنم رو پسر اين روي بايد

 بود بهزاد پشت ارمين

 ??عزيزم جانم:من

  بود شده ماشين الستيک تا دو قد چشماش بيچاره

  بود گرفته ام خنده

 . هستن بهزاد آقا ايشون عزيزم:من

  ارمين من نامزد ايشونم:گفتم سرد بهزاد به رو بعد

 جلوتر اومد کمي ارمين

  ميزد گيج کمي هنو بيچاره

  کنم چيکار من خدا اي

 نگين بکنم دستام با خودم قبرتو الهي

 اخه احمقي چقد

 ??تويي بهزاد. عه:ارمين

 ام که کردي نامزد کي عالي جناب. ارمين آقا به به:گفت و کرد دراز ارمين سمت به دستشو بهزاد

 ??نداريم خبر

 ??ميشناسن همديگرو اينا واي

  ديگه داره ها اين با نسبتي يه يعني مهمونيه اين تو وقتي نابغه ديگه آره آخ

 تمومه کارم

  کردم نگاه ارمين به التماس با

  نکن ضايع منو مادرت جون
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  نه که نامزد نامزد:ارمين

 ميشم ضايع االن خدا واي

  همه جلو ميره ابروم

 ميدونه نامزدش مردمو پسران شده ديوونه ترشيدگي از دختره اين ميگه بهزاد االن

 ....که ميگرفتم عزاداري مجلس خودم واسه داشتم

 ميشه رسمي ديگه وقت چند ايشاهلل خودمونه بين فعال:ارمين

  شه فدات نگين الهي اي

 ميبوسيدمش ميشدمو اويزون ازش ميمون مثل داشت جا اگه

  زدم خودم به افکار تو گردني پس يک

  مالجت تو خاککک يعني.ها گذاشته اثر روت بد ارمين اين.شو خفه

 دارم نگين با کوچيکي کار يه من. بريم ما ات اجازه با:ارمين

 راهرو سمت برد و کشيد منو دست و

  ميکشيد خودش دنبال تنبون کش مثل منم

  تو اومد خودش بعدم و تو فرستاد منو اول و کرد باز درشو خودشو اتاق سمت رفت

. هک شدم شما نامزد کي از من بديد توضيح ميشه عزيزم نامزد خب:شيطون لبخندي با ارمين

 ??ندارم خبر خودم

 کردم غلط خدايا

 پشيمونم

 ببخش

  ميزنم حرف بعدش ميکنم فکر ديگه

  خيليه نکنم دق ميدونم االن
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 سپردم خودت به خودمو خدايا

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

 : نفس

  ميکرديم خداحافظي مهمونا با بوديمو وايساده در دم

  کرد کف دهنم اوف

  ميزنن حرف چقدر

  خداحافظي ساعتم سه. کنن مي نصيحت و توصيه ساعت سه. ميگن تبريک ساعت سه

  رفتن شکر رو خدا اوف:من

 صبحه1ساعت. رفتن خوبه باز:وگفت بست و در ايدين

 ?کجان بقيه:نگين

 بخوابن رفتن:من

  رفتم منم: گفتم کشيدمو اي خميازه

 ??چي خونه اونوقت:نگين

  ميکنن جمع رو خونه ميان نفر چند فردا گفت ارمين:ايدين

  بخوابم رفتم منم پس خب:نگين

 باال رفت و

  گرفت بازومو ايدين که باال برم خواستم منم

 ?کجا:ايدين

  بخوابم برم بزار توروخدا آخ:من

 ?نرفته يادت که شرطمونو:ايدين

  ديگه موقع يه واسه بزار ولي نه:من
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  باال رفتم ها پله از بيرونو کشيدم دستش از وبازومو

  پوشيدم راحتي لباس يه گوشه يه انداختم و دراوردم لباسمو ازهمه اول شدمو اتاقم وارد

 ???حموم برم

 زياده وقت. بابا بيخيال

  مرگم حال در االن. ميرم فردا

 ارايشم کردن پاک کردم شروع و اينه جلوي نشستم

 . گذشت زود چقدر

  افتادم ايدين با رقصيدن ياده

  گذشت خوش چقد

  خدا اي

 ??کنم چيکار رو ها گيره من

 اوردم در موهام تو از رو ها گيره آروم آروم

  ميومد در اشکم داشت ديگه

  سياه گيره چقدر

 روي کاله شبيه و بود کرده پف کلي بودن داده بهش که پوشي و تافت خاطر به کردم باز که موهامو

  حموم ميرم فردا ،بيخيال بود شده خوابا چراغ

  ميشه درست

  شد زده اتاق در که تختم سمت رفتم

 بفرماييد گفتم و نباشه ضايع اونقدر تا بستم سرم پشت تافتيمو موهاي سريع

  تو اومد متکا يه با ايدين

  اينجا اومدي چي واسه:من
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  بخوابم اينجا ميخواد دلم:ايدين

 ?? نداره جا خودش مگه وااا

 عجيبه

 بخوابه اينجا بزار باش مهربون نفس

 بخواب بيا خوب:من

 خوابيد تخت رو اومد ايدين

 ??ميري کجا:گفت ايدين که نگار اتاق تو برم خواستم برداشتم بالشمو منم

 نگار پيش ميرم:من

  نميري جا هيج تو:گفت شدو بلند جاش از

 ?بخوابم کجا من اونوقت:من

 روتخت:ايدين

 ?ميخوابي کجا تو اونوقت:من

  روتخت:ايدين

 ?? چي

 ..... که بود اين منظورش اين

_________________________ 

 : نگار

  بود عمرم شب بهترين امشب

  ديدم ،خواهرمو ديدم عشقمو که بود شبي آخرين امشب

  نه يا ميکرد کارو اين بود من جاي اگه هم اي ديگه کس دونم نمي

 .اي ديگه کس نه نگارم من ولي
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  کنم جمع رو وسايلم صبح تا بايد نبود کارم تو خواب امشب

 رفتم حموم به و لباسم اوردن در کردم شروع

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

  پنجره کنار گذاشتم بردم رو سياهم نارنجي ساک

  نشه هم متوجه.کسي که ميرفتم پنجره از بايد

  مينوشتم خواهرم ي واسه بايد که اي نامه نوشتن کردم شروع

 مينوشتم چي فهميدم نمي

  سالم)

  بگم که نيست توانم در چون ? رفتم چرا نپرسيد ازم

 تنگ تون همه براي دلم.باشيد خوش ميتونيد هم من بدون. کنيد نمي پيدام نگرديد،چون دنبالم

  دارم دوستتون. شما کردن ترک سخته برام بدونيد و ميشه

 (نگار دوستدارتون

 بنويسم ديگه نامه.يه که نداشتم وقت بودولي نشده خوب اصال

  تختم رو گذاشتم و کردم تا رو نامه

  مينوشتم ام ديگه ي نامه يه بايد

 دل بتونه تا مياد بدش چيزايي چه از مياد خوشش چيزايي چه از اروين که ميگفتم غزاله به بايد

  بياره بدست رو اين

 ??ميکني امتحان داري منو خدايا

 ?ميسنجي صبرمو داري

  ندارم طاقت من خدايا

 رو امتحان اين کن بس
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 کردم نگاه ساعت به

  بود3 نزديک

  ميرفتم بايد ديگه

 ...اما

  رفتم نگين اتاق سمت به و کردم باز آروم اتاقمو در

  تو رفتم کردمو باز اتاقشو در آروم

 !!!! خواهرم آخي

  نبود خواهر فقط من براي نگين

  بود مادر

  بود پدر

 بود من چي همه

  ميکردم نگاهش وايسادمو در دم جا همون

  نگين ببخش منو

  پايين ريخت چشمم از اشک قطره يه

  بيرون اومدم اتاقش از و کردم نگين به پشتمو سريع

 !!!سرنوشتي چه

  رفتم نفس اتاق سمت به

 خداحافظي خواهرم با در پشت از و شدم منصرف که شد چي دونم نمي اما کنم باز درشو خواستم

 کردم

  اروين اتاق جلوي کشوند منو حسي يه اما اتاقم سمت برگردم خواستم

  کردم خداحافظي باهاش در پشت از فقط نکردم باز درو سبکه خوابش ميدونستم چون
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 اتاقم تو رفتم و

  رفتم اتاق ي پنجره سمت به

  پايين پريدم احتياط با خيلي خودم بعدم پايين فرستادم رو چمدون طناب با

 بود کم ارتفاعش که بود خوب چقدر

  کردم بازش آروم و حياط در سمت رفتم

  کردم خونه باغ و ساختمون به نگاه يه

 برميگردم دارم من فقط االن اما خونه اين تو اومديم نفري سه. داشتم خاطره خونه اين از چقدر

  من عزيزاي خداحافظ

  افتادم راه کوچه سر سمت به و بستم درو

  بود شده سفيد سياه برام چي همه ديگه

  بودم وايساده تاکسي منتظر سروکوچه

 کرد پارک پام جلو تاکسي يه

 : گفتم بهش رو

 ترمينال:من

 باال بيا:تاکسي راننده

  شد عوض من زندگي مسير که شد اين و

 :اروين

  ببين ساعتو اوخ اوخ

  بود ظهر 12:31ساعت

  شم بيدار خواب از ساعت اين نبود بعيدم

  شستم صورتمو و دست و رفتم دستشويي سمت به
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 منن از بدتر که اينا واا

  بودن خواب اشون همه

  ميشن بيدار اشپزخونه صداي سر با خودشون بيخيال

 ميز چيدن کردن شروع و اشپزخونه تو رفتم

 ?ميخورن صبحونه االن اخه

  هنرمندم پا يه به به

  پايين اومدن و شدن بيدار خواب از نگين و ايدين و نفس. ارمين ترتيب به

 نبود نگار از خبري اما

 ? نمياد چرا پس

  خوردن کرديم شروع و نشستيم همه

  کن بيدار نگارو باال برو نفس:نگين

  باشه: گفت و پاشد جاش از نفس

  رفت بيرون آشپزخونه از و

  من به بده رو مربا اون ارمين:من

 داد بهم رو مربا و کرد دراز دستشو ارمين

  نگين. نگــيـــن:نفس

  کرديم نگاه بهم لحظه چند باتعجب. نفس جيغ صداي با

  ما هم دنبالش به پريد جاش از سريع ايدين

  رفتيم نگار اتاق سمت به و رفتيم بابا ها پله از سرعت به

 ?اومده نگار سر باليي نکنه

 خدا نه واي
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 ?نفس شده چي:ايدين

  رفته نگار:گريه با نفس

 ??چي:من

  رفته نگار نگ: نفس

 ?چي يعني

  شده چي ببينم بزن حرف درست:نگين

  ببين خودت بيا:گريه با نفس

  تخت رو نشست خودش کردو پرتاب نگين سمت به ورقه يه و

  دادنش داري دل کرد شروع و نشست کنارش رفت ايدين

  نگارهه خط دست:گفت بود کنارش که ارمين به رو و کرد ورقه به نگاه يه نگين

  نامه خوندن کردم شروع و شدم نزديک کمي حرف اين شنيدن با

 ? چي يعني

 ? چرا اخه

 ??چيه منظورش:نگين

 نکردم پيداش گشتم دنبالش هرچقدر.نيست. رفته نگار: گريه با نفس

 عزيزم آرامتر. نفس هيشش:ايدين

 ?رفته کجا اخه ??چي يعني:نگين

 هبر جا هر اينجا جز به نداره رو جايي احمق اون نترس?ميکني گريه چرا:گفت و نفس سمت رفت

  رو کردن گريه کن بس.برميگرده

 وميلرزيد ميزد رو حرفا اين عصبي کامال

  رسيدم نمي اي نتيجه به ميکردم فکر چقدر هر
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 ?!رفته چرا

 ?رفته االن چرا

 ??کجايي نگار نگار

 ميکرد گريه داشت هنوز نفس

 بيرون برو کني گريه همش ميخواهي اگر اصال. ديگه شو ساکت:نگين

  شد بيشتر اش گريه

  بيرون سمت به دويد سريع و شد بلند

 دنبالش رفت ايدينم

 . باش اروم نگين:ارمين

 ديوار به دادم تکيه ساکت

 ? فهمم نمي چرا خدايا

 ?دليل چه به اخه

  شدم گيج چقدر

 :نگار

 ?نشتارود ميره اتوبوس اقا،اين ببخشيد:من

  کنيم حرکت ميخوايم. شيد سوار زود.خانوم بله:اقا

  رفتم صندليم سمت به شدمو سوار سريع

 . من صندلي روي بود گذاشته کيفش و بود خوابيده که بود جوون دختر يه کناريم صندلي

 ??خانوم هي....خانوم:من

  خوابيد ودوباره خورد تکون جاش تو کمي

 افتادن راه کرد شروع ماشين
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  کن نگاه اينو اه

  پريد خواب از شد باعث که بغلش تو انداختم و برداشتم رو کيفش حرصي

 ?کردن حمله?شده چي:اون

 ?خوبه حالت:گفتم و سرجام نشستم

 ??داري مشکل:گفت شده چي بود فهميده تازه انگار که اون

 نزاري من جاي کيفتو ميخواستي:من

 ?چي تو سحرم من ميگي،راستي راست خب:اون

 نگارم منم:من

  دادم دست ،باهاش جلو آورد دستشو

  بود حرف پر و فضول خيلي ولي بود خونگرمي دختر

 ?شمال بري ميخواي چرا تو:سحر

 ?بري ميخواي چرا تو:من

 ايبر. تنهاست و ميکنه زندگي اونجا که دارم جون مامان يک دارم،بعدشم دانشگاه من بابا:سحر

 و برم بايد بزرگم مادر خاطر به ولي اخراشه دانشگاهم. ميام و ميرم تهران و شمال بين هي همين

 ?چي تو.بزرگي اون به باغ اون تو داره گناه تنهايي اخه بيام

 ?کنم اعتماد بهش

 نميشناسه تورو اونم. شناسي نمي اونو که تو نگار

 ميشم هم خالي يکم اينجوري ضمن در

 ?دآري اشو حوصله. طوالنيه خيلي:من

  کردم شروع منم و داد تکون سرشو مشتاق سحر

 ?بگم اولش از:من
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 اولش اول از:سحر

 شغلش کارو خاطر به پدرم اما بود مهربون شدت به مادرم.اومدم دنيا به پولدار ي خانواده توي:من

 معماري و بزرگتره ازم دوسال که نگين يکي داشتم خواهر دوتا خودم از غير.نبود خونه تو خيلي

 مخودم. ميخونه رياضي داره و کوچکتره ازم سال چهار يا سه تقريبا که که نفس هم يکي خونده

 محبتي مک جز نداشتيم مشکلي هيچ و خوب خيلي تقريبا چي همه ميخونم روانشناسي کارشناسي

 رگشتب راه تو اما شمال بره شد مجبور و داشت کار دوستاش از يکي با بابام پيش سال چند.بابام

... 

  اومد در بابا و مامان باياد اشکم

  عزيزم نگو ميشي اذيت اگه:سحر

 ازدست بابامو ،مامان شد باعث همين و بود شده کاري دست ماشينشون برگشت راه تو. نه:من

 بدم

 .......... 

 :نگين

  ميگرفتم درد معده ميشدم عصبي هروقت

  داشتم هم شديدي تهوع ،حالت درد معده بر عالوه االن

 گذاشتم ام معده روي دستمو و نشستم زمين روي درد از

  االن به برسه چه نيست خوب حالم جوريشم همين من

 ?کنه چيکارت بگم خدا نگار اي

 ?زدم حرف نفس با اونجوري چرا آخه

  ميشم خل دارم

  کنم درک تونم نمي اصال

 ?خوبه حالت نگين:ارمين

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمنکاربر Anahid75 | شيطونا تا سه دو رمان

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

 

217 

 

  دادم تکون آره معني به سرمو

  ميکرد نگاه ديوارو داشت مات که اروين به افتاد نگام

 ?اخه چيه نگار رفتن دليل نميفهمم من

 نگفت منم به حتي

 ?کجاست االن يعني

  دويدم دستشويي سمت به مياره هجوم دهنم سمت به داره ام معده محتوي تموم اينکه حس با

  ديدم رو ارمين نگران ي قيافه و کردم باز رو دستشويي در و شدم بلند جام از

 ?خوبي:ارمين

 اوهوممم:من

 ?دکتر بريم ميخواي:ارمين

 ارمد کردم احساس دوباره که بيرون بيام دستشويي از خواستم و دادم تکون نه معناي به سرمو

  ميارم باال

  خدايا واي

  بيرون اومدم دستشويي در از

 ??رفت کجا ارمين پس

  که بود همينجا

  بودم رمق بي خيلي

 .بود بد خيلي حالم

 !!!!نگار

  ???دختر رفتي کجا اخه

  گرفت سمتم به ومانتومو اومد ارمين
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  دکتر بريم بپوش:ارمين

  بپوشش. ببينم نباشه حرف: گفت جدي که کنم مخالفت خواستم

  پوشيدم رو لباس مجبوري

  رفتم دستشويي سمت به سريع شد بد حالم دوباره

  نبود ام معده تو هيچي ديگه اما

  شستم صورتمو و دست

  ميسوخت خيلي گلوم

  بريم باش زود:ارمين

 نداشتم باهاشو بحث ي حوصله البته. بياره نه ميترسيد آدم که ميزد حرف جدي آنقدر

 افتاد راه ازمن تر ج خودش

 ميکشوندم خودمو کشون کشون و ديوار به گرفتن دست با که بودم حال بي آنقدر

 اموپ زير سمتمو ،اومد نميرسيم ورودي در به هم ديگه ساعت دو تا باشه من به اگه ديد که ارمين

  مرفتي نمي هيچوقت کاش که دکتر ببره منو که رفت ماشينش سمت به و کرد بغلم و گرفت

________________________________ 

 :نگين

  کرديم حرکت بيمارستان سمت به و شديم ماشين سوار

  بود بد خيلي حالم

  بيارم باال بود نزديک بار چند

  بودم حال بي خيلي

  نبود ام معده تو هيچي

 ادهپي تا کرد من کمک و شد پياده جاش از و ترمز رو زد محکم بيمارستان نزديک جايي يه ارمين

  شم
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  بودم ول و شل خيلي

  شديم بيمارستان وارد

  بود شلوغ خيلي

  رفتيم پذيرش سمت به ارمين کمک با

 ميوفتادم زياد احتمال به گرفتم نمي رو لباسش اگر و بودم وايساده ارمين پشت

 ???خانوم ببخشيد.ببخشيد:ارمين

 ?جانم:گفت ارمين ديدن با و آورد در کامپيوتر توي از سرشو پرستاره

 پروو دختره ايش

  نيست خوب خانومم حال:گفت دختره به رو برگشت و زد چشمکي و من سمت برگشت ارمين

  اخييي

  بود شده باد از شده خالي بادکنک مثل حرف اين شنيدن با دختره

 !!ارمين ايول

  بياد دکتر تا313 اتاق بريد:گفت پکر دختره

  برم راه تر راحت که داد تکيه خودش به منو و داد تکون سري ارمين

  اتاق سمت به رفتيم

 شديم اتاق داخل

  بود پر کامال چهارتا که بود تخت تا پنج

 وايساد کنارم خودشم و تخت رو گذاشت منو ارمين

  ام معده اخخخخ

 !!!ميسوخت چقدر

  ميخورد بهم داشت دوباره حالم
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 . دويدم بود دستشويي ميزدم حدس که اتاق تو در يه سمت به شدمو بلند جام از سريع

 ???!!!!نيست ام معده تو چيزي وقتي فايده چه

******** 

  بيرون اومدم که دستشويي از

  ميزد حرف خانمي يه به که ديدم رو ارمين

  نشستم روش و رفتم تخت سمت به حالي بي با

  خودش اينم. دکتر خانوم بفرماييد:ارمين

 ? عزيزم خوبه حالت: گفت من به رو و جلو اومد دکتر

  نه:گفتم جون بي

  بگو رو عاليمت:دکتر

 دکتر خانوم داره تهوع حالت همش:داد جواب من جاي به ارمين

 ??اي حامله:گفت من به رو و کرد ارمين به نگاه يه من به نگاه يه دکتر

 ???چيييييييييييي

  ????????حاملهههههه

 :نگار

 عزيزم آخي:سحر

 يچه بي ما روبه و اومد. نبود سابق نگين اون اما خونه اومد نگين روز يه:وگفتم زدم تلخي لبخند

 روزهاي بدترين ها روز اون بود بد خيلي. مردن و کردن تصادف راه تو بابا مامان که گفت اي مقدمه

 دومتونک بپرسن من از اگه? ميدوني.ميکرد رو بابا مامان مراسم کاراي تنهايي نگين. بود زندگيم

 وستشد پسر دوست روز يه فوتشون از بعد روز چند چون. نگين ميگم کشيدين زجر همه از بيشتر

 ليو ميکنه رد رو درخواستش نگين ولي ميده دوستي درخواست و ميکنه عالقه ابراز بهش و مياد

 واون نگين به کردن تجاوز با ميخواسته که حدي به. بود حرفا اين از تر سمج خيلي پسره اون
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 اومد ابامب وکيل بعدش روز دو. کنه فرار ميتونه از نگين عجيبي خيلي طور به اما کنه خودش پايبند

 جز به البته شده زده شريکش نام به فوتش از قبل بابا اموال و مال تموم گفت بهمون و خونمون

 بي آدم يه به شد تبديل کم کم بعدش ولي.شيطون خيلي. بود شر خيلي ماجرا اين قبل نگين. خونه

 .ميزنه شادي نقاب گاهي آدم اين البته که غمگين و روح

 کردم نگاه سحر به

 ?شدي خسته:من

  بشنوم رو اش ادامه مشتاقم خيلي. اصال:سحر

  کردم تعريف رو ماجرا بقيه زدمو بهش لبخندي

  نگين با زدواج براي تيموري هاي تهديد

 هام چتري شدن کوتاه.اروين با کل کل. ساالري خونه از دزدي و مشترک ي نامه پايان.  ما دزدي

 .....و

 اشون همه از خداحافظي تا گفتم رو همه

 خاطر به بودم حاضر بودم تو جاي اگر نميدونم من.نگار زندگيت تو کشيدي زجر چقدر:سحر

 .کردي کارو اين تو ولي. نه يا بگذرم عشقم از دوستم

 اگر يدنميپرس که ازم. ميکرديم بازي حقيقت يا جرات دوستام با وقتي هميشه:گفتم زدمو لبخندي

 يول وفا الوعده. آره ميگفتم هميشه منم ?بکشي کنار بودي حاضر بود دوستت عشق تو عشق

 رفتم الترمين بيام اينکه از قبل ميدوني. ميکردم فکر که بود چيزي اون از سخت خيلي شدن مواجه

 . برام بود سخت خيلي. بودم نوشته رو اروين عاليق توش. دادم غزاله به نامه يه و

  بودم تو مثل منم کاش.خوبي خيلي تو نگار:گريه با سحر

 دست از کساتو عزيزترين چون باشي من جاي نکن آرزو وقت هيچ:گفتم زدمو بهش لبخندي

 فکر تهسخ خيلي.نگي هيچي و ببيني کوچولوتو خواهر ي شبونه هاي گريه که سخته خيلي.ميدي

 وستد بفهمي مرگش بعد ولي نکنه اذيتت خيلي مرگش همين براي و نداشته دوست پدرت کني

 سخته خيلي کني احساسات ابراز و کني تکيه بهش که نيست پدري ديگه.  داشته

  شد شديدتر ام گريه
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  کن گريه.گلم شي خالي تا کن گريه:گفت رو بغلش تو کشيد منو سحر

 :نگار

  زدم گريونش ي چهره به لبخندي گرفتمو فاصله سحر از کردم گريه حسابي که اين از بعد

 نکنم توجه بهش کردم سعي ولي ميديدم خودم روي رو اتوبوس توي افراد نگاه

 ?شمال مياي داري چرا حاال:سحر

  دارم خاصي ي عالقه نشتارود به بچگي از اخه:من

 ?بري که داري هم جايي حاال:سحر

  گرفتم جنگل تو کوچيک ي کلبه يه بابام مامان فوت از قبل داشتم که اندازي پس با.  آره:من

 ?نگرفت ازتون تيموري اينو:سحر

 افتاد اتفاق اون که اونجا. ببرم رو همگي بار يه ميخواستم. نداشت خبر ويال اين از کسي:من

 ?جنگل تو نميترسي تنهايي:سحر

  ميشه ختم دريا به و نيست بزرگ خيلي جنگلش:من

 خريدي رو جايي اينجور که داشتي پول چقدري مگه کلک ببينم.جاييه چه پس اوف:سحر

  ديگه ماييم: گفتم و زدم بهش چشمکي

 خنديديم باهم و

 ?کني چيکار ميخواي حاال:سحر

  کنم تدريس اونجا و موسيقي آموزشگاه يه برم ميخوام. گرفتم ياد ويولن و گيتار بچگي از من:من

 کن باز حساب من روي خواستي کمکي اگر: سحر

  کردم تشکر ازش و زدم لبخندي

 و نگم هيچي کس هيچ به ديگه دادم قول خودم به کردم دل و درد سحر با حسابي اينکه از بعد

 باشم شاد جمع در و بزارم تنهاييم براي هامو غم تموم البته
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 بودم،خوابيدم نخوابيده ديشب از چون رو راه بقيه

  ءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءء

  نگـــــــار.نگار. نگار:سحر

 ???هوم:من

  رسيديم پاشو عزيزم:سحر

 ?رسيديم کجا:من

  ديگه نشتارود بابا:سحر

 ?کجاست نشتارود:خوابالو من

 ??نيومده باال ويندوزت هنو??خوبه حالت نگار بابا:کالفه سحر

 ?رسيديم عه:،گفتم خبره چه اينجا فهميدم انگار تازه که من

  نباشي خسته:سحر

  باشي سالمت:گفتم و زدم گشادي و گل لبخند

 شيد پياده همه:راننده

 ??موناسراغ مياد برقي جارو لوله با رانندهه خود االن.وايساده وقته خيلي اتوبوس.پاشو. پاشو:سحر

_________________________________ 

 نفس

  اتاقم سمت به دويدم گريه با

  ميومد سرم پشت هم ايدين

  نفس. نفس: ايدين

 بستم درو و اتاقم تو رفت

 . کن باز درو نفس:در پشت از ايدين
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  کنه باز درو نتونه که دادم تکيه در به و نشستم در پشت

 !? نفس:ايدين

  ببينم رو کسي خوام نمي ايدين،فعال برو:من

  رفتم من پس باشه: گفت که شنيدم رو ايدين غمگين صداي

 پاشو صداي بعدشم و

 ??تويي نگار عهعه:ايدين

 ??چي

 ??نگار

 کردم باز و در و پريدم جام از جت مثل کردمو پاک اشکامو سريع

 ?گفتي دروغ تو: من

 بود مجبوري: گفت و زد لبخندي ايدين

 اتاق تو اومد خودشم و اتاق تو داد هل منو

  نشوند روش و تخت سمت به برد منو

  شد شروع ام گريه نگار باياد دوباره

 مين نگار کار دليل من نفس ببين:گفت من به رو و نشست زمين روي پاهام جلوي دوزانو ايدين

 شما جز خواهراشيد شما عزيزمن. گرده برمي بره جا هر نگين قول به باش مطمئن ولي فهمم

 ... که نداره رو کسي

 برنميگرده ديگه نگار ميکنم احساس چرا دونم نمي

 ??!?خواهرم

  ميخوام نگارو من

 ??چي برنگشت اگر:ورچيده لباي با من
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 برميگرده ميدم قول تو به من:ايدين

 ?قول:من

 دهرو بخت سر ميره داره کوچيکه روده که بخوريم صبحونه بريم بيا پاشو هم حاال. قول: ايدين

  بزرگه

  بود خوش دلش چقدر

  نرفته که اون خواهر نفس وااا

  رفته خواهرتو

  بيرون رفتم و پاشدم جام از

 ساکته خونه چقدر

  اومد ماشين صداي پيش دقيقه چند

  بود شده بد نگين حال کنم فکر

  واي

  نگـــــيـــن

 ?بپرسي رو نگين حال ارمين به بزني زنگ يه ميشه:گفتم ايدين به رو

  عزيزم باشه:ايدين

  تلفن ميز سمت به رفت و

  همراهش منم

 ??کوشش اروين

 ??رفته اينا نگين با يعني

  گوشش دم گذاشت و گرفت شماره و برداشت رو گوشي ايدين

  ميگه چي ببينم تا بهش چسبيدم منم
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 شدم بلند جام از پذيرايي از گلدون شکستن باصداي که ميدادم گوش حرفاشونو داشتم

 ??بود کي يعني

________________________ 

 :نگين

 ???چي

 ???حامله

 و دز لبخندي([ ;ميگيره ام خنده ميکنم فکر بز لبخند به وقت هر چرا نميدونم من)بز مثل ارمين

 . دکتر خانوم نکنم فکر: گفت

  نکنم فکر و کوفت اي

  کنم تحمل رو ديوونه اين بتونم تا بفرما اعطا ايوب صبر من به خدايا

 شازماي بعالوه البته نوشتم برات آزمايش تا چند يه خب: گفت و کرد من به نگاهي دکتر خانوم

 ببينم اشو نتيجه من پيش بيا بعد بده رو اينا. بارداري

  در سمت به رفت و

 خنده زير زد ارمين رفت بيرون در از تا

 . بدم اضافه ازمايش يه بايد الکي کنا نگا عه عه(کردم مشت دهنم جلوي دستمو.) کوفت اي:من

  کنه نمي عيب کاري محکم از کار حاال:  ارمين

 ...ي پسره

 عليه اتوب و ربي استغفراهلل

 زاره نمي اين ندم فحش ميخوام هي

 تو ومدا پرستار يک شدو باز اتاق در که ميکردم تقسيم مساوي قطعات به رو ارمين ذهنم تو داشتم

 ?فرهمند نگين: گفت من به رو و

  آره يعني دادم تکون سري
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  بديم رو آزمايشات بريم بايد شو آماده عزيزم:پرستار

 باش:من

  بود شده خوب تقريبا حالم دکتر خانوم حرف از بعد جالب چه

 نداشتم زيادي تهوع حالت ديگه اما ميسوخت گلوم و معده کمي البته

 ?بيام منم ميشه:ارمين

 ?داريد ايشون با نسبتي چه شما:پرستار

 نامزدشونم:ارمين

  کرد شروع باز اين خدا اي

 تمسئولي بهت نسبت و نامزدتم پس نامزدتم من گفتي خودت تو که داده گير حاال تا ديشب از

 دارم

  اين به بگم چي من يعني

  بده شفا رو مربوطه مريض جمله از رو اسالم هاي مريض تمام خدا

  تر سريع فقط.،بيايد نيست مشکلي:پرستار

  خدا خود يا

  ميترسمممممم آمپول از من

  ميترسيدم بوندسليگا حد در آمپول از بچگي از اما است مسخره ميدونم

 دير تا. ميرفتم راه آروم آروم خيلي اما.بلندشدم جام از آرمين کمک با بودم حال بي کمي هنوز چون

  برسم قتلگاه به تر

  بپيچونم بتونم کن کمکم خدايا

  نزنم آمپول اما بميرم درد از حاضرم من

  دادن ليترخون نيم اونم تازه

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمنکاربر Anahid75 | شيطونا تا سه دو رمان

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

 

218 

 

 واااااااااااااي

  ديگه بيا تندتر يکم نگين:آرمين

 االن: من

  کردم اضافه سرعتم به يکم و

  کنم فرار سرگرد جناب اين دست از بايد

  زندگيه و مرگ مسئله

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

 :نگين

 ???چي

 ???حامله

 و دز لبخندي([ ;ميگيره ام خنده ميکنم فکر بز لبخند به وقت هر چرا نميدونم من)بز مثل ارمين

 . دکتر خانوم نکنم فکر: گفت

  نکنم فکر و کوفت اي

  کنم تحمل رو ديوونه اين بتونم تا بفرما اعطا ايوب صبر من به خدايا

 شازماي بعالوه البته نوشتم برات آزمايش تا چند يه خب: گفت و کرد من به نگاهي دکتر خانوم

 ببينم اشو نتيجه من پيش بيا بعد بده رو اينا. بارداري

  در سمت به رفت و

 خنده زير زد ارمين رفت بيرون در از تا

 . بدم اضافه ازمايش يه بايد الکي کنا نگا عه عه(کردم مشت دهنم جلوي دستمو.) کوفت اي:من

  کنه نمي عيب کاري محکم از کار حاال:  ارمين

 ...ي پسره
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 عليه اتوب و ربي استغفراهلل

 زاره نمي اين ندم فحش ميخوام هي

 تو ومدا پرستار يک شدو باز اتاق در که ميکردم تقسيم مساوي قطعات به رو ارمين ذهنم تو داشتم

 ?فرهمند نگين: گفت من به رو و

  آره يعني دادم تکون سري

  بديم رو آزمايشات بريم بايد شو آماده عزيزم:پرستار

 باش:من

  بود شده خوب تقريبا حالم دکتر خانوم حرف از بعد جالب چه

 نداشتم زيادي تهوع حالت ديگه اما ميسوخت گلوم و معده کمي البته

 ?بيام منم ميشه:ارمين

 ?داريد ايشون با نسبتي چه شما:پرستار

 نامزدشونم:ارمين

  کرد شروع باز اين خدا اي

 تمسئولي بهت نسبت و نامزدتم پس نامزدتم من گفتي خودت تو که داده گير حاال تا ديشب از

 دارم

  اين به بگم چي من يعني

  بده شفا رو مربوطه مريض جمله از رو اسالم هاي مريض تمام خدا

  تر سريع فقط.،بيايد نيست مشکلي:پرستار

  خدا خود يا

  ميترسمممممم آمپول از من

  ميترسيدم بوندسليگا حد در آمپول از بچگي از اما است مسخره ميدونم
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 دير تا. ميرفتم راه آروم آروم خيلي اما.بلندشدم جام از آرمين کمک با بودم حال بي کمي هنوز چون

  برسم قتلگاه به تر

  بپيچونم بتونم کن کمکم خدايا

  نزنم آمپول اما بميرم درد از حاضرم من

  دادن ليترخون نيم اونم تازه

 واااااااااااااي

  ديگه بيا تندتر يکم نگين:آرمين

 االن: من

  کردم اضافه سرعتم به يکم و

  کنم فرار سرگرد جناب اين دست از بايد

  زندگيه و مرگ مسئله

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

 :نگار

  وايسادم سحر روبروي و شديم پياده اتوبوس از

 برم بايد من:من

 . خوشحالم ديدنت از خيلي:گفت و کرد بغلم و جلو اومد سحر

  طور همين منم:گفتم زدمو لبخندي

 . رفتم خيابون کنار هاي تاکسي سمت به کردمو خداحافظي باهاش

 شدم رد که خيابون از

 نگار نگار ميگفت که شنيدم سحرو صداي

  سمتش برگشتم
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 اينور من و بود خيابون اونور اون

 ?چيه:گفتم داد با

 ?شمارت:سحر

 1112:من

  زدن زل بهم نفر چند ديدم بگم شو ادامه خواستم تا

  ام خلي چه من آخ

 ميگم شمارمو داد با دارم

  اينور بياد کردم اشاره سحر به

  کردم خداحافظي باهاش دوباره گفتمو بهش شمارمو خيابون سمت اين اومد وقتي

  گفتم و آدرس و شدم تاکسي سوار

  جديد زندگي سوي به پيش:گفتم خودم به وار زمزمه

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

  شدم پياده ماشين از کردمو حساب رو کرايه

  ميزدم سکته جنگل اين تو زياد احتمال به ميرسيدم شب اگر. رسيدم ظهر از بعد خوبه باز

  رفتم جنگل سمت به

  من خداي واي

  بود شده تنگ اينجا براي دلم چقدر

  رسيدم کلبه به

  کردم نگاه و بود گرفته رو دورش که قشنگي خيلي چوبي حصار به

 بکنم اينجا امنيت براي فکري يه بايد

  کردم باز رو چوبيش در
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  شدم کلبه وارد و گذشتم بود شده هرز علف پر که کوچولوش حياط از

 خاکيه و کثيف اينجا چقدر واي

 عوض کارگري لباس يه با لباسمو و بردم داشت کوچولو اتاق يک که باال ي طبقه به رو چمدانم

  کنم اساسي گردگيري يه تا کردم

  نيومدم اينجا ديگه بابام مامان مرگ از بعد

 نشستم تخت روي

 ?ميکنن کار چي االن نگار و نگين يعني

 . شده تنگ براشون دلم ساعت چند اين تو چقدر

  هميشه براي شايدم يا نبينمشون مدتي يه تا شايد ديگه ميدونم که اينه خاطر به شايد

  نکن فکر بهش نگار اه

  کن فکر ديگه چيز يه به

 آها

  موسيقي آموزشگاه دنبال شهر تو برم سر يه بايد

  ميشه تموم ام ذخيره پوالي داره کم کم

 کنم گردگيري بايد هم رو اينجا تازه

  برم هم قزي عمه پيش سر يه بايد

  دارم کار چقدر پوفف

 کردن گردگيري کردم شروع و بستم سرم به کهنه دستمال يه و شدم بلند جام از

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

 :آروين

  کردم حرکت و شدم ماشين سوار سريع
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  کنم پيدا نگارو بايد من

 مين دارم حس بهش و دارم دوسش ميدونم که االن اما دنبالش رفتم نمي اصال بود قبال اگر شايد

  بره جوري همين بزارم تونم

  بپرسم ازش رو رفته اينکه دليل بايد

  گرفتم شمارشو و اوردم در گوشيمو

 .......يکهو که نميداد جواب کسي اما ميخورد بوق

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

 :نگار

  لرزيدن کرد شروع گوشيم که کنم شروع رو گردگيري ميخواستم

  کنم سايلنتش ميخواستم فقط کنم خاموش گوشيمو نداشتم تصميم

  کردم گوشي ي صفحه به نگاه يه

 بود آروين

 دم گذاشتم رو گوشي و زدم رو تماس وصل ي دکمه ناخودآگاه اما بدم جوابشو خواستم نمي

  گوشم

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

 :آروين

 ?نگار?!الو:من

 .بده جوابمو نداشت قصد انگار

 ?بدي جوابمو خواي نمي:من

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

 :نگار
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  بدم جوابتو خوام نمي آروين نه

 بدم گوش صدات به ميخوام فقط

  بدم گوش صداتو فقط بار آخرين براي

 ?رفتي چرا بگو حداقل المصب دِ:آروين

  آروين ببخش منو

 ببخش فقط

 . ميشي پشيمون اما نده جواب باشه: عصبي آروين

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

 : آروين

  بودم ناراحت نميزد حرفي هيچ اينکه از

 ميکنه گريه داره بود معلوم شنيدم رو نامنظمش هاي نفس صداي شدم ساکت که يکم

  نکن گريه:من

 نگارم نکن گريه: گفتم ارومتر

 منتظرم فقط .ميکنم پشيمونت ندادي جوابمو اينکه از ميکنمو پيدات علي والي به نگار:گفتم بلندتر

 باش

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

 :نگار

 ? چرا

 ?زد زنگ بهم کنم کمرنگش ميخواستم که االن چرا خدا

  من دنبال بياد نبايد اروين

  نبايد
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  نيا اروين

 نيا خدا رو تو

  تونم نمي من

 ندارم ديدنتو طاقت من

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

 :اروين

  کردم روشن ماشينو و کردم قطع رو گوشي

 نگار ميکنم پيدات من

 دنبالت ميام باشي هم دنيا سره اون اگه حتي

  رفتم دانشگاه سمت به

 نگار دوستاي پيش برم بايد

  کجاست بدونن اونا شايد

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

 :نگين

 دستشويي برم ميخوام من ارمين:من

  ميام منم اما باشه: گفت و انداخت بهم نگاهي ارمين

 دستشويي برم ميخوام بابا?بيام چيو چي:من

 ?نکردي فرار معلوم کجا از. نيست اعتمادي تو به: ارمين

 ? کنم فرار بايد چرا:من

 ميترسي آمپول از اخه: گفت و زد شيطوني لبخند ارمين

 ?گفته کي نه: من
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 ?ترسي نمي:ارمين

  انداختم باال ابروهامو

 دروغگو دختره شديا الزم موز دوباره انگار نچ نچ:ارمين

 ميکشم اينو من

 !!???موز

  نه واي

 ?ميکنيد چيکار اينجا شما سرهنگ عهههه:من

  کردم نگاه ارمين سر پشت به

 ببينه سرشو پشت تا برگشت ارمين

 جالباسي پشت سريع و ها اتاق از يکي تو پريدم و راهرو از يکي تو دويدم چي مثل برگشت تا

  شدم قايم

  اتاق تو اومد ارمين کنم فکر و شد باز اتاق در دقيقه چند از بعد

  اومد در شدن بسته صداي ثانيه چند از بعد

 رفت کنم فکر: گفتم اروم بيرونو اوردم سرمو کمي

  رفت آره: گفت پشتم از يکي

  عقب برگشتم سرعت به

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

 :آرمين

 بپيچونه منو تونست بچه وجب نيم عههه

  نبود ازش خبري اما گشتم رو راهرو اتاقاي تو

 رفته کجا مارمولک نبود معلوم
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 ?کوش بيمارتون پس.دنبالتونم ساعته سه من اينجاييد شما آقا: پرستار

 کرد فرار:گفتم و باال انداختم هامو شونه

 ?رفت کجا?کرد فرار:پرستار

 نميدونم:من

  بشه خارج بيمارستان از نتونه تا بديد اطالع نگهباني بريدبه سريع بياين:پرستار

  کرده فرار که دخترم همون نامزد من ببخشيد:گفتم و رفتم نگهباني سمت به

  دارم نگه بود نامزدت شبيه يا بود مشکوک که هرکي و وايسم اونجا گفت بهم نگهبان

 رفته در کجا نگين اين ببينم بودم وايساده آفتاب زير بود دقيقه بيست تقريبا

  کنا نگاه رو دختره عههه

  خون يکيشون بود اشک چشمم يک بود رفته خواهرم و بودم جاش من اگه حاال

 .... اون اونوقت

  کردم نگاه ميشدن رد جلوم از که پسري دختر به

  نبود جلف البته بود ها امروزي اون از پسره

 ميزد آشنا اش قيافه يکم

  دختره اما

  است حامله بود معلوم چادرشم رو از و بود پوشونده صورتشو حسابي که بود چادري دختر يک

 !!!حامله آخ

  افتادم نگين ياده

 :( ميخورد حرص چقدر

 نميخورد پسره به اصال دختره

  دختره به نه پسره به نه
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  ميزدن مشکوک يکم

 زدم صداشون آروم

 ?!?!خانوم ببخشيد:من

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

 : نفس

 ?بود چي صداي:گفت و کرد قطع تلفنو ايدين

 ?چطوره نگين حال.شکوندتش و ها گلدون به خورده گربه احتماال:من

 ?نباشه خوب حالش باشه من داداش پيش ميشه مگه. عالي عاليه:ايدين

 خودشيفته:من

 رفتم اشپزخونه سمت به و شدم بلند جام از

 بحگاهيص ماچ ببينم اصال?ميکني توهين محترمت شوي به کشي نمي خجالت ضعيفه عهه:ايدين

 ??کو من

 ميگفت مشتي داش اين حالت با رو اينا

 طويله تو: زدم داد اشپزخونه از

 نشنيدم?!? چي:سرم پشت از ايدين

 گذاشتم قلبم رو دستمو و پريدم جام از

 . ترکيد زهرم واي:من

 . حقته: گفت و خنديد ايدين

  ببينم بيرون برو اييش:من

 ميدادم مثبت جواب عموم دختر به کاش:ايدين

 ?عموت دختر:من
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 بيرون پريد دهنم از ببخشيد.ميگفتم نبايد مادر اوا: ايدين

 !!?!ايدين:من

 داريا کنکور ديگه وقت چند تو نفس راستي.کردم شوخي بابا!?!جانم:لبخند با ايدين

  خوندن ميکنم شروع قبلش هفته يک. ديگه ماه چند اوه:من

 ?شي آخر از اول ميخواي نکنه.بيخود:ايدين

 آزاد دانشگاه ميرم فوقش:من

 ?ميده کي پولشو اونوقت:آيدين

  گلم شوهر:من

 ميکني شروع االن همين از.بدم آزاد دانشگاه خرج من که دانه پنبه بيني خواب در:آيدين

 ?تري ضعيف درسا کدوم تو ببينم.خوندن

 داريا حوصله اوففف:من

 قطف تو اونوقت ميخونن ساعت هشت روزي کنکور قبل يکسال از ميشينن مردم. نفس وا:آيدين

 تر ينپاي ات رتبه اينا و فرناز از ميخواي نکنه.شديا تنبل خيلي جديدا?بخوني هفته يه ميخواي

 ?باشه

 عمرا:من

 ?بلدي زبان ببينم خب. بکني تالشتو بايد خب:ايدين

 تقريبا:من

 can yOu speak English:ايدين

 I go to school by bus:من

 ?چي: ايدين

 نخودچي:من

 you are crazy:ايدين
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 thanks:من

  اي ديوونه يه تو:آيدين)

 (ممنونم:من

 ?باش بدي جوابمو دروغ حالت به واي ميکنم سوال يک نفس:ايدين

 باش:من

 ?ميکردي پاس زبانتو چجوري سال چند اين تو:آيدين

  بگم راستشو بودم مجبور اما متنفره تقلب از ايدين ميدونستم

 تقلب نوين روش:باز نيش با من

 ?باچي:جلوتر ميومد که همونجور ايدين

  تقلب:گفتم و دادم قورت دهنمو آب

 کبابي برسه بهت دستم نفس: گفت اروم و کرد کج سرشو ايدين

 خدا خود يا

 ها ميگذره نامزدمون از روز يه تازه باز خوبه

  خان ايدين عشق از اينم

  سرت فرق بر خاااااااک يعني

 ?ميکني مردم دختر دنبال کشي نمي خجالت تو ايدين ببين:من

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

 :نگار

 اينه جلو رفتم حسابي گردگيري يه از بعد

 ??کيه افغانيه اين وا

  زشته چقدر
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  خودمم که اين اوا

 نشسته خاک انگشت بند يه ي اندازه صورتم رو کنم فکر

  کردم شور گربه خودمو و حموم تو پريدم سريع

 بيرون زدم خونه از پوشيدمو لباسامو

  رفتم نداشت فاصله اينجا با خيلي که بي بي ي خونه سمت به

  گذاشتم توپ اهنگ يه راهم تو

  گذاشتم شاد اهنگ يه همين براي باشم غمگين خواستم نمي

  باشه تموم جور همه بگيرم زن يه ميخوام من

  باشه جوون خودمم مثل

  باشه کمون ابرو و ناز

  باشه مهربون و خوشگل

  باشه عموم دختر شايد

  بگيرم سامون سرو گرفتم تصميم باالخره

  بگيرم هامون همسايه از دختر يه بشه اگر

  بگيرم خانوم و خوشگل دختر يه

......... 

 (غم بي علي.هايپر علي)

  گرفته قرم االن من خدا اي

 ??اخه کنم چيکار

  بي بي ي خونه دم رسيدم
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 اوهوي:گفتم شادي با همين براي بدونه غمناکم زندگي از چيزي بي بي خواستم نمي

 ?نيس خونه کسي!?!صابخونه

 . تو بيا ننه ها:بي بي

  شدم بي بي ي خونه وارد آروم

 ابوالفضل يا

........ 

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

 .رفتم دانشگاه سمت به و شدم پياده ماشين از

 ديدم دور از رو تارا

 ?خانوم تارا??خانوم تارا:من

 ناصري آقاي سالم:گفت ديد منو تا و برگشت

 ?کجاست نگار ميدونيد شما بدونم ميخواستم خانوم،ببخشيد سالم:من

 ?نيست شما ي خونه مگه:تارا

  رفته و گذاشته محتوا بي ي نامه يه نه:گفتم کالفه

 عجيبه خيلي:تارا

 ميشم ممنون کنيد اس ام اس برام رو بره ميتونه نگار که جاهايي اگر فقط.برم من اجازه با:من

  حتما:تارا

  کردم خداحافظي باهاش

  کردن اطالعي بي احضار اونم که پرسيدم نگارم دوستاي تا چند از

  تارا بعد نگار دوست ترين صميمي ميموند فقط

 "نادري غزاله"
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  بپرسم اونم از بايد

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

 :نفس

 ميخواد دلم خودمه ماله:ايدين

 بابا گمشو برو:من

 ?کوچيک يا باشه بزرگ قبرت داري دوست نفس:ايدين

 ? چرا قبر وا:من

  کنم چالت زنده زنده ميخوام چون:زد داد بود کرده زياد سرعتشو دوباره که آيدين

 ميکني غلط خيلي تو:من

  ها بخوره من به دستت:گفتم زدمو جيغ يه بود رسيده بهم تقريبا ايدين

 ?ميکني چيکار:گفت و گرفت گردنمو پشت از ايدين

  کنم استفاده ام زنانه هاي صالح از کردم سعي شدن گور به زنده از نجات براي زدمو لبخندي

 ?آيدين:گفتم عشوه با

 رو جات کني اجرا بخواي چشماته تو که رو بازي اون اگر:گفت و چشمام تو زد زل جدي ايدين

 تخته

  من خداي

 ...چقد اين

 واييييي

 منحرف ادب بي هييييي:من

 ميگيري منظورمو که تري منحرف از تو:گفت و زد شيطوني لبخند ايدين

  دارنا صاحب اونا خانوم اوهوي:گفت که گرفتم گاز لبمو
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 مساوي قطعات به ساطور با ?بکشمت چجوري دآري دوست آيدين:گفتم زدمو بزرگي لبخندي

  کنم ات خفه شال با اينکه يا کنم تقسيمت

 ميرفت عقب عقب اروم آروم ايدين

 نميميرم نبينم بچمو تا ده تا من بيخود:ايدين

 ??تا ده:باز دهن با من

  تا12 موافقي هم تو که حاال.ميگفتما خودمم ?کمه ?چيه:ايدين

 ?ديگه ميکني شوخي:گفتم ها اي سکته مثل اي قيافه با من

 ?باشم داشته شوخي تو با ميخوره من به:ايدين

 من.ميخواي کشي جوجه دستگاه نميخواي زن تو:گفتم جيغ با کردمو جديش صورت به نگاه يه

 نميارم بچه دوتا از بيشتر

 شاخشه رو هفتا. بيخود:آيدين

 ميبينيم:گفتم سينه به دست

  ميبينيم:آيدين

  بابا برو:شده کج دهن با من

 کنما تقديم بهت االن جينشو يه نکن کاري نفس: ايدين

 منحرف شدي سير زندگيت از اينکه مثل نه:من

 تري منحرف ميگيري منو منظور که تو گفتم بهت:ايدين

  بکش من خدا اي

  نخواستم شوهر من

  جوريه اين چرا اين

  گنديده اه
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 ????بچه تا ده واي

 !!!!!!!!عمرا

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

 امروز پست آخرين از اينم ها بچه خب

 ???بود خوب

  سوال يک

 ?کيه داستان فرد ترين شيطون نظرتون به

  آروين ميگم که من

  ميزنم حرفو اين ميدونم رو داستان ي ادامه چون من البته

 شيطونه پسر اين چقدر بدونيد اگر

 بديد سوالمو جواب لطفا

  گذاشتم پست تا5بودم خوبي دختر من ببينيد

  بزارم پست بيام تندتر من تا بديد سوالمو جواب و بديد نظر و بياييد نقد پس

  ???باش

 :نگار

 کشيدم بنفش جيغ يه

 ?ننه شد چي: بي بي

 سووووووسک:من

 جنازه يه کردم فکر زدي جيغ جور يه اوا:گفت ميشد خارج ايونش روي اتاقک از داشت که بي بي

 سعيد. سعيد.بکشتش بياد ميکنم صدا رو سعيد االن کن صبر ديدي

  دز مي سر پيرش بزرگ مادر به اوقات بعضي اما ميکرد زندگي تهران و بود بي بي ي نوه سعيد
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  کردم بود خونه در جلوي که سوسکه به نگاهي

 ??نکنه پرواز

 اومدم اومدم:سعيد

 بيرون اومد زمين زير همون يا انباري از و

 ? جون مامان جانم:گفت بود ايوون لب که بي بي روبه

  تو بياد بتونه دختر اين تا بکش رو سوسک اون برو مادر: بي بي

 ?تو نميايد چرا?خانوم نگار شماييد عهه: برگشت من سمت يه سعيد

  تو ميام سر با من بکشيد رو اين شما:من

  ?ارهد ترس کوچولويي اين به موجود اين آخه:گفت خنده با و آورد در دمپاييشو و جلوتر اومد سعيد

 ميشه چندشم من?ميترسم من گفته کي:من

 دختري هر ادعاي آها:بيشتر ي خنده با سعيد

  ديگه بکشش بابا:من

  سوسکه سر تو کوبيد محکم رو دمپايي سعيد

 ممنون. اخيش:من

  ميکنم خواهش: لبخند يا سعيد

 رفتم بي بي اتاق سمت به وسريع بستم درو و تو اومدم در از

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

 : آروين

 ?!? خانوم غزاله ببخشيد:من

 ?بله: اضطراب با غزاله

 ?نداريد نگار از خبري شما ببخشيد:من
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 ?نيست مگه نه:غزاله

 نوشته دليلشو و جايي يه ميره که گذاشته نامه يه حاال تا صبح از:من

  ندارم خبري من نه:استرس با غزاله

  بگيد بهم گرفتيد ازش خبري اگر ميشم ممنون:من

  چشم: غزاله

 ?داره استرس زيادي غزاله ميکردم احساس چرا

  که دانشگاه ورودي سمت ميرفتم داشتم

 ????اروين آقا_

 :نگين

 ?هستي کي ديگه تو:گفتم بود سرم پشت که جووني پسر روبه و عقب به برگشتم سريع

 ادرمنم اتاق تو که بپرسم شما از بايد من سوال اين کنم فکر:گفت جانب به حق سينه به دست

 ?ميکنيد چيکار

 واي اي

 من اممم. من خب خب:من

 يکرد فرار پسره اون دست از ولي چرا نميدونم:گفت اوردو باال سکوت عالمت به دستشو پسره

  ?چرا حاال.

 ? برم در ابوالهول اين دست از چجور من حاال خدا اي

 آرمينه تره گير اينکه

  بگم بهتون ميدم قول من کنيد کمکم شما:من

 کرد نگام تعجب با

 ?کمکي چه:پسره
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 ادهد خبر نگهباني به زياد احتمال به هم اون و رفتم در پسر اون دست از داليلي يه به من خب:من

  شم رد نگهباني از بتونم تا کني کمکم ميخوام.

 ? مياد گيرم چي کمک درعوض:پسره

  خدا اي

  افتادم ادمي چه گير

 رفتم من. کنيد کمک خواد نمي اصال:من

 فرار رهپس اون ازدست چرا بگي بهم بايد تو ولي ميکنم کمکت کن صبر:گفت که برم ميخواستم

 ?باشه کردي

 فضول

  باشه:من

  بهم داد و برداشت رو لباس تا چند و چادر يک و لباسي جا سمت به رفت پسره

 کنن نمي شک باردار زن به باش مطمئن:پسره

  خدا اي

 !?!?بارداري بازم

  دستشويي تو رفتم

 مانتوم زير گذاشتم و کردم گوله لباسارو و کردم سرم چادر

  گفت و کرد بهم نگاهي پسره بيرون اومدم که دستشويي از

  بيا من دنبال و بگير روتو:پسره

 . وارده چقدرم ناکس

  رسيد ذهنم به اين خب ولي نيستم وارد ميکني فکر که اونچنانم:پسره

 ??فهميد کجا از
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  بيافت راه هم حاال.ذهنته تو چي بود معلوم قيافت از: پسره

  شديم خارج بيمارستان در از

 ميشديم رد نگهباني جلوي از فقط بايد حاال

 ?نگهبانيه جلو که ارمينه اون واي

  نه واي

 منم نفهمه

  خدا اي

 شو رد جلوش از ريلکس و باش خونسرد:پسره

 ??خانوم ببخشيد:گفت که ميشديم رد ارمين جلوي از داشتيم

 واييييي

 :نفس

 کرديم ايدين با که حسابي کل کل يه از بعد

  بده غذا سفارش رفت ايدين

  ميکردم پايين باال تلويزيونو هاي شبکه بيکار منم

 ردک وپرت کتاب سمتمو اومد بود قطور که بس از اجر تکه يک کنم عرض چه که کتاب يه با ايدين

  پام رو

  شد فلج پايينم به کمر ي ناحيه از کردم احساس لحظه يه

  گرفتن پاهاشو که بودم شده اي قورباغه شبيه

 ?من بدبخت پاي روي ميندازي رو کيلويي بيست کتاب دآري مرض اخه دِ:من

  کرد اثر من در همنشين کمال اما نداشتم مرض من واال: ايدين

 هستي که خاکي همان تو وگرنه:من
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 هستي انساني کود که توام از بهتر خاک من باش:ايدين

 ?گفت چي اين

 ?اورده در زبون آنقدر تاحاال کي از اين ببينم اصال

 ?چيه کتاب اين. مسخره بابا برو ايييش:من

 بعد از ات شما که زبانه کتاب يه اين بپيچوني ميخواي و آوردي کم شما اينکه از نظر صرف با:ايدين

 حفظ رو اول درس ي کلمه تا صد دآري فرصت شب ده ساعت تا پنج ساعت ميشه حدودا که ناهار

  کني

 ديگه؟ بود شوخي حرفات اين:من

  مياد غذا االن کن اماده و ميز برو هم حاال. اصال خير?دارم شوخي تو با من مگه:ايدين

 (عزيزم مکافاته نوعش همه کال)ها مکافاتيه باشه معلمش شوهرآدم خدا اي

 بگيره رو غذاها رفت ايدين اومد که غذا

  کردم پهن سراميک روي سفره ايدين حرص از و اشپزخونه تو رفتم منم

  مياد بدش زمين روي خوردن غذا از چقدر ميدونم که من

 يوهااااها

 واال نوبره سوسولي اين به پسر ولي

  ني آدم مثل شدنتم عاشق که باسرت خاااک يعني گفتم زدمو خودم به گردني پس يه

 کايسرامي روي نشست خوب بچه مثل ميکردم فکر که چيزي برعکس و اشپزخونه تو اومد ايدين

  اشپزخونه يخ

 ?نميومد بدش اين مگه وا

  خالق جلل

  نشستم زمين روي منم

  بودم پشيمون کردم پهن سفره زمين روي اينکه از چي مثل اما
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 چون

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

 :نگين

  واييي

 ?فهميد يعني

  برگشتم سمتش به اروم

  بودم سکته حال در شاهده خدا

 ?اومده پيش مشکلي?بله:پسره

  هستم ناصري سرگرد من ببخشيد:گفت هميشگيش نفس به اعتماد با ارمين

  داد نشون پسره به و اورد در رو اش شناسايي کارت و

 . کنم پيدا ايشونو که دارم وظيفه من.بودند خانم يک ايشون.کردن فرار ما متهم:آرمين

 داص رو خانومم چي براي حاال خب:گفت ارمين به رو ?دزدي تو ميگفت که من به نگاهي با پسره

 ?زديد

 کنن باز رو صورتشون لحظه يک ايشون نداره اشکال اگر:ارمين

  نه واي

  بگه چي بود مونده پسره

 .کنار بزنيد چادرو لحظه يک ميشه اگر خانوم:گفت محترمانه خيلي من به رو ارمين

 ? کنم چکار

 !!!افتادم گير

  لعنتي اه

  االب انداخت ابروشو و زد لبخندي افتاد صورتم به نگاهش تا ارمين بردم کنار صورتم از چادرو اروم
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 . کنيم پيدا رو متهم اين کرديد کمک که ممنون خيلي آقا:ارمين

 رفت بيمارستان ازمايشگاه سمت به و گرفت منو دست

 ?ميزني گول منو ديگه حاال:ارمين

 بودنت سرگرد از کردي استفاده سو تو. بابا برو:من

 کوچولو خانوم انداختم گيرت که فعال:ارمين

 ميشديم نزديک ازمايشگاه به داشتيم

 ميترسممم آمپول از من خدايا

 ?کنم چيکار? کنم چيکار

  نداشتم چلغوز اين به التماس جز اي چاره

  کنم نصف وسط از رو ارمين ميخواد دلم چقدر

  سمتم برگشت ميکشيد دستمو داشت که ارمين.وايسادم سرجام

 شده خوب خيلي حالم خدا به?ندم آزمايش ديگه ميشه ببين:من

  بشه معلوم تهوع حالت همه اين دليل بايد نه:ارمين

 . بود عصبي فشارهاي خاطر به همش اونا ارمين:گفتم کردمو نگاش مظلوم نگاهي با

 ?مطمئني: گفت و کرد مظلومم صورت به نگاه يه ارمين

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

 : ارمين

  کردم بودش کرده شرک ي گربه شبيه که صورتش به نگاه يه

  لحظه يک کردم احساس

  لرزيد دلم لحظه يک فقط

 نيسا خوش حالت ارمين اه
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  حتما بده دکتر يک نشون خودتو

 ?مطمئني:ترديد با من

  داد تکون سرشو اطمينان با نگين

 باش تنبيه منتظر کردنت فرار براي ضمن در.  رو دفعه همين فقط ببين:من

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

 : نفس

 ميگيرم حسابي درد کمر يه بودم مطمئن که بود يخ زمين آنقدر چون

  بزنم جا شد نمي ولي

  بود کرده انتخاب خودم

  غذا خوردن به کردم شروع ناچار

 ني خبري شام از که بخور زياد:آيدين

 ?چرا وا:من

 کني حفظ رو ها لغت بايد جنابعالي چون:آيدين

 ?پادگانه اينجا مگه اييش:من

 بديا ميخواي کنکور نفس:آيدين

 بزام خوام نمي که بچه بدم ميخوام کنکور:من

 زياده وقت حاال. زودي به اونم انشاهلل:لبخند با ايدين

  خدا اي

 سرشا تو بکوبم غذامو بشقاب ميگه شيطونه

 بخورم غذامو و بشينم آدم ي بچه مثل گرفتم تصميم
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 کن حفظ رو ها لغت برو تو:گفت ايدين که کنم جمع رو سفره خواستم. خوردم غذامو اينکه بعد

  ميکنم جمع من.

  بهتر چه

 . اتاقم تو رفتم برداشتمو رو کتاب

  داره رو زبان ي حوصله کي بابا برو:گفتم و تختم رويه کردم پرت رو کتاب

  گذاشتم بودم گرفته مهشيد از جديدا که اي کره فيلم و کردم روشن رو تاپ لپ

 تموم ديگه روز سه تا و بودم گرفته مرخصي مدرسه از روز چند که بگم رفت يادم راستي واي

  ميشد

  بودم شده تنبل حسابي مدت اين تو واي

  بگو رو نگار

 ?رفت چرا اخه

 خواهرش نامزدي از بعد روز يه اونم تازه

  دنبالشن ارمين و اروين بود گفته بهم ايدين چون

  نبودم نگران خيلي

  ميکنه پيدا رو نگار که اروينه به اگه ميدونم چون

  رفت کجا اروين نفهميدم اخرشم

 افتاده نگار دنبال االن همين از حتما

  بگو رو ايدين واي

 ? ميخواس بچه تا چند

 تــــــا11

  تا ده نه ولي داشتم دوست بچه خيلي خودم من البته
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  هفتا شيش يه مثال

 (داره فرق خيلي نه که حاال)تا ده نه اما

  ميکنم فکر دارم من شده شروع فيلم ساعته سه عههه

  ديدم فيلم نشستم بود داده فرصت بهم ايدين که مدتي اين کل اولو از زدم فيلمو

 بياد سرم قراره که باليي از غافل

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

 :اروين

  صدا سمت برگشتم

  بود غزاله

 ?افتاده اتفاقي:من

 روش فقط. زمين افتاد نامه يه کردم باز رو خونه در از داشتم که صبح راستش:اضطراب با غزاله

 .نگار بود نوشته

 . نگاره فهميدم خوندم و برداشتم که رو نامه

  اجازه با. بره نگفتم نگار به من خدا به:گفت و گرفت سمتم به رو نامه به

 .رفت سريع و

 خوندنش کردم شروع و کردم باز رو نامه شدمو ماشين سوار

  اوست از دارم هرچه که دوست نام به)

 قعش عشقت اگر که ميپرسيديم هم از وقت هر ميکرديم بازي جرات يا حقيقت باهم يادته غزاله

 يخيل برام دوستم چون ميرسونمشون بهم که ميدادم جواب من? ميکني چيکار بود هم دوستت

 عزيزه

  برسونم اروين به رو تو نتونستم که ببخشيد جون غزاله

 برسي بهش بتوني تا کنار ميرم زندگيت مسير از اما
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  برسونمت اروين به بخوام که بود سخت برام خيلي بخدا

 کنيش خودت عاشق تا مينويسم اروين عاليق برات بجاش پس

 

  بود من خصوصيات مورد در چيزايي يه اش ادامه

 ?داشته دوست منو نگار يعني

 ?کرده ول منو دوستش خاطر به نگار يعني

 .من خداي واي

  نگار

 نگارررر

  من نگارررر

  فهميدم دير چقدر من و بودي خوب خيلي تو

  نميزارم اما

 نگار ميکنم پيدات من

  خدايا

  کنه پيدا رو عشقش تا کن داداشت کمک آوين

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

 :نگار

  باروني چه اوخ اوخ

 .ديگه برم من بي بي:من

 ?ننه کجا ها: بي بي

  جنگل تو برم تنها تونم نمي منم.ميشه شب داره کم کم بي بي:من
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  بياد همراهت کنم صدا رو سعيد کن صبر ولي دخترم برو باش: بي بي

  بشم مانعش اينکه از قبل و

  شدم همراه سعيد با مجبوري منم و کرد صدا رو سعيد

 ?ترسي نمي تنهايي جنگل تو ميگم:سعيد

 ميکنم قفل هارو در ها شب.  خيلي نه:من

  بزنيد زنگ من به ترسيديد وقت هر حال هر به:سعيد

  گرفت سمتم به رو کارتش

  کنيد خبرم حتما افتاد اتفاقي يا داشتيد احتياج چيزي هروقت. روشه ام شماره:سعيد

  کردم تشکر ازش اروم

 شد طي دوتاييمون سکوت با هم راه بقيه

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

 :نگين

  مزخرف ايشش

  باش تنبيه يه منتظر کردنت فرار ي واسه: اوردم در اداشو

  بابا بمير برو

 !!!! لعنتي

  شديم ماشين سوار

 ? ميريم کجا االن:من

 شرکت بعدشم.پليس ي اداره:ارمين
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 ناي وارده اينکه از قبل ارمين چون. دارن معماري شرکت يک دوستش با همراه ارمين دونستم مي

 سرگرد مهندس. گرفته رو اش ادامه هم بعدش حتي و بوده عمران و معماري عاشق بشه شغل

 خخخخخ.ناصري ارمين

  ?چي برا:من

 ناو يادته( زد خزيدي لبخند) اينکه براي شرکت ولي داره کارم سرهنگ اينکه بخاطر اداره:ارمين

 ?بشي کار بي کار از شدم باعث من اوايل

 ميگه هم ذوق با چه بيشعور

 قول بهت بعدش يادته ببين. يادته حسابي که معلومه نگات اين از:گفت که کردم نگاش عصبي

 ?کنم پيدا شغل برات خودم دادم

 دادم تکون سرمو

 هستين ما شرکت آبدارچي رسما شما امروز از.ديگه خب:ارمين

 بده قرار اول هاي نوبت در رو ارمين بدي شفا رو ها ديوونه خواستي هروقت خدايا

 ايششش:من

 دسته برات خودم شرکت تو جايي يه ميتونم ببينم بريم بذار شوخي بي ولي کيشميش بخور:ارمين

 . کنم پا

 بخواد دلت خيليم:من

 برگردوندم ازش رومو و

 افتاد راه و کرد روشن ماشينو

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

 :ارمين

  ديدم سانيارو. شدم اداره وارد تا

  دادم تکون دست براش
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 داره کارم چه سرهنگ دوني مي:من

 انداخت باال ندونستن عالمت به هاشو سانيارشونه

 بپوشم رو فرمم لباس تا اتاقم تو رفتم نبود خوب خيلي لباسم چون

  رفتم سرهنگ اتاق سمت به سريع پوشيدم رو لباسم اينکه از بعد

  گذاشت احترام پاشدو جاش از بود رباني دوم ستوان که سرهنگ منشي

 ?داخله سرهنگ:من

 قربان منتظرتونن:ستوان

 نظامي احترام. شدم داخل و زدم در به اي تقه و رفتم سرهنگ اتاق سمت به و کردم ازش تشکر

 سرگرد بشين بيا:گفت سرهنگ که گذاشتم

 قربان خدمتم در من:گفتم نشستم اينکه بعد

 .....متاسفانه بگم دآري نگه خودت پيش رو دخترا گفتم اينکه دليل بهت ميخوام:  سرهنگ

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

 :نفس

  اومد آيفون زنگ صداي

  برگشتن اينا نگين کنم فکر

 !!!دير چقد

  حساسشه جاهاي که بچسب فيلمو خيال بي

  18+ هاي صحنه اوخ اوخ

  ميزدم ديد داشتم انگشتام ازالي ولي گرفتم چشمامو جلو دست با

 . ببندي کامل چشماتو يا ببيني کامل يا بهتره:ايدين

  غريب حسين امام يا
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  نفهميدم من که تو اومد کي اين

  کردم ساعت به نگاه يه

 !! که ده ساعت واي

  شدم بدبخت

 ?خوندي هم لغتي اصال شما خانوم نفس ببينم:ايدين

 دادم تکون آره عالمت به سرمو اروم

  ميشه معلوم حاال:ايدين

 لغت پرسيدن ازم کرد شروع و برداشت رو کتاب

 (راز)?secret:ايدين

 مچي ساعت.نه نه.ماشين:من

 (باغ)?garden:ايدين

 گاراژ:من

 ( درجه)?degree:;ايدين

 قطار ريل:من

 پاشو نفس:ايدين

  خدا يا

 ?چرا:باترس من

  پاشو ميگم بهت:ايدين

 . کشيد پايين و ها پله سمت به و گرفت دستمو ايدين. شدم بلند جام از اروم

 ديديم رو نگين پايين اومديم که ها پله از

 ?ميريد داريد کجا وا:نگين
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 نباش نگران. باشگاه ميريم داريم:ايدين

  بيرون سمت کشيد منو دست تنبون کش عين دوباره و

 ?چرا باشگاه اخه

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

 :ايدين

  بود مونده ده به دقيقه چند انداختم نگاهي مچيم ساعت به

 مونده ساکت االن تا مارمولک اين عجيبه

  شد زده خونه زنگ که بزنم سر بهش يواشکي برم ميخواستم

  کردم باز و در شدمو بلند جام از

  بودن ارمين و نگين

 !!بودن کرده دير چقدر

  کردم نگاه نگين به نگران تو، اومدن وقتي

  بود پريده صورتش رنگ کمي فقط

  شکر رو خدا خوب

  بودن خورده گره بهم جوري بد ارمين اخماي اما

 ?افتاده اتفاقي نکنه

  رفتش باال ي طبقه سمت به من حضور به توجه بدون ارمين

 عصبي رآنقد که شده چي دونم نمي:گفت ميکرد نگاه رو ارمين رفت مسير داشت من مثل که نگينم

 شده

  رفت باال طبقه سمت به و

  برم نفس سراغ به فعال و بوده چش بپرسم ارمين از بعدا گرفتم تصميم منم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمنکاربر Anahid75 | شيطونا تا سه دو رمان

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

 

252 

 

 .رفتم نفس اتاق سمت به اروم و رفتم باال ي طبقه به همين براي

  کردم باز اروم رو اتاق در

 !!!??!?چييييييي

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

 :نگار

  کلبه دم رسيديم

  ميشه ترسناک شبا که حيف فقط قشنگيه ي کلبه:سعيد

 نميگيره اروم دلش نده سکته منو ترس تااز اين پوففف

 ?بخوريد چايي يه تو بفرماييد ميخوايد حاال.قشنگه خيلي که روزاشه به مهم:من

  نکنم تعارف بهش بود زشت

 کرده همراهي منو بارون تو خدا بنده

 نکنه قبول ميکردم خدا خدا ولي

  کرد رد درخواستمو محترمانه خيلي سعيد و کرد قبول خواستمو خدا ايندفعه که

  شدم کلبه وارد

  اخيششش

 برم نشه شد باعث که البته شدم سبک کردم بي بي پيش که حسابي دل درد يه چقدربعد

 موسيقي موسسه

 از يکي ميگفت که رو ماهين موسيقي موسسه ي شماره و سحر به زدم زنگ جاش به ولي

 ببينه کارمو تا بيام صبح فردا گفت بهم خانومه که زدم زنگ بهش و گرفتم ازش دوستاشه

 . نزديکه بهم دريا که حاال داشتم تصميم

  بزنم گيتار و دريا لب برم يکبار روز دو يکي هر
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  بود خوبي کار

 !!!ميشدم خالي اينجوري

 . پوشيدم راحتي لباس يه و اوردم در لباسامو

  کردم نگاه بيرون به پنجره از

 اطرافم دور تاريکه چقدر واي

 کردم چک رو ها پنجره تموم و کردم قفلش و خونه در سراغ رفتم

 !!!!!ها ترسناکه خداييش

 . نشستم جلوش و کردم روشن رو شومينه

 ?کردم اشتباهي کار ميگه بهم حسم چرا

  بنويسم رو افتاد روزه يک اين تو که اتفاقاتي گرفتم تصميم

  مينوشتم دفتر يه تو رو مهمم خاطرات سالگيم پانزده از

  بيارم ساکم تو از رو دفتر تا رفتم اتاقم سمت به

 ..........اما

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

 :اروين

  گرفتم رو نگار گوشي ي شماره

  بود اشغال

 ?چي يعني

 ?ميزنه حرف کي با يعني

  بود نيم و ده ساعت کردم ساعت به نگاهي

  بود کرده غروب آفتاب بود دوساعت يکي تازه
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 . داره خنده هه ميزدم دور ها ديونه مثل خيابونا تو داشتم و بودم خونه از بيرون االن تا

 ?اشغاله تلفنش چي ي واسه يعني

 ?ميزد حرف کي با

 !نداره رو کسي که اون

 ?کنم پيداش چجوري من اخه

  نداشتي.اروين نداشتي لياقتشو تو گفت ذهنم تو صدايي يه

 و هبش ول دستم از فرمون شد باعث که هام شقيقه رو گذاشتم دستمو و دادم تکون سرمو عصبي

 .يومدم سمتم به سرعت به که ماشيني نور بعدش و بره الين يکي اون تو و چپ سمت به ماشين

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

 :ارمين

 بفرماييد:من

 ....ساالري:سرهنگ

 ?خب: گفتم و دادم قورت دهنمو آب ناخودآگاه

 ?بوده دخترا پدر شريک هم ساالري ميدوني تو.نپر حرفم وسط:سرهنگ

 نداشتم خير،اطالعي:من

 براي.بده خبر پليس به که ميکنه جمع مدرک داره فرهمند ميفهمه زود خيلي ساالري:سرهنگ

 يه و بوده تر باهوش فرهمند البته که ميگيره مدارک اون کردن ونابود کشتنش به تصميم همين

 ونا جون ناصري، ببين.ميده قرار دخترهاش از يکي اختيار در مخفيانه صورت به رو مدارک از کپي

 چند دوني مي.دختراست از يکي کدوم دختر اون دونيم نمي ساالري نه ما نه چون.خطره در دخترا

 وت خونه نامحسوس که ما ماموراي که بدزدن رو دخترا و شن نزديک تو ي خونه به ميخواستن بار

 چون.رهبيشت ميکني فکر که چيزي اون از خطر بدوني بايد تو پس.گرفتنشون ميکردن مراقبت رو

 ميخوان فقط بيارن بدستش يا کنن نابود رو مدرک کنه نمي فرق براشون ساالري و محسني

 مميگ االن رو چيزا اين اينکه دليل. شن دور ازت دخترا اون از هيچکدوم نزار پس.نرسه ما بدست
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 مه ثانيه يک از اونا چون.کني جمع حواستو ميخوام ازت سرگرد.شده خطرناک خيلي وضعيت چون

 ميکنن استفاده

 ?نفسه يا نگار يا نگين دست کرديم دوندگي براش همه اين ما که مدارکي اون يعني

 واي

 !!!!!نگار

 شده غيب ها دختر از يکي متاسفانه قربان: من

 ??!?!چي:فرياد با سرهنگ

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

 :نگين

  رفت سر ام حوصله اه

 ?نمياد ارمين چرا پس

 بديم گوش آهنگي يک حداقل بزار نمياد که اين ايش

 کردم روشن رو ماشين چرخوندمو رو سوييچ

 . کردم روشنش و زدم رو ضبط دکمه

  تو از ديونه دل

  تو از نشونم تنها

  يادگاري عکس يک

  نداري خودتو که

  شبهام رفيق شده

  تنهام خيلي که وقتي

 روبروم ميگيرمش
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  ارزوم ميشي بازم

 (فالحي مازيار_يادگاري عکس)

 ضبط تو گذاشتم و اوردم در ديگه دي سي يک داشبرد از و اوردم در رو دي سي

  کنه پخش شدم ومنتظر

 اومد پاشايي مرتضي از اهنگ يه

 اهنگشم اين عاشق من خدا واي

  قلبم تو هست يکي

  خوابه اون مينويسمو اون واسه هرشب که

 تابه بي همه اين من قلب که اونه واسه بدونه خوام نمي

 (پاشايي مرتضي_ هست يکي)

  شدن فرما تشريف آقا بالخره که دادم گوش آهنگ آنقدر

  نداشت شدن باز قصد انگار و بود پيشونيش رو غليظ اخم يه اخه اومد نمي کاش اما

  ميبردم حساب ازش که داشت جدي هاي حالت اون از

 ?عصبيه اينجور که شده چي مگه اما

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

 :نفس

 ?اخه چي واسه باشگاه وا

  ها شده خل اينم شبي نصف

 دنبالش منم و رفت باغ ته باشگاه سمت به ايدين

  داخل کشيد منو و کرد باز درشو

 ?باشگاه ميره شب اي نابغه کدوم اخه
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  بود بارفيکس ميله يه جلو رفت

 ?بزني بارفيکس ميخواي نکنه?اينجا آوردي مارو چي واسه شبي سر بپرسم ميشه:من

  کن صبر: ايدين

  من نزديک اومد

  ?ميکنه اينجوري چرا اين

  ها گذاشته تاثير بد روش فيلمه کنم فکر

  کرد بغلم ته سر و گرفت کمرمو و اومد ايدين

 شکمش تو سرم و بود هوا رو پاهام يعني

 زمين بزار منو گندبک هي:من

 کن صبر: ايدين

 کرد ولم و بارفيکس ي ميله رو گذاشت زانومو

 نشم پا کله ميشد باعث و بود ميله اونور پام ساق و زانوم وفقط بودم ازاد هوا تو حقيقت در

 ?کرد بلند راحت اينقدر منو چطور اورانگوتان اين

 نشست زانو دو بروبرم رو اومد ايدين

  بود هم مماس صورتامون که طوري به

  بود لباش چشماش جاي به چشمام جلو و بودم چپکي من فقط

  من خداي واي

 !!! داره هايي لب چه

  نفس اَه

  ميکني فکر مردم پسر لباي به دآري بعد هواها تو اويزوني االن تو سرت خير

 ?چيه مردم پسر
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  شوورمه

  بمير برو اه

  ايدين اين و ميدونستم من وگرنه شم مغزي ضربه و پايين بپرم ميترسم که حيف

 .ميشد بيشتر شايدم يا متر سانتي پنجاه کنم فکر زمين تا ام فاصله

  ديگه ميترسم خب اما کمه ميدونم

 پايين بزار منو:گفتم جيغ با حرصي

 بيارمت پايين نداره امکان نکني حفظ کلماتو که وقتي تا:ايدين

 کنم حفظ رو مزخرف کلمات اون من ببيني خواب تو:من

  کني حفظ بايد دارم نگهت اينجوري صبح تا شده:ايدين

 کنم نمي حفظ رو اونا من:من

 ميموني اويزون جور همين پس:ايدين

  خدا اي

  افتادما آدمي عجب گير

  شه تسليم ايدين ميکنم کاري ولي نميشم تسليم من

 ونهت نمي روش اين جلوي مردي هيچ: گفتم ذهنم تو زدمو شيطاني لبخند زد سرم به که فکري با

 نياره کم

 مجبورم خب ولي بديه کار ميدونم

 ببخش رو ما خدايا

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

 :اروين

  کرد اصابت بهش محکم ماشين که جدول سمت به چرخوندم رو فرمون سر سريع
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 نفهميدم چيزي ديگه و شيشه به خورد محکم سرم بودم نبسته کمربند چون

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

 :نگار

  نکردم پيدا دفترو گشتم هرچقدر

  واي اي

 ?گذاشتم جاش نکنه

 ?بخونتش بره کسي نکنه

  مينوشتم چيزامو ي همه اون تو

 نخونتش کسي واي

 کردم گوشي به نگاهي گوشيم لرزش با

 بود سحر

 ?الو:من

 ?پلو ميخوري.مارکوپولو:سحر

 مَسخره بابا برو:من

 االغه مَس نه:سحر

 ?بنال داشتي چيکار:من

 ?رو چي ?بمالم چي:سحر

  ?داشتي چيکارم ميگم مزخرف:بود گرفته ام خنده

 ببينه رو تو داره اصرار ما قزيه خاله اين ببين. رفت يادم واي اي:سحر

 ?قزي خاله:من

 خالمه دختر منظورم.دختر ميشه زبوني يه به. ديگه آره:سحر
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 ?خب:من

 خب ليو نيستيا هم اي تحفه همچين گفتم بهش من البته.ببينه تورو داره اصرار ديگه هيچي:سحر

 رفت نمي کتش تو

 ببينمتون بزار قرار يه خب دوما.بهترم تو از باشم چي هر اوال:من

 نه يا دارم اضافه وقت بپرسم منشي از بزنم زنگ بزار حاال.نيستا فکري بد اينم: سحر

  بابا برو:من

 کردم قطع رو گوشي و

 خله دختر اين

  بگو رو دفترچه واي

 ? کنم چيکار حاال

  کنم تاشون نو از دوباره شدم مجبور و کردم خالي رو چمدونم کامل بار يه احتياط واسه

  رداشتمب گوشي سحره اينکه هواي به لرزيد گوشيم دوباره ميکردم استراحت کمي داشتم که وقتي

 !?الو:من

 ?خانوم نگار:اون

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

 :نگار

 ?شما.هستم خودم بله: باتعجب

 بوديد شما که گرفتن تماس که اي شماره آخرين با ما. اينجا اوردن رو اقايي يک ببخشيد:اون

 گرفتيد تماس

 کردم نگاه گوشي ي صفحه به و دادم فاصله گوشم از رو گوشي

 بود اروين ي شماره
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 ?کجاست اونجا ببخشيد:هل با من

 بيمارستان:اون

  شد ول دستم از گوشي خودآگاه نا گفت اينو تا

  نه واي

 !!!!اروين

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

 :نفس

  جلو وکشيدمش گرفتم رو ايدين ي يقه

  ميکرد نگام داشت تعجب با

  اورده در شاخ ام بچه بميرم آخي

 کارا اين بعيده ازمن اخه خب

 .گذاشتم لباش رو هامو لب زدمو شيطون لبخندي بودنم برعکس حالت همون با

 بيرون بزنه حدقه از چشاش بود مونده کم ديگه بيچاره

  گرفتم فاصله ازش کوتاه مدت يه از بعد

 خودمم من از تر شانس بد انگار که نه يا داد جواب ببينم کردم نگاه چشماش تو

 تو شدم شارژ حسابي که من.دادي انجام ات تنبيه براي شيريني ي مقدمه که ممنون خب:ايدين

 لغات سر ميريم خب. دونم نمي رو

 سر بر خاک ي پسره ايشش

  شارژشدم ميگه

  کردي غلط تو

 ?پس نداد جواب چرا اما
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  ميده جواب که معموال

 بود شمسي اسمم داشتيم شانس اگه ما

 ?ايدين.ميکنه درد دلم چقدر آخ آخ:من

 ?هان:ايدين

 ?ايدين:من

 ?بله:ايدين

 ?جانم بگي ميميري ايش:من

  شه زياديت ميترسم اخه:ايدين

 پايين بيار منو:باداد من

  نچ:ايدين

  ميشه جدا ازم داره ام باالتنه ميکنم احساس پايين بيارم مسخره اه. کوفت و نچ:من

  داره شرط:گفت و زد اميز شيطنت لبخندي ايدين

 مارمولکه اين ميدونم که من

 ميشه قطع داره پاهام ميکردم احساس واقعا اما

 قبوله باشه شرطي هر باش:من

  ها نزني زيرش.باش: گفت و زد لبخندي گاو مثل ايدين

  زنم نمي:من

 ......بايد تو: ايدين

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

 :نگين

  کرده عصباني همه ايم رو ارمين چي ميفهميدم بايد
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 زدم در و رفتم اتاقش سمت به

 ?بله:ارمين

 ?هست اجازه:گفتم لبخند با و تو کردم سرمو

  تو بيا آره: گفت و نشست توجاش بود کشيده دراز تختش روي که ارمين

  تو رفتم

 کردم نگاش ساکت و نشستم روبروش مبل روي

 بيايي که بودم منتظرت:ارمين

 کردم نگاش تعجب با

 ?عصبانيم که گفت بهم چي سرهنگ بپرسي اومدي االن حتما.نکن نگام اونجور:ارمين

 ?سرگرد جناب کرده عصبانيت چي بپرسم اومدم.نه:گفتم کنم ضايعش اينکه براي

  زد محوي لبخند و کرد باز ابروشو ي گره ارمين

 ?داشت فرقي چه اين خب:ارمين

 بده منو جواب و بچسب اصلو تو:من

 اگر.گرانمن خيلي نگين:گفت و گرفت دست تو سرشو کالفه نبود لبش رو لبخندي ديگه که ارمين

 ?چي بيوفته اتفاقي شما براي

 ميکنيا نگرانم دآري:من

 ?هرفت نگار اينکه از نيستي ناراحت چرا?نيستي ناراحت چرا:گفت کردو نگاه چشمام تو ارمين

 اين از تر دار تو نگين نفهميدي هم هنوز?ميدوني کجا از تو:گفتم زدمو تلخي لبخند

 .ميکنيد پيدا رو عقل بي ي دختره اون مطمئنم.دارم ايمان اروين و تو به بعدشم.حرفاست

 خطره در خواهرات و تو جون نگين ?چي نشد پيدا اگه:گفت کالفه

 ?چيه منظورت:گفتم گيج
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 .باشي خودت مواظب ميخوام ازت فقط. بگم بهت واضح تونم نمي:ارمين

 !?!?ارمين: من

 ميکنيم پيدا نگارو ما نباش نگران ولي بگم بهت تونم نمي خدا به:ارمين

 ميترسونيا منو دآري کم کم ارمين:من

 درضمن.باش نفس خودتو مواظب ميکنم خواهش ازت نگين،فقط فقط. کن فراموشش:ارمين

 .ميکنيم پيداش. نباش هم نگار نگران

 ?نميگي:من

 نه:ارمين

 . باشه:من

 با گسرهن. نباش نگران هم نگار دانشگاه مورد در راستي:گفت ارمين که شم بلند جام از خواستم

 .کرده موجه غيبتشو و کرده صحبت دانشگاه مدير

 ?رفته اطالع بي نگار يعني:من

 آره:ارمين

  عقل بي ي دختره:گفتم لب زير

  باشيا خودت مواظب:گفت نگراني با دوباره که اتاقش در سمت به رفتم

 نميخورم تکون جام از بيوفته قراره اتفاقي چه نفهمم که وقتي تا.نميشه نخير:من

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

 :نگار

 ?اومده سرش باليي چي

 نه واي

  پوشيدم مانتومو وسريع دويدم اتاقم سمت به
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  رفتم حياط در سمت به سرعت به و اومدم بيرون کلبه در واز برداشتم رو موبايلم

 .... من اما

  برم تونستم نمي من اما

 تونم نمي من

 ما نشسته زمين روي بشه گلي زمين بود شده وباعث ميباريد که باروني به توجه ،بي اميد نا

  برم تونم نمي خدايا

 !!!!! خدا

 :زدم فرياد گله با اسمون به رو و کردم بلند سرمو

 ?آفريدي مهربون منو چرا

 ?نکردي سنگدلم چرا

 ?نکردي خودخواه چرا

 ??برم نزاره لعنتي شرط اين اما بيمارستانه بفهمم انصافه اين خدايا

 ??انصافه

  شد مي مخلوط اشکام با و ميباريد صورتم روي وار شالق بارون قطرات

 ميشه اورده بر حاجتا بارون موقع ميگن خدايا

  باشه سالم اروين ميخوام ازت من

 :گفتم خودم به رو و انداختم زير سرمو

  لعنتي اه

  احمقي خيلي نگار

  تهران ميرفت داشت و بود ماشين تو بود تو جاي هرکي االن

 ..... تو اما
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 :کردم ناله عجز با دادمو تکون سرمو

  تونم نمي

 ?کنم چيکار

 ?کنم چيکار بگو خودت خدايا

 !!!!!اروين

 !!!!!عزيزم

 ?ميشد من عشق عاشق بايد دوستم چرا

 ?چرا اخه

  کردم گريه و گذاشتم گلي و خيس زمين روي سرمو

  شده گلي صورتم و لباسام که نبود مهم برام ديگه

  نبود مهم هيچي ديگه

 نبود مهم هيچي برام وضعيه چه تو اروين نبود معلوم که وقتي

  باشم ضعيف نبايد من

  گذاشتي عشقت روي پا رفيقت خاطر به که بودي کسي نگارتو

  نگار نيستي چيزي کم تو

 پاشو

  تونم نمي

 تونم نمي لعنتي

 ?ميفهمي گرفت از عشقمو رفاقت اين

 ..... اروين اگر

  نه نه
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  ميدادم گوش وجدانم و قلبم ي ناعادالنه جدال به

 نميفهميد ميکرد معشوق طلب که عشقو حرف که منطق بود انصاف بي چقدر

 ....اروين نکنه

 بره تونه نمي.نميره اون.هست اون نه:زدم فرياد هام گريه هق هق تو

 ....اما عاشقم که بدم خيلي من

 ?کنم چيکار بگو تو مامان

 ??!!!ماماني

 ??ميخورم شدنمو عاشق چوب دارم من

 ?آره

 :گفتم نشنيدم جوابي هيچ اينکه از اميدتر نا

  پيشت بيام ميخوام مامان

 هاش نامردي و زمين از شدم خسته

  ام شده خارج دور از من

 ......اروينو من

 !!!!!اروين واي

 گرفتم شمارشو اوردمو در مانتوم توجيب از رو گوشي

  بردار

 بردار لعنتي

 ?بله:پيچيد گوشي تو آلودش خواب صداي

 ميخوابيد زود هميشه

 وضعي چه تو اون وضعيم چه تو من هه
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  منم:گفتم گرفته و رفته تحليل صداي با

 ?دختر کجايي تو ?تويي نگار:کرد زمزمه تعجب با

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

 :نفس

 ?خب:من

 حموم بياي من با:گفت و کرد تر پررنگ لبشو روي لبخند ايدين

  ميکردم نگاش بسکتبال توپ قد چشايي با

 ?گفت چي اين

 بگيرما حالشو پايين بپرم شمو بيخيال مرسو ترس ميگه شيطونه

  شيطون بابا برو

 خفه داري دوست خيلي انگار. ها ازاده دستام.بنده پاهام جان ايدين:گفتم گرفتمو گاز لبمو عصبي

 ?نه شي

 مايلي هرجور ديگه گفتم شرطمو من:گفت و انداخت باال هاشو شونه

 شد لبم روي لبخندي ايجاد باعث که گذشت ذهنم از برق مثل فکري

  کرد متعجب رو ايدين البته که

 گرفتم خودم به مظلومي ي قيافه بستمو نيشمو زحمت زور هزار با

  نيس اي چاره. باشه:گفتم ناراحت

 ? رديک قبول يعني:گفت تعجب ،با بپذيرم شرطشو من نداشته توقع بود معلوم که نامرد آيدين

 ?دارم هم اي چاره مگه:من

  نه: گفت و زد لبخندي ايدين

 پايين بيار منو حاال خب:گفتم عصبي
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 ?دآري سروکار بچه با کردي فکر تو نفس:گفت سينه به دست

 بزرگ بابا نه:من

 .نباشه حرف پس:ايدين

 ?چي يعني:من

 حموم ميريم هم با بعد کني حفظ رو کلماتت شما ميمونم منتظر من هيچي:ايدين

  خدا اي

 ?کجايي ديوار:زدم فرياد مانده در

 ?چيکار ميخواي ديوار داري منو تا:گفت تعجب با

 تو دست از ديوار به بکوبم سرمو ميخوام:گفتم زدمو زل بيريختش چشاي تو عصبي

  حد اين در نه ولي دارم زياد مرده کشته ميدونستم:گفت و رفت بهم اي غره چشم

  من خداي واي

 ميزنم سکته دارم

  اه ميمونه گرسنه بچمون اونوقت ميشه خشک شيرت نشو عصبي خيلي ميگم ببين:ايدين

 کشيدم گرفتم موهاشو عصبانيت شدت از

 ?ميارزه نفس تا صد ي اندازه به تارش هر ميدوني.موهامو کن ول آخ آخ:ايدين

 ?چند سيخي بچه?باشه کفنمون که کجاست گورمون ما دار مشکل اخه:من

 گور هم ميکني پيدا کفن هم بزودي نباش نگران عزيزم. هزار شيش سيخي:ايدين

  گريه زير بزنم فقط ميخواست دلم

 افتادما آدمي چه گير

 ميکنم نامزد منم ميکنن نامزد همه

 . من برم اخمت قربون:گفت مهربون لبخندي با کردو اخموم و عصباني صورت به نگاهي
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............................ 

 :نگين

 ?نميري:ارمين

  نه:گفتم قاطع

 .خواستيا خودت اما باشه:ارمين

 اومد طرفم به خونسرد برداشتو تنيسشو راکت و شد بلند جاش از

 ?کنه کار چي ميخواست

 ?نه نميري که:گفت و زد لبخندي

  باال آورد رو راکت و

 بيرون بزنه شاخام بود مونده کم بکنه ميخواست که کاري فکر از

 ?بزنه منو ميخواد

 !!نداره امکان اين نه

 بزنه ميخواد راستکي راست فهميدم شد ايجاد توسرم که دردي با ولي

 .باشه ارومي همين به بقيش نميدم قول ولي زدم اروم رو اولي اين:ارمين

 !!!!!! خدا يا

 ?چيه دردناکاش پس بود آرومه اين اگه

 بزنه منو ارمين شد نمي باورم

  بدم بايدنشون اينکه مثل نه: گفت ارمين که ميکردم نگاش داشتم زده بهت

 اورد باال رو راکت دوباره و

 ?ميزني چي واسه اخه:گفتم رفتمو عقب اروم اروم حرکتش اين با
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 ات تنبيه دادم قول ومن کردي فرار بيمارستان از يک.دليل دو به:کردوگفت نگاهم جانب نقطه

 نميدي گوش بزرگترت حرف به چون دو.کنم

 ?ندادم گوش کي:من

 پيش دقيقه چند همين:ارمين

 نيست چيزي که سال چند.حاال خب:گفتم کردمو نازک چشمي پشت

  نيست چيزي سال پنج اصال نه:خنده با ارمين

  وابمبخ رفتم من. بزرگ بابا باشه:کشيدموگفتم مصلحتي اي ،خميازه خوردن کتک از فرار براي

 رفتم اتاقم سمت به گفتمو بخير شب بهش سريع و

 بود نگران آنقدر چرا نفهميدم دقيق اخرشم

 تو رفتم و کردم باز رو دراتاق

  انداختم نگاهي بود عسلي روي که نفرمون سه عکس به و نشستم تختم روي

 کشيدم دستي روش و داشتم برش

 !!نگار

 ?کجايي نگار

 ?رفتي کجا خبر بي اخه معرفت بي

 ?رفتي چرا اصال

  نگرانتم

 نميده بروز اما نگرانته نفسم ميدونم

 . خوشحاله دل ته از نفس ميديدم که بود روز يه تازه بابا

  کردي خرابش تو اما

 نگار کردي خراب
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 کردي زهر تو آبجي نامزدي بعد روز

  رفتم پايين ي طبقه سمت به شدمو بلند جام از اروم تلفن زنگ صداي با

  بود برداشته رو وگوشي بود اومده من از زودتر ارمين انگار ولي

 دادم گوش اش مکالمه به کردمو نگاهي نگرانش ي چهره به تعجب با

  ?چي:ارمين

..............: 

 ?کجا:ارمين

...............: 

 اومدم باشه باشه:ارمين

 کرد قطع رو گوشي سريع و

 !?!?شده چي يعني

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

 :نگين

 ?افتاده اتفاقي ?بود کي:من

 کرده تصادف اروين:گفت و کرد نگاهي من به باال ميومد ها پله از داشت که ارمين

 !!!??چي:گفتم و کردم نگاه بهش شده شکه

 ارمد من. کرده تصادف اروين:گفت بود بودم،رسيده وايساده ها پله وسط که من به ديگه که ارمين

 بيمارستان ميرم

  گذشت کنارم از سريع و

 ميام منم کن صبر:من

 ?مياي کجا ديگه تو:گفت و برگشت سمتم به
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 ديگه بيام همراهت منم بزار:گفتم و رفتم باال پله تا چند

 کردم مظلوم براش وقيافمو

 ?کجان دوتا اين راستي. شده چي بگو ايدين و نفس به برو اول ولي باشه پوففف:ارمين

 باشگاه رفتن:من

 ?باشگاه شب وقت اين: گفت کردو نگام تعجب با

 . شدم شکلي همين باشگاه برن ميخوان گفتن وقتي منم:گفتم کردمو درشت چشمامو

 کردم اشاره متعجبش ي قيافه به و

 بگو بهشون برو هم بعد کن عوض لباساتو و باال بيا پس خب:ارمين

  باال رفت و

  کردم عوض مقنعه و ساده شلوار مانتو بايه لباسامو اتاقمو تو رفتم سريع

 ?اومده اروين سر باليي چه ميدونه نگار االن يعني کردم فکر خودم با و وايسادم اينه مقابل

 ?نياد ديگه و بره بابا و مامان مثل بخواد نگارم نکنه

 افتاد پايين به چشمم ي گوشه از سمج اشک قطره يه نگار ياد با

 ضمن در?خوب دختر باشه.کني گريه نبايد تو نگين:گفتم اينه تو خودم روبه کردمو پاکش عصبي

 تو فهمهب نبايد کسي نگين. نباش نگران ديگه پس.کنه پيدا نگارو داده قول ارمين نرفته که يادت

 ?باشه. غمگيني و ميترسي

 افتاده اتفاقي چه بگم نفس و ايدين به تا افتادم راه باشگاه سمت به دادمو تکون سرمو

 عثبا شايد. افتاده اروين ي واسه اتفاقي چه که بدم خبر نگار به که ميکردم فکر اين به راه تو

 برگرده شد

  باشه نيومده اروين سر خاصي بالي اينکه يعني نباشه جدي خيلي کنه خدا ولي

 و مداد باشگاه رفتن شب وقت اين که نفس و آيدين به حسابي فحش يه اول رسيدم که باغ به

  شدم رد تاريک باغ از ترس با بعد
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 درو مخواست همين براي کنم غافلگيرشون يکم نيس بد گفتم باخودم رسيدم که باشگاه در به

 ...... که کنم باز يهويي

 :نگار

 ? رفتي چرا اخه:غزاله

 ميدوني خوب که تو ندونه کي هر:من

 ?بري خواستم تو از من نگار:غزاله

 داره وجود من رفتن از تر مهم چيز يه غزال ببين.خواستم خودم نه:گفتم زدمو تلخي لبخند

 ?چي:غزاله

 .آروين:گفتم نگران لحني با

 ?شده چي:گفت بود شده منتقل بهش من نگراني که غزاله

 کرده تصادف:من

 ?!?چي:گفت و زد جيغي

 .کرده تصادف:گفتم بازيش گيج از کالفه

 ?خوبه حالش?کجاست االن:غزال

 !چطوره حالش ببيني بري تو ميخوام حقيقت در.دونم نمي حالشم مورد در... پبيمارستانه:من

 ?برم من:غزال

 ديگه آره:گفتم عصبي

 ?نميري چرا خودت خب: غزال

 !!!خدا اي

 .تونم نمي من بفهمي خواي نمي چرا غزال:گفتم فرياد با

 .نباش عصبي تو ميرم باشه باشه: غزال
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 نزن زنگ من به ديگه بعدشم.بده خبر بهم اس ام اس با و بپرس حالشو اونجا رسيدي غزال:من

 نميدم جواب چون

  شدم بلند جام از و کردم قطع رو گوشي سريع

  گلي يا بود شده خيس يا لباسام کل

 بهتره نگم که صورتمم

 نه يا درسته کارم که شم بيخيال ديگه داشتم تصميم اما يانه بود درست کارم دونم نمي

 حموم برم و کنم تميز رو خودم تا کلبه توي رفتم

 ميخوردم حرص کمتر و کردم نمي حس رو زمان گذر اينجوري حداقل

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

 !!! من خداي واي

 جونم به بود افتاد خوره مثل نگراني اين

  ميجويدم رو ناخونم عصبي

 نميده خبري غزال اين چرا

  ميمردم داشتم

  بديه حس خيلي

 .اومد غزال از اسي ام اس

 باشه داده بهم بدي خبر بخونمشو ميترسيدم ولي کردم بازش استرس با

 ميشدم خل نگراني از داشتم خب ولي

 خوندن کردم شروع همين براي

  نگار سالم
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 زخمي سرش يکم و بوده بيهوش االن تا خوب ولي خوبه حالش و اومده بهوش اروين نباش نگران

 شده

  باي

 ?باشه گفته بهم دروغ نکنه اما فرستادم بيرون شدمو حبس نفس

 ?بگه دروغ تو به داره مشکل مگه اخه?شدي خل دوباره نگار

 دارم استرس هم هنوز اما نميدونم

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

 :نفس

 . شدم خالي عصبانيته هرچي از کردم احساس

 دارم دوستش وجود تمام با من که کسيه منه روبروي که کسي اين که بودم کرده فراموش چرا

  شدم خيره ايدين دريايي چشماي وبه گرفت شکل هام لب روي ناخواسته لبخندي

  ميشه بزرگتر داره چشماش سايز ميکردم احساس

 ?ميشه مگه خالق جلل

 ميکردم نگاه ميشد بزرگتر جور همين که چشماش به داشتم تعجب با

 !!!!!وااااا

 گنده چشاش چرا شدم متوجه تازه اومدمو بيرون بودم توش که هپروتي از باشگاه در صداي با

 ميشده

 (ديگه بوده همين قصدش خب.) من دهن و در تو بياد بود مونده کم ديگه گوريل اين

  گرفت فاصله ازم ترس با ايدين

 کرد نگاه در به و

  بشکونه درو داشت تصميم انگار ميزد در که کسي اون
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  بشکن بشکن بشکن

  شکنم نمي من

  بشکن

 ?بشکنم چي واسه

 (من عزيز بودي) شد خل و کرد اثر درش همنشين کمال مملکتم پاک جوون خدا اي

  کرد باز قفلشو اروم رفتو در سمت به ايدين

 ?نفهميدم من که کرد قفل درو کي

  کشيد عميقي نفس و تو پريد نگين کرد باز درو تا

  بود پميده رنگش چقدر

 کرد نگاه بودم اويزون که من به تعجب با

  دادم تکون دست براش تند تند شيطنت با

 شکس پام خدا آخ

 ?کرديد نمي باز درو چرا:نگين

 ?افتاده اتفاقي.نشديم متوجه ببخشيد:ايدين

 ...راستش اممم اره يعني نه اممم:نگين

  کردم نگاه بود کرده هول که نگين به تعجب بل

 کنه هول نگين ميومد پيش کم

 کرده تصادف اروين:گفت سريع و بست چشماشو و کشيد عميقي نفس

 خوبه حالش االن?چي:ايدين

 چرا تيراس.بيايد خواستيد اگه هم شما.....بيمارستان ميريم داريم ارمين منو. دونم نمي من: نگين

 ?اويزونه نفس
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 تر زود شما. پايين ميارمش ،االن ميکرد ورزش داشت هيچي:گفت و انداخت نگاهي بهم ايدين

 ميايم خودمون ما بريد

 !!!!!دروغگو

 ورفت کرد قبول نگين

 ?ديگه بريم خب:من

 ?کجا تو:ايدين

  ديگه بيمارستان:من

 ميکني حفظ هارو کلمه هم موقع اون تا و بيام برمو من تا ميموني همينجا شما خير نه:ايدين

 نيست کنم ول پوففف

  کرده تصادف باباداداشت

  بابا درک به من کنکور

 خطره در اروين جونه االن

 اروين پيش برم ميخوام پايين بيار منو ايدين: من

  بيخود:ايدين

 ميده جواب زنانه هاي سياست مطمئنا اما نميده جواب اين خخخ

 حق هم ديگه ضمن در. بزني دست من به ديگه گذاشتم اگه من ولي برو خان ايدين باشه:من

  من اتاق تو بياي نداري

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

 :نفس

 ?ميري بازم? چي حاال:من

  نه:گفت.بود گرفته خودش به متفکري ي قيافه که ايدين
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  زدم اي پيروزمندانه لبخند

 !گرفت ام نقشه ايول

 به مدل نخير.کردما قبول ترسيدمو تهديدت اين با نکن فکر:،گفت ميومد سمتم به که حالي در

 .سوخت حالت

 بشنوه دلت ته از خدا:گفتم دلم تو زدمو خبيثي لبخند

  چرخوندم اروم خيلي کردو بغلم

 برعکس تازه باال اون ميشدم خل داشتم اخيش

 .گلم بودي:وجدانم

 ?الليا نميگه کسي ببندي تو:من

 ?بودي من با:گفت و کرد نگاه بهم تعجب با ايدين

 !زدم حرف بلند دوباره من خداي واي

 بودم خودم با راستش نه:من

  زدم بهش بزرگي لبخند که کرد نگاه بهم تعجب با

  گذاشته تاثير پخش رو بودن برعکس اين ميگه خودش با االن حتما

 بود طور همين کنم فکر هم واقعا البته

 رفتما من نباشي اماده ديگه دقيقه ده تا:ايدين

 ?! چي

 !?دقيقه ده فقط

 ?!?اخه بپوشم چي من

 برويا و بپوش آبرومند لباس يه پس. بيمارستان ميري داري نميري که عروسي جان نفس:وجدان

 نبر گراميتو شوي
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 .ميگفت راست خوب اما بودم لج عجيب وجدانم اين با اينکه با

 گذشتيم باغ از آيدين با همراه

 ?اومده تنهايي تاريکو راه اين چجوري نگين بيچاره

  شم حاضر نشده تموم مهلتم تا دويدم اتاقم سمت به ،سريع رسيديم خونه به وقتي

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

 افتاد راه و گرفت گازشو ايدين شدم ماشين سوار تا

  خل ي پسره. ببندم حسابي و درست ماشينو در نزاشت حتي

  بودم سکته حال در. بودم سرعت عشق که مني که ميرفت سرعت با آنقدر

 . شده ديوونه واي

 نميزنه دم و ميريزه خودش تو مرد يه مثل خوب ولي نگرانه که ميکردم درکش البته

 .نبود چيزي کم. بود بيمارستان قلش بالخره

 نبود بيمعرفت من مثل که اون

  افتاده اتفاقي که انگار نه که انگار اصال اما رفته نگار که اين با من

 !?! نگار

 ?کجايي بزرگه آجي

 .کردم فراموشت ولي نگذشته رفتنت از ساعت21 هنوز اينکه با که وفام بي چقدر من

 .کردم نگاه ماشين سرعت صفحه به و بيرون اومدم فکر از ماشين بوق صداي با

 !!! من خداي

 ! بود زياد سرعتش چقدر

 .ايدين:من

 ميفشرد گاز رو پاشو داشت امکان که جايي تا و ميکرد رانندگي داشت من به توجه بي
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  باشه ونگران عصبي انقدر کردم نمي فکر

 ..... االن اما کرد برخورد افتاده اتفاقي انگار نه که انگار گفت بهش نگين وقتي اخه

  ميترسم من. برو يواشتر خدا تورو ايدين:دادم قرار رومخاطب ايدين ديگر بار بلند صداي با

 روي محکم و برداشت گاز روي از پاشو بباشه شده زيادش سرعت متوجه تازه انگار که ايدين

 با مبرخورد از مانع کمربند البته که بشم پرتاب جلو به و بشم گنده جام از شد باعث که زد ترمز

  کرد شيشه

 اوفففف

  شکر رو خدا

 من ميخواي:گفتم برگشتمو ايدين طرف به سرمون پشت هاي ماشين بوق صداي با

 .....................?بشينم

 :نگين

 الشدنب منم. شد پياده و کرد پارک گوشه يه ماشينو سريع ارمين رسيديم که بيمارستان به

  رفتيم پذيرش سمت به و شديم بيمارستان وارد

 اينجاست االن و کرده تصادف که دادن خبر ما به خانوم ببخشيد:ارمين

 !!!! شد اي جمله چه

 

 ?جون نگين-

  برگشتم صدا سمت به تعجب با

 ?ميکرد چيکار اينجا اين

 ?ميکني چيکار اينجا تو:من

  ميگم بهتون بعدا ناصري آقاي پيش بريم بياين فعال جون نگين:غزال

  بودم شده گيج حسابي

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمنکاربر Anahid75 | شيطونا تا سه دو رمان

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

 

282 

 

 ?داشت اروين به ربطي چه نگار صميمي دوست

  زدم صدا ميزد، حرف پذيرش مسئول با داشت هنوز که رو ارمين اروم

  بريم بيا ارمين:من

 بريم بعد بپرسم اتاقشو شماره کن صبر: گفت تعجب با

 :گفت و کرد دستي پيش غزال که نکرده الزم بگم بهش خواستم

 ميکنم راهنمايتون من:غزال

  جلوتررفت خودش و

 ? بود کي ديگه اين: پرسيد و من کنار اومد و کرد تشکر پذيرش مسؤول از ارمين

 نگار دوست:کردم زمزمه گيج

 افتاديم راه غزال دنبال به اروم و

 ? رهدا اروين به ربطي چه نگار دوست: گفت ميشد شنيده تعجب از هايي رگه توش که صدايي با

  دونم نمي کردم زمزمه گيج دوباره

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

 تهرف نصفش کردم فکر شخصه به خودم من کرده تصادف اروين گفتن ما به جوري پوففففف

 .داره زدگي ديگشم ،نصفه

 .بگيريم ناديده سرشو اگر البته سالمه که اين

 ور ما حسابي: ريخت بهم رو اونا و کرد کوچکترش برادر موهاي تو دست و رفت سمتش به ارمين

 کرديا نگران

 چيه من تقصير: گفت شيطنت با بيرون بکشه ارمين دست زير از سرشو داشت سعي که اروين

  بودن کرده هول بره دستشون از اي تيکه همچين ميترسيدن چون پرستارا اين?

  اومد لبم روي اروين شيطنت از لبخندي

 . شده شاد دوباره که خوبه چه
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  خورد زنگ ارمين گوشي

 دنبالش برم من.ايدينه:ارمين

  بيرون زد اتاق از و

 در هک پيشش برم خواستم و کردم نگاهي بود نشسته صندلي روي اتاق گوشه معذب که غزال به

  تو اومد پرستار و شد باز اتاق

 !بود آشنا اش قيافه چقدر

 ?ديدم کجا اينو من

  پرسيد رو حالش و رفت اروين سمت به من به توجه بي پرستار

 ....اما بگه رو چيزي که برگشت من سمت به صحبت کمي از بعد

 ????!??!?تو:پرستار

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

 :نگين

 ?ديدم کجا تورو من:من

 ?معرفت بي نمياد يادت منو ديگه:گفت و زد لبخندي

  کردم نگاه صورتش به تعجب با

  شد رد چشمام جلوي از فيلم يه مثل گذشته

 ?ترانه:کردم صداش زده شگفت زدمو لبخندي

 نَگييييييي:زد داد ميدويد سمتم به که حالي در ترانه

  بغلم پريد و

 ?نشدي آدم هنو:کردم زمزمه گوشش در

 ? بشه آدم بايد من مثل اي الهه چرا وا:وگفت کرد نازک چشمي پشت و کرد جدا ازم خودشو
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  خودمي وچل خل همون هنوز بابا نه:گفتم زدمو لبخندي

  کردم بغلش محکم دوباره و

  اومدن ايدين و ،نفس ارمين بين همين تو

 ?اي زنده تو عهههه:گفت اروين روبه بود نديده رو ترانه ي قيافه هنوز که نفس

 ?باشم مرده قرار مگه وا: اروين

 ?ميچلونيش داري کيه يارو اون:گفت تعجب با برگشتو من سمت به.نبودي ديگه آره: نفس

 ?جونم بازدم چطوري:گفت شيطنت وبا برگردوند نفس سمت به روشو ترانه

  کرد نگاه ترانه به زده بهت نفس

 ميکردن نگاه ما بين عاشقانه سناريوي اين به داشتن تعجب با که هم پسرا

 ببينيم رو شيطونمون ي همسايه دختر سال همه اين بعد شد نمي باورش من مثل هم نفس

 ?کجا اونم

 بيمارستان تو

 ?خوبه ،حالت من بازدم. بازدم.هوييي. يارو هي:ترانه

 دويد ترانه سمت به سريع باشه اومده در بهت از انگار که نفس

 ?مدت همه اين بودي کجا تو.جونم آواز واي:نفس

 کرد بغلش محکم و

 ميزدن صدا اينجوري ديگرو هم بودنو لج باهم دوتا اين بچگي از

 ميکردن نگاه مارو تعجب با داشتن هنوز پسرا

 کنم معرفي بهشون رو ترانه دادم ترجيح

  کنم معرفيت بقيه به بهتر کنم فکر:گفتم و رفتم سمتشون به

  داد تکون سرشو و کرد نگاه شناختشون نمي که پسري تا سه به مشتاق ترانه
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 من زدنام وهمچنين من معلم ميبيني که اقايي اين:گفت رفتو ايدين سمت به اشتياق با نفس

 ات بچگي از که مون همسايه است ترانه ميبيني که هم دختره اين:گفت ايدين به. بعد.هستن

  شديم بزرگ باهم کردن ترک رو خونه اون که موقعي

 ?بازدم کردي نامزد زود اينقدر چرا تو:گفت درشت چشاي با ترانه

 دانشگاها ميرم دارم من بابا? زوده کجاش:نفس

 ازدواج واسه زوده نظرمن به بازم حال هر به:ترانه

 .کرد معرفي بهش هم رو غزاله حتي رو بقيه و گفت اييش نفس

 ?کوشش نگار پس ببينم کن صبر:ترانه

 کرد تازه رو همگي دل داغ انگار حرفش اين با

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

 :نگين

  سفر بره شد مجبور همينم براي داشتش ماموريت نگار آها امممم خب:من

  آها:گفت ،مشکوک کرده شک کمي بود معلوم که ترانه

  رفت و کرد خداحافظي باهامون گرفتو ازم شمارمو سريع که کردن صدا رو ترانه بلندگو از

 ?يکنيم چيکار اينجا تو:گفت باتعجب باشه شده غزال متوجه تازه انگار که نفس ترانه رفتن از بعد

  کرده خبر منو نگار:گفت اروم و کرد جمع صندلي روي خودشو خجالت با غزال

 ???چي:گفتيم زديمو زل بهش تعجب با همه تقريبا

 شد مچاله خودش تو بيشتر و شد ترسش باعث که

  بود خجالتي نسبتا دختر يه غزال

 غريبه ادماي درمورد بيشتر البته
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 دادم جواب سريع بعد اما کردم تعجب اولش.بهم زد زنگ نگار که بودم خواب:گفت اروم دوباره

 هک خواست ازم و. کرده تصادف ناصري آقاي گفت که شده چي پرسيدم ازش. ميکرد گريه داشت.

 . بود همين همش. بدم خبر بهش رو وضعيتشون و پيششون بيام

 شد بلند جاش از سريع وبعد

 .اجازه با:غزال

 کنين صبر:ارمين

 کرد نگاه ارمين به غزال

 . بديد خبر ما به کردين قرار بر ارتباط نگار با دوباره اگر خواهشا:ارمين

  بيرون زد اتاق از سريع و کرد قبول غزال

 کردم نگاه اروين به

 .........اما کنم درکش تونستم نمي که ميديدم چشاش تو حسي يه اما بود شده غمگين دوباره

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

 .نشديم کردنش پيدا به موفق هنوز ما و ميگذره نگار رفتن از هفته چهار تقريبا االن

 ساکته خيلي و شده افسرده نفس

 نيست موفق خيلي خب اما بياره در سکوت اين از نفسو که تالشه در همش آيدين

  شده اروم خيلي اروينم

 اخمو و اروم آدم يه به شده تبديل وشيطون شوخ پسر اون

  ام هميشه مثل که منم

 شده قايم نقاب پشت که محکم دختر يه

  ميشم نابود تو از دارم اما نميارم خودم روي به

 ?دختر کردي چيکار ما با تو نگار
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 نفس ينمميب که باره اولين واسه. ميکنه کمکش ايدينم ميخونه کنکور براي داره نفس مدت اين تو

 .ميخونه درس اجباري هيچ بدونه

 .بيرونه شب تا صبح تقريبا.ميکنه چيکار داره نيست معلوم که اروينم

 .مشغولم اونجا شدمو استخدام ارمين شرکت تو که منم

 .ميزدم آباد امين به سر يه مطمئنا گرنه و کرده گرم اونجا سرمو که بودم ممنون ارمين از واقعا

  بود کور و سوت خيلي نگار بدون خونه

  بود داده قرار شعاع تحت هممونو اعصاب اين و

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

 :نگار

 رفتم من جون فاطمه:من

  عزيزم خداحافظ:فاطمه

 بيرون زدم آموزشگاه از

  برم پياده ميخواست دلم چرا دونم نمي

 .نبود هم زيادي راه البته

 ميگذره هفته چهار حدود من رفتن و اروين تصادف روز از

 کنم جلب رو فاطمه نظر تونستم آموزشگاهو اومدم روز اون فرداي

 قموحقو داشت تصميم فهميد وضعيتمو وقتي و بود مهربون خيلي که بود ساله23 دختر يه فاطمه

  کردم رد خواستشو در مودبانه من که کنه زياد

 نميومد خوشم ترحم از اصال

 و مميزد گيتار و دريا لب ميرفتم درميون روز يک يا روز هر تقريبا بود نزديک دريا به کلبه چون

 ميخوندم

 ميداد آرامش بهم کار اين
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  ساحل لب برم هم امروز داشتم تصميم

  نبودم خسته خيلي چون

  انداختم نگاهي بهش اوردمو درش مانتوم تو از. گوشيم لرزش با

 بود سحر

 ونا ميترسيدم خيلي که شبايي يه حتي بوديم شده تر صميمي باهم خيلي حاال تا موقع اون از

 پيشم ميومد

 دادم جواب رو گوشي

 ?بله:من

 ?کجايي. بشي گور به گور اي:سحر

 خونه ميرم دارم:من

 . خداحافظ نداري کاري. باشه خب:سحر

  کرد قطع و

  کردم عادت بازياش وچل خل اين به ديگه. کجام من بدونه ميخواست فقط انگار

 ديدم رو اروين خيابون اونور که شم رد خيابون از خواستم

 يکنزد بهش تا اما ميبينم رو اروين ميکردم فکر هي اول روز از بودم شده خسته ديگه پووفففف

  ميشه ناپديد ميشم

  ميديدمش جا همه ميگذشت بيشتر هرچي اما ميديدمش دريا نزديک فقط اوايل

  جا هر

 بودم کرده عادت ولي بودم شده خسته ديگه

 رسيدم کلبه به

  بود آفتاب غروب نزديک بودو ظهر از بعد 3ساعت برداشتم گيتارو کردمو عوض لباسامو
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 ،نشستم ميشستم رو هميشه که اي صخره روي و دريا لب رفتم

  زدن کردم شروع و

  مامانم به کنمش تقديم و بزنم رو آهنگ اين ميخواست دلم امروز

  دارم دوست صداتو چقدر بگم بهت ميشد کاشکي

  دارم دوست هاتو الاليي بچگيام مثل چقدر

  دارم دوست سادگياتو

  دارم دوست خستگياتو

  دارم دوست خداتو خدا لب زير نمازو چادر

  ميشدم شمدون و ايينه دلت طاقچه روي کاشکي

  ميشدم بارون قطره يه چشات ابري دشت تو

 (مادر مثل ميم_فاضلي مهيار)

___________________ 

 :نگار

  کردم پاک اشکامو گذاشتمو کنارم گيتارو

  شده تنگ براشون دلم چقدر ميدونه خدا فقط

 بود شده تنگ همشون براي دلم

  برداشتم گيتار بارهدو

 بزنم ديگه آهنگ يه ميخواست دلم

 خوندن و نواختن کردم شروع همين براي

  قلبم تو هست يکي

  خوابه اون مينويسمو اون واسه هرشب که
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  تابه بي همه اين من قلب که اونه واسه بدونه خوام نمي

 ....خودکار يه کاغذ يه

  بگم اشو ادامه ذاشت نمي گلوم بغض

 خوندن ديگرو آهنگ يه کردم شروع

 رفيق کردي تموم امشب من حق تو رفاقتو

 نارفيق نامرد عشقمو دستاي من از گرفتي

 ...تونستم نمي

 ?خواستم نمي يا تونستم نمي

 نامرده غزاله که ميزد فرياد ميزد داد ذهنم تو صدايي

 موعشق دستاي خواستم خودم من. نيس نامرد غزاله:زدم فرياد دريا به رو و گذاشتم کنار گيتارو

 .... کهاين.سخته خدا به. سخته اما.نيس منتي پس. خواستم خودم لعنتي منه. کنم ول کسمو همه

  بدم ادامه نذاشت گريه هق هق

  بود عجيبي روز امروز

  گرفته دلم اينقدر چرا

  داشتم عجيب حس يه

 بده جوابمو يکي خوست مي دلم

 زدم صدا

 ?مامان

  نيومد جوابي

 زدم صدا اميد نا

 ?بابا
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 هيچ هم باز

 ?نگين

 سکوت

 ?نفس

  دريا صداي و سکوت هم باز

 ?آروين:زدم داد داشتم که غريبي حس از درمونده

 ?جانم:

  برگشتم صدا سمت به سريع

  نبود هيچي اما

 . توهم هم باز اه

 بايد دم هر چرا.نزاشتي تو اما کنم فراموشش ميخواستم خدايا:گفتم کردمو اسمون به رو گريه با

 ? کردم چيکار تو حق در من مگه ?بکشم عذاب بايد چرا?باشه چشمام جلو

  ميدم پس تاوان اينجوري دارم االن که بودم بدي ي بنده چقدر مگه

 زدم زانو دريا هاي شن روي شدمو بلند جام از

 اما? بکشم خودمو خواستم بار چند.نيست سنگين اينقدر تاوانش باشم بد چقدرم هر خدا به:من

 ايخو نمي چرا مامان.گرفته دلم خداااا.ترسوام يه من خدايا.ترسيدم مي. تونستم نمي شد نمي

 اتونبر خوبي خواهر که.ببخشيد منو نفس و نگين? داري هوامو اونور بيام اگه بابا?پيشت بيام

 اروين.  کردم ترکتون و نبودم

 و باش خوش من بدون کالم يه فقط:گفتم دادمو قورتش زحمت با گلوم تو اومد شديدي بغض

 .دارم دوست بدون

 ?بري و باش خوش بگي من به راحتي همين به مياد دلت چجوري:

............................. 
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  شدما فعال امروز من چقد

 افتخارمممم به رو قشنگه دست بزن

  ميزارم پست زياد زياد بازم باشه زياد نظر اگر ها بچه

 ميدم قول

 :نگار

  توهم بازم اه

 ?توهم چقدر اخه

 نيارم دووم ميترسم من کن دور ازم رو توهما اين خدا رو تو خدايا:من

 ?کنه دورش ازت خدا چجوري واقعيه وقتي اخه: اروين

  کردم نگاه سرمو پشت برگشتمو عقب به سريع

 ? داشت واقعيت اين...اي

 ?بود اروين اين

 نيس توهم. اصلم اصل نترس:گفت زدو لبخندي اروين

 ?بري بزاري اينجوري اومد دلت چجور:گفت غمگين چشايي با و تر نزديک اومد و

  کنم بازي نقش ميکردم سعي بايد

  بودم داده قول من

 کنم بازي بايد پس

  بود سخت چقدر شرايط اين در کردن بازي واقعا

  برام نبود مهم:گفتم سرد صدايي با

 ?ميشن پر پر تو بعد دارن دوستت که کسايي نبود مهم برات يعني:گفت و اومد جلو عصبي

 ?بود چي منظورش
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 نيس گينن اون ديگه نگين نيس مهم يعني. نيس نفس ديگه نفس که برات نيس مهم يعني:اروين

 ?نيستم قبلي منه اون ديگه من تر مهم همه از و

  کردم نگاه بهش ساکت بازم

  بده منو جواب:گفت باداد

  نه تو اما باشن داشته اهميتي برام نفس و نگين شايد:گفتم سرد

 وايساد روبروم دقيقا و اومد اروين

 دارم دوست من اما: گفت جديت با

  ندارم من اما:گفتم دوختمو زمين به نگامو

 .کوچولو خانوم نيستي خوبي دروغگوي:گفت و زد پوزخندي

 حقيقته نيست دروغ:گفتم نيوفته چشماش تو نگاهم ميکردم سعي حاليکه در

 نداري دوست منو بگو و بزن زل چشمام تو: گفت و کرد نگام سينه به دست

  بدم گوش حرفت به نميبينم الزم:گفتم زدمو پوزخندي

 تو من يا?غزال به دادم اشک از خيس ي نامه من حتما پس ، باشه?نه نداري دوستم که:اروين

  اروين اسم از کردم پر خاطراتم دفتر

 ?روميدونست اينا کجا از اون کردم نگاش تعجب با

 بارهدو اون نباش غزال نگران. گفته بهم غزال رو نامه قضيه:گفت و زد تعجبم به مهربوني لبخند

  کنه ازدواج وميخواد ميشه عاشق داره

  کردم نگاش تعجب با

 ?ميگه راست يعني

 .غزال اين بود نامردي آدم چه که بود راست اگه

 ...اون وقت اون گذشتم چي همه از اون بخاطر من

 ?ميخوامت خيلي دونستي مي: گفت لبخند با و بهم نگاهي اروين
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 بود بس ديگه

  بود بس بازي

  نبود کار در غزالي که حاال

 ?بشکونم قولمو نداره اشکال خدايا

  ببخش رو دفعه اين حاال

 :(بعد هاي دفعه از ايشاهلل

 بيشتر من:گفتم زدمو لبخندي

 ? زدم زنگ بهت که اول روز يادته:اروين

 دادم تکون سرمو

 ?ميارم در سرت تالفيشو و ميکنم پيدات گفتم بهت يادته:اروين

  دادم تکون سرمو دوباره

 تالفي اينم خب:اروين

 که ميکردم نگاهش داشتم باتعجب گرفت رو صورتم و شد نزديکم و

  کردم حس لبهام رو چيزي يه داغي

 ناخودآگاه. کردم نگاه بود بسته چشماشو که اروين به کردمو باز اخر تا چشمامو زده شگفت

  کرد همراهيش و شد بسته منم چشماي

 انداخت چشمام تو قرارشو بي نگاه و گرفت فاصله ازم دقيقه چند از بعد

  بود گرفتن آتيش حال در بدنم تموم. انداختم پايين سرمو زده خجالت

 ?نگار:اروين

 ?جانم:گفتم خودآگاه نا گرفتمو قرار صداش و تاثيرلحن تحت منم که زد صدا اسممو قشنگ انقدر

 نرو خبر بي وقت هيچ ديگه:اروين
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  سرورمن چشم: گفتم لبخند کردموبا چشماش به عاشقي نگاه

 ميکنه بري دل همه اين که بره سوگليش قربون سرور:گفت لبخند با

 نشستم زمين روي انداختمو پايين سرمو خجالت با

 ? بکشي خجالت بلدي هم عالي جناب عههه:گفت خنده با نشستو زمين روي کنارم اروين

 اين که شد چي: کرد زمزمه کردمو نگاه ميشد تاريک داشت که اسمون به سوالش به توجه بي

 ?شد جوري

 کرف هميشه.نگار دونم مي گذشته از ميدونم بيشتر قدرتو که دونم مي االن ولي دونم نمي:اروين

 قتعش از رفاقتت خاطر به که وقتي اما قلبي قصي خيلي مياري سرم که بالهايي اون با ميکردم

 دادم دستت از که خوردم حسرت چقدر ميدونه خدا و هستي گوهر چه فهميدم تازه کشيدي دست

  پيشم برگشته نگارم گوهرم که خوشحالم چقدر االن و

 ?کردي پيدام چجوري:گفتم زدمو لبخندي

 کنم اش تسويه بايد که دارم حسابايي خورده يه شما با فعال من بعد براي بمونه اون:اروين

 برداشت خيز سمتم به و

  دويدن کردم شروع پريدمو جام از چي عين

 دنبالم به اروينم

 اين واينسم اگه که ميکشيد شونه و شاخ برام هي هم اروين و ميخنديدم ميدويدمو ساحل دور

  ميکنه کارو اون ميکنه کارو

  ميدادم گوش چقدر منم

  باشه رسيدن اين جدايي اين بعد ميکرد فکرشو کي

  کردم قضاوت زود که ببخش منو خدايا

 خداجونم دارم دوست خيلي

 ممنونم ازت
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.............................. 

 :نگار

 .وايسا نگار:اروين

 ?بخوري منو تو تا وايسام زرنگي عهه:من

  خورم مي ويژه هاي قسمت يه فقط نخورمت کامل ميدم قول نه:گفت شيطنت با

  کردم کج رو راهم دريا سمت به

  پرويي خيلي ميدونستي:برگشتموگفتم سمتش به و

 دختر. ميزني حرفي همچين دآري که نفري اولين تو نه: گفت و گرقت خودش به متفکري ي قيافه

  ميوفتي ها خطرناکه ميري راه برعکس دآري چرا

 . بهم نزديک اروينم. بودم آب توي کمر تا تقريبا

 چون اونم که چسبيدم و اروين ي يقه که ميوفتادم داشتم خورد ليز پام که بدم جوابشو خواستم

  آب تو شد پرت من با نداشت گاهي تکيه

 کمرم اخخخخ

  شد چشمام سوزش باعث که کردم نگاه بود بست چشاشو و بود افتاده من روي که اروين به

  مياوردم کم نفس داشتم ديگه

 آب روي اومدم کنارو زدم خودم روي از اروين

  ميمردما داشتم اخيش

  کردم نگاه آب روي به باتعجب

 ?کوش اروين پس

  آب روي اومد اروين جون بي جسم که ميکردم نگاه اطرافم درو به تعجب با همينطور

 !!!نه واي
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  کردم شنا ساحل تا کولمو روي انداختمش سريع

 شدم نمي اذيت خيلي همين براي بود کرده کم رو اروين وزن آب

  بود آب بيرون اروين خودمو سر

 کردم حس گردنم پشت رو دآري هاي نفس يه که بود رسيده ساحل نزديکاي ديگه

 ...... يعني

  ? بازي شيرم دم با بازي بازي خان اروين

 نشستم شکمش روي و شن رو انداختمش محکم قصد از رسيديم که ساحل به

 ?نکنم من چرا کني بازي ميخواي تو که حاال

 با و کردم درد احساس اون جاي من که جوري. دادم ماساژ رو اش سينه ي قفسه روي محکم

  عزيزم اروين.اروين. بيا بهوش توروخدا اروين واي:گفتم نگران مثال لحني

  زدم صورتش به سيلي چند و

  آورد نمي روش به ولي بود شده سرخ صورتش پوست که ميزدم محکم اينقدر البته

 ?نه نمياي بهوش که

 .خواستيا خودت اما باشه

  بدم مصنوعي نفس بهش مثال تا کردم باز دهنشو

  کردم حس رو شد محو سريع که صورتشو روي لبخند وضوح به

 ! بگيرم تو از حالي يک االن من

 کردم نزديک صورتش به صورتمو

 متعجب کارم اين با که دهنش تو ريختم همشو و برداشتم زمين روي از شن مشت يک همزمان

  کرد نگاه من کردبه باز چشماشو

 .................................. 
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 :نگار

 دم،ميکر غش خنده از داشتم و بودم نشسته شکمش روي که من به و کرد باز تعجب با چشماشو

  کرد نگاه

 کردم باز نيشمو انداختمو باال ابرويي براش

 رفت دريا سمت به و زد کنار خودش رو از منو سرعت به

 :(شد بد حالش بچم آخي

  سوخت براش دلم يکمي خب البته

 ... بودم جاش اگه من

 :/وحشتناکه فکرشم واي

 رفتم سمتش به

  گذاشتم اش شونه رو دستمو

 ?خوبه حالت:من

 .شما لطف به: گفت و رفت اي غره چشم

 .بودش خودت تقصير: گفتم بود گرفته ام خنده بازم که حالي در

 ?بود خودم تقصير که:گفت تر خطرناک لحني و خطرناک چشماني با و پاشد جاش از

 دادم تکون زيرسرمو به سر مظلومو

 ?پرويي خيلي ميدونستي:اروين

 رفتيم اقامون به?!اجازه آقا:گفتم کردمو بلند اشارمو انگشت شيطنت با

 پودر سينمو ي قفسه کردي داغون که کمرمو جون دختر اخه:گفت و کرد بهم اي درمونده نگاه

 ?مونده ازش چيزي اقاتون اين االن. کردي
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 ورهج همه اقامونو ما:گفتم اي بچگونه بالحن و زدم براش چشمکي و دادم گردنم به قري لبخند با

 اقاهه داريم دوست

 . بشينه لبش رو کمرنگي لبخند شد باعث حرفم اين

  بود شده تاريک هم هوا و بوديم ساحل تو ما فقط

  شنيدم مي پا صداي چرا دونم نمي

 بودم ترسيده کمي

 ?شنوي نمي پا صداي تو اروين:گفتم اروين به رو

 يرهخ ترس با من سر پشت به و کرد نگاه يه اطرافمو و دور به و داد تکون منفي عالمت به سرشو

 .شد

 !!!! واي

 ??منه پشت چيزي يه يعني

 !!!ميترسممممممم من

  شدم قايم پشتش دويدمو اروين سمت وبه کشيدم فرابنفشي جيغ ترس از

 گفت انداختو نگاهي بودم گرفته سنگر پشتش که من به و خنده زير زد من حرکت با اروين

 نيس چيزي.کوچولو بيرون بيا:

  مسخره ايششش

 !ميکنه مسخره منو

  افتادم راه کلبه سمت به و برداشتم وسايلمو رفتمو صخره سمت به اروين به توجه بي

 گهم عزيزم?قهرن االن مثال خانوم اوفف:وگفت وايساد مقابلم اومد و کشيد بازومو پشت از اروين

  کن نوش ،ضربتي ضربتي زدي ميگن نشنيدي

 رمب ميخوام خيسه لباسام چون فقط?قهرم من گفته کي:وگفتم کردم نازک براش چشمي پشت

  کنم عوضشون
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 ?کنم چه من حاال سرم به خاک واي:گفت صورتشو تو زد. ادا با

 ?کني چيکار رو چي:گفتم تعجب با

 .شني هم خيسه هم لباسام شما لطف به بعدشم. نياوردم خودم با لباس من خب: اروين

  اومده لباس بدون که مالحظه بي چه

  ها اومده رو راه همه اين خاطر به نگار عههه

  کردم لباساش به نگاهي

 بود خيس و شني لباساش ميگفت راست بيچاره

 .....واسه ميده جون ها داره هيکلي چه ولي

 ميکني توجه چي به تو نداره لباس مردم پسر نگار سرت بر خاک: وجدان

 ?! چه من به منحرفي شما جون وجدان

  بهش زدن مشت واسه ميده جون که بود اين منظورم من

 !توني نمي منو بپيچوني بتوني رو هرکي. دختر کن سياه خودتو برو:وجدان

 !!!!منحرفففف

  بدم بهت خودمو لباساي از دست يه مجبورم. بريم بيا:من

 ?چي: گفت و شد درشت چشماش

 :( بود گرفته ام خنده

 .بريم بيا هم حاال. نداريم ديگه اي چاره:گفتم خاروندمو لبمو کنار ام خنده از جلوگيري براي

 کلبه سمت به کشيدم گرفتمو دستشو و

 :نگار

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

 ?چيه اين:اروين
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 ديگه لباسه:گفتم گرفتمو گاز لبمو خنده از جلوگيري براي

 ?نداري شلوار تو:گفت عصبانيت با و کرد بهشون نگاهي و گرفت دستم از رو لباسا

 .داشتم هم رو دامن اين آوردي شانس تازه. نميشه ات اندازه اما دارم:من

  کرد نگام عصبانيت با

 دلت نکنه.بشورم زودتر تا من به بده لباساتو بپوش رو اينا برو? ميکني نگاه اينجوري چرا ?چيه:من

 ?کني سر لباسا همين با فردا تا ميخواد

 نميومد بيرون ولي کرد عوض لباساشو و اتاق تو رفت کشيدو پوفي اروين

 زدم در به

 ?بله:اروين

 کن باز درو اروين:من

 خواممم نمي:اروين

 بود شده غد هاي بچه پسر اين مثل

  بده بهم لباساتو حداقل:من

  داد بهم رو لباسا در پشت از

 .بودم گرفته کوچيک شويي لباس ماشين يه اندازم پس با اول ي هفته همون شکر رو خدا

  کنم درست کتلت شام براي گرفتم تصميم و ماشين تو انداختم لباساشو

  کردم فکر لباسا اون با اروين به مياوردم در فريزر تو از رو گوشت که جور همين

 شگال و بود سفيد که دارا گل اين از دامن يه با بود گشاد خودم براي که سفيد و سياه بليز يه

 صورتي

 :(اروين زده تيپي چه

************** 
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 :اروين

 نکنه چيکارت بگم خدا اروين اي

 ?بود چي واسه ديگه رفتنت آب تو

  کردم نگاه اينه تو خودم به

 ما قشنگ تيپ اين داشت کم روسري يه فقط

 !! خدا اي

 بخور غذا بيا اروين:نگار صداي بعدش و اومد در صداي

 ? چيه چاره

 ميبينه اينجوري منو که باالخره

 :)بيرون رفتم کردمو باز درو

 نخنده ميکرد سعي اما بود گرفته اش خنده من ديدن با نگار

 ميرسه ماهم نوبت. خانوم نگار شماست دور دور االن که ،بخند بخند:من

  مياد بهت خيلي:گفت خنديدو نگار

 ...ميام نگار:من

 برداشتم خيز سمتش وبه

 بعدش کن تحمل ديگه ساعت يه تا. ماشين تو انداختم لباساتو.باش اروم بابا خب خب: نگار

 بخوريم غذا بريم بيا هم فعال.ميدم تحويلت تميز لباساتو

 ?ساعت يک پوففف

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

  کشيده اتو و تميز شما هاي لباس هم اين بفرماييد:نگار

 بپوشمشون تا رفتم و گرفتم ازش لباسارو زدمو لبخندي
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  بپوشم دامن که بود مونده همينم

 . ديگه بيا?ميکني کار چي:گفتم نگار به رو همونجا از و نشستم کاناپه رو

 ميام االن بريزم چايي يه کن صبر:نگار

  گذاشت ميز روي رو ها چايي و نشست کنارم و اومد چايي سيني با دقيقه چند از بعد

 هچ وقته چند اين ميگي حاال اروين: گفت و کرد بهم نگارنگاهي که برداشتم ميز روي از چاييمو

 ?افتاده اتفاقاتي

 دادمش تکيه خودم به کشيدمشو خودم سمت به کردمو بهش نگاهي

 .افتاده اتفاقاتي چه مدت اين تو که گفتم براش کردمو چايي از شده بلند بخار به نگاهي

  بود شده کور و سوت خونه چقدر اينکه

  کرده مشغول کار با سرشو و شده مشغول اروين شرکت تو نگين اينکه

  کتابه و درسه تو سرش نفس اينکه

  شده عاشقش و شده آشنا نامزدش با بزرگ دعواي بايه غزال اينکه

  کردم پيداش بدبختي کلي با من اينکه و

  گفتم بهش رو همه کشيدم که هايي عذاب

  بود برده خوابش بغلم تو که کردم بهش نگاهي

  بود شده خسته کوچولوم فرشته

 بردمش اتاق سمت به کردمو بغلش اروم

  انداختم پتو روش اروم و بوسيدم پيشونيشو تختو رو گذاشتمش و کردم باز پا با رو اتاق در

  کردم نگاه مظلومش صورت به نشستمو تخت روي کنارش

  کردم ناز رو صورتش دست پشت با

 گردوندي برش بهم اينکه از ممنون خدايا
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 يهتک بهش بستم درو و رفتم بيرون اتاق از و شدم بلند جام از سريع کردمو صورتش به نگاهي

  دادم

  باش اروم?چته پسر هي:گفتم خودم روبه گذاشتمو قلبم روي دستمو

 گرفتم فاصله در از و

  تهران بريم بايد فردا

 .بخوابم زودتر بايد پس

 .  بخوابم کاناپه رو بايد امروز اينکه مثل

 :اروين

  تهران ميرفتيم داشتيم و بوديم شده ماشين سوار

  کن روشن رو ضبط حداقل رفت سر ام حوصله بابا اه:نگار

 اوردم نظرمو مورد آهنگ و کردم روشن ضبطو زدمو لبخندي

 

 زندگيم تمام من

  ديوونگيم همه

 دلبستگيم عاشقيم

 داره بستگي تو به

  نبودنم و بودن

 پيرهنم خيس عطر

  ميزنم که حرفايي

  داره بستگي تو به

 قهر که يا باشم اشتي
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 ابر يا افتابي هوا

 شهر تو اتفاقات

 داره بستگي تو به

  منتظرم يا خسته

 پنجرم پشت ميگي

  برم يا باشم اينجا

  داره بستگي تو به

  بهارم زمستونو من

  داره بستگي تو به

  ندارم و ار د همه من

 داره بستگي تو به

  اس بهونه اسمش چي هر

 اس خونه اين تو که چي هر

  اس عاشقونه که لحني

 داره بستگي تو به

  ارامشم گريه

  ميکشم که نفسي

  نوازشم ي لحجه

  داره بستگي تو به

  بهارم زمستونو من

  داره بستگي تو به
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 ندارم و دار همه من

  داره بستگي تو به

 نفسم جونو عمرو

  نرسم يا برسم

  کسم همه شدي چون

  داره بستگي تو به

  دارم که ارزويي

  بيارم کم نخوام تا

 ميزارم قانون هرچي

  داره بستگي تو به

  هام نقاشي رنگاي

 هام خنده هامو گريه

 بخوام من که هرچيزي

 داره بستگي تو به

  من سال و ماه و روز

  من حال خوبو بد

  من ل محا و ممکن

  داره بستگي تو به

  بهارم زمستونو من

  داره بستگي تو به

  ندارم و دار همه من

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمنکاربر Anahid75 | شيطونا تا سه دو رمان

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

 

317 

 

  داره بستگي تو به

 (قشنگه خيلي()داره بستگي تو به_اميرمسعود)

 ميزد لبخند که ميکردم نگاه نگار به و ميخوندم لب زير اهنگو

  لبخنداست همين من براي دنيا حس بهترين

 ميده بهم دوباره جون لبخندا اين

 .نگار بزني لبخند برام هميشه تا بدم زندگيمو کل حاضرم

 .بخند فقط

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

 :نگار

 :ميکردم نجوا خودم با دل در ميزدمو لبخند

  دارم دوستت خيلي اروين

 . نداره مرزي حدو برام تو داشتن دوست که چقدر نپرس ازم

  بشي اذيت شدم باعث که ببخش منو

 کردم نگاه دنده روي دستش به

 ?باشه من براي ابد تا دستا اين ميشه يعني

  دستش رو بزارم دستمو که ميکرد ام وسوسه وجودم تو چيزي يه

  دستش رو گذاشتم و جلو بردم دستمو اروم

  کرد نگام برگشتو سمتم به اروين

 کرده تعجب بود معلوم

  کردم اشاره روبرو به زدمو لبخندي

 بپا جلوتو يارو هوي يعني که:وجدان
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 ?ميکني چاخان چرا وجدان

 فاضالب تو نري باش مواظب الو فاز تو رفتي زيادي اخه:وجدان

 تريا سنگين شي خفه وجدان

 رفتم من. داشتن حيايي و شرم که قديم دختراي دخترام?چه من به اصال:وجدان

  رفت و زد بهم عيشمونو پوفففف

 کرد وارد بهش آرومي فشار و داد قرار خودش دست زير زير دستمو اروين

  ربود چشمامو خواب کم کم

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

 رسيديم. پاشو خانومي?نگار? نگار:اروين

  شدم بلند خواب از اضطراب با

 ماه يک بعد برخوردشون از ميترسيدم

 .عزيزم شو پياده:گفت و زد لبخندي که کردم نگاه اروين به مضطرب

  کرد ارومم لبخندش و لحن چقدر ميدونه خدا

 :گفتم خودم به رو

  داري اروينو تو نگار باش اروم

 نباش هيچي نگران

 ?تو نمياري ماشينو:گفتم اروين به رو و شدم پياده ماشين از

 بزن رو زنگ برو. ميده حال بيشتر اينجوري. نه:گفت ميزد دزدگيرو که حالي در اروين

 ? من:گفتم باتعجب

 نميخواما گيج زن من نگار.من پس نه: گفت و زد لبخندي

 !!بخواد دلت خيليم ايششش
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 رفتم کنار ايفون جلوي از و دادم فشار رو زنگ ترس با

 ?بله:نفس

 منم:من

 ?کيه منم:نفس

 نگارمم:من

 ??نگار چي.....منم باش خب: نفس

 شد پاره گوشم ي پرده کنم فکر که زد جيغي چنان

  شديم خونه وارد ما و شد باز تيکي صداي با در

 .بودم تغيير دنبال و ميکردم نگاه باغ فضاي به کنجکاوي با

 ?نبودي وقت چند مگه بگه بهم نيس يکي حاال

  کردم نگاه خونه به

 کردم سوزوند خيلي دلمو که اروين اتاق ي پنجره به نگاهي

 با و بيرون اومدن نگين و ايدين و ارمين و نفس ترتيب به و شد باز که خونه در به نگاهي آخر در و

 ميکردن نگاه من به بهت

 .شد نمي باورشون شايد

 دويد سمتم به و کرد پيدا خودشو همه از زودتر نفس

 .نگارررر:نفس

 انداخت بغلم تو خودشو

  کردم بغلش محکم

 .بود شده تنگ کوچولوم آجي براي دلم چقد

 کردم نگاه خيسش صورت به و کردم جداش خودم از
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 ميرما کني گريه نفس:من

 بوسيد گونمو و کرد پاک صورتش از اشکاشو سريع

  تر نزديک اومدن هم بقيه

  کردم عليک سالم ايدين و ارمين با لبخند با

 نگين به رسيدم و

 بزرگه خواهر سالم:گفتم رفتمو نزديکش لبخند با

 نکرد نگاش تعجب با بقيه و ه بکش جيغي نفس شد باعث که زد بهم محکمي سيلي نگين

 حقمه اينا از بدتر ميدونستم من اما

 بود شده تنگ برات دلم آجي:گفتم زدمو لبخندي

  کرد بغلم ومحکم جلو اومد که کردم نگاه بهش و

 .ميکشمت خودم بري جايي خبر بي ديگه بار يه:کرد زمزمه گوشم در

 برم جايي شما بي بکنم غلط ديگه من:من

  بود شده تنگ صبورمون سنگ براي دلم

  بود شده تنگ خواهر هم پدر هم بود مادر برامون هم که کسي براي دلم

  کرد فکر بهش بشه چه اون از بيشتر خيلي

 :نگار

 بعد ماه چهار

 بود ديگه جاي فکرم اما بودم نشسته محمودي کالس سر

 ميکردم فکر اخير مدت چند اين به داشتم

  منه نامزد بعد به االن همين از نگار که کرد اعالم همه به اروين تهران رسيديم که روزي همون

  کرد اما بکنه رو کاري همچين کردم نمي فکر اصال
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 ميبردم لذت يهوييش تصميمات از چقد

  کردم نگاه بود هردومون ي سليقه که دستم تو ي حلقه به

  دارم دوست رو حلقه اين چقدر

 چينهم اروين ميدونستن قبل از انگار اصال. نشدن زده شگفت خيلي خبر اين شنيدن با ها بچه

  ميکنه کاري

  ميزنه غر همش البته و مشغوله ارمين شرکت تو هنوزم نگين

 ميکنه عوض جامو ارمين ميکنم سالم مرد کارمند يه با تا ميگه

  کرده داغون اعصابشو اين

  نگينه به زيادش ي عالقه ي دهنده نشون نوع يه ارمين کاراي اين همه

 ميباره عشق که نگينم چشاي تو از

 کنند نمي عالقه ابراز بهم دوتا اين چرا که عجيبه برام خب اما

 نکنن اينکارو که هستن مغرور اينقد البته

  ميکنه همراهيش پاش به پا ايدينم و کنکورشه درگير سخت که نفسم

  نره در درس زير نفساز وقت يه که محافظته نوع يه بيشتر همراهي اين البته

 اروين خودمو دوستاي به شديم مجبور ما اينکه جز به نيوفتاد زيادي اتفاقات خيلي ماه چهار اين تو

 :)بديم شام نامزديمون بابت

 :( بود راضي ازش خيلي که داديم استاد به مشترکمونم ي نامه پايان البته و

 :) کنيم دفاع ازش بايد ديگه ماه يه کنم فکر

 .سختي کار چه واي

 ي صفحه به نفهمه استاد طوريکه يواشکي خيلي اوردمو درش مانتوم جيب از گوشيم لرزش با

  کردم نگاه گوشيم

  بود داده اس ام اس اروين
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 کردم باز اسو ام اس

  عزيزم سالم)

 ?خوبي

  دانشگاه در دم بيا کالست بعد

 (باي

 شه تموم زودتر کالسمون شدم منتظر و گذاشتم جيبم تو رو گوشي اس ام اس خوندن از بعد

 :) نداشتم رو محمودي کالس ي حوصله اصال

 :( دادن بهم رو دنيا انگار اصال نباشيد خسته گفت وقتي

 . رفتم دانشگاه در سمت به و کردم خداحافظي تارا و غزاله با کردمو جمع وسايلمو سريع

 سالم:من

  شد دير خيلي که بريم بدو. سالم: اروين

 کرد همراه خودش با منو و گرفت دستمو

 ?داري قرار کسي با?شده دير چي?بريم کجا:گفتم تعجب با

 ميفهمي خودت. بريم فعال بيا نگار:اروين

 . دانشگاه نزديک شاپ کافي به رسيديم رفتن راه کمي از بعد

  شد داخل و کرد باز و در اروين

 خانوما اول تربيت بي

  شدم وارد پشتش

 بود شيکي شاپ کافي

  رفت بودن نشسته روش دونفر که ميز يه سمت به و کرد نگاهي اطراف و دور به اروين

  کردم زوم دونفر روي دقت به
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 ?ميکنن چيکار اينجا اينا وا

 ?گذاشتيم قرار اينجا که بينيم نمي خونه تو همديگرو ما مگه

  کشيد عقب برام نفسو روبروي صندلي اروين

 !!!!جنتلمن چه اوه

 کردم تشکر ازش و نشستم صندلي روي

  گرفت جا کنارم صندلي در اروينم

 ?خبره چه اينجا

 ?خبره چه اينجا ميدوني:زدم لب نفس به رو

  دونم نمي نه:داد جواب همونطور به هم نفس

  اينجا اومدن مدرسه از حتما پس بود مدرسه لباس با نفس

 ?چيه شدنمون جمع اينجا دليل بگه که کردم نگاه اروين به منتظر

 ...و ميباشد رسمي جلسه بعد به االن از خب:اروين

 ?شديم جمع اينجا چرا بدي توضيح چيزي هر از قبل ميشه:گفتم حرفشو وسط پريدم

 ميدم توضيح االن من نپر حرفم وسي و کن صبر شما خانوم نگار;اروين

 منتظرم:گفتم و نشستم سينه به دست

 ?درسته.نفسه کنکور نتايج اعالم بعد ما عروسي ميدونيد که همونطور:اروين

 داديم تکون مثبت عالمت به سرمونو

 ? درسته.است ديگه دوماه هم نفس کنکور:اروين

  کرديم تاييد هممون هم باز

 ?برسه کجا به ميخواست حرفا اين از

 ?شديد ارمين و نگين بين عشق متوجه همتون کنم فکر:اروين
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  کرديم تاييد بازم

 ارمين و نگين.همينه اينجاييم امروز که دليلي ديگه خب: گفت و زد دستي اروين

 کردم نگاش تعجب با

 ?چي يعني

 ?!?ارمين و نگين

 دغ و مغرور اينقد نگين و ارمين بابا: گفت و کشيد پوفي نشديم روشن هنوز ما ديد که اروين

 همب اينا تا کنيم کاري که بايد ما.خب کنن اعتراف بهم نشن حاضر عمرشونم آخر تا که هستن

 کنن اعتراف

  فکرکردم اروين حرف به

 ميگفت راست

 ?کنيم چيکار بايد ما خب:ايدين

  دارم نياز شما نفر سه هر کمک به فقط. من با اونش:گفت و زد آميزي شيطنت لبخند اروين

 ?هستيد: گفت و جلو آورد دستشو

  گذاشتن اروين دست روي دستشونو ايدين و نفس

 .داشتم ترديد يکم هنوز من اما

 ?ميکنيم درستي کار يعني

 .ديدم خواهرم چشماي تو عشقو وقته چند اين من

  بود کس همه برام که خواهري

 . کنم جبران کرد حقم در که رو کارهايي از ذره يه ميخوام

 ?برسه عشقش به تا کنم کمک بهش اينکه از بهتر کاري چه و

  ميزد لبخند بهم که کردم نگاه بهش و اروين دست روي گذاشتم دستمو
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 :نگار!!!نگار کردي درستي کار ميگفت بهم لبخندش با انگار

 بعد ماه چهار

 بود ديگه جاي فکرم اما بودم نشسته محمودي کالس سر

 ميکردم فکر اخير مدت چند اين به داشتم

  منه نامزد بعد به االن همين از نگار که کرد اعالم همه به اروين تهران رسيديم که روزي همون

  کرد اما بکنه رو کاري همچين کردم نمي فکر اصال

 ميبردم لذت يهوييش تصميمات از چقد

  کردم نگاه بود هردومون ي سليقه که دستم تو ي حلقه به

  دارم دوست رو حلقه اين چقدر

 ينهمچ اروين ميدونسن قبل از انگار اصال. نشدن زده شگفت خيلي خبر اين شنيدن با ها بچه

  ميکنه کاري

  ميزنه غر همش البته و مشغوله ارمين شرکت تو هنوزم نگين

 ميکنه عوض جامو ارمين ميکنم سالم مرد کارمند يه با تا ميگه

  کرده داغون اعصابشو اين

  نگينه به زيادش ي عالقه ي دهنده نشون نوع يه ارمين کاراي اين همه

 ميباره عشق که نگينم چشاي تو از

 کنند نمي عالقه ابراز بهم دوتا اين چرا که عجيبه برام خب اما

 نکنن اينکارو که هستن مغرور اينقد البته

  ميکنه همراهيش پاش به پا ايدينم و کنکورشه درگير سخت که نفسم

  نره در درس زير نفساز وقت يه که محافظته نوع يه بيشتر همراهي اين البته
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 اروين خودمو دوستاي به شديم مجبور ما اينکه جز به نيوفتاد زيادي اتفاقات خيلي ماه چهار اين تو

 :)بديم شام نامزديمون بابت

 :( بود راضي ازش خيلي که داديم استاد به مشترکمونم ي نامه پايان البته و

 :) کنيم دفاع ازش بايد ديگه ماه يه کنم فکر

 .سختي کار چه واي

 ي صفحه به نفهمه استاد طوريکه يواشکي خيلي اوردمو درش مانتوم جيب از گوشيم لرزش با

  کردم نگاه گوشيم

  بود داده اس ام اس اروين

 کردم باز اسو ام اس

  عزيزم سالم)

 ?خوبي

  دانشگاه در دم بيا کالست بعد

 (باي

 شه تموم زودتر کالسمون شدم منتظر و گذاشتم جيبم تو رو گوشي اس ام اس خوندن از بعد

 :) نداشتم رو محمودي کالس ي حوصله اصال

 :( دادن بهم رو دنيا انگار اصال نباشيد خسته گفت وقتي

 . رفتم دانشگاه در سمت به و کردم خداحافظي تارا و غزاله با کردمو جمع وسايلمو سريع

 سالم:من

  شد دير خيلي که بريم بدو. سالم: اروين

 کرد همراه خودش با منو و گرفت دستمو

 ?داري قرار کسي با?شده دير چي?بريم کجا:گفتم تعجب با

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمنکاربر Anahid75 | شيطونا تا سه دو رمان

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

 

317 

 

 ميفهمي خودت. بريم فعال بيا نگار:اروين

 . دانشگاه نزديک شاپ کافي به رسيديم رفتن راه کمي از بعد

  شد داخل و کرد باز و در اروين

 خانوما اول تربيت بي

  شدم وارد پشتش

 بود شيکي شاپ کافي

  رفت بودن نشسته روش دونفر که ميز يه سمت به و کرد نگاهي اطراف و دور به اروين

  کردم زوم دونفر روي دقت به

 ?ميکنن چيکار اينجا اينا وا

 ?گذاشتيم قرار اينجا که بينيم نمي خونه تو همديگرو ما مگه

  کشيد عقب برام نفسو روبروي صندلي اروين

 !!!!جنتلمن چه اوه

 کردم تشکر ازش و نشستم صندلي روي

  گرفت جا کنارم صندلي در اروينم

 ?خبره چه اينجا

 ?خبره چه اينجا ميدوني:زدم لب نفس به رو

  دونم نمي نه:داد جواب همونطور به هم نفس

  اينجا اومدن مدرسه از حتما پس بود مدرسه لباس با نفس

 ?چيه شدنمون جمع اينجا دليل بگه که کردم نگاه اروين به منتظر

 ...و ميباشد رسمي جلسه بعد به االن از خب:اروين

 ?شديم جمع اينجا چرا بدي توضيح چيزي هر از قبل ميشه:گفتم حرفشو وسط پريدم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمنکاربر Anahid75 | شيطونا تا سه دو رمان

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

 

318 

 

 ميدم توضيح االن من نپر حرفم وسي و کن صبر شما خانوم نگار;اروين

 منتظرم:گفتم و نشستم سينه به دست

 ?درسته.نفسه کنکور نتايج اعالم بعد ما عروسي ميدونيد که همونطور:اروين

 داديم تکون مثبت عالمت به سرمونو

 ? درسته.است ديگه دوماه هم نفس کنکور:اروين

  کرديم تاييد هممون هم باز

 ?برسه کجا به ميخواست حرفا اين از

 ?شديد ارمين و نگين بين عشق متوجه همتون کنم فکر:اروين

  کرديم تاييد بازم

 ارمين و نگين.همينه اينجاييم امروز که دليلي ديگه خب: گفت و زد دستي اروين

 کردم نگاش تعجب با

 ?چي يعني

 ?!?ارمين و نگين

 دغ و مغرور اينقد نگين و ارمين بابا: گفت و کشيد پوفي نشديم روشن هنوز ما ديد که اروين

 همب اينا تا کنيم کاري که بايد ما.خب کنن اعتراف بهم نشن حاضر عمرشونم آخر تا که هستن

 کنن اعتراف

  فکرکردم اروين حرف به

 ميگفت راست

 ?کنيم چيکار بايد ما خب:ايدين

  دارم نياز شما نفر سه هر کمک به فقط. من با اونش:گفت و زد آميزي شيطنت لبخند اروين

 ?هستيد: گفت و جلو آورد دستشو
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  گذاشتن اروين دست روي دستشونو ايدين و نفس

 .داشتم ترديد يکم هنوز من اما

 ?ميکنيم درستي کار يعني

 .ديدم خواهرم چشماي تو عشقو وقته چند اين من

  بود کس همه برام که خواهري

 . کنم جبران کرد حقم در که رو کارهايي از ذره يه ميخوام

 ?برسه عشقش به تا کنم کمک بهش اينکه از بهتر کاري چه و

  ميزد لبخند بهم که کردم نگاه بهش و اروين دست روي گذاشتم دستمو

 . کردين درستي کار ميگفت بهم لبخندش با انگار

 :نفس

 ?چيه ات نقشه حاال خب:من

 که دارم عاشقمون زوج اين براي نقشه تا سه من راستش:گفت و زد آميزي شيطنت لبخند اروين

  ميديم انجام امشب همين اولو ي نقشه

 ?امشب:نگار

 .امشب بله:اروين

 داد توضيح رو نقشه و

 نميکنم کاري همچين من:من

 همينطور منم:نگار

 ... و خواهرتونه نفع به بکنيد ميخوايد که کاري اين ببينيد:اروين

 کنيم کمکشون که شديم مجاب نگار و من آخر تا آورد دليل اينقد و

********************** 
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 :اول ي نقشه اجراي

  بشه سنگين نگين و ارمين خواب تا ساعت يه تا کنيم صبر و اتاقامون تو بريم بود گفته اروين

 بود خورد اعصابم

 ?کنيم کاري همچين بايد چرا اخه

 ميزدم غر بود، نشسته تخت روي که ايدين جون به ميرفتمو راه اتاق دور تا دور

  اه?کار اين چرا?داره اي فايده چه اصال?کاريه چه اين نميدونم اخه من:من

 نيستا خوب بچمون واسه خانومي نخور حرص اينقد:ايدين

 !نيستا کن ول االنم

 ببخش شما.تسليمم من بابا باشه:گفت و باال برد دستاشو که کردم نگاش چنان و سمتش برگشتم

 بخور حرص ميخواد دلت هرچقدر اصال.

 .....همون داداش که حقا:من

 کردم باز و اتاق در سريع و خوردم حرفمو ي ادامه خورد در به که اي تقه با

  اتاق تو اومدن نگار و اروين

 نفس يکي و من يکي.نداره نياز بيشتر نفر دو به نقشه اين خب:اروين

 ?نفس چرا عههه:نگار

  بودم گفته شما به که من خانومم:گفت و کرد نگاه نگار به اروين

  نفس باش زود: گفت و برگشت من سمت به بعد

  شد خارج در از و

  کردم نگاه ايدين به

  زد لبخندي بهم و خوند چشمام از رو ترديد

  رفتيم نگين اتاق سمت به اروين با
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 خوب بود کشيده اي نقشه همچين که اروين براي چقد االبته و سنگينه نگين خواب ميدونستم خوب

 شد

  رفتيم تختش نزديک و کرديم باز اتاقو در اروم

 ?ميتوني مطمئني:گفتم اروم اروين به رو

 نارمي اتاق سمت به و کرد بغلش اروم خيلي و نگين پاهاي زير انداخت دست و گفت اي آره اروين

  افتاد راه به

  کردم باز و ارمين اتاق در اهسته خيلي ولي سريع

 .ارمين بغل تخت رو گذاشت نگينو و تو رفت من از جلوتر اروين

  کردم بود عميقي خواب تو که ارمين به نگاهي

 ???نداره لباس چرا اين سرم بر خاک واي اي

 ديگه بريم بيا?ميکني نگاه چي به:اروين

  بست درو اروم خيلي و بيرون کشيد اتاق از منو

  رفتيم ايدين و من اتاق سمت به

 نمايدي بخوابن رفتن اروين و نگار ايدين، و نگار براي بوديم کرده که کاري شرح و توضيح بعد

 بود سواالت سري يه درگير من ذهن ولي بود برده خوابش تخت روي

 ?بود درست کارمون يعني

 ? کشيد اي نقشه همچين اروين چرا اصال

 ?ميکنه چيکار شه بلند خواب از نگين

 ميکنه سرخمون زنده زنده بوده ما کار بفهمه اگه

 ! خدا واي

 :نگين

  کردم حس کنارم رو کسي حضور که بخورم توجام غلتي خواستم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمنکاربر Anahid75 | شيطونا تا سه دو رمان

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

 

322 

 

 بخوابه من پيش اومده نفس باز اَه

 : زد نهيب بهم وجودم تو صدايي

 ها خواهرته نگين عههه

  نره يادت نداري رو کسي خواهرات جز تو

 باشيشون نداشته اي لحظه کن فکر اين به

 ! کن بغلش برو

 ستد که بخوابم دوباره خواستم و کردم بغل نفسو بسته چشم با نپره سرم از خواب اينکه براي

 اومد بند نفسم کردم احساس که شد حلقه دورم نفسم

 ?شده سنگين اينقدر دستاش چرا

 ?شده زياد نفس ابعاد قدر چه ، ببينم وايسا

 کشيدم بو ناخودآگاه بودم بغلش تو که همينطور

 .....بوي بيشتر نميده نفسو بوي که اين وا

 ??? چي

 ??!?ارمين

 کردم نگاه مقابلم شخص صورت به و کردم باز چشمامو تعجب با

 ارمينه که اين نه واي

 ?ميکنه چيکار من اتاق تو ارمين

 ?منه اتاق اينجا ببينم

  نيست من اتاق اينکه فهميدم خورد اتاق ديوار رنگ به نگام تا

 نععععععععع

 ارمينه اتاق اينجا
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 ???ميکنم چيکار بغلش تو و تختش رو ارمين اتاق تو من

 !!!!من خداي واي

 ?ميکنه فکر چي موردم در بفهمه ارمين اگه

  بغلش تو اومدم ميخواست دلم بکنه ميخواد فکر هر اصال

 . دار مشکل ي دختره شو خفه:زدم تشر خودم به رو

 ?ميزنم لنگ اينقد که خوردي چي من سر ننه اخخ

  خورد کمي تکون کردم حس

  شدم بدبخت واي

 ...وگرنه شم جيم سريع شه بلند ارمين اينکه از قبل بايد

  کردم باز دور از دستاشو زور به و کردم تقال کمي

 داره زوريم چه اوفففف

 (-!!!:زنش بدبخت

  پايين اومدم تخت از اروم

 گرفتم پيشونيمو عرق و وايسادم صاف

 ! اخيششش

  شدم راحت

  تخت رو شدم پرت و شد کشيده دستم پايين، اوردم دستمو تا

  ننه واي

 ?شد بيدار کي گودزيال اين

 ?:گفت کردو حلقه دورم دستشو ارمين

 ...سَ.... نَ...آ... من... مَ:من
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 بزنم حرف درست تونستم نمي که بودم شده هل آنقدر

 ? نياي کسي اتاق تو اجازه بي نداده ياد بهت مامانت. کوچولو آخي:ارمين

 (ديگه همينه مطلبم لپ خب. )طرفه در دوساله بچه با انگار که ميزد حرف جوري يه

 !!گرفت لجم

 مردمو ردخت اتاق تو مياي شب نصفه که توام از بهتر باشم هرچيم:گفتم کردمو نگاش جانب به حق

 ? ميکني بغلش و اتاقت تو مياريش

 هس و هست مشکلي يه دچار عقلي ناحيه از ميکردم فکر بودمش نديده حاال تا اگه خودم جان به

  زده رو سکته چهارتا

 ?اتاقم تو اوردم تورو من:گفت شده چپ چشاي قيافه و سر همون با

 اتاقت تو آوردن منو خونت تو شياطين و اجنه. پس نه:من

 ?نيومدي خودت پاي با خودت معلوم کجا از: پرسيد مشکوکانه قيافه با ارمين

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

 :نگين

 :(پايين شد پرت حقيقت در يا پايين پريد تخت رو از من جيغ از ارمين که کشيدم جيغي

 ... نکنه?ديدي سوسک ?شده چيزي? چيه:ارمين

 تکون جلوش دستمو اومدمو پايين تخت روي از مزخرفش حرفاي دادن ادامه از جلوگيري براي

 ?گفتي چي کن تکرار ديگه بار يه هي هي:گفتم و دادم

 ?خوبه حالت مطمئني نگين واي اي: گفت سرشو تو زد

 ?خوبي تو خوبم من: گفتم کردمو کج دهنمو مسخره حالت به

  خوبم منم ممنون:ارمين

 ? ميکني مسخره:من

 ? اي مسخره چه: ارمين

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمنکاربر Anahid75 | شيطونا تا سه دو رمان

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

 

325 

 

  افتاد ارمين لباس بدون بدن به نگام که شد چي نميدونم

  داره هايي عضله چه ننه واي

 !خوشگله چه

 شد جمع حواسم ارمين ي خنده صداي با

  واي اي

 .نگين سرت بر خاک

  بپوشيد رو لباستون لطفا ناصري آقاي:گفتم طلبکار و شدم مسلط خودم به

 اي تازه زچي ديگه اخه باشه نياز ديگه نکنم فکر فرهمند خانوم ولي:گفت آميزي شيطنت لبخند با

 ! کنه جلب رو شما توجه که ندارم

  بيشعور

 ?کني نگاه ميخواي رو چي ديگه بگه ميخواست

  ديدي رو چي همه که تو

 ! باش خونسرد نگين

  باش اروم

 .خوب دختر افرين

  رو پرو ي پسره کن اش خفه اروم ميکنم تاکيد اروم، برو حاال

 اخرشم گينن ولي. تسليمم من:گفت و باال برد دستاشو لبخند همون با که کردم نگاش عصبانيت با

 ?خوابيدي من اتاق تو اومدي ديشب چرا نگفتي

  اينجا آوردي منو تو. اينجا نيومدم من:گفتم عصبي

  ?ميزني تهمت روشن روز تو کنا نگاه عههه عههه:گفت و کرد مشت دهنش جلو دستشو

 پريدم جام از خورد در به که اي تقه با
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  هاست بچه از يکي مطمئنا

  نميکنه قشنگي فکراي قطعا ببينه وضعيت اين با رو ارمين منو اگه

 !!!واي

  رفتم پنجره سمت به ترس از

 ?کني چيکار ميخواي:گفت تعجب با و اومد همراهم ارمين

  شم قايم برم ميخوام ميره جلوشون ابرومون باشه ها بچه از يکي اگه:من

 ? کني پرت ارتفاع اين از ميخواي?شدي ديوونه:گفت شده گشاده چشاي با ارمين

  مجبورم:من

  شو قايم تخت زير برو بيا:گفت و کشيد بازومو

 .پايين ميرم پنجره از. نه:گفتم و بيرون کشيدم دستش از زيرکي با بازومو

  کردم پنجره ارتفاع به نگاهي و شدم خم کمي و

 !!! غريب حسين امام يا

 ? شم قايم کجا من گفتي:گفتم باز نيش وبا ارمين سمت به برگشتم

 !گرخيدم زيادي ارتفاع از کني فکر مديوني

  کرد اشاره تخت زير به ميزد لبخند حاليکه در ارمين

  تخت زير رفتم سريع نکردم معطلش منم

 !!!شده بيدار خواب از تازه و بوده خواب انگار بده جلوه جوري يه و کنه باز درو تا رفت ارمين و

 !!! غلطا چه

 :نگار

  پريدم خواب از گوشي آالرم صداي با

 !!!ديگه شو خفه ايشش
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  کردم گوشي ساعت به نگاه يه

 ?!?!?چييييي

 !!!صبحه نيم و پنج ساعت

 ?!?گذاشتم آالرم ساعت اين چرا من

 !ديشب

  اروين ي نقشه

 .....و

 !!نگين و ارمين واي

 کردم نگاه اروين به

 .بود خوابيده من به پشت

 !ما هستيم نرمالي شوهر و زن چه

 خوابيده من به پشت ذوق خوش آقاي اين اونوقت همن حلق تو خواب موقع شوهرها و زن ي همه

  شدي..... آدم يه عاشق که نگار سرت بر خاک:گفتم سرمو تو زدم

 لوهق. احساس بي. سواد بي.يارو هوي(اروين مخفف)آري. پاشو اروين:گفتم دادمو تکونش حرص با

 ميپره داره سوژه خره،. سنگ

 بغل پيرزنا مثل اينقد که بشورنت تخته سر الهي:گفت غر غر با و زد غلطي سمتم به خواب گيج

 ! نزن غر پيرزن،. ميکني غر غر من گوش

 ....ميگه شيطونه

 ... غ شيطونه نگار عههه:وجدان

 ?ميگي چي?مرگته چه?چيه

 !!شيطونه به آفرين صد بگم ميخواستم.هيچي!? من:وجدان
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  نزن اضافيم حرف و زحمت بي شو الل پس خب

 رفتم من.نداري منو لياقت.تربيت بي فرهنگ بي:وجدان

 .کم شرِت

 بهش زيادش ي عالقه از صحبتاش تو اروين که تخت کنار گلدون دادمو گوش شيطونه حرف به

 (-;ديوار به کوبيدم محکم داشتمو بر و بود گفته

 !نبودم من اوففف

 .داد صداييم چه

 من به رو تعجب و ترس با نشست تخت ورو پريد جاش از شيشه شکستن صداي با اروين

 ?بود چي صداي:گفت

 ! شما عزيز گلدون:گفتم کردمو باز نيشمو

  کردم اشاره گلدون هاي شيشه خورده و جنازه به دست با و

 ?ميخاره تنت:گفت من به رو وغضب اخم با و کرد گلدون به نگاهي اروين

 !شدت به اوففف:گفتم آميزي شيطنت لبخندي با

 هک حموم برو حتما کردي وقت ولي.ميخارونمش برات خودم نداره اشکال:وگفت کرد ريز چشماشو

 ! ميزني کهير دآري

 !بيشعورررررر

  برداشت خيز سمت به

  زد خيمه روم خودش و تخت رو کرد پرتم و کشيد بازومو برم در دستش از خواستم تا

 ? ميشکوني منو گلدون?کجا: گفت کردو نگاه چشمام تو ترسناک چشماي با اروين

  بودم ترسيده يکم نگم دروغ

  نبود آدم اروين اخه

 (???!بز چرا حاال)بود بز مثل هاش تالفي
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 . بيوفته کردن عر عر به مقابلش طرف ميکرد کاري

  برات ميخرم گلدون يه بابا.کن ولم اروين: گفتم و زدم زل شرک گربه مثل چشماش تو

 !!! کردم نگاه خرش شبيه بيشتر کنم فکر ولي

 بدي پس تاوانشو بايد. نميشه نچ:گفت و انداخت باال ابروشو

 ????تاوان

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

 :نگار

 ?بگيري تاوان ميخواي چجوري مثال?خوبه حالت مطمئني اروين:من

  اينجوري: گفت و زد لبخندي

 !بوسيد طوالني لبهامو و آورد جلو سرشو

 اما وسهب حتي کنيم برقرار اي رابطه هيچ باهم نبايد نامزديمون تو بودم گفته بهش خودم اينکه با

  نکردم تقاليي يا اعتراضي هيچ ناخودآگاه

 ! بود شيريني تاوان چه امممم:گفت و کشيد لبهاش رو زبونشو و کشيد عقب سرشو

 . بودها اخرت بار:گفتم کوبيدمو مشتي بازوش به

 اين همز تازه من. باش خيالم همين به آش بگو شما عزيزم:گفت و شد خم روم بيشتر شيطنت با

 نميشم بيخيالش هم حاال حاال دندونم زير رفته ها تاوان

  ميکنم چيکار من ببين بکن اينکارو تو: من

 ارچيک ميخواي اخه من کوچولوي آخي:گفت زد کجي ميبردلبخند لذت بحث اين از انگار که اروين

 ?کني

 ????کنم چيکار ميخواستم واقعاهم

  بودم فنجون و فيل مثل اروين دربرابر من

 !ميدم نشونت من بکن تو: گفتم لج با
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 !بوسيد لبامو دوباره و آورد جلو سرشو غافل نا و انداخت باال ابروشو يه

 !کنم چيکارت ميدونم

 ((-:گرفتم پايينش لب از محکم گاز يه

 خفه امونه لب بين که کشيدم جيغي که گرفت لبم از گازي چنان و نکرد نامردي اروينم بگما البته

 ! شد

  ببخشيد ?گرفت دردت! خانومم آخي:گفت لبخندش همون وبا عقب برد سرشو

 !بخندم بهت من شه افليج پاهات ايشاهلل اي مرض اي کوفت اي:من

 هک هروقت من دوما.يک نمياد بارون سياهه گربه دعاي به که کنم يادآوري بايد گلم خانوم:اروين

 تو ينمبب اصال! دارم دل منم بابا سوما. دو اينم ميگيرم تاوان وظيفته و نامزدمني که شما از بخوام

 مه اصراري هيچ بدون يا ببوستش ميده اجازه ايدين به راحتي به نفس? نفسي خواهر مطمئني

 ??چي من اما بخوابه اتاقش تو بياد ايدين شد راضي

  بخوابي من پيش بايد و حرفا اين و مني نامزد تو که داد گير اروين که افتادم روز اون ياد

 هک ام نامه پايان از بخشي اون کرد تهديد اروين که کردم قفل اتاقمو در و نکردم قبول من خب اما

 از ها بميري تو اين نه ديدم وقتي اما ميگه الکي ميکردم فکر اوال. نميده انجام رو اشه عهده به

 ابتشب کلي منم و بود مهم خيلي ام نامه پايان چون شدم راضي جورايي يه نيست ها بميري تو اون

 توامح بي تحقيق نميشد انجام اگر و بود اروين ي عهده به اصليش بخش و بودم کشيده زحمت

 اي يگهد دليله ه البته کردم قبول تقريبا پس.بدم انجام قسمتو اون که نبود خودمم توان در ميشد

 ودب محرمم ، بود زندگيم مرد وباالخره داشتم دوست خيلي رو اروين که بود اين کردم قبول که هم

 رطش بخوابه پيشم اروين گذاشتم که شبي اون از من اما. باشم باهاش که نداشت اشکالي هيچ

 ..... يا ببوسه منو نبايد که کردم

  سوخت براش دلم خداييش

  بود مرد يه اون

  بود خيلي بود کرده کنترل خودشو چي هر هم حاال تا

  بيام کوتاه وسادگي زودي همين به نميشد دليل بازم ولي
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 ببوستش ايدين ميزاره راحت نفس ميدونه کجا از اين ببينم وايساد

 ?ببوستش ايدين ميزاره نفس ميدوني کجا از تو: گفتم مشکوک

 !ديدم خودم:گفت و زد برقي چشماش

 ديدي خودت? چي: شد گشاد چشمام

  بار سه بلکه بار يه نه تازه بله: گفت و داد تکون سرشو

 .نفس سرت بر خاک يعني

 !!!دختر اخه اي جنبه بي تو چقدر

 ردمم خصوصي زندگي.ميمونه همونم و بود ديگه چيزها يه ما قرار اما باشي ديده حاال که گيرم:من

  پاشو من رو از هم حاال. نداره ربطي ما به

  شد ناراحت کردم احساس

 حاال. باشه ميخواي اينجور تو که حاال. باشه:گفت سرد لحني با و کشيد کنار روم از خودشو اروم

 ! آرمين و نگين پيش بريم پاشو هم

  بيرون رفت و پاشد جاش از

 ! شه اينجور نميخواستم من اه

  نبود درست کارت نگار:وجدان

 کردم چيکار من مگه?چرا

 نگار. محرمشي زنشي تو ? تو از بهتر کي. داره احتياجاتي يه مرده يه اونم باالخره بابا:وجدان

 ?گرفتن طالق قضيه همين سر شوهر و زن چقدر ميدوني

  دارم دوسش من شم جدا آروين از نميخوام من اما:گفتم ترس با

 ?نميکني قبولش چرا?نميکني همراهي باهاش چرا دآري دوسش واقعا اگه پس:وجدان

 ميگفت راست

  بود اشتباه کارم من
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  بود غلط ريشه و بن از شرط اين

 !!!خدا اي

  تره جدي خيلي چيزا اين از قضيه معلومه ولي

  باشه ديج خيلي قضيه اينکه مگر بشه ناراحت آروين مياد پيش کمتر ميگفتن ايدين و ارمين اخه

 !بيارم در دلش از شده جور هر بايد

  شديم تنها دوتايي که موقعي گذاشتم اينکارو

 ! کن کمکم خدايا

  باشه ناراحت دستم از عشقم نميخواد دلم

 کردم اشتباه من

 ...... 

 :ارمين

  بيرون ورفتم کردم باز رو در

  گذاشتم باز نيمه و در

 ?بله:گرفتهگفتم صداي با اروين به رو و کشيدم خميازه الکي

 ((-:بدم بازيگري تست برم باشه يادم

 ?شرکت بري نميخواي امروز:اروين

 ميرم چرا:من

 !ها ميشه ديرت داره خب:گفت کردو نگاه مچيش ساعت به اروين

 ?چنده ساعت مگه: گفتم کشيدمو هم تو اخمامو

  هشت به ربع يه:وگفت کرد شلوارش جيب تو دستاشو خيال بي

 ! شده ديرم وايييي
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  پايين اممي االن کردي بيدارم که ممنون باشه: گفتم اروين به رو کشيدمو صورتم به دستي کالفه

 بستم در و اتاق تو رفتم و

 گذشت خير به هوففف

 ?نگين?نگين:زدم صدا اروم

 ? شده چي:گفت و بيرون اومد تخت زير از

  شو حاضر اتاقت برو بدو. شده ديرمون:من

 ?چنده ساعت مگه:نگين

 هشت به ربع يه:من

 ?شم آماده دارم فرصت ربع يه فقط يعني نه:گفت متعجب

  دقيقه پنج فقط.نه:گفتم کردمو نگاهش جدي

 ?دقيقه پنج فقط?شدي ديوونه:گفت کردو درشت چشماشو

 قح شما ضمن در. زياده هم دقيقه پنج همين: گفتم و گرفتم گاز تو از دهنمو کردمو ريز چشمامو

 نميبره وقت دقيقه پنج از بيشتر که پوشيدنم لباس ،يه نداري کردن آرايش

 زانوت تا ايدب مانتوت ضمناً: گفتم سمتشو ،برگشتم افتاد يادم چيزي يه که دستشويي برم خواستم

 ييبال هر( گفتم جدي چشمايي و گونه تهديد لحني با) باشه تر کوتاه ناکرده خدايي واگر باشه

 !!!خودته با اومد سرت

 دستشويي داخل رفتم و

  زدم لبخندي اينه به رو

 !! ارمين ول اي

  کشتي حجله دم رو گربه

 ....اما

 کردم نگاه اينه تو خودم تصوير به گنگي با
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 ?چيه بپوشه کوتاه مانتو يا کنه آرايش بيرون ندارم دوست اينکه دليل اما

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

 :نگين

 !!! مرگ اي

  تو ميدونمو من باشه تر کوتاه مانتوت اگه:اوردم در اداشو

 !  بابا برو

 ! اخالق گند ي پسره اه اه

 چه تو به شرکت بيام بپوشم دکلته ميخواد دلم اصال

 !ميدم نشونت

  کردم باز درو و رفتم اتاق در سمت به حرصي

 نفهمه چيزي کسي تا ميبود جمع حواسم بايد

  جلوم پريد نگار که ميشدم رد راهرو از اروم داشتم

 !!قلبم واي

 ?داري مشکل عزيزم:گفتم حرصي

 نبودي اتاقت تو ، کنم بيدارت اومدم?بودي کجا راستي. خوشگله داري شما مشکلو: نگار

 ?من:کردم هل ناخودآگاه

 ديگه آره:گفت و کرد نگام مشکوک نگار

  بفهمه که االنه ولي اي

 ?بگم چي حاال

 !!!فهميدم آها

 ........................................... 
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 :نگين

 تا کنم ورزش کمي تا باشگاه رفتم همين براي نميبرد خوابم بود بد حالم خيلي ديشب ميدوني:من

 . برد خوابم اونجا که شد چي دونم نمي. بخوابم و شم خسته

 !!!!نگين دروغ ايول

  ساختي چي

  شده ديرت که شو آماده زودتر برو حاال:گفت و کرد نگام مشکوک کمي نگار

  ميگه راست اخ اخ

  رفتم من پس باش:من

  دادم تکيه بهش و بستم در و اتاقم تو رفتم

  گذشتا گوشم بيخ از خطر اخيش

  شه بسته ارمين دهن که ميکردم آرايش جوري وگرنه کنم آرايش نداشتم وقت

 کنم آرايش شرکت تو ببرم آرايشمو لوازم ميتونم البته

 ميکنم اينکارو آره

  ميده دستور من به پرو ي پسره

  رفتم کمدم سمت به

  که بپوشم کوتاه مانتو تونستم مي اما کنم آرايش نداشتم وقت

  کني عوض بايد ميگه ببينه االن ارمين اگه اما

  بپوشم رو کوتاه مانتو شرکت تو و بپوشم مانتو دوتا مجبورم پس

  همينه آره

  آوردم در قرمزمو کوتاه مانتو

  مانتو نه لباس ميذاشتن اسمشو بايد
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 نرسه باسنم زير تا کنم فکر بود کوتاه خيلي

 بپوشم مانتويي همچين عمرا وگرنه کنم لج ارمين با ميخوام که کنم چه

 بود زانوم تا که پوشيدم روش هم مشکي نخي مانتوي يک و پوشيدم رو مانتو

 پوشيدم قرمزمو مشکي ساق و پوشيدم رو ام مقنعه سريع

  کيفم تو گذاشتم آرايشم لوازم همراه به و قرمزم شالم و

 ! رفت يادم لنزمو اخ اخ

 کنم چيکار ميدونم

 خداست کار شدنم بلند بيوفتم لج دنده رو وقتي اما نيست درست کارم ميدونستم خودمم

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

 رو سه طبقه ي دکمه ارمين به توجه بي و شدم آسانسور سوار سريع شرکت به رسيديم وقتي

 دادم فشار

  کنم اجرا عملياتو تا اتاقم تو رفتم سريع شدم شرکت وارد وقتي

  کردم عجله اينقدر گرفت نفسم اوففف

 ! شم کار به دست بعد بياد باال نفسم تا صندلي روي نشستم يکمي

  خورد در به اي تقه که بيارم در آرايشم لوازم تا کردم دراز کيفم سمت به دستمو

 ! شدم هول کردن بدي کار انگار که ها بچه اين مثل

  دادم ورود اجازه و بيام خودم به کردم سعي

  بود ارمين منشي

 !!عملي دماغ چندش ي دختره ايشش

  دارن کارتون ناصري آقاي فرهمند خانوم:گفت دماغيش تو صداي با

 ميخواست بود داده بهم پريروز که رو برج اون هاي نقشه ميدونستم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمنکاربر Anahid75 | شيطونا تا سه دو رمان

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

 

337 

 

  ميام خودم من برو تو باشه:من

  رفت و کرد نازک چشمي پشت

 !تره زشت غازم صداي از که صدات اون با عملي ي دختره بري قربونم الهي

 نداره زدن بچه نگين عهه

  آوردم در کوچيکم ي اينه با و آرايشم لوازم کيف سريع

 کمي سفيد لب خط با بعدش زدم دستم و گردنم و صورتم روي اوردمو در برنزمو کرم همه از اول

 اليدمم لبهام به اوردمو در قرمزمو رژ بعد و بياد نظر به تر برجسته لبم که کشيدم خط لبمو باالي

 مشکي سايه با همراه کشيدم چشمم تو و پلکم باالي کلفتم چشم خط يه

  زدم اي قهوه رژگونه هم کمي

 بودم نکرده آرايش اينقد وقت هيچ حاال تا اوففف

  ريمل يکمي با ميزدم لب برق يه هميشه

 ! همين

 .....االن ولي

  لنز و ريمل بود مونده فقط

  گذاشتم چشمام تو دقت با اوردمو در جاش از سبزمو لنز اول

  زدم چشمام به ريمل تونستم تا بعدم

  کردم نگاه اينه تو خودم به

  ميکنم زياد داغشو پياز حد از زياد داشتم خودم نظر به اما بودم شده خوشگل

  ارايشو ميکني پاک اومدي ارمين اتاق از که بعد بيخيال نگين:گفت درونم از صدايي

  ميکنم پاکش ميام بعدش آره

 نميکنم اجرا دستوراشو من بدم نشون ارمين اين به يکم ميخوام فقط
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  کيفم تو وگذاشتم اوردم در رو ام مقنعه و مشکيم مانتو

 انداختم شل قرمزمو مشکي شال

  کردم خودم به ناگه يه

  شدم خراب دختراي شبيه چقد من خداي واي

 !! نگين سرت بر خاک

  کارم اين از بودم شده پشيمون کل به

 .... که بزارم نمايش به خودمو خوام نمي کنم لجبازي ميخوام

 !خوب دختر کن عوضش برو

 بيارم در کيفم تو از رو مشکي مانتو خواستم تا

  شد باز تقي صداي با در

  برگشتم در سمت به مبهوت

  بشه کسي اتاق وارد زدن در بدون نداشت حق هيچکي

 گفتم و کردم نگاه....به تعجب با

 ?ميکني چيکار اينجا تو:من

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

 :نفس

 فتمگ کردمو بود شده جوري يه حاال تا صبح از که اروين به رو شدن خارج خونه از نگين و ارمين تا

 ?گفتن چي?شد چي ببينم بگو سريع:

 نيوفتاده خاصي اتفاق که داد رو جوابم حوصله بي

 ودتخ تو دارم کار جايي من نگار:،گفت بودم نديده ازش حاال تا که لحني با و کرد نگار به رو بعد و

  دانشگاه بيا
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  رفت شدو بلند جاش از بده اعتراض مهلت نگار به اينکه بدون و

 ?بود چش اين:گفتم نگار به رو

  نميدونم:گفت ناراحتي با

 دانشگاهش براي شه آماده تا باال طبقه رفت و شد بلند صبحونه ميز پشت از و

 ?نميزدن مشکوک دوتا اين نظرت به:گفتم کردمو ايدين به رو

 ام بهتره دوتاست خودشون بين باشه افتاده اتفاقيم هر خانومم:گفت و زد بهم لبخندي ايدين

 کنما نمي ارفاق من?امتحان برا خوندي چيزي شما راستي. نکنيم دخالت

 ينارو و نگار فکر از کل به دارم رياضي امتحان فردا پس و شده شروع ترم امتحاناي اينکه ياد با

  بيرون اومدم

  نکردم باز کتابم الي واي اي

 کن کمکم خدا رو تو ايدين واي: گفت التماس با

 بقيه حق نميشه عزيزم بعدشم بده من به رو کره اون شما اول:گفت کردو رنگ پر لبخندشو ايدين

 ! ميشه ضايع

  دادم بهش رو کره

 ! کردم شوت البته

 ..... !ي پسره

 ! اخالق استاد ميشه ميرسه ما به که نوبت

 .توروخدا ايدين:گفتم ناله و عجز با

 .خدا رو تو نفس:گفت خودم لحن با

 .مياره در منو اداي مسخره

  بدي خيلي:من

 خانومم خوبي خيلي تو برعکس: گفت و کرد رنگ پر دوباره رو بود شده رنگ کم که لبخندش
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 تو نيک خرم حرفا اين با نکن سعي: گفتم ولي.بود افتاده راه دلم تو کني آب قند کارخونه اينکه با

 ! کني کمکم بايد

 يچه که بگم شما به چقد من عزيزم: گفت و کرد بهم نگاهي ميماليد نون روي رو کره که حالي در

 ?من براي نداره وجود بايدي

 مغرور ي پسره اه

 .... نکن کاري ببين: گفتم بهش گونه تهديد و برداشتم تهديد به دست

 باشي پايدار روش و بديش انجام نميتوني ميدونم که نکن تهديد:گفت و باال آورد دستشو

 ??تونم نمي من:گفتم و زد برقي خشم از چشمام

 دهفاي که ديدي اما?کردي تهديدم حاال تا چقد? نمياد يادت:گفت کردو قالب سينش رو دستاشو

 . ميزدي زيرش خودت. نداشت

 خورد زنگ موبايلم که بدم جوابشو خواستم

 کردم گوشي ي صفحه به نگاه يه داشتمو برش ميز روي از

  بود نيوفتاده اش شماره

  ?ميشه چيزي همچين مگه

  دادم جواب و کردم ايدين به نگاهي ترديد با

 ??بله:من

 تحويل رو اش جنازه گرنه برسه بهت زنده ميخواي اگه ميگم چي ببين کن باز گوشاتو خوب:

 ميگيري

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

 :نگين

 : بعد ساعت چند

 کشيد دهنم رو از رو چسب
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  بودم بسته پاهاي و دست با تاريک نيمه اتاق توي صندلي روي

 ? ميخواي چي من جون از:گفتم و کردم نگاه چشماش تو نفرت با

 جونتو:گفت و زد زل چشمام تو

 ميکنن پيدا منو بقيه و ارمين باش مطمئن:گفتم اطمينان با

 هب?گرفتي کم دست خيلي منو عزيزم:گفت و زد چنگ موهامو و سرمو پشت رفت و زد پوزخندي

 ? ميشه هم تو غيبت متوجه برادرش زن ناگهاني غيبت و عزيزش برادر مرگ با ارمين نظرت

 شد گرد چشمام حرفش شنيدن با

 ....ايدين يا اروين يا يعني

  من خداي نه

 ..... نفس يا نگار يا يعني

  ابوالفضل يا

 !! ميگه دورغ داره اون

  ميگي دروغ داري:من

  کردم اينکارو که نکن شک:گفت و گوشم زير آورد سرشو

  کردم نگاه چشماش به کردمو کج سرمو

  برام بود شده چهره ترين زشت لحظه اون در اما بود خوشگل و جذاب العاده فوق

 !! تو ميدونمو من بياري يکيشون سر باليي اگه:من

 از تو عزيزم آ آ: گفت و زد کجي لبخند و لبم رو گذاشت رو اش اشاره انگشت و روبروم اومد

 کن تهديد بعد شو مطمئن خودت وضعيت

 !! پستي خيلي:من

 حرفو اين پامي و دست زير که موقعي اون بزار:گفت و کرد بدجنس چشماشو ، لبخند همون با

 ! بزني
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  کردم تف صورتش تو و کردم نگاهش خشم با

  بکني توني نمي غلطي هيچ:من

 مميکن شروع االن همين از کارمو يا وحشي ي گربه ميشي اروم يا:گفت و کشيد موهامو خشم با

 حرفايي اين از تر احمق تو?ميترسوني بچه:گفتم زدمو پوزخندي

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

 :نفس

 :قبل ساعت چند

 ?شما:گفتم و دادم قورت دهنمو آب

 ! شو دور ازش اي بهونه يه به.نکن تابلو ايدين جلوي:

 ?ميشناسه رو ايدين کجا از اين

 ? نشسته من پيش ايدين ميدونه کجا از

  بزنم لبخند کردم سعي کردمو نگاه ميکرد نگاه منو مشکوک که ايدين به ترديد با

 ?عزيزم خوبي?تويي جون مهري عهه:من

  شو دور ازش حاال. بلدي خوب کارتو افرين:

  ?کردي ازدواج واي.... عزيزم آره:گفتم تعجب و باترس

 رو اش صبحونه ادامه داشت و بود شده راحت خيالش انگار که کردم ايدين به نگاهي دوباره

  ميخورد

  گرفتم فاصله ازش کمي پاشدمو صندلي روي از

 بگير فاصله بيشتر:

  شد حبس سينه تو نفسم

 ميديد منو بود هرکي مرد اين
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 !!! بود خونه اين تو

  بيرون اومدم اشپزخونه از

 ستماليد که بود چي صداي ببينم که برم اشپزخونه سمت به خواستم اومد اشپزخونه از صدايي که

 گرفت قرار دهنم رو

  نداشت فايده اما کردم تقال کمي

 ديگر و افتاد هم روي چشمام که کشيدم نفس و اوردم کم نفس ولي نکشم نفس کردم سعي

 .........هيچ

 ........ 

 : ارمين

 !!!سرم اخ

 . شد بلند گردنم ترق ترق صداي که برداشتم ميز روي از سرمو

 !!!اخ

 ?برد خوابم کي من

  اومد سرم باال از صدايي

 !!شدي بيدار عجب چه:

 کردم نگاه بود وايساده سرم باال که سانيار به تعجب با

 ?ميکنه چيکار اينجا اين

 کردم اطرافم به نگاهي

 ! است اداره که اينجا

 !بودم شرکت تو من مياد يادم که جايي تا اما

 ?ميکنم چيکار اينجا من: گفتم سانيار به رو
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 ?نيس يادت هيچي يعني:گفت و کرد نگام تعجب با

  شدم اتاقم وارد که يادمه جايي تا فقط:گفتم و کردمو نگاهش

 ?بعدش و:

  کردم فکر کمي

 نيومد يادم هيچي اما

 نمياد يادم هيچي:من

  گرفت درد شدت به که گذاشت سرم رو دستشو

 کشيدم هم تو اخمامو

 ?سرت تو زد کي نيست يادت يعني:گفت

 ???سرم تو زد کسي

 نمياد يادم هيچي نه

 انداختم باال نفي نماز به سرمو

 ?خبره چه اينجا

 ?!?اينجام من چرا

 !!ببينم بشين بيا:گفتم سانيار به رو شديد اخم با

  کرد قفل اش سينه رو دستاشو و روم روبه صندلي روي نشست جانب به حق

 .سرگرد بفرماييد:گفت

 ? اينجام من چرا?افتاده اتفاقي چه ببينم بگو:گفتم

 رکتش دم بزاريم محافظ بزار بهت بهت سرهنگ منو چقد:گفت و کشيد موهاش تو دستشو کالفه

 .تماتهس خودم ي نتيجه اينم بفرما. هستم ،خودم هستم خودم ميگفتي هي?ميکردي قبول مگه اما

 .ميکرد کار مخم رو دريل مثل داشت حرفاش با
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 ?شده چي بگو ميگم بهت دِ:گفتم ميزو رو کوبيدم عصبي

 .... و بوده نفوذي منشيت....خب ميدوني:سانيار

  شده ناپديد نگين:گفت کردو بهم نگاهي ترديد با

 ?? چي

 ميرسوند اوج به رو عصبانيتم و ميکرد ام کالفه زدنش حرف تکه تکه با

 ?بزني حرف آدم مثل که بيارم سرت باليي يه يا ميدي توضيح درست:غريد باعصبانيت

 ! شد زده اتاق در که بزنه حرفي خواست

 !بود پور مهدي

 !ترسو کمي البته و جدي و ميانسال مرد يه

 هست مهمي مطلب. بياين لحظه يه ميشه اگه قربان:گفت سانيار به رو و کرد احترام اداي

 ?بدونم نبايد من که مطلبيه چه

 . بگو همينجا:گفتم کردمو نگاهش جديت با

  کرد سانيار به نگاهي تعلل با

 !بگو نداره اشکالي:گفت سانيار که

 ...و گرفته قرار حمله مورد ناصري سرگرد ي خونه متاسفانه:ستوان

 !واي

 ?ممکنه چجور چيزي همچين:گفتم عصبانيت با و نشستم صندلي روي خيز با

 بده ادامه کرد اشاره ستوان به رو و باشم اروم کرد اشاره و گرفت دستمو سانيار

  شدن دزديده هم فرهمند نفس خانوم متاسفانه: ستوان

 ?ميکردن غلطي چه اونجا لعنتي محافظاي اون پس:گفتم کردمو نگاهش عصباني
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 طرافا بيهوش ساعت سه از بعد و نبودن پستشون سر اونا راستش:گفت بلندم صداي از ترس با

  شدن پيدا کرج

  بودم عصبي

 عصبي خيلي

 !ميدادم خودم دست کار قطعا نميکردم خالي رو عصبانيت اين اگه

 واردي توي کوبيدم محکم و برداشتم رو ميز روي که رو گلدوني شدمو بلند جام از عصبانيت با

 اين پس. داشت دزدگير همه اون. داشت دوربين همه اون شده خراب ي خونه اون. لعنتي:من

 ?شدن چي المصبا

  ردهک فعال غير رو همه و کرده نفوذ ها دزدگير و دوربين و کامپيوترا به نفر يه قربان:گفت ترس با

 لعنتييييي لعنتي لعنتي:زدم داد

 !!!بيرون برو:گفتم داد با ستوان به رو

 بيرون رفت ترس با ستوان

 ?کرده گناهي چه خدا بنده اون?چته پسر هي: وايساد روبروم و شد بلند جاش سانياراز

 نشستم صندلي روي و زدم کنار رو بود گذاشته ام شونه روي که دستشو اهميت بي

  شد صحبت مشغول و داشت برش سانيار که خورد زنگ ميز روي تلفن

 ?بودش کي کار يعني

 ?کرده هک رو ها دوربين کي

 ?اومده باليي چه ايدين و اروين و نگار سر

 ?کردن نفوذ من خونه تو راحتي اين به چجور

 ? رو نگين هم و دزديدن رو نفس هم چرا

 .....ساالري يعني
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 ??کيه ساالري

 !!!جواب بدون همه اما بود ذهنم تو سوال صدتا

 !!!ميکرد ام ديوونه داشت جوابي بي اين

  بپرسم سانيار از بايد

 ! بياره درم سردرگمي اين از کمي بتونه اون شايد

  کشيد عميقي نفس و گذاشت رو گوشي مدت يه بعد سانيار

 نشدم اش مکالمه متوجه که بودم غرق افکارم تو اينقد

 ?سانيار:من

 ?بله:وگفت باال آورد سرشو

 شده چي بگو: من

 ?بدوني ميخواي چي:وگفت کرد ام کالفه چشماي به نگاهي

 کردم فکري

 ميشد معلوم ها بچه نگارو تکليف بايد هرچيز از قبل

 ?کجان ايدين و اروين و نگار:گفتم بهش رو

 بتهال کردن روبيهوش ايدين بدزدن رو نفس خواستن وقتي;گفت ترديد کمي کردوبا بهم نگاهي

 عدب و کرد مکث کمي. بياريم گير نخي سر شايد مبپرسن سوال ازش دارن ها بچه و بهوشه االن

 بيمارستانه تو نگارم: گفت

 کردم نگاه چشماش تو و اوردم باال سريع بود دوخته ميز به که نگامو بيمارستان گفتن با

 ?چي براي بيمارستان?بيمارستان:من

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

 :نگين
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 مياد خوشم سرسختيت همين از: گفت و داد فشار محکم گرفت دستش تو چونمو

 رکيه و ميره و توش مياد يکي دقيقه هر گاراژه که شما دل ماشاهلل:گفتم کردمو غليظ پوزخندمو

 ديگه هرکيه

  شنيد حرفمو که انگار نه انگار اصال

  بود لبام روي نگاهش

  بود انگيز وسوسه خيلي لب خط و قرمز رژ با که باليي

  نگين برسرت خاک اي

  هش گرفته لبات اين از کامي يه نمياد بدت خودتم اينکه مثل نه:گفت کشيدو دستي لبام روي

 ميشکوندم گردنشو بود باز دستام اگه

 !!!عوضي هيز ي پسره

 زد يبرق چشماش حرفم با! )نمياد بدم هم اصال?بياد بدم چرا نچ:گفتم زدمو زل چشماش تو جسور

 به نگاه يه)که ميخواد لياقت من از گرفتن لب فقط(فرش رو ميارمت عرش از االن کن صبر هه.

 باشه تو وجود تو چيزي همچين اصال ميدونم بعيد(گفتم و کردم سرتاپاش

  پدر هم شدم مادر هم کم سن تو من

  برادر هم

  عمو هم

 دايي هم

 ... هم و

  نکشن سختي نگار و نفس تا

  شدم محکم و کشيدم سختي من اما

  شدم سنگ

  مرد يک مثل شدم قوي
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 مرد يک مثل شدم جسور

 ? مرد چرا اصال

 ???ببرم کار به خودم براي رو مرد چرا

  شدم قوي شيرزن يه مثل من

  لغزيد جا يه پام که ميگفت بهم حسي يه ولي

  شد آب ميبود سنگ بايد که دلم

 .....اما ميخواد رو يکي دلم

 ....يعني

 و بود ترسناک من براي همين و ميکرد کنترل رو عصبانيتش اين چرا دونم نمي اما بود بهزادعصبي

  بکنه رو کاري دليل بي که نبود آدمي بهزاد چون خطر زنگ نوع يه البته

 !بدم نشونت رو واقعي لياقت داري دوست خيلي اينکه مثل جون دختر هي هي: بهزاد

  شد نزديکم و

 هزمزم و جلو اوردم سختي به سرمو?ميشناسيش اصال مگه وا:گفتم کردمو گرد الکي چشمامو

 بشه حاليشون لياقت حيوونام ميدونم بعيد:کردم

 ي هرزه شو خفه: زد داد و زد بهم سيلي يه محکم. رسيد اوج به عصبانيتش کردم خودمو کار

 . اشغال

 هرزه:گفتم جسارت با برگشتمو سمتش به حرفش اين با که بود شده متمايل چپ سمت به سرم

 خيابوني ي پسره بود بد اول همون از طالعش که زاييده نحسي ي بچه همچين که مادرته اون

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

 :نفس

 !!تنگه جام چقد ايش

 شده اويزون ازم درختي ميمون مثل آيدين اين باز حتما
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 ....!!!!! ي پسره ايش

  کردم باز چشمامو عصبي

 زياده نور چقد اوه اوه

 !شدم کور بابا ، کنن رسيدگي مسؤولين

 بدم تکونش تونم نمي ديدم که بگيرم چشمام جلوي دستمو خواستم و کردم جمع چشمامو

 ?شدم نخاع قطع نکنه واي

 ميکنم حس پاهامو بابا نه

 ?است بسته دستام چرا

 ??برده خوابم صندلي رو من وچرا کي اصال

 ?نمياد يادم هيچي چرا

 ?گرمه اينقدر هوا چرا

 ?اينجوريه اينجا چرا

 ?باشم داشته بچه تا شيش دارم دوست من چرا

 ?ميشه ضايع اينقد زنان حقوق اينقد چرا

 ?کيم جيگر من نکرده معلوم اما يکديگرند اعضاي آدم بني نوشته درش سر ملل سازمان چرا

 ?دارم دوست لواشک من چرا

 ?گوريله شبيه ايدين نظرم به چرا

 جون نفس:وجدان

 ?جونم

 ???خوبه حالت ميگما:وجدان

 ?خوبي تو خوشگلم آره
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 کمه تختت يه که ميدونستم اولم همون از: تاسف با وجدان

 .بابا برو. ميدادم درست جوابتو نبايد اولم از اه

  بود کرده عادت نور به چشمام

 زدم ديد رو اطراف و دور

 ?کجاست ديگه اينجا

 باشه داشته اتاقي همچين اينا ايدين خونه نکنم فکر

 ببينم وايسا

  بستن که پامو دستو

  نامعلومه که اينجام

  نمياد يادم هيچيم

 !!!شدم روبوده کنم فکر

 ????دزديدن منو واقعا يعني جون آخ

 !کمه تختت يه ديدي:وجدان

 نشو من گرانبهاي وقت مزاحم اينقد.خونتون برو ميگم

 ?مشکليه.برم نميکشه عشقم ضمن در. مراحمم من:وجدان

 !!پرويي خيلي

  بگو جديد چيز يه ميدونستم اينو:وجدان

 ندارم حوصله بابا برو

 ?بخرم برات برم?نداري حوصله آخي:وجدان

 !دارم وجدان منم دارن وجدان مردم بفرما

 ميخوره بر بهم داره ديگه دختر هي:وجدان
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 .خوش دل و سالمتي به.بخوره خوب

 !خداحافظ.شو گور به زنده.بمير.بپوس هم تو. رفتم من اصال:وجدان

 !رفت اخيش

  است کنه چقدر

 ?دزديدن منو واقعا يعني ننه واي

 !!باحال چه

  هبد نجات خبيث آدمهاي اين دست از منو من سوپر يه ومثل من دنبال بياد ايدين کن فکر واي

 ! رويايي چه ايول

 (اسفنجي باب در پاتريک لهجه با)دارم دوست رويايي من

  کردم ورم و دور به نگاهي دوباره

  بود سفيد ديوارش که ساده اتاق يه

  بود اتاقم وسط تقريبا من

 يدادمم تکون دست دوربينه برا بود باز دستام کاش. بود نصب دوربين يه باالش که بود در روبروم

!!. 

  بود ديوار کنم فکر پشتمو

 بود پوشونده رو جلوش کلفت ي پرده يه که پنجره يه چپم طرف و کمد يه راستم طرف

 هيچ ديگر و بود سرم باال که نور پور لوستر يه و

  اي ديگه چيز يا فرشي يه از دريغ

  رفت سر ام حوصله اه

 ! بزنم صدا رو محترم گروگانگير اين بزار

 !!گروگانگير آقاي هوييييي:من
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 !!! ميشه اکو صدا اينجا اواااا

 صدام اکوي عاشق من

 ! قشنگه صدام چقدر من بفهمه گروگانگيرم اين بخونم شعر يه بزار

 ننه ننه.ميشنگه واسش من دل هوشنگه پسره اسم.منه عاشق پسري يه ننه ننه ننه ننه.يوهووو:من

 شوهرم راچ ننه ننه ننه ننه.ميزاره سرم سربه مياره واسم کيفمو مدرسه به ميرم که صبحا ننه ننه

 ....از مگه نميدي

 مخوانندگي وسط پريد نشسته مرغ تخم مثل يارو يه و شد باز در بخونم رو اش ادامه خواستم تا

  کردم تو بود اومده که فردي به غضب با نگاهي

 !آشناست قدر چه اين ببينم کن صبر

 سوال يه آقا:من

 بپرس:گفت جدي صداي با

 ?ديدم کجا قبال رو شما من:گفتم باز نيش با

 !ميشي متوجه زودي به:گفت و زد پوزخندي

  کردم فکر يکمي

  شوخي و بازي مسخره بدون

 ???اينجام چرا

 ?? چرا

 ?چيه دليلش

 بنداز کار به مختو نفس

 شد رد چشمام جلوي از تاري تصاوير يه

  صبح
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 اروين حوصلگي بي

 نگار هاي سرباال جواب

 غريب و عجيب تماس

  مرگ به تهديد

 ايدين از فاصله

 اشپزخونه از اومدن بيرون

 .....و اشپزخونه از صدا شنيدن

 ........................... يعني

 :ارمين

 ...اروين راستش:گفت و کرد بهم نگاهي سانيار

 ?چي اروين:گفتم حرفشو وسط پريدم

  بوده عمد از کامال تصادف البته. کرده تصادف:گفت و انداخت پايين سرشو

 ?چي يعني:گفتم گيج

 ونيمد نمي دقيقا ما:گفت و پايين انداخت سرشو دوباره و کرد چشمام به نگاهي و باال آورد سرشو

 که يمميدون اما. نه يا يکيه رسونده صدمه اروين به که کسي با دزديده رو نگين و نفس که کسي

  بوده عمدي کامال تصادف

 ?بکشن رو اروين ميخواستن يعني:گفتم کشيدمو توهم اخمامو عصبي

  نرسيدن هدفشون به خوشبختانه اما آره:سانيار

  زدم موهام تو چنگي

  برام بود سخت خيلي روز يه تو اتفاق همه اين هضم

 ?چطوره حالش االن:گفتم کالفه
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 .کماست تو متاسفانه:گفت و باال آورد سرشو

 وايييييي: من

 رفت تلفن سمت به شدو بلند جاش از

 گرفتم دست تو سرمو و دادم فشار هم روي و بستم چشمامو

 ?ميري کجا: گفت سمتمو برگشت دست به گوشي سانيار که شدم بلند جام از

 .بزنم صورتم و دست به ابي ميرم: کردم زمزمه کالفه

 بيرون زدم اتاق از و

 

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

 کردم بود تلفن با مشغول که سانيار به نگاهي

 ??ميزنه حرف کي با

 بااجازه.نباشيد نگران بله. قربان چشم. اينجاست بله:گفت و انداخت بهم سانيارنگاهي

  کرد قطع رو تلفن و

 ....بو سرهنگ: سانيار

 کرد قطع رو اش مکالمه

 ميومد بيداد و داد صداي

 ?کيه صداي:گفت و کرد بهم نگاهي تعجب با

 شدم بلند جام از

  ?سرش رو گذاشته رو کالنتري که بود کي

  بود آشنا برام صدا

  کردم باز رو اتاق در
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 ميومد اونور راهروي تو از صدا

 رفتم راهرو اون سمت به

 ?ارمين ميري کجا:شد کشيده بازوم

 کيه صداي ببينم ميرم:گفتم و کشيدم دستش از بازومو شدت به و کردم بهش نگاهي

 . شد واضح برام صدا شدم نزديک که راهرو به

 .بود ايدين صداي که اين

 ميکرد دعوا شريعتي بازپرس با داشت

 شدم نزديکش سريع

  ميبود بازداشتگاه بايد امشبو ميگرفتنش مامورا اگه

 گردوندم برش و گذاشتم اش شونه رو دستمو

  ناصري سرگرد شدم

 ?اينجا خبره چه:گفتم کردمو غليظ اخمي

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

 :نفس

 کردم اش چهره روي دقتي

  بودمش ديده قبال بود هرکي

 ....اينکه وايساببينم

 .نه

 اهاشب شب اون که همون?نيستي نگار استاد همون تو ببينم:گفتم بهش رو شده ريز چشمايي با

 ?رقصيد

 !داري خوبي ي حافظه ميبينم نه:گفت و زد لبخندي
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 ?ميخواي چي من جون از:گفتم کردمو نگاهش عصبانيت با

 (USB)رو بي اس يو ميکرو اون البته خودتو:گفت و کرد تر پرنگ لبخندشو

 ??چي

 ?رو چي چي

 ?منظور:گفتم کردمو اخمي

 ! گرفت ديگه چيز يه اون اما بود چي چي ميکرو اون من منظور

 جاش به نداشت منو داشتن دوست لياقت خب اما داشتم دوست خواهرتو: گفت و کرد اي خنده

 .. الوات ي پسره اون

 سيک سوما داشتي دوست نگارو کردي غلط تو دوما خودتي الوات اوال: گفتم حرفشو وسط پريدم

 ...منظور نگارچهارما نه تويي نداره لياقت که

 زارب:گفت و کرد نزديک بهم صورتشو و گذاشت صندلي طرف دو دستاشو و صندليم جلوي اومد

  من ي واسه بنداز راه دوما اوال بعد خانومي بزنم حرفمو

 صداي ام ثانيه سه ي واسه حتي ندارم تحمل من نميشه نچ:گفتم و کردم چشماش به نگاهي

 بشنوم نحستو

  کرد تر نزديک سرشو

 !!بود ترسناک بيشتر نداشت رو زيبايي اون نزديک از ميکردم دقت که حاال

 .کن صبر دقيقه دو کوچولو پيشي:گفت و کرد بهم نگاهي

 .نزن حرف ميگه هي ميگه چي محترم يابوي اين ببينم تا گرفتم جيگر به دندون دقيقه دو

 رتخواه ميگفتم داشتم:گفت و کوبيد بهم ومحکم برداشت صندلي روي از دستاشو و شد صاف

 .. اما. شدم بيخيالش منم. پسره اون با رفت

  شد چندشم که کرد بهم محبت با نگاهي

 !!بشورنت تخته سر
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  رفت دلم دوباره شب يه اما:داد ادامه

  فرودگاهه نيست که دل ماشاهلل

 ! نفر يه ثانيه يه هر

 ميشد ديگه يکي براي شب اون عشقم اما:گفت و وايساد پشتم رفت

  نداره شانس بيچاره آخي

 !ديگست يکي عاشق عشقش ميشه عاشق هروقت

 ! بشه دار شوهر زن عاشق نبايد چيز همه بي اين البته

 ?ميگه من به داره رو اينا چرا اما

 ....نکنه

 رو دختر اون اما کردم فراموش راحتي به خواهرشو:گفت و گذاشت ام شونه رو پشت از سرشو

 . بيارم بدستش گرفتم تصميم پس تونستم نمي

 !!!نهههههه

 ?ميگي من به اينارو چرا:گفتم کردمو کج ام شونه سمت به سرمو

 !!!نفسم تويي دختر اون چون: گفت و زد لبخندي

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

 :ارمين

  کردم نگاه خيسش چشماي به تعجب با

 ???ميکرد گريه داشت ايدين

 !ميکنه گريه همه چشماي جلو داره مغرورم داداش نميشه باورم

  باشه داداشم غرور شکستن شاهد کسي بزارم نبايد
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  خودم اتاق سمت به کشيدم دستشو

 ? کردي شلوغش چرا?چته:گفتم کردمو ول دستشو شديم که اتاق وارد

 ?شده چي اصالميفهمي:گفت و کرد نگاه چشمام تو تعجب با

 ! نميفهمم رو تو کاراي دليل اما آره: گفتم کردمو قفل سينم روي دستامو

 .نميفهمي تو درسته:گفت و زد تلخي لبخند و کرد نگاهم داشت اشک نم که چشمايي با

 يعني شده گم عزيزت. عشقت. نفست. زنت که نميفهمي:داد ادامه غم با و کرد مکثي

 !زنتي نگران که نميفهمي?چي

  نياد سرش باليي که نگرانشي

  پوشوند صورتشو دست با و زد زانو زمين روي

 . همينميف!بياد سرش باليي نکنه و است بچه نفس هنوز اينکه از ترس نميفهمي ارمين:ايدين

 ينميفهم چون نشدي عاشق چون نميفهمي تو: گفت و سينم تخت زد دست با و شد بلند داد با

 کنه گريه نبايد مرد که نيس مهم ديگه نداري نفس وقتي نيست مهم غرور ديگه نفسته کسي وقتي

 .. .برسه چه سخته کشيدنم نفس نفس بدون که نميفهمي تو آره.

  رفت بيرون و زد کنارم در جلوي واز کرد بهم کالفه نگاهي

 !بودم روبرو به خيره هنوز من اما

 ?داشت دوست رو نفس اينقد ايدين يعني

  بشنوه جوابشو که نموند

  بدم جوابشو بايد شده که خودمم دل ي واسه بايد من ولي

 .ميشم اروم من ولي نميشنوه درسته

 پوفففففف. داشت اشکال جاش يه اما بود درست حرفات: کردم زمزمه اروم

 !کشيدم چونم و صورتمو به دستي

 ..من اينکه و بودم نگران خودمم من اينکه داشت اشکال جاش يه آره
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 ....خودمم من

 بيخيال پسر اه

  بيرون اومدم اتاقم از زدمو چنگي موهام به عصبي

 بيمارستان ميرفتم بايد

  دهب خودش دست کار ممکنه. باشه ايدين به حواسش که ميگفتم سانيار به بايد قبلش ولي

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

 :نگار

 :قبل ساعت چند

  اتاقم توي اومدم

  نشستم زمين رو و خوردم سر اروم و دادم تکيه بهش و بستم و در

  کنه برخورد اينجوري نفس و ايدين جلوي نميکردم فکر

 ??ناراحته دستم از اينقد يعني من خداي واي

 ??کنم چيکار حاال

  گرفتم دهنم جلوي دستمو

 ?نبخشه منو نکنه

 اوره عذاب بهشم کردن فکر حتي

 شده وابسته بهش کلي اروين دست به من کردن پيدا و شمال به من رفتن و اتفاق اون بعد از

  بودم

  کردم اتاقم ديواري ساعت به نگاهي

  ميشه ديرم داره

 ! دارم کالس اروين با امروز جون اخ
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  کنم خواهي عذر ازش بدمو نامه بهش کالس سر ميتونم

 !! همينه آره

 ! ادني پيش ديگه دلخوري يه و نده گير لباسم به اروين که بپوشم لباس آدم مثل بايد فقط

  پوشيدم اوردمو در ايمو قهوه مانتوي و کمدم سراغ رفتم شوق با

  بود زانو از باالتر کم يه تا و ميخورد طاليي کمربند که تيره اي قهوه مانتوي يه

 ستمشب لبناني صورت به که اي قهوه مشکي روسري يه با پوشيدم هم مشکي اي پارچه شلوار يه

  ميومد بهم خيلي

 !!! آفتاب ضد کرم يه فقط ارايشي هيچ بدون

  نگار ايول

  شد ديرت که بدو

 . پايين ي طبقه سمت دويدم سريع

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

  کردم کالس کل به نگاهي

 ?کو اروين پس

 ?کالس نياد ناراحتيش خاطر به نکنه

 من خداي واي

  نيومد اما بياد اروين شايد که بود کالس در به نگاهم بياد استاد که موقعي تا

  شد دادن درس مشغول و کالس سر اومد استاد

 نبودم آشنا اي ديگه کس با اروين جز کالس اين

 بود رفته سر هم ام حوصله
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 ور يگوش با دارم که نميديدم استاد بودم نشسته عقب چون کنم بازي کمي که اوردم در گوشيمو

  ميرم

 ميخوره زنگ داره ديدم که اوردم در گوشيمو

  بودم نشده متوجه همين براي ميکردم لرزش و صدا بدون کامال دانشگاه تو گوشيمو

  کردم نگاه شماره به

 !!!اروينه اينکه

 !!!اروينه واي

 پيش مشکلي:گفت من به رو و کرد قطع حرفشو استاد که باال اوردم دستمو سريع و شدم هل

 ?فرهمند خانوم اومده

 به رو وممظل فوق ي قيافه يه با و بزنم لبخندي کردم سعي ، برگشتن سمتم به همه حرفش اين با

 يدبا دارم ضروري تماس يه استاد:گفتم بهش، اشاره با و باال اوردم گوشيمو کمي کردمو استاد

 بدم جواب حتما

 چهار اسر فقط بيرون بريد ميتونيد خب خيليه: گفت ترديد با که کردم نگاه استاد به التماس با

 !ميگيريد منفي نمره وگرنه گرديد بر دقيقه

 !! خرفت مرديکه ايشش

 ?بزنه حرف ميتونه دقيقه چهار تو کي

  شده تموم دقيقه چهار الو بگم تا که من

 !!! لعنتي اه

 لبتها برداشتم کيفمو احتياط محض شدمو بلند جام از سريع و نکنه قطع تا دادم جواب رو گوشي

  گذاشتم ميز رو هامو کتاب

  گذاشتم گوشم در رو گوشي و بيرون زدمو کالس از

  ?جونم:من
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 : نگين

 بهش که هم صندلي من با همراه که خودش سمت کشيد مانتومو ي يقه شدو ور حمله طرفم به

 اومد جلو بودم شده بسته

 بنال رو زدي که زري ديگه بار يه:غريد عصبانيت با

  رسيدم هدفم به

 کنم عصبيش تونستم

 در روي طال با بايد که ميگم گرانبهايي کلمات يه من. من نه ميزني شما رو زر:گفتم زدمو پوزخندي

 بنويسن ديوار و

 ?خوردي. ي.ه.و.گ چه االن بگو ميگم بهت: دادزد سرم

 ?!?!بياره روش به که کيه اما ترسيدم کمي خداييش

 داره کار شما غذاي به کي حرفو اين نگو بابا:.گفتم خونسردي با

  زمين خوردم صندلي با که عقب داد هولم محکم

 کمرم اخ

 . بشه ساقط هستي از که ميزدمش چنان بود باز دستم شاهده خدا

 نکنم آدم رو تو اگر نيستم بهزاد:گفت و داد تکون دستشو تهديد با

 آدم منو بعد بشي آدم خودت کن سعي اول تو:گفتم نکردمو ول هم اسفناک وضعيت اون تو

 ! بسه بودي حيوون چقدر هر ديگه.کني

  برگشت چپ سمت به صندلي که زد صندلي و پهلوم به محکمي لگد عصبي

 سر خيره ي دختره ميکنم کوتاه زبونتو: بهزاد

 بيرون رفت اتاق از

 نبود روش فرشي هيچ و بود موزاييک اتاق کف

 .بود اتاق سرد موزاييک روي صورتم چپ سمت
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 . بود خوبي حس

  کمرم اخ

 ميکرد درد خيلي کمرم

 شکسته که نداشتم شک

  کبودشده زياد احتمال به پهلومم

 وحشي ي پسره

 . کنم عصبي رو احمق اين تا ميارزيد اما

 نگين افرين گفتم زدمو لبخندي درد با

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

  ميشد تر زياد دقيقه هر دردم

 بکنم تحمل تونستم نمي

 کردم حس دهنم تو رو خون شوري که گرفتم گاز محکم لبمو نزنم جيغ اينکه براي

  بودم نکرده تجربه رو دردي همچين وقت هيچ پايين ميومد چشمام از اشک هاي دونه

  بود بد خيلي

 !ميدادم جون داشتم

 قطع احتم چپم دست بود شده بسته سرم پشت اگه بود شده بسته جلوم دستام که بود خوب باز

 !! صندلي اين زير ميشد

  کنم باز رو چسب دندون با کردم سعي و باال اوردم دستمو

 کمرمممم اييي

 خدااااااا

 نيومد در ازم صدايي ولي ميکردم گريه
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  کنم اروم دردمو کمي تلقين با کردم سعي

  نگين نيست چيزي

 دختر نيست چيزي

 !چشيدي اينم بدتر تو

 باش اروم

 !!! تونستم نمي نه

  ميومد پايين و باال زور به نفسم

 درد از ميمردم داشتم

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

 :نگار

 کشيدم هم تو اخمامو جووني زن صداي شنيدن با

 ?بفرماييد بله:من

 ?داريد نسبتي ناصري اروين اقاي با شما ببخشيد:جوان زن

 ?شما ببخشيد هستم همسرشون:گفتم و کردمو تر غليظ اخمام

 اثر بر رو همسرتون که بگم خواستم ميشم مزاحم....بيمارستان از من ناصري خانوم:جوان زن

 .....م بيمارستان به سريع لطفا. اينجا آوردن تصادف

  افتاد زمين به دستم از گوشي

 !!!!!اروين من خداي

  دويدم دانشگاه در سمت به سريع بود افتاده زمين روي که. گوشيم به توجه بي

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

 دويدم ساختمان سمت به و گذشتم بيمارستان نگهباني از
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 گفت اونم که کجاست ناصري اروين که پرسيدم پرستار از نفس نفس با رسيدم که پذيرش به

  باال بريد ها پله از راست سمت راهرو انتهاي

  کجاست سيو اي بخش بپرسيد پرستاري ايستگاه از

  بده حالش اينقدر يعني??سيو اي

  بميرم من الهي

  دويدم راهرو انتهاي سمت به سريع

 ميريخت ام گونه روي اشکام

  بودم قهر اروين با من

 .....من

  رفتم باال ها پله از

  کردم برخورد خانومي يه به راه وسط

 !!ميخوام معذرت:گفتم عجله با

 کردم طي رو راه ادامه وسريع

 سيو اي خانوم ببخشيد:من

 ?سيو اي:گفت و کنار زد چشماش جلوي از موهاشو ريلکس پرستار

  رفت سياهي چشمام ناخودآگاه

 ?کجاست:گفتم و داشتم نگه خودمو زور به

 ?شما:گفت عشوه با و کرد بهم نگاهي

  هستم ناصري آقاي همسر:گفتم بيخياليش اين از عصبي

 .....ضمن در راست سمت راهروي:  گفت و کرد نازک چشمي پشت

 بخش سمت دويدم حرفش به توجه بي
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******************** 

 شدم که بخش وارد

 دهاوم پيش مشکلي:گفت کردو نگاه زارم ي قيافه به مهربوني با و سمتم اومد بخش پرستار

 ?عزيزم

 اروين ميخوام:گفتم کنم، پيدا اروينم از نشنوي تا ميکردم نگاه رو اطراف که درحالي بهش رو

  ببينم رو ناصري

 گلم بيا همراهم. تصادفي بيمار همون آها:گفت و زد لبخندي

  رفتم همراهش

 نجرهپ پشت از ميتوني. اتاق به ممنوعه افراد ورود:گفت و برگشت سمتم به و وايساد اتاقي جلوي

 ببينيش

  بود شده پيچي باند پاش تا سر که ديدم رو بيجوني جسم پنجره پشت از

 !!!!!اابوالفضل يا

 نکشم جيغ تا گرفتم دهانم جلوي دستمو

 ???اومده سرش به باليي چه:گفتم اروم

________________________ 

 :نگار

 ? ميکني شوخي داري:گفتم پرستارو سمت به برگشتم بهت با

 و شيشه روي زدم انگشتمو و پنجره سمت برگشتم بود، شده پر اشک از چشمام که جوري همون

 !!اروين(زدم صداش عجز با.)نبود گوشت تيکه يه من اروين!نبود اينجوري من اروين:گفتم

 نميداد جواب اما

 نميداد منو جواب اروينم

  بده جوابمو پاشو اروين
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 جانم بگو پاشو

 عزيزم پاشو اروين

 شوخيه اينا بگو پاشو

 کني تنبيهم ميخواي بگو اروين

  ندارم رو تنبيه اين تحمل من اروين

 تونم نمي من

  برم قربونت پاشو

 !اروينمم پاشووو

 ! پايين انداختم سرمو

 نميداد جوابمو

 !ازم بودم ناراحت هنوزم

 .متاسفم واقعا من عزيزم:گفت و گذاشت ام شونه رو دستشو پرستار

 .نيست خوب اروينم. نداره اي فايده هيچ من ي واسه تو تاسف

 ?بده خيلي حالش:گفتم روبهش

 !بپرسي دکترش از کني صبر بايد:گفت پرستار

 ?کجاست دکترش:گفتم و برگشتم سمتش به

 .اتاقش تو: گفت و زد دردناکي لبخند و کرد اشکيم چشماي به نگاهي

 ?کجاست بگي ميشه:گفتم مظلوم

  کني صبر بايد استراحتشه زمان االن اما ميگم بهت: گفت و کرد تر عميق لبخندشو

 نميتونم من اما

 !!چشه اروينم که بفهمم بايد
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*************************** 

  شدم وارد گفت دکتر که بفرماييدي با و زدم اتاق در به اي تقه

 ?بله: گفت و کرد اخمي ديدنم با دکتر

 کردم بازي دستم هاي انگشت با و پايين انداختم سرمو

 !بپرسم سوال يه ازتون ميخواستم راستش:گفتم بغض از گرفته صداي با

 دخترم بشين بيا: گفت و زد لبخندي دکتر

  پايين انداختم سرمو و نشستم رفتم اروم

 بود گرفته بغضم چرا دونم نمي

 !کنه خراب سرم ،رو رو دنيا که بشنوم چيزي ،ميترسيدم ميترسيدم چون شايد

 !!!سخته خيلي

  خوابم تو ميکنم حس

 !!!تلخ خيلي خواب يه

 !!!کنم خبر رو ها بچه رفت يادم که بودم هول اينقد

 ?اومدي اينجا چي واسه ببينم کن باال سرتو دخترم:گفت اروم لحني با دکتر

 !يناصر اروين. کرده تصادف امروز که جووني پسر اون براي:گفتم سختي به و کردم بلند سرمو

 !! اوره عذاب اروين کردن معرفي اينجوري چقد

 ! من قوي اروين

 !!ميشه معرفي مريض يه عنوان به

 بود افتاده تخت رو گوشت تيکه يه مثل االن

  بود ناراحت که ارويني

 !!! لعنتي من از
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 !!!نگار تو به لعنت

  کردي سرد چشماشو که تو به لعنت

  کردي غمگينش که تو به لعنت

 !!!!!لعنتتتتتتت

 ?بوده استراحتم وقت االن ميدوني:گفت و زد عميقي دکتر لبخند

 داشتم. کنم صبر تونستم نمي اما.ميدونم بله ببخشيد:گفتم و پايين انداختم سرمو دوباره شرمنده

  ميشدم ديوونه

 اهاشب نسبتي چه:گفت و کرد جدي لحنشو. بکشي خجالت خواد نمي حاال خب:گفت شوخ لحني با

 ?داري

 همسرشم:کردم زمزمه اروم

 کن دعا براش:گفت و شد تر جدي

  کردم بلند سرمو تعجب با

 ?همين

 ??کنم دعا

 يه قتحقي در.پايينه خيلي هوشياريش سطح کن دعا واسش دخترم:گفت که کردم نگاهش منتظر

 . کن دعا براش فقط نمياد بر من از کاري.داره فاصله مغزي مرگ با پله

  نه واي

 نههههه

 ????مغزي مرگ

 نه

 .کشيد سوت گوشام

 دروغه همش
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  بازيه همش

 کنه اذيتم ميخواد اروين ميدونم من

 که ببخشيد. ممنون:گفتم دکتر روبه ميومد اشک ازش ناخودآگاه که چشمايي و شدم بلند جام از

 شدم مزاحمتون

 بيرون اومدم اتاق از کنم گوش دکتر جواب به اينکه بدون

 ???کنم چيکار خدايا

 ميميرم اروين بي من

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

 افتاد نمازخونه تابلوي به نگام

 داخلش رفتم و اوردم در کفشامو

 ميکشيدم خجالت چرا نميدونم

 کردم سرم و برداشتم و بود جالباسي روي که چادر يه اروم

 يدونمم. سياهه پيشت روم ميدونم: کردم نجوا اروم و انداختم پايين سرمو زمين روي نشستم اروم

 اروينو خدايا?بدم قسمت چي به خدا. شرمندتم خدايا.افتادم يادت به داشتم مشکل وقت هر که

 . کن کمکم خدايا. تونم نمي. نگير ازم

 رو بابام مامان خدايا. کن کمکم خدايا:گفتم گذاشتمو سجده به سر ، ميريخت ام گونه رو اشکام

 .نگير اروينو گرفتي

 برد خوابم کي نفهميدم که کردم ناله و کردم گريه اينقد

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

 :فس

 !!!!???جان

 کردم نگاش درشت چشماي با
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 خنده زير زدم يهو

 !!!خدا واي

 ميکرد نگام داشت تعجب با

 .بود حالي با شوخي:گفتم شد اروم کمي که ام خنده

 نبود کار در شوخي:گفت جدي کردو نگاه بهم تعجب با

  رفت صورتم روي از کامل خنده

 زن دنبال چشمش که مرديه من لحاظ از آدم ترين پست:گفتم و زدم زل چشماش تو نفرت با

 .باشه ديگران

 .کن برداشت و کن فکر داري دوست که هرجور:گفت برداشتو ام شونه روي از سرشو خونسرد

 ملکه يبش تا بگي بهم رو بي اس يو ميکرو اون جاي کافيه فقط:گفت و آورد تر پايين کمي سرشو

 من قصر

 ! نترکي بپا اوه اوه

 درشته برات زيادي برداشتي که اي لقمه

 ???گفت چي اين

 ?چيه بي اس يو ميکرو

 ?فحشه نکنه

 ?ميدي فحش چرا بکش خجالت: گفتم جيغ با

 ندادم فحش من: وگفت کرد نگام تعجب با ، جلو اومد صندلي پشت از

 دادي فحش االن همين ديگه چرا:گفتم و دادم تکون سرمو قاطع

 ?چيه منظورت:گفت و کرد قفل اش سينه رو دستاشو

 ?داري دوست منو واقعا تو ببين کن، ولش:گفتم دادمو تکوني سرمو
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 داد تکون سرشو

 بده تکون رو تني نيم سر اون بايد حتما حاال ايش

 ايشاهلل بميري الل

 باشه راحت معشوقش تا کنه کاري هر حاضره عاشق. باشه واقعي عشق اگه ببين:گفتم

 ??کالم ختم:وگفت کرد اخمي

 هک جايي برم بذاري بايد داري دوسم واقعا تو اگه که اينه کالم ختم:گفتم کردمو نگاش جرات با

 راحتم ايدين پيش منم.راحتم

 سفر بريم ميخوايم که باش اماده:گفت و کرد نگام اخم با ثانيه چند

 ??سفر

 ?کجا: گفتم کردمو اخمي

 ميفهمي زودي به:گفت و شد کمرنگ اخمش

 بيرون رفت اتاق از و

 ?بريم کجا ميخوايم يعني

  ميترسم من واي

 ?بياره سرم باليي نکنه

 ? ايدين

 دنبالم بيا خدا تورو

 ميترسم من

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

 :کل داناي

  شد روبرويي اتاق وارد و اومد بيرون اتاق از

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمنکاربر Anahid75 | شيطونا تا سه دو رمان

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

 

374 

 

 گرفت نظرشو مورد شماره و آورد در تلفنشو

 ??الو

 امن جاي يه بريم بايد. ميکنه پيدا رو اينجا داره سروان جوجه اين. کن آماده رو ويال

 . باشه-

  کرد قطع رو تماس

 !!!!! ميبود من مال بايد اولم از.  ميشه من مال نفس:کرد زمزمه

 :آرمين

 فقط. باشن داشته هواشو سپردم ها بچه به باشه، راحت آيدين از خيالتم برو داداش ارمين:سانيار

 يو ميکرو که بفهمي کن سعي اما نيست خوبي وضعيت تو ميدونم. بکشي حرف نگار از کن سعي تو

 از تفادهاس با که بگير ازش ميدونه ايديشو اگر. نيست نگار پيش واگر?کدومشونه پيش بي اس

 بفهميم جاشونو و کنيم يابيش رد بتونيم آيدي

  شدم خارج اداره از و دادم تکون سري

 !!!بود گندي روز امروز چقدر

 باشه افتاده روز يه تو اتفاق همه اين نميشه باورم هنوزم

 !!بياد نگين سر باليي ميترسم

 ?نگين چرا:گفت درونم از صدايي

 شدنش دزديده احتمال ميذاشتم محافظ شرکت دم من اگه اينکه خاطر به خب: دادم خودمو جواب

 بود کمتر

 و نگراني دليل.دزديدن رو نفس حال اين با داشت، محافظ خونه ولي:داد جوابمو صدا همون باز

 چيه؟ نگين براي استرست

  بگم چي دونستم نمي

  ?دارم استرس اينقد چرا واقعا
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 ?دختر يه ي واسه

 ??دزد اونم

 لعنتي اه: دادم تکوني سرمو

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

 ?تکجاس ناصري اروين آقاي بدونم ميخواستم خانوم ببخشيد:گفتم و ايستادم پذيرش جلوي

 وقت االن اما. سيو آي: گفت بدي لحن با و کرد بهم نگاهي و کرد بلند کامپيوتر از سرشو پرستار

 برص فردا تا بايد.هستن همسرشون که باشن داشته همراه يه ميتونن فقط.آقا نيست مالقات

 نگيريد رو من وقت لطفا االنم.کنيد

 !!!!ميزنه حرف چقد اوففف

 .پروندشون مسوول. هستم ناصري سرگرد من:گفتم اوردمو در شناساييمو کارت

 !يکنمم هماهنگ من بفرماييد. اقوامشونين از کردم فکر.ببخشيد:گفت کردو نگام ترس با پرستار

 !!!! بکنم رييسش به شکايتشو برم ميترسيد دختره بيچاره هه

 !!!!افتادم راه سيو اي سمت به آدرس پرسيدن از بعد

 ?کنم کمکتون ميتونم:گفت متصديش که شم بخش وارد ميخواستم

 بديد نشونم رو ناصري آقاي اتاق لطفا:گفتم کردمو نگاش جديت با

 !!!نيست مالقات وقت االن اما:گفت و شد کمرنگ لبخندش

 هستم ناصري سرگرد. شده هماهنگ قبال:گفتم اوردمو باال دستمو

 بيايد همراهم:گفت دادو تکون سري دختر

  شديم بخش وارد و شديم رد سيو اي بود شده نوشته انگليسي به روش که اي شيشه در از

 !بود بيروحي بخش چقدر

 بفرماييد: گفت و وايساد شيشه يه جلوي
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 رو اصرين اروين من ببخشيد:گفتم شده اشتباه اينکه خيال به کردمو شيشه به نگاهي تعجب با

 !!تصادفي مريض همون.ميخواستم

 .درسته بله:گفت و داد تکون سري

 ناصري آقاي ايشونم:گفت و برگشت پنجره سمت به بعد

 کردم نگاه بود تخت روي که باندي ي توده به

 ?بود اروين اين

 بود اسفناکي وضعيت

 ...االن اما بود سالم صبح داداشم

 باشم مسلط خودم به کردم سعي

 ?کجان بودن همراهشون که خانومي ببخشيد:گفتم بود اونجا هنوز که پرستار به رو

 کنن صحبت دکترشوخ با رفتن:پرستار

 ?کجاست دکتر اتاق:گفتم جديت با

 داد نشونم رو دکتر اتاق و انداخت بهم ترديد با نگاهي پرستار

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

  شدم اتاق وارد و زدم در به اي تقه

 ?داشتيد کاري:گفت و زد لبخندي بود اي سالخورده مرد که دکتر

 ينجاا تصادفي مريض اون با ارتباط در جواني خانوم يه ببخشيد: گفتم و گرفتم بازجويي حالت

 ?نيومدن

  رفت و پرسيد حالش درمورد اومدش چرا: گفت و کشيد اش چونه به دستي دکتر

 ?چجوريه بيمار وضعيت:گفتم کردمو اخمي

 ?داريد بيمار با نسبتي چه شما ببخشيد:گفت و انداخت بهم کنجکاوي با نگاهي دکتر
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  شد تر غليظ اخمم

 هالبت و شما بيمار ي پرونده مسوول....اداره از هستم ناصري سرگرد من:گفتم اوردمو در رو کارتم

 بزرگترش برادر

 باشه هداشت اشون خانواده به ربط پرونده اگه پليسا ميکردم فکر:گفت و انداخت باال ابرويي دختر

 ندارن رو درش کردن شرکت اجازه

 دارم فرق من خب اما ، ميگفت درست

 !!رممحت آقاي بديد منو جواب لطفا:گفتم کردمو رنگ پر دوباره رو و بود شده کمرنگ کمي که اخمم

 طحس شما بيمار گفتم هم خانوم اون به من:گفت و کرد اخمي بود نشنيده من از جوابي که دکتر

  باشه خدا به اميدتون. نمياد بر ما از کاري و.خطرناکه بسيار اين که پايينه هوشياريش

  نميکردن کاري هيچ خودشون و باشه خدا به اميدتون ميگفتن که ميومد بدم دکترا اين از چقد

 ميکنن رها بيمارو ميکردم احساس حقيقت در

--------------------------  

 :ايدين

 بپرسم سواالمو. کني بيداد و داد نميخواي بازم اگه:گفت و کرد بهم نگاهي بازپرس

 !کرديد ام خسته?نميدونم هيچي من نميفهميد شماها چرا:گفتم کردمو نگاش کالفه

  شد وارد ارمين صميميه دوست سانيار شدو باز اتاق در

 .بريد ميتونيد شما:گفت بازپرس به رو

 ! رفت و گذاشت احترامي بازپرس

 نشست روم به رو اومد سانيار

  کردم نگاهش غضب با

 ?ميکني نگام اينجوري چرا:گفت و زد لبخندي

 برم من بذاريد:گفتم خشم با
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 کجا:گفت و انداخت باال ابروشو

 ?بري ميخواي

 که ديدکر دستگير مجرم مگه بعدشم. باشه مربوط شما به نميکنم فکر:غريدم بيشتر خشم با

 ?ميکنيد اينجوري

 نميدونم رو بيرون بري اينجا از اگه اما. نه االن:گفت و کرد قفل اش سينه رو دستاشو

 دادم لم صندلي رو عصبي

 ?نشده خبري:گفتم اروم لحظه چند از بعد

 ? کي از:گفت خونسرد

  ميکرد ام ديوونه داشت خونسرديش

 نفس از:گفتم

 چيزايي يه اي:گفت کردو باز دستاشو

 !!ديگه بزن حرف لعنتي د

 ?مثال:گفتم انداختمو باال ابرومو

 !! جاشو مثال:گفت و ميز رو شد خم کمي

 ?جاشو:گفتم داد با برداشتمو خيزي

 !ارومتر?خبره چه هيش:گفت و گذاشت.بينيش رو دستشو

 نميرين چرا کردين پيدا اگه خب?کردين پيدا جاشو واقعا:گفتم و نشستم صندلي رو دوباره

 ?سراغش

 نمطمئ بايد اما کرديم پيدا رو جاش گفتم من نباش عجول اينقد جان ايدين:وگفت زد لبخندي

  اونجاست نفس که بشيم

 ! بگو من به ادرسشو خب:من

 .بکني دخالت نبايد.رفت پيش قانوني بايد اينجا:.گفت و رقت صورتش روي از لبخندش
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 يخيالب بايد کال ، ميگي تو که باشم قانوني اين منتظر اگه خب ?!?قانون هه:گفتم و زدم پوزخندي

 نميکنم کاري همچين من آقا نه. بشم زنم

  رفتم در سمت به و شدم بلند جام از

 ?کجا:سانيار

 . بده تکون هي خودش به بشه کي که باشم شما قانون منتظر تونم نمي من: گفتم سمتشو برگشتم

 گرفت جلومو مامور يه که بيرون زدم اتاق از

  کنار برو:گفتم کردمو اخمي

 داره مسئوليت من براي متاسفم:گفت و کرد باز دستاشو

 برم بذارن بگو بهشون:گفتم سانيار روبه و زدم در به محکمي ي ضربه عصبي

 !بري ميتوني. نکني دخالت قانون کار تو بدي قول اگه:گفت و جلو اومد خونسرد

 زدم موهام به چنگي عصبي

 ?چيه چاره

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

 :نگار

  پريدم خواب از باترس

 بود وحشتناکي خواب چقد

  دادم خالي جا من که اومد سمتم به چاقو يه که يادمه فقط نميومد يادم خواب از زيادي چيز

  ديگه يکي صورت تو خورد چاقو اما

 !!!!خوني صورت يه و

 !!!! همين

 کردم اطرافم و دور به نگاهي
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 ?بودم کجا من

 ييمارستان ي نمازخونه بودم اومده که اومد فکريادم کمي با

  اومدم بيرون نمازخونه از و گذاشتم جالباسي روي چادرو شدمو بلند جام از

  ديدم راهرو تو رو ارمين که ميکردم پام کفشامو داشتم

 ?ميکرد چيکار اينجا

 بودم نکرده خبر رو کسي که من

  زدم صداش پوشيدمو کفشامو

 ?گشتم دنبالت چقدر ميدوني??تو کجايي:گفت کردو بهم نگاهي

 ?چرا?من دنبال:گفتم کردمو نگاش تعجب با

 .بپرسم ازت سوال سري يه بايد بريم بيا:گفت و نزديک اومد

 کشيد خودش دنبال به و گرفت مانتومو آستين

  کنم متوقفش کردم سعي

 تصادف اروين شدي متوجه کجا از تو ببينم?ديدي رو اروين.کن صبر:گفتم حال همون تو

 ?کجان بقيه?کرده

 بدم سواالتو جواب ميدم قول من. بيا تو نگار: گفت و برگشت سمتم به

 رفتيم بيمارستان حياط به شدمو همراهش اروم

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

 ?ممکنه چيزي همچين چطور:گفتم استرس و بهت با

 ... اما شده که چيزيه:گفت و کرد نگاهم نگراني با ارمين

 ?اما:گفتم کردمو اش چهره به نگاهي

 ?ميدوني داشته پدرت که مخفي اطالعات از چيزي تو نگار: گفت کردو تر لبشو
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  ميدونستم

 ...اما

  بود راز يه اين

 نه يا بگم ميتونم دونستم نمي

 .ها ميونه در خواهرات جون پاي نگار

 هي ما ي هرسه به شمال به رفتنش از قبل بابا: ماجرا گفتن کردم شروع اخرشم کردم فکر کمي

 يخيل که داشت درشت نگين يه اون داشت فرق ما ي همه با نگين مال ولي داد اي بخيه گوشواره

 نگين ينا دليل بابا از نگين وقتي.گوشت پشت ميرفت مينداختي رو گوشواره اگه ولي بود خوشگل

 خيلي فلش يه اين داخل که داد توضيح نگين به بابا پرسيد رو گوش پشت ميرفت حاليکه در رو

 ذاشتهگ پاش رو جونش بابا که بود اطالعاتي اين نيست معمولي فلش يه فلش اين ولي کوچيکه

 تهداش ايديشو که کسي فقط تا گذاشت رمز اون رو بابا اما داشت رديابي قابليت فلش اون. بود

 و من به رو فلش اين ي قضيه افتاد براش اتفاقي اگه گفت نگين به بابا.کنه رديابيش بتونه باشه

 .شه کامل سالش 18 نفس تا کنه صبر البته بگه نفس

 خواهش ازت( srn/nnn) ان سه ان آر اس آيديش. . نگينه پيش فلش:ارمين سمت برگشتم

 نميدونه موضوع اين از هيچي نفس. کن پيداش ميکنم

 شدم بلند جام از

  ميرفت گيج سرم

  بود سخت خيلي برام روز يه تو تلخ اتفاق همه اين تحمل

  ميلرزيد پاهام

 ....و رفت سياهي چشمام

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

 :آرمين

  کردم ميرفت راه شل که نگار به نگاهي
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  زمين افتاد يهو

  رفتم سمتش به و شدم بلند جام از سريع

  زدم صورتش به سيلي تا چند کردمو بلند سرشو

  گرفت سمتم به و آورد در کيفش از ابي بطري سمتمو اومد بود اطراف اون که زني

  پاشيدم صورتش به کردمو آب پر مشتم کردمو باز رو بطري در سريع کردمو تشکري

 ! کرد باز چشماشو اروم

  ريختم دهنش داخل رو آب از کمي

  نبيمارستا بفرستم رو يکي تا باشه نگار به حواسش که کردم خواهش و کردم تشکر خانوم از

 بمونم نگار پيش تونستم نمي

 کنم پيدا رو نگين تا ميرفتم بايد

 بوديم شده تنها تامون شيش هر چقدر

 ور يه هرکدومون

 زدم بيمارستان از سريع خودم و بگيره نگار براي شيرين چيز يه تا دادم خانومه به پولي مقدار يه

  بيرون

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

 !پيشش بره تا نگار دوست تارا به بودم زده زنگ

 ?بود چي چاره خب اما کردم ولش حال اون با چرا که داشتم وجدان عذاب

 ميکرد حانامت رو آيدي داشت و بود نشسته کامپيوتر پشت که سانيار به رو و دادم ماساژ پيشونيمو

 چي:مگفت کردمو نگاهش. بمونه نتيجه بي هامون تالش ميشد باعث که بود غلط چي دونم امانمي

 ?شد

 !مياره اول از دوباره ميکنم کار هر. نميدونم:گفت و کرد اخمي

 کنم امتحان خودم بذار پاشو:گفتم و ميز پشت رفتم
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 !ميدان هم اين و گوي اين بفرما:گفت و پاشد جاش از

  ها کد زدن کردم شروع و ميز پشت نشستم

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

 :  بعد ساعت يک

 کردم ميزد چرت داشت که سانيار به نگاهي خوشحالي با

 ?!?سانيار:من

  زمين به بخوره محکم سرش و زمين رو شه پرت شد باعث که افتاد ميز روي از سرش

 ?شده چي?چيه:گفت و کرد غري غر

 !شد حل:گفتم زدمو لبخندي

  کرد نگام تعجب با

 پسر ايول:گفت و زد لبخندي افتاد راه مخش انگار که ثانيه سه بعد

 ببينم بذار: گفت و کامپيوتر پشت اومد

  انداخت کامپيوتر ي صقحه به نگاهي

 ?الو:گفت و برداشت رو تلفن سرعت به

_ 

 شيم اعزام سريع بايد.چهار موقعيت براي باشن آماده ها نيرو لطفا. شد درست بله

 بپره فسق از مرغ اينکه از قبل تا بريم پاشو پاشو ?نشستي چه:گفت. من به رو و کرد قطع رو تلفن

. 

  رفتم در سمت به و پريدم جام از

 ! کن کمکمون خدايا

 :نگين
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*********************** 

  بود گذشته چقدر نميدونم

  بود شده عرق از خيس تمام تنم اما

 !!بزنم صدا رو لندهور بهزاد اين که نميذاشت لعنتيم غرور اما ميمردم داشتم درد از

  بود اشک از خيس صورتم

 بودم نکرده تجربه رو دردي همچين حاال تا

 !ميدادم جون داشتم

 بست و در شدو وارد سردي قيافه با بهزاد و شد باز اتاق در

  کرد بلند رو صندلي و سمتم به اومد

 ! شد تر شديد اشکام و گرفتم گاز شدت به لبمو

  پريد بيرون دهنم از اخ کلمه يه ناخودآگاه

 ??ميکني گريه چرا:گفت و کرد نگاهم تعجب با

 !! بدم جوابشو تونستم نمي

 تر شديد ام گريه و بود شده بيشتر دردم شد درست که صندلي

 ? ميکني گريه چرا?شده چي نگين،:گفت و گذاشت ام شونه رو دستاشو ترس و نگراني با

 !!ميديدم تار

 !!ميمردم داشتم

 ???قربان:گفت و شد وارد ببينمش تونستم نمي که کسي يه و شد باز شدت به اتاق در

 بيرون برو??? شدي وارد زدن در بدون چرا:گفت که شنيدم و بهزاد عصبي صداي

 !!!! پليسا قربان:گفت اضطراب با بهزاد حرف به توجه بي مرد اون اما

  ميشد بسته داشت چشمام
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  نداشتم نايي

 اومد لبهام روي جوني بي لبخند مرد اون حرف با

 !!!ارمين

 !!!کرد پيدام

  بود شده مشکل کشيدن نفس

  بود فرسا طاقت کمرم درد

 بگيرم رو کردنم گريه جلوي کردم سعي اما

 ??ميشد مگه اما

 صندلي به شم وصل بود شده باعث که رو شکمم و پام و دست طناباي و جلو اومد مضطرب بهزاد

  کرد باز رو

 !!!کشيدم بلندي جيغ که کنه بلندم خواست و گرفت دستمو

  ميکشيد تير کمرم

 بخورم تکون تونستم نمي

 !!ميان پليسا االن کنيد ولش قربان:گفت بهزاد رو مرده همون

  ميشنيدم سروصداشونو و پليسا ماشين اژير صداي

 بميرم درد از بعد ببينم رو ارمين بار آخرين براي ميتونم که بودم خوشحال

  دويدن در سمت به مرده اون خودشو و زمين رو کرد ولم بهزاد

 ميوفتاد هم روي چشمام

  ببينم رو ارمين بايد من بخوابم نبايد من اما

 ببينم ناجيمو بايد

 ...اما
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 ....و افتاد هم روي چشمام

 *****************************. 

 :ارمين

 اومد خونه داخل از جيغي صداي

 ??نگينه نکنه

 خدايا واي

 سانيار به شدم وصل بيسيم با

 کنار از هم محمودي ،سرگرد جلو از کنيد،منم نفوذ خونه پشت از a گروه شماو سروان:

 !!! قربان اطاعت:سانيار

 کشيدم صورتم روي رو سياه نقاب

  کنم شرکت که کردم راضيش من اما کنم شرکت عمليات تو نبايد بود گفته سرهنگ

 !!نميوورد طاقت دلم اخه

 زدم اشاره ها بچه به

  کرد باز برامون و در و باال رفت و گرفت قالب يکي اون براي يکيشون

 شديم حياط وارد اروم دست به تفنگ

 !!!نوساز خونه يه

 کنن باز رو خونه اصلي در کردم اشاره ها بچه به

  شديم وارد اروم و کردن باز و در

 !نبود کسي

 !!کردن فرار لعنتيا

  نشدن دور ،زياد دنبالشون بگرديد:من
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 رفتيم باال طبقه به ها بچه از دوتا خودمو

 داشت اتاق تا سه

 اولي اتاق ميرم منم سه اتاق جوان دو اتاق محرابي:من

  سرگرد چشم:گفتن و گذاشتن احترام دوتايي

  رفتم اتاق سمت به

  کردم باز رو درش

  نبود توش اي وسيله هيچي که اتاق يه

 اومدم بيرون اتاق از انداختمو دورش تا دور به نگاهي

 اينجا بيايد لحظه يه قربان:جوان

  بود باز نيمه در رفتم اتاق سمت به سرعت به

 شدم وارد کردمو باز کامال

  داد نشون رو زمين روي اي نقطه يه که شده چي پرسيدم سروان از سر با

 کردم نگاه اونجا به

 ميلرزيد و بود افتاده زمين رو جسمي يه

  کردم دقت کمي

 !!!نگينه اينکه

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

 :نگار

 ?نگار_

 کردم نگاه تارا به و کردم بلند سرمو

 بغلش تو انداختم خودمو و رفتم سمتش به و شدم بلند جام از اشک با
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 ازم اروين تارا!! دادم دست از اروينمو هم خواهرام هم ديدي ??تارا ديدي:کردم زمزمه باگربه

 ...تار.نميبخشم خودمو وقت هيچ بياد سرش باليي اگه تارا بود ناراحت

  بگم حرفمو ي ادامه نذاشت گريه

 ردنک پيدا نگينو ضمن در.ميشه خوب اروين ديوونه، شو ساکت:گفت کردو حلقه دورم دستاشو

 نباش نگران اينقد

 ?راستي:گفتم کردمو بلند سرمو

 . عزيزم آره:گفت و زد لبخندي

 اخداي واي.دونه نمي هيچي اون. کوچيکه خيلي ،اون...نفس اما:گفتم و شد شديد ام گريه دوباره

 اخمي و کشيد بيرون اغوشش از منو کمي تارا که ميکردم گريه بغلش تو داشتم ساعت نيم نزديک

 !!نکن گريه اينقد.نگار ديگه بسه:گفت و کرد

 بره اگه ناروي.بياد سرشون باليي ميترسم تارا اما. شي خسته داري حق:گفتم و گرفتم فاصله ازش

 ...يعني!!!باشه خدا به اميدتون فقط گفته دکترش.ميره نگارم

 ميتونه کاري هر بااليي اون ?اميدي نا اينقد تو چرا پس:گفت گذاشتو ام شونه رو دستشو

 .نباش نگران!بکنه

 بستم چشمامو

 !خودته به اميدم خدايا

 نگير ازم اروينو

  نکن کور اميدمو

  ببينم پاشو:گفت و پاشد جاش از تارا

 ?خوردي ناهار تو اصال تو ببينم: گفت و گذاشت پهلوهاش روي دستاشو

 !! حسابي درست صبحونه نه بودم خورده ناهار نه

 !!! بود خريده برام خانوم اون که آبميوه يه فقط

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمنکاربر Anahid75 | شيطونا تا سه دو رمان

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

 

389 

 

 کردم مجبورش و خوبه حالم کردم مطمئنش خاطر اطمينان با من اما بمونه پيشم داشت اصرار

 !بره

 سکته تو ي قيافه ديدن با بشه خوبم حالش اروين بيچاره!!ببين صورتشو رنگ توروخدا?نگاشو:تارا

  ميزنه

 ! خل ي افسرده ببينم.پاشو. گرفته رو ها مرده مادر فاز دختره اه اه:کرد غرغر و کشيد دستمو

 !!!بمونم اروين پيش ميخوام!جايي نميام من:گفتم و بيرون کشيدم دستش تو از دستمو

  روب خودت ميخواي اگه. جايي نميام من تارا:گفتم قاطع که کنه اصرار خواست و کشيد پوفي تارا

 تجون نامزد پيش بمون هم تو.برميگردم زود ولي ميرم من باشه:گفت و داد تکون سري حرص با

 !!! رفتش

 وايسادم اروين اتاق ي شيشه جلوي رفتم

 ?!! کردم اروينم به نگاهي

 !بود شده کبود که بود پيدا صورتش از کمي

 ?اومده سرت باليي چه اروين

 !نرو اروين

 !!!ميکنم خواهش نرو

 ! بکنم بگي هرکاري ميدم قول نرو تو اروين

 !!سخته زندگي تو بدون اروين

 .کردم پاک دست با اشکامو

 هنميکن قبول مامانه اما بخره عروسک براش ميکرد اصرار مامانش به که اي بچه دختر بودم شده

  کنه راضي رو مامانه تا کنه اونکارو کنه اينکارو ميده قول هي دخترک ولي
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 تو اروين.نرو من خاطر به ?کنم چيکار من بري اگه نامرد:کزدم زمزمه و گذاشتم شيشه رو دستمو

 پاشو اروين ?کردم گريه رو امروز کل ببيني کجايي پس? نمياد خوشت من گريه از گفتي که بودي

 . روياست يه اينا تموم بگو بهم

 !!! بود سخت چقدر

 !! باشم نداشته رو اروين ديگه ممکنه اينکه کردن باور

 اين صالا يا بودم بيمارستان تخت ي گوشه باهاش منم يا ميرفتم اروين با امروز من اگه اينکه باور

 !!نميوفتاد اتفاق

 ...اما

 .بيمارستانه تخت ي گوشه اروين منه تقصير

 کنم گله اگه نامردم کن اذيتم بازم پاشو اروين

  نه يا بره يادت منو نيست مهم پاشو اروين

  پاشو

 پاشو فقط

 پاشوووو فقط بگي تو هرچي

 ميميرم تو بي من

 !!! دارم دوستت خيلي اروين

 :ايدين

 :بعد روز چهار

  بود شده پيدا نگين

 اعثب بهش بيتوجهي با که ديده ضرب شدت به کمرش دکترميگفت فقط بود خوب تقريبا حالش

 !! بشه بدتر حالش بود شده

 !! بود اداره همش که ارمين
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 !بخوره تکون اروين اتاق در جلوي از نبود حاضر. بيمارستان سره يه نگارم

 کنم پيدا نفسمو تا بودم خيابون در به در که منم

 بودن خونه تو کسي چون ولي بشه خوب کمرش تا باشه مطلق استراحت روز هفت بود قرار نگين

 کرديم بستريش بود بستري اروين که بيمارستاني همون کنه رسيدگي بهش

 شده بدترم تازه. نشده بهتر اروينم حال

 ...نفس اما

 !! نبود ازش خبري هيچ

 و ردک باز زبون ديروز باالخره تا نميزد حرف اصال ديروز تا ولي گرفتن و دزديده رو نگين که کسي

 چي همه به. کرد اعتراف

  ساالريه همدست اينکه

 !نگاره استاد همون ساالري اينکه

 آورده اروين سر رو بال اون انتقام قضيه سر و دزديده رو نگار و نفس ساالري اينکه

 کنه آب زير رو بهزاد سر ميخواسته اينکه

 يه رفته ودشخ و گذاشته تنها رو بهزاد اما کردن پيدا مخفيگاهشونو پليسا ميدونسته اينکه با اينکه

 برده خودش با هم رو نفس و ديگه جاي

 بود برده خودش با رو من نفس

  نداشت گناهي هيچ من نفس

 نداريم نفس جاي از اطالعي هيچ

  بود نگين به اميدمون

 !!ودهب کناريش اتاق تو نفس که نميدونسته حتي نگين فهميديم بود اومده بهوش که وقتي اما

 !!بود بد خيلي حالم روز چند اين

 !ميزدم قدم خيابونا تو
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 نفس اميد به

 !!رفته هم نفسم رفته وقتي از

 نميرفتم هم مدرسه ديگه

 فرستادم خودم جاي دوستمو

 بود سخت برام کردنم کار نفس بدون

  بودش سخت چي همه نفس بي

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

  بعد روز

 !خيابون منو بازم

 . ميزدم قدم خيابونا تو شب تا صبح از هيچي به توجه بي

 !! ميخوابيدم و خونه برميگشتم شبم

  هيچي بگم بهتره که هم غذا

  نه ها هيچي هيچي که نه

 !!مياد حساب هيچ قبل به نسبت اما

 ?کجايي نفس

 !!!معرفت بي برات شده تنگ دلم

 ....االن اما نيوفتاده جدايي هيچ نفس منو بين بودم خوشحال چقدر

 نمياد بدست زحمت بدون عشق ميشه ثابت داره بهم بدجوري

  ميکنه خم کمرمو داره ميشکنه قلبمو داره زحمت اين اما

 گريه زير زدم کالنتري تو آدم همه اون جلوي بودم نريخته اشک کسي جلوي حاال تا که مني

  غرورموکشتم نفس خاطر به من
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  پيشم برگرده نفس ولي.بدم دارمو که هرچي بودم حاضر

  ميزنه صدا نفسمو نفسم

 :ايدين

 :بعد روز چهار

  بود شده پيدا نگين

 اعثب بهش بيتوجهي با که ديده ضرب شدت به کمرش دکترميگفت فقط بود خوب تقريبا حالش

 !! بشه بدتر حالش بود شده

 !! بود اداره همش که ارمين

 !بخوره تکون اروين اتاق در جلوي از نبود حاضر. بيمارستان سره يه نگارم

 کنم پيدا نفسمو تا بودم خيابون در به در که منم

 بودن خونه تو کسي چون ولي بشه خوب کمرش تا باشه مطلق استراحت روز هفت بود قرار نگين

 کرديم بستريش بود بستري اروين که بيمارستاني همون کنه رسيدگي بهش

 شده بدترم تازه. نشده بهتر اروينم حال

 ...نفس اما

 !! نبود ازش خبري هيچ

 و ردک باز زبون ديروز باالخره تا نميزد حرف اصال ديروز تا ولي گرفتن و دزديده رو نگين که کسي

 چي همه به. کرد اعتراف

  ساالريه همدست اينکه

 !نگاره استاد همون ساالري اينکه

 آورده اروين سر رو بال اون انتقام قضيه سر و دزديده رو نگار و نفس ساالري اينکه

 کنه آب زير رو بهزاد سر ميخواسته اينکه
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 يه رفته ودشخ و گذاشته تنها رو بهزاد اما کردن پيدا مخفيگاهشونو پليسا ميدونسته اينکه با اينکه

 برده خودش با هم رو نفس و ديگه جاي

 بود برده خودش با رو من نفس

  نداشت گناهي هيچ من نفس

 نداريم نفس جاي از اطالعي هيچ

  بود نگين به اميدمون

 !!ودهب کناريش اتاق تو نفس که نميدونسته حتي نگين فهميديم بود اومده بهوش که وقتي اما

 !!بود بد خيلي حالم روز چند اين

 !ميزدم قدم خيابونا تو

 نفس اميد به

 !!رفته هم نفسم رفته وقتي از

 نميرفتم هم مدرسه ديگه

 فرستادم خودم جاي دوستمو

 بود سخت برام کردنم کار نفس بدون

  بودش سخت چي همه نفس بي

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

  بعد روز

 !خيابون منو بازم

 . ميزدم قدم خيابونا تو شب تا صبح از هيچي به توجه بي

 !! ميخوابيدم و خونه برميگشتم شبم

  هيچي بگم بهتره که هم غذا
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  نه ها هيچي هيچي که نه

 !!مياد حساب هيچ قبل به نسبت اما

 ?کجايي نفس

 !!!معرفت بي برات شده تنگ دلم

 ....االن اما نيوفتاده جدايي هيچ نفس منو بين بودم خوشحال چقدر

 نمياد بدست زحمت بدون عشق ميشه ثابت داره بهم بدجوري

  ميکنه خم کمرمو داره ميشکنه قلبمو داره زحمت اين اما

 گريه زير زدم کالنتري تو آدم همه اون جلوي بودم نريخته اشک کسي جلوي حاال تا که مني

  غرورموکشتم نفس خاطر به من

  پيشم برگرده نفس ولي.بدم دارمو که هرچي بودم حاضر

  ميزنه صدا نفسمو نفسم

 :نفس

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

 ميگذره شدنم دزديده از روز نه

 بوديم اواره همش اول روز از بعد

 .ميرفتيم ديگه جاي يه به جا يه از بار يه روز دو هر

 !! شيم خارج کشور از ميترسيدم و نميشناختم رو جا هيچ من که بود اينجا ترسناکيش اما

 !نميديدم هيچي من و ميبستن چشمامو راه تو اخه

  ديگه چيز خورده چندتا يه و داشت ساده تخت يه که بودن داده بهم اتاق يه

  داشت حفاظ که پنجره يه و

 بودن کرده باز دستامو که بود اين خوبيش
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  بود قفل اتاق در اما

 کنه جور برام تفريحي يه بودم خواسته ازش دوم روز همون

  بودن اتاق تو رو روز کل ميرفت سر ام حوصله

  بود داده کتاب تا چند وMP4 يه بهم اونم

  نداشتم کتاب خوندن حوصله

 ميدادم گوش آهنگ اوقات گاهي اما

 !! بود بيکاري از بهتر

 بود غمگين همه اهنگاش که بود جالب

 ميخورد من روز حال به

  داشت فرق قبل دفعات با دفعه اين اما ديگه جاي يه بريم بود قرار دورباره فردا

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

 :راه توي ، صبح فردا

  بزنيم بنزين تا بوديم وايساده

  بودن بازگذاشته چشمامو که بود شده چي نميدونم

  نميشناختم رو ها شهر اين از هيچکدوم اما ميديم رو راه هاي تابلو

 ميگفتم بودم ديده که هايي نخل از اونم. جنوبيم االن ما ميدونستم فقط

 بود ام نقشه اجراي واسه خوبي وقت

 کن کمکم خدايا

 دستشويي برم بايد من:من

 !!دستشويي برم که فرستادم محافظا از يکي با

 ميومد دنبالم داشت محافظم اون بانوان دستشويي تو ميرفتم داشتم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمنکاربر Anahid75 | شيطونا تا سه دو رمان

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

 

397 

 

  ميام وايسا در دم ?کجا:گفتم و گرفتم دست با جلوشو

 کا زنه مو اينجو جون پسر هوو:گفت لهجه با بهش رو و اومد پيرزن يه که کنه اعتراض خواست

 !!مردونه دستشويي

  گرفت فاصله دستشويي در از کمي و پايين انداخت سرشو محافظه

 دستشويي تو رفتم سرعت به

 ?کجاست اينجا خانوم ببخشيد: پرسيدم ميگرفت وضو داشت که خانومي از و

 . المرده:گفت و برگشت سمتم به خانومه

 ?ديگه کجاست المرد

 !!!بديد موبايلتونو لحظه يه ميشه:گفتم خجالت با

 بزنم زنگ همينجا ميدم قول. نيستم دزد نترسيد:گفتم که کرد نگام شک با

  داد بهم رو گوشي ترديد با

 بده جواب تا موندم منتظر و گرفتم رو شمارش بودم حفظ رو ايدين ي شماره خداروشکر

 ?بله_

 گرفت بغضم صداش شنيدن با

 !!بودم تنگ دلم چقدر

 !!!آيدين:گفتم بغض با

 ?نفس:گفت بهت با

 ?خانومم کجايي!! نگرانتم چقدر ميدوني?عزيزم کجايي? خودتي نفس:گفت و شد هول

 !ميترسم من. پيشم بيا ايدين:گفتم باگريه

 ?کجايي بگو باشو اروم نفسم:ايدين

 !! باشم اروم کردم سعي
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  بود خواسته ازم ايدين

 ايران زا ميترسم ايدين. حرکتيم حال در ما ولي.جنوبه ميدونم اما کجاست دونم نمي. المردم:گفتم

  شيم خارج

  بگو رو ماشين پالک شماره نفس:گفت جديت با

 نميدونم من:گفتم درمونده

 ? زدي زنگ کي موبايل با عزيزم:گفت مهربوني لحن با

 از و شوييدست اومدم دستشويي بهونه به:گفتم کردمو ميکرد نگام باکنجکاوي که خانومه به نگاهي

 ميکنن شک گرنه و برم بايد االنم زدم زنگ بهت و گرفتم موبايلشو خانومه يه

 پليس بزنه همزنگ بعدش و کنه اس ام اس من به رو پالک شماره بگو خانومه به ببين:ايدين

  کردم قطع رو گوشي سختي به و دادم تکون سري

  بود سخت خيلي شنيدم صداشو روز ده بعد که حاال اونم ايدين از کندن دل

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

 :نگار

 بود شده بدترم تازه بود نکرده تغييري هيچ اروين وضعيت که بود روز ده

 ميشدم ديوونه داشتم

 داشت درد کمي هنوزم بوداما شده بهتر حالش نگين

 نداشت مناسبي روحي وضع هم ايدين

  بود ما کاراي دنبال همش هم بيچاره ارمين

  بودم بيمارستان همش که منم

 کنم عوض لباسامو بگيرمو دوشي تا خونه ميبردتم زور به تارا وقتا گاهي

 نميگرفتم فاصله آروين از هم ثانيه يه بود خودم به اگه
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  حالش پرسيدن براي ش دکتر پيش رفتم

 !!کنه اهدا اعضاشو اروين که داد پيشنهاد بهم بيرحمي با چيني سفسطه کلي از بعد دکتر

 !!! است زنده هنوز اروين. ميکشه نفس هنوز اروين اما:گفتم کردمو نگاهش ناباورانه

 !!بيرون زدم اتاقش از ميکرد صحبت داشت دکتر اينکه به بيتوجه که بودم عصبي اينقد

  اتاقش ي پنجره جلوي و بخش تو رفتم

 اروين.يبرنميگرد ديگه تو ميگن که اينايي دهن تو بکوب پاشو اروين:گفتم کردمو نگاش بغض با

  سالمي تو بگو.ميگن دروغ دارن اينا بگو

  پاشو نگار جون اروين

 !!!اروينم

 ندونستي رو اروين قدر که نگار برسرت خاک اي: گفتم و صورتم تو زدم محکم

  کردي ناراحتش که برسرت خاک:گفتم و زدم ديگه يکي

 قاتلي تو

 !!!شي باعث تو نگار

 زن ميرم نشي پا اگه اروين. پاشو عشقمون به قسم اروين:گفتم کردمو اروينم به نگاهي دوباره

 اروين ميبوسما، رو ديگه يکي لباي. ميشما ديگه يکي

 !!!!!خدايا

 گرفت فرا رو سيو اي فضاي متمددي بوق صداي

  دويدن اروين اتاق سمت به آورين دکتر لحظه چند از وبعد پرستار تا چند

 !!!!اروين نه

  گرفتن جلومو پرستارا که اتاق تو برم خواستم

 .پنجره پشت رفتم
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 اروين به بودم زده زل مبهوت

 !!نداشت نبض که ارويني

  بره نذار حسين امام به رو تو خدايا

 هيچي که هيچي زداما شک چندبار دکتر

 نميزنه اروينم قلب بود اين از حاکي که بود صدايي فقط

  نههههههههههههه

 !!!!!شکرت خدايا

 ! روز ده بعد اونم کردم پيدا نفسمو نميشه باورم

  گرفتم رو ارمين ي شماره و اوردم در گوشيمو

 ?? بله: گفت اي خسته صداي با

 شده پيدا نفس ارمين:گفتم شادي با

 ?ميدوني کجا از تو: گفت تعجب با

  نهک رديابيش رو نفس مکان تا گفتم براش رو تلفن شماره و پالک شماره و گفتم بهش رو ماجرا

 ميزنه زنگ بهم بعد و بده خبر ها بچه به و کنه چک رو موقعيت تا کنم صبر: گفت بهم

  کردم قطع تلفنو

 بود شده پيدا نفسم که بود خوب چقدر

 و کنه فمتوق رو ماشين تونسته راه بين پليس خداروشکر:گفت و زد زنگ باالخره ساعت نيم از بعد

  تهران بشه منتقل فردا تا. است اداره تو االن هم نفس. کنه دستگير رو اونا

 المرد ميرم من ارمين:گفتم آني تصميم يه با

 ترين پايين شهر اون ديوونه بابا?راهه چقدر اونجا تا تهران از ميدوني ?شدي خل? چي:ارمين

 راهه تهران از کيلومتر 2111حداقل.کردم چکش رفتم. فارسه استان شهر
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 خداحافظ.ميرم من.تهران بياد نفس تا کنم صبر تونم نمي من:گفتم اطمينان با

 کردم قطع رو گوشي

 کردن خاموش بيخيال همين براي بزنه زنگ بهم دوباره نفس شايد گفتم که کنم خاموش خواستم

  ارمينم تماساي جواب اما شدم گوشي

  خونه برگشتم سريع و گرفتم تاکسي يه

  شدم ماشين سوار و ساک تو گذاشتم برداشتمو نفس براي لباس سري يه

 !!! دلچسب و شيرين انتهايي با اما دراز و سخت سفري سوي به پيش

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

 :نفس

  گرفت جلومونو پليس

 !!چيه اصليش دليلش ميدونستم خوب من اما داشته نگهشون سرعت براي بودن کرده فکر

 ?چيه دليلش:وجدان

 توقع اونوقت?خوبه حالت گرمجي عشقم نفس بگي نيومدي پوسيد دلم وقته چند اين تو بابا برو

 ?بدم جوابتو االن داري

 .ناال برسه چه نميزنم حرف باهات اينجوري هم عاديش شرايط در من.باالستا توقعت بابا:وجدان

 ?چشه االن مگه وا

 گوشه نيس چشم:وجدان

 ميکني جوابي حاضر زيادي جديدا وجدان ميگما

 ديدم ديشب که بود اي عاشقونه فيلم اين تاثير ?ميدوني اخه:وجدان

 ممن? نگفتي من به چرا بيشعور بعدشم?داره جوابي حاضر به ربطي چه ديدي عاشقونه فيلم

  ميخواستم

 اه اه.بود بوس فقط آخرش تا اول از ببيني ميخواستي چي ترشيده ي دختره ايش:وجدان
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 ميدي 18 مثبت فاز چرا ميگم آها

 مرگگگگگ:وجدان

 کنار زدن ماشينو

 لهک محافظ اون و نگار استاد و راننده به رو و کرد ماشين داخل به نگاهي و ماشين دم اومد پليس

 شيد پياده لحظه چند لطفا:گفت گندهه

 بکنن نميتونستن هم کاري خب اما بودن کرده شک درسته

 بود نخل که ماشينم پشت و کرد پارک ماشين ،يه ماشين جلوي

  بود پليس هم کنار

  شدن پياده تايي سه هر ناچار

  اومد پليس ماشين اژير صداي دقيقه چند از بعد

 ارسو و زدن دستبند دستاشونو و پريدن بيرون پليسا سريع برن در خواستن تا سه اين تا

  کردن ماشينشون

  شدم راحت شرشون از!!! اخيش

 !!!کنن ولم بغلم بچه يه با و کنن تجاوز بهم که االنه گفتم دزديدنم وقتي تو جان

 نفس منحرفت سر بر خاک اي:وجدان

 منحرفه کجام من بابا نه

  پات سرتا:وجدان

 نگفتم چيزي که من

 گفتي ذهنت تو چيزي يه ديگه چرا:وجدان

 نخيرم

 چرا:وجدان
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 ?گفتم چي ميگي راست اگه

 ?فهميدي حاال.................. بگم درگوشت بيا:وجدان

 !!!دارم دوس ماچ گفتم فقط من? زدم حرفي همچين کي من بميري الهي

 حرف آسايش مخل اين با زيادي اگه گفته اقامون که برم من!!سرت فرق بر خاک يعنيا: وجدان

 !!!ميکنم طالقت سه بزني

  شيشه به کوبيد محکم و زد صدام جيغ با يکي که بدم پرومو وجدان جواب خواستم

 !!! ابوالفضل يا

 ? برام شدن تاب بي همه اين که ميميرم دارم من نکنه

 ?ني هيچيم چرا پس

 ? خوردم گلوله نکنه

  ندارم دردي اخه بابا نه

 !!!فهميدم آها

 ! داره حسي بي شايد خب

 !!همينه افرين

  کردم نگاه سرتاپام به و شدم پياده ماشين از

 ?رفته کجا از گلوله پس وا

 ?رفته دهنم از نکنه

 ?!?خانوم??خوبه حالت شما خانوم_

  کردم نگاه روبروم چادري زن به تعجب با

 يانده ددم واي اي

 افتادم ارشاد گشت گير آخرم ديدي
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 ميوفتادم اينا گير بايد حاال شدم راحت دزدا دست از

 نخور منو کردم غلط من خانوم:گفتم و جلو کشيدم روسريمو

  کرد نگام خاصي جور يه خانومه

  بود خودم واسه من برداشت اين البته بود محبت سراسر نگاش

 ميکرد نگاه نامعقول انسان يه به داشت انگار وگرنه

 !!!کرده غلط

 ?!خانوم ?!? خانوم:خانومه

 ?بزنم حرف خودم با دقيقه دو نميذاري چرا? چيه:گفتم کردمو نگاش عصبي

  شد گشاد چشاش بيچاره

 ???ميکنه نگاه اينجور چرا اين وا

 ?ميزنه حرف خودش با سالم آدم نفس:وجدان

 نه معلومه.خوب

  نيستي سالم تو ميگيريم نتيجه پس:وجدان

 ميگي راست آره خب

  شد سوار خودشم و ماشين تو انداختم کشيدو ماشيني سمت به منو خانومه

  حسين امام يا

 ?ندارن بقيه که دارم چي من مگه?ميدزدي منو چرا بيتربيت: جيغ با

  ات جمله اين با برسرت خاک

 !!!بود منحرفي ته

 ريممي. ماشين تو بيارمت خودم گفتم شدي شوکه شما ديدم من? خانوم ميگي چي:گفت خانومه

  تهران بشي منتقل.شما تا اداره
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 کردم دورواطرافم به نگاهي

 !!!پليسه ماشين که اين اوا

 پليسم ماشين عاشق من

 !!!داره ميکروفونام اين از عههه

  من به بديد رو ميکروفون لحظه يه ميشه آقا:گفتم راننده به رو

 !!!نديده آدم انگار که کرد نگام چنان برگشت مرده

 ?ميکروفون:گفت.تعجب با

 ...اين نيست.ميکروفون که اين خانوم:گفت که کردم اشاره بهش ذوق با

 بدينش بهم دقيقه دو فقط چيه نيس مهم:گفتم حرفشو وسط پريدم

 داد بهم رو(  q) :ميکروفون ناچاري سر از کردو بهم نگاهي مرده

 . ميکنيم امتحان دوسه يک. سه دو.يک:گفتم گرفتمو دهنم جلوي ميکروفونو ذوق با

  شد پخش صدام

 بانمک چه

  ميشدن رد کنارمون از تعجب با ماشينا

  تازه مرا داف. کن سر ناله سحر مرغ:من

 !!!!واي اي

 ?گفتم اشتباه چرا من

 ...که رفت ابروم

 کردمو نگاه.ميکردن نگاه رواني مريض يه به انگارداشتن که زنه و راننده و سرهنگ به نگاهي

 گفتم دوباره

 ...کوه کدوم کوه.بريم بيا. شد اشتباه ميکنم خواهي عذر:من
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 گرفت ازم رو ميکروفون و اومد خودش به سرهنگ

 ?گرفتيش چرا عههه:گفتم کرده.بغ

 باش ساکت اداره به رسيدن موقع تا فقط: کردوگفت نگام عصبي

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

 :نگار

 نرو من جون تورو اروين

 ?!? اروين

 !!نبرش خدايا

 !!!!!!خدايا

 .بود گرفته رو سيو اي فضاي دستگاه متمدد بوق صداي

 بود شيشه به مبهوت نگام

 !!!داد شک اروين به دوباره و گفت شوک دستگاه مسئول به چيزي دکتر

 !!!شد قطع صدا

 کردم نگاه دستگاه به ناباور

 ! برگشت اروين

 !!بود زنده من اروين

  ميکردم گريه زياد خوشحالي از

  ممنون خدايا

 موندي که ممنون اروين

  ميکردم گريه

  نشست ام شونه روي دستي
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  بود پرستاربخش ، سمتش برگشتم

 ?مونده زنده که ناراحتي نکنه? ميکني گريه چرا:وگفت زد لبخندي

 داخ از تونستم. شوقه اشک اشک اين:گفتم زدمو لبخندي شم ناراحت حرفش از اينکه جاي به

 !بگيرم پسش

 ?داري دوسش خيلي:گفت زدو لبخندي

 . عاشقشم من...نه:گفتم وجودم باتمام

 ! کنه نصيب خدا:گفت و شد پررنگتر لبخندش

 !!کردم همراهيش منم خنديد حرفش به خودش و

  بودم خوشحال

  بود زنده اروينم

 ?چطوره حالش:گفتم سمتشو برگشتم

 امتحان باال دُز با رو شک ديگه بار يه دکتر اگه.ها داره دوستت خيلي خدا:گفت و کرد کج سرشو

 ومدها بيرون کما از و رفته باالتر هوشياريش درصد خوشبختانه. نبود پيشت االن شايد نميکرد

 اي تو جاش ديگه.بخش کنيم منتقلش بايد فعال!مياد بهوش زودي به ايشاهلل. شده بهتر وحالش

 !نيست سيو

  زدم لبخندي و شد جمع اشک چشمام تو دوباره ناخودآگاه

  ممنونتم خدايا

 توخود اينکه از و ميبينه تورو اون کن باور. ديگه بسه:گفت و کرد اخمي ام گريه ديدن با دختره

  ها ميشه ناراحت ميکني اذيت

 !اومد لبهام روي لبخندي ميبينه منو اروين اينکه فکر با

 !پرستاربرگشتم سمت به دوباره کردمو بهش اتاقش ي پنجره از نگاهي

  برگشتم دوباره ثانيه دو عرض در اما
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 ?? ميديدم چي

  من خداي

 !!!!!! اروين

 ?ممکنه چطور

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

 :آروين

  کردم باز اروم چشمامو

 نکردم باز چشمامو وقته خيلي که انگار داشت چسبندگي حالت

  تارميديدم اطرافمو و دور

  بشه تر واضح ديدم تا زدم پلک چندبار

 ?بودم کجا من

  ?ميکرد درد بدنم انقدر چرا

 :ايدين

  رسيدم المرد به باالخره ساعت چند و روز شبانه يه از بعد

 !!!بود شب 8 ساعت

  بودم خسته خيلي

 بودم کرده رانندگي سره يه

 بودن زده زنگ ارمين و نفس بار چند مدت اين تو

 ?ميکردم قبول من مگه اما بياي نميخواد ميگفت نفس

 زنب شدي خسته اگه اينکه و حرفا اين و نبره خوابت فرمون پشت که کرد سفارش کلي اخرشم

 کن استراحت کمي و کنار
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 !اونجا افسراي از يکي ي خونه ميبرن رو نفس برسم من تا اينکه ي اضافه به گفت رو همينا ارمينم

  پرسيدم ازش رو آدرس و ارمين به زدم زنگ

  گفت بهم رو آدرس اونم

 !!!  رسيدم پرسون پرسون

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

 :نفس

 ببينم ميخوام ايدينو نميشه باورم واي

 ?فرمون پشت ببره خوابش نکنه واي

 بهش زدم زنگ و برداشتم بودنو داده بهم بودنو گرفته استاده اون از که گوشيمو نگران

 ?جانم: اومد اش خسته صداي

 ?کجايي ايدين:من

 ميشم ممنونتون کنيد باز درو اين اگه خانوم:ايدين

 ?گفت چي اين

 ?بازکنم رو در

 ...يعني

  بيرون زدم بودن داده بهم که اتاقي از و سرم انداختم شال يه پريدم جام از

 ?جان مادر شده چيزي:گفت بهم رو ، خونشون بودم اومده که افسري اون زن خانوم مليحه

 حياط تو دويدم و دادم تکون سري

 بود اومده دنبالم هم خانوم مليحه

 !! کردم باز درو

 نکشم جيغ هيجان از تا گرفتم دهنم جلوي دستمو
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 !!جان بانو دوباره سالمي:گفت و زد مهربوني لبخند

 آقاجان فدات به بانو:گفتم کردمو اي خنده

  بغلش برم تا کرد باز دستاشو

 ! ميکشيدم خجالت ازش ذره يه اينکه و!بغلش برم بود زشت خانوم مليحه جلوي

 !آقا سالم:گفت و جلو اومد ميدويدم اونجور چرا بود فهميده انگار که خانوم مليحه

 !تعارفا اين از و من نگهداري از کرد تشکر و کرد سالم مودب هم ايدين

 توروخدا تو بفرماييد?وايساديد در دم چرا شما واي اي:گفت توصورتشو زد خانوم مليحه

  تهران يمبر که ميکنيم حرکت فردا مسافرخونه ميريم امشب. ميکنيم زحمت رفع ما ديگه نه:ايدين

  ?بده اينقدر ما ي خونه يعني:گفت کردو اخمي خانوم مليحه

  کنيم ايجاد مزاحمت نميخوايم ما?حرفيه چه اين خانوم مليحه نه:گفتم ايدين از طرفداري به

 . رحمتيد ماشاهلل چيه زحمت تو بيايد:گفت و خونه سمت کشيد بازومو اخم با

  تو بياد کردم اشاره کردمو بود در دم که ايدين به نگاهي

  تو اومد

  بود ساک يه دستش

 ?آورده لباس خودش واسه

 خونه داخل رفتيم

  بودم معذب بود افتاده جونم به که خجالتي خانوم مليحه خاطر به

  کنم برخورد ايدين با راحت تونستم نمي

 تو ببر رو ايدين آقا مادر. جان نفس:گفت من به رو چيزا اين و چاي آوردن از بعد خانوم مليحه

  بخواب برو ،خودتم انداختم جا براتون. ان خسته خيلي که اتاقت

 !کردم تشکر ازش
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 !بود فهميده زن اين چقدر

 ?بود فهميده چي ي واسه دقيقا:وجدان

 ! داريم خلوتي يه به نياز بوديم جدا هم از همه اين ما فهميد اون ولي نداري درک تو ببين

 !!لوس چه اه:وجدان

 !!حسود

 و اشدپ بکنه چاييش به نگاهي اينکه بدون اما بخوره رو چاييش ايدين تا کنم صبر ميخواستم

 بريم:گفت

 پاشم کرد اشاره نگاهش با که کردم بود زده ايدين عجله به لبخندي که خانوم مليحه به نگار

  کردم هدايت اتاق سمت به رو ايدين و پاشدم

  اتاق تو رفتيم

 بازوموگرفت که خانوم مليحه پيش برگردم خواستم

 ?کجا:ايدين

 . کنه بدي فکر نميخوام. خانوم مليحه پيش ميرم:گفتم سمتشو برگشتم

 ميکنه درک خودش اون عزيزم:گفت و کرد بغلم که بيارم در دستش از بازومو خواستم

 ندارم دوست.کنه بدي فکر نميخوام:گفتم کردمو ورجه ورجه

  بود بهانه خانوم مليحه راستش

 ميکشيدم خجالت ايدين از چرا نميدونم

 خجالت ازم که ام غربيه من مگه ببينم:گفت و بشه قدم هم تا پايين آورد سرشو و زد لبخندي

 ?ميکشي

 ?ميکشم خجالت ازش من فهميد ازکجا

 نميکشم خجالت من نه:گفتم گرفتمو گاز لبمو
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 نداريم مشکلي پس خب:گفت و شد تر پررنگ لبخندش

 داد قرآر لبهام روي محکم و لبهاش و جلو آورد سرشو

  رسيده آب به که بود اي تشنه مثل

  داشتم حسو همين منم

  کردم حلقه کمرش دور پاهامو و کردم حلقه گردنش دور دستمو اشتياق با

  گذاشت کمرم پشت دستشو ايدينم

 رفت خستگيم تموم اخيشش:گفت و زد لبخندي و گرفت فاصله ازم بعد کمي

  انداختم پايين سرمو خجالت با

 !من بودم شده خجالتي چقدر

 . نرو:گفت که بيرون بيام بغلش از و کنم باز دورش از پاهامو خواستم

  کردم نگاهش تعجب با

  بود بچگونه و مظلوم خيلي لحنش

 بود شده تنگ برات دلم معرفت بي:گفت مظلوميت با

  بيشتر خيلي من:گفتم و لبهام رو اومد لبخندي

 هي ناال اما بودي بيتاب من مثل توهم بود شده تنگ اگه چون بود نشده تنگ دلت نه:گفت شاکي

 ميري در داري

 ...اما بيتابم تو مثل منم ايدين:گفتم کردمو نگاهش ناراحتي با

  انداختم پايين سرمو و گرفتم گاز لبمو

 ?اما:گفت و آورد باال سرمو

 ميکشم خجالت: گفتم اروم

  ?خبره چه هيش:گفتم گذاشتمو دهنش جلوي دستمو که کرد بلندي ي خنده
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  بوسيد دستمو اروم و کرد نگام خنده با

 !کردم داغ شاهده خدا

 منم نگيلفي خانوم نميدونستم:گفت که برداشتم دهنش روي از ودستمو پايين انداختم سرمو دوباره

 بلده هم خجالت هم

  کرد اي خنده که بازوش به کوبيدم محکم

 .بشه آب خجالتت تا کنم کاري يه مجبورم من اينکه مثل خب:گفت و شد جدي

  کردم نگاهش کردمو بلند کنجکاوي با سرمو

 ...و دارم نگه خودمو نميتونم نکن نگام اونجوري نچ نچ:گفت و زد شيطوني لبخند که

  شد گشاد چشام

 ?گفت چي اين

 بابا برو

 ? نفس:گفت جدي که بگيرم فاصله ازش خواستم

 ?جانم: گفتم اروم

 نبود خجالتي من خانوم چون.ميرم من:گفت ولي کردم حس لبخندشو

 !! در سمت برگردوند روشو و کرد باز دورم از دستاشو

 !!ميرفت واقعني داشت

 !! ميره داره عشقت دختري همون تو بده نشون بهش ببوسش برو خره د:وجدان

 ?ببوسمش واقعا يعني

  ديگه برو. خر ي دختره بمير برو:وجدان

  ايدين ببند چشماتو:گفتم و ايدين روي به رو رفتم سريع

 زد کجي لبخند و انداخت باال ابروشو
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 ?ميخندي اينجوري چرا.  کوفت

 !!!بدبخت اي سکته

  بست چشماشو

 کردم لبهاش بعد و چشاش به نگاهي

 !!! بردم جلو سرمو و بستم چشمامو

  دارم دوستت خيلي:گفتم اروم بردمو عقب سرمو بوسمون بين

 !!عاشقتم من. کمه دارم بهت من که حسي واسه داشتن دوست اما: ايدين

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

 :نگار

  بخش کردن منتقل رو اروين

  ميکرد درد بدنش کمي

  نميذاشت محلم خيلي اوايل

 به و دش نرم کمي بودم سرش باال روز ده من که شنيد پرستار از وقتي بوداما دلگير دستم از هنوز

  زد لبخند روم

  بود احمقانه ام گذاشته من که ،شرطي کردم اشتباه گفتم بهش منم

 ميکنم ات تنبيه شد خوب حالم که بعدا تا کن صبر پس خب:گفت شيطونمم اروين

  بود لبخند فقط منم جواب و

 ! بود دل ته از که لبخندي

 !!!دلنشيني تنبيه چه

 باش من پيش تو اروين

 ! گنه جدا رو ما مرگ جز چيزي ديگه نميخوام
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**************************** 

 :نگين

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

  شد خوب خوب کمرم باالخره

 !کردي داغونم که بهزاد بميري اي

  بودم خوشحال

  دادن خوش خبر دوتا بهم وامروز ديروز چون

 اومده بهوش اروين اينکه يکي

 شده پيدا نفس اينکه دو و

 کنم آماده براشون رو خونه و. خونه برم پاشم تا بگيرم دوباره انرژي بود شده باعث اينا ي همه

 .موندي اينجا زياد خيلي ميگفت دکترم خود البته

 ! روز يازده بود شده اما بمونم روز هفت بود قرار اخه ميگه راست

 ! بيشتر روز چهار

 . ميزد سر بهم روز هر ارمين

 داد هديه بهم خوشگل موبايل يه دوم روز

  شدم خوشحال خيلي

 بود شده گم دزدي بعد موبايلم اخه

  زد زنگ موبايلم

 نداشت خطو اين ي شماره اي ديگه کسه چون بود ارمين مطمئنا

 برداشتم رو گوشي

 ?بله-
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 ?خوبي. خانوم سالم:ارمين

 ?خوبي تو خوبم.مرسي-

 ?بکني دل بيمارستان از نميخواي. خوبيت به خوبم:ارمين

 . اتفاقا چرا:گفتم کردمو.اي خنده

 ?ميگي راست:ارمين

 زا خبر چه راستي! خونه ميرم بعد بزنمو عاشق زوج دو اين به سر يه برم ميخوام االنم. بابا آره-

 ?اينا نفس

 .برسن تا ميکشه طول روز شبانه يه زياده راه خب اما. برميگردن دارن اونام:ارمين

 ?چي ساالري راستي آها،-

 اي حکمش دادي تو که مدارکي با. داداگاهشه بعد ي هفته. کردن منتقل روز همون ساالريم:ارمين

 هب کمر االن اما نميزني حرف بکم صمم ميبيني منو روز هر که تو جون دختر.ابد حبس يا اعدامه

 ??نه ، کني زياد تلفنمو قبض بستي همت

 !!ميليوني يک يه. ميخوام آره:گفتم کردمو اي خنده

 !منتظرتم بيمارستان دم ديگه دقيقه چند تا من جان نگين!  مهربوني شما چقدر:ارمين

 ?افتادي زحمت به شما چرا خب واي اي-

 زحمتا اين از باشه تا زحمته اين اگه:گفت خاصي لحن با

 !ميزد داشت چي مثل مردم صاحب قلب اين

 ???مرگته چه

 !!لعنتي بگير اروم

 ...عز نداري کاري. برم من ديگه خب:ارمين

  شنيدم اشتباهي ،شايد کرد ول نصفه حرفشو

 گرفتم گاز لبمو دادمو قورت دهنمو آب
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 خداحافظ. باش خودتم مواظب برو نه:گفتم اروم

 کردم قطع رو گوشي

 ميگفت داشت که اي کلمه سمت رفت ذهنم

 !!شنيدي اشتباه شايد نگين اه

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

  وارد زدمو در به اي تقه

 !سالم:گفتم و زدم لبخندي

 دادن جوابمو دوتاييشون

 اخه!هميش مرخص زودي به ايشاهلل و شده بهتر حالش که گفت نگار که پرسيدم اروين وضعيت از

 !نداشته خاصي شکستگي خداروشکر

  شد بلند گوشيم پيام صداي که زدم حرف باهاشون کمي

  بود ارمين کردم صفحه روي نگاهي

 در دم بيا بود نوشته

 بيرون زدم بيمارستان از کردمو خداحافظي ها بچه از

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

 :نفس

 :بعد ماه يه تقريبا

  شد مرخص بيمارستان از هفته يه از بعد اروين

 .شد اعدام به محکوم قاچاق و قتل ربايي، آدم جرم به هم ساالري

 ! شد محکوم ابد حبس به هم بهزاد

  کرد پيدا ارتقا تمام سرگرد به دوم سرگرد از پرونده اين حل دليل به هم ارمين
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  دادم امتحاناتمو دوباره داد مدرسه به انتظامي نيروي که گواهي با منم

 بود رياضي امتحان ، امتحانمم ترين سخت

 !!بيشعور ايدين

 :(( که نگم هيچي ايدين به نميشد دليل بازم اما بود اداره از سواالت طرح البته

 کنيم اجرا هم رو سوم و دوم ي نقشه بايد که داد گير شد بهتر حالش وقتي از اروين

 !کرديم قبول که داد گير اينقدر آخرشم

 ! ارمين و نگين بيچاره

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

 داشتم کنکور امروز

 بودم پاشده زود صبح از

 .دارم استرس خيلي

 . بسه خوندي هرچي ديگه: وگفت کرد جمع کتابامو ديروز از ايدين

 نکرد قبول گفتم بهش هم چي هر بخونم مرور جهت رو کتابا ديگه دور يه ميخواست دلم من اما

 !قزميت

 دادن بهم مفصل صبحونه يه زور به نگين و نگار

  ميگفت کننده اميدوار و آرامبخش جمالت هي اروينم

 ندهاق آب اينکه جاي به چرا نميدونم ولي ميوورد قند آب اشپزخونه تو ميرفت هي هم بيچاره ارمين

 !!!!!نگين به ميداد بده من به رو

 !ميخورد ته تا رو همه برم قربونش نگينم

  اشپزخونه تو رفت شد بلند نگين اخرشم

 عزيزم بيا: گفت و سبدبرگشت يه با بعد
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 ?ديگه چيه اين:گفتم کردمو نگاهش تعجب با

  خوراکي:گفت و زد لبخندي

  بسکتبال توپ شد چشمام

 ???? خوراکي سبد يه

 سيدينر بهش هرچي بسه!!!کنه هوا نميخواد که آپولو. بده کنکور ميره داره بابا:گفت خنده با ايدين

  ميشه زياديش.

  ميشد حسوديش بيتربيت

 حسوددددددد

 .نداري رو اينا لياقت اصال:گفت و رفت بهم اي غره چشم نگين

 اشپزخونه تو برگشت و

 .درگيرن خودشون با مردم!!! وا

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

 :دوم نقشه

 بيرون زدم امتحانات سالن از

 دادم خوب که خودم نظر به

 !قبولم که ايشاهلل

  کردم پيداش باالخره و گشتم ايدين ماشين دنبال

 ?اومدن نگارم و اروين چرا وا

 . کردم سالم و دويدم سمتشون به

 دادن جوابمو خوشرويي با

 ?بود چجور: ايدين
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 شدم خسته خيلي ولي بود خوب:گفتم کشيدمو دستامو

 . خودمي خواهر. افرين:نگار

 زدم بهش لبخندي

 ! سوارشيم کرد اشاره ايدين

 نشستيم عقب نگار منو

 !بگو اروين خب:گفت نگار شديم سوار تا

 ? بگه رو چي:گفتم کردمو نگاش تعجب با

 کنه اجرا اشو نقشه امشب ميخواد آقا اين:گفت و کرد بهم نگاهي نگار

 ! ميره تحليل داره مخم ام خسته خيلي من اما ?جدا:گفتم و کردم اروين به نگاهي تعجب با

 کنم اجرا امو نقشه تو ي بهونه به ميخوام من اما ميدونم:گقت و برگشت عقب سمت به اروين

 همه از نماي باشن همه بايد ميگفتي موقع اون. ديگه بگو درست اه:گفت و صندليش به کوبيد نگار

  ديگه بگو

 فسن کنکور دادن خاطر به ميخوايم ميگم ها بچه به خونه.رفتيم امروزکه:گفت و زد لبخندي اروين

  بگيريم نفره شش جشن يه نگار منو ي نامه پايان تاييد و

 ??خب: گفتيم اشتياق با نگار و من

 ديگه همين:گفت و کرد نگامون خونسرد

 ?همين:گفتم شده خالي بادش که توپي مثل

 ....نهه که همينم همين: گفت و انداخت باال سرشو اروين

 !!!گفت رو نقشه ادامه و کرد نگاهمون شيطنت با و

 !!!! خدا واي

 ?ميرسه ذهنش به ها نقشه اين چجوري پسر اين
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 !!!!! نگين بيچاره

 :نگين

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

 :دوم نقشه

  بود شده تنگ جشن يه براي دلم چقدر که واي

 ميگفتيم بچگيمون خاطرات از و بوديم نشسته

 !!گذشت زود چقدر بخير يادش

 !! خاليه بابا و مامان جاي چقدر

  بود شيطون خيلي بوده که بچه ارمين فهميدم ميکردن تعريف ها بچه که خاطراتي بين از

 بسوزه فرش شده باعث که برده المپ توش و کرده لوله رو فرش بار يه مثال

 االب اون رفته ارمين اما نبوده ازش رفتن باال براي راهي هيچ که داشتن دستشويي يه مثال يا

 !???!باال رفتي چجوري بگو من به تو فقط:پرسيده تعجب با اومده باباش وقتي نشسته

 گفت و گرفت جلومو نگار که بزنم ها شنيسل به سري تا اشپزخونه تو برم تا شدمو بلند جام از

  ?کجا:

  بزنم غذا به سري ميخوام:گفتم کردمو نگاهش باتعجب

 مميکن نگاه خودم من. ها بچه و نفس پيش بشين برو تو نکرده الزم: گفت و شد کمر به دست

 . بيرون داد هل منو و

 ?کرد همچين چرا

 که سب بود نفره يه تقريبا که اي نفره دو ي کاناپه سمت برد و کشيد دستمو پيشمو اومد نفس

 . بود کوچيک

 ? ميبره اونجا منو.چرا

 ! نشسته ارمين که اونجا
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 کاناپه روي نشوندتم و کشيد دستمو زور به نفس که وايسم خواستم

  ارمين به بودم چسبيده

 ،مهموني گفتيم خاطره هرچي بسه اه اه:گفت و پاشد جاش از اروين که شم بلند جام از خواستم

 که نميشه آهنگ بدون

 دستگاه سمت رفت و

  ميز روي روگذاشت بود شام بعد براي که رو خوراکي ظرفاي و بيرون اومد اشپزخونه از نگار

 نبود االن مال که اينا عهه

 ?شد تموم خوراکيا اون مگه ببينم

 !ديگه شده تموم حتما

  شد بلند آهنگ صداي

 دادم گوش آهنگ به تعجب با

 !!! سرم به خاک

 ?اهنگيه چه اين

 لبش از بکن ماچ يه لبش از بکن ماچ يه ميگفت همش که بود اهنگي يه

  برقصن تا شدن بلند پسرا و نگار و نفس

 داشت قر اهنگش الحقم

  داشت هم منکراتي مشکل البته

 افتاد بود نشسته کنارم که ارمين به نگام

  واي ددم اي

 ?ميکنه نگاه اينجوري چرا اين

 لبهاش رو افتاد نگام
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  داشت خوشگلي لباي چه

 ! نگين سرت بر خاک

 ?چيزاست اين وقت االن

  کردم نگاهش دوباره

  ميزد تند خيلي قلبم

 !! ميشد کم داشت ارمين سر ي فاصله

 ?کجش اخماي اون نبينم که کنم چيکار بگين شما

  لبش از بکن ماچ يه

 لبش از بکن ماچ يه

  پريدم جام از دادمو قورت دهنمو آب

  بودم کرده داغ

  رفتم دستشويي سمت به

  زدم صورتم سرو به ابي

 خدايا واي

 ?حسيه چه اين

  کردم چشمام به نگاهي

 ?ميزنه برق خيلي جديدا چشمام ميکنم احساس چرا

 ?زدي توهم باز نگين اه

  بيرون اومدم دستشويي از کردمو خشک صورتمو

  بودن کرده عوض رو آهنگ خداروشکر

 !! زدم ناخونک يکم و کزدم غذاها به نگاهي و اشپزخونه تو رفتم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمنکاربر Anahid75 | شيطونا تا سه دو رمان

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

 

424 

 

  ديدم رو ارمين که بيرون برم اشپزخونه از که برگشتم

 ترسونديم! قلبم ، خدا واي;گفتم گذاشتمو قلبم روي دستمو

 جلوتر اومد

 رفتم عقب کمي و دادم قورت دهنمو آب ناخودآگاه

 تر جلو اومد باز

 !! گوريل جلو نيا

 گاز به چسبيدم که عقبتر رفتم باز

  ابوالقاسم يا

 !ديگه ندارم رو در راه

 تمومه کارت نگين

 !!رفت شد تموم ديگه

  ميکردم نگاهش ترس با

 ...که بگم ميخواستم:وگفت کرد بهم نگاهي ارمين

 .... خيلي که بگم ميخواستم:گفت دوباره که کردم نگاهش منتظر

 ??خيلي که

  ديگه بکن جون د

 خوري تک خيلي:گفت بازومو تو زد

 !!!تريلي چرخ ميگي رو چشا

 ??ميخوري تنها تنها چرا:گفت که ميکردم نگاش تعجب با

  کرد پيتزاها پنير به اي اشاره و

 ?خوردم فهميده پس اخ اخ
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 !بخنديم که ميگه داره همينجوري.دانشمند پس نه

 اينجا نميخواد هم حاال. خوبه نمکش يا شوره ببينم بچشم ميخواستم نه:دادم جواب جوابي حاضر با

 بخوريم شام تا کن صدا رو ها بچه برو وايسي

  بيرون فرستادمش زور به

  نکن رسوا صاحبتو!لعنتي بزن تر اروم ?مرگته چه:گفتم گذاشتمو قلبم روي دستمو

  کرديم پهن رو سفره نگار و نفس کمک با

 ((; بود حاضري و آسون همشم که بوديم کرده درست غذا مدل چند

  سوخاري ماهي

  مرغ شنيسل

 پيتزا پنير و کرده سرخ زميني سيب

 ....و

  سفره سر نشستيم

  بودم پيتزا پنير عاشق که من

  داشت برش دستي يه من از قبل که بردارم ظرفشو خواستم

 ميرخت بشقابش تو رو ظرف کل داشت که کردم ارمين به نگاهي

 !!!گامبو اي

 !!! بود من پنير اون

  بياد در اشکم بود نزديک

  بودم پيتزا پنير عاشق من

  انداختم سرمو

 !!ارمين بدي خيلي
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  نرفته دستم از تا بخورم ديگه چيزه يه حداقل بذار بيخيال

  نيست ديدم که بشقابم تو بذارم خواستم و برداشتم شنيسل

 ?کوشش

  کردم ميز افراد و ميز کل به نگاهي تعجب با

 گرفت سمتم به بشقابشو ارمين که

 ?ميکنه اينجوري چرا اين

  ديگه بگير کرد اشاره

 ?منه براي پرسيدم و کردم اشاره خودم به دست با

  داد تکون سرشو لبخند با

 !!!جان اي

 گرفتم ازش بشقابو ذوق با

 !گلي خيلي جون ارمين

 !عاشقتم

 !!!! زد لبخندي که گذاشتم هم روي چشمامو و زدم بهش لبخندي و باال اوردم سرمو

  دويد دستشويي سمت به و پريد جاش از نفس يهو بودکه گذشته چقدر نميدونم

 ?شد چش اين وا

  بگم بهتون رو واقعيتي يه بايد ها بچه:  ايدين

 ..... نفس راستش:گفت که کرديم نگاهش منتظر همه

 :نفس

 اومدم بيرون دستشويي از
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 رامب خوردنشو ميشينه شام ميز سر مياد بدم گوسفند چشم از من ميدونه بيشعور ايدين اين

 ميکنه توصيف

 !!انگل اي

 !!! شد بد حالم

 !! اه اه

 نشستم صندليم روي و شدم اشپزخونه وارد

  انداختم همه به نگاهي

 ???ميکنن نگام اينجوري چرا وا

 ????نميخوره هيچي هيچکي چرا

 !!ميشم خاله دارم که بگي من به نبايد تو بيشعور:گفت سمتمو اومد و شد بلند جاش از نگار

 !!ميگم بعد به اين از کردم غلط ببخشيد:گفتم ترسيده که سمتم اومد چنان

 ? گفت چي اين ببينم وايسا

 ??خاله

 ? ميشه خاله داره نگار

 ..نگين يعني

 ...بود خوابيده ارمين پيش که شبي اون يعني

 !!! شديم ابرو بي واي اي

 ميگم تبريک:گفت و کرد بغلم نگار که شدم بلند جام از

 ? خوشحالي واقعا:گفتم کردمو نگاهش سفيهانه اندر عاقل

 ميشما خاله دارم. ديوونه معلومه:گفت.و کرد نگام باتعجب نگار

  بود دوتا ما رو بقيه نگاه
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 !نداشتم توقع ازشما: گفتم ارمين به رو و دادم تکون تاسف از سري

  بود شده ها اي سکته اين مثل قيافش ثانيه دو عرض در

 ?داره ارمين به ربطي چه?ميگي چي معلومه نفس:نگار

 ايشونه ي ،بچه بچه اين االن.ببخشيدا:طلبکارگفتم سمتشو برگشتم

 ? چي:بلندگفتن باهم يهويي همه که گرفت رو فضا سکوت ثانيه چند

 ! نميفهمن اينا چرا اه

 ?شوتن اينقدر يعني

 ?بدم واقعه شرح براشون دارن توقع نکنه

 اي حامله تو گفت ما به ايدين عزيزم?خوبه حالت?ميگي داري چي نفس: نگين

 ???!????!چي

 ?????ام حامله من

 ? نيستي حامله تو يعني:گفتم شده گشاد چشماي با

 ?چي:گفت تعجب با

 !!ام حامله خودم نگو. اي حامله تو گفتم من بابا:بلندگفتم هوا بي و دادم تکون سري

 يدنفهم تازه انگار که هم ها بچه خنده زير زد بلند آيدين که ميکردن نگام زده بهت ثانيه چند همه

  خنده زير زدن شده چي

 ?است حامله دقيقا کي نفهميدم هنوزم من اما

 پايين شد پرت صندلي از که خنديد ، خنديد اينقد ايدين

  بهش بخندم که بود من نوبت حاال

 !!!پايين شد پرت صندلي روي از نمک با چه خدا واي

********************************** 
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 بخوابيم ميخواستيم و بوديم اتاق توي

 ميخوند کتاب داشت که ايدين پاي روي بودم گذاشته سرمو

 افتاد شام سر قضيه ياد

 ?ايدين:من

 ?جونم:ايدين

 ?بود چي اينا و حامله قضيه اين:من

 اومد اي خنده لبش روي

 باشي نداشته من با کاري که شرطي به بهت ميگم:گفت و بست کتابو

 ?باشم داشته چيکارت وا:من

 !بده قول تو حاال:ايدين

 دادم قول بهش و دادم تکون سري

 برد فرو موهام تو دستشو و زد شيطوني لبخند ايدين

 !! اي حامله تو گفتم ها بچه به من دستشويي تو رفتي تو وقتي. ميدوني راستش:ايدين

  آها:گفتم و دادم تکون سري

 ! ببينم کن صبر

 ?گفت چي اين

 ?گفتي چي تو:گفتم بهت و عصبانيت با

 شنيدي که همين: گفت و کرد اي خنده

 ? زدي بهشون رفتي بود حرفي چه اين!کردي غلط خيلي تو:گفتم و نشستم تخت روي

 گفتيم دورغ نفهمن اينکه براي مجبوريم حاالهم شده که کاريه:گفت و انداخت باال اشو شونه

 شيم کار به دست
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 !تربيت بي. ميزنمتا ميگيرم:گفتم و باال اوردم دستمو

 !!بوده شوخي ميگم بهشون صبح. بابا کردم شوخي:گفت و کرد اي خنده

 !!!ها کمه اش تخته يه ايدينم.اين

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

 :نگار

 وخيش که گفت ايدين صبح وقتي اما شدم خوشحال بارداره نفس اينکه از پريشب چقدر خدا واي

 . شدم ناراحت خيلي کرده

 !!! شم خاله ميخواد دلم من

 ?نگار:اروين

 ?بله:من

 ! کنم اجرا سومم ي نقشه ميخوام. ايدين و نفس پيش بريم بيا بدو:اروين

  ها داره اي حوصله چه پسر اين خدا اي

 ! نمياد شبم. دوستشا پيش ميره نگين امروز اما:گفتم و شدم بلند جام از

 بريم بيا بدو! بهتر چه:گفت و زد بشکني اروين

 !کشيد و گرفت دستمو

 آقا اين هاي نقشه دست از کنه بخير عاقبتتمونو خدا

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

 :سوم نقشه

  کنه عوض لباسشو بود رفته االنم و خونه بود برگشته ارمين

 ! کنيم شروع نقشمونو تا بياد ارمين تا بوديم منتظر و بوديم نشسته حال تو هممون

 !!نشست پيشمون و اومد ارمين
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 !!!ميکنيد تعريف خاطره هم براي شديد بلند وقت دير چيه بخوابيد بريد نميگه خوبه باز

 خواستگار اون از راستي:گفت و زد چشمکي اروين که زديم حرف معمولي مسايل مورد در کمي

 ?خبر چه نگين

 ميخواد و داره دوست خيلي نگينو ميگه.است کنه خيلي!ميکنه ول مگه اوفف:گفتم کشيدمو پوفي

 کنه ازدواج باهاش حتما

 ?چيه نگين خوده نظر اونوقت عههه:گفت باشه داشته وجود خواستگاري واقعا انگار که اروين

 دادمي گوش بحثمون به ميکردو نگاه رو ما کنجکاوي با داشت که کردم نگاه ارمينو چشمي زير

 !!ايول

 رفک همين براي?بمونم من چرا ميريد داريد دوتا شما که حاال ميگه نگين:داد اروين جواب نفس

 !! بهش بده مثبت جواب ميخواد کنم

 ! بود گوشيش تو سرش که انداختم ارمين به نگاهي

  ?نيست مهم واسش يعني

 ?نداره دوست نگينو نکنه

 خوردن زنگ کرد شروع موبايلش ثانيه سه از ،بعد کنار گذاشت رو موبايلش

 داد جواب بعد و کرد نگاه اش صفحه به و برداشت رو گوشي

 بوديمش گذاشته بين ذره زير

 ?الو-

...... 

 !قربان بله

...... 

 . ميوفتم راه االن همين چشم

 رفت و برداشت ميز روي از رو سوييچش کردو خداحافظي ما از سرسري و کرد قطع رو گوشي
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 !شد حل. ايوال: گفت شدو بلند جاش از اروين

 !!سرهنگ پيش رفت که ديدي? شد حل چي:گفت کسلي با نفس

 ?سرهنگ پيش رفته:وگفت انداخت بهش نگاهي اروين

 ?نشنيدي مگه ديگه آره:گفتم تعجب با

 ?سرهنگ پيش ميرن خونگي شلوار و لباس با حاال تا ازکي:گفت و زد شيطوني لبخند اروين

 ...يعني:گفتم و زد برقي چشمام

  کردم نگاهش زده ذوق

 يار سراغ رفتش:گفت کردو کامل حرفمو ايدين

 !!!!!! جون اخ: گفت و پريد.جاش از نفس

 :نگين

 پيشش برم ميشه اگه و تنهاست شب گفت و زد زنگ ساحل

 پيشش ميام نيم و هشت ساعت گفتم بهش و کردم قبول همين براي نداشتم کاري

  خونه نميام شب که گفتم و نگار به زدم زنگ

  نداشتيم کار خيلي شرکت امروز خوشبختانه

 نبودم خسته خيلي همين براي

 ? خونه نمياي مگه:گفت تعجب با ارمين که بگيرم تاکسي ميخواستم

 ! دوستم خونه ميرم امشب نه:گفتم دادمو تکون سري

 !! ميرسونمت خودم بيا. آها:گفت کردو اخمي

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

 زدن درو زنگ که ميزديم حرف داشتيم و بوديم خوابيده تختش رو ساحل با

 ?شب وقت اين کيه: ساحل
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 نميدونم:من

 کردم نگاه تصويرش به و رفتم آيفون سمت به و پاشدم

 !!بود ارمين اينکه عهههه

 ?ميکرد چيکار اينجا

 ?اومده ها بچه سر باليي نکنه

 !داره چيکار ببينم در دم ميرم من. ارمينه:گفتم ساحل به رو

  رفتم حياط سمت به برداشتمو جالباسي روي از شالمو

  گرفت لرزي بدنم شدم حياط وارد تا

 !!سرده چقدر واي

  کردم باز درو و رفتم بدو بدو

 ? افتاده اتفاقي ها بچه واسه?ميکني چيکار اينجا.سالم:من

 بست درو و بيرون خونه از کشيد دستمو

 ?افتاده اتفاقي?خوبه حالت? بستي درو چرا عهه:من

 وت کرد پرتم جورايي يه و کرد دروباز و ماشينش سمت کشيد دستمو من سواالي به توجه بي

 کرد روشن ماشينو و شد سوار سرعت به خودش بعدم و ماشين

 بود ترسناک رفتاراش چقدر

 !! ميره داره کجا ببينم که بودم زده زل خيابونا به فقط ساعت نيم نزديک

 ميشيم خارج شهر از داريم که ما ببينم وايسا

 ?افتاده اتفاقي ?شده چي ارمين:گفتم بهش رو

 وت از بايد من??شده چي واقعا نه ? شده چي: گفت و برگشت سمتم به و ترمز رو کوبيد محکم

 ?کني ازدواج ميخواي که شده چي?شده چي بپرسم
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 ?ميگي داري چي:گفتم کردمو نگاهش تعجب با

 !نزن راه اون به خودتو: زد فرياد و فرمون رو کوبيد محکم

 شد پياده ماشين از و کرد باز کمربندشو

 ?بود شده چش

 ?کنم ازدواج خواستم کي من

 کشيدمي سيگار داشت و بود وايساده ماشين از جلوتر کمي که سمتش به و شدم پياده ماشين از

 به زد لز و برگشت دوباره کردو بهم نگاهي سمتمو برگشت که گذاشتم بازوش روي دستمو و رفتم

  شب تاريکي

 . شو يارو اون بيخيال که ميخوام ازت:گفت لحظه چند از بعد

 ?چرا:گفتم اما کيه ميگه که يارويي اين دونستم نمي اينکه با

 ... اما. نميدونم خودمم: گفت سمتمو برگشت کشيد موهاش تو دستي

 کن صبر تو: داد ادامه و کرد چشمام به نگاهي

  کردم چشماش تو نگاهي

 !کنم ازدواج من که مهمه ارمين براي چرا بفهمم بايد من

  ميبينم اي تازه حس يه چشما اين تو

 ?ميگه درست بهم حسم يعني

 چراي جواب روز سه اين تو اگه روز سه تا فقط اما ميکنم صبر باشه: گفتم و انداختم پايين نگامو

 !کنم صبر که بدم بهت قولي نميتونم ندادي اگه اما هيچي که دادي منو

 رفتم ماشين سمت به کردمو بهش پشتمو

  چيه حست ببيني خودت تا دادم فرصت بهت روز سه من ارمين

 ?نيست کافي روز سه

********************************** 
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  نگفته هيچ ارمين اما دومه روز امروز

 !نگه هيچي امروزم ميترسم

 !! شده ساکت خيلي

 !!ميشه خيره جا يه به و گوشه يه ميشينه همش

 بشکن رو سکوتت ارمين

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

 . بود روز آخرين امروز

 !!بود جمعه

  بود شده تعطيل مدارس چون بودن بيکار کال ايدين و نفس البته بوديم بيکار همه

  بودن نامشون پايان از دفاع درگير که اروينم نگارو

  بود کرده درست تراميسو برامون عصرونه واسه نگار

 کنيم بازي حقيقت يا جرات باهم که داد پيشنهاد نفس تراميسو خوردن از بعد

 !!بود رفته سر حوصلشون چون کردن موافقت اکثريت

  نشستيم گرد ماهم و آورد بطري يه و رفت سريع نفس

  چرخوند رو بطري

  اروين تهش و نگار به سرش

 ? حقيقت يا جرات:نگار

  حقيقت:گفت و کرد نگاش ترديد يا

 ?بگو رو کردي سرچ نت تو که چيزي بدترين:گفت کردو فکر کمي نگار

 !! بگم گوشت در بيا: اروين

  نميگه هيچي گرنه و ميگه اينجوري فقط که گفت اروين که کرديم اعتراض

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمنکاربر Anahid75 | شيطونا تا سه دو رمان

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

 

436 

 

  بگه نگار گوش در که کرديم قبول ناچار

  ادبي بي خيلي:گفت بلند و شد سرخ نگار که گفت نگار گوش در چيزي يه اروين

 !نشست صاف و خنديد اروين

  بهش نگفت هيچي نگار ميکرده سرچ چي بگو کرد اصرار نگار به هرچي نفس

 !! ميکنم جبران ولي. نگو اصال: گفت نفس آخرم

 چرخوند رو بطري دوباره

 ايدين تهش نفس سرش

  کن انتخاب جراتو داري جرات اگه ايدين آقا.ايوال:گفت عمد از و هوا پريد نفس

 !!جرات االن همين از اصال:گفت و شد شير حرفش اين با ايدين

  زد برقي نفس چشماي

 !!بکن خودتو گور ايدين اخ اخ

 ميکنه کشت زجر نفس وگرنه

 با و نهزنو صداي با و ميزني زنگ دوستات از تا ده به مياري گوشيتو: گفت باز نيش و شيطنت با

 !!دادي جنسيت تغيير که ميگي بهشون عشوه

 !!!ننه واي

  اومد در اشکم که خنديدم اينقد

  خنده زير زدن همه

 !!!آيدين بيچاره

 خجالت:گفت نفس که گفت نفس گوش در چيزي يه ولي آورد گوشيشو رفت بدبخت ايدين

 !!!بکش

 اسپيکر روي بزنه گفت نفس که گرفت شماره و انداخت باال اشو شونه ايدين
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********************************** 

  بود گرفته درد ام روده و دل که بودم خنديده اينقد

 !!بود بانمک خيلي که ميگفتن چي يه ايدين دوستاي از هرکدوم

 !! ميرفت غره چشم نفس به و ميشد سرخ هي ايدينم

 باش تالفي منتظر نفس ميگفت که ميفهميدم خوب ايدين هاي نگاه از

  شد چرخيده بطري دورباره

 من تهش و ارمين سرش

 ?حقيقت يا جرات:گفت و زد لبخندي ارمين

 !!جرات:گفتم انداختمو باال ابرومو

 ?مطمئني:گفت شدو تر رنگ پر لبخندش

 درصد صد: گفتم اطمينان با

 !کن ازدواج من با:ارمين

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

 :نگين

 کردم نگاه چشماش تو تعجب با

 ?ميکني شوخي باهام داري ارمين

 ودينب نديده خواستگاري مگه ?ميکنيد نگام اينجوري چرا:گفت و کرد تر پررنگ لبخندش ارمين

 ?تاحاال

 ?خواستگاري

 ?کرد خواستگاري من از االن ارمين

 !!من خداي واي
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 ميکردم نگاش مبهوت

  رفت ها پله سمت به و شد بلند جاش از

 ميکرديم نگاش تعجب با همه

 ?رفت کجا

 . اومد پايين لحظه چند از بعد

  بود جعبه يه دستش

 ! شو بلند نگين:گفت و وايساد جلوم اومد

 شدم بلند جام از آروم

 . کردم پيدا چراتو دليل:گفت نشنون ها بچه که جوري. اروم و انداخت بهم نگاهي

 . بگه که کردم نگاه چشماش به منتظر

 . نه االن اما. ميگم بهت:گفت و زد لبخندي و بست چشماشو اما

  آورد در ظريف ي حلقه يه توش از و کرد باز جعبه در

  ميکردم نگاه حرکاتش به کنجکاو

 !! دستم تو کرد رو حلقه و آورد باال چپمو دست

 !!نميگفت هيچي هيچکي. بودن متعجب همه

 نکهاي مگر کردي انتخاب رو جرات چون. بياري نه توني نمي: گفت و کرد نگاه دستم به لبخند با

 !بکنه حالت به فرقي نميدم قول که بپذيري رو مجازات

  زدن سوت و زدن دست به کردن شروع و اومدن خودشون به ها بچه

 !!بود خواب يه مثل

 شدم ازدواج به مجبور جرات يه سر

 !!!شيريني اجبار چه
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 !عجيب چقدر و

  ميکردن چه چه به به هي و ميکردن نگاه حلقم به کنارمو اومدن نگار و نفس

  داد نشون رو باال دست با و زد لبخندي که کردم نگاه ارمين به

 دادم تکون چي معني به سرمو کردمو ظريفي اخم

 بوم پشت بريم که زد لب که

 دادم تکون باشه معني به سرمو

 بزاره آهنگ تا بود رفته اروينم. و ميکردن شادي داشتن ها بچه

 !!! دادن قر و گذاشتن آهنگ براي ميخوان فرصت فقط که اينام

 !!جايي يه بريم ما لحظه چند يه نداره اشکالي اگه ببخشيد:ارمين

 تخت خيالتم. برو داداش نه:گفت و زد شيطوني لبخند اروين

  رفتم بهش اي غره چشم

 !!ميزنه منحرف چقد اروين اين مخ ميدونم من

 مرتب کفه يه داماد عروس افتخار به:گفت جوگير نفس

 زدن دست همشون و

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

 بودم فکر تو و بودم شده خيره باغ ي منظره به

 اومدم خودم به ارمين صداي با

 ... راستي. اينجا.اونشب. بخير يادش:ارمين

 ?نشدي الزم موز ديگه:گفت و کرد بهم شيطوني نگاه

 .کوفت:گفتم و شکمش تو زدم محکم مشت با

 .دختر سنگينه دستت چقد اخ اخ:گفت و شد خم کمي
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 کرديا ناقص شوهرتو کاري اول همين:گفت و شد صاف

 !!! شوهر

 !!!عجيبي اسم و لقب چه

 !!!!ارمين براي اونم

  ?ميکني ازدواج من با:گفت جدي سمتمو برگشت کامل

 :نگين

 ?چيه واسه پرسيدنت االن ديگه. کردي تنمم و دوختي و بريدي که تو: گفتم زدمو لبخندي

 يچ همه زير ميزنم نيستي من با ازدواج به راضي صدم در يه بفهمم اگه:گفت و کرد نگام جدي

 ?ميکني ازدواج من با.نگين بگو من به حاال.

 ندادي چرامو جواب هنوز تو اما:گفتم و دادم قورت دهنمو آب

 !ميدي جوابمو بدم چراتو جواب اگه يعني:گفت کردو اخمي

  دادم تکون تاييد معني به سرمو

 يرز زندگيمو جواب اين. کردم پيدا جوابشو و کردم فکر بهش روزه سه اين تو:گفت و باغ به زد زل

 کرد رو و

 شب يه ، که دختري يه اما چجوري يا کي دونم نمي:گفت و کرد نگام که کردم نگاهش کنجکاو

 خودم به هم وقتي. کرد خودش مال قلبمو تموم و کرد نفوذ قلبم تو ، دزدي خونمون بود اومده

 !ناب حس يه از سرشاره قلبم ديدم اومدم

 ?کيه دختر اون و:گفتم کردمو تر زبونم با لبمو

 ?کيه دوني نمي تو يعني:گفت و جلو اومد کمي

 ?ببوسه!کيه ميفهمي ببوسمش که االن:گفت که انداختم باال ابرومو شيطنت با

 دش بسته دهنم لبهام رو لبهاش گرفتن قرار با که بگم چيزي خواستم کردمو نگاش تعجب با

 بود گرفته بازي به هامو لب احساس با
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 ميکرد تماشا ارمينو ي بسته چشماي و بود باز چشمام

 .کرد نگام و کرد باز چشماشو

  بودن شده دوست باهم قلبامون و لبامون و نگاهامون

  بگيرن فاصله هم از نبودن حاضر که صميمي دوستاي

 . گرفتيم فاصله هم از مدتي از بعد

  پايين انداختم سرمو

  دارم دوستت: کرد زمزمه اروم

 زير به سر و بودم ساکت

 بهم چيزي نميخواي تو:گفت و گوشم پشت برد موهامو و باال آورد سرمو اش اشاره انگشت با

 ?بگي

 بلههه بزرگترا ي اجازه با:گفتم زدمو لبخندي

  بود ديگه چيز يه من منظور اما:گفت و زد لبخندي

 ? چي:گفتم و راه اون به زدم خودمو

  چيزي اي عالقه ابراز يه مثال:گفت و برد فرو جيباش تو دستاشو

  بگم خواستم نمي چيزي همچين نچ:گفتم و زدم ام چونه به دستي تفکر نشونه به

  بودم خانوم سوسن با نبودم تو با منم اينجوريه که حاال:گفت و کرد نگام شاکي ارمين

  ?باشن کي خانوم سوسن:گفتم و کردم نگاهش مشکوک

 نياوردم جا به ?شما ببخشيد:گفت و انداخت باال ابروشو

 !هستم زنتون:گفتم و اوردم باال چپمو دست

 ?کدومشون:گفت و شد سينه به دست خونسرد

 کنما ساقطش هستي از بزنم ميگه شيطونه
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 !!!شه نابود که بفرستم منفي انرژي براش چشمام با بزار نه

  کردم شوخي. بفرستي اتيشي گلوله برام چشمات با خواد نمي حاال خب:گفت و کرد اي خنده

 ميگفتم بايد

 ميگفتم بايد اما بود سخت

 !!!! نيست شمارش قابل که قدري به دارم دوستت که بگم ميخواستم منم:گفتم زدمو لبخندي

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

 :نفس

  بود عروسيمون شب 

  عروس تا سه

  هم شبيه لباس تا سه

 داماد تا سه آخرم و

 رفت نمي لبهامون روي از هم لحظه يه براي حتي لبخند

  بوديم خوشحال

 . بوديم رسيده بهم

 .خوند چشمامون از ميشد راحتي به رو عشق

  شمال بريم عسل ماه براي داشتيم تصميم

 .نفره شش شمال يه

 بودن شده تقسيم دونفر نفر دو که نفر شش

  بود سه و شش ما شانس عدد

  هميش دزديده خودشون قلب اينکه از غافل ، ميرن اي خونه به دزدي براي شب يه که دختر تا سه

 شيطون دختر سه و پسر سه
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 ! بودن شده دو به دو که

 کني حلش بخواي معادله با ايدين مثل اگه

 !! تا دوسه ميشه

 !!!شيطونا تا دوسه

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

 :کل داناي

  شمال سمت به بودن کرده حرکت

 .بشينه فرمون پشت که بود کرده راضي رو ارمين اصرار با نگين

 !! بود دره شيش پرشياي يه ماشين

 شد خاموش ماشين يهو راه وسط

  نشد روشن ماشين زد استارت هرچي

 بديد هول رو ماشين شيد پياده محترم. آقايون!نميشه روشن:نگين

 ?ما: گفت تعجب با ايدين

 ?بديم هول ماشين شيم پياده ها عروس لباس اين با ما پس نه:گفت تشر با نگار

  بدن هول رو ماشين تا شدن پياده ماشين از ناچار پسرا

 ?ايد آماده:گفت و زد دخترا به چشمکي نگين

  داد تکون سرشونو شوق و شور با دخترا

 کشيدن جيغ هم دخترا و گذاشت گاز رو پاشو و زد رو استارت هم نگين

 !! ميکنه حرکت داره خودش ماشين ديدن تعجب با که بدن هول ماشينو ميخواستن پسرا

  کردن بود حرکت حال ر که ماشين به نگاهي تعجب با تايي سه

 دنبالش افتادن دفعه يه
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 !!!! رفت سره يه و واينساد اما وايسه نگين که زدن داد هرچقدر

 . موندن جا ماشين از بيچاره داماداي و

 !!!!دخترا اين دست از

 

 ايدوست تموم از ممنون و ممنونم. کردن کمک بهم رمان نوشتن تو که کساني از: نويسنده حرف

 باشيد که جا هر اميدوارم و دارم دوستتون خيلي. ميخوندن رو رمان و بودن همراهم که عزيزم

 !!شد بسته رمان اين ي پرونده. باشيد خوب
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