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 است شده آماده دانلود نگاه درسایت کتاب این

www.negahdl.com 

 

 

 

 :آیدا

 فریماااااااااا... شد دیرمون بدو خدا فریماترو -

 . نشست ماشین تو اومد سریعفریما بعد
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 نکنمبه غلط بود زده خشکش بدبخت مرده مغازه رفتم!!!!بوقلمون؟ یا پاچه کله خوردی؟ صبحچی آیدا: فریما

 !کرده شک تو عقل یعنی عقلمون

 !سرت تو خاک بخری؟ به به من واسه رفتی تو شده دیر دانشگاه-

 :کرد نگام مسخره حالت بایه فریما

 !نمیدن رامون کالج دیگه زدی فک بسی از بیفتی راه نیس بهتر!چه بهتو آخه -

 !من واسه میکنه کالجیم کالج چه -

 !بابا برو: فریما

 .آوردم در اداشو اون از تقلید به منم

 !بابا برو -

 .کن حرکت آیدا: فریما

 .میزنی چرا بابا باشه -

 نروش و ضبط.  بمونم زنده آهنگ بدون هم لحظه نمیتونستمیه...  افتادیم راه و نزدیم حرفی کدوممون هیچ دیگه

 .کردم زیاد صداشو گذاشتمو عالقمو مورد مورد آهنگ کردمو

 لبات رو خنده

 چشات تو و عشق میدیدم

 نگات تو میخوندم و حرفات

 صدات با صبحا میشدم پا

 کردم اشتباه

 کردم ول و دستات دفعه یه

 برگردن روزا اون بشه کاش

 دردم پر من تو بی

 سردن چه دستام تو بی

 بگردم دنبالت میخوام
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 بگردم دنبالت میخوام

 بگردم دنبالت میخوام

 میدونه و قدرت دیوونه یه

 نمیتونه تو بی میدونی خودتم

 نباشی اگه

 مونه نمی زنده تو بی

 ثانیه یه االن

 خالیه خونه تو جات

 دیدی می بودی اینجا کاش

 حالیه چه دلم

 درده پره خونه

 سرده چه تو بی دستام

 دلم

 بگردم دنبالت میخوام

 ( دیوونه یه – تومه) 

 عالف... کردیم حرکت دانشگاه داخل سمت به و پیادهشدیم ماشین از...  کردم پارک پارکینگدانشگاه تو و ماشین

 فریما و منو رشته چون دانشکده بریم باید بعد هستیم معمولی دانشگاههای همین تو سال 2 مدت به ما

 .دندونپزشکیه

 

 

 

 

*** 
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 :فریما

 

 .بگذریم بحثا این از دیگه خوب. خودمدارم از بزرگتر و داداش یه من ولی داره کوچیک داداش یه آیدا

 !دماغ گند پسره اه اه اه اه یالغوزونبینم پسره این و دانشگاه بیام روز یه من میشه... خدا ای

 داریم؟ امتحان خوندید؟میدونستید رو هستید؟درساتون خوب کریمی خانم سالم!(:دماغ گند پسره) کامران

 االتتونسو پرسیدن برای مناسبی جای سالن اینجاتو نکنم فکر کالس؟ برم میدید اجازه ببخشید...سالم علیک -

 !باشه

 .ومیرفت میکشید راشو کامران این و بود پیشم آیدا این شکر خدارو

 :گفت شیطون قیافه با آیدا دفعه یه

 !کالس میرم زودتر دارم کار عاطفه با من... امممم-

 .رفت و زد من به چشمکی یه بعد

 دماغ گنده...ایشا... کنه خفت بیاد( میترسیم ازش خیلی)رمضانی استاد ایشاال... چرخ 2٢ زیرتریلی بری ایشاال ای

 :گفت و کرد پاره افکارمو رشته

 بگیرم؟ جزوه ازتون میشه ببخشید -

 ! بگیره جزوه ازم این مونده همینم

 !نشید سبز من راه جلو اینقدر برید دارملطفا نیازش امتحانا برای خودم دوما ، دوستمه دست اوال -

 ...میخواست فقط من: کامران

 :گفتم و کردم قطع حرفشو

 !اجازه با -

... نممیک موهاشو خودم دستای با خودم... خفشکردم برسه آیدا به دستم یعنی رفتم کالس سمت به تند قدمای با

 تو زدم کالسور با و رفتم آیدا سمت به عصبانیت با کردم باز درکالسو ضرب با... میزنه هم چشمک من واسه

 :گفتم میزدم کهداشتم همینجوری...سرش

 من واسه حاال االغ داری مرض... اخه...  بدممیاد یالغوز دماغ گند... پسره اون از من میدونی تو... بیشعور -

 !میزنی چشمکم
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 :گفت من زدن حین در آیدا

 .!نکن جدت جان فریمااااا... نکن میگم خره...  نکن... فریما.... فریما... آی -

 .جام سر نشستم و رفتم آیدا به ای غره چشم و برداشتم زدن از دست دیگه

 :گفت میمالید کلشو داشت که حالی در آیدا

 .زدنه طرز چه این آخه... نکنه کارت چی بگم خدا... فریما -

 .حقته -

 :گفتم بلند شدنکالس تموم از بعد... بزنیم حرف این از بیشتر نزاشت و کالس سر اومد فراهانی استاد

 !صلوات همگی ها بچه... نگیر ما از رو فرصتا این ایخدا -

 .فرستادن صلوات بلند همه

 .اللی نمیگن نزنی حرف اگه: آیدا

 خیلی میکرد فکر کالسکه مسخره پسرای این از یکی که بدم رو آیدا جواب میخواستم

 :بازگفت نیش با بامزس

 !میکردیم؟ کار چی نداشتیم رو شما ما اگه خانوم فریما

 ...کرده فرض کالس دلقک منو بیشعور پسره

 :گفتم منم

 !نیازیه؟ چه من حضور به( کردم اشاره خودش به دست با)داریم توکالس دلقک یه وقتی

 !داشتیم؟ خانوم فریما:دلقک

 !نداشتیم؟ یعنی -

 !متاسفم براتون واقعا: دلقک

 :گفت من به رو آیدا...مونه می دخترا عین لوس پسره اه اه اه... رفت کشید راشو بعد

 !سلف؟ بریم موافقی -
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 !نکردم آشتی باهات هنوز -

 !درک به: گف حرص با آیدا

 :کهگفتم میرفت داشت و برداشت صندلی رو از کیفشو عصبانیت با آیدا

 !بیام شاید بدی پول تو اگه -

 :زدم کهداد میرفت داشت و رسید کالس در به و نکرد توجهی حرفم به آیدا

 !میدم پول من بابا باشه -

 چی هر...  کردن نگاه تعجبمنو با بودن کالس تو که نفری چند اون زدم که دادی این با

 ... من طرف اومد آیدا دفعه یه...  رفت داشتم آبرو

 .سرم تو کوبید کیف با محکم بار دو... ابوالفضل یا

 !روانی؟ میزنی چرا آیـــــــی -

 !در اون به این: آیدا

 !سلف بریم بیا حاال خب -

 !بریم:آیدا

 !تو با پولش فقط -

 !دم می پول من بابا باشه: آیدا

 !کردم شوخی -

 !میدونم: آیدا

 !میکنه موافقتم زود چه بگو پس -

 !نه؟ یا میای شد سبز هویج پام زیر:آیدا

 !دیگه اومدم... ام تو بابا خب -

 .متنفریم تلخ قهوه از دوتامونم اخه سفارشدادیم شیرین قهوه. 

 !کیه؟ پسره اون: آیدا

 !پسره؟ کدوم -
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 !پوشیده سفید پیرهن با مشکی شلوار که همون: آیدا

 میگی؟ کدومو -

 کوری؟ مگه: آیدا

 !بازمینه منظورت میکنه فکر ادم میکنی نگاه زمین به تو وقتی -

 !میپوشه؟ سفید پیرهن با مشکی شلوار زمین مگه: آیدا

 ...!تیپ... میزنه ای قهواه کرم تیپ... میزنه قهوهای تیپ... میزنه شطرنجی تیپ زمین مثال! نه که چرا آره -

 !کردی؟ شروع تو باز... فریماااا: آیدا

 !میگم؟ دروغ مگه خب -

 !سالته2٢ سرت خیره... کردی مسخره منو...هم تو بابا برو: آیدا

 میگی؟ رو پسره کدوم بگو حاال -

 !کن نگاه چپتو سمت: آیدا

... یمنمید جزوه...  نمیدیم شماره...  نمیدیم رو بهشون... نمکنیم نگاه...  نمیکنیم اشاره پسری هیچ به وقت هیچ ما

)  دنبو خوشگل بودولی جذاب پسره کردم نگاه چپم سمت به... نیس زیادمهم موضوع حاالاین... نمیدیم کالهیچی

 .!بگیرید فاکتور آیدا منو از ولی داره زیاد طرفدار معلومه(... دختر میشه خوشگلباشه پسر گیجه اخه خب

 !خوبه تیپش -

 !جذابه بیش و کم: آیدا

 !نیس بد -

 !دیگه بسه اه: آیدا

 !!!!!کالس رفتیم بود آیدا با پولش زحمت مجانیکه قهوه خوردن از بعد

 

 

 

*** 
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 :آیدا

 :کرد صدام شکوفه دفعه یه که کالس رفتیم سلف از بعد

 آیدا؟ -

 چشماش و فرم خوش لبای باال سر و کوچیک بینی سفید و گرد صورت. مهربونیه خیلی خیلی دختر شکوفه

 .بود کالسمون تو راهنمایی دوران تو. شرقی دختر یه شبیه دقیقا. صورتش با متناسب

 جانم؟-

 گذاشتن؟ تور برامون داری خبر: شکوفه

 !نه -

... فتیمبی راه قراره هم یکشنبه روز برای. منبگین به کنین نام ثبت خواستین اگه اصفهانه برای تور یه:شکوفه

 بیاین هم شما بدمکه پیشنهاد فریما تو به میخواستم

 کنیم؟ چی یعنی که دادم تکون فریما سمت سرمو

 : وگفت کرد فکر زره یه فریما

 .میدیم جواب فردا -

 .کردم تایید حرفشو سر با منم

 !بریم پویان و وسیامک امید پرستوبا فاطمه، ترانه، ، خودم با گروهی قراره ما باشه: شکوفه

 .بهتره نفر؟نیایم٩... بیاره خودش با میخواد حسین امام لشکر خدااااا یا

 روزه؟ چند -

 .روزه سه: شکوفه

 کیه؟ دیگه پویان شکوفه: فریما

 !سفیدس پیرهن و مشکی شلوار همون اینکه...  کرد اشاره شد کالس وارد تازه که کسی به شکوفه

 !خوبیه خیلی پسر گرفته انتقالی دانشگاه این به تازه: شکوفه

 :گفتم بهش مشکوک قیافه با

 خوبیه؟ پسر میدونی کجا از... تو -
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 !داییمه پسر اون...  اون... خوب:  شکوفه

 !نامزدته کردم فک گفتی ترس با چنان -

 پوست هپسرداییم این بفهمن کافیه... شم منبدبخت بعد بگین کسی به ترسیدم آخه! چیه؟ نامزد بابا نه: شکوفه

 کلمومیکنن

 !...دیگه چیزا این از... کجاس خونش... بده شمارشو میگن

 !قرصه دهنمون فریما و من بابا نه -

 ومدها گرفته انتقالی دیگه دانشگاه یه از یهچلغوزی... حاال کیه داییش پسر انگار میکنن بدبختم میگه چنان

 خونش بگن بشن جمع دخترا همه که تحفس مگه! ؟ کیه این که کردن فک حاال... و تیپزده هم زره یه...اینجا

 توهیچ هک اینادارن سقفی به اعتماد! چلغوز یه دنبال بیفتن نیستن بیکار انقدر دیگه که مردم بده آدرس کجاس،

 .دنیانیس جای

 :وگفت داد تکون سری شکوفه

 ! بدین خبر بهم بیاین خواستین اگه -

 

 

 

 

 :گفتم دادمو تکون سرمو

 .خبردادی بهمون مرسی...  میزنم زنگ بهت بیایم خواستیم اگه باشه -

 .بود وظیفه انجام:  شکوفه

 .ورفت زد لبخندی بهم

*** 

 وروزی من میشه کی... اه اه اه بود مزخرفی روز خداییشامروزچه. رفتیم ماشین سمت به دانشگاه شدن تموم از بعد

 داره دیگه ؟ میرسه روز اون یعنی خدایا. میکنم معاینه مشتریامو دندونای ودارم نشستم مطبم تو که ببینم

 وجدان( روش چندسالم این خوندی همه اون) بخونم درس باید حاال حاال من محاالتی آرزوهای چه میاد اشکمدر

 !پایینا بیاد دندونات با فکت میزنم که نکن زر زر دیگه تو

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر دوستام و من | پنهان راز رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

11 

 

 نماشی باید االن اون بعیده اون از چیزا این خداییش...بود فکر تو همش فریما.کردیم حرکت و شدیم ماشین سوار

 .سرش رو بزاره و

 فکری؟ تو شده چی فری -

 .بود فکر تو هم همچنان

 ...ا چقد وای وای بلهوای جون پری گل بله جون پری گل... پری گل... پری...  فری -

 ...میکنم دهنتخورد تو استخونو تا چار این یا میشی خفه یا آیدا: فریما

 بورممج بده ادامه کارش روند این به اگه...  شده خیلیوحشی نچ نچ نچ... نشستم سیخ من زد فریما که دادی این با

 ...!پیشمیمونا وحش باغ تو بندازمش

 ...میکنم صدات وقتی دیگه بده جواب خب -

 .بنال:  فریما

 کردم؟ نگاش گیجی با

 بنالم؟ چیو -

 :گفت حرص با فریما

 !بزنی میخواستی که زری همون -

 :گفتم خنده با

 فکری؟ تو چرا پرسیدم... دیگه گفتم خب آهاااان -

 : زد داد و کرد نگاه چشام تو عصبانیت و حرص با فریما

 ...!!!بمونه بدنتسالـــــــــــم جای هیچ که نمیدم قول وگرنه کن روشن و ماشین آیداااا -

 !بشه زمین پخش دهنش تو یکیبکوبونم میگه شیطونه میشه ادب بی داره خیلی دیگه اوی اوی اوی

 :گفتم عصبانیت با

 عین حقته همون... کنم شاد کیو دله خواستم منوبگو... فکری تو که جهنم به... نمیزنی حرف که دددددرک به -

 ...!!!!!!بمیری بشینی جا یه ها افسرده این

 این ادی کردیم که کاری این با....  گرفتیم دیگه هم از رومونو بعد و انداختیم هم به عصبانیت با نگاه یه دوتامون هر

 !!!فعاله هنوزم فریما و من درون کودک بهگمونم افتادم دبستانیا بچه
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 شدوچنان پیاده ماشین از عصبانیت با فریما ، فریما خونه رسیدم که وقتی....  کردم کردمحرکت وروشن ماشین

 :وگفتم کشیدم پایین و ماشین شیشه سریع منم کردم ناقص سکته من که بست درو محکم

 !خالینکناااااااا من قشنگ ماشین در سرِ حرصتو میبندی؟ اینجوری درو چرا -

 !بابا برو: فریما -

 .شعوری بی خیلی: گفتم و سمتش کردم پرت بود ماشین دری جا کهتو معدنی آب بطری

 ...گفت بلندی آخ و شکمش تو خرد بطری

 م؟نمیکش گندم هیکل این از خجالت خداییش.رفتم و گفتم گازشو سریع که ببنده فحش رگبار به منو خواست

 !رفت می آبروم گرنه و نبود هیچکی کوچشون تو خوبهحاال!!! باشه داشته حیا یکم باید دخترم

 دمه که آرینم... نبود خونه هیچکی معمول طبق...داخلخونه رفتم کردم پارک و ماشین سریع خونه رسیدم وقتی

 کدومشون هر نفهمیدم کردمکه شوتشون و کردم عوض لباسامو سریع رفتم(. کوچیکمه داداش همون آرین) بود

 ...نمیده کیف آدم به خواب یه اندازه هیچی که آخ. رفت کجا

*** 

 :فریما

 تو التیشک کیک تیکه یه کردم پیداش ایول...  پیداکنم خوردن واسه چیزی یه بلکم تا یخچال تو بردم ته تا کلمو

 کردم می نگاه و قرن عروس فیلم داشتم. کردم روشن رو وی تی و مبلنشستم رو رفتم و آوردم درش.  بود یخچال

 :که غرقبودم فیلم تو. 

 !ها اومده مامانت انگار نه انگار کو سالمت پس -

 :گفتم بردارم تلوزیون از چشم اینکه ولیبدون بود مامانم

 سالم -

 بود؟ چطور دانشگاه: مامان
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 : انداختم مامانم به نگاهی نیم

 .همیشه مثل -

 !یخچال تو بچین هارو میوه کنم عوض و لباسام این من تا بیا پاشو: مامان

 میبینم فیلم دارم مامان اه -

 تدس نباید دیگه دانشگاه رفتی که حاال کردی فکر... بخواب و بخور شده هرروزت کار فقط که پاشو پاشو: مامان

 . بزنی وسفید سیاه به

 ...! ماااامااان -

 موکل کنم نگاه فیلمی یه بخوام که موقع اون از امان ولی میکنما کمک روز هر خوبه حاال شدم بلند جام از غرغر با

 و پرتقالو...  میبردیش آشپزخونه تا حداقل کرده ول خونه وسط هارو میوه مامانم ببین نچ نچ نچ...! میکنن کچل

 گرفته سیب

 اتاق از داد با داشت که و مامانم صدای که کنم باز یخچالو در اومدم آشپزخونه رفتم و برداشتم پالستیکارو... بود

 !شنیدم رو فریماااا میگفت

 .فریماااااااااا -

 :گفتم خودش مثل منم

 .هااااااا -

 :مامان

 یکی جلو کافیه...  ببری منو آبروی میخوای بیشخصیتی دخترای این از تو مگه بله بگو دادنه جواب طرز چه این -

 ...منو نمیخوای که تو ندادن یاد تربیت بهش خانوادش...  ادبیه بی دختر چه این میگن بگی اینجوری

 حرف تو پریدم. کردن نصیحت فاز تو میره مامانم بزنم حرفی یه کنم کاری یه من حاال کافیه میشم چل دارم دیگه

 :وگفتم مامانم

 !بگی؟ میخواستی چی بگی میشه مامان-

 تقالمپر گذاشتم یخچال سوم طبقه تو که سبدی اون تو بریز سیبارو که بگم میخواستم اینو راستی آهان: مامان

 ...آخریه کشو اون تو بریز

 .باشه -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر دوستام و من | پنهان راز رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

13 

 

 ایانیپ تیتراژ داشت وااااا... کنم نگاه فیلممو تابقیه مبل رو پریدم و شستم سیب یه شد تموم کارم اینکه از بعد

 یه موند دلم به حسرت... شم راحت بمیرم من ایشاال شد چی فیلمه نفمیدم چقدبدبختم من! داد می نشون فیلمو

 باز اعتیس نیم یه...واال میکنم نگا کامل بعدیشو های قسمت درک به چیه میدونی اصن...  ببینم آخرش تا فیلمیرو

...  منخورد نصفشو شکالتیمم کیک کردمدیدم نگا میزو رو که میکردم فکر خودم واسه داشتم و نشستم مبل رو

 ردمک پرت و میخوردم هستشم و چوبش داشتم حتی و بود تودستم که سیبی...  تازگیا شدم گیج من چقد بابا ای

 !!! شکالتیموخوردم کیک ادامه و اونور

 و آشپزخونه به دستی یه و کردم جمع وآشغاالرو آت همه دادم کوفتی یه مردم صاحب شیکم این به اینکه از بعد

 هی نه پیامی یه نه کردم چک و گوشیم.  اتاقم تو رفتم و( دیدین؟ ازمن تر شناس وظیفه حاال تا)  کشیدم سالن

 زنگی هی بزار گفتم بود رفته سر حوصلم بس از. نداشت هیچی ولی زدم گشتی یه و اینترنت رفتمتو.  هیچی زنگی

 ...! وللش خب ولی خورده ازش اعصابم که چند هر بزنم آیدا به

 ...اول بوق

 ...دوم بوق

 ...سوم بوق

 (مرده؟ نمیده؟ جواب چرا...) چهارم بوق

 ...پنجم بوق

 ...!میاد دار وخش گرفته صدای یه دیده که کنم قطع اومدم دیگه

 داری؟ چیکارم هاااا -

 !نیستا خوش حالش آیداهم این

 سالم -

 .بخوابم میخوام که بگو زود فقط دیگه داری چیکارم بگو خب اه: آیدا

 ! یکردم بزرگ خیلی کار بدی سالم بدم یاد تو به روز یه من یعنی -

 خوبه؟...  ســـــــــــــــلــــــام: آیدا

 ... خیلی صدات که نزن داد انقد فقط آفرین -

 !فریمـــــــــا: آیدا

 !!!عشـــــــــــقم؟ خوبه حالت بگم میخواستم... میزنی چرا بابا باشه -
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 ...شنیدم می گوشی پشت از رو آیدا تند نفسای صدای

 ... داره ضرر پوستت نیاربرای فشار خودت به قدر این عزیزم -

 واااای... بده گوش من احساسات ابراز به که نداره اینو توان خجالتیه چقد من عشق این.  کرد قطع آیدا دفعه یه

 نمی دیدی آه... زد زنگ آیداخودش دیدم که گفتم می پرت و چرت خودم واسه داشتم جوری همین. رویایی چقد

 !!!!نگیر ازم عقشمو جون خدا کنه قطع عشقش رو و تلفن که کنه تحمل تونه

 :گفتم نازی صدای با

 ؟ کردی قطع چرا...  عشقم شد چی -

 ...شده آیداچش ابوالفضل یا...  هوا پریدم متر دو که شنیدم جیغی صدای

 :گفتم داد با

 !!!!نذار پا قلبم رو نزااااار تنها منو...نرو آیداااا... شده چی بگو خدا ترو آیدا...  آیدا الو -

 ... میشه عالی بشه جور اگه یعنی ایول...  رسید ذهنم به عالی فکر یه فریما: آیدا

 :گفتم تند تند

...  نکردی مکته سکته نکرده خدایی... نشکسته وپات دست... خوبه حالت... شده چی بگو آیدا... میشه عالی چی -

 ...!دیگه بنـال آیداااا

 . نشده هیچیمم خوبه حالم آره...دیوونه میکنی اینجوری چرا چیه بازیا مسخره این فریما: آیدا

 : گفت بچگونه و شاد لحن یه با و زد بشکنی یه که شنیدم تلفن پشت از

 

 

 

 

 به... دارم عالی فکر یه من...  گذاشته اصفهان برای تور یه دانشگاه گفتش گفت چی شکوفه که شنیدی فریما -

 هدیمم عمو هس تمیزم... بزرگه خیلی شنیدم که اینجوری پدربزرگم ویالی شمال بریم...  اصفهان بریم اینکه جای

 وغدر بابامونم ننه به میدزدم مادربزرگ خونه از رو ویال کلید منم روش میکشه دستی یه و میزنه سر بهش ماه هر

 چطوره؟ شمال میریم میگیم
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 کشیدی؟ اینو نقشه کی بگی میشه اونوقت -

 نظرت حاال...  دیگه رسید ذهنم به فکر این بعدش... شمال بریم خوایم می تو منو که دیدم خواب راستش: آیدا

 چیه؟

 .نمیزنیم حرفی هم ما بریم دارین دوست جا هر گلم دخترای باشه میگن میکنن باور زود خرن بابامونم مامان -

 گروه هی با ما که میگیم تازه و نمیفته اتفاقی که بدیم اطمینان بهشون و کنیم زبونی شیرین یکم باید: آیدا

 میدونمن منم نمیفهمه بریم میخوایم که ماجرا این از هیچی سربازیه مکه داداشت... نیستیم که تنها بریم میخوایم

 ...سختگیره که بابام مخصوصا کنم راضیشون چجوری که

 نمیفهمه؟ کسی ویال بریم اگه مطمئنی -

 رهب دیگه هفته دو قراره تازه میاد دیگه روز شیش پنج یه کرمان رفته ماموریتش برای عموم. باش مطمئن اره: آیدا

 عمو و مادربزرگم به هم ای دیگه کس...  نمیرن حاالها حاال اونجا سیا سال صد که بابامم مامان... نمیره االنا ویال

 یم فقط میایم و میریم راحت خودمون ماشین با نداره چندانی فاصله شمال با تهران تازه... نداره رو ویال رضاکلید

 ؟ موضوع یه مونه

 موضوعی؟ چه -

 اب چی برای ماشین برن تور با نمیخوان اینا مگه که نمیکنن شک اینا ببریم ماشین بخوایم اگه اینکه: آیدا

 میبرن؟ خودشون

 ...میگی راست -

 سرمون؟ بریزیم گلی چه: آیدا

 چطوره؟... نریم میخوای اصن عالی فکر یه -

 که تو سوزوندم وفسفر کشیدم نقشه شمال رفتنمونبه برای همه این من پایینا بیاد فکت میزنم فریما: آیدا

 میخوای؟...  کنی حرومشون نمیخوای

 .چه من به فسفرنسوزونی میخواستی -

 .بیشعوری خیلی: آیدا

 رضق ازمون و ماشینمون دوستامون از یکی اصفهان بریم میخوایم که ما بگیم میتونیم کردم شوخی بابا باشه -

 ...کرده

 ... خوبیه فکر اینم: آیدا
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 ...کردم قطع گوشیو آیدا با زدن حرف و کردن فکر یکمی از بعد

 خواست دلمون که جا هر تایی دو میده کیف مخیلی بری اگه ولی... برم میخوام که بگم بهشون چجوری حاال وای

 آیدا نرفت برای انقد چرا نمیدونم میداد کیف بیشتر میرفتیم نفری چند اگه ولی میگردیم خودمون واسه و میریم

 داره؟ اصرار

 چی واسه ؟ بری نمیخواد نه میگن اینا دیگه میدونم من االن. بگم بهشون اونوقت وایسادم شام موقع شب تا

 چه برای نمیاد؟ کی میاد؟ کی نیست؟ کی هست؟ کی روزه؟ چند چیداره؟ مگه اصفهان بری؟ میخوای چرا میری؟

 میبندن رگبار منو دیگه بگم بهشون چیزی یه کافیه. ومیشناسم مامانم ومخصوصا بابام مامان این من روزیه؟

 .میشم بزرگ کی موندم من. فنچی یه قد کوچولویی هنوز تو بری نمیخواد نه چی؟ میشه آخرشم

 تختم ور پریدم خیال و فکر جای به پس. دیگه بگم باید باالخره زدم نهیب خودم به ولی داشتم استرس کوچولو یه

 ...نمیده کیف خواب یه مثل هیچی. بزارم و مرگم کپه تا

 :گفت داشتمی که شنیدم و بلندی صدای که بودم بیداری و خواب حالت تو

 !بخور شام بیا فریماااا -

 و اصفهان موضوع باید افتاد یادم که آشپزخونه میرفتم داشتم پایین اومدم تخت از و مالیدم و چشمام زره یه

 سالم اباب مامان به نشستم و بیرون کشیدم و صندلی میزو سر رفتم خورده شکست لشکرای این مثل بگم بهشون

 .دادن سالممو جواب اوناهم دادم آرومی

 تو و خورشت سریع. رفت یادم موضوعو کالاون.افتاد راه دهنم از آب جلومه که سبزی قرمه خورشت دیدن با

 ساالد دیدم که بگم بهشون و موضوع اون خواستم خوردم غذامو وقتی خوردن کردم شروع و کردم خالی برنجم

 نفس به اعتماد با تا خوردم آبم لیوان یه خوردم و ظرف تو ریختم هم ماکارونی ساالد عالمه یه نخوردم ماکارونی

 باالتر نه میگن یا آره میگن یا دیگه بگم بهشون باید باالخره دارم استرس چی برای اصن کنم بیان موضوعو کامل

 !نیس رنگی که سیاهی از

 . بگم بهتون میخوام که هست موضوعی یه بابا مامان -

 !بزن زرتو یعنی کردنا نگاه این و کردن نگام و کردن بلند سرشونو دوشون هر

 اگه و بریم نفر چند با گروهی باهم که کرد پیشنهاد دوستام از یکی که گذاشته اصفهان برای تور یه دانشگاه -

 اگرم هم االح بگیم بهتون که گرفتیم تصمیم اخرم و نریم یا بریم که کردیم آیدافکر با کنیم نام ثبت خواستیم

 (بندم؟ب سفرو یکشنبهبار تا چهارشنبه روز از که برم کجا میخوام مگه) ببندم سفرو بندیل و بار برم که قبوله

 قبوله؟ خب-
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 روزه؟ چند: بابا

 .میپرسم میرم دوباره. روزه شیش پنج -

 !نمیزنه حرف زیاد اینه من بابای اخالق. نزد حرف دیگه و داد تکون سری بابا

 روزیه؟ چه برای: مامان

 .یکشنبه -

 .زدم زل بهشون مظلوم چهره با

 !ندارم اعتماد هیچکس به من میره مادرش پدر با بره جا هر م آد بری نمیخواد: مامان

 دب چقد من خدا ای. بزنن مخالف ساز بلدن فقط! نه میگه سریع بگم مامانم به و موضوع این اگه که بودم مطمئن

 .بختم

 (:هیچی اصن که بابامم) کنم عوض تصمیمشو خودشیرینی با تا کردم و تالشم آخرین باز اما

 

 

 رب خودم پس از میتونم سالمه بیست دیگه االن من هست خودم به حواسم خدا به دیگه برم بزار جونی مامانی -

 خیلی که هم آیدا به هست هم آیدا تازه میزنین؟ و مخالف ساز همیشه چرا. دادم انجام گفتین چی هر االن تا بیام

 بگین؟ چیزی یه شما بابا. دارین اعتماد

 :گفت مامان که بزنه حرف میخواست بابام

 چی نم بیاد سرت بالیی یه اگه نکرده خدایی. میگم بهت دارم که میدونم چیزی یه حتما! نه یعنی نه بگم وقتی -

 ...اونجا... قشنگتره خیلی اصفهان از خودمون شهر ؟ کنم کار

 :مامانم حرف تو پریدم

 به هم زره هی یعنی بزنین زنگ بهم و باشین تماس در باهام میتونین برم اصفهانم تا دوستام با نمیتونم من یعنی -

 ندارین؟ اعتماد من
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 ... ندارم اعتماد بیرون آدمای به ولی دارم اعتماد تو به: مامان

 ...مامان اما -

 .گفتم که همین مامان بی مامان: مامان

 ناو خبره؟ چه بیرون اون ندونم که بچم من مگه.  میشه همین جوابم بگم مامانم به االن میدونستم...میدونستم

 از پامو وقت هیچ من.شده چیزیشون مگه میرن داشتن دوست جا هر و بیرون میرن خودشون واسه دختر همه

 رب خودم پس از میتونم و شدم بزرگ دیگه من که نمیفهمن چرا.  میشم خسته دارم دیگه. نکردم تر دراز گلیمم

 میگیرن؟ سخت انقد چرا چرا؟ آخه. بیام

 :واشد غار اندازه دهنم زد بابام که حرفی با ولی بودم شده امید نا کامل دیگه

 بهتجر باید بزنه حرف بتونه بشه شاغل خواست موقع یه اگه که بشه اجتماعی یکم باید دخترمون چراتفاقا -

 یهته خواستی چی هر که میزارم اختیارت در پول کافی اندازه به و ندارم مشکلی هیچ رفتنت با من. باشه داشته

 رکا وقت هیچ میدونم که دارم اطمینان بهت اونقدی و میای و میری کی با که کنی جمع و حواست باید ولی کنی

 .نمیدی انجام اشتباهی

 واقعا ؟برم میتونم واقعا من یعنی بعیده بابا از واقعا حرفا این.نگفتم دروغ بازه متر بیست دهنم بگم اگه یعنی

 درباره که اونقدری شمال بریم قراره کجاس اصفهان!!!!! ؟؟؟؟ چـــــــــــــــــی اصفهان؟ برم میتونم

 رد بابا حرفای بهت از که کمی!!!! زدم گیج بازمن! اصفهان برم میخوام واقعا کردم فکر زدم حرف باهاشون اصفهان

 :گفتم و کردم بغل و بابام و شدم بلند جام از سریع اومدم

 مین امیدتون نا وقت هیچ و میکنم جبران و کارتون این. میکنین درک منو و منین فکر به که مرسی جون بابا -

 !(لوس انقد دخترم اَه اَه اَه) دیگه شمام دختر من باشه چی هر نمیدم انجام اشتباهی کار که باشین مطمئن و کنم

 !بهتره کردن جبران از خیلی بزنه کلت به باد و بیرون بری روز چند یه که همین کنی جبران خواد نمی -

 خیال و فکر از مامانم صدای با. زدم توهم من آره. زدم توهم بازم حتما بینم می خواب دارم من نه منه؟ بابای این

 .بیرون اومدم

 یه. مببخشی و خودمون نمیتونیم وقت هیچ میشه؟ چی بیوفته اتفاقی براش نکرده خدایی اگه میدونی حسن:مامان

 ؟ دیگه شهر یه میفرسته تنها دخترو یه آدم کن فکر زره

(!  ؟؟؟؟ بلـــــــــــــــه)  زده کپک مغزش خونه مونده بس از کنه تجربه چیزارو خیلی و بره باید اتفاقا: بابا

 . بره دوستاش با قراره نیس که تنها تازه.بدیم عمل آزادی بهش باید جاها خیلی تو
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 .مخالفم که من: مامان

 .گیرم می تصمیم من رو ایندفعه گرفتی تصمیم شما همیشه: بابا

 :گفت و پاشد صندلی رو از عصبانیت با مامان

 .بکنین دارین دوست کاری هر اصال -

 نم تا بود گذاشته همین واسه و بود کرده اعتماد من به بابام گرفتم وجدان عذاب ولی.  زدم بابام به رو لبخندی

 شارز برام خیلی ولی میکنن مخالف باهام همیشه درسته میکنم استفاده سوء اعتمادشون از دارم من اونوقت برم

 و نمیکردن گوش من حرفای به االن جز به وقت هیچ اونا خب ولی بگیم دروغ بهشون که نیست این رسمش دارن

 :گفت مامانم که برم که شدم بلند جام از!!!... منه نوبت ایندفعه ولی نمیکردن درک منو

 .نشستی رو ظرفا کجا؟ -

 ظرف روز هر خوابیدن و خوردن و رفتن بهانه به مسافرته این بعد ماه سه دو یه تا که داریم حاال خدا ای

 تارزان احیانا)  گوشیم رو پریدم و اتاقم تو دویدم سریع مامان های غره چشم و ظرفا شستن از بعد.بشورم

 :داد جواب بوق یه از بعد زدم زنگ و گذاشتم شمارش رو و دستم بزنم آیدازنگ به تا( نیستی؟

 ...الو -

*** 

 :آیدا

 هست خودم به حواسم خدا به دیگه برم بزار مامان -

 .نه بگه نهک مخالفت بابات ممکنه آره بگم من اگه. سختگیره بابات چقد که میدونی بزنی حرف بابات با باید:  مامان

 .بزن حرف باهاش تو خب -

 .بزن حرف باهاش خودت کنی نرم و بابات میتونی بهتر خودت: مامان

 میگه نک صحبت بابا با تو میگم مامانم به دارم ساعته دو. شدم ولو اتاقم کف و اتاقم تو رفتم شده اویزون لبای با

 میشه؟ چی بزنی حرف بابا با مگه وضعشه؟خب چه این آخه بهتره بگی بهش خودت نه

 خواهشا جان وجدان(  چیه مگه نمیری فوقش.)  میمیرم دارم استرس از هفته ساعت االن خونه میاد 8 ساعت بابا

 . بگیر مونی الل
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 یالو اون کردن پنهان تو سعی حالتایی یه یا نمیزنه حرف ویال اون مورد در زیاد کسی چرا بدونم دارم دوست خیلی

 و ومن بابای شامل که پسراش از مرگش از قبل و بوده پدربزرگم به متعلق ویال اون. نمیگن هیچی دربارش و دارن

 گفت و! خورشید غروب از قبل و روزا فقط اما کنن رسیدگی ویال اون به که خواست میشده عمومهدی و عموعلی

 بار یه طفق البته نمیدونه دربارش هیچکی گفته اینو که داشته دلیلی حتما خب بمونه اونجا و شب نداره حق کسی

 از؟ر نفرین؟ چی؟ یعنی این خب! اونجاس راز یه و شده نفرین اونجا شنیدم میزد حرف دوستش با داشت که نیما از

 کنن رسیدگی اونجا به که نکردن قبول هیچکدوم علی عمو نه و من بابای نه باشه؟ شده نفرین اونجا باید چی برای

 من و اونجا بره نمیخواسته کال عموعلی و نداره خاروندن سر وقت که من بابای چون کرد قبول مهدی عمو فقط

 خواستم بار یه. داره کار زیاد خودش اونم چون اونجا میره یکبار ماه دو هر هم مهدی عمو. نمیدونم دلیلشو دیگه

 درس باهاش و بمونم دوستم خونه روز دو یکی میخوام که بیارم بهونه بابام مامان برای و اونجا برم تنهایی خودم

 یویال یه تو بره تنها بره نترسه که کیه. میخواست ریسک هم داشت ترس هم ولی ویال اون برم جاش به و بخونم

 ناای!!! شده زندونی اونجا ابلیس حتما هس؟ اونجا چی مثال ندارم اعتقاد من که چند هر! شده نفرینم تازه که بزرگ

 یادب اونم تا خواستم نترسیه دختر فریما میدونستم چون اونجا؟ بیاد بیکاره میکنه چی ویال تو ابلیس چرته

 اگه لیو! باشه نکرده شک که ایشاهلل دارم؟ شمال به رفتن برای زیادی اصرار من که نه یا کرده شک فریما نمیدونم

 زیاد اراک این از نیس بعید اون از آخه نیاد بگم بهش االن میترسم آخه میگم براش رو ماجرا حتما ویال بریم بتونیم

 رفک که دیدن ویال اون تو چیزی و میترسن الکی اینا شاید! نمیزنه ویال اون از حرفی مادربزرگمم حتی! میکنه

 !متاسفانه فوضولیم خیلی آدم! کنم چیکار دیگه بیمارم. بفهمم باید هس چی هر ولی چیزیه جنی کردن

 یکی اون و نیما یکیش داره پسر دختر تا دو هم مهدی عمو. بچس تک و سامانه اسمشم داره پسر یه فقط عموعلی

 با مهه از بیشتر هم خاله دختر بین از. بابامن خانواده اینا. میخونه معماری و تره بزرگ من از سال یه نگین. نگینه

 سه داداش یه که خودمم. میخونه درس افسری داشنگاه و تره بزرگ من از سال سه فرنوش. جورم سمانه و فرنوش

 .دار خانه مامانم و شرکته یه حسابدار بابام و سالمه بیست خودمم و دارم ساله

 .تو اومد آرین و بازشد اتاقم در

 میخوای؟ چی داداشی -

 ردفت) بدی؟ دفتل میشه( مشکلیه؟ خرجون میگه خواهرجون بگه نمیتونه میکنین؟ مسخره چرا)  خرجون: آرین

 (بدی

 .میدم االن باشه -

 اب رو برگه اون. شد پاره تیکه همش کردن جدا موقع البته کردم جدا ازش برگه یه و آوردم باطلمو دفترای از یکی

 .کردن گریه کرد شروع و زد جیغ دفعه یه شدم ولو زمین رو دوباره و دستش دادم مداد

 (کردی؟ پارش چرا) تدی؟ پایش چیا: آرین
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 :زد داد میکرد گریه که همینجوری

 .نـــــــــــــــــه -

 .بهش دادم و بود سالم دفعه این ولی کندم دیگه برگه یه دوباره. شد سگ آرین باز اوه اوه

 .برو دیگه حاله -

 .در سمت دادم هلش آروم خیلی

 (!!!!پدرسگ نکن) پدرشگ نکن: آرین

 گفت؟ چی بزرگتره ازش سال هیفده که خواهری من؟؟؟؟به به گفت چی االن این شد؟؟؟؟ چی چی؟؟؟؟؟؟

 :گفتم بهش عصبانیت و اخم با

 گفتی؟ چی -

 وماشیناش ولی بود نداده فحش دیگه اونموقع ولی کرد کارا این از بار چند آخه ترسید طفلک. بیرون رفت خودش

 انقد مامانم کنم؟ بوسش و ماچ ساعت دو تا بیام داری انتظار چی! من هستم مهربونی خواهر همچین!!! کردم قایم

 یادم بدم ننر لوس پسرای از. میشه لوس بسشه میگم خودم پیش دیگه که میکنه بغلش و میره صدقش قربون

 .شه اینجوری آرینم ندارم دوس

 ییعن این و( دارم عادت اینجوری آیفون میگیم جاش به نمیگیم اف اف ما) شنیدم آیفونو زنگ صدای اتاقم تو از

 چرا آخه. میره فنا به هام نقشه تموم اونوقت نه بگه و نکنه قبول اگه جونم تو افتاد دلشوره دوباره. اومد بابام اینکه

 باز ویر با باید بابام االن باشم؟ داشته استرس باید دانشگاس های بچه از گروه یه با اونم که مسافرت یه واسه من

 ای (بری؟ میخوای دانشگاه های بچه از گروه یه با مطمئنی.) توه حق این عزیزم دختر برو بگه کنه استقبال من از

 کنم؟ کار چی وجدانم این دست از من اخه خدا

 شونپیش رفتم منم میزدن حرف داشتن و بودن نشسته هال تو بابا و مامان. بیرون اومدم اتاق از بعد ساعت نیم یه

 .نشستم

 .نباشی خسته بابا سالم -

 .دخترم سالم: بابا

 چیزا جور این و کارش درباره بابا معمول طبق و بگم و اصفهان موضوع بعد شه تموم حرفاشون تا شدم منتظر

 باید میگم که ای کلمه دو هر. سطحیم یک در تقریبا فریما و ومن خوبه مالیمون وضع شکر رو خدا. میزد حرف

 روز روزم نشنوم مزخرفشو صدای روز یه اگه دارم عادت فریما بودن به خیلی آخه بیارم رو فریما اسم حتما

 !نمیشه
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 :گفتم بابا به رو. آشپزخونه رفت شد پا مامانم شد تموم حرفاشون اینکه از بعد

 .بگم بهت موضوعیو یه میخواستم بابا -

 .دخترم بگو: بابا

 تا ددا پیشنهاد دوستام از یکی...  هس هم یکشنبه روز از روزه شیش برای گذاشته اصفهان برای تور یه دانشگه -

 برم؟ میزارین که بگیرم اجازه خواستم بره میخواد هم فریما دوستم کنیم نام ثبت بریم هم با گروهی

 :گفت تعلل کمی با بابا

 گفتی؟ مامانت به -

 .گفتم بهش آره -

 چیه؟ نظرش:بابا

 .بگو بابات به نمیدونم من میگف همش ولی موافقه کنم فک

 .برو داری دوست اگه ندارم مشکلی: بابا

 :گفتم و کردم نگاش تعجب با

 ندارین؟ مشکلی هیچ برم میتونم یعنی -

 هاییتن برو دوستات از یکی با بری خواستی جایی هر فقط گردش بری دوستات با داری حق هم تو باالخره نه: بابا

 .خطرناکه غریب شهر توی دختر یه برای رفتن

 .بابا مرسی واقعا -

 .میکنم خواهش: بابا

 :گفت و شد بلند جاش از بابا

 .کنم استراحت میرم من -

 .رفت اتاقش سمت به و

 بابا والمعم چون! برو بگه راحت انقدر نمیدیدم خوابشم حتی کنه قبول راحتی این به نمیکردم فکرشم اصال یعنی

 :گفتم خوشحالی با. مامانم پیش رفتم و آشپزخونه سمت دویدم سریع. گیریه سخت آدم یه

 .خوشحالم خیلی برم کرد قبول بابا...  مامان -

 .بهت بگذره خوش خوشحالم برات منم: مامان
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 شد؟ راضی بابا چجوری -

 .کردم نگاه و مامان تعجب با. کرد نگام لبخند با مامان

 گفتی؟ بهش تو یعنی -

 .داد تکون سرشو مامان

 .مامان ایول -

. میشه خاموش روشن صفحش و میلرزه داره گوشیم دیدم. اتاقم سمت دویدم کردمو بغل سریع خیلی و مامانم

 یدمکش و داشتم نگه داشت گوشی عکس که قسمت رو دستمو. باشن کرده قبول باباش مامان کنه خدا. بود فریما

 :اومد فریما صدای. راست سمت

 مطوری؟ چطور آیدین سالم: فریما

 کردن؟ قبول شد چی میخونه خروس کبکت فری سالم -

 !داشتم استرس چقد نمیدونی کرد راضیش بابام نبود راضی مامانم کردن قبول آره: فریما

 به امباب که کردم تعجب خیلی کرد قبول چرا چون بی بابامم و بود کرده صحبت بابام با مامانم... شد عالی ایول -

 .بود گفته بهش مامانمم قبلش خب ولی کرده قبول راحتی این

 وناا گرفتم وجدان عذاب جورایی یه چیه میدونی ولی داد من به و حق ایندفعه بابام شدم شوکه خیلی منم: فریما

 .میکنیم استفاده سوء اونا اعتماد از داریم ما ولی فرستادن رو ما و کردن اعتماد ما به

 .بدیم انجام و گفتن اینا چی هر ابد تا که نمیشه -

 نیس؟ زیاد روز شیش ولی شاید... نمیدونم: فریما

 .بچرخیم خودمون واسه بریم قشنگ میخواد دلم نمیده حال بریم روز سه دو بخوایم آخه -

 .رفتم دیگه من... میمیرم خستگی از دارم میزنم حرف تو با دارم که االنم آیدا... دیگه آره: فریما

 .نخوردیم شامم حاال ما... بخواب برو فری باشه -

 .چیه خاطر به بدون میکنه درد معدم آی گفتی اونوقت رفت باالتر سنت وقتی: فریما

 میخوره؟ شام هشت ساعت کی آخه... میخورین شام زود شما کنم فک نیمه و نه ساعت تازه حاال -

 .کنم قطع دیگه من آیدا خب... همینه اصلش خیلیا: فریما

 .قطبی خرس خیر به شب -
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 .خیر به شب... دهنتا تو میزنم آیدا: فریما

 ما هب که اطمینانی خاطر به اونا میکنیم استفاده سوء اونا اعتماد از داریم ما میگه راست فریما. کردم قطع گوشیو

. یگردیمبرم بفهمیم چیزیو یه میخوایم فقط بدیم انجام بدی کار شمال بریم نمیخوایم هم ما. بریم گذاشتن داشتن

 دونهنمی هنوزهیچی فریما! ناجور اونم میشماااا بدبخت یعنی خوندس فاتحم بفهمن بابام مامان موقعی یه اگه ولی

 !میده فحش معموال اون البته نشه ناراحت بوده چی شمال به رفتن برای قصدم بگم فریما به اگه امیدوارم

 ...خوابیدم خستگی فرط از خوردم شام اینکه از بعد

*** 

 :فریما

 با بکشم؟ رو پرده این خواب موقع میره یادم همش چرا آخه.میشدم اذیت میخوابیدم طرف هر چشام نورمیزد

 .شدم شکلی این من چرا که نکردم جیغ جیغ لوس دخترای این عین آینه جلو رفتم و شدم بلند جام از سختی

 !که نیس مهمی چیز شده عادی من برای اینا دیگه

 وجه هیچ به. مجعد و میرسه کمرم تا موهام. کردم شونه موهامم کردم عوض خواب لباس با و لباسام اینکه از بعد

. تمبس ساده خیلی باال از موهامو کشمو با! دیگه موهاشه دختر های زیبایی از یکی کنم کوتاهشون نیستم راضی

 دزیا قبلیش مدل از عملیه دماغمم میاد صورتم به که جوری کوچیک خیلی نه و بزرگه خیلی نه متوسطه چشام

 گندمیه پوستمم و گرده صورتمم و تره پر باالم لب از پایینیمم لب و کردم عملش همین واسه نمیومد خوشم

 بیشتر خیلی دیگه که و صورتم گردی راضیم ازش دارم دوس و قیافم. سوخته ای قهوه چشامم و خرمایی موهامم

 .دارم دوس

 هک نیس اونجوری دیگه ولی بزرگه خونمون. خونمونه دوم طبقه و میخوره پله من اتاق. پایین رفتم خوشحالی با

 هک داداشمه مال اتاقا از یکی که بزرگ خواب اتاق تا سه با متری پنج و چهل حال. باشه داشته خواب اتاق تا هشت

. بزرگ فتگ میشه تقریبا آشپزخونه با میگیره جا توش ماشینم تا سه که حیاط و انباری با!!! قفله درشم و سربازیه

 یخیل میگم باز حال این با ولی خوبه وضعمون. بلده خیاطی بیش و کم و داره خانه مامانم و بانکه کارمند بابام

 با. ودب آشپزخونه مامانم و بود نشسته کاناپه رو بابا. بخریم ماشین تا ده تا ده بتونیم که نیس خوب هم خیلی

 :گفتم بلند صدای

 .خانه اهل بر سالم -

 بهش تا پرروه چقد دختره میگن هم به بریزم پیلمو و اخم بیام نمیتونم برم من گذاشتن اونا وقتی باالخره

 .شد در به راه از خندیدیم

 .بخیر صبح سالم: بابا
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 !نیستا بد بدی سالم هم شما مامان -

 .سالم: مامان

 

 

 اعتس تا مردم دخترای. بابا ای میکنه اینجوری که قندهار سفر برم میخوام مگه کنه قهر بلده فقط منم مامان این

 ...بدبخت منه اونوقت نمیگه بهشون هیچی هیچکی بیرونن شب ده

 :گفت من به رو برگشت مامانم شد تموم صبحونم اینکه از بعد و نشستم میز سر رفتم

 .بخریم بریم تا بگو نداری اگه داری مناسب لباس ببین کن نگاه برون... مریمت خاله خونه بریم قراره امروز -

 خصوصام گذاشتنا سر به سر این واسه یکمی دلم ایول کشیدم جیغ دلم تو کرده دعوتمون مریم خاله اینکه فکر با

 ایندفعه ولی بود نشده جور ولی کنه دعوت میخواست بود وقت خیلی خاله! شده تنگ عوضی سینای این سر

 مامانم به رو نمیکنم که کارا چه بشه داداشم عروسی! عروسی برم میخوام انگار منو حاال. شد شکسته طلسم

 :گفتم برگشتم

 .مانتو اال دارم چیز همه -

 .بریم تا شو حاضر دیگه ساعت یه برای پس: مامان

 .بگیریم میز چیز میخوایم اصفهانم...شما... واسه آخه برم آیدا با نمیشه مامان -

 که کنی چیکار اصفهان بری میخوای مگه ضمن در...  میبری آبرومو میگیری پرت و چرت میری تو نخیر: مامان

 بخرم؟ میز چیز میخوام میگی

 قدان دیگه نه؟ یا برم آیدا با میزاری گفتم فقط گرفتم؟ پرت و چرت کی من میدی؟ گیر همش چی همه واسه چرا -

 .خدا به شدم خسته نده کشش

 :گفت و کرد نگام خیره خیره ثانیه چند مامان

 .برو باشه -

 :داد جواب بوق یه از بعد زدم زنگ ایدا به و برداشتم و گوشیم.  اتاقم رفتم سریع

 .الو -

 .آیدا سالم -
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 .فری سالم اِ: آیدا

 ما؟ زحمتای با خبر چه -

 بگی؟ میخوای چی بگو نیار در بازی مسخره فریما: آیدا

 یداآ با میخوام گفتم بهش که بگیرم مانتو برم مامانم با میخواستم کرده دعوتمون خالم امشب!... االغی خیلی -

 مبگیری اصفهان برا پرتم و چرت تا چند بعد بخرم مانتومو من بازار بریم... کرد قبول زدن غر یکمی از بعد برم

 !شمال ببخشید البته چطوره؟

 بخریم؟ چی شمال برای: آیدا

 !!!دیگه چیزی لباسی کالهی نمیدونم -

 اینجا لباستو میخوای تو اونوقت بخرن لباس و سوغاتی اونجا از دیگه شهر یه میرن مردم خدا خنگ آخه: آیدا

 بپوشی؟ اونجا ببری بخری

 !بخریم مسواک و حوله بریم اصن بدونم چه من خب -

 دیگه؟ میاری ماشین کن ولش رو پرتا و چرت این حاال... شدی چل باز فریما: آیدا

 دیر اگه خودم جان به... خونتون در جلو میام باش حاضر دیگه ساعت نیم برا چیزه فقط... میارم آره... اممممم -

 !میکنم خفت خودم دستای با خودم کنی

 .بای... توام بابا خب: آیدا

 .بای -

 از چون منمیکن انچنانی ارایش من البته کنم درست قیافمو تا آینه جلو رفتم شد تموم آیدا با تلفنم اینکه از بعد

 زره یه همین خب ولی! همین کننده براق یه و ریمل یکمی با صورتم زدم کرم زره یه. نمیاد خوشم اصوال ادا این

 بستم باال از موهامو و پوشیدم و شلوارم مانتو. میداد تغییر نمیکنم آرایش زیاد که منی برای قیافمو خیلی آرایشه

 و افتاده مد از کلیپس دیگه که چند هر نبود چیزا اینجور و کلیپس به نیازی دیگه داشت پف خودش موهام چون

 رو ایم قهوه شال.بیرون میزارن روسری از جلو از وهم پشت از موهاشونوهم چپه یه وهمه شده داهاتی خیلی دیگه

 بوس خودم واسه ولی شده خوب قیافم کردم نگاه آینه تو. صورتم تو ریختم کج موهامو و سرم رو گذاشتم

 برش سریع رو میندازن وری یه دخترا که بود مدال این از که مشکیم کیف میارن؟ در چیه اداها این آخه نفرستادم

 : زدم داد میرفتم خونه در سمت به که جور همین کردم باز و اتاقم در و برداشتم

 .رفتم من خدافظ بابا مامان -

 :گفت بلند من مثل مامانمم
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 میکنی؟ خدافظی اون از چرا کاره سر که بابات -

 .بابا میدونم چه -

 !کجایی بگم بزنم زنگ بهت همش نکنی کاری برگردیا زود فریما: مامان

 .باشه دومم بار این که اومدم دیر بار چند من آخه -

 .اصفهان بری نزارم که نکنی کاری کارات این با موقع یه بدونی تا گفتم اینو: مامان

 .اه میکنین اینجوری برم دوستام با اونم حاال مسافرتی یه خواستم بدبخت منه... کردیما گیری عجب -

 وشنر و ماشین تا پارکینگ بگم بهتره همون یا حیاط تو اومدم و پوشیدم مشکیمو استار آل کفش عصبانیت با

 .اتاقم سمت دویدم و دراوردم و کفشم سریع... بودم شده کفری کارام این از نیاوردم سوییچ افتاد یادم که کنم

 ارواین تا کردم باز و کیفم در چیه؟ آوردن کیف از من هدف دقیقا نمیدونم من بود عسلی میز رو گوشیم و سوییچ

 هت از رو آدامس زور به!!! کیفه ته چسبیده که شده خشک آدامس یه جز نیس کیفم تو هیچی دیدم که توش بزارم

 دوب. شده دیر کردم نگاه و مچیم ساعت.کیف تو گذاشتم گوشیمو و سوئیچ!  مونده آثارش هنوز ولی کندم کیف

 !بره قربونت مامان الهی شدم سفیدم و خوشگل زانتیای سوار و پوشیدم و کفشم بدو

 کوچولو بوق یه. آیدا خونه در جلو رسیدم. افتادم راه بستمو درو کنترل ریموت با و آوردم در خونه از و ماشینم

 !چرا و چون بی میکنم خفش دیگه که اونموقس کنه دیر کافیه. در جلو بیاد که زدم

 کتان کفش با ای سورمه شلوار با ای سورمه مانتو.ماشین سمت اومد و کرد باز رو خونه در دقیقه یک بعد ولی

.  ای سورمه بود شده کال.  شونش رو بود انداخته و مشکیش کیف و بود پوشیده ای سورمه شال با ای سورمه

 !!!خدا به گرفت درد چشام

 .نشست و کرد باز و ماشین در

 .فری سالم: آیدا

 !ای سورمه سالم -

 ؟ چی: آیدا

 میفهمی؟ و منظورم ای سورمه رنگ ای سورمه بابا -

 .آهان: آیدا

 :داد ادامه بعد

 !دراد چشت تا پوشیدم اصن سته؟ چیم همه من که شده حسودیت -
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 !کن حال... نگاه منو کردن ست. بشه حسودیم چرا -

 :گفت تفاوتی بی با و انداخت لباسام به نگاهی

 .نمیرسه من پای به ولی نیست بد -

 االغی؟ خیلی گفته بهت کسی حاال تا -

 .گفتی بهم خودت آره: آیدا

 ! میدونی خودتم خوبه -

 

 

 با و زدم و ماشین دزدگیر. زیتون پاساژ رسیدیم بعد دقیقه بیست پونزده حدود افتادم راه و کردم روشن و ماشین

 یقه اصال و بود لجنی سبز رنگش که مانتو یه به خورد چشمم که بودیم کردن نگاه مشغول داخل رفتیم آیدا

 دلم این از کمربندش و اومد می زانو روز تا و! بود کلوش پایینش بعضیا قول به و پایین تا میخورد دکمه نداشت

 دهفروشن به.  مغازه داخل رفتیم هم با و گرفتم رو آیدا دست. میرسید نظر به ای ساده و شیک چیز و بود زنجیریا

 :گفتم و کردم سالم بود دخترخوشگلی یه که

 کنم؟ پرو بدین و گذاشتین ویترین تو که رو لجنی سبز مانتو اون میشه -

 از سری یه چون دستم داد و اورد رو مانتو باال از داره قالب یه که بلندا میله اون با و داد تکون سری هم دختره

 وبرویر کردم عوض مانتو این با و قبلیم مانتو و پرو اتاق رفتم. باال هم سری یه و بود شده آویزون پایین رو مانتوها

 :گفت آیدا و خورد در به تقی یه. وایمیساد ضایع تنم تو خیلی نمیاد بهم مانتو اصال دیدم وایسادم که آینه

 .شدی چجوری ببینم کن باز و در میکنی چی تو اون ساعته دو -

 هم قدرا این دیگه اخه.خورد هم به بود مانتو چی هر از حالم که میکرد نگا مانتو به جوری یه آیدا.کردم باز درو

 !که نیست ضایع

 .داره هم تری قشنگ چیزای اونجا دیگه جای بریم... نمیخواد: آیدا

 لبخند وبا دختره دست دادم رو مانتو.بیرون اومدم و دراوردم تنم تو از رو مانتو و بستم درو و دادم تکون سرمو -

 :گفتم

 .نپسندیدم ولی مرسی -

 !حرف کم چه. زد لبخندی فقط دختره
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 .نیومد خوشم اصال ولی کردم پرو دیگه جاهای هم دیگه مانتوی تا دو.بیرون اومدیم اونجا از

 ازهمغ یه سمت برد و کشید و دستم آیدا دفعه یه که میکریم نگاه ویترینارو همینجوری خودمون واسه پاساژ تو

 :گفت بود ساله هشت هفت و بیست پسر که فروشنده به آیدا و مغازه داخل رفتیم.ای

 .بیارین ویترین تو که قرمزه مانتو اون میشه -

 !قرمزه؟ بلند مانتو اون: پسر

 هست؟ اونجا قرمز مانتو تا چند مگه...بله: آیدا

 به دست "افتادم جمله این یاد. من دسته داد هم آیدا و آیدا دست داد رو مانتو. ها میشه پیدا گیجی پسرایی چه

 :گفتم آیدا به رو. کن ولش اصال ؟ بود چی بقیش "...یکدیگر به ورزی مهر با تا دهیم هم دست

 .نمیاد خوشم... نمیپوشم قرمز مانتو من ولی -

 !حلقت تو میکنم ردش یا میپوشیش یا: آیدا

 همب خیلی میکردم فکر که چیزی خالف بر. پوشیدم رو مانتو و پرو اتاق رفتم. گرفتم ازش رو مانتو میلی بی با

 تا مانتو. داره فرق خیلی یکی این ولی نمیپوشیدم بلند مانتو وقت هیچ من میکرد تر قشنگ و اندامم و میومد

 هیق قبلیه مانتو مثل اینم و داشت طرح آستینش و هاش دکمه کنار های حاشیه و بود زانوم از تر پایین یکمی

 .اومد خوشم ازش خیلی کل در. نداشت

 :گفتم و پیشخون رو گذاشتم رو مانتو

 .میبرم و همین من -

 و خودپرداز دستگاه رو کشید کارترو. بهش دادم و بانکیمو کارت. من دست داد و پالستیک تو گذاشتش پسره

 قرار ونچ بریم دیگه تا پارکینگ رفتیم شده تموم کارمون چون دادم رو مانتو پول اینکه از بعد. گفتم بهش و رمزم

 .بخریم شمال از خواستیم ای دیگه چیزه هر بود شده

 :گفتم آیدا به که بودیم ماشین سوار

 نگرفتی؟ رو ویال کلید هنوز -

 .میدارم برش مادربزرگ خونه میرم فردا نگرفتم هنوز نه: آیدا

 میگرده؟ منو خونه داره پایین انداخته کلشو داره کار چی من خونه تو این نمیگه مادربزرگت -
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 و وسایل سری یه کردیم کشی اسباب خونمون این به پیش سال چند وقتی ما چون کردم اونجاشم فکر: آیدا

 زا میخوام دارم الزم و وسایلم تا چند هم بزنم سر بهش اومدم هم میگم رفتم فردا... مادرجون انباریه تو گذاشتیم

 . انباریه همون تو کلیدم بردارم انباری

 میزنه؟ سر خونه به میره چجوری رضات عمو پس مادربزرگته پیش کلید اگه -

 .داره دیگه کلید یه اونم خوب میپرسی سواالیی چه بابا ای: آیدا

 .آهان -

 :گفتم ثانیه نیم از بعد

 رستوران؟ بریم -

 .خونه برگردم زود گفت مامانم نه: آیدا

 .اصفهان بری نمیزارم دیگه بیای دیر گفت مامانم چون نمیبردمت هم آره میگفتی -

 میکنی؟ سوال داری مرض پس: آیدا

 ! شاید -

 از آیدا داشتم نگه خونشون در جلو و ماشین. نزدیم هم به حرفی دیگه خونشون برسونم رو آیدا که موقعی تا

 :گفت آیدا و پایین کشیدم و ماشین شیشه زد ماشین شیشه به تقی یه و شد پیاده ماشین

 !بپوشیش خوشیات تو ایشاهلل گل دسته حد در گرفتم برات مانتو سلیقرو کردی حال -

 .بگو پرت و چرت کم گمشو برو -

 :گفت و خندید آیدا

 خدافظ -

 خدافظ -

 با داشت مامان شدم خونه وارد وقتی. کردم پارک و ماشین و خونه رسیدم. افتادم راه و گاز پدال رو گذاشتم و پام

 :گفت خطی پشت به من به افتاد چشمش وقتی میزد حرف تلفن

 .اومد هم فریما آره -

-............................... 

 .بخره مانتو بود رفته دوستش با -
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- .............................. 

 .آره -

-............................... 

 .بهش میدم گوشیو وایساده اینجا االن -

-............................... 

 خدافظ. باش خودت مواظب پسرم باشه -

 :گفت و گرفت سمتم به بیسیمو گوشی مامان

 .سجادته داداش -

 :گفتم و گرفتم دستش از گوشیو -

 خوبی؟ داداشی سالم -

 دانشگاه؟ از خبر ؟چه چطوری تو خوبم آره...  خودم آبجیه به سالم:سجاد

 میگذره؟ چجوری سربازی... نیست خبری که فعال -

 میگذره؟ خوش من بدون... سختی با همیشه مثل: سجاد

 :وگفتم کردم غمگین و لحنم

 .خالیه خیلی جات نه -

 بودی؟ رفته کجا امروز -

 .بخریم مانتو رفتیم دوستم با -

 .خونه بیا زود بیرون رفتی وقت هر...  باشه: سجاد

 :گفتم و کردم پوفی

 .باشه -

 .اصفهان بری میخوای میگفت مامان: سجاد

 .بریم ها بچه با قراره آره -

 . باش خودت مواظب باشه: سجاد
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 :گفت حرفش ادامه

 خبر؟ یه -

 خبر؟ چه -

 .دادن بهم زور به همینم تازه گرفتم مرخصی روز دو دیگه ماه یه برای: سجاد

 واقعا؟ -

 .ببوس مامانم باش خودت مواظب دارم کار برم باید من آبجی خب... واقعا آره: سجاد

 .خدافظ... باش خودت مواظب توهم باشه -

 !!!نمیبینمش که هستم خوشحالم تازه باشم ناراحت رفتنش سربازی خاطر به زره یه اگه خودم جان به

 .جاش سر گذاشتم و کردم قطع گوشیو

 ندی؟ سالم وقت یه خانوم فریما سالم: مامان

 .کردم قطع گوشیو االن همین خب -

 :دادم ادامه بعد

 هستین؟ خوب جون مامان سالم -

 .گفتم محکم کوچولو یک و هستین

 .نزنا حرف اینجوری من با فریما: مامان

 بده؟ مگه بپرسم حالتونم و بکنم ادبی عرض یه بزار گفتم منم کن سالم میگی تو کنم؟ چیکار خب -

 میزنه؟ حرف اینجوری مامانش با آدم بزن حرف درست دختر: مامان

 آخه؟ گفتم چی مگه خب -

 :پرسید و نداد کش بحثو دیگه مامان

 گرفتی؟ مانتو -

 .گرفتم اره -

 .ببینم بپوشش برو: مامان

 .مامان پیش رفتم و کردم نگاه خودم آینه جلو یکمی پوشیدم رو مانتو. اتاقم تو رفتم
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 خوبه؟ -

 :گفت و کرد برانداز رو مانتو و وایساد روبروم اومد

 .اومد خوشم سلیقت این از قشنگه خیلی -

 .آیداس سلیقه -

 :گفت و رفت بین از لبخندش

 .میدونستم -

 .خریدم چی حاال تا من مگه بده سلیقم میگی چرا مامان وا -

 .کوتاه و تیره های رنگ همش: مامان

 گرفتم؟ کوتاه کی من -

 گرفتم؟ کوتاه کی من میگی داری تازه اِ اِ اِ: مامان

 ده؟ب باشه کوتاه من مانتوی زره یه ولی نیس؟ نیس؟جلف بد رنگه این...گرفته قرمز مانتو من برای هم آیدا خب -

 .نمیرسه جایی به تو با کردن بحث که برو برو: مامان

 !بابا ای.کنه تعریف ازم کم یه مامانم موند دلم به حسرت

 زندگی این به کردن فکر با و کردم مرتب و بالشم پس. بخوابم شده که هم ساعتی نیم یه حتی که گرفتم تصمیم

 .خوابیدم مسخره

 .اومده باباتم شیم حاضر یواش یواش باید دیگه پاشو...  پاشو فریما فریما: مامان

 .پریدم جام از و کشیدم هم طوالنی ای خمیازه و دادم مالش و چشام ها کوچولو بچه این مثل و کردم باز و چشام

 شدی؟ بلند عجب چه: مامان

 ؟ بخوابم برم میخوای -

 !!!فریما: مامان

 .شم حاضر میرم االن کردم غلط -

 وستمپ که چند هر زدم پودر کرم ویکمی کشیدم ریمل و زدم لب برق.  شستم و صورتم دستشویی تو اینکه از بعد

 رمس مشکیمم شال و پوشیدم تنگ تفنگی لوله مشکی شلوار یه با قرمزمو مانتو! دیگه میزنم خب ولی سفیده

 .دستم گرفتم رو داره وسطش پاپیون یه که مخملیمم قرمز کیف زدمو بلوهَتَمم واسپری کردم
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 از کیفشو هم مامان. دادم بابام به مختصری سالم بود اومده بابا و بودم خواب من چون بودن حاضر هم بابا مامان

 .برداشت کاناپه روی

 .بریم: مامان

 !انشگاهد میرفتم این با دیگه وگرنه من نمیده ماشینشو بابا که حیف. شدیم بود تیری مزدا یه که بابا ماشین سوار

 .گرفتیم شیرینی جعبه یه راه سر از

 .شدیم پیاده ماشین از همگی و رسیدیم خاله خونه

 :پیچید آیفون از وصدا زد و خونشون زنگ مامان

 کیه؟ -

 .جان مریم منم: مامان

 :تگف مامان به لبخند با و اومد مریم خاله که میاوردم در و کفشام داشتم.داخل رفتیم.شد باز تیکی صدای با در

 عزیزم؟ خوبی سالم -

 .ندیدیمت وقته خیلی(...کردن روبوسی دیگه هم با حین همین در...) خوبم جون مریم سالم: مامان

 .کنم دعوتتون زودتر نشد دیگه اومد پیش مشکلی یه: مریم خاله

 :گفت و بابا به کرد رو بعد

 .اومدین خوش آقا حسن سالم -

 .دادیم زحمت دیگه ببخشید خانوم مریم سالم: بابا

 دخترم؟ خوبی جان فریما... زحمتی چه بابا نه: مریم خاله

 .مرسی خوبم... خاله سالم -

 :گفت برگشت و کردیم روبوسی هم خاله با

 .خودتونه منزل داخل بفرمایید -

 .بودن رسیده ما از زودتر اینکه مثل بودن پسراشم شوهرشو و رویا خاله سالن داخل اومدیم وقتی

 !بوس و ماچ و پرسی احوال و سالم بازم و پاشدن جاشون از ما دیدن با
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 اهرخو و گفتیم پسرخاله چطوری و خاله دختر خوبی گفتن حد در گرمی تقریبا سالم هم رضا ومحمد محمد امیر با

 کردم نگاه و اونورم اینور ندیدم رو سینا ولی شد قرمز لپش که کردم ای گنده ماچ غزاله اسمش که هم محمدرضا

 .میاد بدم ازش خیلی چون نمیدادم محلش میدیمش هم اگه ندیدمش ولی

 پخخخخخخخخخخخ -

 .ناسسی یعنی خودمون گودزیالی همین دیدم که ترسونده منو االغی کدوم ببینم برگشتم و کشیدم آرومی جیغ

 کردن؟ پخ پخ با میکنه؟ استقبال مهمونش از اینجوری آدم بیشعوری خیلی -

 . بریزم کرم یکمی بیام گفتم میگردی دنبالم داری دیدم: سینا

 .آسکاریسش نوع از اونم داری کرم میدونی خودتم خوبه -

 .چی پس: سینا

 :داد ادامه بعد

 .دخترخُله چطوری حاال خب -

 :پهلوش تو کوبیدم آروم دونه یه کیف با

 !نکردم مار زهر برات و امروز اگه دیگه دارم تو برای من سینا یعنی -

 .میکنم زهرمار و امشب بگی باید شد تموم روز: سینا

 .رفت در خودش که دهنش تو بزنم تا آوردم باال کیفمو

 .کن عوض لباستو بیا فریما: مامان

 زیر از که بودم پوشیده رنگ بادمجونی تونیک یه لباسم زیر. درآوردم مانتومو و خواباشون اتاق از یکی تو رفتم

 ربیشت من. ربعه سه آستیناشم بود ساده دیگه پایین تا و موداشت بافت مدل کمربند یه و میشد جمع سینه

 !منگلی گل و جیغ های رنگ تا میپسندم رو ساده چیزای

 رو سینا... سالن تو رفتم و سرم رو انداختم و شالم و نکردم عوضش همین واسه نداشت مشکلی مشکیم شلوار

 ماون. کشیدم نشون خطو واسش چشام با و رفتم بهش ای قره چشم دیدمش تا. بود نشسته ها تکی مبل از یکی

 :گفت و کلش تو زد محمد امیر دفعه یه که خندید بعدم و دراورد برام زبونشو

 .کنی هر هر اینکه جای به کن تعارف میوه برو پاشو پسر؟ نمیکشی خجالت تو -

 :گفت و مالید و کلش سینا
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 .کنه کنترل خودشو تونه نمی که ببینه دار خنده چیز یه ادم وقتی -

 .منه با منظورش عوضی

 :گفتم و سینا طرف رفتم

 .دیگران قیافه به بعد بخندی موهات به باید اول تو -

 . بود وایساده ضایع خیلی موهاش بود مالیده دستش با سرشو اونم و کلش تو بود زده محمد امیر چون

 چشه؟ موهام مگه: سینا

 .بزن حرف بعد کن نگاه آینه تو برو... نیس چش بگو -

 و ادد تکون تاسف حالت سرشو و کرد نگاه منو م امیرمحمد. کنه درست موهاشو مثال تا رفت و شد بلند سریع اونم

 .نشستم مامان کنار مبل رو رفتم!!!.میگه چی دیگه این وا! رفت

 درشونم جلو بعد میشدی رد درخت عالمه یه از اول میشدی خونه میشدی وارد وقتی بود قشنگ خیلی خونشون

 یه. بود کرمی و ای قهوه رنگ دو که بودن گذاشته مبل( L) بود ال حالت خونشون سالن. بودن گذاشته جاکفشی

 هس خونشون.  خوشگلن خیلی که اینا و طبیعت تابلوهای این از تا چند با بودن گذاشته دیوار رو بزرگ یکاد ون

 دیگه من چراشو قفله درش همیشه هم یکی اون سینا مال هم یکی اون شوهرش و خاله مال یکیش که س خوابه

 .نمیدونم

 :بیرون اومدم خونه مدل به کردن فکر از میکرد صدا و مامانم داشت که رویا خاله صدای با

 نشستی؟ اونجا تنها چرا( کرد اشاره خودش کنار به و) بشین اینجا بیا اکرم -

 جای نشست محمدرضا طرف اون از. شدن زدن حرف مشغول و نشست رویا خاله پیش و شد بلند جا از مامانمم

 به الزم و کردن تعارف شیرینی میوه و گذاشتن چاقو و بشقاب سینا و مریم خاله. نزدیم حرفی هم با اما مامان

 تمزخرف قیافه اون با تورو جوجه بگو آخه. بود کرده فشنش حالت یکمی و بود کرده مرتب موهاشو سینا که ذکره

 !!!یشهم شکلی چه کنین فکر خودتون دیگه حاال بود سفید خیلی صورتش و داشت بوری موهای سینا! فشن به چه

 میکردیم؟ مسخرت چقد بودیم بچه میاد یادت فریما: محمدرضا

 ها؟ -

 خیلی سیبیالت آخه میکردیم؟ مسخرت چقد بودیم بچه میاد یادت میگم کجاست؟ حواست آخه: محمدرضا

 بودن؟ خوشگل

 .باشم گفته ها میشه دعوا وسط بکشونی رو ماجرا اون بخوای اگه محمدرضا -
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 !ببافیشون بار یه موند دلم به حسرت من ولی...  شده خوب صورتت که االن میشی ناراحت چرا خب: محمدرضا

 :گفتم حرص با

 ...دراوردی و اشکم بار یه پیش سال چهار موضوع این سر رضا محمد -

 ...پیش چهارسال میگی داری خودتم: محمدرضا

 :کرد قطع حرفشو امیرمحمد که میزد حرف داشت

 حقیقت؟ یا جرات بریم میاین -

 :گفتم و کردم فراموش سیبیلو ماجرای سریع

 .هستم من آره -

 .خستم من ولی: محمدرضا

 .دیگه پاشو: امیرمحمد

 :گفت من به رو و کرد بلند رو محمدرضا امیرمحمد

 .پاشو فریما -

 .شدم بلند دنبالشون منم

 :گفت سینا به رو امیر

 .بیا بدو سینا -

 بیام؟ ندوم حاال نمیشه -

 .بزن حرف کم: محمد امیر

 .سینا اتاق تو رفتیم همه

 بیار؟ بطری یه برو سینا: محمد امیر

 بدی؟ دستور همش یا ببینین رو ما خونمون اومدین: سینا

 .دیگه بیار برو: امیرمحمد

 .نشستیم هم دور همه و آورد و بطری سینا

 .رضا محمد خودشو بین افتاد و چرخوند و گذاشت وسط و بطری محمد امیر
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 حقیقت؟ با جرئت: رضا محمد

 :گفت بعدش و کرد مکث یکمی محمد امیر

 .جرئت -

 :گفت و لبش گوشه اومد لبخندی محمدرضا

 .جرئت -

 .گوشی: محمدرضا

 چیه؟ گوشی: امیر

 .بیاد کن رد گوشیتو: محمدرضا

 .محمدرضا به داد گوشیشو محمدم امیر

 رمز؟: محمدرضا

 گوشیش با یکمی رضا محمد. محمدرضا به دادش دوباره و کرد باز و رمزش و گرفت دستش از گوشیو محمد امیر

 :گفت بعد رفت ور

 من گفتی که تو امیر دختراته؟ دوست اینا...طناز... جوجو... پیشی...  نازی...  بهاره خبره چه الینت تو اوه اوه -

 !!!خوردی؟ قسمم تازه و پاکم پاک و ندارم دختری دوست هیچ

 .نزاشت محمدرضا که بگیره ازش گوشیو میخواست امیر

 :گفت گوشیش با رفتن ور دقیقه دو از بعد رضا محمد

 داری؟ هم خوشگلی دخترای دوست چه امیر... انداختن عکس هم قشنگی ژستای با چه خوشگلی دخترای چه -

 :گفت و انداخت نگاهی امیر سرخ قیافه به محمدرضا. کشید دستش از گوشیو محمد امیر ضرب یه با

 .بدترم تو از دیگه که من... شده عادی دیگه اینا بابا نشو ناراحت -

 .پسرا این به ماشاهلل داره دختر دوست که میکنه اعتراف قشنگم چه. خندید غش غش بعدم

 !تالفیه موقع حاال. سینا منو بین افتاد و چرخوند و بطری دوباره امیر

 .جرئت بگه میکردم خدا خدا

 حقیقت؟ یا جرئت -
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 :گفت دادو قروت دهنشو آب سینا

 ئت...جر -

 !تالفیه موقع دیگه حاال

 که کاری هر خالصه میکنی جمع ، میندازی سفره میاری، غذا!.  کلفت بشی بپوشی دخترونه لباسه باید ببین -

 !تو گردن میفته میکنن خانما

 .بود مونده وا دهنش سینا

 !معلومه حلقومت تمام ببند دهنتم -

 .بگو آسون چیز یه نیست قبول این: سینا

 !نه؟ یا داری جربزه ببینن که حقیقت؟ یا جرئت گذاشتن اسمشو چی برای نظرت به -

 .یالخ بی دیگه رو دخترونه لباس ولی کنی کمک باید بود گفته مامانم اولشم از اصال میکنم که و کمک: سینا

 راستی...نمیشه عوض نظرم هم دخترونه لباس مورد در بدی انجام باید خودت رو کارها تمام... نمیکنی کمکشون -

 !کوزت میشه اسمتم

 .نپوشه دخترونه لباس دیگه ولی کنه کلفتی خب: محمدرضا

 شیطون خر از همین واسه میشه بد همه جلو خیلی بپوشه دخترونه لباس بخواد اگه دیدم کردم فکر خودم پیش

 و پایین اومدم

 :گفتم

 !!!توه با کارا امشب ها نره یادت ولی! شو کلفت فقط پس باشه -

 .محمدرضا منو بین افتاد و چرخوندیم و بطری دوباره

 حقیقت؟ یا جرئت: محمدرضا

 اون از میگی خوبی خیلی چیزای خودت که نه!) بخور سوسک میگن باشه اینا از. نمیگم جرئت وقت هیچ من

 .شو خفه خواهشا... وجدان!( لحاظ

 .حقیقت -

 بدی؟ و جوابم درست میخوام میپرسم ازت چیزی یه: محمدرضا

 .بپرس -
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 شدی؟ عاشق حاال تا: محمدرضا

 فک! !خواستگاریش بیام داره دوست کسیو ببینم بزار گفته عاشقمه حتما!  بپرسه میخواد چی کردم فکر...  چیش

 توهم کنم

 .زدم

 :گفتم قاطعیت با

 .کن بیرون مغزت از چیزیو چنین شدم عاشق من کردی فکر چرا نه -

 تا داشت ادامه بازی این روال همین به و چرخوندم بطریو من.  پرسید چرتی سوال چه داد تکون سرشو محمدرضا

 .بود شام آوردن موقع که موقعی

 مهه کرد جمع سفره آورد غذا انداخت سفره سینا نگفتم دروغ رسیدم آرزوهام ترین بزرگ از یکی به بگم یعنی

 تا حقشه ولی شد جمع چشاش تو اشک کردم احساس لحظه یه میکردیم مسخرش همش هم ما کرد رو کارها

 پسر هک رسیده جایی به کارتون ": گفت خنده با اونم که گفتیم مریم خاله به قبلش البته. نکنه اذیت منو دیگه

 اذیت منو پسر گل گفت نذاشت مامانش ولی بشوره ظرف کردم می مجبورش داشتم تازه "!میکنین؟ اذیت منو

 کار پاشو میگه من به باز مامانم بمیرم بیفتم بکنم کار شب تا صبح از من! داشتیم مامانا این از ماهم کاش!!!  نکنین

 !!!زندگیه؟ رسم این آخه... کن

 دل قرص یه خونه رفتم که شد جوری میمیردم داشتم دیگه که خندیدیم بسی از بود باحالی خیلی شب امشب

 سیر دل یه و تختم رو پریدم خونه به رسیدن موقع میگم؟ راست دارم خذا به نمیکنین؟ باور... خوردم درد

 ...خوابیدم

*** 

 :آیدا

 !!!!! بخوابم بزار کورت ننه جان... دیوارا این به بپشکی میزنم آرین -

 چی؟: مامان

 .میکرد نگاه منو داشت بود وایساده اتاقم در جلو که حالی در مامانم

 .بخوابم بزار کورت خاله... ن جان گفتم هیچی -

 شد؟؟؟؟؟؟ چی: مامان

 ...بزغاله؟... بابا؟...  عمو؟... دایی؟... عمت؟ جان -
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 !شدی چل انقدر کشیدی کی به نیست معلوم بسه بسه: مامان

 ...مـــامـــان -

 ...این با بمیرم برم من اصال. کردما گیری چه بابا ای بیرون رفت اتاق از مامان

 :زدم داد سریع. دهنم تو اومدم ماشینش با آرین حین همین تو

 .توحلقت کنم رد ندارتو دارو لباستو ماشینتوعروسکتو اون تا اینجا بیا داری جرئت آرین -

 :زد داد مامانم طرف اون از

 .میده فحشمون همش میشه بزرگ فردا بچه با کن صحبت درست آیدا -

 .دهنم تو میاد ماشینش با بگو چیزی یه پسرت این به -

 .دیگه بسه خب: مامان

 !!!هش ادب یکم تا بگیرم عهده به تربیتشو خودم باید بعد به این از داره فعالی پیش بچه این رفت در که آرینم

 من هنمیگیر حوصلم چون نمیزنم مسواک شبا وقت هیچ سابیدم دندونامو و برداشتم مسواکمو و دستشویی رفتم

 مش مملکت این دندانپزشک میخوام سرم خیر شب؟ چرا هست صبح وقتی تا بزنم مسواک بیام میاد خوابم حاال

 .میشن روبرو کرمو دندون دکتر خانوم با همه بزنم مطب که اونموقعی نمیکنم رعایت هیچ خودم اونوقت

 انمام به خوردم صبحانمو اینکه از بعد! بدزدم دیگه عبارت به یا بردارم رو کلید تا مادرجون خونه برم باید امروز

 فقط نبود کار در فریمایی امروز ولی. مادرجون خونه رفتم شایدم بیرون برم فریما با میخوام من مامان گفتم

 بری میخوای ای دفعه یه چرا که میکرد جیمم سین داشت ساعت دو تا مامانم مادربزرگ خونه برم میخواستم

 با خالصه. اینا برداریو میخوای چی گفت اونم بردارم اونجا از وسایالمو از یکی میخوام گفتم منم مادربزرگت خونه

 عوض باهاش و ماشینی هیچ دارم دوسش خیلی شدم سوارپرشیام و پوشیدم و لباسام مامان از گرفتن رضایت

 فقط چون!وفادارم چقد میدونم خودمم بله! میکنم عوض باشه چیزی فراری بوگاتی اگه چرا البته. نمیکنم

 .نزدم تیپ دیگه مادربزرگ خونه برم میخواستم

 .زدم خونشو در و مادربزرگ خونه رسیدم

 کیه؟: آیفون

 .مادرجون منم -

 .شد باز کرد قوژ و قیژ یکمی که تیکی صدای دربا

 :گفتم بلندی تقریبا صدای با حیاطشونو تو اومدم
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 .اومدم من مادرجون -

 :گفت مادرجون.داخل رفتم و اوردم در و کفشم

 اینجا؟ اومدی شده چی ؟ خوبی دخترم سالم -

 وسایالمو از یکی میخوام انباریتون تو از اینکه هم یکی بزنم سر خودتون به اومدم هم یکیش داره دلیل دو -

 .بردارم

 .تو بیا.دخترم اومدی خوش: مادرجون

 :گفت مادرجون و حال اتاق تو اومدم

 .بردار برو خواستی چی هر بعد بریزم چایی برات من اول بزار -

 .بخورم چایی اینکه نه ببینم خودتونو اومدم من تازه خوردم صبحانه االن من ولی -

 .میاره شادابی چایی نداره اشکال: مادرجون

 .اومد بود سینی روی که چایی دوتا با مادرجون که میکردم نگاه و درودیوار و نشستم مبل رو رفتم

 .نیست آوردن چایی به نیازی نکش زحمت اینقدر خدا ترو مادرجون -

 .تر راحت این کاراز سماوره تو هم چایی داریم که لیوان... چیه آوردن چایی دیگه: مادرجون

 .نگفتم هیچی دیگه

 میکنی؟ چیکار درسات با: مادرجون

 .سخت خیلی همیشه مثل -

 .دکتر خانم شدی رسیدی جایی یه به تو که ببینم روزیو من بشی موفق ایشاهلل: مادرجون

 .مونده خیلی حاال مادرجون -

 ودز چه میبینی منو االن کرد نمیشه کاریش دیگه و باال رفته سنت میبینی بزاری هم رو و چشمات تا: مادرجون

 شدم؟ شکسته

 .بده مزه بهم تا باشه داغ چاییم باید حتما عادتمه این. کشیدم سر داغ داغ چاییمو و زدم لبخندی

 فردا. میسوزونه گلوتو تمام بره معدت تو تا چاییت... داره ضرر دخترم نخور داغ داغ چایتو جان آیدا: مادرجون

 .میگیری بیماری

 .چشم -
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 .بودا کشکیا چشم همون از این

. دبیرستان دوران بازیای مسخره از من و.میگفت بچگیش خاطرات از اون و کردیم دل و درد یکمی مادرجون با

 :گفت مادرجون خود که زدیم حرف اونقدی دیگه

 .آوردم درد سرتو... بردار و میخوای که ای وسیله انباری تو از برو تو -

 .میاد خوشم خیلی کردن دل و درد از من تازه سردردی چه مادرجون -

 .آشپزخونه رفت و برداشت و بود مونده میز رو همینجوری که چایو سینی و نداد و جوابم دیگه مادرجون

 .تو رفتم و کردمو انباریوباز در بود حیاط طرف اون انباری! میشه آغاز دزدی عملیات االن از

 عبهج یه تو نمیزاره بزرگیو اون به ویال یه کلید که مادرجون ولی.  نبود کلیدی ولی گشتم و اونور اینور زره یه

 جای یه توی باید پس! میگردم رو جاها جور این دارم من که تلوزیون جعبه توی یا پوره پاره کاغذی دستمال

 !باال بره دیدنم دقت مثال تا کردم باز ته تا چشامو پس. باشه تر مناسب

 هقهو رنگش که جعبه یه به خورد چشمم که بودم وارسی حال در و کردم باز درشو بود دیوار گوشه قدیمی کمد یه

 یخیل دیگه نه اما بود، کوچیک گفت میشه تقریبا جعبه. جعبس این تو کلید میگفت حسم بود سوخته ای

 یعسر بود جعبه توی مرده رتیل یه اونور کردم پرت رو جعبه و زدم جیغ دیدم که چیزی با کردم باز درشو.کوچیک

 عبهج به افتاد چشمم دوباره زمین افتادم پشت از و در تو رفتم مخ با بیرون بیام انباری از اومدم دادم ترجیح فرارو

 رفتم من که جوری اون میکرد زق زق سرم.  نشستم حیاط گوشه ورفتم بیرون پریدم انباری از زدمو جیغ باز که

 ولی کرد تحمل میشه و سوسک باز بود اور چندش خیلی واقعا. بود مرده درجا بود من جای ای دیگه کس هر تودر

. شد مورم مور دیگه عبارت به یا تنم تو افتاد لرزی ناخودآگاه!!! رتــــــیـــــــل عنکبوت نه سوسک نه

 و تریخ اون با کنه نگاه انباریو بره دومن میترسه خودش هم اول بگم مادرجونم به تو برم نمیتونم دیگه من حاال

 انسش میشد اسمم داشتم شانس من اگه خدا ای! داشتی؟ چیکار من کمد با تو میگه کردم انباری تو من که پاشی

 !!!الدوله

 میرم ها چهب با همون.  بکنیم زندگیمونو بزار... بابا چیه راز شدم راز بیخیال کال دیگه اصال شدم پشیمون کال دیگه

 رمنظ که کنم خدافظی مادربزرگ از تا پاشدم.  بهتره اینجوری بابا آره. زندگیم سر میشینم اونم از بعد اصفهان

 دمکشی نقشه همه اون نه یا برم میکنه قبول بابا که داشتم استرس ساعته سه بدبخت منه شد عوض درجه 06٢

 بود هقدیمی کمد همون نزدیکای جعبه. انباری داخل رفتم جسورانه پس! هااااا خریته یعنی نمیرم بگم بیام یهو حاال

 نکنم فرار جعبه اون دیدن از وقت یه اینکه برای!( انداختما راه لرزون لرزون امروز منم حاال) تنم افتاد لرز دوباره

 دیگه میشه بد داره حالم دیگه خداااااااااا ای!!! بیرون افتاد جعبه تو از رتیل که اونور کردم پرت پام با رو جعبه

 نگاه و نکبت رتیل اون و برمیگشتم همش کردم گشتن به شروع دوباره حال این با باز ولی کنم تحمل نمیتونم

 شرهح اون و دیگه رتیل یه به دستم که میکردم نگاه همش طرف اون از بخوره منو بیاد نشه زنده مثال که میکردم
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 جعبه یه. میکشید دستی یه اینجا به مادرجون کاش حداقل کثیفه؟ و پاکی خاکی انقد اینجا چرا.نخوره کثیف های

 رجاد دیگه و بیرون میزنه دیگه جانور و جک یه بردارم اینم االن گفتم که دارم برش خواستم بود کمد ته کشویی

 همین وت کلید شاید کنم ولش همونجا که نمیزاره کنجکاوی حس باالخره ولی مادرجون دست میفتم میکنم سکته

 ودب توش کلید دسته یه کردم باز درشو.  داشت طرح روش و بود کشویی درش. باشه که امیدوارم البته بود جعبه

 ریخت هک چیزایی و کیفم تو گذاشتم و کلید دسته. بود خودش. کلید دسته برای اینجا زدم جیغ رتیل برای اونجا

 از خوشحالی با!!!! نداره ربطی من به یکی این مادرجون با رتیل زحمت دیگه ولی کردم جمع و بودم کرده وپاش

 :گفت بعد من سمت میومد داشت که دیدم مادرجونو. بستم چفتشو و بیرون اومدم انباری

 کردی؟ پیدا میخواستی که ای وسیله.... شده چیزی شاید ببینم اومدم کشید طول چقدر آیدا: مادرجون

 .برم باید دیگه من مادرجون... کردم پیدا مادرجون آره -

 .برو بعد وایسا ناهارم یه کجا؟: مادرجون

 .دارم کار دیگه برم من مادرجون نه -

 .که نمیشه جوری این آخه: مادرجون

 .نخوندم هم هیچی دارم درس برم باید من... میشه چرا -

 .ندارم تعارفی هیچ خودته خونه هست که هم جا این بخوای تو جور هر دخترم باشه: مادرجون

 .میمونم بمونم پیشت بخوام اگه که میشناسی منو ولی نداری تعارف میدونم مادرجون آره -

 .دیگه بگم چی: مادرجون

 ریماف وبرای آپ واتس تو رفتم بیفتم راه اینکه از وقبل شدم ماشین سوار کردم خدافظی مادرجون از اینکه از بعد

 .ممیزنی حرف هم با ساعت دو تا و میزنه زنگ خودش میدونم چون گفتم فقط و همین "برداشتم و کلید "نوشتم

 دیدم برداشتم گوشیمو... خورد زنگ گوشیم که میرفتم فروشی بوتیک یه سمت به داشتم و بودم رانندگی حال در

 :شد برقرار اتصال کشیدمو لمسی صفحه رو دستمو خودمونه فری همون

 ...سل: فریما

 :گفتم سریع و کردم قطع حرفشو

 خدافظ میزنگم بعدا میکنم رانندگی دارم من فریما -

 .اونور کردم پرتش و کردم قطع گوشیو بعدم
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 تمرف بهش توجه بی شد بلند گوشیم صدای موقع همون شدم پیاده ماشین از و داشتم نگه فروشی بوتیک جلو

 .بوتیک داخل

 ونظرم تونیکی یه. میخرم باشه قشنگ چی هر و اینجا میام بار یه وقت چند هر داره قشنگی خیلی چیزای اینجا

. بود افتاده حالت یقشم داشت برهم درهم خطوط و خط و الو الو همش و بود خوشرنگی صورتی رنگش کرد جلب

. ممیش قائل استثنا اینو ولی بگیریم شمال از خواستیم چیزی هر قراره که افتادم این یاد ولی بخرمش خواستم

 دماوم و گفتم نباشیدی خسته.  دستم داد و گذاشت پالستیک یه توی و لباس وفروشنده کردم حساب پولشو

 تونیک میرم خودم اونوقت بگیریم چیز همه شمال بریم میخوایم ما که میدم فحش رو فریما خودم من. بیرون

 !!!وضعیه یه اصن. میگیرم

 جاش به. ندادم جوابشو "االغی خیلی "بود نوشته آپ واتس تو فریما کردم چک و گوشیم و شدم ماشین سوار

 دارطرف شخصا خودم من که.ایه کره خوانندگان و بازیگران درباره که پاپ کی نام به هست گروه یه. الین تو رفتم

 و گوشیم بعد و زدم گشتی یه وایبرم تو. باحاله خیلی آهنگاشون که نفرس هفت گروه یه( BTS)اسم تی بی

 .کردم روشن و ماشین و کیفم تو گذاشتم

 :سمتم اومد بدو بدو آرین که درآوردم و کفشم.  شدم پیاده و پاکینگ داخل بردم و ماشین

 (میترسم من خواهرجون) میتشم من خرجون -

 چی؟ برای -

 (نیست خونه هیشکی) نیش خونه هیشتی: آرین

 کو؟ مامان پس چرا؟ -

 (نبود خونه بیدارشدم وقتی نمیدونم)نبود خونه شدم بیدال وقتی مِمیدونم: آرین

 .خونه میومدم زودتر میزد زنگ من به حداقل گذاشته خونه تنها بچه چرا پس

 .هستم من نترس دیگه... داداش نداره اشکال -

 و تمبرداش و وگوشیم نشستم مبل رو کردم عوض و لباسام. شد بازی مشغول و برداشت ماشیناشو از تا چند آرینم

 :زدم زنگ فری به

 ...گل خوبی جون فریما سالم -

 !االغ؟ میکنی قطع من رو و تلفن که رسیده جایی به کارت: فریما

 .زدنه حرف طرز چه این فریما وا -

 .میزنه حرف چجوری کی میفهمی کنی مقایسه خودتو منو زدن حرف طرز اگه: فریما
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 .میزد حرف جدی داشت خیلی

 شده؟ چی مگه حاال -

 .بری راه من اعصاب رو بلدی فقط بشه چی میخواستی: فریما

 .نبودی روانی انقد که تو -

 !!!عصبیم من مثال الکی: فریما

 .میشد کر داشت گوشم خندید بسی از دیگه خنده زیر زد بعد

 .زهرمار -

 .نخندید دیگه گفتم اینو وقتی

 !االغی خیلی: فریما

 .گلم میدونم -

 .کلید از خبر چه: فریما

 چیشد؟ نمیدونی فریما -

 .فهمید مادربزرگت حتما چیشد؟ مگه: فریما

 ...که کردم باز درشو... دیدم جعبه یه که میگشتم قدیمیو کمد یه تو داشتم انباریشون تو رفتم... بابا نه -

 .خوردت بیرون اومد روح یه جعبه تو از: فریما

 !!!!بزنم زِرَمو بزار ضمن در نمیزدم حرف تو با االن که بود خورده منو اگه دیوونه -

 !بزن زرتو بفرما: فریما

 .عوضی خیلی -

 .لطفته نظر: فریما

 صهخال... توشه مرده رتیل یه دیدم کردم باز رو جعبه هست کلیده جعبه اون تو کردم فکر من... میگفتم داشتم -

 ...در تو رفتم مخ با که کنم فرار مثال اومدم منم

 .کوری بسی از: فریما
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 مبری که شم منصرف میخواستم کال میشد بد حالم داشت دیگه که من خالصه... خودتی کورم... فریما شو خفه -

 ومدما... تو رفتم شجاعت با پس...  کشیدیم نقشه و چیدیم دروغ اینهمه ما دیدم کردم فکر دیگه بار یه ولی شمال

 هلحظ و میمیردم اونجا داشتم دیگه من!!!!! در زد توش از رتیله که بهش نیفته چشمم تا اونور کنم پرت رو جعبه

 و.. . کردم پیدا کلیدرو دسته این کشویی جعبه یه تو آخرشم و شدم جستجو مشغول باز ولی بود مرگم آخر های

 !کلید داستان بود این

 .میزنی شجاعت از حرف انقد که نکردی فتح اورستو قله خوبه حاال: فریما

 .داری شجاعی دوست همچین کنی افتخار خودت به باید کردی فکر چی پس -

 .بابا گمشو برو: فریما

 "میاد خوابم من بسه فریما "گفتم دیگه که کردیم ور ور یکمی فریما با باز

 اینکه به کردن فکر بدون و(میاد خوابم من و ظهره دو ساعت خوبه حاال) گذاشتم متکامو و کردم قطع گوشیو

 .خوابیدم گرفتم خونه نیومده چرا مامان

 داشت و بود نشسته صندلی رو مامان آشپزخونه رفتم و بلندشدم جام از.بود چهارعصر ساعت کردم باز چشمامو

 .میداد غذا آرین به

 !میلرزید؟ خودش به خونه تو تنهایی از داشت آرین بودی کجا پس مامان سالم -

 یول برمیگردم زود گفتم کمکش رفتم داشت الزم کمک خونش کشی اسباب برای خالت برم شدم مجبور: مامان

 .دیرشد خیلی دیگه

 کنن؟ کشی اسباب میخوان بود نگفه من به چرا پس فرنوش؟ اِ -

 .بپرس خودش از نمیدونم: مامان

 بود؟ ترسیده بچه این خونه بیام زود نگفتی من به چرا اونوقت -

 زودتر آرین اینکه مثل ولی خونه میای هم تو دیگه ساعته یک تا بودم مطمئن... بود خوابیده آرین: مامان

 .بود ترسیده بود بیدارشده

 .باشه -

 ولی.  دهمی نشون بار شیشصد و آهنگی یه که سیم ام پی تو شدم کاناال تو گشتن مشغول و کردم روشن تلوزیونو

 ادمید نشون و بود کرده بازی توش( ای کره بازیگر)  یونا ایم که وزیر نخست و من فیلم داشت ای شبکه یه زدم

 .زنگیدم بهش و برداشتم گوشیمو بود نگفته بهم فرنوش چرا نمیدونم. بهتره که هیچی از باالخره

 ...اول بوق
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 ...دوم بوق

 .الو: فرنوش

 میکنی؟ کار چی خبرا چه خوبی؟... فرنوش سالم -

 میکنی؟ چیکار تو خوبم آره تویی؟ آیدا... سالم: فرنوش

 .میکنم نگام تلوزیون همینجوری شب تا صبح از بابا هیچی -

 چرا؟ خب وا: فرنوش

 .دیگه بیکاری از -

 .بخون درس خب: فرنوش

 نکردین؟ تموم درساتونو شما پلیس خانم!!... ندارم حوصله اصال کن باور -

 موقع اون تا کو میشه تموم دیگه سال دو حاال اوووه: فرنوش

 !میشه تموم دیگه سال شیش بدبخت منه مال خوبه تو مال باز -

 :گفتم بزنه ای دیگه حرف اینکه از قبل

 میکنین؟ کشی اسباب دارین بودی نگفته -

 .بگم بهت که نبود خاصی چیز آخه: فرنوش

 .بگم بهت باید چیزیو یه راستی -

 چی؟؟؟؟: فرنوش

 .شمال بریم قراره -

 بگی؟ میخواستی اینو: فرنوش

 .شدس نفرین میگن که ویال اون پدربزرگمه ویالی منظورم نه -

 چی؟ برای خب: فرنوش

 .کردم تعریف براش رو ماجرا همه

 .بزن زنگ زود زود بگو بهم شد چی هر آیدا: فرنوش

 .باشه خب ولی باشه واقعی داستانا این نکنم فکر ولی -
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 .کردم خدافظی ازش زدم حرف فرنوش با دیگه کم یه اینکه از بعد

 .خوابیدم گرفتم همیشه مثل باز و شد تموم زود امشبم

*** 

 و شیش ساعت کردم قطع میخوندو آهنگ خودش واسه داشت همینجوری که گوشیمو. شد بلند گوشیم صدای

 تمپوس چون. بستم باال از بودو لخت لخت و میرسید کمرم پایین تا که موهامو. زدم آبی و صورتم. بود صبح نیم

 با و بود زانوم روی که قهوایم مانتو و زدم کمرنگم خیلی صورتی رژ یه و زدم کننده سفید کرم یکمی بود سبزه

 همه میومد خوشم خیلی برداشتمو رنگمم کرمی کیف و کردم سرم مشکیمم مقنعه و پوشیدم و کرمیم شلوار

 :گفت مامان که کردم خدافظی بابا و مامان از رفتن موقع. دستم انداختم ساعتمم. کنم ست چیمو

 نخوردی؟ که ام صبحانه میری؟ کجا آیدا -

 .ندارم میل مامان نه -

 .بخور ماشین تو کنم درست لقمه برات وایسا حداقل: مامان

 .میخرم چیزی کاکائویی شیر یه بود گرسنم اگه فوقش نمیخوام نه -

 وت. سراغش برم نبود الزم پس میومد خودش ماشین با خودش فریما.روندم دانشگاه سمت به و شدم ماشین سوار

 لمث شده دعواشون پارکینگ تو هم با پسر و دختر تا دو. شدم پیاده و کردم پارک ماشینمو دانشگاه پارکینگ

 !بود آفساید تو دماغش فقط نبود بد هم پسره... بود بامزه قیافش دختره.بود خورده هم به ماشیناشون اینکه

 هستی؟ طلبکارم کردی داغون منو ماشین زدی محترم خانوم: پسر

 ! کردی پارک ماشینتو بدجوری شما: دختر

 چقده؟ من ماشین قیمت میدونی میندازی؟ من تقصیر چرا نیستی بلد رانندگی: پسر

 :گفت و پسره ماشینه الستیکه به کوبید پاشو دختره

 ماشین؟ میگی لگن این به تو -

 !میری راه من نِرو رو داری خیلی کنا جمع و حواست خانوم: پسره

 چنین شاید. پسره گردن مینداخت باز ولی بود دختره تقصیر. بدن خاتمه دعوا این به مثال تا اومدن نفر چند

 ستادا با امروز. کالس سر رفتم و میشه چی ببینم واینسادم دیگه. میکردم اینجوری منم میفتاد من برای اتفاقی

 نتظرم چی هر "کجایی؟ " نوشتم آپ واتس تو رفتم.بود نیومده فریما ولی کالس سر رفتم. داشتیم کالس امیری

 بارهدو. دقیقس پنج پنجاه و هفت ساعت دقیق االن کالس سر میرسید استاد هشت ساعت برای نیومد فریما شدم

 "نمیای؟ چرا شده؟ چی فریما "نوشتم آپ واتس تو رفتم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر دوستام و من | پنهان راز رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

51 

 

 االب اومد یکی دیدم. موندی گوری کدوم نیست معلوم فریما بزنن گندت... نیومد فریما ولی کالس سر اومدن همه

 ...شکوفس دیدم برگشتم سرم

 چطوری؟ شکوفه سالم -

 نیومده؟ فریما...  خوبم... سالم: شکوفه

 .مونده کجا نیست معلوم نمیده جواب میدم ام پی بهش چی هر نه -

 :گفت و خندید شکوفه

 کردی؟ فکر -

 کردم؟ فکر چیو -

 .اصفهان: شکوفه

 .میزنم زنگ بهت بیام بخوام اگه که گفتم... میگی اونو آهان -

 نمیای؟ یعنی: شکوفه

 .دارم دیگه های برنامه جاش به نه -

 .میداد کیف میومدی اگه ولی... شد حیف چه: شکوفه

 .برین خودتون گلم نه -

 .داری دوست جوری هر نمیکنم اصرار: شکوفه

 .نشست میزش سر رفت شکوفه و

 اب یکی که میبست و کالس در داشت استاد...کنن سکوت همه تا شد باعث اون ورود. شد کالس وارد امیری استاد

 دیدم. بودم ندیده جوری این استادو حاال تا خنده زیر زدن همه. اینور پرید و ترسید استاد کرد باز درو ضرب

 میکنی؟ باز اینجوری درو چرا روانی آخه.وایساده اونجا فریما

 بشینم؟ هست اجازه... استاد سالم: فریما

 کالسه؟ به ورود طرز چه این کریمی خانوم:  استاد

 ...همین واسه ببندین روم درو ترسیدم آخه خب: فریما

 فهمیدی؟ کنی حذف درسو این بری باید بیفته اتفاقی همچین بعدی دفعه فقط: استاد

 .کردین شاد ملتم یه دله تازه شده چی مگه استاد بابا: فریما
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 :گفت و کرد همه به نگاه یه استادم. میخندیدن ریز ریز داشتن همه آخه

 هفت ایشون از که داره وجود استثنایی یه کریمی خانوم برای فقط میشه کم همه ترمه پایان نمره از نمره سه -

 !میشه کم نمره

 کنی؟ کم نمره هفت میاد دلت خوبه درسم که من بدی خیلی استاد: فریما

 .خنده زیر زدن بیشتر همه دیگه گفت که اینو

 :زد داد و شد عصبانی استادم

 !!!بیرون -

 ...استاد بابا: فریما

 ...بیرون گفتم کریمی خانوم: استاد

 براش تاسف معنای به و سرم منم کرد من به نگاه یه که بیرون بره کالس از خواست خیطه اوضاع دید فریماهم

 :گفت استاد که آورد باال زدن معنای به دستشو هم فریما. دادم تکون

 .نبودم شما با من مگه کریمی خانوم -

 یه گاهن سرکالس! زبونیه؟ بلبل وقت چه االن آخه خودشه تقصیر. بیرون رفت کالس از فریما گفت اینو استاد تا

 اعتدوس از بعد! میدن گوش استاد به دارن همه دیدم کیه ببینم برمیگشتم وقتی ولی میکردم حس خودم رو نفرو

 گذشت دیر خیلی که

 :گفت استاد وقتی

 .کافیه امروز برای درس -

 آخی .بود نشسته تنها نیمکتی یه روی. دیدمش. کنم پیدا رو فریما تا حیاط تو رفتم بیرون اومدیم کالس از همه

 .پیشش رفتم. شده افسرده طفلی

 خوبی؟ جون فری -

 .دهنتا تو میزنم که نزن حرف آیدا: فریما

 .نکن ناراحت و خودت عشقم -

 :گفتم عصبانیت با بعد
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 هر... شه کم ازت نمره هفت بود این از بهتر کالس نمیومدی اصال کالسه به اومدن طرز چه این روانی بیمار آخه -

 !!!باش تایم آن زره یه بابا بودی گوری کدوم نیس معلوم نمیدی جواب دادم ام پی بهت چی

 همگ کنم اذیت و استاد این زره یه بزار گفتم تازه میکردی؟ چی میشد پنجر ماشینت راه وسط اگه هم تو: فریما

 بده؟

 :گردنش دور انداختم دستمو

 .میکنم کاری یه برات نمرتم نداری غم داری من مثل آبجی یه تا... بابا کن ولش -

 شپی میگم دارم جدی جدی خوبه؟ حالت! نداره اشکال میگی بار یه میدی فحشم بار یه ای دیوانه تو خدا به: فریما

 .برو چیزی روانپزشکی یه

 !کالس بریم بیا!!!... هستم فکرش تو -

 :گفت فریما به پسرا از یکی که کالس تو رفتیم فریما با

 .باحالید خیلی واقعا اومد خوشم کارتون از خیلی خانوم فریما -

 :گفت عصبانیت با و رفت هم تو ابروهاش سریع فریما

 ونوقتا کنی صدا فریما منو دیگه بار یه کافیه فقط... بهم بچسبی و بشی پررو بیای تو که که نکردم کارو این -

 .کنم چیکار باهات میدونم

 :کردن غرغر کرد شروع و صندلی رو جاش سر نشست عصبانیت با فریما بعد

 کاش... پسرخاله میشن زود دیگه میخندی زره یه تا میکنن خودشون پیش فکری چه پسرا این نیست معلوم -

 بود چی اینا خدا آخه مرداس این دست از میکشم من چی هر اصن... شن محو هستی صفحه از مردا این کال میشد

 ...آفریدی

 :گفتم که بود کردن غرغر حال در ریز یه فریما

 میخوری حرص پسره اون خاطر به چرا تو کن غرغر خودت دلت تو کنی غرغر میخوای اگه... دیگه بسه فریما اه -

 خوایممی سرمون خیر که فردا کنیم فکر بشینیم بیا گفتنا پرت و چرت این جای به...  دیگه گفت چیزی یه حاال

 !!میکنی؟ دخالت خدا کار تو نشستی تو حاال...  کنیم چی و ببریم خودمون با چی شمال بریم

 : گفتم و نشستم تکیش صندلی رفتم

 گهدی لباسو تیکه چند و شانه و مسواک و حوله یه... بیار ساک یه فقط بیاری چمدون فردا واسه نداری ور ببین -

 بیاره؟ ماشین کی فردا بگو فقط...  بس و همین میخریم شمال از خواستیم چی هر
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 .بیار خودت ندارم رانندگی حوصله من: فریما

 .باشه -

 :گفتم و افتاد یادم چیزی یه بعد

 .باشه نداشته چیزی مشکلی کنن چکش تا تعمیرگاه میبردم و ماشین میگفتی زودتر کاش -

 .ببر امروز همین خب: فریما

 .تعمیرگاه میبرد ماشینمو همیشه بابام آخه نمیکشه؟ طول زیاد -

 .میکشه طول ساعت یه همش بابا نه: فریما

 :گفتم و دادم تکون سرمو

 .اکی -

 رو گذاشتن ماشینمو. ماشین فنی خدمات ورفتم کردم خداحافظی فریما با بیرون اومدیم دانشگاه از اینکه از بعد

 عدب نداشت مشکلی ماشینم شکر خدارو و میکرد چک جاشو همه و چراغشو اونجا از کامپیوتر یه با دستگاهی یه

 چی هر تا گرفتم پول بابامم از!! روزه شیش که نیست روز دو یکی چون کردم حاضر و وسایلم و خونه رفتم اون از

 های موقع مثل که کن حاضر چیتو همه زود که دادم ام پی آپ واتس تو فریما به بخرم اونجا از و کشید عشقم

 به خیلی حرفش این با یعنی "میزارم صبح میاد خوابم حاال " داد جواب که نکنی و کارات هولکی هول دیگه

 !شدم امیدوار خودم

 :پرسید مامانم که بود شام موقع

 دوستت؟ بدی ماشینتو امروز نبود قرار مگه -

 .بدم بهش دانشگاه رفتم که فردا قرارشد خب... ها؟ -

 .نکن اطمینان همه به زود ماشینت رو نندازن خش باش مواظب آیدا: بابا

 .هست حواسم -

 .خوابیدم گرفتم همیشه مثل هم غذا از بعد

*** 

 رفتم و دادم انجام و میشد اینا و مسواک که گاهی صبح مقدمات. بود شیش ساعت.  شدم بیدار خواب از

 .کنم کوفت صبحونه تا آشپزخونه
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 .بابا سالم... مامان سالم -

 اهنگ داشت و مرداک وفیلم بود آشپزخونه روبرو تلوزیون آخه. میکرد نگاه تلوزیون داشت آشپزخونه ازتو بابا

 .میکرد

 .دخترم سالم: بابا

 .بخور و صبحونت بشین سالم: مامان

 :گفت و انداخت نگاهی صورتم به بعد

 .کرده پف چشات زیر و صورتت بشور و صورتت برو پاشو آیدا -

 .میشورم بعدا کن ولش حاال -

 .دیگه بیاد جا حالت بزن سرد آب یه پاشو: مامان

 !!نیاد جا حالم میخوام بخورم صبحونم بزار مامان اه -

 یه اب پوشیدم و بود زانوم باالی تا بودو مشکی قرمزو رنگش که که شطرنجیم ومانتو اتاقم رفتم صبحونه از بعد

 ختممبدب گوشیه و ویال کلید و برداشتم برم؟ساکمم میخوام کجا مگه نکردم آرایشم مشکی شال و مشکی شلوار

 خوشگلم ماشین سوار و پوشیدم مشکیمو قرمز اسپورت کفش و کردم خدافظی بابا مامان از. توش کردم رد

 روشن و ماشین. "خونتونم در جلو باش حاضر دیگه دقیقه ده برای که " دادم ام پی فریما به آپ واتس تو.شدم

 نیم و هفت ساعت دانشگاه چون ولی بیفتیم راه صبح نه ساعت برای بود قرار. رفتم فریما خونه سمت به و کردم

 تور اب بودیم گفته بابامون مامان به باشه چی هر بیفتیم راه ساعت همون بودیم مجبور ماهم میکردن حرکت صبه

 زدمن بوق کوچه تو دیگه خوابن مردم چون ولی وایسادم فریما خونه در جلو بعد دقیقه ده. اصفهان میریم دانشگاه

 نخودشو و ماشین عقب صندوق گذاشت ساکشو فریما بعد دقیقه دو. زدم فریما گوشیه به تک یه فقط جاش به

 .ماشین تو نشست

 .فریما آبجی سالم -

 خوبی؟ آیدا سالم: فریما

 .حاضرشی و کنی جمع ساک تو تا درخونتون جلو وایستم ساعت نیم یه باید گفتم من... خوبم -

 .کردن جمع ساک نشستم پریدم نازم خواب از شب نصفه همین واسه گرفتم وجدان عذاب: فریما

 .کن راهنماییم شمال بریم باید کجا از نیستم بلد راهو زیاد من فقط... خوبه -

 .باشه اینحال با ولی میکنی پیدا راهو راحت خودت راهه اونجا تا ساعت سه دو همش: فریما
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 بدبخت میکردیم رد و بریدگی یه اگه آخه کرد راهنماییم فریما زره یه شمال تا. افتادم راه کردم روشن و ماشین

 .بزنیم دور راهو عالمه یه بودیم مجبور و میشیدیم

 .میکردیم نگاه و "امدید خوش باران شهر مازندران به" تابلو داشتیم و بودیم شمال تو بعد ساعت نیم دو حدود

 .بگو بهم مسیرشو فدک میدان... هستیم گوری کدام االن ببینم و کن فعال گوشیتو GPS فریما -

 :گفت بعد دقیقه پنج فریما

 آها...  خیابان به میرسی بشی رد که جا اون از تونل یه به میرسی بری که مستقیم... تاجیم خیابان ما االن ببین -

 تا برو جااون تا فعال...  پروانه خیابان میرسی بری اگه که راست سمت بپیچی بریدگی از باید انتظامی نیرو خیابان

 .بگم بهت

 یالو روبروی باالخره گشتن ساعت یک از بعد. کنم پیدا ویالرو تا کرد راهنمایی باز فریما و رفتم مسیرو همین

 خیلی بود معلوم که هایی سنگ با مشکی نمای. ویالهم این کف تو من ابهتی عجب. شدیم پیاده و کردم پارک

 نگاه الوی باالی ابرای به وقتی و بود معلوم کشیدش فلک سربه درختای اینجا از که بزرگ آهنی در با قیمتن گرون

 ویال برابراین در ما. میزدن وحشتناکی برق رعدو بار یک دقیقه چند هر و میزدن مشکی به رو همشون میکردی

 یه لندهب بیش و کم درختاشم ترسناکه مشکیش نمای این فقط بابا کردم شوخی!!! سوکــــس. نیستیم سوکسم

 مبالغه گفتم که حالتی دو هر در میترکن بزنی دست که مسخرس سنگای این از سنگاشم و داره هم زده زنگ در

 تا دچن نیس معلوم! ها نکرده رو داشته ویالیی عجب بزرگ پدر ولی. بگیرین نظر در رو تا دو این میانه شما کردم

 !!!میزد من نام به یکیشو حداقل داره دیگه خونه و باغ

 نیست؟ بابابزرگت مال بزرگه ویال این احیانا آیدا: فریما

 .خودشه اتفاقا چرا -

 .ترسناکه داخلش معلومه میکنم سکته تو برم االن همین من باشیم؟ ویال این تو باید و روز شیش: فریما

 .خدا سوی به کنی پرواز درجا دیگه که میگم برات چیزیو یه ویال تو رفتیم... میمونم زنده من که نه -

 بگی؟ میخوای چی مگه: فریما

 .تو ببریم ساکارو بیا فعال بابا نیس هیچی -

 بهش خوبه حاال کرده پر سنگ توش کنم فک. بود سنگین خیلی فریما مال درآوردم عقب صندوق تو از ساکارو

 .میکنه نگاه باالشو داره ویال در جلو وایساده دیدم که کمک بیا بگم فریما به خواستم... نیارا هیچی گفتم

 .کن کمک کمی یه بیا فریما -

 .ننر لوس دیگه بیارش اَه: فریما
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 کنم باز رو خونه در میخوام من روانی -

 االغ اه: فریما

 ...و خودتی االغ -

 .کرد بهم آمیز تهدید نگاه یه فریما

 .خودت... و خودتی االغ که اینه منظورم -

 .قابید دستم از رو ساکا فریما

 لیدک دسته تو کلید تا شیش. دراوردم کیفم از کلیدو دسته بگم بهتره یعنی. آوردم در کیفم تو از و کلید منم

 باز دومیشم... نشد که اولیش. کردم امتحان ویال در توی کلیدارو دونه دونه داره؟ در تا چند ویال این مگه.بود

 نشد؟ باز پنجمیم کردی فکر چیه. شد باز پنجمیشم... نشد باز چهارمیشم... نشد باز سومیشم... نشد

 و بود شده کاشته اونطرف قرمزم و مشکی رز گل بود قشنگ باغش خیلی. شدیم رد باغش از دادم هل رو ویال در

 کنمب رو همه بیارم سبد یه روز یه باشه یادم بود نمیشناسمشونم که دیگه گل چند و نرگس گالی ترش طرف اون

 کجاش نازی این به ویالی قشنگه خیلی داشت هم چیزا جور این از و انگور و کاج درخت.کنم خشکشون

 کارو اس و تو پرید میفتاد داشت دست از که فریما و کردم باز کلید با و میشد باز ویال داخل به که دری! ترسناکه؟

 .کرد ولو زمین رو

 از پله بلند های سقف با بلند های ستون. بود زده خشکمون دوتامون هر فریما و من. کردم ویال داخل به نگاهی

. قهوای رنگ به هم چیزا بیشتر و مبل و پرده و توسی رنگ به سرامیکایی. بود شده کشیده ویال کجای تا کجا

 قطف. نیست ناز اینجا اصال میگیرم پس و حرفم. آورده وجود به و ترسناکی فضای بزرگی و عظمت و رنگ ترکیب

 اون نیس معلوم داشت بزرگ خیلی در یه دوم طبقه چون بزاریم پا دومش طبقه کنیم جرئت فریما منو نکنم فکر

 به مهدی عمو ماه هر چون نداشت آنچنانی خاک گردو و بود تمیز خونه ولی میخوره؟ درد چه به بزرگی این به در

 .میکنه رسیدگی جا این

 .کنم تعریف برات چیزیو یه تا اتاقی یه تو بزاریم ساکامونو بریم بیا فریما -

 .باشه: فریما

 بر. ردمک باز کلیدا از یکی با اولیو در. داره کلید تا شیش کلید دسته این چرا میفهمم حاال. هم کنار در اتاق تا چهار

 یه چپش سمت که بزرگ خیلی اتاق یه. بود قرمز رنگ به اتاق این. بود قهوای رنگ به چیز همه که سالن خالف

 این لباسو برای بزرگ کمد ، آرایشی لوازم میز یه. بود روش قرمزم آباژور عسلی میز یه کنارش و نفره دو تخت

 توش مشکی و قرمز های رنگ و بود برهم هم در و نداشت مشخصی طرح که اتاق کف متری نه فرش یه چیزا جور

 توش خاصی چیز ولی بود بزرگ خیلی اتاق. نداره کردن توصیف برای چیزی دیگه قرمز های پرده و بود قاطی
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 همم زیاد اینا خب.بود چی شکلش نمیدونم که بود اتاق راست سمت هم تابلو یه بگم رفت یادم اینو آها. نداشت

 شباش؟ مخصوصا کنیم؟ چی ویال این تو روز شیش دقیقا ما که اینه مهم نیس

 هک قرمز بلند آستین لباس فریما. کردیم عوض راحتی لباس با مونو ها مانتو و تخت کنار گذاشتیم ساکامونو

 منم.  پوشیده اونا از میان میرن هی میری راه که هستن چروکا گشاد شلوار این با پوشید داشت قلب وسطش

 و دستم سریع کردم نگاه خودمو و وایسادم آینه جلو وقتی. پوشیدم ورزشی شلوار یه با ها پاره مدل این از لباس

 !سلیقم این با نخورم چشم نکرده خدایی که تخته و چوب به زدم

 .خنده زیر زدیم و کردیم همدیگه ریخت به نگاه یه فریما هم من هم

 .آیدا االغی خیلی: فریما

 کالسی؟ با االن خیلی خودت کردی فکر... بیشعور خودتی االغ -

 .نپوشیدم کردی شلوار تو مثل باشه چی هر: فریما

 .نپوشیدم رو گلیه گل روشون که که داهاتی زنای شلوار تو مثل باشه چی هر -

 .مزخرفیم دومون هر بگو دف یه... میگی چرت ؟چرا گیله گل کجاش: فریما

 .حرفیه اینم -

 و ویال تو اینک از بعد. گرفت جون چی همه انگار و شد روشن خیلی سالن. کردم باز رو ها وپرده سالن تو رفتم

 .پیشم بشینه بیاد تا کردم صدا رو فریما و نشستم مبل رو رفتم زدیم چرخی اتاقاش

 :گفت و نشست فریما

 بگی؟ میخواستی چی بگو خب -

 !داشتم اینجا به اومدن از ای دیگه دلیل من -

 :گفت کردو نگام مشکوک فریما

 دلیلی؟ چه -

 .میکرد نگام همش حرص با فریما. کردم تعریف براش رو ماجرا کل

 دهنت؟ تو میکنی؟بزنم پنهون ازم رو چیزا جور این که رسیده جایی به کارت االغی خیلی: فریما

 !نیای باهام ترسیدم می خب -

 .کردم مظلوم قیافمو بعدم
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 باشه ینجاا کسی نباید شبا گفته پدربزرگتم میدی؟ پس جواب تو بخوره منو بیاد جن یه اگه میومدم نبایدم: فریما

. 

 و شدن خرافاتی اینا که مطمئنم من ولی داره؟ وجود چیزی چنین واقعا بفهمم که اومدم همین واسه دقیقا منم -

 .نمیشه هیچی بابا نترس داره؟ چیکار ویال این تو روح و جن آخه... گفته چیزی یه پدربزرگم

 .میمیرم میفتم جا همین آخرش من االغی خیلی: فریما

 .من بخاطر اینبارو یه جون فری -

 مشوگ برو هم دیگه... میگفتی بهم باید.. اس کاسه نیم زیر ای کاسه یه که بودم کرده شک بهت اولشم از: فریما

 !!!االغ ادب بی نبینمت

 هیچی ببینیم شیم بیدار صبح کنیم جیغ جیغ ترس از همش شب ها میده حال ولی...دیگه نکن قهر فری اَه -

 .زدیم توهم همش و نبوده

 .میکنه جمعمون میاد مهدیت عمو میمیریم میفتیم... میده کیف ترسش همین میگی راست آره: فریما

 بمیریم؟ چی برا -

 .مسخره ویالی این آوردی منو تو بدونم چه من: فریما

 .کنا صحبت درست من پدربزرگ ویالی با ببین -

 .هستم باهات جویی ماجرا این تو ولی... بابا برو: فریما

 . خودم آبجیه به ایول -

 :زد جیغ که کردم لپاش از ماچ تا دو

 .زدی بهم حالمو نکن -

 .تو دست از میکشه چی شوهرت بدبخت -

 گفتی؟؟ بله؟چی: فریما

 خوبه؟ شما حال...  گفتم فقط هیچی -

 :گفت و نداد ادامه بحثو دیگه فریما

 آزاری؟ مردم بریم االن نرفتیم روم چت وقته خیلی آیدا -

 .بریم -
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 جهزم چقد. دراورد تاپش لپ کیف تو از جیبیشم فای وای. زمین کف نشستیم تاییمون دو آوردو تاپشو لپ فریما

 .نمیزنه پر هم پشه کنی نگاه منو ساک تو اومده

 چت؟ باران برم -

 .میاره چیزی ببین چت آیدا دیگشم بار یه چت فریما بزن بار یه نه -

 "چت فری " "چت ناز فریما" "چت فریما ". شد باز صفحه "چت فریما " کرد تایپ گوگل صفحه تو فریما

 !داریم چتم فری ببین فریما -

 کردی؟ فکر چی پس بله: فریما

 .بینیم روش بزن -

 قطف صفحه تو. شد معلوم بود ریز های قلب با صورتی زمینش پس که ای صفحه و کرد کلیک چت فری رو فریما

 .بود نوشته و جنسیت تعیین و کاربری نام

 خاتون؟ بزنم اسممو: فریما

 .بزن فری همون نه -

 سمت. شد باز چت صفحه.کرد کلیک چت به ورود قسمته رو و زد دختر جنسیتشو و فری زد و اسمش فریما

 نکرده نام ثبت ما چون. بود عمومی قسمت تو دادن ام پی برای چت سمت و بود نوشته رو کاربرا تموم اسم راست

 :نوشت علیرضا و شد باز خصوصی چت... بریم عمومی قسمت به تونستیم نمی بودیم

 .فری سالم: علیرضا

 .کرد تایپ سریع هم فریما

 .علی سالم: فری

 خوبی؟: علی

 .خوبم: فری

 لطفا؟ بدی اصل میشه: رضا علی

 ولی میاره در بازی لوس و " تهران از ساله نه پیشی " مینویسه االن گفتم خودم پیش کرد مکث یکمی فریما

 .نوشت

 .ایالم از ساله ٢4 فری -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر دوستام و من | پنهان راز رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

61 

 

 :گفتم فریما به

 .آزاریا مردم این از پس آها -

 .بده ام پی بهش علی تا منتظرشد و زد لبخندی

 ساله؟؟؟ ٢4 چی؟؟؟: رضا علی

 :نوشت سرش پشت سریع

 میکنی؟ شوخی داری فرس: رضا علی

 !فرس بود نوشته فری بنویسه اینکه جای به. خنده زیر زدیم فریما با

 .نوشت درست جملشو علیرضا

 میکنی؟ شوخی داری فری: رضا علی

 .میکنن دعوا تو با کردن چت سر دارن پیشم نشستن هام بچم االن نمیکنم شوخی نه: فری

 .نوشت دیگه ام پی یه سریع فریما

 داقلح کاش! میخندیم داریم موقع اون از فریما منو که باشین داشته توجه) بفرستم؟ برات عکسمو میخوای: فری

 !!!(میخندیدیم حسابی و درست چیز به

 .نمیخوام نه: رضا علی

 بدی؟ اصل هم تو میشه: فری

 .کرمان ٥4 رضا علی میدم باشه نیازیه؟ولی چه: رضا علی

 .خندیدیم دوباره فریما منو

 کنه؟ چت باهات کنم صداش میخوای سالشه ٥4 دارم پسر یه منم: فری

 . برم باید من: رضا علی

 اون نس تو من اگه میزد منگ پسره کنم فکر ولی. بشه پیداش طرفا این نکنم فک دیگه. بیرون رفت چت از کال

 !سرکار میزاره منو چرا که میکردم بارون فحش و طرف بودم

 .منه نوبت من بده اونو -

 ازب صفحه تا شدم منتظر و نوشتم و " چت آیدا " گوگل صفحه تو... پام رو گذاشتمش و دستم داد تاپو لپ فریما

 .شه
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 صفحه از یکی. بود چت آیدا همش من مال داشت چت فری... داشت چت ناز فریما... داشت چت فریما فریما مال

 رو ها

 .دختر جنسیتمم و زدم آیدا و اسمم همون کاربری نام تو کردم انتخاب

 .نوشت و کرد باز خصوصیو چت 24 آرمان. شد مشخص کاربرا نام صفحه تو

 .جوووووونی آیدااااااا سالم: 24 آرمان

 سالم: آیدا

 خوشی؟ خوبی: 24 آرمان

 .شما مرحمت به: آیدا

 بدی؟ اصل میشه: 24 آرمان

 .باشم می کرمان زیبای ازاستان و ساله ٥٩ هستم آیدا: آیدا

 دانشجویی؟: 24 آرمان

 .باشم می دانشجو من بله: آیدا

 .نوشت دقیقه دو از بعد ولی داد طول یکی دادن ام پی تو آرمان

 ای؟ رشته چه: 24آرمان

 .کامپیوترهستم شاخه و میخوانم مهندسی رشته من: آیدا

 میزنی؟ حرف اینجوری چرا آیدا: 24آرمان

 تو؟ با من میگویم سخن چگونه مگر: آیدا

 .نمیزنه حرف اینجوری فسیلم

 .داهاتیا مث: 24آرمان

 !!!! است مقدس ماست ادیان زبان این: آیدا

 .بابا بمیر: 24آرمان

 .کرد مسدود خصوصیشو چت بعد

 .ما داریم ای مسخره تفریحای چه! میدادیم ماشین اگزوز صدای آخراش دیگه خنده زیر زدیم دوباره فریما با
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 کال میس تا 2٢. کردم نگاه گوشیمو سریع. سایلنته رو گوشیم من افتاد یادم دفعه یه که کردیم چت دیگه کمه یه

 .داشتم خونه از

 . زده زنگ مامانت حتما االن تا کن نگاه گوشیتو برو گیجیم؟ چقد ما میبینی فریما -

 .سکوته رو گوشیم سرم تو خاک وای ای: فریما

 .کرده خفه و گوشیش کال دیگه این سایلنته رو گوشیم من باز

 اتوبوس تو گفتم منم رسیدم؟...؟ کجام...؟ ندادم جواب و گوشیم چرا که داد فحشم کلی و زدم زنگ مامانم به

 دش راضی و کرد قبول باالخره مامانمم. اصفهان میرسیم هم دیگه ساعت نیم بود سایلنت رو گوشیمم برد خوابم

 .درار سایلنت حالت از گوشیتو که خورد و مخم کلی قبلش ولی. کنه قطع که

 کر ابد تا دیگه گفت کرد معاینش که این از بعد دکتر. بستریه بینی و حلق و گوش بخش بیمارستان االن هم فریما

.. .مردی کردم فک که کرد بیداد و داد تلفن پشت مامانش که اونجوری!!! خورده جر گوشش پرده کال آخه!  میمونه

 کرده شروع پیش ربع یه از اونا وضعشه؟ چه این آخه شدم زمین ولو جا همون بودم وایساده طرف این که من

 به چیه؟ کارا این من مادر آخه بابا. زده زنگ بهم بار 2٢ ربع یک در شکسته رکورد که من مامان. زدن زنگ بودن

 !!!نیس رنگی که سیاهی از تر باال میمیریم میفتیم فوقش فریما قول

 .رسیدیم که دادم خبر بهش و زنگیدم فرنوش به اون از بعد

 .کنیم کوفت غذایی یه هم بگردیم هم بیرون بریم شیم حاضر پاشو آیدا: فریما

 :گفتم و حرفش ادامه شادی با منم

 .بخریم می بیجی جیجی خوشگلمون پوالی با هم -

 .اتاق رفت بعد و کرد نگام چپکی فریما

 فتادها دستم نصف بگم میتونم االن که دستم تو زد چنان فریما که آوردم باال قدش بزن اینکه معنای به دستمو

 !زمین

 :گفتم فریما به. اتاق تو رفتیم هم با

 دیممیفهمی االن تا بود چیزی چنین اگه... نیس وپرتا چرت این و نفرین از اثری هیچ که شدم مطمئن کامل دیگه -

 !!!دیگه بیاد یوهاهاهایی صدای باید ترسناک جاهای جور این توی باالخره

 .بیخیالش بابا آره: فریما

 ناخن ، گوشتی پیش ، قوه چراغ ، آرایش لوازم کیف ، شانه ، حوله ، مسواک ، خمیردندان. کردم نگاه و ساکم تو

 تا ،چند(داره موش و خرگوش و اسفنجی باب عکس که جوراباس این از منظورم)  عروسکی جوراب جفت گیر،یه
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 کارت و قرمز ، مشکی ، سفید های رنگ به شال تا سه و آوردم بیرون برای مانتو تا دو و شلوار تا دو خونه، لباس

 .آوردم همینارو فقط. ساکمه کناری جیب تو پول مقدارزیادی همراه به بانکمم عابر

!!! !بود سنگین انقد ساکش چرا میگم. ولو زمین رو شلوارشم تا پنج و تخت رو انداخته مانتوشو تا هشت فریما

 .داره شکرستان طرح روش که ازاینا آورده هم نقاشی دفتر. انداختم نگاهی یه ساکشو تو رفتم

 بکشی؟ نقاشی اومدی یا مسافرت اومدی آوردی؟ چیه این -

 .بکشم و آفتاب غروب خواستم: فریما

 .دادم تکون جلوش و دفتر

 این؟ تو -

 من میگف بچگی همون از. داره عالقه مشکی به چرا نمیدونم. زد مشکی تیپ فریما.زد ژکوندی لبخند فریما

 .میدادم فحشش مواقع جور این در منم!!! بدبختم من بپوشم مشکی رنگ باید من افسردم من بیمارم

 و ژمر از زره یه بعدم لبام رو کشیدم و برداشتم صورتی رژ یه. نکردم آرایش که افتاد یادم فریما لب برق دیدن با

 !!م؟بیکار مگه صورتم رو بمالمش ساعت دو ندارم حوصله نزدم هم کننده سفید دیگه.بمونه رنگش فقط تا خوردم

 .ایشاهلل اومدی: فریما

 .دیگه اومدم -

 :گفتم و فریما سمت کردم پرت و ماشین سوئیچ

 .شوفر بشو تو ندارم حوصله من -

 .عمته شوفر: فریما

 .نکنا توهین من نداشته عمه به -

 !دایی نه دارم عمه نه بدبخت منه

*** 

 :فریما

 چراغای اون خوشگلش خشای خطو اون.  نمیشه خودم ماشین مثل هیچی ولی آیدا ماشین پشت نشستم

 حد این در دیگه میکنم روی زیاده دارم کنم فکر. خوردش جر های صندلی اون پنجرش الستیکای اون نداشتش

 .افتادم راه و چشام زدم ریبنمو عینک!نیست
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 :خوندن کردیم شروع کردمو پلی رو آیدا و من مخصوص اهنگ و گذاشتمش ضبط تو و دراوردم کیفم تو از و فلشم

 ...من عشق تو،

 ...من یار تو،

 تو پیش من

 تو مثل

 من عاشقم دنیا یه

 من گل ای

 من الیقم تو واسه که بگو

 شو همنفسم

 شو کسم همه

 تو با همراهه میخوام دنیارو

 کن صدا عشقو کن نگاه منو

 کن رها و من دنیا بند از

 باتو همراه میخوام دنیارو شو کسم همه شو همنفسم

 کن رها منو دنیا همه از کن صدا عشقو کن نگاه منو

 تو با همراه میخوام دنیارو شو کسم هم شو همنفسم

 کن صدا عشقو کن نگاه منو

 دنیا بند از

 کن رها منو

 بری الیی بری جایی تنهایی که نیستی اینجوری اصن تو

 بریز این با میگی بریم این با نمیگی

 متفاوتی ثابتی پای تو هاتم الکچری واسه

 برندم یه اما نه منن مال میزنن برق که چشات این
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 هست سرم تو واست فکرایی چه ببین بشین کنارم حاال بیا پس

 فانیه زندگی این

 عالیه شرایط تو با

 ثانیه هر میدی بهم نفس وقتی فازیه چه بات کنم قهر

 کارم دنبال برم نگی بهم وقت یه

 دارم دنباله ستاره بشی میخوام

 عزیزم خوشحالم خیلی االن من

 دارم رو تو اینکه از

♫♫♫ 

 ...من عاشقم دنیا یه

 (دنیا ، الیشمس ، مسعود -همنفس) 

 .بزنیم قدم تا پارک تو رفتیم و گرفتیم ای میوه بستنی آیدا با

 هس؟ چی ویال دوم طبقه نظرت به: آیدا

 .میگم هم تو برای رفتم اگه میدونم چه من -

 میری؟ واقعا: آیدا

 .نع -

 .دیگه برو فریما: آیدا

 اونجا؟ برم بیمارم مگه میگی؟ چرت چرا آوردم؟ راه سر از جونمو مگه -

 .ها میگه چیزایی یه هم آیدا این

 !دافین چه! نگا رو خوشگال این مهدی -

 .گفتیم همزمان و کردیم نگاه سرمونو پشت و برگشتیم آیدا و من

 شد؟؟؟؟ چی -

 بله؟؟؟؟؟؟: آیدا
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 !!!سوزنا این از بود پر صورتش بود دیگه یکی بود سیخی سیخ موهاش بود پسر یه

 .بفرمایین...ها ماشینه این خانوما: سیخی سیخ پسر

 !!!االغ های جوجه فراری؟ به چه اینارو. کردم نگاه ماشینه به.خنده زیر زدن هم با بعد

 .بشی پشیمون عمر آخر تا میکنم کاری وگرنه کارت رد برو بچه ببین -

 .بینم شو سوار بیا... میکنی؟ چی بینم میخوام: میخی میخ پسر

 .گوشش رو گذاشت و گوشیشو آیدا

 ؟٥٥٢ پلیس الو: آیدا

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

 .داریم مزاحم اینجا ما: آیدا

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

 ................ . خیابان: آیدا

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

 .بودن کرده کپ پسرا تا دو اون

 :گفت میخی میخ و سیخی سیخ پسر به رو و پایین آورد و گوشیش آیدا

 !الکاتبینه کرام با حسابتون اونموقع که بمونین میخواین اگه و برین میخواین اگه دارین دوست جور هر -

 نزدی؟ زنگ نمایشه همش اینا: سیخی سیخ پسر

 کنم؟ پخش برات صداشو میخوای... خودته میله: آیدا

 .الفرار و ماشینشون تو پریدن پسرا که کنن پخش رو صدا تا باال آورد گوشیشو آیدا

 .ترکیدیم بمب مث آیدا و من

 زنگیدی؟ واقعا حاال... االغ پسرای -

 .بابا نه: آیدا

 کنی؟ پخش صداشونو خواستی چجوری پس -

 .رفتن در موقع اون تا شاید گفتم دریا به زدم دلو -
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 منظورم خریدیم خوراکی مقدار یه و زدیم دور شهر تو باز خوردیم غذا زاگ زیگ رستوران رفتیم اینکه از بعد

 رفتنی ویال چه ولی. ویال رفتیم بعدش! خریدیم هم چیزا جور این از و سبزی و مرغ تخم نیس اینا هوله هله فقط

 میزد گیج GPS تازه کردیم پیدا اینا وGPS و بدبختی با. نبودم بلد و برگشت راه دیگه بودیم سِیلون و وِیلون همش

 .ما به برسه چه

 .بود اینا هفت نزدیکای ساعت شدیم ویال وارد که موقعی

 وهاموم و پوشیدم داشتو سیندرال روش که آبی بلیز یه با نارنجی گلی گل شلوار یه من. کردیم عوض لباسامونو

 کنم فک که موس میکی زن که بلند آستین بلیز با سبز گشاد گله شلوار یه آیدا و کردم جمع باال ساده خیلی

 هک باشیم راحت میخواستیم خیلی دیگه احیانا! بود پوشیده رو گرفته رقص ژست و داشت روش مینیه اسمش

 !تره مناسب همینا نظرم به پس بزنیم تیپ که مهمونی بودیم نرفته آخه. پوشیدیم لباسایی اینجور

. من ارکن نشست اومد چیزا جور این ولواشک پفک و تخمه با هم آیدا برداشتم و تلوزیون کنترل و نشستم مبل رو

 نم عشق.داد می نشون و اسفنجی با داشت.  پویا شبکه بزنم شدم مجبور جاش به شد حیف نداشت ماهواره اینجا

 .اسفنجیه باب

 هب آیدا منو بود باحال خیلی بودن تاریخ قبل ما زمان تو اختاپوس و پاتریک و اسفنجی باب قسمتش این تو

 ور میریخت نصفشم حلقش تو میکرد رد پفک تا ده تا ده انداختم نگاهی آیدا به. میخندیدیم بازیاشون مسخره

 چون آیدا میرفتیم مدرسه وقتی بخیر یادش. کن خورد قهوه میزارم اسمشو مواقع جور این تو. شلوارش

 سرش خیر. میکردم مسخرش چقد لباسش رو میریخت نصفشم و میاورد ویفر همش داشت دوست بیسکویت

 نهدو تا دو فقط متاسفانه ولی کردیم نگاه و شکرستان کارتون اون از بعد! میخوره االغ عین همچنان شده بزرگ

 .خوردم لواشک عالمه یه جاش به ولی. بود خورده همشو گودزیالیی یه چون رسید من به پفک

*** 

 :آیدا

 تکرار مدام خودم پیش ولی. بیفته میخواد بدی اتفاق یه میکردم احساس داشتم دلشوره همش چرا نمیدونم

 دارهن حق کسی آفتاب غروب از بعد که بود گفته پدربزرگ ولی. بود شده االن تا بشه چیزی بود قرار اگه میکردم

 ونتلوزی به و حواسم کردم سعی!میکنن رنده خیارشور دارن دلم انگارتو میده؟ بد گواهی دلم چرا. خونه این تو بره

 سرهپ. میداد ونشون مصنوعی هوش فیلم نمایش شبکه تو داشت. بشه کم دلشورم از بلکم تا کنم جمع خوردن و

 .سرهپ این گردن مینداختن میفتاد اتفاقی هر و داشتن باهاش بدی رفتار همه بشه انسان داشت دوست و بود رباط

 ...بدبخ چقد پسره: فریما

. لرزید نزمی که کشیدیم بلندی جیغ چنان ثانیه چند از بعد بودیم شوک تو فریما و من. شد قطع ویال برق دفعه یه

 .سینم تو میکوبید داشت تولوپ تاالپ قلبم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر دوستام و من | پنهان راز رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

68 

 

 .فت... ر ق...بر کنیم؟ ر...کا... چی ما... فری -

 با .نداشتم شدن جا جابه جرئت بودم وایساده جا یه جوری همین. میشد شنیده نفسامون صدای. نداد جوابی فریما

 چون ولی کنیم بازش تا در سمت دویدیم و کشیدیم دیگه جیغ یه فریما منو ویال دوم طبقه از چیزی افتادن صدای

 باز.. .نیست این وقت االن لعنتی. نمیشد باز در ولی پایین کشیدم درو چفت. میخوردیم دیوار درو به بود تاریک

 :کشیدم داد... شو باز... شو

 .شــــــــــو بــــاز لــــعنـــتـــی -

 کونت موهامم حتی انگار نیستم مطمئن بگم که نیست چیزی...  شد رد پیشم از سریع خیلی چیزی کردم احساس

 به لگدی یه دفعه یه میکرد پایین باال و چفت تند تند فریما... زمین افتادم که جوری اونور داد هلم فریما... خورد

 .برنم جیغ دیگه بار یه شد باعث که کرد ایجاد خونه تو بدی صدای که زد در

 میک خیلی خیلی نور بود سالن طرف اون که ای پنجره از چون ولی ببینم نمیتونستم رو هیچی. بود تاریک خونه

 ینکن درک خودتون امیدوارم فریما از ای حاله فقط البته ببینم رو فریما جورایی یه میتونستم میشد تابیده

 تو. میکردم حس هم فریما تو وضوح به اینو میلرزیدم داشتم. بودیم کرده کز گوشه یه دومون هر. چیه منظورم

 .تنیس دلیل بی برق شدن قطع میگفت بهم حسی. میداد عذابم ویال سکوت. بیاد برق که میکردم خدا خدا دلم

 میک دسته منم میزد نفس نفس فریما... همدیگه بغل پریدیم فریما منو اومد باال طبقه از دیگه صدای یه دوباره

 رو مافری روغن باشه یادم اومدیم بیرون سالم ویال این از اگه. میدادم فشارش بغلم تو محکم رو فریما. نداشتم ازش

 .میچلوندمش داشتم دستم تو چون کنم عرضه بیرون به

 .گفت گوشم در بریده بریده میزد نفس نفس چون فریما

 .رون...بی... م...بپری... ره...پنج از ید...با شو...پا -

 .کشید خودش دنبال منو و گرفت گرفتو دستمو فریما

 شدیم پرت خودش و هم و من هم که کرد گیر چی به پاش نمیدونم یهو. میرفت دیوار درو صندلیو و میز تو همش

 ترف پام منم. زمینه با فریما کله برخورد صدای فهمیدم که اومد تقی صدای. بود گرفته منم دست چون زمین رو

 .خونه فهمیدم که کردم حس پام رو رو مایعی. تیزی چیز یه تو

 که االنه میکردم احساس لحظه هر شد برابر دو دستام لرزش صدا این با. اومد در مثل چیزی شدن بسته صدای

 .کشیدم رو فریما دست تند تند. بود شده قطع بدی موقع برق کنم سکته

 .فــــــریــــــمااااااا... پاشـــــو مــــیگــــــم... پاشو فریما فریما -
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 و گرفتم دستشو. گرفتمش شونش از که زمین میخوره دوباره داره کردم احساس. شد بلند جاش از فریما

 پیدا ومسیر تر راحت تونستم میتابید کم خیلی پنجر از نور چون بود سالن تو پنجره. میکرد درد پام. کشیدمش

 .کنم باز رو پنجره چفت بشه شاید. کنم

 دونمنمی دقیق چیزی نیرویی یه انگار نمیشد باز ولی. شه باز تا میچرخوندی راست سمت به باید رو پنجره چفت

 به تمنمیتونس دیگه بخورتم نیاد ابلیس که میکردم نگاه و اطرافم رو دو و میلرزیدم داشتم فقط من. میشد مانعش

 مشکلی که اینا چرا اخه. نمیشد باز ولی. زدم مشت چفت به چپ سمت از. بازنشد پنجره چرا که کنم فکر این

 نداشتن؟

 .ـــــــتـــــــی لـــــــــــعــــــــــنـ -

 .بیرون بپریم و بشکونیم رو شیشه باید: فریما

 ببین. پریمب تایی دو میشد بود بزرگ پنجره چون. وایسادم فریما پیش. وایساده کجا فریما ببینم تا گشتم دستم با

 .افتادیم فالکتی چه به

*** 

 :فریما

 ...0...2...٥ نبینه صدمه چشات تا ببند چشاتو پریدن موقع آیدا -

 غاال فریما اومد گل شکست شیشه.)شکست شیشه. شیشه تو پریدیم رسیدیم وقتی و دویدیم پنجره سمت

 و صورتم تو رفت شالغ مثل و شد باز موهام.خوردم غل تا چند. زمین رو شدم پرت!!!! اااااااانوجد!!!!(اومد خوش

 هپیش همیشه میومد خون ازش داشت بودم گرفته دستمو. دستم توکف بود رفته شیشه از ازتیکه یکی. دهنم

 نمنمیک کارو این وقت هیچ ومن بیرون میکشن دستشون یا پا از رو شیشه فیلما این تو چجوری میگفتم خودم

 یرونب کشیدم دستم ازکف رو شیشه سه بشمار با. میشم بدبخت زمین بخورم دست با اگه چون مجبورم االن ولی

 و نشست آروم آروم ولی. بود ولو زمین رو هم آیدا. بود زیاد دستم ریزی خون. سخته واقعا تحملش کشیدم جیغی

 رس با و کرد گیر پام که موقعی چون.  میکرد درد شدت به دستمم میرفت گیج سرم پاشدم جام از. گرفت و پاش

 .آیدا سمت رفتم. میکنم گیجی احساس هنوز همون واسه زمین خوردم

 خوبه؟ حالت -

 .کرد کوچولویی سرفه یه آیدا

 .آخ... پام تو رفته شیشه -

 .دستم تو بود رفته شیشه من. پاش توساق بود رفته شیشه آیدا
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 زمین؟ تو رفتی سر با جوری بد نمیکنه درد سرت... آخ... نشده؟ چیزیت ؟فریما چی تو: آیدا

 .گفتم و کشیدم آهی درد سر از

 .دراوردمش االن که دستم تو بود رفته شیشه هم میره گیج سرم هم -

 :گفت تعجب و نگرانی با آیدا

 شیشه؟؟؟؟؟دراوردیش؟ -

 نوزمی افتاد دوباره و کشید بلندی خیلی جیغ که گرفت دردش چنان ولی. سمتم بیاد که پرید جاش از دفعه یه

 .میشه خوب نباش ناراحت بگم که نبود جوری پاش درد و نبود نگرانی و دلسوزی وقت االن. گرفت محکم پاشو

 !میشه کبود دستش آدم میکنن؟ تحمل جوری چه میکنن خودکشی که اینایی بود شده سر دستم

 درارم؟ پات تو از رو شیشه میزاری -

 .انداخت بهم ترس از نگاهی آیدا

 .دراوردم خودمو مال خودم من نیاردیگه در بازی لوس -

 .بیار در باشه خب: آیدا

 ردهنخو که شمشیر زخم کال کال دیگه نه البته خونیه کال پاش فهمیدم زدم دست پاش به قتی و زدم زانو جلوش

. نمیدیدم خوب هم همچنان نبود ای دیگه روشنیه هیچ ماه جز و بود شب االن چون. بود سانت 2حدود شیشه!

 !نگیرین دل به لوسیم زیادی ما راستش. بود عمرم شرایط بدترین

- ٥...2...0... 

 .اومد جیغش صدای باز ولی حلقش تو بود کرده رد دستشو. بیرون آوردم در پاش تو از رو شیشه سریع

 .چالغه دستم خودم منم... اینجاها بشینیم نمیتونیم آیدا...  پاشی؟ میتونی -

 ایینپ میپره باال ارتفاع از اونم شیشه از یارو فیلما این تو جوری چه. میومد در اشکم داشت ناجور میسوخت دستم

 مه زره یه من واال چیزا جور این و بهمان و فالن کنم تحمل میتونم من مینویسن رمانا این تو یا نمیشه؟ هیچیش

 !ندارم طاقت

 .نداریم سوئیج نمیشه که ماشین تو...  آخخخ... کناری ویالی بریم باید:آیدا

 .خوبیه فکره... میگی راست -

 !خدا به بدتره استخوانم شکستن درد از داره هم دردی چه المصب میکردم پوف تند تند دستمو
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 .گرفتم آیدا سمت سالممو دست

 .من بده دستتو -

 این از مسافت چون.کردم بازش. رفتیم حیاز در تا و خودم رو انداختم وزنشو و کردم بلندش آروم. گرفت دستمو

 زنگ و آوردم باال دستمو.ویال رسیدیم. میرفت گیج سرم خودمم.شد خوب خیلی بود کم خیلی ویال اون تا ویال

 .بود روم وزنش از یکمی هنوز آیدا.زدم درشونو

 نمیومدم کاش سرم بر خاک کرد باز درو پسری یه ولی داشتم پیرزن یه یا مهربون زن یه انتظار من و شد باز در

 رپ پرنده که هم جایی و هس توش پسر که ویالیی جلوی شب تو اونم تنها دختر تا دو رفت شدیم بدبختم اینجا

 سبز چشای بود مزه با خیلی پسر قیافه ولی.شد بدترم هیچ نرفت یادم که دستم درد!!!ندارم روسریم تازه نمیزنه؟

 دهز ریمل انگار بشه ماشاالمش! پرپشت های مژه با ولی متوسط چشای و پر لبای و داشت قوز که یکمی که دماغی

 .بود زده تعجب خیلی. میکرد نگامون داشت گشاد چشای با. روش بود

 داشتین؟... کاری: پسر

 مامانم اونوقت. ببرن کنن جمع و فسیلم پسره این ویالی جلوی نمیخواست دلم افتاده اتفاقی چه بگم بودم مجبور

 حتی خونش که بودم گرفته محکم دستم که حالی در و زدم ای سرفه!بدم؟ چی دنیا اون رو خدا جواب بفهمه اگه

 :گفتم بیاد بند هم کوچولو یه شده

 مشدی متوجه بیرون...  بریم در از اومدیم که شنیدیم صداهایی شب ولی... بودیم تکی ویالی این دوستم و من -

 !!!اومد پیش وضع این و بیرون بپریم و بشکنیم رو شیشه شدیم مجبور بود قفل هم پنجره حتی قفله در

 .اومد در پشت از دیگه پسره یه صدای. میکرد نگاه رو پسره هنگ هنوز آیدا

 در؟ پشت کیه ارسالن -

 شد درشت چشاش و کرد تعجب ما دیدن با هم پسره! هیکلی عجب کیه؟ دیگه این. کردم کپ در جلو اومد وقتی

 موهای با درشت تقریبا چشای میومد صورتش به و بود متوسط که دماغی و روشن ای قهوه چشای خطی لبای

 اون برای و موضوع ارسالنه اسمش فهمیدم که پسره اون.میکرد نگا پامونو تا سر از جوری همین.روشن قهوای

 من و شده چالغ پاش آیدا دیدن؟ جن مگه میکردن نگامون تعجب با خیلی پسره یارو اون و ارسالن.گفت پسره

 .نداره تعجب که این جریده دستم

 دافتا و خورد هم به تعادلش آیدا. داشتم نگه خودمو ولی رفت گیج سرم دفعه یه بود زیاد دستم خونریزیم چون

 .زمین

 .آآآآآآآآآی: آیدا

 .شد دستپاچه خیلی ارسالن
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 .نمیشه اصال وضع این با اما... بیمارستان برین باید بده وضعتون خیلی شما -

 وضع؟ کدوم وا

 :گفت خشک خیلی پسره

 آسونتر؟ این از کار بیمارستان برین -

 یشه؟م پیدا هم اینا تراز گیج نمیری؟ بیمارستان چرا میگه باز میره گیج سرم منم چالغه آیدا نمیبینه االغ پسره

 وندهم سوئیچمون کنیم؟ تعریف و شدنمون چالغ داستان براتون و شما ویالی جلو بیایم بیماریم نظرتون به: آیدا

 متوجهید؟... برگردیم نداریم جرئتم خونه تو

 :گفت کالفگی با پسره.وایسه دیگه نمیتونست چون. زمین رو نشست آیدا

 .کنین پانسمان پاتونو حداقل تا تو بیاین -

 .نمیزنین هیچی به دستم: داد ادامه بعد

 نای با من. دزدیم ما کرده فکر نشده هیچی. بیاد در که بود نمونده واسم خونی اصال. نمیومد در خونم میزدی کارد

 کت نترسه کیه نظرتون به داشتمو تعلل خونشون به اومدن تو همچنان ولی چرا نمیدونم بدزدم؟ چی خونیم دست

 سه اینا رفت شدیم بدبخت. اومد دیگه پسر یه صدای. میسپارم تو به خودمو خدایا پسر؟ تا دو ویالی بیاد تنها و

 !!!!نفرن

 ؟ کجایین ارسالن... آدرین: سوم پسر

 .آدرینه پسره این اسم پس

 .هستین چی منتظر دیگه تو بیاین: آدرین

 .بود نشسته زمین رو همچنان که هم آیدا

 .میمونین خواهرام مثل شما نباشین نگران: ارسالن

 خوامب نمیشه دلیل حرف این گفتن هنوزم ولی شد بیشتر بهشون نسبت اعتمادم باز کوچولو یه حرفش این با

 کال داشت گندمی جو صورت و بود خرمایی موهاش و چشاش در جلو اومد سومی پسر. کنم اعتماد بهشون کامال

 .بود قیافه خوش

 کین؟ اینا آدرین: سومی پسره

 .بهت میگم: آدرین
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 :گفتم آیدا به رو

 .بمونیم اینجا مجبوریم فعال... پاشو -

 :گفت ارسالن خونشون تو اومدن موقع. کردم بلندش بال و زور به گرفتم دستشو

 .وایسین لحظه یه -

 در آروم پسره. همینجور هم آیدا توش کردم رد پامو. گذاشت جلومون و پیشمون برگشت دمپایی تا دو با بعد

 :گفت ارسالن گوش

 شکلین؟ این چرا کین؟ اینا -

 .تو اومدیم. نداد و جوابشو ارسالن.دهنش تو بزنم میگه شیطونه میکنن؟ اینجوری اینا که چمونه ما مگه آخه

*** 

 :آیدا

 نآری یاد منو اسمش ولی. کرد خورد حرفاش این با و اعصابم خیلی آدرینم پسره این. بود بدجور دردش خیلی پام

 .شد تنگ آرین برای دلم. مینداره

 تمنداش انتطار اصال. کنم کثیف و خونشون بود ممکن و بود خونی پام من چون جلومون گذاشت و دمپایی ارسالن

 این نه. ننک زندگی ویال این تو خانواده یه یا مهربون پیرزن یه شاید میکردم فکر بیشتر بشم روبرو پسر تا سه با

 پالستیک... میز رو پیتزا کارتون تا ده هشت هفت. شدم سیر زندگیم از جلوم صحنه دیدن با. تو اومدیم. پسرا

 وراون کنترل یه اینور کنترل یه...  تخمه پوست لواشک پوسته کاغذ خورده... خونه اونور تا ور این از چیپس های

 لشک تا هم پتو و بود برده خوابش مبل رو هم یکی.  زمین کف افتاده دراز به دراز پتو... ولو خونه تو لباسا... خونه

 پیداشون سلیمانم و قند کچل و نریمان و عریمان دیگه دقیقه چند تا چهارنفرن؟ نکنه خدااااا یا. بود کشیده

 :گفت ای قهوه پسرچشم اون! میشه

 .افتضاحه وضعش یکمی یه ما خونه -

 !افتضاحه خیلی کنم عرض چه که یکمی

 .بکنیم پاتون و دست حال به کاری یه اونجا تا حیاط بریم: ارسالن

 .بود شده گشاد چشامون فریما منو

 .نبود اون منظورم نه نه: ارسالن

 بزنن؟ حرف نیستن بلد اینا چرا
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 .بود خوابیده مبل رو که پسره اون کنار رفت ارسالن

 نیستم؟ تو با مگه فرداد... بیدارشو فرداد هوی: ارسالن

 .بود کلش رو پتو همچنان ولی پرید جاش از دفعه یه اونم. کلش تو کوبوند یکی دستش با

 

 فرض پیش

 

 .اضطراریه...  پاشو فرداد: ارسالن

 بزرگ خیلی نه دماغ پرپشت ابروهای مشکی چشای مشکی موهای. زد خشکم همونجا من.کشید کلش از رو پتو

 نه یول بود مونده من مثل هم فریما. حلقم تو جذابیتش. میخورد صورتش به چیزش همه پر لبای کوچیک خیلی نه

 یاد اسماشونم زود ما چه: ) گفت عصبانیت با ارسالن به رو. بود نشده ما به حواسش هنوز فرداد. من اندازه دیگه

 (گرفتیم

 نه؟ یا بخوابم دقیقه دو میزاری مرگته؟ چه -

 یه. موند همینجوری اصن. کرد نگاه مارو سمت بعد ولی چیه منظورش نفهمید اولش. کرد اشاره ما به ارسالن

 واس... جورییم؟ چه ما مگه. بود آمیز تحقیر حالت نگاهش. خورد هم به خودم از حالم که میکرد نگامون جوری

 های کهل لباسمم رو. بود خونی همش شلوارم که سبز گشاد شلوار با موز میکی لباس. کردم لباسام به نگاهی. بینم

 تو خاک یعنی. بودیم افتاده چمنا رو پریدن موقع از چون بود گلی بدتر وضعش دیگه که دستامم. بود خاک و خون

 افتادم روزی چه به ببین خدااااااااا ای... میکنن نگاه اینجوری منو پسرا این چرا بگو آخه گیجم چقد من آخه سرم

 ینچن تو ولی میبرد خودش با و روحم ابلیسم میمردم ویال تو کاش چرا؟؟؟؟؟؟؟؟ آخه.افتادم فالکتی چه به ببین

 نگاه افریم به. میشدم محو افق تو میرفتم میشد کاش. میفتم کوچه سر گداهای یاد لباسام دیدن با نبودم وضعی

 تر بد !سیندرال بلیز. بود داهاتیا دختر مثل شلوارش. بود شده پاره کوچولو یه زانوش سر گلیش گل شلوار کردم

. مینز افتاد چشام که من. شد گشاد چشاش. کرد نگام اونم.میکنم نگاش دارم فهمید اینکه مثل فریما. نمیشد این

 .حد یه تا شدنم حقیر دیگه. بود لواشکی صورتشم

 .بیرون اومدم هپروت از فرداد صدای با

 اینجا؟ اومدین چرا -

 :گفتم ساده و سریع خیلی منم بدیم توضیح همشون برای باید هی حاال بابا ای

 .شدیم چالغ بیرون شدیم پرت پنجره از -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر دوستام و من | پنهان راز رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

75 

 

 بدبخت یه من اصن مثال فرض بر. شدم جری دیگه من. زد پوزخندی بعدش و باال رفت تعجب از ابروش یه فرداد

 بعضیا که اونقدی بزنه؟ پوزخند گدا من واسه باید باز این اینا خونه در اومدم گشنگی از که گدام زده فلک

 !!!"قرمزی کاله در همسایه آقای "بزرگوار سخن نیست بیشعور انقد بیشعور خود بیشعورن

 قفله در میبینن بیرون برن در از که میان... میترسن و میشنون صداهایی که بودن تکی ویالی همین اینا: ارسالن

 .اینجا بیان شدن مجبور و بیرون بپرن و بشکنن رو شیشه میشن مجبور

 باشن؟ نکرده سازی داستان معلوم کجا از: فرداد

 :گفتم شد خورد اعصابم منم. بود کرده مشت دستاشو فریما!الدنگ عوضی بجوم رو پسره خرخره میخواد دلم

 اشم نیمدونستم اصن من... بکشم نقشه شما واسه اونوقت وایسم حسابی و درست نمیتونم رفته خون پام از -

 .اینجایین

 .پریده رنگشون شده؟ چشون ببین بکنی واسشون میتونی کار چی ببین فرداد پاشو: ارسالن

 :گفت ما به رو ارسالن. خالمه پسر انگار فرداد میگم راحت چه. دکتره فرداده این کنم فکر

 .بکنیم میتونیم چیکار ببینیم میایم االن حیاط برین -

 :گفت خرمایی مو پسر اون به

 .حیاط ببرشون... ساتیار -

 پرت و چرت بازم. رفته خون پام از انگار نه انگار. میفته ساطور یاد آدم باحالی اسم چه. ساتیاره اینم اسم پس

 :میگفت که شنیدم و فرداد صدای حیاط میبرد رو ما داشت که ساتیار. میگم

 شدن؟ چالغ اینا که چه من به خونه؟ آوردی چی برای رو کوزتا این -

 من به جرئتی چه به عوضی. حیاط داخل اومدیم دیگه چون گفت چی جوابش که نشنیدم و ارسالن صدای دیگه

 :زدم داد بودم وایساده که جایی همون از عصبانیت با همین واسه ؟ کوزت میگه

 .بیشعور خودتی کوزت -

 باباتو ارث میکنی؟ نگاه بز عین چرا چیه؟ ها؟. داد ادامه راهش به دوباره و کرد نگام و برگشت ساتیار

 !خوردم؟مسخره

 جدانو( بدی؟ توضیح میتونی رو پسر قیافه چرا پس.) بدم توضیح رو حیاط مدل نمیتونم میکنه درد پام االن چون

 زا یکی رو. گرفت مونی الل وجدانم دیگه. چه تو به( فرقی؟ چه. ) داشت فرق اونموقع ضمن در نکن فوضولی انقد

 .نشوندمون های نیمکت
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 لدیمب ؟خودمونم کنن پانسمان باید چی برای اینا اصال... بیاد مغرور و بیشعور فرداد آقای تا وایساد ما پیش ساطور

 !حله دیگه چی همه بده بانداژ یه کافیه

*** 

 :فریما

 نم البته. بود افتضاح خیلی وضعش. بیرون بود ریخته جور بد کشموش الی از موهاش بودو پفکی صورتش آیدا

 ای. اومد هم دیگه پسره یه که بودیم فرداد منتظر نیمکت رو. میخورم تمیز من باشه چی هر نبودم اینجوری دیگه

 اینا چرا خدا

 ها ییک اون. بهتره ارسالن اخالق همشون بین!! خوشگلن همشونم!!! تا پنج تا دو نه یکی نه. میشه زیاد تعدادشون

 .میگیرن و خودشون خیلی

 خدایا. موندم جوری همین من. ورزشکاری هیکل. بور موهای با. طوسی به مایل آبی چشای. دیدم رو پسره صورت

 تغییری من ولی بود جذاب پسره درسته. اینام کف تو من بودی؟ نداده نشون ما به چرا تو بهشتی های حوری این

 تو قمعش بگم بغلش برم داری انتظار چیه؟. تفاوت بی خیلی ندادم چیزا جور این از و ژکوند لبخند مثل قیافم تو

 کردی؟ فکر شی پَ نمیرسن آیدین منو پای به باشن هم چی هر اینا نخیر خوشگلی خیلی

 اینان؟: گفت ساطور به رو پسره

 بهتر همون خونشون؟ دم بیایم خوشگل مجلسی لباس با داره انتظار اینان؟ چی یعنی. داد تکون سرشو ساطور

 .ندارم اطمینان کس هیچ به که من باشه زشت اینا جلو آدم

 و هاولی لوازم جعبه پسره. بود آمیز تحقیر نگاهش کال که فردادم. زد پوزخندی و کرد نگاه مارو پای سرتا از پسره

 .نشست آیدا پای جلو فرداد. زمین رو گذشت

*** 

 : آیدا

 

 

 کرایف دیگه بود ندیده آسیب دیگش جاهای چون پام ساق تا فقط البته باال داد و شلوارم و نشست پام جلو فرداد

 :گفت تفاوت بی خیلی و کرد نگاهی و پام! نکنین بد بد

 .پات تو بوده رفته چیزی -

 .خورد تیزی چیز یه تو پام باز قبلشم... دراوردمش ولی... شیشه -
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 یه ایپ داری که واشه نیشت باید االن تو. نگو که بود کرده هم اخمی یه. دراورد جعبه تو از و بتادین حرفی هیچ بی

... متنفرم... میاد بدم بتادین از من مامان وااااااای!!!! دروغه؟ مگه میگم راست خب واال میکنی؟ ضدعفونی دخترو

 و دستام. میسوزه میسوزه میسوزه میسوزه. پام رو کشید ای پنبه یه رو زد و بتادین. میخوره هم به حالم... بیزارم

 .دادم فشار و کردم مشت

 .دستم رو موند ناخونای جای

 لبانداستری و کرد پاک دار نم دستمال با و پام رو خون یکمی کرد عفونیش ضد و زد بتادین و پام که این از بعد

 :گفت و پاشد و کرد جمع رو جعبه. کرد کارو همین اونم واسه و فریما دست سراغ رفت بعد. پام رو بست

 .بستم پاتونو و دست فقط من... بیارستان برین باید باز -

 !!!نیستن بلد زدنم حرف دیگه مردم بستم پاتونو و دست میگه که کرده مومیایی رو ما مگه

*** 

 :فریما

 :گفت پسره. ویال تو رفت جعبه با فرداد

 .برین میتونین حاال -

 .شد گرد ترس از چشامون آیدا و من

 .برگردیم نمیتونیم ما -

 .خودتون ویالی برگردین شدین خیاالتی نبوده هیچی صدای: پسر

 ...اما: آیدا

 .میکرد نگاه مارو همچنان ساتیار. ادب بی چه. تو رفت پسره

 سیسینخ چقد میریم صبح میمونیم شب یه برگردین نمیتونیم ما بگم کی به بابا کنین؟ کاری یه شما نمیشه -

 !شما

 چی؟ کردین فرار برداشتین چیزی اگه: ساطور

 !شماس برابر هشت ما ویالی داره؟ چی اینجا آخه: آیدا

 "ها تحفه "گفت لب زیر آیدا بعد

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر دوستام و من | پنهان راز رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

78 

 

 اریک یا زدین دست چیزی به بفهمم فقط میرین اینجا از شدین بیدار تا فردا ولی بمونین اینجا امشبو: ساتیار

 .شما و میدونم من کردین

 .باشه... بابا خب -

 .پاشین... نمیزارم زندتون شدین خونه این وارد چیزی قصدی با بفهمم اگه ولی میزنم حرف باهاشون من: ساتیار

 آدم که میزنن حرف آدم با جوری.کردما گیر بدبختی.  سوخته دهن و نخورده آش. دیگه فهمیدیم میگه؟ بار چند

 !نیستیم خاکیم خر اونا برابر در ما. میکنن رفتار تر مهربون سگ با. میکنه حقارت احساس

 مال. ویال داخل میری حیاط از ما مال. ویال داخل اومدیم. ساتیار دنبال افتادیم زشت اردکای جوجه وعین پاشدیم

 درست وضع چه این که باشم داشته جدی صحبت معماری مهندسای این با باید!!!!! حیاط داخل میری ویال از اینا

 !ویالس کردن

 .ما سمت برگشت و زد چرخی که میرفت راه داشت ساتیار

 .میزنم حرف باهاشون من وایسین جا همین: ساتیار

 .رفت ساتیار و دادیم تکون سری همزمان آیدا منو

 .میکنن محلی بی اینا اونوقت میمیرن ما واسه پسرا

 .میکنی غرغر خودت؟ با میگی چی: آیدا

 .میکنن محلی بی اینا اونوقت میمیرن ما واسه پسرا گفتم خودم پیش -

 .هامون قیافه این با اونم: آیدا

 .پفکیه که تو صورت مخصوصا -

 .لواشکیه چی؟ خودت ؟؟؟؟؟؟؟صورت من: آیدا

 من؟ صورت -

 .صورتت چسبوندن ریش انگار... من صورت پ نه پ: آیدا

 نمنمیتو منم بگیرم پس و حرفم مجبورم کنم فکر. آبروریزی عجب. بود چسبونکی صورتم صورتم زدم دستمو

 .بخورم تمیز

 نمیکنه؟ درد پات -

 .که نداد شفاش کال بست برام فقط و پام... نکنه درد پام میشه مگه: آیدا
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 .لیاقت بی ؟ خوبه پات میکنم سوال ازت دارم که نکنته درد دستت جای -

 .بیشعور لیاقتی بی خودت... نشوا پرو اوی اوی اوی: آیدا

 .میمردی ویال همون تو باید... االغ خودتی بیشعور -

 .میشد نصف وسط از کلت زمین تو رفتی مخ با که موقع همون کاش بله؟؟؟؟: آیدا

 مرد؟ چرا بچم نمیگه میدادی؟ چی و ننم جواب اونوقت

 .ترکید زمین افتاد بود کال کلش بچت میگفتم مامانت به: آیدا

 .میکنه باور حتما مامانمم -

 من؟ از تر اعتماد مورد کسی چه میکنه باور که معلومه: آیدا

 .بابا نکن زر زر -

 ...خفت بیاد ساطور میگم: آیدا

. ردهک شک مخمونم به دیگه حتما... میکرد نگاه ما های درگیری خود به داشت تعجب با و بود وایساده اونجا ساتیار

 :گفت آیدا به رو

 ساطور؟؟؟؟؟؟؟ -

 :گفت و داد قورت دهنشو آب آیدا.کرد اشاره خودش به اشارش انگشت با ساتیار

 رهساطو اسمشم میمیری درجا بزنه عر یه کافیه گندس و چاق خیلی بود فامیالمون از یکی منظورم نه ها؟؟؟؟: آیدا

 ...همون واسه

 .برین باید کردین باز چشاتونو تا میمونین اینجا شب یک مدت به فقط...  گفتم بهشون... بسه: ساتیار

 یه تا رفت این گفتم من. کردن قبول زود چه ولی. کرد کارو همین من از تبعیت به هم آیدا. دادم تکون سرمو

 اینطوری وضعمون اگه خودم جان به هااااا؟ خونش؟ بیاد نده اجازه دختر تا دو به کیه که چند هر. بیاد دیگه ساعت

 کی هر جان خواهشا شو الل وجدان( بزار بیا خدا ترو نه) نمیذاشتم اینا خونه تو و پام عنوان هیچ به نمیشد

 از سالم کنه خدا! پسر تا پنج خونه اومدیم راحت خیلی خنگیم چقد هم ما آخه! بااااباااا ای شو الل داری دوست

 !!!!بیرون بیایم اینجا

 .بدم نشون اتقاقتونو تا بیاین: ساتیار
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 ادا ساتیار واسه آیدا. میومد لنگان لنگان هم آیدا.  افتادم راه و سرم رو گذاشتم دستمو. رفت گیج سرم دوباره

 تو. گرفت گاز لبشو هم آیدا داد ادامه راهش به دوباره و کرد نگاش سگی چشای با و برگشت ساتیار که دراورد

 .بودن نشسته همشون سالن

 :گفت ارسالن به رو ساتیار

 .بده نشون اتاقشونو برو -

 بدی؟ نشون نمیری چرا خودت سیا غالم بابات نوکر: ارسالن

 :گفت حرص با ساتیار

 ...ارسالن -

 جانم؟: ارسالن

 .رفت ارسالن به که ای غره چشم ساتیار

 فیلم یه تلوزیون داشتن و نکردن نگامون کدوم هیچ پسرا. پاشد جاش از ساتیار غره چشم دیدن با ارسالن

 !واال. افتادن میمون دماغ از انگار حاال. نکنین نگامون خب.میکردن نگاه آمریکایی

 یبشج تو از کلیدشو اتاقی یه در به رسید. رفتیم دنبالش ماهم باال رفت خودش و پله راه سمت برد از مارو ارسالن

 .گفت ما به رو و کرد باز درو و دراورد

 .بیارم لباس برم تا وایسین...  باشین اینجا امشبو -

 .راحتیم ما خوبه همین بابا نه -

 .گرفتم گاز لبمو. کرد اشاره من پاکی خاکی لباس و آیدا خونی شلوار به

 .دستم داد ولباسارو اورد لباس اتاقا از یکی تو از رفت

 .نوان تمیزو لباسا: ارسالن

 .بخوابم اینجوری نمیتونم...  بریم؟ حموم نمیشه: آیدا

 :گفت کردو پوفی ارسالن

 .ندارم اطمینان شما به چون ببندم ور این از درو مجبورم من فقط... هست حمام اتاق تو -

 روم جون خدا وای کنه؟ باز درو حمومیم که موقعی نکنه. بست اون از درو و کرد هدایت اتاق داخل به رو ما بعد

 !سیا
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 .افتادیم فالکتی چه به وضعیه چه این آخه خدااااااااا ای: آیدا

 :گفت خنده با بعد

 ...ساطور شد آبروریزی چه دیدی -

 .خندید غش غش

 ساطور؟ چرا حاال -

 نیستن؟ هم مثل نظرت به ساطور و ساتیار: آیدا

 گداها مثل آخه. خنده زیر زدیم. همینطور هم آیدا کردم نگاه آیدا صورت به بدم جوابشو اینکه بدون

 شلوار و بود گوشش هندزفری و داشت روش اسکلت عکس که پسرونه تیشرت یه. کردم نگاه لباسارو.بودیم

. لندهب آستیناش تیشرتاش البته. سته این باز خوبه. آدیداس شلوار و آدیداس تیشرت یکی اون.آدیداس ورزشی

 .میشه بد برام خیلی بفهمه مامانم اگه پسر تا پنج خونه بیام نمیکردم فکر وقت هیچ حاال تا

 .حموم میرم اول من: آیدا

 .االغ میکنه عفونت پات که حموم بری اینجوری -

 .میشورم سرمو فقط... هست حواسم خودم میدی؟ فحش چرا: آیدا

 .بدتر دیگه هستی چالغم که االن بدی دستم کار نیفتی حموم تو باش مواظب فقط -

 گرفت درد پاش که. بزنتم که دنبالم اومد آیدا

 .میرسم حسابت به من اونوقت بشه خوب پام بزار بیشعوری خیلی... پام آآآآآآی: آیدا

 .میکنی تهدیدی منو نشستی دیگه حموم برو -

 .حموم رفت و گرفت دستم از لباسارو ضرب با آیدا

 :گفت که میبست و حموم در داشت آیدا

 .نداااااارم حوله -

 .برو حوله بدون بار یه حاال -

 :گفت کالفگی با

 . بـــــــــابــــــــــــا ای ؟ میشه مگه آخه -

 .میشنون صدامونو نزن داد اه -
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 .درک به: آیدا

 لیو بود بزرگ اتاق البته. همین...  عسلی میز... دراور...  نفره دو تخت. انداختم نگاهی اتاق به. بست حمومو در بعد

 کیمش قرمز اتاقم رنگ. دیگه باشه توش باید چیزی کوفتی کامپیوتری یه حداقل مسخره چه. نبود توش هیچی

 .بود مشکی قرمز چیزش همه یعنی بود

 از اثری صورتش تو میچکید آب ازش داشت و بود خیس خیس موهاش. بیرون اومد حموم از آیدا ربع یه از بعد

 واز بود ادگش خیلی اسکلتیه تیشرت... حموم رفته سرش خیر باشه پفک صورتش تو نباید معلومه خب. نبود پفک

 یدشمیکش دست با همش و بود کردی شلوار مثل آدیداسه شلوار. بود بلند آستیناشم بود افتاده شونش طرف یه

 !گودزیالن خیلی که فهمیدم لباساشون از. باال

 تمداش پالستیک یه اگه.نشه خیس که بودم دستم مواظب ولی.شستم تمیز و موهام و حموم رفتم من آیدا از بعد

 داسآدی شلوار با آدیداس تیشرت. میکردم شادابی و طراوت احساس. میبستم باهاش و دستم و میشد بهتر خیلی

 دنش روز یه بدبختیم؟ چقد ما خدا رو تو میبینی. نداشت آیدا با فرقی هیچ بودن گشاد گله نظر از پوشیدم و

 .توبه خدایا بودیم جلوشون روسری بدون شد بد خیلی ولی. افتادیم فالکت این به شمال اومدیم

 گها بودو خیس خیس موهام چون باال کلم تا کشیدیم رو پتو. خوابیدیم تخت رو آیدا وبا. کردم خاموش و اتاق برق

 .بود واویال دیگه میزد سرما

 .کلت رو باال تا کشیدیش تو میبندم قندیل دارم اینجا من...  بینم من بده رو پتو: آیدا

 .بودیم پتو زیر هردومون گفت میشد اصل در. کلش رو باال تا کشید و خودش سمته کشید رو پتو

 نجپ نمیدونم. بدنم تو بیاد لرزی ترس از شد باعث ویال شدن قطع و صداها اون. ویال سمته کشید فکرم ناخودآگاه

 کنیم رفک باید آیدا با. شدم گیج نمیدونم. باشه چیزی هشداری یه باید اون احتماال کنیم؟ چیکار باید رو دیگه روز

 هب یواش یواش زیاد خیال و فکر عالمه یه با. میکنه فکر ویال به داره هم آیدا مطمئنن. بریم ویال از جوری یه که

 .رفتم فرو عمیق خواب

*** 

 پسرا و ویال و دیشب اتفاقات آوری یاد با کجام؟ من وا. کردم باز آروم آروم و چشام.چشام تو میزد داشت آفتاب

 .زدم صداش. پایین میفتاد تخت از داشت و بود خواب همچنان آیدا. شدم بلند جام از و کشیدم آهی

 .بریم باید پاشو خانوم آیدا -

 .زمین تو رفت مخ با یهو که کرد باز و چشاش و خورد تکونی آیدا

 پااااااااااااام آآآآآآآآآآآآی: آیدا
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 .میخوابی تخت گوشه میری بیماری -

 !بدخوابم که میدونی خودت: آیدا

 مثل وبعد میکرد نگاه و دیوار درو تعجب با و خاروند و کلش توشیم که اتاقی دیدن با و شد بلند جاش از آروم

 .هم تو رفت قیافش و اینجاییم چرا افتاد یادش اینکه

*** 

 :آیدا

 .بده سالم باید که افتاد یادش تازه فریما

 .آیدین سالم: فریما

 (لوسن چقد اینا میگین خودتون پیش االن احتماال.) االغه فری سالم -

 .نده تحویل خودم به خودمو حرف: فریما

 کنم شونه باهاش و موهام حداقل که نداشتم ام شونه.بود افتاده زمین رو. یافتم آهان. گشتم موم کش دنبال

 ایشششش. شدم داهاتیا عین بستم موهامو من که اینجوری بستم باهاش و نمدارم موهای. بود کلک کلک موهامم

 .بود صبح هفت ساعت کردم نگاه و اتاق دیواری ساعت.ریخت گوشتم

 .اومد ارسالن صدای.خورد در به تق تا چند

 .کنم باز درو میخوام: ارسالن

 .کردم نگاه فریما به سریع

 کنیم؟ چی موهامونو -

 .مجبوریم: فریما

 :گفتم ناراحتی با

 !!!(.هاااا بوده وا جلوشون موهامون دیشب خوبه حاال)  کن باز -

 .گرفت خودشو جلو ولی بخنده میخواست. کرد ما به نگاهی ارسالن. شد باز در و اومد در تو انداختن کلید صدای

 .بخنده بهمون باید گشاد گله لباسای این با معلومه خب

 .برین باید دیگه... بخیر صبح سالم: ارسالن

 .سالم -
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 .بریم میخواستیم هم ما... سالم: فریما

 چه نبری باید میگن اهلل بسم اول باشین خدمت در زهرماری کوفتی چایی یه حداقل بگه نداره ادب بیشعوره چقده

 .باشن پسر تا پنج خونه تو دخترغریبه تا دو نیست درست چون بهتره خیلی بریم البته. نزاکت بی

 از وتابل تا چند. بودیم خوبیده اتاقاش از یکی تو ما امشب که.  داشت اتاق تا چهار که راهرو یه. کنار رفت در جلو از

 رو آدرین نیستمو بلد اسمشو هنوز که پسره اون فقط. پایین رفتیم ها پله از. بود آویزون بلبلم و گل و طاووس

 ما یویال. ما ویالی بزرگی به نه اما بود بزرگ و بود ای دایره سالنشون خودم قول به یا حال اتاق. بود نشسته مبل

 متس میرفتی که بود راهرویی یه آشپزخونه تکه. بزرگه که معلومه اینجا از و بود آشپزخونه چپم سمت. تکه اصن

! مغرور؟ چقد آدمم آخه دادن سالم نه کردن نگامون نه پسره اون نه آدرین نه. بود ای قهوه چرم مبالشون.  حیاط

 .خونشون بمونیم شب یه گذاشتن باالخره چون کنیم سالمی یه حداقل مجبوریم ما ولی

 .خدافظ دیگه ممنون دیشب بابت بخیر صبح سالم: فریما

 .بزنم گاز زمینو میخواست دلم فریما کردن صحبت نوع این از

 .دیگه بریم فری... دیگه بریم باید ممنونم دوستم مثل منم -

 نگامون پسره اون و آدرین! دیگه کنیم چی خب ولی نداشت فرقی هیچ ساله 4 های بچه با زدنمون حرف لحن

 نت تو لباسا! دیگه گوزیالتونه خوده لباسای ؟ چیه خب. واشد غار اندازه دهنشون ما قیافه و ریخت دیدن با کردن

 .واهلل دارین انتظاری چه ما از میزنه زار شما

 حموم بود رفته احتماال. میکردم خشک موهاشو داشت حوله با ساطور. پایین اومدن فرداد و ساطور ها پله از

 !!!!خودم واسه میره ثوابش نده سالم خب دادن سالممونو جواب زور به.کردیم سالم هم اونا به. دیگه

 :گفتم ارسالن روبه

 .میاریم لباساتونم -

 .کنین خبرمون اومد پیش مشکلی باز اگه... نمیخواد نه: ارسالن

 .بسه پشتم هفت واسه بارم یه همون بخوام کمک شما از کنم غلط من دیگه نه

 .برین بعد و بمونین صبونه یه: ساطور

 لهتو کنن سالم میاد زورشون مغرورن بسی از چی؟ یکیا اون داره نزاکت کوچولو یه یکیشون این حداقل عجب چه

 !!!سگا

 .داریم کار بریم باید دیگه نه: فریما

 اونجا؟ رفتین چرا شنیدم ویال اون مورد در چیزایی یه من: آدرین
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 :گفتم تر زود که بده جواب خواست فریما

 .دالیلی یه به -

 .گیرین نمی رو ما وقت هم نمیترسین خودتون هم برین ویال اون از بهتره:  آدرین

 .نمیریم یا میریم داره ربط خودمون به بعدشم نمیایم شماها پیش دیگه بشه چی هر باش مطمئن: فریما

 .دانید خود گفتم االن از من: ادرین

 وزخنداییپ خاطر به ولی کنم تشکر پانسمان خاطر به فرداد از باید گفتم خودم پیش که میرفتیم در سمت داشتیم

 .شدم منصرف کرد مسخره رو ما و زد که

*** 

 :فریما

. گیرینن وقتمونو میگه که آدرین این به نه بگین من به میتونین اومد پیش کاری اگه میگه که ارسالن اون به نه

 اآید که در سمت بریم اومدیم. زیادیه سرتون از تشکرم. االغ های دیوونه الزمه هم ادب یکمی باالخره باشه هرچی

 .سمتم برگشت سریع

 !قفله خونه در: آیدا

 قفله؟ چی در چی؟؟؟ -

 بود؟ قفل خونه در ندیدی دیشب مگه: آیدا

 :گفتم و کشیدم هینی

 . بیاریم ساز کلید نمیتونیم لباسامونم این با! میگی راست واااااای -

 اومده؟ پیش مشکلی: پسر

 پسرا هب اصال که تو. شدی بیشعور چقد فریما. هیکلی عجب. گفت اینو میرفت آشپزخونه سمت داشت وقتی پسره

 .چشاش مخصوصا جذابه خیلی پسره این ولی. نمیکردی نگاه

 .قفله ویال در افتاد یادمون -

 .کرد پوفی پسره

 کنین؟ چیکار میخواین: پسر

 .گفتیم همزمان آیدا و من

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر دوستام و من | پنهان راز رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

86 

 

 .نمیدونیم -

 .نمیدونیم: آیدا

 :گفتم آیدا به رو شکوندیم رو پنجره که ما دیشب راستی

 .تو بریم پنجره همون از اینکه مگر -

 .نیفتاد یادم زودتر چرا آره: آیدا

 :گفتم پسرا به رو

 .رفتیم ما... بریم پنجره از میتونیم -

 .پایین کشیدم درو چفت

 بگین؟ اسمتونو میشه: پسر

 بهش اخم با پرسید؟ مارو اسم االن این میگذره حدش از داره خیلی دیگه بینم وایس ولی.... مردونس صداش چقد

 :گفتم

 داری؟ چیکار ما اسم با -

 :گفت و زد پوزخندی

 .نیستی هم ای تحفه همچین کردی؟ فکر خودت پیش چی -

 بهتره.  بود اعصاب رو خیلی پوزخنداش. زد پوزخندی و انداخت نگاهی پام تا سر از که انداختم بهش حرصی نگاه

 .پوزخندی پسران بزارم اسماشونو

 .لحاظ اون از ای تحفه خیلی تو که نه -

 .میزنی حرف چجوری کن جمع و حواست کوچولو دختر ببین: پسر

 .زد حرف باید شعورش اندازه کسی هر با -

 :گفت ارسالن که سمتم بیاد پاشد

 میارین؟ جوش اسمتون پرسیدن خاطر به چرا شماها... دیگه بسه راشا -

 .افتاده فیل دماغ از انگار دارن تشریف پررو خیلی چون -

 وریاینج قیافمون با مارو کسی اینکه برای. االغ پسره. کوبیدم محکم شونو ویال در کشیدم رو آیدا دست سریع

 .خودمون ویالی سمت دویدیم سریع. نبینه
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 .میکنم باز تو برای درم ور اون از باال برم کن کمکم خب -

 .بشکنم میترسم آخه: آیدا

 .اینجا بیا نمیشکنی خله نه میشکنم؟ میگی که چینی ظرف مگه االغ آخه -

 زیاد ارتفاع خیلی. بودم آویزون در از میمون عین. باال اون رسیدم بدبختی با و گذاشتم آیدا شونه رو پامو

 که در قسمتای رو پامو جاش به!!!! نپریدم ولی گفتم ای سه دو یک دلم تو. بمیرم بیفتم پایین بپرم بودمیترسم

 پخش بگم بهتره البته ویال تو رفتیم پنجره از و کردم باز آیدا برای درو و پایین اومدم گذاشتمو داشت لبه حالت

 !شدیم زمین

*** 

 :آیدا

 بود نوشته خون با دیوار رو. اومد بند زبونم ترس از. شد تداعی برام دیشب اتفاقات. جلوییم دیوار به افتاد چشمم

 .گرفت ترس حالت چشاش. کردم نگاه و دیوار و برگشت دادم نشون دیوارو دست با هم فریما به " نفرین "

 !!!خدا یا بازیه؟ یه چی؟ یعنی اینا آیدا شدیم؟ نفرین ما یعنی چیه؟ این: فریما

 .شدیم بدبخت هست چی هر ولی نمیدونم -

 .توه تقصیر اینا همه:فریما

 .میشه جوری این میدونستم چه من -

 ودیب گفته من به اگه االغی بسی از بود؟ نگفته مگه ؟ ها بود؟ نگفته نامش وصیت تو پدربزرگت مگه: فریما

 .نمیشد اینجوری

 .نمیاد بر دستمون از کاری دیگه االن -

 .نکنه چیکارت بگم خدا... تو به لعنت اه: فریما

 شناآ البته بشیم آشنا خوشگل و مامانی پسر تا پنج با شد باعث تازه. شمال آوردمش باشه خداشم از ایشششش

 .ببینیمشون نه که

 میزنی؟ ور بازم دیدی خوشگل پسر تا تا پنج اینجا اومدی باشه خداتم از -

 وت دست از من که بمیری ایشاهلل آیدااااااا... بریزم؟ سر بر خاکی چه نفرینو من سَر فرق تو بخورن پسرا: فریما

 .ندارم آسایش

 .بترسونه رو ما مثال الکی خواسته یکی چرته رم اینا نفرین بابا سرجات بتمرگ -
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 ...برسر خاک اسکل روانی چل خل بیشعور نفهم بدبخت االغ: فریما

 !کن اضافه بهش بیشعورم و نفهم میگی االغ بهم روز هر کم دیگه بسه هووووی -

 اصن ننفری به چه و من میشم بدبخت هیچی که ضایع. میشم ضایع رسما باشه داشته واقعیت نفرینه این واقعا اگه

 چشمم. کنم غلطا این از دیگه عمرا اومدم خوردم گه اینجا اومدم کردم غلط چی؟ یعنی نفرین هس؟ چی نفرینه

 .ویال دوم طبقه به افتاد

 هس؟ چی دوم طبقه بزرگه در اون تو -

 .میپرسی سواالیی چه میدونم چه من: فریما

 !میداد فحش من به بیشترشم نصف که میکرد غر غر لب زیر و نشست اتاق وسط بعد

 .میشه باز درش ببینیم بریم بیا -

 .دارم الزم و جونم من خدا ترو نه: فریما

 .نمیشه هیچی روزه که االن -

 :گفت نارحتی وبا کرد پوفی فریما

 .برو خودت -

 :گفتم اخم با

 .میرم خودم اصن جهنم -

 گنزدی بزرگه در به. نمیشه هیچی و روزه االن میدونم چون نداشتم ترسی. دوم طبقه رسیدم و رفتم باال ها پله از

 ملهج یه کردم دقت در باالی به. نشد باز در ولی پایین کشیدم رو دستگیره. داشت نگار و نقش روش خیلی. شدم

 وت آفتابه معنای به نمیتونه که آفتاب " پنهان ها راز دیده شود چو/  آفتاب در این در باز نگردد" بود نوشته

 زرو مخالف. میشه معلوم تو اون چی هر و راز واشه دره روز تو اگه خورشیده کنم فک معنیش پس باشه دستشویی

 ینا تو راز پس!  میشدم ادبیات معلم کاش خوبه ادبیاتم انقد نمیدونستم.  واشه در باید شب تو پس شب چیه؟

 کمی یه. بود زده غمبرک هنوزم. بود دستش گوشیش و بود نشسته مبل رو فریما.  پایین اومدم ها پله از. جاس

 خیلی خیلی صدای با و شونش رو گذاشتم دستمو آروم و وایسادم مبل پشت. نیس بدی کار هم ترسوندن

 :زدم داد مزخرفی

 .ــــــاهـــــــــــــــا یـــــوهـــــــــــاهــــ -

 :زد داد ای دورگه صدای با و پایین پرید مبل رو از فریما
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 .ـــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــامــ -

 در که همونجور. زکی گفتم ماشین ریگالتور به سهله که ماشین اگزوز که خندیدم اونقد. خنده از مردم دیگه من

 :گفتم فریما به بودم خندیدن حال

 .باحالی خیلی -

 .کرد می نگام عصبانیت با فریما

 .بدمت حسابی و درست قلقلک یه میده کیف االن: فریما

 .دارما گناه چالغم من ببین فریما... کردم غلط نه نه نه -

 .ندارم گناه من چرا پس: فریما

 :دادنم قلقلک کرد شروع و زمین رو کرد پرتم فریما

 جدت جان... نده قلقلک... المصب د کن ولم... ریخت گوشتم فریما آی آی آی... خری خیلی... نکن... عوضی -

 .نده قلقلک

 :گفت و کشید دست دادنم قلقلک از فریما

 .شد خنک دلم حقته -

 :گفتم فریما به و کردم فراموش رو اینا و قلقلک سریع

 .کنیم باز و در شب باید -

 جااااااااااان؟: فریما

 .نمیشه باز در روز تو اینکه واسه... بادمجان بغل بیا -

 بردی؟ پی موضوع این به کی دقیقا اونوقت: فریما

 .بود نوشته دره باالی شعر یه چون -

 دیوار؟ و در وت اونم نوشتن شعر نشسته بوده بیکار پدربزرگت راستی باال؟ طبقه بیام شدم سیر جونم از مگه: فریما

 !شیا چول چفت میزنم نکنا توهین من خوشگل پدربزرگ به ببین -

 :گفتم حرفم ادامه

 .بفهمیم رازم حداقل اومدیم اینجا تا... شدیم نفرین ما دیوونه -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر دوستام و من | پنهان راز رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

91 

 

 بریم مبخوای اونوقت شدیم چالغ شیشه تو رفتیم میمردیم داشتیم ازترس شد قطع برق دیشب الکیه؟ مگه: فریما

 طبقه االح اینجا اومدیم شدیم پشیمون االنشم همین تا میمیریم میفتیم میکنیم سکته بخدا شب؟ اونم باال طبقه

 بریم؟ هم باال

 .نمیشه هیچی... میمیریم میفتیم میگی بشه چی هر تا هم تو -

 .تهران میرم میفتم راه االن همین من: فریما

 میگهن میگی؟ چی مامانت به برگشتی اگه فوقشم... نمیدم بهت ماشینمو من من؟ ماشین با بری؟ میخوای چی با -

 برگشتی؟ نشده روز یه چرا

 !بغلم؟ پریدی ترس از دیشب نبودی خودت... کنم؟ چیکار پوک کله تو دست از من آخه: فریما

 !نترسم امشب میکنم سعی چی هر حاال -

 میکنی؟؟؟؟؟ سعی: فریما

 هم مکته سکته باال طبقه میریم شب نمیشه عوض نظرم من میدونی که تو دیگه نکن جواب سوال انقد فریما -

 .نداریم

 .شیم حاضر رفتیم اونم از بعد کنیم چه دیگه ولی موند جاش یکمی البته کردیم پاک و دیوار

 هک بادمجونیم مانتو و زدم هم کمرنگی صورتی رژ و صورتم تو ریختم کج تیکشو یه و بستم محکم باال از موهامو

 سرم مشکیمم شال بودم اورده شال رنگ سه همش چون و کردم پام مشکیمم دمپا شلوار و پوشیدم بودو تنگ

 باشه یادم. شد خوب خیلی تیپم. کردم دستم مشکیمو چرم دسته ساعت و باال دادم آرنج تا آستینامو. کردم

 !!!باال بدم آستینامو همیشه

 هم هراست ای سرمه جین شلوار بود تنگ خیلی کمر از و بود زانوش روی تا که بود پوشیده رنگ شتری مانتو فریما

 بل برق عادتش بر بنا و صورتش تو ریخته کج موهاشو من مثل و انداخته سرش هم ای سرمه شال و بود کرده پاش

 .دستشه تو هم دستشه ساعته چهار بیست که ساعتش و زده هم ریمل و

 بازار؟ بریم: فریما

 .بخرم باید آوردم مانتو تا دو همش منم بریم آره -

 .کنن درس شکستیم که رو پنجره شیشه بدیم باید نیس یادمون هیچ راستی: فریما

 .میگیم بعدا باشه -

 !ویال تو بیاد یکی ممکنه خب: فریما
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 .بدزده بخواد که اینجا داره چی مثال... نمیاد نه -

 .بود گفتن من از: فریما

 .کردم حرکت و شدیم ماشین سوار. برداشتم و گوشیم و ماشین سوئیچ

 کجاس؟ پاساژاشون نمیدونم برم؟ باید کجا از االن من -

 .میکنیم پیدا برو حاال: فریما

. باشم بلد و برگشت راه دیگه نکنم فکر کردم پیدا بزرگ پاساژ یه که کردم پایین باال خیابونو اون خیابون این انقد

 .شدیم پیاده. کردم پارک خیابون تو و ماشین

 .شلوار یه... خونه تو لباس و شلوارک تاپ... کیف تا دو... کفش تا دو...  مانتو تا دو

 و شلوار...  کفش تا دو( ... نخرید این از بیشتر دیگه بود آورده مانتو تا هشت چون) مانتو یه... ساعت تا دو فریما

 .دیگه ریزه خورده تا چند و خونه تو لباس

 .ویال برگشتیم لباس از باری کوله با و خوردیم رستوران تو ناهارمونو

 ساحل؟ بریم آیدا: فریما

 .قشنگه ساحلش همین شمال بریم آره -

 .اتاق تو بزارم ساکارو بزار: فریما

 المهع یه گوشیم با من. رفتیم پیاده همون بود نزدیک ساحل ویال چون. برگشت و اتاق تو گذاشت ساکارو فریما

 .انداختیم عکس فریما با و گرفتم فیلم

 .بودن ساحل پیش زیادی جمعیت. بود معلوم دور از ساحل

 بدی؟ مسابقه باهام دریا تا حاضری فریما -

 .آمادم آماده من کردی فکر چی پس: فریما

- ٥...2...0... 

 .دریا به رسیدیم باهم تامون دو هر و شن با یکی شد کفشم و شلوارم دویدن کردیم شروع جت عین

 .قدش بزن: فریما

 .دستش کف زدم دستمو

 .من سمت کردن پرت آب کرد شروع فریما
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 .شد خیس لباسم نکن دیوونه -

. بودیم شده خالی خیس.کردن پرت آب کردم شروع منم.  باشیم خوش اینجا اومدیم درک به گفتم خودم پیش

 هم به هرهر فریما و منو. همینجور هم فریما. تنم به بود چسبیده مانتوم و بیرون بود ریخته شالم تو از موهام

 .زدم ای جانانه عطسه و گرفت عطسم دفعه یه. میخندیدیم

 .هات عطسه اون قربون -

 ال یاستیغ جوجه او از پسره نکنین فکر حاال.  کردم نگاه زده حرفو این که چلغوزی پسر به برگشتم عصبانیت با

 !!استغفراهلل خدایا!!! خوشگالس اون از مصب

 !کارت رد برو بیا بری؟ من قربون که باشی کیم تو -

 بگذری؟ ازشون میشه مگه باشن اینجا خوشگل خانوم تا دو: پسر

 :گفت عصبانیت با فریما

 .خودت مثل همونایی پیش برو بزنی خوشگلی و زشتی از حرف نمیخواد تو قورباغه ببین -

 !میشی ناز عصبانیتتم تو: پسر

 .میزنی حرف دهنت از تر گنده داری زیادی -

 کنیم؟ صحبت تر دوستانه هم با چطوره... نخور حرص زیاد عزیزم: پسر

 .ما سمت اومد عصبانیت با... میکرد غش داشت درد از اونجا پسره... پسره پای ساق تو کوبید پاش با فریما

 ...میشم مجبور یا میاین خودتون پای با خودتون یا خیابونه اونطرفه من ماشین: پسر

 :گفت ای دورگه صدای با زد رو مشته که همونی و صورتش تو شد خوابیده مشتی یه

 چی؟؟؟؟ میشی مجبور وگرنه -

 منو میزدنش داشتن همینجوری. پسره جون به افتادن نفر دو. نداشتم چیزیو چنین انتظار بود منتظره غیر خیلی

! یدهند چیزای حق به نمیدونستیم؟ و داشتیم بادیگارد ما. میکردیم نگاه رو صحنه اون داشتیم شده مسخ فریما

. فرن دو اون سمت کردن حمله دیدن اونجوری و وضع تا مزاحمه پسره اون دوستای. ببینم قیافشونو نمیتونستم

 ه؟میکن چی اینجا فرداد فرداد؟. زمین خورد که زد ضربه یکیشون شکم به پا با چنان پسره اون دوستای از یکی

 و کسی هر انتظار. بود راشا آهان ؟ راشی... ریشی؟... بود؟ چی اسمش...  پسره همون دیدم هم یکی اون صورت

 رهپا لبش گوشه فرداد. رفتن در دیدن وخیم و وضع تا هم اونا که. زدشون دوباره و شد بلند فرداد. اینا اال داشتم

 هب اینا که کردیم اشتباهی کار میکنم احساس که هستم وضعیتی تو االن. میومد خون دماغش هم راشا و بود شده
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 اصن یا اومدن جوری چه اینا. بازجذابه ولی شنیه لباسش و کرده دعوا اینکه وجود با فرداد. کردن دعوا ما خاطر

 .بود کافی پشتم هفت واسه کردنشون کمک بار یه همون دادن؟ نجات رو ما چی برای

. بابا برو. زده ذل من به بز عین که میترسم ازش من کرده فکر. چشاشو اوه اوه. وایساد جلوم عصبانیت با فرداد

 .داده نجات رو فریما منو انگار نه انگار چشاش تو زدم ذل تمام جدیت با منم

 :غرید حرص با فرداد

 راندیگ نگاه از کنه نگاه بهت یکی اینکه... نه؟ کنی عرضه دیگران پیش خودتو داری دوست خیلی اینکه مثل -

 که کارهایی چه پسر یه های نگاه خاطر به که میشناسم خوب رو شما مث دخترایی من میبری لذت باشه روت که

 ...میندازین بدبختی به و دیگران و نمیکنین

 :گفتم تمام خونسردی با من و حرفش وسط پریدم

 دخترایی نمیگی خودت مگه کردی؟ کمک من به چی برای اصال... اومدی بندازخودت راه دعوا بیا گفتم من مگه -

 زا کسی کنی کمک من به نیس الزم بعدم به این از نکرده زورت کسی نکن کمک خب میشناسی؟ خوب مارو مث

 .نداره کردن کمک انتظار تو

 پام رهدو بسته باند یه بزن؟ رو یارو این بیا گفتم من مگه کیه؟ کرده فکر( شد شروع من فحشای) بیشعوره چقد

 معشق میگم میام کرده فکر خودش؟ پیش کرده فکر چی هس طلبکارم تازه! عوضی کرده؟ چیکار حاال کرده فکر

 زمعزی نه میرم صدقش قربون و بغلش میپرم ببینمش تا کرده فکر نفهم خر کردی؟ کمک مرسی جووووون فرداد

 !وایسا حاال نمیدارم بر سرت از دست نکنم نابود رو تو تا نیستم بشو خر یکی من

 شدم؟ زخمی تو خاطر به که تشکرته جای: فرداد

 !لوسه چه ایششش. میومد خون داشت که کرد اشاره لبش گوشه به بعد

 میزنه بینیم و حلق و گوش و دهن و دماغ از خون که میشم دماغ خون انقد من نکردی؟ که القمر شق حاال -

 .نمیبینم تشکر برای جایی ضمن در!... بیرون

 :گفتم بعد

 فضولی؟ تو کنم عرضه خودمو خواستم اصال... آره... کن برداشت موردم در داری دوست جوری هر -

 رمب خواستم و برگشتم فریما سمت. بود کرده مشت محکم دستاشو و بود شده قرمز عصبانیت از صورتش فرداد

 یه با مردم جلو دریا لب چیزیه خوب خجالتم حیا بی چه واه واه. گردوند برم محکم و گرفت بازومو که سمتش

 :گفتم عصبانیت با! نچ نچ نچ دختر؟

 .بکش و دستت هووووی -
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 همینجوریه؟ کردی فکر بری؟ همینجوری نمیزارم شدم زخمی تو خاطر به من: فرداد

 گلم شدی اوووف شده؟ چی عشــــــــقم بگم داری انتظار داره؟ ربطی چه من به نشی زخمی میخواستی -

 .زمین میخوره خوشگلی از لباشون و دماغشون که دخترا اون پیش برو نمیشم خر من آقا نخیر ؟آره؟؟؟؟

 :گفتم و برداشتم بازوم رو از دستشو

 .بیاد باد بزار بکش دستتو هم حاال -

 بشکنی و یکی دماغ بزنی! بیرون میکشم حلقومش از و دیم من! کنه لهم خب. میکرد لهم میزد فرداد داشت جا

 .کرده فکر چی پس میگیرم اضافه میلیونم ده فداکار که منم! بله. بدی پول میلیون شصت پنجاه باید

 .دار نگه یادت و امروز: فرداد

 !میکردی در تالفی االن میتونستی اگه زنده؟ کی مردس کی فردا -

 .کشیدم و گرفتم دستشو. میکرد نگاه رو راشا اخم با داشت.فریما سمت برگشتم

 که بخور حرص انقدر باطل خیال زهی داره؟ تشکرم انتظار... هه کرده؟ فکر چی خودش مورد در فرداد یارو این

 .مزخرف پسره! بترکه عصبانیت از صورتت

 .اینا یَن تیکه عجب -

 !النااااس ایها ای... اینجا اومدم خوردم گه اینجا اومدم کردم غلط. انداخت تیکه دیگه پسر یه

 .کردم باز و در و ویال رسیدم.  کشیدم تر محکم رو فریما دست

*** 

 :فریما

 کرف به فقط برین ساحلم تا حتی ندارین عرضه انقد " ذهنم تو پیچید راشا حرف. بود شده مشغول کامل فکرم

 پیازی وسط پیازی ته پیازی اول تو شده ما مزاحم یکی که چه تو به آخه. االغ نداره عرضه عمت" توجهین جلب

 دم رو پا. ببین و وایسا فقط درارم این از پدری یه من. نداریم یا داریم عرضه ما میدونی کجا از تو پیازی؟ کجای

 .گذاشته شیر

 و پوشیدم تری مناسب لباس. بود شده خیس بندسلیگا حد در چیم همه و شلوار و مانتوم. کردم عوض و لباسام

 آیدا. ودب بس برام رفت آبروم که دفعه همون. نپوشیدم اینجوری بودم پوشیده گشاد گله شلوار که قبل دفعه مثل

 این بیاد چی هر حاال بُر شیشه ساز شیشه یه تا زدیم زنگ. کرد عوض و لباسش و اتاق تو اومد درهم قیافه با هم

. کشیدم دراز کاناپه رو رفتم منم. رفت و دادیم و پولش شد تموم کارش که ساعت نیم از بعد کنه درس رو پنجره

 .میگیره آدم از خستگیه چی هر انگار آخیش
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 !!!!!!!کنیم جیغ جیغ باال طبقه بریم باید که کنی آماده خودتو امشب باید خب: آیدا

 !!!!میکنه فکر دیگه چیز یه آدم میزنه حرف این که جوری این. شد گشاد چشام کردنش صحبت طرز این با

 .منحرف االغ هاااااا؟ کردی؟ فکر چی من درباره تو زدنه؟ حرف طرز چه این بیشعور االغ -

 .کنیم باز درو دوم طبقه بریم باید که بود این منظورم یعنی خب: آیدا

 :گفتم عصبانیت با

 .االغ... کنی جون نصفه منو بلدی فقط حرفات این با. میگفتی همینو باید اولش از خب -

 یه که میکنم نگاه خودمو آینه جلو میرم روز هر زدی من به حرفو این بسی از میکنی االغ االغ تو همش چرا: آیدا

 .باشم نشده االغ شکل موقع

 .خنده زیر زدم حرفش این با

 .نداری االغ با هم فرقی زیاد -

 .زمین افتادم و گرفت لباسم از آیدا. میدویدم و میکشیدم جیغ فرارگذاشتم به پا منم دنبالم افتاد آیدا یهو

 آره؟ میکنی؟ صدا االغ و من که رسیده جایی به کارت: آیدا

 کردم؟ صدات االغ کی من نه -

 !بیشعوری تو قد چه -

 .دادنم قلقلک کرد شروع بعد

 ...نکن نکن... بیشعوری خیلی آیدااااااااا...  نده قلقلک آی آی -

 .در اون به این: آیدا

 :گفتم بودم گرفته و دلم قلقلک خاطر به که جوری همون. نداد قلقلک دیگه

 میاری؟ در تالفی من واسه -

 کردی؟ فکر چی پس آره: آیدا

 .کردم نگاه رو دستمه ساعت هر و ثانیه هر و روز هر که مچیم ساعت. کردم مرتب و لباسم و شدم بلند زمین رو از

 غروب االن یعنی پس شبه هفت ساعت چی؟؟؟؟؟؟؟. بخورم چیزی یه برم کاش گذشت زود چه. شبه هفت ساعت

 !شده؟

 .هفته ساعت شدیم بدبخت آیدااااااااااااااا -
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 :گفت و کرد نگاه پنجره به آیدا

 .نشده غروب هنوز کردم فکر من -

 .باال طبقه برم ندارم جرئت -

 .ترم ترسو تو از خودم من... دارم من که نه: آیدا

 .اونجا بریم میگی میکنی غلط پس -

 وت بدونم میخوام من شدم؟ سیر جونم از یا باال؟ طبقه برم مندم عالقه خیلی خودم من کردی فکر... بابا ای: آیدا

 فتنمیگ پسرا اون...بریزیم؟ سر بر باید خاکی چه شدیم نفرین اگه داره؟ وجود واقعا نفرین میگذره چی خونه این

. ..هست چی اونجا چی؟ برای باال؟ بریم چرا بگو همش هم تو حاال راسته؟ واقعا شنیدم چیزایی ویال این مورد در ما

 و بپرس انقد حاال توهم... نه میگی بار به باشه میگی بار یه دادم توضیح برات بار پنج و بیست و سیصد کردی خلم

 !تورو هم کنم خفه خودمو هم که درار منو کفر انقد

 مگه آخه... باشه داشته وجود نفرین که نیست درک قابل برام هنوزم ولی. بفهمیم رو چیزا خیلی باید میگه راست

 میشه؟

 .باال بریم که پایم من باشه -

 ...سوال بخوای دیگه بار یه اگه خودم جان به: آیدا

 .باااااااااشه -

 :گفت بعدش و دراورد ادامو و رفت بهم ای غره چشم آیدا

 .باال طبقه بریم پر شکم با بخوریم چیزی یه حداقل آشپزخونه بریم پاشو -

 .دیگه کن درست چیزی یه -

 .آشپزخونه سمت برد و کشید دستمو

 !!!کنم درست چیزی مرغی تخم یه کن کمک... نکن تنبلی: آیدا

 جااااااااان؟

 کنم؟ کمکت باید کجاش تو دقیقا بگی میشه -

 !!!کردم پیدا مشکل جاش هر: آیدا

 .میخواد کمک کردنم درست مرغ تخم تو دیگه؟ کیه این
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 و ازگ اجاق رو گذاشت و( اومد کجا از ماهیتابه نکنین تعجب بود آشپزخونه تو قبل از ماهیتابه) دراورد رو ماهیتابه

 هب که ماهیتابه تو ریخت و روغن قاشق با و کرد باز و روغن در. شه داغ تا شد منتظر دقیقه دو و کرد روشن زیرشو

. میکنن روشن رو ماهیتابه بعد میریزن روغن اول االغ آخه. دستش رو پرید روغن ماهیتابه بودنه داغ خاطر

 تا دو و کرد باز و یخچال در بشوره دستاشو اینکه بدون کرد فوتش فقط ساعت دو وتا حلقش تو کرد رد انگشتشو

 شویی ظرف تو آشغالشم و ماهیتابه تو ریخت داخلشو محتویات و ماهیتابه کنار به کوبیدش و دراورد مرغ تخم

 ولی! شد گوله گوله مرغه تخم که زد هم مرغو تخم قاشق با انقد.میکردم نگاه رو آیدا هم در قیافه با که منم.

 .بود چی اینجا من نقش نفهمیدم من اخرشم

 االغ؟ میکنی چی -

 .میخاره تنت باز اینکه مثل کردی االغ االغ تو باز: آیدا

 .میخاره خیلی کمرم بیا آره آره -

 .مسخره: آیدا

 .باش تمیز زره یه میزنی؟ همش اینجوری که آشه مگه کردی؟ درست چیه اون خدا ترو آیدا... اصغره بابات اسم -

 .بخوریم بشین بیا وسواسی تو چقد: آیدا

 و نون تا چند نسوزه که میز رو گذاشت و گذاشت دستمال زیرش و برداشت رو ماهیتابه و کرد خاموش و اجاق زیر

 مرغم تخم باال میاوردم داشتم. نشستم منم نشست و زد کنار و صندلی خودش و گذاشت هم چیزا اینجور لیوان

. ودب شده گوله گوله بود زده همش هم بسی از و بود سوخته تهش... کنن سرش تو خاک یعنی کنه درست نیس بلد

 نمنمیدو من. اوووووق... بخورم مرغرو تخم این که اینه از بهتر بمیرم بیفتم گرسنگی از خوردم لقمه دو ناچاری به

 !خدا به موندم همینجوری میکردم کمک باید کجاشو دقیقا

 نمیخوری؟ چرا: آیدا

 .بخور خودت خوردم من ها؟؟؟؟؟؟ -

 .داری دوست جور هر -

 .نخوردم غذا بسی از کردم کم کیلو دو کن باور

 .من جلو اومد و ظرفشویی تو انداخت رو ظرفا شد تموم خوردنش اینکه از بعد

 .باال طبقه بریم تا بخون الکرسی آیة تا چند: آیدا

 واقعا فضا میپیچید خونه تو ما خوندن پچ پچ صدای فقط. خوندن به کردیم شروع و نشستیم مبل رو آیدا با

 تاریک تاریک که هواهم میترسوند آدمو تاریکیش میدیدیش دور از چون و بود باز درش اتاقا یکی بود ترسناک
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! ممیمیری میفتیم واقعا ایندفعه دیگه اونوقت چی؟ بره برق االن دوباره اگه شد ظاهر چشام جلو شب اون اتفاقات

 دامها الکرسی آیة خوندن به بلندتری صدای وبا بستم و چشام ترسم از. باشه تر ترسناک دیشب از باید امشب

 .دادم

 .باش زود پس باال بریم نمیتونیم بشه چیزی چنین اگه... بره برق دوباره ممکنه فریما: آیدا

 خاطر به دالیلشم از یکی هستیم ترسویی آدمای آیدا هم من هم. کشیدم عمیقی نفس و خوندم آخرم کلمه چند

 .زیاده خونیمون کم شدت چون خونیه کم

 .بریم: فریما

 :گفت و کرد نگام مظلوم که برداره قدم میخواست آیدا

 .کن حاللم مردم من اگه فریما -

 شه باعث که باشه اونجا چیزی ممکنه چون داره ترس هم واقعا خوب. کردیم بغل دیگرو هم خواهرانه دوتامون هر

 !انتظارمونه در چی نمیدونم بمیریم

. پریده صورتم رنگ هم مطمئنا و میلرزیدن ترس و استرس از دستام. باال میرفتیم ها پله از آروم آروم آیدا با

 در دستگیره رو گذاشتم دستمو. دادم قورت دهنمو آب انداختیم هم به نگاهی تامون دو هر. در همون به رسیدیم

 باز در اینکه دیدن با و کردم باز و چشمام از یکی. پایین کشیدم رو دستگیره سرعت با و دادم فشار و چشام و

 .کشیدم راحتی سر از نفسی نشده

 :گفت پریده رنگ با آیدا

 .شه باز در باید شب توی که میداد نشون شعر معنی ولی نمیشه؟ باز در چرا -

 وچ/ آفتاب در این در باز نگردد " خوندمش و کردم نگاه بود شده حکاکی که شعری به و کردم نگاه در باالی به

 اون و دیشب رفتن برق دلیل پس کرد باز درو این باید تاریکی تو و بشه خاموش برقا باید " پنهان رازها دیده شود

 .باال طبقه بریم شیم مجبور ما تا بود همین درها شدن قفل و باال از صداها سرو

 .کنیم خاموش رو برقا باید -

 چی؟ برا: آیدا

 .کرده تشبیه خورشید به و نور باشه نباید روشنی هیچ گفته خودش اینجا -

 .خوند رو شعر دیگه بار یه لب زیر آیدا

 !میگی راست: آیدا
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 فتیمر تند تند بودیم ترسیده برقا خاموشی خاطر به چون. شد تاریک ویال. کردیم خاموش رو برقا کلید تک تک

 باهام شانس ولی شم پا کله میخواستم ها پله رو دویدن موقع نمیدیدم حسابی و درست و هیچی چون باال طبقه

 کیتاری تو اونم باال طبقه از.  میزدیم نفس نفس. وایسادیم در جلو دومون هر. نشدم نفله و زمین نخوردم و بود یار

 مودست.کنی دستشویی خودت زیر و بزنی جیغ ناخودآگاه میخواست دلت که طوری بود انگیز وحشت خیلی ویال

 :گفت بود ویال ساکتی از ترسش خاطر به که آرومی صدای با و زد کنار دستمو آیدا که دستگیره سمت بردم

 .میترسم هنوز من فریما -

. میدیدن منو لبخند کال که هم آیدا نمیدونستم رو آیدا دقیق مکان چون زدم کی به دقیقا نمیدونم که زدم لبخندی

 :گفتم آروم صدای همون با! بیخیال و مورد یه این کال پس

 میترسم؟ میگی حاال اینجا بیایم میخواستی که بودی کسی خودت -

 نترسه؟ تاریکی از که دیدی حاال تا و کسی تو: آیدا

 .نداره بحث جرو دیگه کنیم باز درم باید کردیم خاموش رو برقا ما کنا ولش اه -

 .کن باز تردرو زود پس موافقم: آیدا

 منو عاونموق که نشه باز در همچنانم و نباشه هیچی شایدم بشیم روبرو میخوایم چی با و چیه در پشت نمیدونستم

 همش اینا که اینه از نشان مونده جاش هنوزم که دیوار روی خون اون و سروصداها اون ولی میگیریم عروسی آیدا

 .داره واقعیت

 آیدا!!!!! !شد باز در. پایین کشیدمش آروم.  نمیشه باز در میگفت چیزی یه دلم ته گذاشتم در دستگیره رو و دستم

 .میکرد اشتباه احساسم پس. هزار رو رفت قلبم ضربان که منم و کشید هینی

 آیدا و من. شد بسته خود به خود بدی صدای با در که تر جلو اومدم. بود تاریک تاریک اتاق. دادم هل ترس دروبا

 این و. ودنب نوری هیچ هیچی ببینم نمیتونستم هیچی. گرفتیم محکم دیگرو هم دستای ترس از و کشیدیم جیغی

 لبموق تند تپش. نمیخوام اینو من و میمونه اینجا ابد تا اسکلتمون بمیریم جا همین اگه. خوندس فاتحمون یعنی

 رست و کنجکاوی خاطر به کردم حس پلکام پشت از و نوری ثانیه چند از بعد. بستم ومحکم چشام.  میکردم حس

 روشن شومینه جوری چه ولی. دید و اتاق کل میشد حاال و بود روشن اتاق تو ای شومینه. کردم باز و چشام سریع

 .میچرخید اتاق و شومینه بین نگاهش تعجب با هم آیدا شد؟

*** 

 :آیدا

 که چیزی فقط. نبود اتاق تو ترسناک چیزای و راز از اثری هیچ میشه؟ مگه آخه شده؟ روشن جوری چه شومینه

. ودب بزرگ خیلی نه کوچیک خیلی نه کتابخونه یه اتاق ته. بود شومینه اون شدن روشن بود شده ترسم باعث
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 اتاق راست سمت بود کنارش هم کوچیکی عسلی میز و نداشت رو و رنگ اصال که دونفره تخت یه اتاق چپ سمت

 نوم چون چیه ببینم نمیتونستم بود چیزی یه تخت طرف اون.بود شده کشیده دیواری کمد ف اون تا طرف این از

 .میکردم حس و دستام لرزش هنوزم. رفتم تخت سمت آروم آروم. بودیم وایساده جا یه فقط فریما

 

 

 

 

 میری؟ کجا: فریما

 .هس چی پشته ببینماین میخوام -

 .نرو: فریما

 .میخوره منو و بیرون میاد هیوالیی یه صدا یه با که اینوداشتم احساس همش چون دراد کفشام صدای نمیزاشتم

 :گفتم آروم خیلی صدای با. بود بزرگ صندوقچه تختیه پشت انتظارم خالف بر

 .بیا فریما -

 .افتاد صندقچه به نگاش سمتم اومد و اومد راه آروم منآروم مثل هم فریما

 چیه؟ این: فریما

 .دیگه س صندوقچه س اولیه کمکهای جعبه این -

 .کرده گل گفتنات پرت و چرت و بازیات مسخره بازم اینموقعیتم تو: فریما

 زیمخودمونمیلر به بشیم روبرو وحشتناک چیز یه با اینکه ترس از داریم االن ما میگه راست خبآخه ندادم جوابشو

 .میگم چرت باز من ولی

 .کرد نگام تعجب با فریما.کنه باز رو صندقچه تادر شد خم فریما

 .نیست روش خاک اثریاز هیچ: فریما

 میشه؟ مگه -
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 کشیدماثری دست میزم روی میشه؟ مگه ممکنه غیر این. نبود خاک روش هم زره یه حتی روبدنش کشیدم دست

 رعشه. اشهب داشته حضور اتاق تواین یکی اینکه مگر... یا میکنه رسیدگی اتاق این به یکی اینکه مگر نبود خاک از

 .مشدی نزدیک هم به تامون دو هر. کرد فکر همین به هم اینکهفریما مثل. باال رفت آدرنالینم و افتاد تنم به ای

 .جاییاومدیم بد: فریما

 هست؟ چی صندوقچه اون تو ولی...رفت شدیم بدبخت -

 .دارم غیب علم من حاال انگار چیه؟ تو اون بدونم کجا از من میپرسی مزخرفی چهسواالی:  فریما

 .میداد فشار داشت قفلشو و سمتصندوقچه شد خم سریع

 .بازنمیشه لعنتی: فریما

 .امتحانکنم من بزار -

 یهچیزی کردم احساس دوباره حین همین تو. بود قفل نمیشد باز صندوقچه در میکردم کاری هر.کنار رفت فریما

 .فریما سمت برگشتم سریع. شد رد سریع خیلی خیلی پیشم از

 دیدیش؟ هم تو -

 چیو؟: فریما

 .شد رد کنارم از خیلیسریع چیزی یه -

 .کردم حس چیزی نه دیدم چیزی نه من ولی منظورتچیه: فریما

 .کردم حس مناینو باز دیشبم -

 نگفتی؟ بهمن چرا پس: فریما

 .رفت یادم خب -

 :گفت و کشید پوفی

 میتونهباشه؟ چی یعنی -

 .کنم باز دراینو باید فعال -

 .نشد باز بازم ولی رفتم ور درصندوقچه با دوباره

 .شه بایدباز چرا؟ آخه -

 .نزن زور الکی کلیدمیخواد خب: فریما
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 .شدم بلند

 .شه وا درش و بچرخه کتابخونه فیلما مثالین شاید: فریما

 .شاید -

 .وایساد جلوش رفتو کتابخونه سمت

 .مواظبباش فریما -

. ینکردحرکت هیچ کتابخونه ولی داد فشار و گذاشت قفسه رو دستشو و داد تکون سرشو سمتمبرگرده اینکه بدون

 .کرد تکرار کارو این باز هم دیگه بار چند

 .شه باز فکرنکنم نمیشه: فریما

 .دیگه کنیم پیدا باید کلیدو باالخره بگردیم دیگرو جاهای بیا نیس اینجا -

 رفتم اتاق در سمت شم مطمئن اینکه برای! شد کم شومینه آتیش کردم حس که دیواریرفتم کمد سمت

 .شد تاریک تقریبا اتاق و شد کمتر شعلشخیلی

 میشه؟ آتیشهاینجوری چرا: فریما

 .افته می اتفاق این میکنم کهحرکت ای موقعی -

 :گفت شگفتی با فریما.شد نورانی خیلی اتاق و شد زیاد خیلی کهشعلش رفتم تخت سمت

 .کتابخونه سمت بیا... بده نشون ما به میخوادراهو این -

 .شد کم شعلش باز که کتابخونهرفتم سمت

 .هست چیزی یه تخت زیر پس... شد زیاد شعلش رفتی تخت کهسمت موقعی: فریما

 .بکشیمشاینور بیا -

 .میرفت راه جوری یه میومد تخت داشتسمت که موقعی

 میری؟ اینجوریراه چرا -

 .دستشوییدارم: فریما

 وقتدستشوییه؟ آخه االنم -

 .میگیره دستشوییش میترسه آدموقتی خب: ریماف
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 .اونور اینوبکشیم بیا حاال -

 .راونو کشیدیم و تخت سه بشمار با. طرفش این من و وایساد بود صندوقچه که طرفی تختیعنی اونطرف فریما

 .چقدسنگینه: فریما

 .کشیدیمش بال زور به. سنگینبود خیلی تخته

 چیه؟ زیره اون بگو نمیکنمتو نگاه من -

 .داره وجود راه اینجارویه: فریما

 .بود تاریک. بود مانند گرد یهدریچه. کردم نگاه

 .چقدتاریکه جا این -

 .نمیرم من!! نهمامان: فریما

 کنیم؟ چیکار پس -

 .نمیدونم: فریما

 .دیگه بریم باید باالخره کنم؟ راضی رو تو دفعه بایدهر من حاال -

 . اَاَاَاَاَی.هممیخوره به حالم من هست سوسک و عنکبوت اونجا: فریما

 

 

 .بود زده زنگ نردبونش. بود معلوم نردبونش اینجا از. وایسادم دریچه باالی خودم

 .داره نردبون این فریما -

 .میکرد نگاه رو دریچه مختلف های جهت ودر پایین میکرد رد و کلش هی و وایساد دریچه باالی من مثل هم فریما

 .میاوردیم قوه چراغ حداقل کاش: فریما

 .برو اول تو فریما -

 .برو خودت جااااان؟؟؟: فریما

 .تو برو گفتم -

 چغندری؟ اینجا تو من؟ چرا: فریما
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 .گذاشت پلکان اولین رو پاشو. وایساد دریچه باالی. تو بره شد راضی باالخره

 .هست چی پایین اون نمیدونم میترسم من آیدا: فریما

 !!من فداکاریم دوست همچین. بودم فرستاده و اون میترسیدم خودم من. میگفت راست بدبخت

 .میام سرت پشت منم...  خب -

 .بیا هم تو آره: فریما

 .رفت تر پایین پلکان تا دو

 .دیگه بیا آیدا: فریما

 حسابی تدرس حتی. بود تاریک خیلی. رفتم پایین منم فریما رفتن تر پایین با.  گذاشتم پلکان اولین رو پامو منم

 !باری خفت وضعیت چه. میخورد هم به حالش آدم اینجا میداد نم بوی. گذاشتم کجا رو پامو نمیدیدم

 ای؟ زنده فریما -

 :گفت ترسناک صدای با فریما

 .میکنه صحبت تو با داره روحم مردم نه -

 .میترسم نزن حرف اینجوری فریما -

 .ها ها ها ها: فریما

 .میداد دست بهم بدی حس و میپیچید صداش

 .نمیشه تموم پلکانا چرا -

 !کنم رفرا و اتاق برگردم نمیتونستم میمرد فریما اگه چون ترسیدم حسابی. اومد فریما آخ صدای گفتم که همینو

 آخخخخ: فریما

 .نیس مردن وقت االن بزن حرف قسم جدت ترو فریما شد؟ چی فریما...  فریما -

 خوردم همین واسه و بود شده تموم پلکان. درومد فریما مثل منم اخ صدای که اومدم تر پایین پلکان تا چند

 .نمیدیم هیچی بودم افتاده کجا رو نمیدونستم. زمین

 کجایی؟ فریما -

 .نمیبینم هیچی تاریکه؟ اینجا چرا... نکن واق واق انقد اینجام: فریما
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 االح میومد بدم فسیل از همیشه. بخوره فسیلمونو بیاد روحه و اینجا بمونیم میترسیدم. داشتم بدی حس همش

 .باره خفت و ترسناک خیلی یعنی بده واقعا بشم فسیل خودم اگه

 ای ثانیه چند یه زده تعجب اولش.شد روشن یک به یک اتیش مشعالی که برداشتم که قدم یک. پاشدم جام از

 .نشسته زمین رو اونطرف دیدم. کجاس فریما ببینم برگشتم سریع ولی زد خشکم

 دیدی؟ هم تو -

 .ندیدم بودم کور نه: فریما

 .میگی پرت و چرت خودت اونوقت نگو پرت و چرت میگی من به خودت -

 :گفت بده کش بحثو اینکه بدون

 .باحاله خیلی اینجا -

 .روانی... آخه؟ باحاله اینجا کجای -

 چولوکو میز یه همونجا که چپ سمت پیچیدیم و رفتیم تر جلو و گرفتیم رو همدیگه دست بیشتر اطمینان برای

 !بود رفته میز رنگ تمام و بود خورده موریانه میزرو قسمتای از بعضی. بود جعبه یه هم میزه اون رو که بود

 :گفت داد با فریما

 ...این تو کلید ایول -

 .دهنش رو گذاشتم دستمو

 .میبره ذلم نکن اینجوری خدا ترو -

 .کرد باز رو جعبه در سریع فریما

 چیه؟ این...  اِ: فریما

 توشه؟ چی مگه -

 .نداشت گوشه که دراورد توش از کاهی کاغذ یه

 .گرفتم ازش رو برگه. نبود کلیدی ولی داد تکونش و برگردوند رو جعبه عصبانیت با فریما

 کو؟ کلید پس چی یعنی اَه: فریما

 .قاپیدم دستش از رو برگه

 .نقشس این کنم فکر فریما -
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 نقشه؟؟؟: فریما

 .وایساد کنارم

 .ساحله که اینم نیس؟؟ ما ویالی این: فریما

 عکس ساحلم طرف این. بود شده کشیده ویال پیش ساحلم و داشت ما ویال به زیادی شباهت که خونه یه عکس

 !تعداداس با چه هنر با چه.قشنگه خیلی کشیده اینو که کسی نقاشی. بود خورده ضربدر یه وسطش که. بود جنگل

 .باشه کلید باید جنگله این تو: فریما

 .کرد نگاه برگرو دقت با و گرفت دستم از و کاغذ

 .202 نوشته کمرنگ خیلی اینجا ببین آیدا: فریما

 چی؟ یعنی این خب -

 .بکنیم و محل اون و برداریم قدم 202 باید کنم فکر: فریما

 .رسیدیم کجا به کجا از خدا ای -

 :گفت شک با خیلی فریما

 بریم؟؟؟؟؟؟ -

 االن؟ کی؟ -

 .دیگه االنه منظورم... دیگه سال یه نه: فریما

 .نداره امکان شب؟ وقت این اونم جنگل؟ آخه -

 .زرهمیل تنم تمام باشم اینجا ندارم دوست دیگه پایین طبقه بریم بیرون بریم کال اتاق این از بیا آیدا: فریما

 بریم آره -

 .سرجاش گذاشتیم و تخت. اتاق تو رسیدیم و باال رفتیم پلکانا از

 ها " حالت صدایی. شنیدم گوشم نزدیک خاصیو صدای کردم بازش که موقع همون. رفتیم اتاق در سمت تند تند

 و نپایی اومدیم ها پله از سریع و بستم و اتاق در صدا به کردن فکر بدون. بود لطیف و نرم خیلی صداش. کردن "

 و ترسم تونستم اینکه از داشتم خوبی احساس. گرفتم انرژی انگار برقا کردن روشن با. کردیم روشن رو برقا

 .باال طبقه برم و کنم کنترل

 :گفت برگشت اینکه از بعد و دستشویی رفت دوید فریما
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 .بریم بپوش لباساتو: فریما

 .داره ترس خیلی جنگل االن آخه -

 .بمونیم میتونیم فقط دیگه روز چهار و بره شه تموم بدیم انجام شب آیدا: فریما

 .باشه خب... بابا ای -

 :گفتم فریما به که برم برگشتم

 آوردی؟ رو نقشه راستی -

 .آوردمش آره: فریما

 و پوشیدم و مشکیمو شلوار! میخواد؟ آرایش رفتنم جنگل مگه اخه نکردم آرایشم. بستم محکم باال از موهامو

 .میشن خراب بپوشم هامو تازه مانتو نمیخواست دلم. برداشتم مشکیمو شال

 . من بده یکیشو آوردی مشکی مانتو تا دو تو فریما -

 ساده؟ اون یا زیپیه اون: فریما

 .بده رو ساده -

 چیزا جور این از و گوشتی پیچ و کاغذی دستمال و قوه چراغ توش و آوردم و بودم خریده بازار از که مشکی کیف

 وت وقتی چیه میدونی. برداشتم مشکیمم ساعت شد مشکی همه لباسام کال. بخوره درد به ممکنه چون گذاشتم

 ددز بار یه دارم دوست خیلی! داره باحالی حس یه شدم کاراگاه میکنم احساس میزنم مشکی تیپ مواقع جور این

 دزد " شه چاپ نامه روز تو وقت اون و باشم زده هم مشکی کاله و مشکی نقاب و باال برم ها خونه دیوار درو از شم

 از میکنم فکر چیزا این به هنوزم سالمه 2٢ که االن تا بچگی از میکنه قدرت احساس آدم میده کیف خیلی "شب

 !خلم بسی

 .راه راه توسی و مشکی شال و مشکی جین با بود پوشیده رو زیپی مشکی مانتو یکی اون هم فریما

 پوشیدی؟ جین شلوار که بری عروسی میخوای مگه دیوونه -

 .بابا کن ولش: فریما

 .دیوونه -

 کله هانداز پشتیش کوله ماشاهلل بود دوشش رو گنده پشتی کوله یه فریما.بودیم وایساده در روبروی تامون دو هر

 .بود من

 کوهنوردی؟ بری میخوای مگه کیفت؟ تو کردی پر چی -
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 .بدتره کوهنوردیم از: فریما

 :گفت باشه افتاده یادش چیزی اینکه مثل فریما

 نیاریم؟ کلنگ و بیل راستی -

 چی؟ واسه کلنگ و بیل -

 .بکنیم و زمین قاشق با که نداری انتظار: فریما

 بیاریم؟ کجا از باشیم داشته الزم بیل فرضم به -

 .باشه انباری تو کنم فکر: فریما

 حیاطه؟ ته که انباریه اون -

 .آره -

 .وایسادم انباری در جلو من و حیاط رفتیم هم با

 .شم روبرو دیگه رتیل یه با نمیخواد دلم بری؟ خودت میشه -

 .ترسو ایشششش: فریما

 کله اندازه بیله. اومد کلنگ و بیل یه با سروصدا عالمه یه با و کرد روشن و انباری کلید و کرد باز درو چفت خودش

 .دستش گرفت خودش و کلنگ منو دست داد و بیل. بود من

 بایدم که معلومه نچ نچ نچ بود معلوم ابهتش هم جا همین از کردم نگاه ویال ساختمون یه. بیرون اومدیم ویال از

 .رفتیم جنگل سمت فریما با و انداختم باال ای شونه. باشه اسرار از پر و ترسناک

*** 

 :فریما

 ساعتی نیم حدود. نبود کی هیچ ساحلم لب حتی. بود خلوت و تاریک جا همه چون میکردم امنی نا احساس

 معلومه بود بیشتر فیلَم از وزنش که کلنگی و سنگین پشتیه کوله اون با. میفتادم پا از داشتم دیگه کردیم حرکت

 به سالم جونه اونجا یعنی. داره کم جغد یه فقط کشیده فلک سربه درختای میدم دور از و جنگل. میشم خسته که

 .کردیم هنر خیلی ببریم در

 :گفت و پیشونیش رو زد آیدا که بودیم رفتن راه حال در

 .نیاوردم و گوشیم چیشد؟ دیدی فریما -
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 .آوردم من که نه -

 .کنیم خبر کسیو جوری چه بشه چیزیمون اگه: آیدا

 .نمیشه چیزیمون که ایشاهلل -

 بدی؟ امیدواری میخوای مثال: آیدا

 .جورایی یه -

 .کنم خفت میخواد دلم میشی خونسرد خیلی که اینجورمواقع: آیدا

 .نبود کی هیچ برگشتم سریع شنیدم سرم پشت و پایی صدای

 شده؟ چی: آیدا

 .بود پا صدای کنم فکر شنیدم صدایی یه -

 :گفت و کرد نگاه و اونور اینور هم آیدا

 .بریم بیا کن ولش... نمیبینم چیزی -

 .رسیدیم جنگل به

 .بشماریم باید خب -

 بشماره؟ کی: آیدا

 .بهتره بشمارن نفر دو چون هردومون -

 .کردیم شروع اول همون از

- ٥...2...0...٢...4...6...٧...8...٥...٥٥. ..٥٢...٩2... 

 .میرفتیم پیش جوری همین

 محکم انقد بیلو دسته کنه آزادش اینکه برای و میکرد گیر درختا برگ و شاخ الی بیلش دسته همش هم آیدا

 لیخی هم کلنگه این شدم دیوانه که میداد حرکت رو قوه چراغ انقدم. کلش تو یا دماغش تو میرفت یا که میکشد

 شدنمی ولی میشنیدم برگ و شاخ و پا صدای سرم پشت همشم بود افتادن حال در دوشم رو از کیفمم بود سنگین

 .بود افتضاحی وضعیت کال کنم قاطی عددارو بود ممکن چون برگردم

 :گفتم آیدا به رسیدم که ٥٥4 عدد به

 .افتادم کمر از وایسا لحظه یه -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر دوستام و من | پنهان راز رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

111 

 

 .کرد نگام و وایساد آیدا

 .نگیر چشام تو رو قوه چراغ اَه -

 تمدس و کلنگ و کردم پاک مانتوم با و دستام عرق و کردم مرتب و پشتیم کوله. گرفت پایین به رو رو قوه چراغ

 خش صدای دوباره. کرد مرتب و بیرون بود ریخته شالش تو از که موهاشو هم آیدا. بود بدی وضع واقعا. گرفتم

 چیه؟ صدای آخه ندیدم هیچی ولی برگشتم بخورم جم جام از اینکه بدون شنیدم خش

 میشنوی؟ و میاد خش خش صدای هم تو -

 .نمیاد خوشم اینجا از کنیم تموم کارو زودتر فقط... باشه خاصی چیز فکرنکنم ولی آره: آیدا

 .میشنیدم خش خش صدای باز توک و تک.  میشمردم من و دادیم ادامه راه به دوباره

22٢...224...226...22٧...228...22� �...20٢...20٥...202. 

 .اینجاس -

 .انداخت بودم گذاشته پا من که جایی رو قوه چراق آیدا

 :گفت ایدا که خاک مالج تو بزنم تا باال آوردم وکلنگو زمین رو انداختم و پشتی کوله سریع

 .بزن تر آروم میشه خورد هست زیره اون چی هر خاک تو کنی رد و کلنگ میخوای تو که اونجوری: آیدا

 .کمک نمیای خودت چرا -

 .بکنیم و زمین بتونیم تا زمین گذاشت روشن حالت رو قوه چراغ

 اآید.  میکردیم پخش هوا تو خاکارو و میچرخیدم خودمون دور دور یه میکردیم رد خاک تو که کلنگی و بیل هر با

 منم! میاورد در بازی مسخره داشت میاورد در اداشو کاش حاال میاورد در و BTS گروه ادای و انداخت بیلشو کال

. بازی مسخره و زدن دست به کردیم شروع بودیم کنده که گودالی دور و انداختم و کلنگ و شدم کندن بیخیال

 .بلرزیم خودمون به ترس از باید جنگلیم تو االن انگار نه انگار

 :گفت آیدا

 .بخونم آهنگ میخوام حاال -

 .بخون ایول آره -

 بیل با خوندن آهنگ حین تو)  همه از تر سر سروری تو دختر عربده زدم من دفعه هر صدفعه حاال... 0...2...٥: آیدا

 هزد پس قلبمو دفعه صد( هاپ هیپ رقص تا بود بازی مسخره بیشتر البته!!! میرفتیم هاپ هیپ رقص کلنگ و

 ... شده حاال داشتنت خواستنو مسخره
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 بلند صدای با داشت چون آیدا بزنه خشکمون بودیم رقص حال در که جوری همون شد باعث اومد که صدایی

 و. بود هوا تو دستاشم و بود هوا تو صاف حالت به پاهاش از دونه یه و بود بازمونده حلقش تا دهنش میخوند آهنگ

 .بود باز درجه هشتاد و صد حالت پاهام و بود کمدم رو دستام از یکی منم

 میکنین؟ چیکار اونجا -

 و آدرین و راشا قیاقه ترتیب به. شد نزدیک بود قوه چراغ دستش یکیشون که نفر پنج ببخشید نه نفر چهار سایه

 عادی حالت به سریع. بودن ولو زمین رو خنده از که ارسالن و ساتیار. شد معلوم ارسالن و فرداد و ساتیار

 از تربیش دیگه کردن؟؟؟؟؟ تعقیب مارو اینا االن. شد بلند دود دماغم از میکنن؟ چیکار اینجا االغا این. برگشتیم

 میکنن؟؟؟ فوضولی ما کار تو حقی چه به اینا کنار به کال داشتیم که آبرویی کنم تحمل نمیتونم این

 ... بازیای مسخره به و کردین تعقیب رو ما حقی چه به هااااا؟؟؟؟؟ میکنیم؟؟؟؟ چیکار اینجا چه شما به -

 .بگم نتونستم شو بقیه دیگه

 چیه؟ شب تو اونم تاریک جنگل یه به کلنگ و بیل با اونم دخترتنها تا دو اومدن دلیل: فرداد

 .بود دستش بیلشم وایساد فرداد جلوی عصبانیت با آیدا

 آره؟؟؟؟ مردمی؟؟؟ فوضول تو -

 :گفت عصبانیت با و باال آورد و بیلرو

 حلقت؟ تو کنم رد اینو -

 :گفت عصبانیت با و داد فشار محکم رو آیدا بازوی فرداد

 گفتی؟ چی االن تو شد؟؟؟؟ چی -

 .شنفتی که همونی: آیدا

 :گفت آیدا که بشه نزدیک آیدا به خواست فرداد. وایساد تر واونطرف آورد بیرون دستش از محکم دستشو آیدا

 کنده هک گودالی وبه)  میکنم چالت همونجا و مخت تو میزنم بیلرو برگشت برو بی جلو بیای باش نداشته شک -

 (کرد اشاره بودیم

 نازک چشمی پشت براش هم آیدا کشید نشون و خط براش چشم و سر با میزد داد عصبانیت صورتش از فرداد

 .کرد

 .برین اینجا از نیست شما جای اینجا -

 :گفت و جلوتر اومد راشا
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 نمیکردین؟ کاری هیچ اینجا بگی میخوای یعنی -

 .کن فکر اینجوری تو -

 .نمیخوریم جم اینجا از ندونیم دلیلشو تا نمیشه ولی: راشا

 یروی چه با اینا. بندازه پارازیت میدم انجام دارم که کاری تو یکی اینکه از متنفرم نمیومد در خونم میزدی کارد

 .بود بس کردن فوضولی ساحل تو که بار یه همون میکنن دخالت ما کار تو و اینجا اومدن

 .میبینی نتیجشو چون خودته ضرر به که باش مطمئن -

 .داره خنده پسر؟؟؟؟ تا پنج مقابل در دختر دو: راشا

 .زدم پوزخندی

 ات دو چرا میکنی فکر چی خودت تو... ببرم رو شما مثل خاصیتی بی آدمای کله که اینه چیه؟ من کار میدونی -

 ها؟؟؟ اومدن؟ کلنگ و بیل با دختر

 اب رو اینا تموم البته!!!!!! خوردن جا همشون که دید میشد. بود جسدشون کردن خاک و آدما کشتن دقیقا منظورم

 .نمیکرد تامین و زیادی نور قوه چراغ تا دو و تاریک هوا و بود شب باالخره چون میدیدم سختی

 :گفت و کرد حفظ خونسردیشو راشا

 برین جادر تا میکردین خاک جسد داشتین بگم و بزنم زنگ پلیس به من تا کردی؟؟؟؟کافیه فکر چی تو کوچولو -

 !!!اعدام شایدم نه نه... زندان

 اکخ شده کنده قسمت کنیم؟؟؟ خاک جسد اینجا میان نفر هزار روزانه که جنگلی بیایم باید ما چرا نظرت به: آیدا

 ماییآد اون از شما متاسفانه... نمیکنه سروصدا انقد کنه کاری چنین بخواد که کسی مطمئنا و میشه معلوم کامال

 .نمیارید فشار مختون به درصدم 4/٢ که هستید

 :گفتم حرفشم ادامه

 .بودین که همونجایی برین لطفا پس مونده؟؟؟؟ ای دیگه حرف -

 .نبود موجه دلیلت: راشا

 .نزدیکش اومدم کلنگ با

 بمیری؟ داری دوست واقعا اینکه مثل -

 :گفت شیطانی لبخند با و قاپید دستم از و کلنگ سریع
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 کنین؟؟ تهدید رو ما تا مونده هم ای دیگه سالح -

 نماومد شمال به از کال. برن راه من نِرو رو باید کنه پسر تا پنج چرا اخه. میشم روانی دارم میشم خسته دارم دیگه

 چه اومدن شونم تا پنج هر خوردی؟ اعصاب بدون پارازیت؟ بدون بدم انجام کاری یه من شد. شدم پشیمون

 .مسخره

 ها؟؟؟؟؟ میرسی؟؟ چی به بشنوی جارو این به اومدنمون دلیل اگه چیه؟؟؟؟؟ اینجا اومدی االن اینکه از هدفت -

 میکینن؟؟؟؟ دخالت ما کارای تو چی برای

 :گفت و زد کنی خورد اعصاب پوزخند راشا

 .پلیسم من کن فرض تو -

 به منو اگه طرفم؟؟ پلیس یه با من االن یعنی پلیس؟؟؟؟؟. بود زده خشکش من مثل هم آیدا. کردم نگاش ترس با

 بندازه رو ما باید چی برای بابا ای. دارم آرزو من بابا زندان برم خوام نمی من چی؟؟ کنه دستگیر نکرده کار خاطر

 .کنم خورد خودمو اعصاب نباید پس نکردیم کاری که ما زندان

 .زد گشادی لبخند دید چشام تو ترسو وقتی راشا

 .بدین توضیح کامل طور به چیزو همه که اینه میمونه که کاری تنها: راشا

 .دوشش رو انداخت و کیفش و برداشت بیلشو آیدا

 .بریم بیا: آیدا

 :وایساد جلوش فرداد

 کجا؟؟؟ -

 .شجاع پسر خونه: آیدا

 .نمیخورین جم اینجا از ندادین جواب وقتی تا: فرداد

 :گفت و کرد پوفی کالفه آید

 .میگم چیزو همه باشه -

 .وایساد پسرا تا پنج جلوی و زمین رو انداخت بیلو

 هب ولی اصفهان بریم بود قرار دانشگاه طرف از ما. منه بزرگ پدر ویالی هستیم توش االن ما که ویالیی این: آیدا

 هدار وجود واقعا میگن که نفرینی و راز این بدونم میخواستم. گفتیم دروغ مادرامون پدر به و شمال اومدیم جاش

 غروب از بعد نداره حق کسی که بود گفته بزرگ پدر نامه وصیت تو! شمال اومدیم و دزدیدم و کلید من نه؟ یا
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 تیممیخواس و میشنویم دوم طبقه از صداهایی و میشه قطع برق که بودیم اونجا و شب ما ولی. بمونه ویال تو آفتاب

 امونپ و دست تو اینا و شیشه که بیرون میپریم پنجره از مجبوری. قفله در میشیم متوجه که کنیم فرار ویال از

 ...کردین نوازی مهمون خیلی هم شما و شما خونه اومدیم میدونین که همونجوری بعدشم و میره

 :آیدا حرف وسط پرید فرداد

 .نبودین ما مهمون شما -

 :داد ادامه و کرد نگاش حرص با آیدا

 و یمکرد روخاموش برقا میشه که شب ما! خون با اونم نفرین بود نوشته دیوار رو برگشتیم صبح اینکه از بعد -

 رو ای نقشه و اونجاس راز دادیم احتمال که دیدیم ای صندوقچه و کردیم باز و میاد اونجا از سروصداها که دری

 قدم 202 اینجا به اومدن تا کنیم پیدا داده نشون نقشه که مسیری از باید رو کلید فهمیدیم که کردیم پیدا

 .اومدین شما که میکندیم و زمین داشتیم و آوردیم هم کلنگ و بیل میکندیم زمین باید چون و برداشتیم

 میکندین؟ زمین مطمئنین: فرداد

 .میکنی روی زیاده داری خیلی ببین: آیدا

 :گفت و زد پوزخندی فرداد

 میشه؟ چی کنم روی زیاده اگه -

 .داشت برش تر زود فرداد که برداره و بیلش تا رفت آیدا

 .من بده اونو: آیدا

 .نچ: فرداد

 .بده گفتم: آیدا

 .نه: فرداد

 برین اصال میکنین؟ دخالت نیست مربوط شما به که کاری تو چی برای آخه شما میشم خل دارم بابا ای: آیدا

 !نمیگم براتون دیگه هیچی گمشین

 باشه؟ داشته حقیقت گفتین که داستانایی این معلوم کجا از: ساتیار

 زا کال من. میشن پررو نمیگم هیچ هی من حاال! درک به نمیکنن بکنن میکنن باور میارن در شورشو دارن دیگه

 .میکنن روی پیاده آدم اعصاب رو هم اینا اونوقا میاد بدم مذکر جنس

 .نه یا میکنین باور نیس مهم برامم نمیزنم حرفی دیگه من: آیدا
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 ...و واقعیت نیفتی دردسر تو میخوای اگه... پلیسم من رفته یادت اینکه مثل: راشا

 بده؟ نشون تو شناسایی کارت -

 :گفت و کرد ای سرفه شده شکه بود معلوم

 .نیست همراهم کارتم -

 .همراهشه کارتش همیشه پلیس یه -

 .میدم نشونش منم گفتین رو ماجرا اصل اینکه از بعد: راشا

 نگی؟ دروغ معلوم کجا از -

 !بگی دروغ بخوای که نیست بردار شوخی ها مسئله اینجور: راشا

 !تو با میدونم من گفتی دروغ بفهمم اگه -

 .باشه: راشا

 .برین دیگه خب: آیدا

 بریم؟ میگی حاال بشنویم تا اینجاییم ما: فرداد

 .شنیدی که بود همونایی: آیدا

 کنم؟ باور و چرت داستانای این که نداری انتظار: راشا

 نمیگه؟ دروغ اون: آدرین

 چی؟: راشا

 .افتاده اتفاقی چه اونجا دقیقا نمیدونه کس هیچ ولی شنیدم ویال اون مورد در زیادی چیزای منم: آدرین

 .مسخرس همش اینا: فرداد

 .برسیم کارمون به بزارین و نگیرین مارو وقت اینم از بیشتر... نکرده زورتون کسی نکنین باور شما: آیدا

 :گفت راشا و آیدا به داد و بیل فرداد

 .بکنین میخواین چیکار دقیقا کنم تماشا میخوام فقط باشه -

 .اه اه اه کنه؟ انقد پسرم آخه

*** 
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 :آیدا

 هک بیلی هر. زمین کندن به کردیم شروع و گرفت راشا دست از کلنگو هم فریما. کشیدم دستش از سریع بیلو

 رفک. کرد گیر چیزی یه به کردم خاک داخل که دیگه بار یه و بیل.  میدادم پسرا به دلم تو فحش تا چند میزدم

 :گفتم داد با که بزنه کلنگ میخواست فریما. کردم پیداش کنم

 .نزن نه -

 چی؟ برای: فریما

 .کردم پیداش فکرکنم -

. آوردم درش خاک از. دیدم کوچیک جعبه یه که کردم اونور اینور خاکارو یکمی دست با و نشستم زانو دو سریع

 با و هوا پریدم! توشه کلید نمیشه باورم. کردم باز درشو.داد تقی صدای که دادم فشار یکمی دست با درشو

 .کردم بغل رو فریما خوشحالی

 !نمیشه باورم... کردیم پیداش دیدی دیدی؟ -

 رفاونط به سر با فریما میده؟ کپک مزه کلیده چرا اَه اَه اَه. کردم بوسش گرفتمشو دوباره و هوا کردم پرت کلیدرو

 که نیس حواسم چرا اخه خدا ای. کردم که کاری این با رفت پسرا پیش آبروم چیه منظورش فهمیدم. کرد اشاره

 اخه؟ نیس جمع حواسم من چرا! کردن می نگام چپکی یا بودن انداخته باال و ابروهاشون یا همشون. ندم سوتی

 چرااااااا؟ آخه چرا؟ آخه

 :گفتم همین واسه گرفت حرصم نگاشون طرز این از

 ندیدین؟ آدم چیه؟ مگه خب -

 .تو مثل نه دیگه ولی دیدیم: فرداد

 :گفتم و جلوشون گرفتم کلیدو حرص با

 ید؟رس پایان به فضولیتون دیگه االن خوابید؟ کرمتون االن شد؟ راحت خیالتون کردم؟ پیداش دیدین خوبه؟؟؟ -

 گمشین؟ اینجا از دیگه میشه خواهشا

 :گفت حرفم ادامه فریما

 .بدی نشون باید شناساییتو کارت( ... کرد اشاره راشا به دست با)  گمشین اینکه قبل -

 .بزنا حرف درست: فرداد

 .برو بکش راتو داری مشکل هس که همینه -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر دوستام و من | پنهان راز رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

117 

 

 :گفت حرص با فرداد

 .میارم در و امشب تالفی باش مطمئن -

 !صبح بگو گذشته دوازده از ساعت -

 :گفت بشه تموم ما دعوای که این برای راشا

 .بدم نشون تا ما ویالی پیش بیاین -

 واسه ترسناکه اینجا خیلی و شبه االن چیه؟ دلیلم میدونین اخه. باشه گفتم سر با. کردیم نگاه هم به فریما منو

 وضع باید اسمشونو اومدن همشونم قشنگ چه ولی!!!! میشه کمتر ترسمون از بریم تشنا غول تا پنج این با همین

 !ای افسانه قلوهای پنج بزارم کنم

.  کردن گنده هیکل فقط میگرفتن کلنگارو و بیل این حداقل کاش. پشتشون هم ما و میرفتن ما از جلوتر اونا

 .تکشه همین خودمونم ویالی البته ویالشون رسیدیم

 .میارم االن: راشا

 از مافری. فریما جلو گرفتش و اومد کارت یه با راشا دقیقه پنج از بعد. تو رفتن همه و کرد باز رو ویال قفل ارسالن

 :گفت تعجب با. کرد نگاش و کشید دستش

 کردی؟ مسخره منو رستوران؟ کارت چیه؟ این -

 !!بدونم اومدنتونو دلیل تا پلیسم بگم بودم مجبور: راشا

 :گفت و باال رفت صداش فریما

 ...رف جا هر هرته شهر اینجا کردی فکر میدی؟ نشون من به رستوران کارت گیجم؟ یا خرم من کردی فکر تو -

 فاصله کرده؟ کار چی این. میومد در فریما دهن از مفهموم نا صداهای و فریما دهن رو گذاشت دستشو راشا

 رو اسالمی

 .برداشتم فریما دهن از محکم از رو راشا دست من؟ دوست دهن رو گذاشته دستشو نکرده؟ رعایت

 خواهیته؟ عذر جای... بخوره دوستم به سرانگشتت حتی نمیدم اجازه بهت... بدون خودتو حد -

 .کنم خواهی عذر خاطرش به که نکردم کاری: راشا

 :گفت داد با دوباره فریما

 .نکردم کاری میگه باز -
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 .گرفت محکم پاشو و گفت آخی راشا. راشا پای ساق تو زد پاش با بعد

 داری؟ مرض مگه: راشا

 .خدایی بود باحال خیلی لحنش. میگن دخترا معموال رو کلمه این اخه. خنده زیر زدیم فریما و من

 میخندین؟ چرا چیه؟: راشا

 :گفت و کرد کنترل خندشو فریما

 هک نیس بردار شوخی ها مسئله جور این( دراورد اداشو بعد) میگفتی اونجا نبودی خودت تو... نخندیدم تو به من -

 داره؟ ربطی تو به اونجا تو کنیم چال آدم بخوایم هم اصال... بگی دروغ بخوای

 .بشناسم مو همسایه باید: راشا

 .نیستم تو همسایه من: فریما

 .میکنه زندگی ویال یکی این تو عمم احتماال پس: راشا

 بمونیم روز چند فقط اومدیم نمیکنم زندگی اینجا: فریما

 .کشتین مارو و اومدین داره؟اگه فرقی چه: راشا

 !شد؟ عوض نظرت حاال کردین مسخره رو ما و دوتا شما و تاییم پنج ما گفتی خودت:فریما

 :گفت میگن بهش که هرچی حاال مغرور سرد خیلی راشا

 .هس اطرافم رو دو به حواسم من بگم خواستم فقط -

 .چلمنگا. دیگه چیز یه هم اینجا میگه دیگه چیز یه جنگل تو. راضی خود از پسره. ویال تو رفت و

 .میاد خوابم خیلی هم میترسم هم کنیم؟ باز رو صندوقچه در بریم باید االن فریما -

 .نمیدونم: فریما

 اونوقت ناکهترس واقعا باال طبقه. کنیم چیکار بگیریم تصمیم نمیتونستیم. بودیم وایساده همونجا ربعی یه حدودای

 همم هب میریزه اعصابم میفتم یادشم حتی ببینیم رو شومینه اون دوباره و کنیم خاموش برقارو بخوایم هم دوباره

 یجن شاید معلوم کجا از کنیم باز هم رو صندوقچه بخوایم اینکه به برسه چه پایینه خونم فشار االنشم همین

 امشب اگه باالخره خوب ولی شم دندانپزشک میخوام دارم آرزو هنوز من! خورد رو ما اومد و بود اونجا تو چیزی

 .اه فوضوله منه تقصیر همش. دیگه بشیم برو رو راز با باید باالخره و بریم باید شب فردا نریم

 .داره فرق قیافش دیگه کلیدای با میخوره؟ صندوقچه به کلیده این واقعا حاال: فریما

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر دوستام و من | پنهان راز رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

119 

 

 یا نمیکنن؟ درست آدم عین رو کلیدا چرا. گندس و تیزه خیلی. داره فرق کلیدا همه با هاش دنده میگه راست

 !بترسیم؟ کلیده از ما که میکنن درست اینجوری شایدم

 .نمیفهمیم نکنیم امتحان تا نمیدونم -

 .میشنوی صداهایی یه گفتی که تو مخصوصا بیفتیم گیر جا اون تو که این چیه؟ کابوسم میدونی: فریما

 .میترسم منم خب -

 .بخوابیم بریم وجود این با پس: فریما

 :گفتم و دادم قورت دهنمو آب

 بیاد؟ باال طبقه از دوباره اگه...  صداها اون... بزاریم هم رو چشم هم ثانیه یه بتونیم نکنم فکر شب -

 .باال بیان باهامون پسرا بگیم کاش... نیس حواسم هیچ میگیا راست: فریما

 :داد خودشو جواب خودش سریع

 .پسرا اون مخصوصا نمیگیرم کمک کس هیچ از وقت هیچ من میدی پیشنهادیه چه این االغ فریمای -

 فریما؟ کنیم چیکار ما االن... بیان؟ پسرا بگیم بیماریم خودت؟ با میگی چی -

 .بشتابیم ویال دوم طبقه سوی به تمام استواری با بیا: فریما

 .میگی پال و پرت باز میمیری خستگی از داری خوبه حاال -

 .دیگه اینیم ما: فریما

 رو برقا مخوندی الکرسی آیة کردیم عوض لباسامونو انباری تو گذاشتیم و کلنگ و بیل کردیم تکرار رو کارها دوباره

 .دریم جلو االن و رفتیم باال طبقه و کردیم خاموش

 .کن حفظ خونسردیتو: فریما

 در صدای با شد بسته خود به خود در باز که داخل اومدیم قدم سه دو. کرد بازش و گذاشت دستگیره رو دستشو

 هیچی شد روشن اتاق دوباره و شد روشن یهو شومینه. میترسم باز ولی اومدم که دومه بار که درسته لرزید تنم

 .دراوردم لباسم جیب تو از و کلید. بود نکرده تغییر

 درستیه؟ کار نظرت به فریما -

 .نمیدونم هیچی من گفتم بهت بار یه: فریما

 .تلخ گوش ایششش -
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 گهن دستام تو و کلید. نشستیم صندوقچه روبروی زانو دو دوتامون هر. جلو رفتیم و برداشتیم قدم دیگه هم با

 این از میدم قول نباشه اینجا تو ترسناکی چیز خدایا کن کمکم بمونم زنده میخوام من خدایا. دادم فشار و داشتم

 نیمچه یه شد تموم دعام اینکه از بعد شم مهربون مامانم با باشم دخترخوبی نکنم دعوا و داداشم بخونم نماز بعد به

 احساس کنم صحبت اینجوری خدا با دارم دوست همیشه ولی گفتم ها بچه شبیه خیلی و دعام زدم لبخندی

 !!!میشم تر مظلوم میکنم

 !شد خاموش شومینه که قفل سمت بردم و کلید

 .شدیم بدبخت ابوالفضل یا: فریما

 رهدوبا. پایین بود افتاده خیلی فشارم افتاد چشمم گوشه از اشک قطره یه. خدایا کن کمک میکنم خواهش خدایا

 :گفتم لکنت با. شد رد پیشم از چیزی یه کردم احساس

 .اون... باز... ا...فریم -

 چی؟.... باز: فریما

 .شد رد....  پیشم از همون... دوباره -

 ولی مکن سکته درجا شد باعث که اومد صدایی. نبود هم فریما حتی نبود اتاق تو هیچکی انگار. نداد و جوابم فریما

 !بود زن یه صدای. میپیچید گوشم تو اکو مثل صداش نکردم

 اشتباه خاطر به... بشین دار خبر اون از نباید که هس رازی اینجا... منه به متعلق اینجا... اومدی اشتباهی جای

 هم و انسان یک زندگی حتی میتونه که نفرینی عشق نفرین... میکنم عشق نفرین به محکوم... شمارو بزرگتون

 .باش مطمئن... میشین تبدیل احساسی بی آدم به مدت یک از بعد...  کنه نابود

 ییعن زد؟ رو حرفا این که بود کی اون. سرم رو گذاشت و دست پیچید سرم تو بدی درد. شد روشن شومینه آتیش

 همیگ چرا پدربزرگمه ویالی چیه؟ راز اون مگه بشیم خبردار اون از نباید چرا عشق؟ نفرین شدین؟ نفرین االن ما

 من هخوب خیلی اینکه نمیشین؟ عاشق وقت هیچ عشق نفرین گفت گفت؟ چی ولی اینجا؟ بیاین نداشتین اجازه

 متنفر بتپه قلبم میبینم و طرف قتی و و بشم احساساتی و بشم عاشق اینکه از همیشه بگیرم عروسی باید االن

 چرا شده مهیا شرایط خودش االن! نکنیم ازدواج وقت هیچ دادیم قول دبیرستان دوران تو فریما و من تازه! بودم

 .بود نشسته زمین کف رو فریما. خوشحالم هم خیلی االن تازه بشم ناراحت باید

 شنیدی؟ هم تو -

 چیو؟: فریما

 نشنیدی؟ زنو اون حرفای تو یعنی -
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 میزنی؟ حرف چی از زن کدوم: فریما

 .اینا و شدین عشق نفرین گرفتار نمیدونم گفت که اون -

 .پرید جا از فریما

 میدی؟ تحویلم باز پرت و چرت باز داری بازیه؟ مسخره شنیدی؟مگه چی تو چیه؟ عشق نفرین: فریما

 شقهع نفرین مجازاتشم بشین خبردار راز اون از نباید و اومدین اشتباهی جای میگفت که شنیدم زنی یه صدای -

 نه؟ مگه خوبه خیلی این ولی... بشیم عاشق نمیتونیم وقت هیچ یعنی

 ویال؟ این اومدیم اینکه خاط به نمیشیم؟اونم عاشق یعنی: فریما

 .کردم پایین باال سرمو

 !!!باحالیه نفرین ایول ولی! ندیده چیزای حق به: فریما

 :گفت دیوار و در به رو بعد

 (ای کره زبان به ممنونم) کوماعو... بود ممکن خبر بهترین ممنونم ازتون خیلی خانوم -

 .بفهمین رازو نباید میگفت زنه ولی... کنیم باز رو صندوقچه در بیا خب -

 .کن باز رو صندوقچه بابا کن ولش: فریما

 روح میفهمن مردم. نیستم مطمئن زیاد باشه روح کنم فک البته. زدم حرف روح یه با االن که انگار نه انگار

 !ینسنفر تاثیر شایدم! عجیبیه خیلی چیز نمیترسم چرا میدونم ولی میکنن خیس خودشونو همونجا پیششونه

 .شد باز که چرخوندمش و قفل تو کرد رد و کلید

*** 

 :فریما

 چرم جلد یا کتاب یه و خارید و کلش! میکرد نگاه جوری یه رو صندوقچه داخل آیدا. باال داد رو صندوقچه در

 .میکرد نگاه کتابرو بر رو دو داشت و دراورد و قهوای

 رازه؟... کتابه: آیدا

 نیس؟ صندوقچه تو هیچی دیگه -

 .نه: آیدا
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 االن دقیقا خب "٥04٢ سال متولد رضایی صالح خاطرات " بود نوشته اولش صفحه. کرد باز اولشو صفحه آیدا

 نقدرا کتاب یه خاطر به ما یعنی ؟ باشه صندوقچه تو کتاب این باید چرا داره؟ ربطی چه راز به و کیه رضایی صالح

 کشتیم؟ خودمونو

 کیه؟ صالح: آیدا

 .بعدی صفحه بزن -

 :خوندن به کردیم شروع هم با وار زمزمه و زد ورق رو بعدی صفحه آیدا

 آفرید را عشق آنکه نام به "

 از یکی و بخونم معماری مهندس رشته در و درسم تونستم پدرم لطف به٥04٢ هستم سال متولد رضایی صالح من

 هیچ دادم دست از بود سالم پونزده وقتی و مادرم. کنم تاسیس رضاییان اسم وبه مهندسی های شرکت بهترین

 مادرم مرگ از بعد پدرم. نمیکنم فراموش و داشتم که تحصیلی افت و میکردم خاکش سر که هایی گریه وقت

 دنیا این از کل به و میکرد سرزنش خودشو مدام و میزد حرف خودش با و شد گیر گوشه خیلی و افسرده خیلی

 گریه یا نمیداد جواب میکنی؟ سرزنش خودتو چرا میپرسیدم بابا از هم وقتی نمیدونستم و دلیلش. شد زده

 از بعد بابام. کردم زندگی مادر بدون سالمه24 که االن تا. کرد تصادف میرفت خرید به داشت وقتی مادرم. میکرد

 و کرد واگذار من به و شرکت همین برای برسه شرکت کارهای به نتونست و شد گیر زمین کرد قلبی سکته اینکه

 .من دست سپرد و چیز همه

 لسا چند بعد ولی گرفتم کمک ازبابا جاها خیلی تو کنم اداره و شرکت خوب نمیتونستم و بودم وارد تازه چون

 یشپ وقت چند همین و شد تر پیر خیلی بابا سال چند این تو بیام بر کارها همه پس از و باشم مستقل تونستم

 .میکنه تحمل و زیادی غم میدونم ولی میکنه رفتار خوب من جلو داره دیابت فهمیدم

*** 

 قابل برام اصال شمال میاد داره شنیدم و اسمش حاال تا نه و دیدمش حاال تا نه که ای خاله رسید خبر برام امروز

 .نمیدونستم دربارش چیزی من چرا و شده پیداش مدت همه این از بعد چرا نیست درک

 بودم ای خاله منتظر من و بود نشسته ویلچر رو بابا. اومد باهام هم خودش استقبالش برم شدم مجبور بابا اصرار به

 دیدن با. دادم هل رو بابا ویلچر. س خاله مید دور از داره که خانومی اون فهمیدم بابا اشاره با. ندیدمش حاال تا که

. ردمک کنترل خودمو خیلی ولی گرفت بغضم ناخودآگاه داشتن شباهت هم به خیلی افتادم مامانم یاد خاله صورت

 .بود وایساده ما جلوی داشت که غلیطی ارایش و بود بیرون همش که موهایی با خاله

 .اومدی خوش وطنت به ندیدیم دیگرو هم وقته خیلی -بابا

 :گفت لبخند با هم خاله. کرد بلندی خنده بعد
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 .نمیشه آدم خود وطن مثل هیچی -

 :گفت تعجب با افتاد من به نگاهش بعد

 "...شدی بزرگ چقد درسته؟ باشی صالح باید تو -

 :گفتم آیدا وبه داشتم نگه دست خوندن از

 .بخونیم پایین ببریم و کتاب این بهتره نیس خوندن کتاب برای خوبی جای جا این -

 .بریم: آیدا

 در نانچ هم ولی کرد پایینش باال بار چند دوباره نشد باز در ولی پایین کشید رو دستگیره آیدا و رفتیم در سمت

 .بود قفل

 .کردیم گیر اینجا که نگو: آیدا

 و وسشکاب که چیزی گرفتیم غمبرک و نشستیم شومینه کنار دومون هر. نشد که نشد باز در ولی کشتی خودمونو

 یداآ به. گذاشتم زانوم رو و سرم و کشیدم عمیقی نفس. کنم گیر اینجا میترسیدم همیشه اومد سرم به داشتم

 هن و بخوره تکون جسمش نه اینکه بدون نیس اینجا کردم احساس میکردم نگاه بهش که همینجوری کردم نگاه

 شده؟ چش یعنی ترسیدم لحظه یه بود شده خیره روبرو به بکنه حرکتی مردمکش

 :گفتم و شونش رو زدم آروم و نشستم روبروش

 خوبه؟ حالت آیدا -

 :کردم صداش دوباره. بود مدلی همون بازم ولی

 شدی؟ اینجوری چرا -

 .دادم تکونش محکم و گرفتم و بازو. شده چش یعی

 .بزن حرف آیدااا -

 .سرش رو گذاشت و دستش و شد خارج حالت اون از آیدا

 .سرم آآآی: آیدا

 شدی؟ اینجوری چرا -

 .میزد حرف باهام داشت زنه همون: آیدا

 میشه؟ مگه جوری؟ چه -
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 .نمیدونم جوریش چه: آیدا

 میگف؟ چی خب -

 .اینجا بیایم باید حتما بخونیمش بخوایم اگه کنیم خارج اینجا از و کتاب این نمیشه: آیدا

 نشد؟ باز در همین واسه پس -

 .اوهوم: آیدا

 .میکنه اینجوری تورو چرا ؟ میگف خودمون جلو همینو روحه نمیشد حاال -

 .میپرسم ازش دیدمش که بعدی دفعه: آیدا

 میکنی؟ مسخرم داری -

 کنم؟ مسخرت باید چی برای نه: آیدا

 .خستم خیلی بخوابیم بریم و صندوقچه تو بزاریم کتابو این بیا... کن ولش اصن خب -

 بزنه؟ حرف آیدا با زنه باید چرا ولی. جیبم تو گذاشتم کلیدشو و کردم قفل درشو و گذاشتم صندوقچه تو و کتاب

 :گفتم آیدا به و بود ذهنم تو که چیزی همین هویجم؟ اینجا من

 هویجم؟ اینجا من پس بزنه؟ حرف تو با باید زنه چرا -

 .بپرسم ازش بعدی دفعه تا کن لیست و سواالت گفتم بار یه: آیدا

 .کردی مسخره منو که هم تو -

 :گفتم بلند بشیم خارج اتاق از اینکه از قبل

 م؟قشنگ باشه عزیزم؟ باشه؟باشه بخوابیم بزار داری دوست کی هر جان هستی کی نمیدونم که خانومی ببین -

 تکمک بیشتر میخوای گه رازته خودتو تقصیر همشم رفته گود زیرش کشیدم؟ چی میبینی دیدی؟ چشامو زیر

 .خوب دخمل آفرین... اینجا نمیایم دیگه که نکن سروصدا کنیم

 .برگشت سریع و حالت اون تو رفت دوباره کردم نگاه که رو آیدا

 .مخم آآآآآآآآآآآی: آیدا

 تو؟ پوک مخ تو میاد میشه چی هر هی داره؟ چیکارت زنه اون تو؟ چته آیدا -

 . داری دوست کی هر جان گفتی اینکه از شد ناراحت: آیدا

 .اینم دیوانسا چی؟ یعنی خب! وا -
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 !میشه رنده مخم میزنه زنه االن شوا الل اه: آیدا

 .کردیم روشن رو برقا و پایین اومدیم ها پله از. بستیم درو و بیرون اومدیم اتاق از

 .بیامرزه آبادتو جدو خالتو تو ننه پدرتو و خودت خدا ادیسون آخیششش: آیدا

 .بحرفیم مزخرف کتابه اون درباره فردا تا بخوابیم بریم بیا آیدا -

. بیدارم هنوز بودم خسته اون از بیشتر که من برد خوابش من از تر زود آیدا. خوابیدیم تخت رو و اتاق تو رفتیم

 قاتفا واسم که ممکنیه چیز بهترین نمیشیم عاشق وقت هیچ خوبی نفرین چه زدم خودم واسه ژکوندی لبخند

 نمک تشکر ازش دیدم رو زنه این اگه باشه یادم. بابا چیه عاشقی و عشق متنفرم بشم عاشق اینکه از چون افتاده

 ...می موضوع اون به موضوع این از انقد مغزم چرا کیه؟ صالح ولی!!!! خوبی نفرین چه بگم

 کوری؟؟؟ مگه وحشــــــــــــــی الـــــــــــــاغ آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآی -

 

 

 یه مکن خالی و حرصم اینکه برای. میمیرم میفتم خوابیدنش مدل این دست از آخر من شکمم تو بود زده پا با آیدا

 :پرید جا از آیدا! مخش تو کوبیدم دستم با محکم دونه

 کوشش؟ کو؟هااااا؟؟؟؟ روحه هاشم بنی بن قمر یا -

 .میکرد نگاه و دیوار درو لرز و ترس با و کرد روشن و اتاق برق و دوید

 هاااااا؟ من حلق تو میای پات با چرا...  االغ بود کجا روح -

 نیس؟ اینجا روحی هیچ یعنی: آیدا

 .مامان آی... بیرون ریخت رودم و دل که شکمم تو زدی چنان کردی کار چی ببین نیس روحی هیچ نـــــع -

 ( شاباته میگه بخیر شب به داداشش)  شاباته نیس مهم زیاد هم تو شکم... اومده روح کردم فکر: آیدا

 .خوابید سرجاش و کرد خاموش و برق

 .بمیرم وت دست از ایشاهلل من میخوابی؟ میگیری بمالم و شکمت بیا گلم دوست بگی اینکه جای به االغی خیلی -

 .منو کشتی هم تو بمیر بیفت خب: آیدا

 .که واقعا -

 .خوابیدیم گرفتیم و نزدیم حرفی دیگه
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*** 

 .نبود هم اونجا سالن تو اومدم کو؟ آیدا پس اِ. پایین اومدم تخت از و کشیدم ای خمیازه

 کجایی؟ آیدین -

 .آشپزخونه اینجام: آیدا

 شدی؟ خیز سحر تاحاال کی از تو -

 میز کنار ژکوند لبخند با آیدا. شد باز متر هشت و هفتاد دقیق دهنم صبحانه میز دیدن با. آشپزخونه اومدم

 و بود وایساده

 آب زد چشمکی برام. بود وایساده باکالس خیلی و بود کرده پریشون موهاشو و میز رو بود گذاشته و آرنجش

 ریخته ظرفه بره رو دو مربا بود شده آب ظرف تو ذرش یه کره میز رو بود ریخته نصفش چاییه. دادم قورت دهنمو

 .بود شده قاطی بود ریخته میز رو که چایی با و بود

 .تو به میکنم تقدیم رو صبحانه میز این جون فری: آیدا

 :کرد صدام پشت از هم آیدا. دستشویی دویدم و زدم اوقی

 شد؟ چت فریما -

 از و شستم و صورتم. باال آوردم معدمم اسید که جوری توقف بدون و بند یه اونم باال میاوردم جوری همین

 .بود وایساده منتظرم دستشویی در پشت آیدا. بیرون اومدم دستشویی

 .کردم نگاش غضب با

 بد دیگه چیز هر یا غذا قیافه من وقتی نمیدونی مگه کردی؟ حاضر بود چی اون آیدا نکنه کارت چی بگم خدا -

 .میگیرم تهوع حالت باشه

 :گفت مظلوم خیلی

 بود؟ جوری چه مگه -

 .دهنتاااااااا تو میزنم آیدا -

 :پرسیدم مشکوک حالت با بعد

 دراری؟ تالفی میخواستی تو کردی؟ عمد از کارو اون -

 چیه؟ تالفی بابا نه: آیدا
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 .خودت جون آره -

 ...برات دیگه صبحانه یه بیا خب: آیدا

 .بازی آب ساحل بریم بپوش لباس دیگه نمیخوام مرسی نه -

 .بریم باشه اومممممم ساحل؟: آیدا

 اون با اشپزخونه برم نمیکنم جرئت. میشه سوراخ معدم داره من کنم؟ کار چی گرسنمه االن من. اتاق تو رفت

 .نچ نچ نچ نچ بریزه؟ چایی نیس بلد واقعا یعنی. کرده درست که افتضاحی

 ازش یخیل ببندی و کمربندش نمیشد ولی داشت کمربند ش یقه و میخورد زیپ وسط از بود کوتاه ایم سرمه مانتو

 اون چون و پوشیدم و بود پاره پاره رانش روی که نفتیم آبی جین شلوار. پوشیدمش همین واسه میومد خوشم

 مثل و برداشتم مشکیمم کیف و پوشیدم و مشکیم شال ای سورمه گفتم بهش و کردم مسخره رو آیدا دفعه

 یعال خیلی تیپم. مژهام به کشیدم ریملمم و شدم وسوسه. زدم کننده سفید و کشیدم لبام رو لب برق همیشه

 .بود شده

. دبو پوشیده مشکی و جیگری رنگ دو شال و همرنگش شلوارکتان و بود زانوش رو تا که تنگ انابی مانتو آیدا

 .افتاد من به نگاش.میاد بهش خیلی

 .شدی خوشگل چه فری وای: آیدا

 .شدی خوشگلتری که خودت چی؟ خودت: فریما

 .میاد بهت خیلی میگم جدی: آیدا

 .زد چشمکی

 .شدی کشم پسر: آیدا

 .یدپوش اسپرتشو جیگری کفش هم ایدا و کردم پام و بود بند بند همش که ایم سورمه کتان کفش. زدم لبخندی

 نمیاری؟ کیف آیدا -

 .ندارم حوصلشو نه: آیدا

 .نشستیم ها شن رو و رفتیم پیاده ساحل تا

 .اونجا بریم باید امشبم: آیدا

 دیدی؟ رو زنه قیافه آیدا راستی... بریم مجبوریم آره -
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 .شنیدم صداشو فقط من نه: آیدا

 مُرده؟ -

 منظورته؟ رو زنه: آیدا

 .آره -

 .روحشه مُرده آره: آیدا

 .داریم سروکار روح یه با پس وای -

 :گفت و کرد دراز سمتم دستشو. نشسته کنارم ناز دختر یه دیدم برگشتم نشست یکی کنارم

 .بشینم پیشتون منم گفتم نشستین اینجا دیدم م الهه من -

 :گفتم و زدم لبخندی

 .ایداس نشسته کنارم که اینیم فریمام من -

 .دادیم دست دیگه هم با

 میکنین؟ زندگی اینجا: الهه

 .اینجا اومدیم تفریح برای روز چند یه ما نه: آیدا

 .آها: الهه

 خوشگلیه خیلی دختر. گرده ولی کوچولو صورتش و داره نازک و کوچولو لبای و کوچولو دماغ سبزو چشاش مهسا

 ینا تو! دیگه ماس شانس از بشه رنگی چشامون حداقل نیاوردیم شانس که ما. ریخته صورتش تو چتری موهاشو و

 یا نقره و سبز و وحشی سبز و نیلی و ای فیروزه و آبی چشای دختره باالس شانسشون بسی از ماشاهلل که رمانا

 !!!کمانه رنگین انگار میکنه عوض رنگ چشاش دیقه به دَم که هم پسره. قاطی

 .کنم معرفی بهشون شمارو میخوام اونطرفن دوستام: الهه

 نیستیم؟ که مزاحم -

 .میشن خوشحالم تازه بابا نه: الهه

 .میخندیدن و میکردن پرت آب هم واسه داشتن دختر تا سه.  ساحل اونطرف برد مارو

 .کنم معرفی بهتون و نفر دو این میخوام ها بچه: الهه
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 میزد خشن یکمی صورتش که دختر اولین به. کردن نگاه رو ما و کشیدن دست کردن بازی آب از دخترا تا سه

 .کرد اشاره

 .ستارس این: الهه

 .بود تر بلند همه از قدش و بود خوشگل لباش ولی معمولی صورت دومیه دختر

 .سهاس این: الهه

 یخط لباش و میومد صورتش به ولی متوسط دماغ و داشت شکلی بادومی چشای بود ای مزه با دختر سومیم دختر

 .بود

 .بارانه اینم: الهه

 .کرد اشاره تا دو ما به

 .فریماس و آیدا اسمشون میبینین که نفرم دو این: الهه

 .دادیم دست همشون با!!! بود سگ عینهو قیافش کنی نگاش نمیشد اصن دومیه دختر اون

 میکنین؟ زندگی اینجا کال یا شمال اومدین تفریح برای شما: ستاره

 .اومدیم تفریح برای -

 خانواده؟ با: ستاره

 .خودمون نه -

 .کنه معرفی خودشو تکی تکی کی هر بکنین رو سواال این تیکه تیکه که این جای به: مهسا

 .خودمون معرفی به کردیم شروع و نشستیم شنا رو همه

 و گذرونی خوش برای روز چند دوستام و هام پسرخاله با میخونم معماری مهندسی سالمه 20 یقینی ستاره: ستاره

 تهرانیم و دارم داداش هم تا دو اینجا اومدیم اینا

 .کرمانیم اصل در و دارم خواهر هم تا دو میخونم معماری مهندس ستاره مثل سالمه22 مختاری سها من: سها

 زندگی اینجا ولی شدم بزرگ تهران تو و دارم خواهر یه و میخونم پرستاری سالمه 22عظیمی باران من: باران

 .میکنم

 اینجا اومدیم خودمون آیدا با و سربازیه که دارم داداش یه و میخونم دندونپزشکی سالمه 2٢ کریمیم فریما من -

 .میکنیم زندگی تهران تو و تفریح برای
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 .میکنم زندگی تهران تو و میخونم دندونپزشکی دارم کوچیک داداش یه سالمه 2٢ سامانی آیدا من: آیدا

 .طرفیم دکتر خانوم تا دو با پس: ستاره

 یافهق اون با نیس بعید ازشم کنم خفتون میخوام میگه انگار جوریه یه چشاش میکنه؟ نگاه اینجوری رو ما چرا این

 ! سگیش

 

 

 .اومدم دنیا شمال تو و بچم تک و میخونم کتابداری سالمه 2٥ ایزدی الهه من: الهه

 انمام. میکرد نگاه جوری یه آیدا و من به ستاره این اال اومدم کنار همه با من خندیدیم و گفتیم هم با ساعت دو تا

 !میترسم این از من

 ما؟ ویالی بریم میاین نشستیم خیلی اینجا ها بچه: مهسا

 خاکمون جنگله همون تو بعدم و کنن خفه ویالشون ببرن رو ما تا کرده هماهنگ اونا با ستاره این خودم جان به

 ببین کنن

 .گفتم کی من

 .نمیشیم مزاحم مرسی نه -

 .میکنیم نگاه هم با میزاریم فیلم چیه؟ مزاحم بابا نه: مهسا

 !نه که کردم اشاره آیدا به ابرو و چشم با. کنه اغفال رو ما و بزاره بد بد فیلمای این از میخواد حتما! ههههههههه

 .داریم کار بریم باید خودمونم ما نه: آیدا

 .میشما ناراحت: سها

! خدا با شبعقی کنیم ریسک و بار یه این بزار حاال گفتم خودم پیش. زد کپک دهنم که گفتیم و گفتن آره و نه انقد

 .میاد بر چیزی هر امروزی دخترای این از. میسپارم تو به خودمو خدایا

 .باشه... خب -

 .نزدیکیه همین بیاین دنبالمون پس: مهسا

 .پشتشون ما و میرفتن ما از تر جلو اونا

 باشه؟ میگی بهشون خودت نه بگو میگی من به کردی؟ قبول چرا فریما: آیدا
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 .که نه بگم نمیشد کنم چی خب -

 .چل و خل خنگ بگی نه نیمتونی حتی سرت تو خاک: آیدا

 .شدی هاپو باز شدیا پرو باز -

 .بخوره آدمو میخواد انگار میکنه نگاه اینجوری چرا ولی من به نه میگن ستاره اون به هاپو: آیدا

 .نکرد خفه رو ما این ویال تو اگه -

 .نزن بد نفوذ: آیدا

 .میگم راست دارم خب -

 نمیرن؟ ما ویالی طرف اینا احیانا: آیدا

 یه اینا نکنه هس؟ مسیر این تو ویال تا چند مگه چی؟ یعنی خودمون ویالی میریم طرف این از ما میگه راست

 نم چشای میرفتیم تر جلو که چقد هر کنن؟ نفله رو ما میخوان و کجاس ما ویالی فهمیدن نمیدونم من که جوری

 ااین به پسرا آهــــــــا.  نیس اوطرفا ای دیگه ویالی هیچ گودزیال پسرای اون ما ویالی جز به میشد تر گشاد

 گول راحتی به خیلی کردن؟ فکر چی ما درمورد االغ پسرای اون ما ویالی بیارین رو دخترا تا دو اون گفتن

 .دیگه داره هم رو اینا کردن ریسک. نمیشه باورم خوردیم

 .جاس همین هم ما ویالی -

 واقعا؟: الهه

 اوهوم -

 ترسناکه؟ که بزرگه ویال اون: الهه

 ترسناکه؟ کجاش: آیدا

 شماس؟ ویالی اون واقعا... شنیدم ویال اون درباره زیادی شایعات من آخه: الهه

 .آره -

 .دیگه مشکیه نماش که همون:الهه

 .همونه آره -

 .ترسناکه وایی شباش مخصوصا موندین اونجا تنها دوتایی چجوری بزرگه خیلی: الهه
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 ویال یمبرگشت شدیم ضایع پسرا جلو شدیم چالغ اومد سروصدا که شب موندیم اونجا زیاد بدبختی به گفتم دلم تو

 که دشمبع شدیم گم جنگال تو شدیم فرو گودالی تو شدیم قایم دیوار گوشه شدیم چلو شد که شبش شدیم نفله

 !!!ما ویالی داستان بود این بله. شدیم نابود کال

 !خوبه هم خیلی ترسناکه کجاش بابا نه: آیدا

 کدومه؟ شما ویالی بگین میشه -

 .شما تکی ویالی: الهه

 .میکنن زندگی اونجا( پسراس دنبال چشامون ما نکنن فکر که مرد گفتم عمد از) مرد تا چند دیدم من قبال -

 گذاشتیم قرار هم با اورده خودش با دوستاشم و اونه مال ویال و سهاس پسرخاله یکیشون میگی اونارو اهان: الهه

 با هم ها موقع بعضی ما خونه میریم همه شب شماله تو ما خونه چون... اونا مال شب و باشه ما مال ویال این صبح

 .برمیگردیم بعد و میمونیم ویال تو شبم ها خاله دختر و پسرا

 .اینطور که پس آها: آیدا

 وت بخوره سرنوشت این اِی سرنوشت؟ میگن این به یعنی االن هستن؟ توش هم پسرا که بیام جایی باید من چرا

 تیمرف و شدیم چالغ ما که اونموقع چون پسرا صبحا میموندن ویال تو دخترا شبا کاش ولی. بمیرم بیفتم من مخ

 .خاصیت بی االغ پسرای اون تا میکردن کمکمون دخترا ویالشون

 .بود ریخته بهم جا همه بودیم اومده که اوندفعه مثل تو اومدیم و و کرد باز رو ویال در سها

 .شدم خسته دیگه نکردن؟ تمیز و پاششون و ریخت اینا باز: سها

 .پسراس کار اینا که میبینین ولی ببخشید: الهه

 .شده باز گودزیالها این ریخت بی جمال به چشمم قبال بله بگم میخواستم

 دمدی که کردم نگاه آیدا به خورد پام پشت به که ای ضربه با. کردن جمع به کردن شروع تند تند دخترا تا چهار

 .کمکشون رفتم منم. کن کمک بکش زحمت هم تو یعنی که گرفتم منظورشو کنه کمک بهشون میره داره

 چی؟ برای شما فریما... آیدا اِ: سها

 ...نکنیم کمک میشه مگه: آیدا

 .اونطرف برد و کشید رو آیدا منو بازوی سها

 .بکشم کار ازتون اونوقت مایین مهمون شما نمیشه اصال: سها

 .میشما ناراحت سها: آیدا
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 .کنین کمک بخواین شما که نیس خوب اصال میشم ناراحت من: سها

 بده؟ مگه کردن کمک نداریم هم با رو حرفا این دیگه ما -

 ...اخه: سها

 !!!نداریم ماخه آخه: ایدا

 میترسیدم که بود تنگ انقد شلوارم شم خم حسابی درست نمیتونستم اصال من کردن جمع کردیم شروع

 مالحظه یکمی االغ پسرای. شد تموم باالخره ولی بود پاره پاره همون که خودشم بره در زانوش یا بجره خشتکش

 هن نیس بد کردن کمک یکمی آوردن؟ گیر حمال وضعشه؟ چه این آخه نمیکنن رو زده فلک بدبخت دخترای این

 خدایا شدن؟ آفریده چی برای مسخره موجودات این نمیدونم خودشونه پاشای و ریخت اینا! چی؟ برای کمک اصال

 .میگم راست خب ولی کردم دخالت کارت تو ببخشیدا

 .راست سمت دومیه در اتاق اون تو بزارین درارین مانتواتونو: سها

 از و گرفتیم عبرت درس رفت آبرومون پسرا جلو که دفعه خداروشکراون. باال طبقه رفتیم و دادیم تکون سرمونو

 تیمرف چالغیه موقع منظورم شب اون که میشد اتاقی همون دومیه در. نپوشیدیم منگولی گل خوشگل لباسای اون

 سالب و بود ولو زمین رو ساک دونه یه چمدونو تا سه فقط بود همون دکوراسیونش. کردیم باز درو. خوابیدیم اونجا

 تا اشتمد شلوار کاش بودم پوشیده باز یقه قرمز تاپ مانتو زیر. دراوردیم مانتومونو.بیرون بود ریخته توش از مباسا

 پایین رفتیم هم با. بود پوشیده ساده مشکی تاپ آیدا. تنگه و میکنه اذیت خیلی میکردم عوضش پوره پاره این با

 شلوار بلیز که سها جز به بودن پوشیده شلوارک و تاپ همشون بیرون اومدن اتاق یکی اون از دخترا تا چهار

 .پایین رفتیم. بود پوشیده

 .باشین راحت مبل رو بشینین: الهه

 . نشستیم مبل رو

 بزارم؟ چی کنیم نگاه بزارم فیلم میخوام: سها

 .داری دوست چی هر نمیدونم: آیدا

 دیدین؟ و خون فیلم: ستاره

 ترسناکه؟... نه: آیدا

 .آشامه خون پسره فقط نه: ستاره

 .باالش هطبق مخصوصا خودمون ویالی بریم بتونیم عمرا اونموقع دیگه که کنیم نگاه ترسناک فیلم مونده همینمون

 نیس؟ ترسناک مطمئنی -
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 .بابا آره: ستاره

 میخوابین؟ شبا بزرگی اون به ویالی اون تو چجوری میترسین فیلما این از شما:الهه

 .نیس ترسناک اصال توش بیای اینجوریه ظاهرش: آیدا

 .جوریه چه ببینم ویالتون بیام بار یه باید پس: الهه

 .میگشت فیلمه دنبال و تلوزیون به زد فلشو سها

 .ایه کریه فیلمه: سها

 واقعا؟ اِ: آیدا

 داری؟ دوست ای کره خیلی آره: سها

 .میمیریم نبینیم ای کره فیلم روز یه فریما و من اگه خیلی: آیدا

 .نکنه خدا: سها

 .کرد پلی فیلمرو سها

 تو بیاد نمیتونه و نیس ها انسان مث چرا که بود ناراحت و میکرد زندگی جنگل تو و بود آشام خون بود پسری یه

 هپسر و میبینه صدمه و جنگل تو میاد دختر یه روز یه. میکشه روانی بیمار یه مامانشم بگم اینم البته. شهر

 و بره میشه مجبور دختره. میشن خیره هم به پسره و دختره و ممنون میگه بار دویست دختره. میده نجاتش

 تو پسره این اِ. شده شکلی چه شده بزرگ ببینم بزار خب. میشه بزرگ افسردگی با پسره. میزاره تنها رو پسره

 عینک پوشیده توسی پالتوی! خوشتیپ چه اوه اوه! دخترس اون داداش کرده بازی هم اومدی ستاره از تو فیلم

 آشام خون آخه موندشه عقب مدل از اشام خون کنم فکر بیمارستان؟ میره داره چرا وا. چشاشه تو خوشگلشم

 زا زره یه! قلب؟ دکتر اونم دکتره؟ این وا! مردن جورایی یه داره دما بدنشون نه دارن قلب ضربان نه نمیشه مریض

 عقب که هم واقعا شده؟ دکتر جوری چه این اونوقت میخوره بیرون میریزه و طرف روده و دل بیاد خون یارو بدن

 اون از دکتردیگه یه اوه اوه.شد خیره افق به و دراورد عینکشو آروم میکنه نگاه و بیمارستان داره االن. موندس

! بلنده موهاش! دختره اینکه. کرد نگاه یارورو اون غضب با پسره! خوشتیپه پسر این به خورد میدوه داره طرف

! گله از برتر پسران تو جاندی که این ــه� �نــــــــــــــــــــ.کرد نگاه رو پسر و برگشت دختره

 هد کنم فک بلند پاشنه کفش پوشیده دکتری لباس صورتش تو ریخته چتری موهاشو و بسته باال از موهاشو

 ونا و میپوشید لباس االغ عین و بود مونده عقب خیلی گل از برتر پسران تو! مشکی ساپورت با هست سانتی

 .میبست خرگوشی مسخرشو کوتای موهای

 بود؟ نکرده بازی آمدی ستاره از تو...تو آشناس قیافش هم پسره اون! خوشگله چه ها جاندیه این: آیدا
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 .خودشه چرا -

 .بودمش نگرفته حاال تا خودم چرا باحالیه فیلمه چه جان ای:آیدا

 بهش هم پسرخوشتیپه و میاد خوششون هم از تاشون دو هر و میشن آشنام هم با پسرخوشتیپه و جاندی

 وعینه پسره بابا کردم شوخی! میکنن زندگی جنگل تو میرن هم با و میکنه قبول جاندی میده ازدواج درخوست

 .نمیده محلشم هیچی دیگه که دختره یخچاله

 دمیش ترمیم داشت پوستش یواش یواش پسره. بود اونجا جاندیم.شد زخمی صورتش پسره چیشد نفهمیدم یهو

 خشکش همینجوری جاندی. صورتش رو گذاشت دستشو سریع پسره کرد نگاش شده قلمبه چشای با جاندی که

 هیچکی البته میکشونه خودش دنبال رو همه و شده ترمیم صورتش پسره این میگه همه به میره فردا. بود زده

 داد آشامه خون بفهمه کسی میترسید هم خوشتیپه پسر این. یو خانم اسمش اینجاهم. نمیکنه باور حرفشو

 وی خانم و بیمارستان اومد بود زده چسب زخمش جای که صورتی با پسره. بکشه بخیه جای صورتش رو دوستش

 .کردن مسخره جاندیو همه داره بخیه صورتش دید و کند صورتش از چسبو حرکت یه با االغه جاندی همون یا

 راهو؟ همه این میره کی بشه تموم تا مونده قسمت عالمه یه حاال

 بشی میخوای تو شم آشام خون خدامه از من دیوانه آخه. انسان بشه کنه کاری که بوده این دنبال همش پسره

 انسان؟؟

 الهه. ممیکنی نگاه داریم عصره شیشه ساعت که االن تا صبح از بابا بگیرم خودمو جلو نمیتونم میاد خوابم خیلی

 هک منم میکنه خروپف که هم باران خوابیدنه مرز تو هم ستاره بازه نیمه چشاش که سها. ولو زمین رو اونطرف که

 ودمب این جای اگه من نمیزنه پلکم حتی میکنه نگاه ذوق و شوق با باز االغه آیدا این ولی میمیرم خستگی از دارم

 و گذاشتم هم رو چشامو. میپرسم آیدا از بقیشو بخوابم میخوام درک به هم فیلمه. بود شده خشک چشام االن

 .خوابیدم

 

*** 

 .شنیدم صدایی که بودم بیداری و خواب تو

 .نرین هم شما اینجا میان امشب ها بچه -

 .باشه -

 پتو؟ زیر رفتن کله تا کین اینا -

 .دوستامن اینا خب... اینا؟ -
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 .برسیم خونه کارای به تا برن کن ردشون -

 زدنه؟ حرف وضع چه این اِ -

 .بیرون کنم پرتشون خودم مجبورم -

 .وایسا نکن -

 رو پتو آروم. پتو زیر کردم رد دوباره خودمو وایساده سرم باال که راشا قیافه دیدن با. شد کشیده سرم از پتو

 :گفت و کرد تعجب دیدنم با راشا. بود لختی لباسم چون سرم پایین تا پایین آوردم

 اینجا؟... تو -

 :گفتم خودش مثل خوابالود

 .اینجا من آره -

 میشناسین؟ دیگرو هم شما: سها

 .متاسفانه بله -

 :گفت و سرش رو کشیدش آیدا که کشید سرش از رو پتو و وایساد آیدا سر باال آدرین

 .بخوابم میخوام بروگمشو -

 .گرفتن گاز لباشونو همه دخترا تا چهار

 .پاشو: آدرین

 :گفت و برداشت سرش از رو پتو آیدا

 ...خو اینجا نمیبینی چیه هااااا؟ -

 .ماسید دهنش تو حرف وایساده سرش باال که آدرین دیدن با

 کنین؟ کم و زحمت و بیدارشین نازتون خواب از میشه حاال: آدرین

 :گفت بود آروده کم که هم آیدا

 .میرم باشه... که واقعا -

 اونو همون واسه بود تاپ لباسش چون کنه عوض و لباسش تا باال رفت بود پیچیده دورش که جور همون رو پتو

 تانگش با. میکرد نگام جوری همین و انداخت باال ابرو یه راشا. بودم نشسته همچنان که منم. بود پیچیده دورش

 :گفتم و کردم اشاره باال طبقه به
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 .میرم باشه خب امممم برم؟ باید منم -

 ماومدی و کردیم عوض لباسامونو. خندیدم ریز ریز و باال رفتم و پیچیدم خودم دور بیشتر رو پتو ایدا مثل منم

 :گفت و وایساد جلومون سها. پایین

 .برین نمیخواد -

 :گفت نگرانی با آیدا

 چی؟ برای -

 میشه؟ چی مگه باشین هم ها شما هستن ها بچه همه امشب: سها

 !شده چیزی کردم فکر اها: آیدا

 .نمیخواد نه: آدرین

 !!د؟ چقـــــــــــــــــــــــ ادب بی این اخه چقد

 .شدیم مزاحمتون زیادی االنشم همین تا نه: آیدا

 ...مزاحمتی چه: سها

 :گفت ساتیار که کردن نگامون مکث با ای ثانیه چند یه همشون. شدن وارد ارسالن و فرداد و ساتیار موقع همین

 دارین؟ کار چی اینجا بگین میشه -

 .میکردیم زحمت رفع داشتیم االنم همین... نمیخوریم ویالتونو نترس -

 .تو بیاد بندازه سرشو گاو مثل یکی نداره دوست باشه من جای کسی هر: سایتار

 چی؟ یعنی ساتیار اِ: الهه

 :گفت عصبانیت با آیدا

 !قیچیت چَپَندر ویالی اون و خودتی گاو -

 .بیرون کنم پرتتون دیگه جور یه باید اینکه مثل نه: ساتیار

 .پلیس بزنم زنگ منم تا بیا داری جرئت: آیدا

 .شده خونم وارد من اجازه بدون خانوم این بگم میتونم مدرک و دلیل با من کردی؟ فکر چی خودت پیش: ساتیار
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 شالق ضربه 2٢ میگی تو که گاوی همین میدونی هیچ بزنن حرف درست ندارن حیا و شرم بعضیا میگم منم: آیدا

 داره؟

 .داره زندان سال 2٢ دیگران خصوصی حریم و خونه به شدن وارد میدونی هیچ: ساتیار

 .بزن حرف بعد کن تحقیق برو اول ساله 2 میکنی؟ بلغور خودت واسه چی: آیدا

 نمیکنا؟ شوخی میزنم زنگ گفتم اینکه: ساتیار

 .میگه چی کی ببین کن باز گوشاتو میکنی شوخی گفتم من مگه: آیدا

 !خدا به میشد گیج آدم میدادن همو جواب تند تند انقد

 !میکنم شکایت ازت باش مطمئن باشه یادت و زدی که حرفی این: ساتیار

 میترسونی؟ کی از منو کن شکایت: آیدا

 .دید خواهیم: ساتیار

 .دید خواهیم: آیدا

 :گفت اخم با و اینا حرفای وسط اومد ارسالن

 هم وت ساتیار میکشونین دادگاه و شکایت به و کوچیکی این به مسئله چیه؟ پلیس و دادگاه شما؟ میگین چی -

 .بزن حرف درست

 .بگو یارو اون به میگی من به فقط چرا: ساتیار

 .داره اسم یارو اون کن جمع و حواست: آیدا

 !داد بهش میشه و االغ صفت واقعا که اینجاس. میکردن نگاه رو اینا داشتن شده خشک باران و ستاره و و سها

 فهمیدین؟. نمیکنه کاری هیچ کس هیچ منه ویالی این بسه بسه: ارسالن

 میگه چرا االغ ساتیار این پس!! قولنگا قاز این نه شخصیته با آدم یه مال حداقل خوب چه ارسالنه ویالی پس اِ

 !درمانی گفتار کالسای برم جلسه چند یه باید همه به میدم فحش من چقد منه؟ ویالی

 .میزد حرف تو با جوری اون نباید کرد ساتیاراشتباه اصال نداره اشکال آیدا: سها

 .نکردم اشتباهی هیچ من: ساتیار

 .کنین آشتی و بدین دست دیگه هم با ساتیار...  آیدا... نزن حرف ساتیار هیسس: سها
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 یبدبخت ما واسه پسرا این وجود کال بود اینجا از بهتر کودکستان میرفتم کنن آشتی که سالن چهار بچه مگه

 .آورده

 کنم؟ آشتی که بچم من مگه: آیدا

 از ما کردن فکر متنفریم نامحرم به دادن دست از آیدا و من. کرد نزدیک هم به و کشید و ساتیار و آیدا دست سها

 .دختراییم اون

 .نیس مهم سها: آیدا

 .بده دست نمیشه که گفتم: سها

 دستمال وآیدا کردن ول همو دست سریع و دادن دست هم به آروم چپکی قیافه با ساتیار و تمام کالفگی با آیدا

 .میسابید و دستش کف و دراورد جیبش تو از کاغذی

 .شد حاال آها: سها

 .نیس میکروبی دستم نترس: ساتیار

 !!دماغت تو کردی دستتو روز اون دیدم آره: آیدا

 من؟ کی؟: ساتیار

 .من پ ن پ: آیدا

 .اومدم دستشویی از االن تازه نکردم کاری چنین من: ساتیار

 .شد تا هشت چشاش آیدا

 دستشویی؟؟؟: آیدا

 .کرد نگاه دستاشو ترس با و

 وشت دستاشونو که جاییه دستشویی ها ایرانی لغت فرهنگ تو داره؟ مشکلی شویی دست تو تو نظر از: ساتیار

 .میشورن

 :گفت و کرد اشاره وآیدا من به خنده با سها

 .مایین مهمون امشب هم تا دو شما -

 ...نمیشه سها -

 .میشه هم خوب خیلی: سها
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 ...اخه -

 .سادس همی دور یه... میشما ناراحت باز فریما: سها

 .بیایم و کنیم عوض لباس ویال بریم وایسا فقط... باشه -

 :گفت و شد نزدیک بهمون سها

 . بیاین و برین زود باشه -

 :گفت بشنوین خودمون که جوری آروم

 .شدین آشنا پسرا این با جوری چه که میگین برام حسابی درست و -

 .بیرون اومدیم ویال از. دادیم تکون سرمونو

 .بیاریم در و کردن پسرا که کارایی تالفی بیا آیدا -

 جوری؟ چه: آیدا

 .جوریه چه شرایط ببینیم نمیدونم -

 پوست در دادم جوابشو داد کیفی چه ولی... .ساتیارعوضی اون و فرداد مخصوصا موقعیته بهترین این آره: آیدا

 .نمیگنجم خودم

 .کردم نگاش چول چفت

 ببینی؟ منو شادی نمیتونی چیه؟: آیدا

 .مدلی این دیگه نه ولی چرا -

. یکردیمم کل کل هم با پسرا ویالی برگردیم دوباره و کنیم عوض و لباسامونو خودمونو ویالی بریم که که موقعی تا

 نگز اینکه از قبل. دیگس چیز یه کردن کل کل پسرا با ولی نمیشه روز روزمون نکنیم کل کل هم با ما روز یه اگه

 :افتاد یادم چیز یه بزنم درو

 .خونشون ببریم نخریدیم هیچی ما آیدا -

 .بریم جوری همین بیا کن ول... خدا ای: آیدا

 .بخریم چیزی شیرینی بریم بیا نمیشه نخیر -

 در. زدیم رود زنگ. برگشتیم و گرفتیم تر شیرینی و کردیم پیدا فروشی شیرینی بدبختی با و شدیم ماشین سوار

 .دراوردیم کفشامونو. تو اومدیم دادیم هل درو.شد باز تیکی صدای با همیشه مثل
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 :گفت و جلومون اومد الهه

 کردین؟ دیر اینقد چرا -

 .جلوش گرفتم و شیرینی

 .کنین کارا این از نبود الزم کشیدین؟ زحمت چی برای بابا: الهه

 .نداره رو شما قابل -

 هدیگ پسر و دختر تا چند با و ساتیار و راشا و فرداد دیدیم هال تو امدم. آشپزخونه گذاشت و شیرینی رفت الهه

 با برنزه و کشیده صورت بود خوشتیپ خیلی پسر اولین.نشدن بلند تا سه اون ولی شدن بلند ما دیدن با نشستن

 بهش بیش و کم که داشت صورتش تو هم کمی ریش ته یه عقابی دماغ و خطی لبای و درشت تقریبا چشای

 .آیدا بعد و دادم دست بهش من اول. میومد

 .خوشبختم آشناییتون از میالدم من -

 .آیداس دوستم اینم و فریمام منم -

 با میخورد گره پشت از که صورتی تاپ و بودو حنانه اسمش که دادیم دست دختری وبا. نشست و زد لبخندی

 و نبود اومده ساده همه بود پوشیده دامن و کت که دادیم دست دیگه دختر یه با بود پوشیده مشکی کتان شلوار

 تدس بود امیر و مبین و ایمان اسماشون که هم دیگه پسر تا چند با. بودن نشسته اینا و شلوار و تاپ با معموال

 .کنیم عوض لباسامونو تا باال رفتیم خودمونم. کردیم آشنایی ابراز معروف قول به و دادیم

*** 

 :آیدا

 و تش ازاین خودش بلیزه. زیرش پوشیدم مشکی تاپ و بود مشکی خودش که بلیز یه من. کردم عوض لباسامونو

 وشزان که مشکی جین شلوار و پوشیدم مشکی تاپ یه زیرش همین واسه میومد پایین تا زیادی شم یقه بود شال

 اگه ٥6٧ قدم چون کردم پام سانتیمو سه مشکی صندل و پوشیدم و بود مدلش خاطر به اونم که بود پاره کمی یه

 دزیا. کمرنگ صورتی رژ از میشد خالصه که کردم ای ساده آرایش! زرافه میشم بپوشم سانتی ٥٢ یا ٧ صندل بخوام

 زکنا شال و و بستم باال از موهامم. کنیم رنگش بشینیم نیس نقاشی دفتر که ما صورت نمیاد خوشم آرایش از

 .بپوشونه اینارو گلومو که انداختم سرم رو جوری هم مشکی

 ایه شکوفه سینش رو و داشت کش شکمش و کمر دور و بود پوشیده شو تر بلند ولی بلیز حالت چیزی یه فریما

. بود دهز هلویی گونه رژ و لب برق و بود پوشیده توسیم کتان شلوار و بود توسی رنگش و داشت خوشگل و ریز ریز

 یدهپوش سانتی سه کفش من مثل اونم و بود انداخته سرش رو رنگی توسی شال و بود بسته باال از و موهاش اونم و

 مانتو و گرفتم دستم تو و چرمم کوچیک دستی کیف. قدش ٥64 اون فقط نداره فرق قدمون زیاد فریما و من بود
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 شدن اضافه نفر دو دیدیم پایین اومدیم ها پله از که همین. پایین رفتیم فریما با و گذاشتم ای گوشه یه مرتب مو

 مشکی دامن و تاپ و میکرد نگامون پوزخند با و داد دست و کرد سالم زور به که مغرور خیلی خیلی دختر یه

 اسمش و بود سالش نوزده که دادیم دست دیگه پسر یه با. بود کرده درشت فر و موهاش و بود پوشیده شیکی

 رنجآ تا آستیناشو که توسی پیرهن فرداد. میومد بهش واقعا تیپش.  میومد آشپزخونه از داشت فرداد. بود سامان

 ای سورمه جین شلوار با هفت یقه ای سورمه بلیز هم راشا و بود پوشیده مشکی کتان شلوار و باال بود داده

 مبل رو رفت و و کرد پام سرتا از نگاهی فرداد. بود پوشیده تیره قهوای شلوار با راه راه خردلی پیراهن ساتیارم

 .نشست تکم هم فریما و نشستم کنارش مجبوری بود خالی میالد جای کنار. زدم براش پوزخندی. نشست

 چیه؟ پسرا برای ات نقشه فریما -

 .نمیدونم: فریما

 میدونی؟ چی تو پس -

 .بگو داری ای ایده خودت تو اگه: فریما

 .نده جواب سوال با و سوالم -

 .باشم داشته میتونم ای نقشه چه نظرت به اینجا نشستم االن همین من: فریما

 .داری چیزی یه پوکت کله اون تو همیشه تو -

 .شد شروع فحشات باز: فریما

 .شی آدم تا بدم فحشت باید -

 .میکردیم هوار هوار که نکنین فکر میگفتیم آروم صدای با رو اینا همه

 بگم؟ بهت و همیشگیم خوشگله فحش همون منم میخوای: فریما

 االغه؟ منظورت -

 .میخوره شخصیتت به هم خیلی... آره:فریما

 .میخوره گدا گورخر شخصیت هم تو به -

 .خودتی گدا: فریما

 .خودتی االغم -

 مونآبرو اینم جلو دیدی آه.میکنه نگامون داره رفته باال ابروی و تعجب با میالد دیدم برگردوندم آروم آروم و سرم

 :گفتم نکنه نگاه رو ما هی اینکه خاطر به منم. دارن مزمن درگیری خود تا دو این میگه خودش پیش رفت

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر دوستام و من | پنهان راز رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

143 

 

 .باشین راحت بفرمایید -

 هر که چرا نمیدونم من. میالد این خوشگله چه ولی.برگردوند وسرشو داد تحویل چولی چفت لبخند هم میالد

 که تتفاو این با فقط بود میالد جفت. میالد سمت اومد بچه دختر یه بدو بدو! خوشگله چه میگم میبینم و کسی

 علومهم بود بسته خرگوشی موهاشو و بود پوشیده سفید ساپورت با صورتی پیرهن و بود میالد تراز روشن موهاش

 :گفت گونه بچه لحن با. نمیدونم بچشه شایدم نه خواهرشه

 میکشی؟ نداشی بالم میالد داداش -

 .خواهرشه که میفهمیم اینجا از خب

 .نمیشه االن جان میرندا نه: میالد

 هم به که خوبه خیلی. میخوره هم به اسماشون میرندا و میالد! میوفته نوشابه یاد آدم میرندا قشنگی اسم چه

 مه با داریم زیادی سنی فاصله اینکه وجود با آرین منو اصن. نیستیم شبیه هم با هم زره یه آرین منو ن شبیه

 به و دادممی شکستش همیشه من و میجنگیدیم هم با اونا با همیشه هستن پالستیکیا شمشمیر این با میجنگیم

 .میکردم افتخار خودم

 .دیگه بیال داداشی:میرندا

 .نیس موقعش االن میرندا نه: میالد

 :گفتم سریع من

 .بریم خاله با بیا -

 مهسا نمیشناسم حسابی درست کسیو من اینجا آخه. کردن نگام و برگردوندن سرشونو همزمان میرندا و میالد

 .بچه این فقط میمونه پس نمیشه ابدا و اصال که پسرا یکی اون با آشپزخونن هم اینا

 .بیا باهام هم تو خاله آله: میرندا

 .کنی اذیت رو خاله نمیخواد میرندا نه: میالد

 خاله؟ نه مگه... کنه اذیتم چی برای بابا نه -

. بیا مه تو یعنی که کردم له هم فریما پای میشدم بلند مبل رو از داشتم که موقعی. کرد پایین باال سرشو میرندا

 :گفت نزنه هوار کرده کنترل خودشو که جوری زور به.  گرفت درد پاش بدجوری بود بلند پاشنه کفشم چون

 وحشی؟ مگه میکنی له پامو چرا: فریما
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 شتپ تق تق صدای از. باال طبقه بردم و گرفتم رو میرندا دست. کرد نگاه ما های درگیری خود به و برگشت میالد

 .جلوم پرید فریما. سمتم میاد تند تند داره که فریماس صندالی صدای فهمیدم سرم

 .شد داغون پام میاری در بازی وحشی چرا: فریما

 .بیای سرم پشت هم تو که بگم جوری یه باید خب -

 .کنی له منو بزنی اینکه نه بزنی حرف مواقع جور این توی که آفرید؟ چی برای و زبان خدا: فریما

 بکشیم؟ نقاشی بریم کجاس دفترت خاله خب... وایساده منتظر بچه این ببین رفت شد تموم دیگه بسه -

 رایب اونم آبی رنگ از من ولی نبود بد اتاقه. بود آبی ست تمام اتاق. کرد باز درشو و اتاقی سمت برد مارو میرندا

 کنارش هم رنگه 2٢ رنگی مداد جعبه و بود زمین رو طراحین برای که بزرگا این از دفتر یه. نمیاد خوشم زیاد اتاق

 :گفتم فریما به. بود

 ؟ آفتاب غروب اونم بکشی؟ نقاشی آوردی ورداشتی شکرستان دفتر تو آورده خودش با طراحی دفتر بچه این -

 کنی؟ مسخره منو میاد خوشت انقد چرا: فریما

 کنم؟ مسخره کیو پس نکنم مسخره تورو اگه -

 از تیح بود صفر نقاشیم نمره میرفتم مدرسه که ها موقع اون. افتضاحه خیلی بگم یعنی نیس خوب نقاشیم اصال

 .میکردن اضافه بهم نمره دو ارفاق با معلما. بکشم نمیتونستم هم چوال چفت خونه این

 بکشم؟ برات چی میرندا -

 .نییدونم: میرندا

 .کنم فک وایسا پس خب -

 .شمبک عنکبوت که اینه گزینه بهترین پس. میمالید هم به دستاشو داشت که دیدم دیوار گوشه عنکبوت یه

 .بکشم عنکبوت برات میخوام -

 عنککوک؟: میرندا

 .عنکبوت نه -

 .عنککوک: میرندا

 .عنکبوت -

 .عنککوک: میرندا
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 .عنککوک همون باشه -

 و کشیدم لب یه. کشیدم پراکنده چشم تا شش و کشیدم چول چفت دایره یه. کردم شروع صفحه باالی از

 پا تا شیش پنج! بود برابرعنکبوته ده دندوناش که جوری دادم امتداد صفحه پایین تا همینجوری تیزشو دندونای

 .کشیدم کفش پاش هر برای و کشیدم دورش هم

 .عنککوک اینم -

 عنککوکه؟ این: میرندا

 .آره -

 براش؟ میکشی چیه اینا االغ: فریما

 :گفت شیرینی لحن با میرندا بدم رو فریما جواب اینکه از قبل

 االغ؟ میگه تو به این خاله -

 .خاله داریم شوخی هم با ما -

 باشم؟ داشته شوخی باهات منم میسه: میرندا

 .خاله آره -

 چیه؟ است تو خاله: میرندا

 .آیدام خاله من -

 دایدا؟ خاله: میرندا

 .آیدا خاله نه -

 .دایدا خاله نه: میرندا

 !دایدا خاله همون باشه -

 .بکش االغ براش آیدا: فریما

 بدی؟ یاد بچه به پرت و چرت میخوای چیه؟ االغ -

 .بهتره خیلی که تو عنککوک اون از: فریما
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 انقد لبشو قرمز رنگی مداد با و کشیدم شده پروتز لب و مژه و بلند موهای براش.  مَوَج و کج کشیدم االغ یه

 نای من که انقدی شم محو افق تو میخواست دلم کردم نگاه شاهکارم به وقتی! شد سوراخ کاغذه که کردم پررنگ

 !کشیدم خوشگل رو االغ

 خودتی؟ این خاله: میرندا

 .نیستم من این خاله نه -

 !االغی تو چرا: میرندا

 میزنی؟ چیه حرفا این میرندا اِ -

 .باشم داشته شوخی باهات میسه دُفتی بهم خودت خاله: میرندا

 .حد این در دیگه نه ولی گفتم -

 .میخندید من به هر هر و بود شده قرمز صورتش طرف اون از فریما

 !!االغی تو میدونه هم بچه این دیدی؟: فریما

 .لواشک بشی نشی کنده دیگه رویی به رو دیوار همون به بچسبی که بزنمت نکن کاری -

 ففاشک؟ میسه واقعا بزنیش اگه خاله: میرندا

 .میزنه حرف ناشناخته زبان به کال. میکنه قاطی و شین و سین جای بچه این

 .ک...ش...ا...و... ل بگو میزنی حرف اینجوری چرا میرندا -

 .ک...ش...ا...ف...ف: میرندا

 .نمیگیره یاد بگم این به چی هر من بابا ای -

 :گفت و شکمش به کشید دستشو میرندا

 .بده ففاشک دایدا خاله -

 بیارم؟ کجام از لواشک -

 میدی؟ ففاشک بهم میزنی رو خاله( یکی این) ایکی دُفتی خودت: میرندا

 .بکشم دیگه چیز یه برات بیا کن ولش و لواشک -

 دهن یه با و گذاشتم سرش تو چشم تا دو و کشیدم بلند و نازک بیضی یه. بکشم ای حلقه کرم گرفتم تصمیم

 .باشه داشته کمربند باید ای حلقه کرم باشه چی هر باالخره. کشیدم حلقه حالت چیزی یه دورش بعد! گنده
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 چیه؟ این دایدا خاله: میرندا

 .ایه حلقه کرم این -

 دورش؟ چیه این: میرندا

 .نیفته شلوارش تا بسته کمربندشه این -

 .کشیدم نیش کرمه ته سریع. افتاد یادم چیزی یه

 باشه؟ دومیش این که داره نیش کرمی کدوم... گرفتی اشتباه زنبور با و کرم... خل دیگه خلی: فریما

 چیه؟ میدونی اصن کشیدم چی کنی تحلیل تجزیه من واسه نمیخواد تو حاال اَه -

 :گفتم فریما به. کشیدم گنده بال تا دو کرمه برای

 .ببین حاال( کردم اشاره نقاشیه به) دیدی؟ دار نیش بالدار کرمه حاال تا -

 :گفت شادی با و کوبید هم به دستاشو میرندا

 داریم؟ بالدارم کرم خاله -

 .نداریم چرا آره -

 بدم؟ نشون ببرم میشه خاله: میرندا

 :گفتم خونسری با

 .برو باشه -

 لمک کوبیدم دستمو. شدم بدبخت وااااای بده؟ نشون کی به بدم؟ نشون برم بینم واس لحظه یه. رفت دوید میرندا

 :زدم داد

 .وایسا... نه نه نه -

 دفتر داشت و بود میالد جلو میرندا که حالی در وایسادم ها پله باالی. دویدن کردم شروع باری خفت وضع یه با

 دونمب میخوام واقعا نه دارم؟ شانس من یعنی! نمیشه این از بدتر!!!!! بود تکش فردادم و میداد نشون بهش نقاشیو

 خنده زیر زد یهو دفتره تو بود کرده رد کلشو میالد! االغم چقد فریما قول به گیجم چقد من دارم؟ شانس من

 دید هم میرندا. میخندیدن هم با غش غش دوتاشون هر کرد نگاه رو نقاشی و شد جمع میالد به حواسش فردادم

 :وایساد کنارم فریما.خندیدن کرد شروع اونم میخندن اونا

 میخندن؟ تو نقاشیه به -
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 جایی هب دست با میرندا که میگفت چی میالد به داشت میرندا نمیدونم. باال کشیدم و دماغم الکی و ندادم جوابشو

 ایمق فریما پشت خودمو سریع. افتاد نگام تو نگاش و برگردوند سرشو هم میالد کرد اشاره بودم وایساده من که

 .کردم

 .ندادی گوش نکش عنککوک گفتم بهت: فریما

 کنجکاو همه شد جمع بود دستش تو که نقاشی و میالد به حواسشون همه.شنیدم دوباره و میالد خنده صدای

 ما غصه. پام کف میره آبروم که موقس اون ببینم نقاشیمو همه مونده همینم. میخنده داره میالد چرا بدونن شدن

 جا هر من چرا. کردم شاد رو بچه یه دله تازه کردم؟ گناهی چه من مگه میخندن؟ من نقاشیه به اینا چرا گرفت

 وت زدم دونه یه پشت از. کشیدم نقاشی واسش کردم غلط اصن چرااااااااااا؟ آخه بدم آب به گلی دسته یه باید میرم

 :گفتم و فریما کله

 !شد اینجوری بکش االغ بکش االغ گفتی انقد توه تقصیر همش -

 .نکشی میخواستی!  چه من به: فریما

 .کنم بلند سرمو نمیتونم دیگه کنم؟ کار چی من حاال خدا ای!!!!! فریماس این تقصیر همش اَه

 هم نقاشیه دفتر میالده دیدم که درومدم فریما پشت از آروم. باال میاد داره ها پله از که شنیدم پایی صدای

 .میکشیدم نقاشی داشتم االن که بود اتاقی همون. اتاقا از یکی تو رفتم افتاد بهش چشمم تا. دستشه

 میکنی؟ فرار چرا: میالد

 .نشست روبروم و تو اومد میالد. بود پایین وسرم بودم نشسته زمین رو

 کنی؟ بلند سرتو... میشه: میالد

 :گفت و داد تکون جلوم و دفتر. کردم بلند سرمو آروم

 شدی؟ ناراحت این واسه -

 .میکردم نگاش مظلوم بگم چیزی اینکه بدون

 :گفت مهربونی با میالد

 .نداره چیزی یه تو داره استعداد چیزی یه تو کسی هر نداره اشکالی که این -

 .رفت آبروم خب -

 .نرفت آبروت نه: میالد

 .رفت آبروم قیچم پسره این جلوی چرا -
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 قیچ؟ پسره: میالد

 .فرداده پسره اون منظورم -

 .مردم مزحکه شدم داره؟ خنده من حرفای یا اینجوریه اخالقش کال میخنده؟ این هی چرا. خنده زیر زد دوباره

 .میکنه کلتو بشنوه اگه:میالد

 .فکرکرده خودش پیش چی بِکَنه خب -

 بکشم؟ نقاشیتو داری دوست: میالد

 بلدی؟ مگه من؟ نقاشی -

 .طراحیه رشتم من: میالد

 واقعا؟ اِ -

 .اوهوم: میالد

 .بکش باشه خب -

 بارونش فحش دیگه های موقع مثل وگرنه میکنم برخورد باهاش خوشرویی با دارم رفته آبروم جلوش چون

 شوخی به داره بود معلوم که مشکوک لحن با و تو اومد فریما موقع همین.میکردم نثارش اردنگی یه و میکردم

 :گفت میکنه اینجوری

 .بذارین جریان در منم میگفتین؟ چی داشتین خب -

 .بکشه نقاشیمو میخواد -

 :گفت و میالد سمت برگشت

 ...ب چالغ کرم و بالدار االغ نمیخوای که آیدا مثل... خوب چه -

 دیگه ههمین. میکرد کنترل شو خنده زور به که میالدم. نگفت بعقیشو دیگه که رفتم بهش وحشتناکی غره چشم

 و وایسا حاال میرسه توهم نوبت خانوم فریما باشه.میخندن آدم به هر هر دستشون بدی آتویی یه کافیه! همینه

 ایج تا میکرد نگاه و اونور اینور داشت که حالی در میالد. نشست میالد پیش دوید عروسکش با میرندا! ببین

 :گفت کنه پیدا من نشستن برای و مناسب

 بکشم؟ و نقاشیت تا بشینی خوب جای یه میشه -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر دوستام و من | پنهان راز رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

151 

 

 دمیال به و ام چونه زیر گذاشتم و دستم و پام یکی اون رو انداختم و پام یه. کردم مرتب وشالمو نشستم تخت رو

 دستش تو خوش خاص مدل به طراحیشو مداد و کرد باز خالیشو صفحه و کرد باز و دفتر همون اونم. شدم خیره

 :گفت میالد به آروم فریما کشیدن به کنه شروع ازاینکه قبل.گرفت

 .بکش کاریکاتورشو -

 .میشنوما دارم -

 کار چی باید میخواره دماغم من االن. بودم نشسته خشک چوب مثل جا همون من. کشیدنم به کرد شروع میالد

 اب. بکشه حسابی درست نقاشیمو نمیتونه اون هم میخوره هم به خوشگلم ژست هم بخورم تکون اگه چون کنم؟

 و دمون من صورت تو لحظه یه میکشید و نقاشی و میکرد نگاه من به میالد که همینجوری. کردم تحمل بدبختی

 داره (مندم عذر)بیرون ریخته بینیم آب نکنه میکنه؟ نگام داره چی برای االن خب. میکرد نگام خیره خیره داشت

 با الغه؟ا شبیه این چرا میگه میخنده داره م قیافه به شاید ایه دیگه چیز حتما نه نه بکشم؟ خجالت تا میکنه نگام

 :گفتم بهش عادی لحن

 شده؟ چیزی چیه؟ -

 اعتس نیم از بعد. کشید و نقاشی ادامه دوباره و پایین انداخت سرشو و برداشت صورتم تو از نگاشو سریع میالد

 :گفت

 .شد تموم -

 شایدم یا میکشه؟ خجالت من از یعنی این خب. کنه نگا چشام تو حسابی درست نمیتونه هنوز میکنم احساس

 و صورتم قشنگ چقد. کشیدم دستش از و دفتر!!! نمیارم در سر چیزا جور این از من واال نمیدونم شده عاشقم

 وت خودم! بود کشیده صورتم تو کج موهامو از دسته یه خودم مدل مثل و بود کشیده قشنگ خیلی شالمو کشیده

 خیلی مهارتش! شو الل وجدان( دیگه خودتی خره خب)بودم خودم واقعا انگار. شدم محو خودم صورت نقاشیه

 من عنکَکوک اون با میشه اینو اصن. بکشه اینجوری و من ساده دفتر یه رو ساده قلم یه با تونسته که خوبه

 :گفتم خوشحالی با میشه؟ من جان نه کنی؟ اش مقایسه

 . مرسی... بکشم و چیزی چنین بتونم عمرا من... داری مهارت خیلی واقعا قشنگه خیلی وای -

 .نیستم راضی نقاشیم از هنوزم ولی نکردم کاری من: میالد

 میکنی؟ کار موهم قلم با... خوبه خیلی این نیستی راضی چرا -

 .کردم کار باهاش زیاد آره:  میالد

 اشیشنق میکنه فکر میالد االن و؟ قیافش میکنه اینجوری چرا. توهم رفت قیافش. کشید دستم از رو برگه فریما

 !بده خیلی
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 !هستی ای بوزینه چه فهمیدم تازه: فریما

 آره؟ بوزینه شدم حاال -

 :گفتم و زدم شیطانی لبخند. کرد پایین باال جدی خیلی سرشو فریما

 .خانوم فریما دید خواهیم -

 :کردم صداش پس میشه پرو نه گفتم ولی میالد آقا بگم میخواستم

 بکشی؟ هم رو فریما نقاشی میشه میالد داداش -

 .شد عادی همون قیافش بعدش ولی کرد نگام تعجب با و شد گرد چشاش گفتم که و میالد داداش

 .نه که چرا: میالد

 :گفتم بشنوه فقط خودش که جوری و نشستم کنارش

 .بکش کاریکاتورشو -

 .تو ای منم بوزینه بگم بهت تا باش آماده خانوم فریما. حله ایول. زد لبخندی بعدش و کرد بهم نگاهی نیم میالد

 از نممیک کاری دیگه دارم تو برای من فریما. بود نزده هم لبخندی هیچ و بود نشسته غرور با سینه به دست فریما

 مبه چرا پرسید می همش هم فریما. میخندیدم هر هر منم فریما کشیدن کرد شروع میالد. شی پشیمون زندگیت

 :گفتم فریما به و زدم شیطانی لبخند شد تموم که آخرش. میکردم هیچی هیچی فقط منم. میخندی

 .شدی ماه خیلی جون فریما وای -

 دماغش تو از که بود معلوم اینجا از. رفت هم تو بدجور اخماش. کرد نگاش و گرفت میالد دست از رو برگه فریما

 .کرد نگام سگ عین. شده بلند دود

 بزنمت؟ بیام آره؟؟ بکشن؟ منو کاریکاتور میدی که رسیده جایی به کارت: فریما

 که سمتم اومد دفعه یه میرفتم عقب عقب منم شد می نزدیک من به داشت همینجوری.  سمتم اومد شد بلند

 وپت اندازه شد چشاش. کرد بغلم که مغزم کله تو بکوبونه یکی که بودم این آماده و گرفتم صورتم جلو و دستم

 در شخود پیش نیست معلوم. میکرد نگامون بهت با داشت میالد توهمم؟ تو من یا س؟ عاشقانه صحنه. بسکتبال

 :گفت گوشم در فریما. میشه کشیده محکم پشت از داره موهام دیدم. میکنه فکر چی ما مورد

 .میکنم نابود تورو من یعنی -

 :گفت و انداخت پارازیت میرندا

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر دوستام و من | پنهان راز رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

152 

 

 !نکنی اذیت منو االغ...خاله -

 جای به.بود درومده اشکش خنده شدت از و بود شده قرمز میالدم میخندید غش غش و زمین رو نشست فریما

 فحش بدی رو ها بچه این به کافیه! مظلووووم که منم. میخنده من به هر هر بگه چیزی یه خواهرش به اینکه

 یافهق با و کرد کنترل خودشو میالد االغ؟ میگه من به کرده فکری چه خودش پیش بچه این! میدن آدم به ناموسیم

 :گفت میزد خنده به بیش و کم که ای

 چیه؟ حرفا این میرندا -

 اهرظ حداقل نیس بلد سرش تو خاک نکنی؟ ناراحت منو میخوای مثال خواهرت کله تو بِکوب یکی میگه؟ چی این

 و نز مرد باید حتما مگه چیه؟. میده طالق اینو روزه دو زنه بگیره زن بخواد اگه این مرد؟ میگن اینم به کنه سازی

 .شدم تحقیر چقد امروز من ببین.میکردم نگاش حرص با من بده؟ طالق

 .باشه راحت بزار بگه بزار داداش؟ چیه: فریما

 نگاشون نفس نفس و عصبانیت با فقط همین واسه نیستم بلد افتاد یادم که کنم ای قروچه دندون خواستم

 :گفتم میالد به رو!! جذبه جانم ترسیده قیافم از کنم فکر بیرون رفت دوید اتاق از میرندا.میکردم

 .بیرون بری لحظه یه میشه -

 :گفت اخم با میالد

 مگه؟ این بچه بعیده شما مثل خانومایی از -

 فحش بهش نمیخواستم " بعیده شما مثل خانومایی از " میگه وقت اون نمیکنه اخما اون از از دونه یه خواهرش به

 !ایشاهلل بخوری انگل مار، زهر کوفت، ای درد، ای حناق، ای. خنده زیر زد فریما دوباره. خودشه تقصیر ولی بدم

 :گفت و وسط پرید خرمگس عین دوباره میالد

 داشت؟ خنده من حرف کجای دقیقا االن -

 :گفت و کرد صدام میرندا دفعه یه

 داره؟ کارت یکی دایدا خاله -

 .ستاره شایدم یا سهاس شاید داره؟ کار من با کی ولی. ببره آبرومو دوباره نگفت بهم االغ خاله عجب چه

 :گفتم فری و میالد به رو

 .داره کارم کی ببینم من -
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. دیمخوابی توش شب اون که اتاقه همون. اتاقی یه تو کشیدم و وگرفت دستم یکی بیرون گذاشتم پامو که اتاق از

 انیعصب قیافه با میخواد؟ چی من جون از االن این! اهلل بسم.وایساده فرداد دیدم که کردم نگاه سرمو پشت سریع

 !میگنا این به گراز. بود گرفته خشم حالت چشاشم و میکرد نگام

 داشتی؟ کاری بله؟ -

 چیه؟ اینجا به اومدن از قصدت: فرداد

 قصد؟؟؟؟ -

 هالوام؟ من نظرت به کنی؟ پهن تور من واسه میخوای که نمیفهمم من کردی فک... راه اون به نزن و خودت: فرداد

 دو یه هم ما میارن کجا از و سقفاشون به اعتماد این اینا چیه؟ هالو و تور و قصد اس؟ دیوانه میگه؟ چی این

 .بخریم کیلویی

 ارمبی تبتو بلدم ولی نیس این تخصصم من ببین داری تب کنم فک خوبه؟ حالت چیه؟ قصد تو؟ میگی چی -

 !پایین

 :گفت و زد پوزخندی

 ایدب خوب خودت اینو متنفرم کنه دخترای از من بیرون میکنم پرتت همه جلو یا بیرون میری اینجا از خودت یا -

 .بدونی

 به تو اصن که میباره دیوار درو از خوشگل پسرای انقد...  بده نشون چیزی روانپزشکی یه به و خودت... بابا برو -

 .نمیای چشمم

 .عقب برم مجبورم منم حال این با پس خب. شد نزدیک بهم قدم یه

 نه؟ میالده همون یکیش: فرداد

 .داداشم جای البته! خوشتیپه خیلی اونم بودم نکرده دقت چرا آره -

 کنم؟ معرفی بهت داداش تا چند منم میخوای داری؟ داداش تا چند دیگه: فرداد

 واسه بهتره خیلی بدونم داداشام جای رو اونا اگه پس میاد بدم پسرا همه از چون ولی دارم دونه یه که داداش -

 برادرام لیست به هم تو باشه یادم! چطوره؟ فرداد داداش میگم بهت دیگه االن از... نیستن کم تعدادشون همین

 .کنم اضافه

. ودب وایساده صورتم جلو. مالیدم و کلم!دیوار تو رفتم مخ با یهو که عقب میرفتم من منو سمت میومد جوری همین

 که احساساتیم دخترای این از من کرده فک ایششش میخورد صورتم به گرمش نفاسای هرم رمانا این قول به
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 تو صدای با گرفتم دماغمو حال این با ولی نمیده گند بو و زده مسواک دندوناشو حداقل خوبه!  بدم وا جلوش

 :گفتم دماغی

 مرد؟ میگن هم تو به نیس بد بزنی دندونات به خدا رضای محض مسواکی یه اَه اَه -

 !میده کیف کردن اذیت چقد. میخندیدم پرتام و چرت به دلم تو داشتم خودم

 :گفت تعجب با فرداد

 !!!زدم مسواک صبح من -

 !کن عوض مسیر آیدا میگن من به خودم به ایول! کردم عوض صحبتشو مسیر خوب چه

 .نچ نچ نچ نچ خوردی؟ میز چیز چقد االن تا میدونی صبح میگی داری خودت -

 .شد نزدیک صورتم به بیشتر و نرفت رو از فرداد

 .کنی پرت منو حواس میتونی نکن فک: فرداد

 االن. میبینم گیج خودم عین رو همه که من مث نه بگیره خود به خود چیو همه که باهوش آدم میگن این به خب

 .کشیده ته حرفام بگم نمونده ذهنم تو ای دیگه حرف

 اینکه از بلدم؟ چی من آخه پس نیستم بلد حیف ولی کنم قیچ بودم بلد کاش. بود شده خیره چشام به همنیجوری

 نم و میزدیم زل هم صورت به نفر دو نفر دو بودیم که مدرسه همیشه میگرفت خندم داشت کنم نگاه صورتش تو

 .کنم کنترل ها موقع جور این خندمو نمیتونم میگرفت خندم اهلل بسم اول

 پیش االن.میکرد نگام مشکوک حالت و تعجب با فرداد. میکردم غش داشتم خنده از. خنده زیر زدم پقی یهو

 .اینجا آوردمش کردم غلط دیوانس چه این میگه خودش

 میبینی؟ دار خنده چیز من صورت تو: فرداد

 :گفتم بریده بریده. میداد فحش بهم االن بود فریما اگه گرفت خندم دوباره که کردم نگاش دیگه بار یه

 .میگیره خندم میبینم یکیو قیاقه وقتی -

 خندم دوباره اینکه واسه شدم خیره بهش وعادی کردم کنترل و خندم دیگه. باال انداخت ابروشو تای یه فرداد

 :گفتم همین واسه. ها خله فردادم این حالتیه؟ چه این آخه شدم خسته دیگه کردم نگاه و زمین نگیره

 .خدافظ دیگه خب -
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 تالفی کارش این با میخواد میکنه؟ اینجوری چرا اَاَاَاَاَه. بست درو و در رو گذاشت دستشو که کردم باز و اتاق در

 یه کافیه. میترسم ازش من کرده فک. ندیدم این از تر بچه حاال تا من! بچس چقد بیاره؟ در و ساحل لب روز اون

 خودش؟ پیش کرده فکر چی میکنه پلش و شل میاد خودمون فری همین بزنم جیغی

 برداری؟ دستتو میشه -

 کردی؟ تیز اینجا پسرای برای دندون چیه؟ اینجا اومدن از هدفت میپرسم ازت دوم بار برای: فرداد

 .درارم بازی مسخره کم یه بزار خب

 !!!!بگم برات تا تخته اون رو بشینیم بیا -

 !یجگ بیچاره بدبخت خخخخخ.نشست کنارم تردید با خیلی. پیشم بشینه کردم اشاره و تخت رو نشستم خودم

. هاین راه بهترین پس. انداختم نگاهی بود اتاق ته که کمدی به بعد و کردم باز زدن حرف معنای به و دهنم الکی

 .دادم ترس حالت چشامو بعد کردم نگاه کمد به و کردم ریز و چشام

 چیه؟ اون ماااامااااان وااااای -

 .کرد نگاه کمده همون به برگشت بعد و کرد نگام تعجب با فرداد

 چی؟ که خب: فرداد

 .دیدم جا..ن...او... چیزی یه -

 :گفت و زد پوزخندی فرداد

 .بزن حرفتو زود فقط... شدی خیاالتی نیس اونجا هیچی -

 .بود موش حالت چیزی یه...  مطمئنم من نه -

 توشه؟؟ لباسام که کمدی داریم؟ مهمون که موقعی اونم موش؟؟؟: فرداد

 اونوقت! میشد چی بود دیدنی فرداد قیافه اونوقت بود موش اونجا واقعا کاش. کردم انتخاب هم باحالی جای چه

 !!!!اونوقت مردم مسخره میشد الین تو میزاشتمش میگرفتم فیلم ازش

 .کرد حرکت سیاهی چیز یه دیدم خودم نمیگم دروغ -

 .وایسادم اونجا و در سمت دویدم و کردم استفاده فرصت از منم. کرد باز درشو آروم کمدو سمت دوید سریع فرداد

 :گفت و تخت به رو برگشت فرداد

 ...هیچی که اینجا -
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 .در جلو یعنی. کرد نگاه و بودم وایساده من که جایی سریع. نیستم اونجا من دید بعد

 .اکبنده جورایی یه مخت... متاسفم برات خوردی گول متاسفانه فرداد داداش -

 ناو رفتم و بیرون اتاق از دویدم و کشیدم کوشولویی خیلی خیلی خیلی جیغ که سمتم دوید خشمناک فرداد

 .توشن میالد و فریما که اتاقی

 .نبود اتاق تو میالد.میچرخیدم خودم دور به فلک و چرخ عین وسط اون ترس با

 میزنی؟ نفس نفس چرا شده؟ چی: فریما

 .کنه خفم بیاد میخواد فرداد -

 توش؟ موندی االغ عین باز که زدی گندی چه چی؟ برای فرداد خفه؟: فریما

 .شدم قایم تخت زیر رفتم سریع تند زود

 ...اون رفتی چرا االغ:فریما

 .دیدم پاشو من فقط شد اتاق وارد در از فرداد که دیدم زیر این از

 اینجاس؟ دوستت: فرداد

 .نه یعنی... آره دوستم؟؟؟؟: فریما

 .دادنت جواب این با سرت بر خاک ای

 بزنی؟ حرف درست میشه: فرداد

 ...امممم: فریما

 :گفت و حرفش تو پرید فرداد

 زیر؟ این چیه این -

 شالم! شالم! ههههههههه اینجام؟ من فهمید کجا از کنن خودم سر بر خاک تخت؟ سمت میاد داره چرا کجاس؟ زیر

 .بدبختم چقد من خداااااا ای. دارم الزم و کلم پوست من کنم؟ چی حاال مامان! بیرون زده تخت از چون دیده و

 .شد معلوم جلوم کلش یهو و میشه خم داره کردم احساس. وایساد تخت جلو فرداد

 .مامان وای ههههه -

 .بیرون بیا: فرداد
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 .باشین راحت شما خوبه جام من نه -

 بیرون؟ بیارمت خودم روش با خودم مجبورم یا بیرون میای یا: فرداد

 ...کنم فکر باید امممم -

 و دویدم تند و. بیرون اومدم کرم عین تخت زیر از. بیرون رفت اتاق از ثانیه دو از بعد و خورد زنگ گوشیش یهو

 ...وگرنه اینجا نیاد دیگه کنه تیلیت و مخش میزنه حرف باهاش که یارویی اون کنه خدا. بستم درو

 داشت؟ چیکارت فرداد:فریما

 .پرتا و چرت این از و کنی پهن تور من واسه میخوای تو اینجا اومدی که چیه قصدت میگف! بابا این روانی -

 گفت؟ بهت همینو: فریما

 ندچ منم میخوای گفت اونم و داداشمن عین پسرا همه گفتم بهش منم میاد بدم کنه دخترای از من میگفت تازه -

 خواستم و میده گند بو دهنت گفتم بهش منم دیوار به بودم چسبیده که اومد جلو انقد بعدم کنم معرفی تا

 .اینجا اومدم دویدم و کردم پرت و حواسش خالصه! زرنگ که اونم کنم پرت و حواسش

 .چلن اینا بریم پسرا این طرف نباید آیدا... طرفیم خل و چل تا پنج با: فریما

 .باشه -

 :گفت بعدش و رفت و فکر تو زره یه فریما

 .دارم نقشه یه -

 چی؟ -

 .غذا: فریما

 بخورن؟ بدیم غذا اینه؟ نقشه -

 .توش بریزیم زهرمار االغ نه: فریما

 تو؟ میگی چی کنم درست نمیتونم هم زده کپک مرغ تخم من -

 .گذاشتن ها موقع همین برای و آشپزی کتاب: فریما

 ذاغ کتاب یه با آشپزخونه بریم نیست ضایع کنم پیدا هم اگه کنم؟ پیدا قبرم سر از االن من آشپزی کتاب -

 .میکنن مسخرمون کنیم؟ درست

 .میداد تکون تند تند چشام جلو و گوشیش فریما

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر دوستام و من | پنهان راز رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

158 

 

 چیه؟ این پس: فریما

 .گوشیه این اسم کنم فکر خب -

 .اینترنت تو بزنیم اینه منظورم بگو اسمشو نگفتم نخیر: فریما

 و سها. درارم سرت کارتو تالفی تا وایس فرداد آقا. آشپزخونه رفتیم و بیرون اومدیم اتاق از سرخوش فریما و من

 ورد بیشتر چون میکردن آشپزی مثال الکی داشتن کیه نیس مهم زیاد که دیگه دختر یه و الهه و ستاره و باران

 .میچرخیدن خودشون

 .کمک اومدیم ما دخترا خب: فریما

 .بشینین برین شما میدیم انجام خودمون نه: الهه

 .میچرخین خودتون دور بیشتر میدین انجام خودتون معلومه عمت جون آره گفتم دلم تو

 :گفت گوشم در فریما

 بگم؟ بهشون رو ماجرا -

 مکردی پرت آشپزخونه از رو دختر یکی اون و داد توضیح براشون و نقشمون فریما. دادم تکون اره معنای به سرمو

 :گفت خنده با ستاره.دستشون کف بزاره بره نشنوه حرفامون تا بیرون

 .باحاله خیلی آره -

 .بخوره هم به خوردن غذا از حالشون دارن عمر تا کنیم کاری باید -

 کنیم؟ استفاده مگس بال یا گربه موی و قورباغه پوست و ناخن از توش؟ بریزیم باید چی: باران

 ذاغ بین تو بگم اینم البته)  کردیم شروع رو غذا عملیات. میکردن نگاه دیگرو هم متعجب های قیافه با همشون

 عنیی کنن درست الزانیا میخواستن غذا برای( گفتیم براشون هم پسرا با مزخرفمون آشنایی داستان کردن درس

 وبخ خیلی چون عالیه خیلی گزینه الزانیا. آشپزخونن تو ساعته هشت باالخره بودن کرده درست مقداریشم یه

. ذاشتیمگ بشقابی یه رو کدومو هر تکی تکی. کردیم درست رو الزانیا اینکه از بعد. بریزیم میز چیز الش البه میشه

 .آدرین و راشا برای هم فریما ساتیار و فرداد برای من! پام به بیفتی خودت که بیارم سرت بالیی یه فرداد آقا

 من. میکرد نگاه عصبانیت منو همش فرداد! دادم تخفیف بهش همین واسه ندیدم ازش بدی حاال تا که ارسالنم

 زهنو و میشه عصبانی انقد چجوری نمیدونم مامانم دست رو بودم افتاده بودم کرده سکته االن تا بودم این جای

 زندس؟

 و هِل! بکشه باریک جاهای به کار نمیخوام بسه همینقد!!!!! وهِل هندی تمره قرمز، فلفل زیادی مقداری: الزم مواد

 هی بعدشم و نشه معلوم بر و دور از که ریختیم جوری وسطش هندیم تمره و الزانیا الی البه ریختیم و کردیم له
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 نرفت باران و ستاره و زدم شیطانی لبخند! امشب بشه شبی چه. ریخیتم قرمز فلفل هندی تمره و هل روی عالمه

 ناو از میان؟ دارن االن دیگه. شدن اضافه پسر دخترو تا چند دیدیم هال تو رفتیم. شام برا کنن صدا رو بقیه تا

 :گفت گوشم در فریما. بخورن شام اینجا فقط اومدن کردن فرار قحطی از که ان آدمایی

 .اینا با داریم امشب آیدا اُه اُه -

 بی پسرای این. پسرا برا بیوفته که گذاشتیم جوری هم الزانیا تا چهار اون و گذاشتیم رو بشقابا دخترا کمک با

 و رسالنا فقط.میرفت لو نقشمون وگرنه بهتر اصن کنن کمکی یه بیان ایناس واسه مهمونی انگار نه انگار خاصیتم

 :شد پخش گوشیم آهنگ میزکه رو بزارم رو بشقابا از تا چند اومدم. کمک اومدن دیگه نفر چند

 مغزم داده رَد دیگه وااااااااااااای

 نبضم 8٧٢ روی

 مرزن از خارج طرفدارام نصف

 طنزم رفتار عاشق شدن نگو

 ...فرفری مو ایه حِرفه بده دل

 ممن سکوت رو نزار گوشیتو گفت و بود زده زنگ مامان که سری اون چون. میگشتم گوشیم دنبال تند تند من

 از داشت که آهنگی و من به حواسشون همه. کردم پیداش شلوارم پشتی جیب تو. بودم گذاشته آخر رو صداشو

 مال فهمیدم صداش از که شد بلند دیگه گوشی یه صدای کنم قطعش اومدم. کردن توجه میشد پخش گوشیم

 آهنگ، همه اون از. میگشت گوشیش ودنبال دوید آشپزخونه از فریما همزمان؟ اونم االن؟ چرا آخه. فریماس

 .بود گذاشته بندری آهنگ

 بندرعباس اهواز آبادان

 احساس با و گرم خون جنوبیا

 عباس سید جمعه بازار

 فارس ایران های بچه ایوال

 نگاه ما های درگیری خود به زده تعجب قیافه با همه میگشتیم گوشیش دنبال داشتیم هُل هُل تامون دو هر

 ارهدوب ولی کرد قطعش. بود مبل رو گوشیش کرد پیداش فریما. بود شده قاطی هم با بندری و رپ آهنگ. میکردن

 .دویدیم تند تند اتاق تا تامون دو هر. خورد زنگ

 :دادم جواب سریع

 شده؟ چی بله؟ -
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 دادی؟ جواب دیر انقد چرا آیدا... سالم -

 .بود مامان

 .نبود گوشیم به حواسم -

 نذار؟ سایلنت رو گوشیتو نگفتم مگه: مامان

 این خب. است مرض موجب عادت ترک. رفت همه جلو آبروم که کردم زیاد صداشو هم اونقدی بله بگم میخواستم

 داشت؟ ربطی چه

 .صداشو نشنیدم بودم اونطرف منم و بود کیفم تو گوشیم چون خب ولی گذاشتم اتفاقا -

 خبرا؟ چه خب... نداره اشکال: مامان

 .خبر هیچ -

 خبر؟ هیچ میگی رفتی روزه چهار: مامان

 بگم؟ چی مامان خب -

 اونجان؟ کیا کجایین االن بگو: مامان

 حرف تو با دارم اینطرف منم و میگیره عکس ها بچه از داره فریما و حافظیم آرامگاه تو... االن ما خب آهان -

 .خوبه خیلی کال میزنم

 حافظ؟: مامان

 .فهمیدم نمیاد؟اهان هیچی یادم چرا داشت؟وای چی اصفهان تو پس شیرازه تو که ناجورحافظ دادم سوتی اوه اوه

 .کردم قاطی حافظ آرامگاه با نبود حواسم ستونیم چهل تو -

 .اهان: مامان

 :گفت مامان ثانیه دو از بعد! خودتی خر یعنی که گفت اهانا اون از

 .میگذره خوش بهتون پس -

 گوریه؟ کدوم خواهرش میگه هیچ چطوره؟ آرین... میگذره خوش زیاد خیلی خیلی آره -

 !کرده پاره هاتم جزوه از تا چند... نیس یادش رو تو اصال نه... خوابیده: مامان

 .نگو دروغ خدا ترو مامان چی؟؟؟ -
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 .بود کجا دروغم: مامان

 !!میزدی بهش چیزی کتکی یه حداقل بدی خیلی مامان -

 .باشه شاد بزار کن ولش میزنه؟ بچشو مگه آدم چیه؟ حرفا این آیدا اِ: مامان

 :گفتم حرص با

 بگو رو پر آرین اون به... میگی؟ رو اینا میای بدی خوب خیر اینکه جای ؟به سرم تو بریزم خاکی چه من مامان -

 .کردم خفش برگردم

 کنی؟ خفش میخوای که نداره مادر پدر مگه نخیر: مامان

 .ندادم مامانو جواب

 .ونبرس سالم هم فریما دوستت به باش خوش برو...  بپرسم حالتو میخواستم نمیشم مزاحمت دیگه من خب: مامان

 نه؟ داره هم آیدا نام به دختری رفته یادش کل به دیگه که هم بابا چطوره؟ بابا... وایسا مامان مامان -

 .شده تنگ برات دلش خیلی بابات اتفاقا نه: مامان

 .برسون بهش منو سالم -

 .خدافظ خوشگلم باشه -

 !ننه خدافظ -

. یزدم حرف تلفن با داشت همچنان فریما. گذشت خیر به آخیش.کشیدم آسودگی سر از نفسی. کردم قطع گوشیو

 :گفتم کرد قطع و گوشیش شد تموم اینکه از بعد

 گفت؟ چی بود؟ کی -

 ؟بود زده زنگ مامانت تو... چیزا جور از و برگرد زود دیگه روز دو اینکه و میپرسید حالمو داشت بود داداشم: فریما

 ممسال بهت و میگیره عکس داره هم فریما ستونیم توچهل گفتم منم میکنی چی و کجایی گفت بهم اونم آره -

 .رسوند

 .شدیم خوبی خیلی دروغگوی تازگیا: فریما

 اون. کردن نگامون و برگشتن کردن حس رو ما حضور تا همه. بودن نشسته میز سر همه تقریبا پایین رفتیم هم با

 کردیم چیکار انگار حاال گفتم من که برگردوند سرشو و زد پوزخندی و کرد نگامون جوری یه مغروره دختر

 ینما برای میزنه؟ پوزخند من واسه میکنه؟ اینجوری من واسه حاال. بشینیم جا یه بدبخت سوسول تو عین میخوای
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 لیخی ایول. خوردن کردم شروع و جلو کشیدم بشقابمو. نشستیم سرمیز. نکردم بدبخت اینو من اگه دارم امشب

 زا همه. بودن گرفته دهنشونو و شدن بلند میز رو از چهارتایی راشا و ساتیار بعدش آدرین و فرداد یهو. شده عالی

 رو از و زیادی بار انگار فرداد؟ آقا خوردی حاال. نمیشه این از بهتر گرفت نقشه. بودن خورده جا اینا حرکت این

 هریخت الزانیا از مقداری ساتیار دست رو دستشویی رفتن بدو بدو تایی چهار. شدم خنک خیلی برداشتن دوشم

 نتونستم و بود اونور دستشویی حیف. خورد هم به حالم. اینور برگردوندم سرمو بود معلوم هم هندیه تمره و بود

 حال در زیاد خوشی از لحظه اون در فریما و من. شد ای صحنه عجب خداییش ولی. شدن واردش چجوری ببینم

 غذا تو مگه و شده چی میپرسیدن هم از همه.میخندیدن ریز ریز سها و الهه و ستاره و باران. بودیم کردن پرواز

 همین. بود عمرم غذای بهترین.خوردیم غذامونو ادامه دوباره کشید طول اومدنشون خیلی دیگه چون ولی بود چی

 و وحشی چشای با آدرین قرمز، چشای با فرداد. بود کافی برام همینش شده مار زهر تا چهار اون برای دیدم که

 جان ای.وایسادن میز کنار اومدن هموشون. حرص از پر صورتی با ساتیار خشمگین، چهره با راشا گرفته، خون

 !زده فلک بدبختای میخورن؟ حرص جوری چه ببین

 کـــــــی؟؟؟؟ گفتم کرده؟ درست رو غذا این کی: فرداد

 رو سکته میخواد انگار که بود جوری قیافش. رفتم راه اعصابش رو خوب خیلی. میکردن نگاش همینجوری همه

 .ازش ترسم نمی هم کوچولو عنککوک اندازه حتی من ولی. بزنه

 کرده؟ درست اینو کی گفتم: فرداد

 :گفت و شد بلند جاش از سها

 ...و ستاره و وباران الهه و من -

 :گفت و انداخت بهمون نگاهی نیم یه لحظه این تو

 .فریما و آیدا -

 .باشه نمیتونه که تا چهار شما کار: ساتیار

 .نشدم بلد ولی کشتم خودمو من کنه قرچی دندون بلده ببین اِ. کرد ای قروچه دندون فرداد

 .نفر دو میمونه: فرداد

 .ما سمت چرخید گردناشون تاشون چهار هر

 کردین؟ درست رو غذا این شما: فرداد

 .کردیم پایین باال سرمونو نفس به اعتماد با

 ریختین؟ مار زهر و کوفت این تو شما: فرداد
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 .کردیم پایین باال کلمونو فریما منو دوباره

 :گفت و کرد اشاره بود پوکیده کال که الزانیاش بشقاب به عصبانیت هم و داشت ترس هم که ای چهره با فرداد

 ریختین؟ چی توش -

 و بهتر کیفیتش که اون داشت هل مدل دو... هل و هندی تمره و قرمز فلفل بسته یه نبود خاصی چیز: فریما

 .ریختیم و بود تر خوشبو

 اینجوری چرا خداس برکت غذا... غذا دیگه غذا میکنن اینجوری که شده چی انگار حاال اَه اَه. کشیدن هینی همه

 شد هافروخت بر خشمشون اتش معروف قول به گفت فریما که چیزایی شنیدن با تاشون چهار ایا؟ عقده این میکنن

 .منو دست راشا و کشید رو فریما دست فرداد. دوتا ما سمت اومدن عصبانیت با و

 .بیرون کنم پرتتون خودم نشدم مجبور تا بیرون میرین خودتون... االن همین: راشا

 .بودن کرده تعجب هم بعضیا و میکردن نگامون تاسفی قیافه با بودن نشسته که اونایی همه

 .بابا سرجات بیشین: فریما

. صندلی پایه به کرد گیر پاش فریما کشید محکم رو فریما ودست کرد ول منو دست و شد تر عصبانی راشا

. بود شده خم کال و بود زمین رو دستش یکی اون و بود گرفته محکم راشا دستاشو از یکی. بود باری خفت وضعیت

 .شد داغون دستش دوستم الهی. بود شده بخورن آب شدن خم که شترا این عین ولی بگم ندارم دوست

 .شکست دستم کن ول و دستم آی آی: فریما

 فریما. کرد ول بود گرفته که همینجوری دستشو راشا. استثنا بدون خندیدنا همه یعنی خنده زیر زدن همه

 همه. بود کرده تحقیرش راشا همه جلو شدم ناراحت براش خیلی. شد زمین پخش کنه کنترل خودشو نتونست

 و راشا به زد زل جدی خیلی و اخم با فریما. کردم بلندش و کشیدم رو فریما دست. میخندیدن فریما به همچنان

 :گفت

 شما مسخره های مهمونی محتاج من کنی حفظ مهمونات جلو خودتو حداقل نمیتونی که متاسفم برات واقعا -

 تیح درمیارم امروزتو کار تالفی باش مطمئن ولی کردی فکر ما درباره خودت پیش چی نیست معلوم که نیستم

 بار یک اگه فقط... برم دیگران زور حرف بار زیر که نیستم کسی من چون باشه مونده عمرم آخر به روز یه اگه

 که اینایی تک تک پیش آبروت که میکنم کاری کنی توهین بهم بخوای اینکه یا کنی تخم و اخم من واسه دیگه

 .کن جمع و حواست پس بره نشستن اینجا

 بقهط برد خودش با و کشید و دستم فریما. دوستم این به میکنم افتخار من کرد حالی بهش خوب! جدیتو آفرین

 لمب روی که میکشید رو راشا دست داشت مغروره دختر همون. پایین اومدیم و کردیم عوض لباسامونو سریع باال

 :گفت تا چهار اون به رو و زد پوزخندی راشا برای فریما. بنشونتش

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر دوستام و من | پنهان راز رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

164 

 

 .دارم ای ویژه خیلی تشکر شامتون و نوازیتون مهمون خاطر به -

 که ینهم. بیرون اومدیم ویالشون از و کردیم باز درو و پوشیدیم کفشامونو باشیم کسی جواب منتظر اینکه بدون

 .شد شروع من ورای ور دوباره بیرون اومدیم

 .هوا رو بود مونده دستات زمین خوردی شتر عین بود باحالی خیلی صحنه -

 .بودم گرفته و شکمم و خندیدم غش غش

 آره؟ شترم من که: فریما

 .کشید و گوشم و شالم تو کرد رد دستشو

 .کردم غلط آی آی آی -

 .کنم ولت تا ببخشید بگو: فریما

 .نمیگم... آی -

 .کشید تر محکم و گوشم

 .فریما ببشخید... باشه باشه -

 :گفتم و بیرون دراوردم داشت جا که جایی تا زبونمو خودمون ویالی سمت دویدم و رفتم در سریع بعد

 .خوردی گول هه هه هه -

 بود اریکت تاریک حیاط. تو اومدیم فریما با و کردم باز و ویال در. ببشخید گفتم ببخشید بگم اینکه جای به چون

 و کردم باز کلید با درشو. کردم خیس خودمو بار دویست در جلو برسیم که موقعی تا شدم تر نزدیک فریما به

 .کردیم عوض لباسامونو اتاق رفتیم و کردیم روشن رو برقا. تو اومدیم و گذاشتم جاکفشی تو کفشامو

 بخونیم؟ کتاب باال طبقه بریم باید امشبم: فریما

 .نداریم کتاب اون خوندن برای دیگه وقت چون بریم باید ولی خستم خیلی -

 .بخونیم کتاب اینکه یا تفریح اومدیم نیس معلوم شب مشق مثل شده کار این: فریما

 .بودیم اومده همین برای اولشم از -

 .نه من ولی آره تو: فریما
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 یدهکوب صدای دادم پایین که درو دستگیره. باال طبقه رفتیم و کردیم خاموش رو وبرقا و رفتم بهش ای غره چشم

 یا باشه میتونه کی االن ولی. میرسید اینجا تا اونجا از صداش بود مطلق سکوت چون اومد حیاط تو از در شدن

 اومدن؟ چی برای

 برم من یممیخون کتابرو اونوقت بیام من تا وایسا شه قفل در موقعی یه ممکنه نکن باز و کتاب ولی تو برو تو: فریما

 .کیه ببینم

 کتاب که هایی موقع مثل ولی شد بسته خود به خود در دوباره و اتاق تو اومدم منم رفت فریما و دادم تکون سرمو

 .نشد قفل کامل میکنیم باز و

*** 

 :فریما

 و ردمک پرتش مبل رو بود یادم که و شالم. دیوار درو تو برم میترسیدم بود تاریک خونه کل. پایین ها پله از دویدم

 دیگه بسه بابا میزد در بند یه. دویدم همینجوری ویال در تا و حیاط تو اومدم و کردم باز و در. سرم انداختم

 زبلی یه بود مناسب لباسام. میشد کنده داشت در لوالهای درکه به میکوبید چنان. بزنی در نمیخواد فهمیدم

 کنارش هم میرندا موند هوا تو میالد دست کردم باز درو. داشت کش پایینش که ای پارچه شلوار و بلند آستین

 اابد من که برگردین بگه میخواد حتما اومده؟ چی برای موقع این داره؟ کار چی اینجا این کنم فکر بزار خب.بود

. ارممی در بازی لوس دارم یا کشی منت اومدم میکنن فکر برگردم اگه. معنام تمام به االغ یه برم اگه و کنم قبول

 :گفتم بگه چیزی میالد اینکه از قبل

 .برنمیگردم من -

 :گفت و باال انداخت ابروشو تای یه میالد

 .آوردمش بودی گذاشته جا کیفتو برگردی بگم نخواستم منم -

 بینب ببرم خودم با مدرسمو کیف رفت یادم مدرسه برم میخواستم که موقعی سری یه. گذاشتم جا کیفمو من باز

 مدرسه از دیگه هیچی. یومدی نمی خودتم گفت بهم مون مدیر میشد؟ پیدا ترم گیج من از بودم کی من دیگه

 ولی شدم ضایع جلوش زدم که حرفی این با ولی. مدرسه آورد برام کیفمو و داد فحشم مامانم و ننم به زدم زنگ

 :گفتم و نیاوردم کم منم

 بیاریش؟ االن بودی مجبور خب -

 :گفت و کرد نچی نچ میالد

 میاوردم؟ برات کی بگی میشه اونوقت -
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 .حرفیه یه اینم خب

 .بدش حاال خب... کن ولش اصال خب -

 نظاره هم میرندا. باشه نشده گم چیزی که کردم باز وزیپشو کردم نگاه برشو رو دو قشنگ. دستم داد کیفمو میالد

 .بود ما حرفای و کارا گر

 .نیستم دزد من نترس: میالد

 نگاه همین واسه توشه گوشیم ببینم میخواستم... خب... ببینم میخواستم دزدی تو که نبود این منظورم نه نه -

 .کردم

 :گفت و صورتم تو گرفت نقاشیرو دفتر اون میالد

 .بودی گذاشته جا اینم -

 شینقا صفحه تا دو همش بابا! آورده و دفتر کل) زدم حرصی پر لبخند کشیدم دستش از ضرب با! من؟ کاریکاتور

 :گفتم و( االغه بسی از کشیدی

 .خدافظ... آوردیش برام که مرسی خب -

 ایدمش یا نشنیدم بودم کر من شاید خب. نیومد در شدن بسته مال که در چفت صدای چرا نمیدونم ولی بستم درو

 فک کردم شوتش همینجوری دفتررو و کیف. تو اومدم و انداختم باال ای شونه. نیس مهم زیاد نمیده صدا دَرِ کال

 و یکس حضور که بکشم پایین درو دستگیره اومدم و باال رفتم ها پله از! شد داغون نبود و بود توش چی هر کنم

 خیلی جیغ. بودن سرم پشت میرندا و میالد. کردم نگاه سرمو پشت و برگشتم آروم آروم. کردم حس سرم پشت

 به کردن اعتماد زود دزدن؟ نکنه میخوان؟ چی ما از تو؟ اومدن چی برای اینا بودم کرده هنگ. کشیدم نازکی

 !ایشاهلل کنن سرم تو خاک دیگه دارن اینارم کسی

 اومدی؟ چی برای... برا -

 دش همین واسه زیاده جن و روح ویال این تو شنیدم بعد بود تاریک تاریک ویالتون کردم شک یکمی خب: میالد

 .قراره چه از موضوع ببینم اومدم که

 نک اوهومی اهم یه بگو چیزی یااهلل یه میای حداقل تو؟ بیای بندازی سرتو باید تو باشه جن و روح توش هم اگه -

... چهب این میترسه خوب آوردی خودت با هم میرندا بچه این ببینی تو نخوام باشم گذاشته چیزی اینجا من شاید

 .تو نیا خاموشه برقا میبینی وقتی خودت! ترسناک و تاریکه اینجا
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 هک اتاقه در و کنار داد هلم و شد نزدیک من به میالد یهو. کسی واسه کنم عرعر انقد نداشت سابقه زدم حرف چقد

 ممنوع ورود حالت به و دستم و جلوش پریدم سریع کشید سرکی و تو کرد رد سرشو و کرد باز رو توشه راز

 .گرفتم

 .تو بیای نباید تو -

 رفته؟ یادت مگه داداشتم من بابا: میالد

 کرد کرف دیگه میالد داداش گفتیم بهش حاال بار یه دیگه میشه همین بدی رو کسی به نباید میگم! من به لعنت اه

 ور آیدا. میکرد نگاه و اتاق داخل داشت در پشت از تعجب با میرندا تو اومد و کنار داد هلم روز به. داداشمونه واقعا

 دمیال و من رفت شدیم بدبخت وای. شد بسته در ضرب با در یهو که کرد باز کتابرو و نشسته زمین رو که دیدم

 !کن کمک خودت خدایا کنیم؟ چیکار اینجا پسر یه با االن ما! در پشت هم میرندا و اتاق تو موندیم وآیدا

 شده؟ قفل در چرا: میالد

 .میکرد پایین باال دستگیرشو تند تند. در جون به افتاد و ترسید

 .میشیم بدبخت بیرون میاد در االن واشِرِش نکن اِ اِ اِ -

 باز در خب االغ آخه. میکرد پایینش باال همینجوری میالد!میزنن آب شیر برای و واشر داره؟ واشر مگه درم اخه

 رارف تیمارستان از این کنم فکر میکشید رو دستگیره و در رو گذاشت پاشو یه میاری؟ در بازی چل چرا نمیشه

 .فسیل بشی کنی گیر اینجا حقته همون. میکرد نگاه و میالد سردرگمی و تعجب با هم آیدا. کرده

 . المصب در اون کند نکن... دیوانه نکن بابا: آیدا

 .اومد میرندا گریه صدای در پشت از

 .ترسید بچه بدبخت؟اون میکنی اینجوری چرا میالد -

 بازی وحشی و در کردن پایین باال و ما هوارای و داد این با معلومه خب. میکرد گریه سرهم وپشت بند یه میرندا

 مومت و بازیاش چل دیگه ومیالدم و نیومد میرندا صدای دقیقه چند بعد. دیگه میترسه بدبخت اون میالد دراوردن

 .زمین رو نشست و کرد

 .نداره بازی وحشی دیگه بیرون میایم بعدشم میشه قفل درم اینجا میایم روز هر ما بابا نباش ناراحت: آیدا

 اینجایین؟ شب هر شما: میالد

 .نداره ترس بابا آره -

 میکنین؟ کار چی اینجا اونوقت... ترسناکه انقد چرا ایجا: میالد
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 .میشه قفل در میکنیم باز و آیداس دست که کتابی این وقتی و بفهمیم باید که هس راز یه اینجا خب -

 بیرون؟ بیایم دیگه نمیشه یعنی: میالد

 .کنیم قفل و درش و صتدوقچش تو بزاریم بعدش بخونیم و کتاب باید میشه چرا: آیدا

 :گفت من به رو بعد و "مسخره چه "گفت زیرلب میالد

 .االن میترسه میرندا صندوقچه یارو اون تو بزارش باش زود خب -

 نخوندیمش که ما تازه ندارم کاری باره ده حوصله شه باز قفلش تا میرم ور صندوقچه در این با ساعت دو من: آیدا

 .نمیشه باز همین واسه

 تو؟ این بمونم باید من یعنی: میالد

 .برو داشتی دوست جا هر خوندیم و کتاب این ما اینکه از بعد -

 .بگین برام اول از و راز این داستان میشه: میالد

 .نمیگن کسی هر به و جایی هر و چیزی هر متاسفانه نه: آیدا

 .کنم کمکی تونستم شاید بگین من به: میالد

 .نمیاد بر تو دست از کمکی هیچ -

 .بگین و داستان باید کردین زندونی اینجا و من: میالد

 .تو نیای میخواستی: آیدا

 :گفتم آیدا به رو.بیاد بگیم ترسیدیم اگه کنه کمکمون میتونه بگیم میالد به اگه

 که؟ نمیشه چیزی بگیم؟ -

 :گفت و کرد فکر زره یه آیدا

 .بگو باشه -

 و اینجا اومدیم پاشدیم تهران از خودمون قایمکی ما خب؟ آیداس پدربزرگ مال میبینی که ویالیی این ببین -

 االب طبقه از همش و شد قطع ای دفعه یه برق میکردیم نگاه تلوزیون داشتیم وقتی شد که شب. ویال این اومدیم

 ریمبپ پنجره از که شدیم مجبور نمیشه باز در دیدیم و در سمت دویدیم.میومد صدا هستیم ما که اینجایی یعنی

 وقتی .بستن برامون باند و هستن پسرا که ویالیی همین یعنی تکی ویالی این رفتیم دیدیم صدمه چون. بیرون

. یبردیمشم بین از و میفهمیدیم علتشو باید بودیم شده نفرین چون نفرین نوشته دیوار رو دیدیم برگشتیم صبح
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 و جنگل راه نقشه. میداد نشان رو صندوقچه این کلید راه که کردیم پیدا ای نقشه که اینجا اومدیم شب دوباره ما

 بیل داشتیم وقتی میشنیدیم سرمون پشت خش خش صدای که جنگل افتادیم راه شب هم ما و میداد نشون

 اومدیم و ویال برگشتیم و کردیم پیدا کلیدم و گفتیم براشون و داستان مجبوری شدن ظاهر جلومون پسرا میزدیم

 گفت و زد حرف آیدا با روحه اون و شد خاموش شومینه که کنیم باز میخواستیم رو صندوقچه در. همینجا دوباره

 هک بود توش کتاب یه و کردیم باز رو صندوقچه در خالصه. نمیشیم عاشق وقت هیچ و شدیم عشق نفرین ما که

 که موقعی. بفهمیم تا میخونیمش داریم خودمونم و داره راز به ربطی چه نمیدونم خودمونم رضایه صالح خاطرات

 و ابکت نمیشه گفت و آیدا سراغ اومد روح دوباره نمیشد باز و بود قفل در بشیم خارج اینجا از کتاب با خواستیم

 .بیرون اومدیم و صندوقچه تو گذاشتیم هم ما ببرین

 :گفت چپکی قیافه با میالد. گفتم هم سر پشت و تند چقد

 کنم؟ باور رو اینا باید من -

 رادرب بی هم میرندا شی فسیل همینجا که دستمون میگیریم کتابرو این انقد ولی نکن باور داری دوست اگه -

 .میشه

 داره؟ جن و روح هم ویال این دیگه جاهای رفته؟ کجا بچه این میرندا وای: میالد

 .بخونیم کتابرو ما تا نزن حرفم اینجا بشین هم حاال... بود کجا جنش روحو بابا نه هندیه؟ فیلم مگه -

 بخونم؟ منم میشه: میالد

 :گفت آیدا بگم چیزی من اینکه از قبل! دیگه بخونه کتابرم دیگه فهمید چیو همه این خب

 .باشه -

 .شدیم خم کتاب رو و بستیم حلقه دورش نفری سه و وسط گذاشتیم کتابو

 :گفتم و زدم لبخندی "

 خونه؟ بریم و واینسیم اینجا نیس بهتر -

 به .میپرسید سوال افتاد اتفاقایی چه ایران تو اینکه درباره بابا از راه تو خاله.اومد ما همراه و داد تکون سرشو خاله

 دوست بیشتر نمیزدم حرف اصال و بودم حرفی کم آدم من. میکردن پذیرایی خاله از خدمتکارا و رسیدیم خونه

 .بفهمونم اونا به حرفامو و خودمو عقاید بخوام و بپرم حرفاشون تو اینکه تا بدم گوش حرفاشونو داشتم

 نیاوردی؟ و دخترت چرا: بابا

 .دانشگاهشه کارای درگیر میاد دیگه ماه دو برای: خاله

 :گفت و انداخت نگاهی من به خاله
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 .نمیکنه حس اینجا حضورتو آدم نمیزنی؟ حرفی چرا تو جان صالح -

 .نیستم کردن صحبت اهل زیاد -

 مادری هم و کرد خواهری حقم در هم بیامرزتش خدا بود حرف کم خیلی اونم رفته مادرت به اخالقت این: خاله

 .باشه داشته هم تو مثل خوبی پسر باید

 "...حرفی هیچ بدون نمیگیرم قرار دیگران تاثیرتعریفای تحت زیاد

 :میومد در پشت از راشا صدای و شد کوبیده شدت به اتاق در موقع همین

 .کن باز درو این عوضی -

 .اینجا اومدن پاشدن که گفته چی اینا به میرندا نیس معلوم: میالد

 .تو داری باحالی خواهر چه: آیدا

 .نزن حرفی کتاب درباره هم تو میالد... بفهمه رو ماجرا این نباید ای دیگه کس کن قایم کتابو زود آیدا -

 :گفت میالد به کرد قفل درشو و گذاشت صندوقچه تو کتابو اینکه از بعد آیدا

 ؟ بده گوشیتو میالد -

 :ساتیاراومد صدای ایندفعه میشد کوبیده در همچنان

 تویی؟ اون میالد -

 باید همش بخونیم کتاب یه نمیزارن اینجا اومدن کردن کشی لشکر مورچه مثل چرا بدبخت فوضوالی این آخه

 .بندازن پارازیت

 چی؟ برای: میالد

 .دارم کار من بده گوشیتو تو: آیدا

 :کرد صدا و من و گذاشت و برد انگری بازی هم آیدا و آیدا به داد گوشیشو میالد

 !میکنیم بازی برد انگری داریم مثال الکی... بشین اینجا بیا -

 عشرو و کنارش زمین رو نشستم حال این با ولی گیجن اونا کرده فکر موندش عقب فکرای این با سرش تو خاک

 و فرداد و ساتیار و باران کردو باز درو میالد. میومد در پشت از هم ستاره و سها صدای. ها پرنده پرتاب به کردیم

 داشمص که برد انگری بازی و نشستیم زمین روی که ما به تعجب با. نبود آدرین ولی تو ریختن اینا... و الهه و راشا

 :گفت تعجب با ساتیار. میکردن نگاه میشد پخش داشت
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 باهم؟ میکردین بازی برد انگری -

 .نخنده که بود گرفته گاز لبشو میالد. کرد اشاره میالد و دوتا ما به دست با بعد

 داره؟ مشکلی چیه؟ مگه آره خب: آیدا

 یه و تاریک و بزرگ ویالی یه کنن شکم بهمون باید االغا این معلومه خب. میکردن نگاه مارو مشکوک همشون

 هنگا اینجوری چرا خب بود شده ترسناک خیلی قیافشون که راشا و فرداد! توشن پسر یه و دختر تا دو که اتاق

 جرمه؟ کردنم بازی برد انگری مگه میکنن

 :گفت و پسرا جلو پرید میرندا

 .میزدن داد و نکن میدُفتن و میکوبیدن( در به محکم داشتن)  دل به محتم داستن که شنیدم من -

 :گفت خاصی لحن یه با فرداد

 آره؟؟؟؟ -

 .گرفته اشتباه در صدای با بوده ها پرنده این پرتاب صدای شده خیاالتی بچه این بابا نه: آیدا

 .نکن وحشی میدُفتین میالد داداش به داستین شما نههههه: میرندا

 لوممع االن رفت آبرومونم و داد لو و نگفتیم و گفتیم چی هر. بچه از شنوی؟ که از راستو حرف که میگن راس اینو

 .میکنن فکری چه ما درباره االغا این نیس

 :گفت و گرفت یقشو و میالد طرف رفت راشا

 میکردی؟ غلطی چه اینجا -

 به ودب افتاده ها دیوانه این عین فقط کرده؟ چیکار مگه بدبخت میالد حاال میکنن شلوغش چه هم اینا ایشششش

 .در جون

 جرمه؟ مگه کردن بازی برد انگری! دیگه برده انگری شده چی مگه حاال -

 :گفت عصبانیت با ایندفعه شوخه همیشه که ارسالن

 .کردیم باور هم ما و گفتین شما -

 .دکر ول و بدبخت میالد یقه محکم راشا. میشن تر پررو نمیگم هیچی من هی طرفیم نفهمی االغای چه با ببین

 :گفت میالد به رو ساتیار

 آوردی؟ گیر تنها دختر تا دو -
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 .نمیخوره چیزی چنین میالد قیافه و تیپ به اصن آخه میکرد نگاشون واج و هاج بدبختم میالد اون

 انقد میکشه یکیو میزنه طرف بزارم دلم کجای اینو آخه. شد ظاهر در چهارچوب تو آدرین و شد کوبیده در یهو

 !!!ننک خفه رو یارو میخوان میکنیم بازی برد انگری نشستیم مظلوما بچه این عین بدبخت ما نمیشن جمع دورش

 .٥٥٢ میزنم زنگ یا کردین غلطی چه میگین راستشو یا: آدرین

 :گفت و خنده زیر زد آیدا

 .نداره پلیس و ٥٥٢ و دعوا انقد کردنم بازی برد انگری یه بابا -

 نه؟ یا میشی الل: فرداد

 :وایساد جلوش اومد و کرد نگاش خشم با و کرد قاطی دفعه یه آیدا

 ؟شو الل میگی من به که رسیده جاییم به کارت اینجا؟ اومدی پاشدی کردی ول و مهمونات که منی کاره چی تو -

 ...توش بمونی خر عین تا میدم توضیح برات چیزی نه میدم و جوابت نه میشم الل باشه

 :گفت داد فشار محکم رو آیدا دست فرداد

 خر؟ میگی من به -

 :گفت و کرد نگاه میداد فشارش داشت فرداد که دستش به آیدا

 احیانا؟ کردی فرار وحش باغ از هستی که وحشیم -

 :گفتم بلند دعواشونو وسط پریدم

 .بخوابیم بگیریم میخوایم بیرون برین دیگه -

 :گفتم بهش و بیرون کشیدم فرداد دست از رو آیدا دست

 .بخواب برو هم تو بچه ببین -

 :گفتم و در سمت دادم هلشون. میکردن نگامون االغ عین و نمیزدن حرفی اصال دخترا

 باشه؟ بخیر شب دیگه -

 و دمز لبخندی میالد به. دارن که حیوانیم خوی خوبه. میشد پایین باال عصبانیت از سینشون آدرین و فرداد و راشا

 :گفتم

 !گذشت خوش خیلی میالدی -
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 دوست هرچی و بسکتبال توپ و افکن نور پروژکتور، شد میالد چشای یهو دیدم که کردم ش حواله چشمک یه و

 که میالدم گوشیه! میکردن غش داشتن که هم دخترا گرفتن آتیش که پسرا یکی اون. کنید شو فکر دارین

 .دستش دادم و میشد پخش توش از داشت برد انگری همچنان

 .افتاده اتفاقایی اینکه مثل نخیر: ارسالن

 .گجت کاراگاه شدن من واسه حاال دیگه گمشو گمشو میگم وقتی دراوردی شورشو هم تو اَه -

 .ممیکردی بپر بپر خوشحالی از آیدا و من. شنیدم و پایین در صدای دقیقه چند از بعد. کوبیدم روشون درو محکم

 شی؟ خفه میشه -

 نه:آیدا

 .بخونیم کتابرو بقیه بیا جهنم به -

 :خوندن کردیم شروع و کردم بازش و اوردم در صندوقچه تو از کتابرو

 حوصله شد بابا با صحبت مشغول دوباره نمیدم جواب من دید که خاله کردم نگاشون حرفی هیچ بدون و "

 و ونهخ رسیدم نه ساعت و کشید طول خیلی کارام. برسم کارام به تا شرکت رفتم همین برای نداشتم و حرفاشون

 :میگفتن که شنیدم رو بابا و خاله صدای. اتاقم تو رفتم راست یه

 .کنم کار چی باید نمیدونم نیستم اماده هنوز من نه میگه ولی ازدواجشه وقت دخترمم: خاله

 .باشه داشته دوستش که کنه پیدا و کسی باید باالخره اونم: بابا

 .واهلل نمیدونم: خاله

 .باشه داشته دوست کسیو که نفهمیدی چیزی رفتارش از یا بزنه کسی از حرف ندیدی حاال تا: بابا

 .نیستم مطمئن هنوز ولی کردم شک بهش ها موقع بعضی چرا: خاله

 .کنم شکاری به مجبور یا کنم زور بهش کسیو که نیستم این اهل ولی نبوده نظرش مد کسی حاال تا منم پسر: بابا

 .خوابیدم و بستم چشامو نشنوم و مسخرشون حرفای اینکه برای

 ادهافت فکرش تو هم بابا. همیشه مثل میگذشت همینجوری ها روز و رفتم شرکت به معمول طبق شدم بیدار صبح

 نمیاد خوشم ازدواج از. نمیکردم حرفاش به توجهی و میگرفتم نشنیده و حرفاش من ولی بگیره زن من برای

 .ببرم لذت مجردیم زندگی از دارم دوست کنم ازدواج زود ندارم دوست

*** 
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 گردن هانداخت رو کارها همه و بگیریم جشن باید برگرده میخواد انگلیس از که خاله دختر ورود برای باید گفته بابا

 ارک چی من برای مگه اونا. بندازم زحمت به خودمو بودم نشنیده اسمشم حتی تاحاال که ای خاله برای باید چرا. من

 .برگرده میخواد که نیس مهم برام اصال دخترشم و س خاله اسمش فقط کردن؟

 شونبه و زیادی تقریبا مبلغ و کنن ریست و راست رو کارها روز اون برای رو کارها سپردم نفر چند به اینکه از بعد

 .میکردم امضا و مهمی داد قرار باید و داشتم جلسه امروز چون شرکت رسوندم خودمو سریع. دادم

*** 

 حرف اصال و خودتی توی همیشه تو چرا میگه همیشه خاله. شرکتم بار کارو مشغول من و میگذره تند تند ها روز

 لک با اصال کردم قهر خودمم با حتی وقته چند چرا نمیدونم. اتاقم تو میرم نمیدم و هیچکس جواب منم نمیزنی؟

 اسمش که خاله دختر قراره فردا. مینویسم زور هب هم رو اینها ندارم خودمم با دل و درد حوصله حتی قهرم دنیا

 رداف اینکه خصوصا بشه اضافه خانوادمون اعضای به دیگه یکی که ندارم اینو حوصله. برگرده انگلیس از مهشید

 .ندارم خاروندن سر وقت

*** 

 میزد بال باال همش خاله. پوشیدم توسی شلوار کت گرفتم سردی آب دوش اینکه از بعد و پاشدم صبح پنج ساعت

 که عیموق امروز برای تا سپردم. نباش نگران میبینیش میگفت خنده با هم بابا میگرده؟ بر کی دخترم میگفت و

 اومده؟ کی مگه بیان میخوان هم اه همسایه تا نزدیک و دور اقوام از. باشه آماده چی همه برگردیم

 یمرفت و نشست هواپیما باالخره. برسه هواپیما تا موندیم منتظر ساعتی نیم حدود و فردوگاه رسوندیم خودمونو

 .خانوم مهشید استقبال

 .خوشگلمه دختر اون: خاله

 وقتی. ما سمت اومدن و کردن بغل همدیگرو مهشید و خاله. بود دستش چمدون که جوونی دختر سمت دوید و

 لندب های مژه با کشیده چشای و پر تقریبا لبای و قلمی و سرباال بینی و سبز چشمای موندم مات دیدم و صورتش

 سالم منم کرد سالم و داد دست همه با مهشید. برداشتم دست بهش کردن نگاه از. میبارید غرور صورتش و سر از

 .نیستم پرسی احوال اهل کردم مختصری

 دنبو خودم دست میکردم نگاش ناخوداگاه من. خونه برگشتیم کرد سالم و داد دست آدم همه اون با اینکه از بعد

 یلیخ بودیم گرفته براش که جشنی با مهشید خونه رسیدیم که موقعی. شم جذبش میشد باعث که داشت چیزی

 بگیریم جدا و هرکدومشون که میشد مسخره چون ولی مهشید هم و بود خاله جشن هم این البته. شد سوپرایز

 .روز یه تو انداختیمش

*** 
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 اکتس مهمونی دارم دوست من ولی.بود سروصدا پر خیلی و بودیم گرفته شیکی خیلی مهمونی و شد شب باالخره

 پیرهنای با دخترا همه. دادم باال سمت موهامو و پوشیدم سفید پیرهن و قرمز کراوات با مشکی شلوار کت. باشه

. دناوم مامانش با مهشید. بود کم ولی میشد پیدا توشن خوبم دخترای. بودن رقص مشغول غلیز آرایشای و کوتاه

 دق پسری سمت رفت آخر در. میداد سالم همه به لبخند با. روش کوتاه مشکی کت با مشکی بلند لباس مهشید

 .گرفت دستاش تو دستشو و الغر ولی بلند

 به و حواسم و نکنم فک مهشید به کردم سعی. نداشتم حسا جور این از حاال تا نمیدونم داد دست بهم بدی حس

 .کنه خودش مجذوب منو انقد دیدمش روزه یه تازه که دختری نمیکردم فکر وقت هیچ. کنم پرت دیگه جای

 و دستم. رفتم سمتش و کردم صاف گلومو. میکرد تماشا و مهمونی و بود نشسته صندلی رو تنها بامزه دختر یه

 :گفتم و کردم دراز سمتش

 میدین؟ و رقص دور یه افتخار -

 .دستم تو گذاشت و دستش و کرد کوچولویی خنده. کرد نگاه دستم به بعد و کرد نگام گیجی با اولش دختر

 خجالت خیلی بود معلوم. رقصیدن کردیم شروع و کردم حلقه کمرش دور دستمو. میشد پخش مالیمی آهنگ

 اه نوشیدنی از یکی سمت رفتم و زدم بهش لبخندی آهنگ شدن تموم با. بود شده قرمز هاش گونه چون میکشه

 من نه" میکردم تکرار خودم با مدام. میرقصیدن داشتن پسره اون و مهشید. بود تشنم خیلی واقعا. خوردمش و

 .بشه عاشق روز یک تو آدم نداره امکان باشم داشته حسی نبایدم یعنی "ندارم حسی هیچ

 دونب. بود مهشید. خوردم یکی به محکم که رفتم سمتش. میکرد صحبت نفر چند با و بود نشسته اونطرف بابا

 با و رفتم بابا سمت. میکنه نگام اخم با که بودم مطمئن ولی. دادم ادامه راهم به کنم خواهی معذرت ازش اینکه

 .شدم صحبت مشغول میزد حرف باهاشون که کسایی

 گاهن مهشید به جوری یه پسره ولی داره دوستش خیلی بود معلوم میزد لبخند پسره اون به ناز با خیلی مهشید

 مهه مهمونی تو. نیست خوب هست چی هر ولی بدم توضیح حالتشو نمیتونم بود چشاش تو چیزی یه انگار میکرد

 .شده حسودیشون حسابی بود معلوم میکردن صحبت دختر و خاله این هنگفت ثروت درباره

 .شد تموم زود بدیش و خوب همه با هم مهمونی این

*** 

 دیدم اتاق درز الی از که شدم رد مهشید اتاق از. کنن پیدا مناسب خونه یه تا موندن ما خونه مدتی خاله و مهشید

 .میکنه صحبت باهاش داره و پیشش نشسته هم خاله که

 یزت دندون پوالت برای که کسی نه بخوره تو به که کن انتخاب کسیو شدی؟ عاشقش که داره چی پسر اون: خاله

 باشه کرده
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 ...میکنم انتخاب دارم کیو نفهمم که نیستم بچه من مامان: مهشید

 .بگیری تصمیم خوب نمیتونی شدی احساساتی... بچه دیگه ای بچه خب: خاله

 المهع یک یا باشه؟ پولدار باید حتما عاشقشی که کسی مگه داره کم بقیه از چی چیه؟ مشکلش مگه خب: مهشید

 باشه؟ داشته زمین و خونه

 .کن فکر درست مهشید پوالته روی چشاش اون نیس عشق این: خاله

 رفتارنمیکردی؟ اینجوری من با وقت هیچ تو میکنی؟ اینجوری تو چرا مامان: مهشید

 ولی یزارمم احترام میگیری زندگیت برای که تصمیماتی به همیشه گفتم بهت بودیم که انگلیسم من مهشید: خاله

 تو. نداره ور تو لیاقت کسی هیچ کنی بدبخت خودتو دستی دستی و بگیری نادرست تصمیم بخوای که موقعی تا نه

 یکس آره؟ کردی؟ انتخاب که کسی شد این حاال نمیشم عاشق من نمیکنم ازدواج من میگفتی که نبودی همونی

 .میخواد پوالش خاطر به تورو فقط که

 .داره دوست منو اون نیست اینطور مامان: مهشید

 پشیمون که برمیگرده روزی باش مطمئن میری اشتباه راه داری بفهم مهشید داره دوست پوالتو اصل در اون: خاله

 .شی

 ممن حتی کنه؟ ازدواج پسره اون با میخواد مهشید. خودم اتاق تو رفتم سریع که میومد بیرون اتاق از داشت خاله

 رکتش بشه پرت حواسم اگه کنم پرت دیگران زندگی به فکرمو نباید. نداره مهشید به حسی که فهمیدم نگاش از

 ...بشه ورشکست ممکنه

*** 

 ولی دکر توهم قیافشو اولش مهشید. من شرکت بیاد که کرد پیشنهاد بهش بابا. میگرده کار دنبال روز هر مهشید

 ارقر. خوبه خیلی کارش میکرد تعریف ازش مامانش که اونجوری. داره حسابداری لیسانس فوق. کرد قبول بعدش

 .دارم بدی حس ولی نمیدونم. کنه شروع منو شرکت توی کار فردا از شده

*** 

 و شلوارمو کت میرفتم شرکت که روز هر مثل. شرکت بیاد من همراه مهشید شد قرار. بود صبح هفت ساعت

 از عدب. بشه ماشین سوار بیاد مهشید تا شدم منتظر و کردم روشن و ماشینم. رفتم پارکینگ سمت به و پوشیدم

 :گفتم و زدم پوزخند براش آینه تو از. شد سوار و کرد باز و ماشین عقب ودر اومد بیرون خونه از تازه ربع یک

 .نیستم رانندت میدونم که اونجایی تا -

 :گفتم حرفم ادامه
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 .بشین جلو بیا -

 .میشه دیرتون بهتره بیفتین راه اگه نیستم راحت ها غریبه با: مهشید

 .روش هم دقیقه چند این بودم شما متنظر ربع یک -

 :گفتم حرص کمی با

 تو ایدب هشت ساعت تا بیا خودت شو پیاده نه هم اگه بشین جلو بیا ببری کارمندام جلو منو آبروی نمیخوای اگه -

 .باشی من دفتر جلو شرکت

 .میام خودم نیس مشکلی: مهشید

 االح تا نه بود شده بد میونمون ناخودآگاه چرا نمیدونم. رفتم شرکت به تعللی هیچ بدون. شد پیاده ماشین از

 ...هیچی بود داده رخ بینمون دعوایی

 .بود رهسپار خانموم منشیم. داشتم برش. خورد زنگ اتاقم تلفن که. بود مونده هشت ساعت به دقیقه یک

 ...آوردن تشریف سماواتی خانوم -

 :گفتم بدم بهش ای دیگه حرف اجازه اینکه بدون

 .بیان بگو -

 زود واسه معلومه زدم پوزخندی. بود کرده عرق صورتش. تو اومد مهشید و خورد در به تق تا دو بعد چندثانیه

 .پوشوند و صورتش روی اخمی و افتاد لبم روی پوزخند به نگاهش مهشید. کرده تالش خیلی رسیدن

 و دراوردم نویس روان خودکار با میز کشوی توی از و قرارداد شرکت توی کار درمورد مربوطه های صحبت از بعد

 .گذاشتم جلوش

 .کنی امضا رو برگه این میتونی هستی موافق شرکت این شرایط با اگه -

 اثر و کرد امضا آخر در و کرد خوندن به شروع و برداشت میز رو از رو برگه کنه نگاهم حتی اینکه بدون مهشید

 .زد انگشت

 :گفتم و زدم زنگ منشیم به شرکت تلفن با

 .کنین راهنمایی اتاقشون به و سماواتی خانوم لطفا رهسپار خانوم -

 کردن چک مشغول و دراوردم رو ها نقشه میزم کشوی توی از. رفتن بیرون اتاق از رهسپار خانوم با مهشید

 :گفت و شد وارد زدن در بدون علی شد خلوت سرم اینکه از بعد. شدم اشکاالتشون
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 نیست؟ پیدات صالح سالم -

 میزارن؟ در اتاق برای چی برای -

 .تو بیای کنی بازش تا: علی

 :گفتم و دادم بیرون حرص با نفسمو

 شده؟ چی -

 شرکتت تو آخرش تو بشه عوض هوامون و آب حداقل تا بیرون بریم ها بچه با گفتم نشده خاصی چیز: علی

 .میپوسی

 .نیس مهم برام شرکتم اندازه چیزی هیچ -

 .بریم میخوایم پاشو اندوه و غم فاز تو بری نمیخواد: علی

 چقد هک میبینی بخورم و باال بکشم پول بابام جیب از که نیستم تو مثل خستم االن دیگه وقت یک برای بزار -

 .بدم تحویل کار چقد شرکت تا دو با کردن امضا داد قرار برای باید

 .بیای باید جمعه برای باید پس نیس حرفی: علی

 .باشه -

 اتاق از و برداشتم کیفمو بود شده تموم کارام چون بعد ساعت نیم. رفت بیرون اتاق از و گفت معرفتی بی لب زیر

. انداختم جیبم تو کلیدشو و کردمو قفل و اتاقم در عادتم طبق ندارم اطمینان اینجا آدمای به چون. بیرون اومدم

 یکی اون تو هم کیفم و کردم فرو شلوارم جیب تو دستامو از یکی. اومد بیرون اتاقش از مهشیدم من با همزمان

 .وایسادم قدمیش دو تو. شد جلب من به توجهش رفتم سمتش. بود دستم

 بشی؟ آشنا جا این با تونستی بود؟ چطور امروز -

 .شدم آشنا اینجا محیط با میکردم فکر که چیزی اون از تر زود: مهشید

 .خوبه -

 :گفتم حرفم ادامه

 هستی؟ راضی بشه داده بهت قرار که حقوقی از -

 .ستجرب کسب برای فقط میکنم کار شرکتت تو میبینی اگه نیستم تومن دو یا تومن یک محتاج من: مهشید

 :گفتم و نگرفتم دارشو معنی حرف پی
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 .میرسونمت -

 .میرم خودم نه: مهشید

 .شو ماشین سوار بیا بازی زنک خاله های تعارف این جای به یکیه تامون دو هر مقصد میدونم که اونجایی تا -

. نشست جلو ایندفعه و شد سوارماشین من سر پشت مهشیدم. شدم ماشین سوار و شدم خارج شرکت از خودم

 خاله. تو رفتم و شدم پیاده و کردم پارک پارکینگ تو و ماشین و خونه سمت افتادم راه کردمو روشن و ماشین

 .میپرسید شرکت درباره مهشید از همش

 .خوابیدم و اتاقم تو رفتم شام خوردن از بعد

*** 

 اومده پیش مشکلی شرکت کتابای حساب تو روز اون.میگردونم برش خودم و شرکت میاد باهام روز هر مهشید

 .میزد حرف داشت که شنیدم اتاق از و مهشید صدای کنم باز درو اینکه از قبلم رفتم مهشید اتاق سمت بود

 واقعا؟ وای:مهشید

 .میام حتما باشه: مهشید

 .دارم دوست خیلی: مهشید

 :گفت و کرد بلندی خنده عشوه با

 .عشقم باش خودت مواظب: مهشید

 :تمگف عصبانیت با. میکرد نگام تعجب با ماسید دهنش تو بزنه میخواست که حرفی. کردم باز سریع اتاقو در

 اینو با هک اینجا نیاوردم رو تو من باشه؟ میتونه چی نظرت به دلیلش اومده پیش مشکل شرکت کتابای حساب تو -

 ...بزنی عاشقی و عشق حرفای اون

 .کن صحبت درست من با:مهشید

 .بیاری باال گند که زمانی تا نه -

 .بوده ای دیگه کس از اشتباه شاید نیاوردم باال گندی من: مهشید

 .اون اینو گردن میندازی چیو همه خوبه خیلی خوبه -

 .ننداختم ای دیگه کس گردن چیزیو من: مهشید
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 نای. بوده آذران شرکت برای بستیم؟این قرارداد میلیون پنجاه سینا شرکت به کی ما کن؟ نگاه برگرو این -

 دادن؟ تو به جوری چه نمیدونم و داری تو که مدرکی

 .بوده اشتباه یه فقط نیفتاده اتفاقی:مهشید

 میاد؟ باال گندی چه کوچیک اشتباهای همین با بیفته؟میدونی اتفاقی باید حتما -

 .رفت بیرون شرکت از و برداشت و کیفش و هم تو رفت اخماش مهشید

 .واینمیسه اشتباهش پای هیچکی بوده همین همیشه -

 .بزنم حرف بابا با باید. من شرکت تو بمونه مهشید که نیست دلیلی دیگه. کردم درست و اشتباهات خودم

*** 

 وت باید همچنان مهشید و ندادن ای اجازه همچین خاله نه بابا نه ولی. من نه و بیاد من شرکت بود راضی مهشید نه

 .زدمن حرفی دیگه بیاد پیش اختالفی بابا و خاله بین ترسیدم ولی کنه مخالفت میخواستم. کنه کار شرکتم

*** 

 حرف هم با هم گوش در و. بودن اومده دختراشون دوست با علی دوستای. جنگل رفتیم قرار علی پیشنهاد با

 .میزدن

 .مثبتی بچه خیلی صالح: امیر

 چرا؟ -

 نیاوردیش؟ یا نداری دختر دوست تو: امیر

 .ندارم رو کارا این وقت من -

 .تو میکنی کار چی انگار ندونه کی هر: امیر

 .بزنه حرف نباید این از بیشتر فهمید خودش که انداختم بهش عصبانی نگاه

 .رگ تو بزنیم جوجه میخوایم که بیار کن پیدا چوب تا چند برو صالح: علی

 هک کردم جمع تا چند. کنم نگاشون و بشینم من و بدن انجام اونا رو کارا همه بده گفتم ولی نه بگم میخواستم

 .شدم کنجکاو. شنیدم رو دختری عشوه از پر قهقه صدای

 دهخوابی بود مهمونی توی شب اون که پسره همون پای بود؟رو مهشید این یعنی نمیشد باورم. کردم پیدا رو صدار

 یک و دهنش تو میزاشت گیالس پسره همون و حامده اسمش بودم ه شنید خاله از بار یک که اونجوری بود
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 میخواد کاراش این با مهشید. این اال داشتم مهشید از رفتاری هر انتظار. رفت هم تو اخمام. میکرد زمزمه چیزایی

 من که جایی سمت تاشون دو. شکست و ای شاخه یک رو رفت پام که کردم گرد عقب سریع کنه؟ کار چی

 .کردن نگاه و بودم ایستاده

 دمنبای معلومه. ندیمشون دیگه. رفتم ها بچه پیش و کردم تر غلیظ و اخمم. کرد تعجب خیلی دیدنم با مهشید

 چرا ازب شده چِت میپرسیدن همه خونه برگردیم میخواستیم باشه برگشت موقع که آخرش تا. بشه آفتابی جلوم

 .نمیدادم جوابشونو منم همه تو اخمات

*** 

 اون نده مثبت جواب مهشید که میخوند گوشش تو همینجوری خاله. مهشید خواستگاری بیاد میخواست حامد

 با ات بود خواسته بابام از خاله بار چند حتی.نمیکرد توجه خاله های صحبت به حتی مهشید ولی نیست تو الیق

 .کنه چیکار باید نمیدونه خاله. نکرد قبول رو بابا های صحبت مهشید حتی ولی. بکنه صحبت مهشید

*** 

 هخال که بود لحظه اون تو. دید و حامد شیطانی بخند میشد داد مثبت جواب مهشید خواستگاری مراسم تو وقتی

 ".نزد حرف مهشید با روز چند تا و هم تو رفت اخماش

 .شدم خسته میاد در کاسه از داره چشام -

 .میشنوم صداشو من که س روحه همین مهشید کنم فکر فریما: آیدا

 مرده؟... یعنی مطمئنی؟ -

 .نمیدونم: آیدا

 .ولی خنگه مهشیده این چقد -

 !اینجاسا روحش هوووی: آیدا

 !ازش میکنه طرفداریم چه بابا خب -

 .مرد آخیش بگم نمیمیره هم دف یه... شم راحت دستش از من بخور رو فریما این بیا روحه خانوم: آیدا

 .االغ بمیری خودت -

 طوره؟ چه چلمن کنم انتخاب فحش یه تو مثل میخوام منم:آیدا

 چجوره؟ بز... نه این نه -

 بزی؟ چقد تو فریما بگم تو به بیام یهو چیه؟ بز: آیدا
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 .اصن بدونم چه من -

 .هس هم االغا خانواده از!!!! خر یافتم آهان: آیدا

 .کنی بارونم فحش تو مونده همینم -

 نمیکنی؟ تو که نه: آیدا

 عواد داریم باز هس روحم توش حتی که بزرگ ویالی یه تو روشنه شومینه یه فقطم بستس درش که اتاق یه تو -

 !!تو و من خلیم بسی از میکنیم

 .بریم گمشیم اینجا از تا پاشو پس خب: آیدا

 اینجاس سال چند نیس معلوم روحه این. شد بسته تا رفت ور درش با ساعت دو و گذاشت صندوقچه تو کتابو

 .میکنه کار چی اینجا نیس معلوم میکرد درس رو صندوقچه قفل این حداقل

 .کردیم روشن رو برقا کلید.بیرون اومدیم و کردیم باز اتاقو در

 .بریزیم سرمون تو باید خاکی چه ببینیم اینجا بشینیم بیا آیدا -

 .نشستم مبل رو خودم

 هک هم فضا... بشینیم ساحل بریم بیا...اینجا من شدم فسیل پوکیدم موندیم ویال این تو بسی از فریما: آیدا

 ...!!!تاریک شب رمانتیک

 .بیشعوری خیلی آیدا -

 .اَه دیگه پاشو: آیدا

 .بشینم آسایش با جا یه من گذاشتی اگه ایشششش -

 .شم حاضر رفتم من... بمیری تا بمون اینجا انقد درک به: آیدا

 .اتاق تو اومدم منم سرش پشت. بمیرم بیفتم آیدا این دست از من ایشاهلل

 بریم؟ شلوار بلیز همون با کاش:آیدا

 .نزن مفت زر میگیرنمون بابا -

 کنیم؟ چی پس: آیدا

 .بریم شلوار مانتو همون با -

 .بده و جنگل رفتم باهاش اونروز که مشکیت مانتو اون: آیدا
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 .تو مال مانتوهام همه اصن نکش خجالت -

 میدی؟ من؟ جان: آیدا

 .نه -

 !!!!بِالل پس: آیدا

 جدیده؟ فحش مثال این -

 .یجورایی آره: آیدا

 رو داره زیپ که مشکیم مانتو همون منم. پوشیدش مشکی شال و غواصی شلوار با. بهش دادم و مشکیم مانتو

 .مشکی جین شلوار و مشکی شال با پوشیدم

 .بیرون اومدیم ویال از هم دست در دست آیدا منو

 پر مه پرنده اینجا بابا چرته همش اینا!!! بشینه ما پیش بیاد پسرم یه نشستیم ساحل تو ما بکن فکرشو: ایدا

 !!!!کنه دل دردو نشسته ما کنار زنش دوری از داره زن پسره میبینی تازه نمیزنه

 خترهد وفتی فیلما این تو دیدین:بود نوشته بود گفته همینو خوندم جک یه منم!... میکنی فکر چیزایی چه به -

 !!!دنبالن افتادن معتاد تا چهار نشستم ساحل لب بار یه منم پیشش؟ میاد پسری یه میشینه ساحل لب

 .خندیدیم باهم غش غش آیدا منو

 خب؟ بگو سربازی میره یارو بگم جک یه منم بزار: آیدا

 !خب -

 !!!!قرمزی کالش دور: آیدا

 !اصن ما روانیم. خندیدیم هر هر دوباره

 .میخندیدیدم هر هر و میگفتیم جک جوری همین

 میخندین؟ جوری این که گذشت خوش بهتون جونتون میالد با خیلی -

 که ستاره اون. بودن وایساده سرمون پشت دخترا تا چهار.کردیم نگاه و عقب و برگشتیم دوتامون هر آیدا و من

 !تازه کرده اخمم هست ترسناک جوریش همین نگو و قیافش

 !هستین دخترایی جور این نیمدونستم نداشتم انتظار شماها از: سها
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 فوضولی میای بیماری کردی بدبخت مارو که نکنه چیکارت خدا بگم میالد کردن؟ فکر خودشون پیش چی اینا

 ما؟ توویالی میکنی

 .نیس میکنین فکر که جوری این نکنین قضاوت زود ها بچه: آیدا

 میکردین؟ چیکار اتاق یه تو میالد با تا دو شما باشه؟ میتونه چی پس: ستاره

 اینجوریه؟ چرا این اهلل بسم

 !میکردیم بازی برد انگری خب: آیدا

 خریم؟ ما میکنین فکر نمیکنم باور که نگو دروغ یکی من به: الهه

 .نیستیم میکنین فکر شما که دخترا اون از ما... میگم راست دارم فهمیدین اشتباه چیو همه ها بچه -

 .بده توضیح چیو همه پس: سها

 و ودنب و بود چی هر و میالد و ودفتر نقاشی و روح و ویال ماجرای هم اینا برای مجبوری و نشستیم ساحل تو رفتیم

 .میکردن نگامون باز دهن با هم اونا. فهمیدن همه کال دیگه گفتیم

 هس؟ روح یه ویال این تو واقعا یعنی: سها

 !زد حرف من با اون یعنی زدم حرف باهاش من آره: آیدا

 .میگفت چیزایی یه آدرین... راسته ویال این درباره چی همه پس:باران

 .اینجا اومدیم که افتادیم کردن غلط به:آیدا

 !نباشه تنش به سر میخواد دلم شمال بیایم میخوایم چی برای نگفت منم به االغ این -

 شد؟ بسته روتون در نترسیدین اونوقت: سها

 :گفت آیدا که بدم جواب خواستم

 !!!!کرد وخیس خودش فریما که شد جوری بابا چرا -

 !کردم؟؟؟ خیس خودمو کی من میگی چرت چرا االغ -

 .خنده زیر زدن تاشونم چهار

 !ببری منو آبروی بلدی فقط که آیدا بمیری -

 :گفت خنده خنده با الهه
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 کردی؟ خیس خودتو واقعا فریما -

 !میکرد لهم داشت بغلم بود پریده ترس از میگی؟ چی خودشو میگه چرت داره نخیر -

 .خندیدن دوباره اونا و کرد نگام اخم با آیدا

 .شما بودین فیلمی عجب: سها

 نترسین؟ دیگه تا بیایم باهاتون هم ما بعد به این از میخواین: ستاره

 .بیاین هم شما باشه ولی نمیترسیم زیاد دیگه االن: آیدا

 .فهمیدن همه کافی اندازه به نگین دیگه کی هیچ به خواهشا ولی -

 نه؟ میدونن هم پسرا بگیم؟ چی برای بابا نه: الهه

 .متاسفانه آره -

 فریما؟ یا فریماهی تو راستی: باران

 .داره فرق این با معنیش کال فریماه فریمام من -

 .آها: باران

 .اومده پیش چیزی چنین نمیدونستیم کردیم فکر بد درموردتون ببخشید: سها

 .میاد پیش نداره اشکال: آیدا

 .داشتن نگه و میالد پسرا رفتن مهمونا همه اینکه از بعد: الهه

 شد؟ چی اونوقت خب: آیدا

 ونبیر زد اونا ویالی از شد خورد اعصابش میالدم چیکار دختر تا دو ویالی تو رفتی بکش خجالت میگفتن: الهه

 .شد آب شکر بدجوری میونشون

 .زدیم گند پس وای: آیدا

 .ندارین تقصیری وسط این شما کرده فوضولی که میالده تقصیر: الهه

 کرده قاطی خیلی فرداد و راشا مخصوصا کردین درس که غذایی اون با تشنن خونتون به بدجوری پسرا: باران

 .امروز بودن

 .خندیدیم غش غش آیدا منو
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 .داد کیف خیلی ولی -

 .بیاین باهامون هم شما سیتی صفا بریم میخوایم فردا ما: سها

 .میایم حتما باشه -

 دیگه؟ دارین ماشین... باشین آماده و حاضر ساعت نه ساعت برای فردا: سها

 .آره: آیدا

 .بریم خودمون ماشین با همون... میشیم جا سها نه: الهه

 مطمئنی؟: سها

 نفریم؟ چند مگه بابا آره: الهه

 .بیاین ما ماشین با هم شما پس: سها

 .باشه: آیدا

 .موندیم ساحل تو ماهم و ویال رفتن تا چهار اون

 .پووووف نفرین؟ اون یا کنه بدبختمون روحه اون اگه دارم قضیه این به نسبت بدی حس من فری: آیدا

 .نمیدونم رو روحه ولی خوبه که نفرینه -

 میشه؟ چی کنیم تموم خاطراترو دفتر اون اینکه از بعد نظرت به: آیدا

 !!!!!بخورتمون میخواد کردیم تمومش ازاینکه بعد جادویی کتابه انگار میشه چی میگی چنان -

 !کنیم کار چی باید بعدش اینه منظورم میگی پال و پرت انقد چرا: آیدا

 .بپرس روحه خوده از نمیدونم هیچی گفتم بار یه من -

 .نزن زر دیگه پس: آیدا

 .بیشعورشدی خیلی -

 !!!نداشتی بصیرت چشم تو بودم بیشعور:آیدا

 !!!!میکنی اعتراف خودتم خوبه -

 .میمونیم کفش تو خودمونم که میگیم پرتی و چرت چیزای یه آیدا من یعنی
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 هم صدقه قربون ساعته چهار و بیست دوستا همه بابا میکنیم کل کل بسی از میشم خسته ها موقع بعضی: آیدا

 .میرن

 .کنیم گوش بزارم آهنگ بیا پس -

 ...میشنون مردم خره اسپیکر؟ با: آیدا

 !آوردم هندزفری خب میزنی حرف چقد تازگیا اَه -

 میارم؟ درت دلتنگی از بده: آیدا

 !میکنی روی پیاده من مخ رو بیشتر -

 .بزار آهنگرو: آیدا

 و گوشش تو گذاشت آیدا هاشو گوشیه از یکی کردم پیدا نظرمو مورد آهنگ و گوشیم به کردم وصل مو هندزفری

 .من یکیم اون

 دونه دونه عکساتو

 خونه دیوارای رو

 میدونه قدر کی ولی میبینم روز هر

 دلگیری حس این

 سیری ازم خیلی که

 میری کجا من بی که نمیداره بر سرم از دست

 روزا این عادت شده نبودنت

 روزا این عالقت شده تر کم

 من

 ما بیخیال

 دَرام تو فکر از من اینکه جای

 برام میشی تر واضح روز هر

 تو

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر دوستام و من | پنهان راز رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

188 

 

 بود اطراف و دور این موهات عطر

 بود صاف موهات مثل دلتم کاش

 بود اطراف و دور این موهات عطر

 بود صاف موهات مثل دلتم کاش

♫♫♫ 

 میکشم موهام تو دست

 سرم میترکه

 بگذرم دو هر قلبم و تو از دارم دوست

 میکنی شونه و موهات تو اینکه فکر

 میکنی دیوونه منو داری انگاری

 خواسته که اون به نمیرسه که قلبی

 وایسه همینجا االن همین بهتره

 نیست واون این با عاشقی رسم اینکه

 نیس قرارمون دیگه که قهر همه این

 بود اطراف دورو این موهات عطر

 بود صاف موهات مثل دلتم کاش

 بود اطراف دورو این موهات عطر

 بود صاف موهات مثل دلتم کاش

♫♫♫ 

 (موهات -تلیسچی علیرضا) 

 :گفتم باال کشیدم و دماغم الکی

 !شد تنگ نداشتم عشق برای دلم -

 .کرد گریه الکی چششو رو گذاشت شالشو هم آیدا
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 :گفتم و مخش تو زدم یکی

 .مرده شوهرش انگار حاال... هم تو بابا خب -

 :گفت و کرد نگام عصبانیت با آیدا

 توگیس و گل کنی شوهر شوهر بخوای دیگه بار یک بمیره بخواد حاال که کرد ازدواج من با کرد غلط شوهرم اصن -

 !!میکنم

 :گفتم ثانیه دو از بعد

 !اینجا بیا آیدا -

 .باشم گفته ندارما خورد زدو حوصله من: آیدا

 .بیا نمیزنمت -

 :زد جیغ که شونش رو گذاشتم آروم سرمو که تراومد نزدیک آیدا

 !!!!اونورعوضی گمشو برو میکردم نگاه دوستم چشم به تو به من حیا بی اِی -

 :گفت و شد بلند جاش از

 ...منو ویالی تو بیای مونده همینم نیایا من دنبال -

 .دهنش رو گذاشتم دستمو

 !!!میکنه قد قد همش مرغ عین بگیراااااا مونی اللل دیقه دو -

 :زدم جیغ که گرفت گاز دستمو آیدا

 !!!االغ خوار آدم -

 :گفت و کرد نگام تعجب با

 !میشن؟ االغ مگه هم خوارا آدم -

 .کردم نگاش تاسف با

 .ویال بریم بیا: آیدا

 .بشینیم جا همین نه -

 .نشوا نزدیک من به فقط: آیدا
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 .بخورمش میخوام انگار حاال بابا خب -

 خیلی که ویال اون تو موندن از باشه چی هر. میکردیم نگاه رو دریا همینجوری ساعت یک تا.نشستیم دوباره

 که راسته. میگه چرت ها موقع بیشتر من حس ولی داره ادامه همچنان کتابش و ویال داستان میگه حسم. بهتره

 .پوووووف.نیستم مطمئن هس چی هر کن ولش هیچی!!!!بود چپه زن خواب اون بابا نه چپه زن حس میگن

 میکنی؟ چی اینجا تو هههههه: آیدا

 اومد؟ این باز. بود نشسته آیدا کنار میالد. میزنه حرف کی با ببینم برگشتم سریع

 .اینجام وقته خیلی من: میالد

 کردی؟ تعقیب مارو راه اون به نزن خودتو ندیدمت؟ من چرا پس: آیدا

 .نه: میالد

 چی؟ پس: آیدا

 .میزدم قدم داشتم اونطرف من... شما پیش اومدم منم نشستین اینجا شما دیدم: میالد

 شد؟ دعوات -

 .نگی بگی هی: میالد

 .بود خودت تقصیر: آیدا

 بود؟ من تقصیر بیرون بیام اتاق از من نزاشتین شما: میالد

 بگی؟ ما به اینکه بدون اونم ما ویالی تو اومدی چرا تو -

 میشه؟ چیزی چنین میدونستم من نظرت به: میالد

 .بریم پاشو آیدا... نداره ای فایده تو با کردن بحث -

 شهرتون؟ گردین برمی دیگه روز چند: میالد

 .خوبه هم جورایی یه که چند هر کنیم کار چی باید و نفرین نمیدونم آره: آیدا

 .بگین بهم خواستین کمک: میالد

 میای؟ تو میخوایم کمک بگیم تهران باشیم رفته ما مثال برفرض -

 !!!!اونجان خانوادم آره: میالد
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 میکنی؟ چیکار اینجا خودت پس! وا:آیدا

 .تهرانن خانوادم ولی میخونم درس اینجا: میالد

 .اها: آیدا

 .رفتیم ما نمیشیم مزاحم دیگه خب -

 .بودم شدم شما مزاحم من میدونم که اونجایی تا: میالد

 .خدافظ... هرچی حاال -

 :گفت میالد روبه و عقب برگشت آیدا که رفتیم قدم چند یه

 بخونی؟ درس نمیتونی که اونجوری آوردی چی برای و خواهرت راستی خوردیش؟ کو؟ خواهرت پس -

 .آورد خودش با وابستس خواهرم به خیلی میرندا چون اومدم خواهرم با من: میالد

 .کردم فوضولی خیلی دیگه اکی آها: آیدا

 .فوضولی نمیگن که این به: میالد

 !!!باش درخدمت شربتی...چایی یه بیا: آیدا

 :گفتم بشنوه خودش فقط که جوری آروم. گرفتم چنگولش پشت از

 کردی؟ دعوتش چی برای! مار زهر -

 !دیگه بخوره چیزی چایی یه بیاد رفت خشک دهن اومد ما ویالی تا بدبخت: آیدا

 االتاح کی از! بهش؟ بدیم بخوایم که داریم چایی ما اصال!!!! بخوره؟؟؟؟ چایی ما ویالی بیاد شب نصفه یک ساعت -

 تو؟ گرفتی یاد نوازی مهمون

 .نیستن راضی زیاد خانوم فریما اینکه مثل: میالد

 .میگرفت چنگول و شکمم و پهلوم و کلیه داشت که بود آیدا این حاال

 !!!غرمیزدم بهش داشتم چیزی یه خاطر به فقط راضیم خیلیم من بابا نه -

 .نیست بلد کردن تعارف حتی االغیه دختر چه میگه االن رفت پیشش آبروت بزنن گندت فریما

 .برم میخوام دیگه خودمم موقس بد دیگه نه: میالد

 :گفتم کنم جمع و زدم که گندی خواستم
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 .میکنیم دعوت رو همه اصال... ما ویالی بیاین میرندا و خواهرت با فردا پس یا فردا یا -

 :گفت لب زیر و گرفت بازوم زیر از بیشگونی یه آیدا

 !میکنم گورت به زنده -

 .میشه چی ببینیم: میالد

 .خدافظ... منتظریم -

 .خدافظ: میالد

 .ویال سمت برگشتیم

 تعارف فقط من فریما کنی؟ درس رو زدی که گندی خواستی مثال میکنم دعوت رو همه میگی کردی غلط تو: ایدا

 هی باید حتما کمه تختمون یه دوتامون هر که واقعا... خری بسی از بیاد واقعا که نبود این قصدم اصال ولی کردم

 ونمآبادم و جد مونده کم... میالد از این بگیرو دخترا چهارتا از اون ببینیم رو همه باید ساحل میایم... بزنیم گندی

 نیم؟ک دعوت رم همه بیایم بیکاریم حاال... اینجا اومدیم افتادم خوردن گُه به شانسیم بد ما بسی از پیشمون بیان

 ...چا چشو بزنم... همیشه میزنی مفت زر فقط کردی؟ اضافه رم همه میگفتی خودشو حداقل حاال

 اصن چشام جلو میاری و آبادم و جد کنم کاری یه من حاال نکنه خدا میزنیا گند خودت همیشه خوبه حاال -

 .میدی فحش و بدبخت منه همشم نکرده زور که کسی نمیکنیم دعوتشون

 کل کل آیدا منو شب تا صبح از همش نمیده حال زیاد نفری دو میومدن باهامون نفر چند کاش. ویال برگشتیم

 ونیمبخ کتاب بریم باید شبم هر اینکه مخصوصا میشم کالفه دارم موندن جا این از دیگه میدیم فحش و میکنیم

 و مبخونی کتاب باید گندمون شانس از مسافرت میایم مثال هم ما گذرونی خوش و تفریح برای مسافرت میان مردم

 به نچشممو و شدیم که نفرینم تازه! زندگی به بزنیم گند شیم آشنا خاصیت بی غول نره چهارتا با و شیم چالغ

 هب نفرینش و ویال این عاقبت نیس معلوم. نیاوردیم شانس چی هیچ از بدبختیم ما بسی از شد باز روحم یه جمال

 .میرسه کجا

 ایدا و میکشیدم من اونقدی کردیم تقسیمش تایی دو اخرش. شد دعوامون پتو سر آیدا منو همیشه مثل شب

 یداپ دوست نیس معلوم دیگه منه بدبختی از! بجره وسط از که االنه جری و تام کارتون این مثل گفتم میکشید

 عذاب؟ یا کردم

 .شد تموم آیدا پرونیای لگد با مزخرفم شب این

*** 

 .هاااااااااااااااااااچین

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر دوستام و من | پنهان راز رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

193 

 

 این دراوردم حلقم تو از زیاد وسواس با موهاش! دهنم و دماغ تو رفته آیدا موهای کردم نگاه دماغم؟ تو چیه این

 که نه. کردم ای عطسه دوباره( لحاظ اون از کوتاهه خودم موهای که نه) میشه بد حالش آدم کرده؟ بلند چیه نخا

 .آیدا دماغ تو رفت آرنجم هوا میپره میکنه عطسه آدم

 .شکست دمااااغم آآآآآی: آیدا

 .منه کار فهمید انداخت نگاهی من به. گرفت و دماغش. پرید جا از

 .کنم عملش برم باید شد کج دماغم آآآآی: آیدا

 :داد ادامه و کرد نگام عصبانیت با

 درد فریما بگیری مرض خوکا؟ این عینهو بشی دراد ریخت از تا عملیت دماغ اون تو بزنم مشت با منم خوبه -

 !تره بد هم پا ران استخوان شکستن از دماغ

 .که نمردی شده؟ چی انگار توهم حاال اووووه -

 بفهمی؟ تا بمیرم باید حتما: آیدا

 نمیدی؟ فحشم نمیزنی غر دیگه االن خوبه؟ شما از میخوام پوزش من ببخشید خانوم آیدا -

 .افتاد بود عسلی میز روی که مچیش ساعت به نگاش بدی و جوابم اینکه از قبل آیدا

 بیرون؟ بریم میخوایم دخترا با امروز هشت ساعت فریما: آیدا

 .کن ولش ام صبحانه شیم حاظر بریم پاشو... نبود حواسم اصال میگی راس واااااای -

 میخواستم که جوری کنم شانش نگیره حوصلم زیاد. کردم شونه نداشت فرقی ظرفشویی سیم با که و موهام

 ور اینا باید روز هر چیه میاد بدم کردن شانه از همیشه. میکرد گیر موهام الی همش دستم ببندم کشمو با موهامو

 میشه؟ کُلک دوباره فردا میدونی وقتی کنی شانه

 :زدم داد اتاق تو از. میاد آب شر شر صداس دیدم بپوشم لباس اتاق اومدم

 .حمام بری باید افتاده یادت االن تازه که آیدا بمیری -

 .حموم نرفتم روزه چن میدونی زدم کپک فریما خو: آیدا

 .شدم پوشیدن لباس مشغول و کردم پوفی

*** 

 :آیدا
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 هفتاد مردی یه بودم خونده جا یه. خورد بهم خودم از حالم.پیسم که بسی از میبارید چرک ازم جور همین یعنی

 ششستن گِل با و بردنش کشون کشون و زور به شدن شاکی دستش از هاش همسایه دیگه بوده نرفته حموم ساله

 تا دخترا زا بعضی دختر؟ میگن منم به میشستم گیر جرم با خودمو باید نمیرفتم دیگه روز چن تا منم اگه کنم فک

 آیدا هک بده قسمم باید مامانم تازه من! بودم کثیف خیلی میگن تازه حموم تو میپرن پا جفت میگرن بوعرق زره یه

 ککپ دارم دیگه دیدم چون االنم ندارم رفتن حموم حوصله ولی نیستما حد این در خیلیم دیگه البته!!! حموم برو

 پرتش االن البته تره بد من از خیلی دیگه اون پیداس فرسخی هشت از عرقش بوی هم فریما. حموم اومدم میزنم

 .کن نگاه نه میگی حموم تو میکنم

 خشک باهاش و موهام بودم نیاورده سشوارم. بیرون اومدم حموم از درومدم پیسی حالت از کردم احساس وقتی

 شمبک سشوار نمیگرفت حوصلم خونه تو که هم ها موقع بعضی. بچکه آب ازش بمونه جوری همین بزار جهنم! کنم

 فرشا کن نگاه میزنن کپک فرشامون که میزد غر مامانمم میگشتم خونه تو خیس خیس موهای با جوری همین

 بعضیا. خودم واس راحتم که نیس االن ولی میکرد خشک موهامو حوله با یا شده سشوار با بزور شده خیس

 .میده حال خیلی من نظر به ولی میشه چندششون

 پوشمب مانتو اینکه از قبل.جینم شلوار با پوشیدم و داشت روش کوچولو دختر یه عکس که کوتاه آستین لباس

 :مزد داد میشه گم میره ها بچه این عین کنی ولش تا گوریه کدوم باز نیس معلوم. بیاد فری تا وایسادم منتظر

 .گاو... خر... االغ... فرفری مو... فرفری... جون فری... فریما... فری -

 :گفت و اومد داد با فریما

 زا دقیقه دو ایشاهلل بخورم مار زهر کردی کوفتم بخورم آب رفتم انداختی؟ راه وحش باغ اینجا مگه میگی چی -

 اون کردنات ور ور از اون شد داغون بدنم پروندی جفتک اسب عین بسی از که شب از اون ندارم آسایش تو دست

 ...از

 .باِلل لحظه یه بدتری که خودت وراج میگی من تو دِهه -

 .بگو خوب: فریما

 .میدی گندیده مرغ تخم بو بابا... بگیر دوش حموم برو بگم میخواستم -

 .میرم برگشتیم وقتی حاال کن ول: فریما

 !!!میگیره عذا که بشوره تورو بخواد بدبخت شور مرده اون اونوقت! مُردی برگردی خواستی که موقعی تا شاید -

 .میرم باشه... میکنی ویز ویز همش مرغ عین... تو میدی گیر چقد اَه:فریما

 !میکنه ویز ویز که زنبوره اون بخور کُندُر یکمی فریما -
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 .چی هر حاال: فریما

 .میاورد درشون داشت ناراحتی با. وایساده کالس با تیپ با جلوم دیدم

 .هُله اصن بدبخت... حاضرشی؟ اونوقت برگردم حموم از من میمردی دیقه دو -

 .کن روی پیاده من مخ رو کم میگما؟ بهت چی یه آیدا: فریما

 .شد دیر حموم برو -

 مشد ناپذیر تحمل خیلی تازگیا. دادم عذاب خیلی و بدبخت. میگف پرت و چرت لب زیر و زد چنگ موهاشو فریما

 .چرا نمیدونم

 اومد خوشم خیلی چون و پوشیدم ای قهوه کیف و ای قهوه شال و کرمی دمپا شلوار با و رنگم کرم کتان مانتوی

 خودشو جوری چه نمیدونم دقیقه ده این تو. بیرون اومد حموم از فریما موقع همین. باال دادم آرنج تا آستینامو

 بیشتر یکم و صورتم ریختم همیشه مثل کج حالت موهامو. پوشید لباساشو دوباره کرد شروع اونم شسته؟

 آرایش دیگه و قشنگه همینجوری پوستم نزدم هم کننده سفید زدم هم خوشرنگی صورتی رژ و بیرون ریختمش

 یدمد که. شدم جوری چه ببینم چشام گذاشتم ریبنمو عینک.دستم انداختم ورنیمو ای قهوه دسته ساعت. نکردم

 ییخ جین با رنگ صدفی مانتوی هم فریما. شدم شیک دخترای این عین اومد خوشم تیپم این از خیلی. میاد بهم

 زده بل برق و صورتش نریخت کج و باال بود داده موهاشو بار اولین برای فریما. نبود دستش کیف ولی بود پوشیده

 داشتن مشکی قبلیش دماغ ولی شد قشنگ و کرد تغییر قیافش خیلی کرد عمل و دماغش اینکه از بعد فریما. بود

 ولی میخورد غذا زور به میکشیدا مکافاتی یه ولی کرد عملش آخر در دیگه که میگرفت ایراد همش خودش ولی

 .بود نُه به دقیقه پنج ساعت شد بهتر دیگه ماه دو یکی از بعد

 ودنب زده تیپ خیلی دیگه که اونا. بیرون اومدن ویال از اوناهم که رفتیم دخترا ویالی سمت و بیرون اومدیم ویال از

 .دادیم دست دیگه هم با. زدیم رژ یه همش فریما و من. جذب مانتوی و قرمز رژ و پررنگ چشم خط

 .بیاین ها بچه: باران

 هنشست راننده سمت که ستاره. بوده حیاطشون تو ماشین دیگه معلومه خب.اومد ویال پشت از ماشین با ستاره

 .عقب میلهیدیم داشتیم نفری چهار. نشستیم عقب بقیه. نشست جلو هم سها. بود

 .درومد آبم: فریما

 :گفت و کرد ای خنده الهه

 .ماشین تو مینشستیم نفری ده ها بچه با قبلنا ما نمیشه هیچی نترس -

 .مینشستین سقف رو نصفتون کنم فک حالت اون در: فریما
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 .میخنده مزخرفی چیز هر به میبینی کیو هر گرفتن خندیدن مرض همه.خندید دوباره الهه

 ماشین میکنیم روشن که و ضبط میشیما که ماشین سوار فریما و من چیزی یه نه آهنگی یه نه. افتادیم راه

 !میلرزه همینجوری

 شاید شد صاحب چیو همه زود چه میگن خودشون پیش االن گفتم ولی بزارین آهنگ بگم بهشون خواستم

 !واال... میارم در خودم ماشین سر تالفیشو جاش به! اصن چه من به بزارن آهنگ ندارن دوست

 .داشتن نگه بازی شهر روبروی

 .حال و عشق اومدیم امروز که شین پیاده ها بچه: ستاره

 .نزاشتی ولی میزاشتی ماشین تو باید که بود آهنگی اون به حال و عشق نصف بگم میخواستم

 بدبخت پسره. بود آویزون پسره از دختره که هوایی ترن تو. میکشیدن جیغ همه شدیم بازی شهر وارد

 .بندازه نگاهی اونا به که کردم اشاره فریما به. بگیره رو دختره یا بزنه هوار نمیدونست

 آویزونه؟ اونجا از کیه مِیمونه این: فریما

 !میمون... بود خوبی تشبیه آفرین خخخخخ -

 .شیم سوار ترن بریم ها بچه: سها

 پسرا و دخترا بسی از. میوفته درختی میمون یاد ادم. شم آویزون دختره اون مثل نمیخواد دلم اصال خدااا یا

 .بدتره اینجا از تهران البته. متنفرم سروصدا از گوشم رو گذاشتم دستمو میزدن جیغ پسرا مخصوصا

 الحا. میزدم جیغ همینجوری من. گرفت سرعت یهو بعد بود آروم خیلی اولش. شدیم سوار. گرفت بلیط رفت سها

 که یمافر. میکنن عر عر همش که بود شده مریض االغای این عین صدام. بزنم سرفه نمیتونستم بود گرفته گلومم

 غش نبود پسر تا چند. پایین بیفتم میخوام کمربند اون زیر از میکردم احساس همش. بود گرفته منو دست محکم

 دارن معدم اسید با همراه معدم میکردم احساس. کردم تهوع احساس! بخند عمت به میخندیدن هم با غش

 .خالیه معدم نخوردم هیچی صبح آخه. میرقصن

. دهخن زیر زدم. میومد کش داشت صورتش پوست. کردم نگاه فریما به میومد پایین ترن سرعت با که همینجوری

 وآینم. میخندیدن که هم تا چهار اون. دستشویی رفت کنم فک. رفت دوید فریما یهو. شدیم پیاده و وایساد ترن

 .میشم قرمز بدتر بپره رنگم اینکه جای به م همه برعکس من. بود شده قرمز صورتم دراوردم کیفم از

 .اومد پریده رنگ با فریما

 شدی؟ ریختی این چرا فریما وای: باران

 .شد بد حالم: فریما
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 .میشه بد حالت نمیدونستم: باران

 .نداره اشکال بابا نه: فریما

 مخوردی بستنی رفتیم. نمیشد بد حالش آدم و نداشت ترس یکی این دیگه شکر خدارو ولی شدیم هم اژدها سوار

 .گرفتیم پشمکم و

 .فتادا راه و کرد روشن و ماشین ستاره. بهمون نداد کیف زیاد ولی نمیدونم. شدیم ماشین سوار و رفتیم اونم از بعد

 .کنین دعوت میخواین شنیدم: سها

 .شد تا چهار چشامون فریما و من

 .شنیدم میالد از: سها

 :گفتم بهش آروم و کردم نگاه رو فریما خشم با من

 زدی؟ گندی چه دیدی -

 .کنیم دعوت قراره فردا آره...آ:فریما

 .جورشد فردامون برنامه پس اوه:الهه

 ریماف. بمیره تا ماشین شیشه به بکوبمش انقد بگیرم رو فریما میخواست دلم. میخوردم حرص داشتم همینجوری

 نکشت و ما اومدن اگه ویالمون کنیم دعوت غریبه تا چند مونده همینم. زد ژکوندی لبخند و انداخت من به نگاهی

 لطغ خداااااااا ای بخریم؟ باید چی اصال کنیم درس غذا نیستیم بلد ما هیچی اینا حاال بریزیم؟ سرمون به خاکی چه

 .اینجا اومدم خوردم کوفت خوردم مار زهر خوردم اکس قرص خوردم گه اینجا اومدم کردم

 .کرد پارک ویالمون جلو و ماشین ستاره

 .ما خونه بیاین شب فردا نره یادتون: فریما

 :گفتم حرص با

 !میارمتون میام خودم بره یادتون -

 .نمیدیم دست از و مهمونی همچین ما بابا نه: الهه

 دعوتن؟ هم پسرا: باران

 کین؟ پسرا -

 .گذاشته اثر مغزت رو بازی شهر کنم فک آیدا؟ وا: باران
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 .نه...میگی رو اونا آها -

 .گرفت چنگولم پشت از فریما

 .بیان بگو بهشون کردیم دعوت رم اونا چرا: فریما

 .جَمعه جمعمون پس اوه: باران

 .کشیدم عمیقی نفس و بستم چشامو

 .وایسادم فریما جلو لباسم کردن عوض محض به. ویال برگشتیم کردیم خدافظی اینکه از بعد

 .بگو شده جوری هر حاال میالدم به... اینجا نیاین فردا میگی ویالشون میری االن همین -

 .دارم برنامه شب فردا برای من کن گوش منو حرف بارم یه آیدا: فریما

 .نیان بگو برو گفتم که همین چیه؟ برنامه -

 خنک لمد بلکم بگیرم انتقام تا پنج اون از میخوام من برگردیم باید فردا پس نمیبینم رو پسرا این دیگه ما:فریما

 همه؟ جلو برد آبرومو جور چه ندیدی بمونم؟ دل به حسرت من نمیخوای که تو شه

 پامون؟ کف بره آبرومونم زره یه همون میخوای بلدیم داری خانه و آشپزی از هم خیلی که نه -

 .نکن خراب منو برنامه فقط میارن غذا بیرون میزنیم زنگ فوقش: فریما

 .بده اجام خودت کاراشو بیشتر فقط... باشه خب -

 .نامرد ای: فریما

 .دیگه گفتم چی یه من حاال اَه -

. کردم نگاه گوشیمو.نشستیم مبل رو دوتامون هر. کردیم جان نوش و کردیم درس خوشمزه غذاهای اون از فریما با

 چ حاال خب رفته؟ یادت بهم بزنی زنگ بود قرار خوبی؟ خاله دختر سالم " نوشته داده ام پی اپ واتس تو فرنوش

 " فهمیدین؟ چیزی میگذره؟ خوش خبرا

 کرد مسخرم کلی خالصه گفتم دادمم که هم های سوتی حتی گفتم چیو همه و زدیم حرف هم با و زدم زنگ بهش

 .کردیم خدافظی بعد و کنین درس تا میدم و غذایی یه العمل دستور بهت گفت شبم فردا برای

 :گفت فریما که بودم فکر تو

 ما هب افتاده اتفاقی چه ویال این تو که این اصال میرسه؟ چی بهمون کتاب اون خوندن با باال نریم دیگه بیا آیدا -

 اصن شهنمی برداشته کتاب یه خوندن با نفرینم این بخونیم کتابو اون نکرده مجبورمون کسی هیچ داره؟ ربطی چه
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 ولی میگه چاخان و میاد فیلم داره یا خله چه طرف بگه بشنوه حرفمو این کی هر شاید بشه؟ برداشته چی برای

 .دارم دوس نفرینو این من میگم راست

 باال؟ نریم دیگه یعنی -

 بیرون ذهنمون از و روح اون فکر بایدم... نداره ربطی ما به اون و این خاطرات... ندارم حوصله دیگه من نه: فریما

 کنیم

 .بخوابم میتونم بیشتر اینجوری! بهتر -

 :گفت بلندی صدای با فریما که رفتم فرو فکر تو دوباره

 ...راستی -

 .من افکار تو میپری مگس خر عین تو کردن فکر فاز تو میرم من هی! مارا زهر اَه -

 بگیری؟ سوغاتی خانوادت برای نمیخوای احیانا! شما افکاااار تو رفتم که ببخشید خیلی: فریما

 .میگی راست نبود حواسم اصال واااای -

 سدر چیز دنبال ها مغازه و پاساژا تو و شدیم ماشین سوار و پوشیدیم االنم و پوشیدیم صبح که لباسایی همون

 !تهران به رحمت صد. بود باالتر خیلی تهران به نسبت قیمتا میگشتیم حسابی

 قاتا تو گذاشتم خریدارو همه کوفته و خسته. نداشت رمق دیگه پاهام. ویال رسیدیم اینا نه هشت ساعت حدودای

 .کرد عوض لباسشو هم فریما.میومد خوابم بدجوری کردم عوض لباسامو و

 .بخیر شب... بخوابم میخوام من فریما -

 .لگدات اون با کردی چِلَم دیشب نخوابم تو پیش ولی بخوابم زمین رو حاضرم من: فریما

 !جهنم به -

 .برد خوابم زود و دارم نگه باز و چشام نتونستم

*** 

. نمیدیدم هیچی بود تاریک جا همه. نشستم جام سر و پریدم خواب از سریع. میومد در شدن کوبیده صدای

 خیاالتی کنم فکر. شد قطع صدا موندم حالت همون به دیقه پنج. بود گرفته لرزش دستام. اومد در صدای دوباره

 .کلم رو کشیدم رو پتو و کشیدم دراز بیاد؟ در صدای باید چی برای شدم

 تق تق تق
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 هی تا میدادم تکون اونور ور این دستمو نابیناها این مثل. پایین اومدم تخت از آروم. درومد کفرم صدا همون دوباره

 .کردم روشنش و کردم پیدا و برق کلید. دیوار تو نَرَم موقعی

 برق هک میاد کجا از صدا ببینیم کنم بیدارش تا سمتش رفتم. بود خوابیده زمین رو فریما. کردم نگاه سرمو پشت

 .رفت

 :زدم جیغ

 !خداااااا یا -

 .زد جیغ بلند و پرید خواب از هم فریما

 :گفتم لکنت با

 .رفت برق باز فریما -

 .کن رحم خودت خدایا. میکوبید زورش تمام با و بود گرفته درو یکی انگار

 چیه؟ صدای این: فریما

 .نمیبینم هیچی نمیدونم -

 که واین تا. میومد باال طبقه از صدا... از صدا.شد تر واضح صدا. بیرون اومدیم اتاق از و کردیم پیدا اتاقو در فریما با

 اون میزدم جیغ من. زد جیغ اونم بود. ترسید من جیغ از که هم فریما. زدم ای کننده کر جیغ ناخودآگاه فهمیدم

 خدایا. شد ساکت خودشم و دهنم رو گذاشت دستشو فریما. بود شده قاطی باهاش دَرَم تق تق صدای میزد جیغ

 کنم؟؟؟؟ کار چی

 .باال بریم بیا... بدم خرج به شجاعت میخوام بار اولین برای: فریما

. میکشید منو دست تاریکی اون تو فریما. بزنم حرف نمیتونستم بودم شده الل کال که من. کشید منو دست

 .میاریم در سر دستشویی از میبینی االن میره؟ کجا نمیبینه هیچی که تاریکی این تو نمیدونم

 .گفتم آفرینی فریما به دلم تو باال میریم ها پله از داریم فهمیدم اینکه حس با

 میکنی؟ تشویقم داری دلت تو االن: فریما

 .کرد اعتماد تو جلبک مخ به میشه که فهمیدم تازه... آره -

 !!!میفهمه( ٪2) فقط جلبک آخه

 زا شومینه. کرد باز و در فریما. در واااااای.دَر تو رفتم که رفتیم جلو زیاد خیلی که فهمیدم که چیزی یه تو رفتم

 .باشه کمتر باید ترسمونم معلومه خب اینجا اومدیم بار چندمین که مایی برای. بود روشن قبل
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 ریماف. بود اومده پیش اتفاق همین شبم اون چیه؟ میومد که تق تق صدای دلیل نمیدونم بود نکرده تغییر هیچی

 جلوتر قدم چند

 . میرفتم سرش پشت منم رفت

 .کنیم بازش بیا... میشه بلند مزخرف صندوقچه این گور از آتیشا همه: فریما

. ودب شده تا هاش برگه از یکی چون بود شده گذاری عالمت صفحه این انگار ولی. آوردیم بیرون صندقچه از کتابو

 .کردیم خوندن به شروع و کردم باز رو شده گذاری عالمت صفحه

 هاش غصه دیگه نمیکشه زجر دیگه باشه تر شاد دنیا اون میتونه میبینیم وقتی ولی نمیکنه ولم وجدان عذاب"

 حداقل ولی کشتم شو بنده که نمیبخشه منو وقت هیچ خدا که میدونم. میده من به خوبی حس میشه تموم

 اون دیدن با لحظه اون تو اما بکشمش که خواست ازم اینو خودش که چند هر کردم خودش خاطر به اینو میدونم

 به تا اون ولی گرفت وکیل چقدر نامرد اون از دخترش کردن خالص برای مادرش. داشت حق واقعا وضع سرو

 اشزیردست میخواست کنه نابودش زره زره میخواست بکشتش نمیخواست اون. نمیکرد ولش نمیرسید خواستش

 و روحیش وضع مرگش اواخر. ببینمش اینجوری نمیتونستم. کشتم و مهشید من کردم خالصش من ولی کنه لهش

 دمیپوسی خونه تو داشت اون. نبرد هم درمانگاه یک تا اونو حتی فترت پست اون اما بود افتضاح خیلی جسمیش

 .شد حرومزاده حامد اون نفع به چیز همه که چند هر. کردم راحتش من ولی

 همون میتونستم کاش بگیرم حامد از و مهشید انتقام میتونستم کاش. دنبالمه پلیسم. کجام نداره خبر کس هیچ

 باال مادرش و مهشید از که پوالیی اون میتونستم کاش بیارم در خودشم سر و دراورد مهشید سر که رو زجری

 نهک خنک دلمو میتونست ولی پوله میلیون ها میلیون از بیش مهشید ارزش که چند هر بگیرم پس ازش و کشید

 دنیا اون تو شاید. داشت خواهم و دارم و داشتم دوستش جونم از بیشتر من ولی نداشت دوست منو مهشید شاید

 .میکشه نفس. میکنه زندگی هم عوضی اون که کنم زندگی زمینی تو نمیتونم. برسیم بهم تونستیم

 بودن معلوم نبود خونه حامد رفتم ویالشون به قایمکی که موقعی. بود شده دیر خیلی ولی میکشتم و حامد کاش

 ختت رو زخمی پاهای و دست خونی صورت و سر با مهشید بود گذاشته تنها و مهشید و بود رفته قبرستونی کدوم

 مراحت بکش منو " گفت ضعیف خیلی صدای با. کرده عفونت که فهمید میشد زخماش حالت از بود کشیده دراز

 دوباره. بود آور زجر برای وضع اون تو دیدنش تحمل کردم گریه کسم همه عشقم برای که بود موقع اون در "کن

 راحت منو کن تمومش میکنم خواهش کنم تحمل نمیتونم " بگیره اوج ام گریه شد باعث که بود مهشید صدای

 "...میکشم زجر دارم ببینمش نمیخوام کن ترخالصم زود میکنم خواهش... نمیمونم زنده دیگه هفته دو تا کن

 گریه کس هیچ جلو نه من جلو نه وقت هیچ که کسی میریخت کردش عفونت زخمای رو مهابا بی خودشم اشکای

 دبو شده شکسته اینجوری هاش شب کابوس بود شده عشقش که کسی میکرد و پولش ادعای که کسی میکرد

 دستی دستی نمیشی خوشبخت آدم این با مهشید که بود کرده اصرار چقد مادرش. بود شده خورد اینجوری
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 رفح به ندادن گوش چوب و کاریاش ندونم چوب داشت مهشید ولی بیشتره خیلی تو لیاقت نکن بدبخت خودتو

 .میخورد و مادرش

 ایج تو نمیتونم ندارم موندن زنده برای دلیلی منم دیگه. کردم تمومش کردم راحتش کشتم من آره کشتمش من

 .میکنه زندگی توش اون که کنم زندگی

 به بدمش بخوام نداره دلیلی میکشید زجر توش داشت مهشید که جایی تو بذارم و خاطرات دفتر این میخوام

 .بهتره جاش اینجا کسی

 حسابش به وصیت بشه شاید که دارم درخواستی اما. میشه تموم منم برای چی همه و زندم که روزیه آخرین امروز

 آورد

 ودب شده مهشید عذاب باعث که عوضی اون و بگیره و مهشید انتقام که میخوام خوند خاطراتُ دفتر این که کسی

 ریاینطو ولی دارم قبولی قابل غیر خیلی درخواست و وصیته نوع بدترین که میدونم. برسونه اعمالش سزای به

 .برسم آرامش به دنیا اون تو میتونم

 رضایی صالح

2/٢/٥086 " 

 .بود کرده امضا هم صفحه پایین

 فاقات این زیاد. مرده مهشید هم واقعا. افتاده اتفاق ویال این تو چیز همه پس. میکردم نگاه خاطراتو دفتر تعجب با

. کشت و مهشید کرد اشتباه خیلی پسر ولی. چرا نمیدونم شد خورد اعصابم وای 8٢ سال نمیگرده بر گذشته به

 فرن یه زندگی تو خودمو الکی نمیتونم من معذورم وصیتش دادن انجام از. بگم چی پووووف. خداییش نبود حقش

 دلیل ولی خوندم خاطراتشو دفتر اینجا اومدم درسته. دارم زندگی خودم من. نداره ربطی هیچ من به بندازم دیگه

 کنم؟ پیدا کجا طرفواز اصال. بدم انجام وصیتشو بخوام نمیشه

 .نمیشه چیزی چنین اصال سخته خیلی وصیتش: فریما

 .کن ولش -

 .باشم داشته سخنرانی بزار پس: فریما

 .کردم نگاه و فری گیج و گنگ

 دونمنمی و هستش هم ما مال که ویالیی تو موندنت دلیل اینجایی االن و خودتی میدونم خانوم مهشید ببین: فریما

 داریم زندگی و کار کم خودمون ما کردی پیدا خودت و پسره اون وصیت انجام برای و نادرستی آدم بدون فقط

 جا؟این اومدیم کردیم گناهی چه ما بابا نترسون مارو شب انقدم واویالس دیگه بشه اضافه که اونم و این از انتقام
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 مارو دیگه بار یه خودم جان به...ما مال ویال این دیگه بفهمی خودت باید ماس ماس کُلیش یَنی ماس واس اینجی

 نیس ممعلو بدی سکته رو ما دیقه هر که اینه از بهتر میتمرگم همونجا و میبرم بالشمم ساحل وسط میرم بترسونی

 شتهز کن باور کارا این زشته باش آدم یکمی محترم خانوم... اونجا نرین گفته همه به آیدا پدربزرگ که کردی چی

 رفتنم راه ما! فنچ تا دو به نه کنه کمکت بگو حسابی درس آدم یه برو! خدا به داره وقاحت چیزیه خوب خجالتم

 تو مال که دراری و ویالیی در صدای بخوای بشنوم تو صدا دیگه بار یک بگیریم؟ انتقام بیایم حاال نیستیم بلد

 خب؟؟؟؟... نبینمت اینورا دیگه!!! میکنم بختت سیاه نیس

 :گفت و کرد نگاه من به فریما

 .بریم بیا آیدو -

 چیه؟ آیدو -

 .میکنم صدات اینجوری کرد مخفف رو تو اسم نمیشه چون: فریما

 !!!خدا به داره وقاحت باش آدم یکمی بکش خجالت -

 .بریم بیا... نیار در منو ادای: فریما

 !بینم بریم بیا آیدو بگی دستت دور بپیچی که لُنگ یه با داری کم سیبیل یه -

 .بریم بیا گفتم... مار زهر:فریما

 : گفتم میدادم ماساژ و دستم که حالی در. بیرون داد وهُلُم کرد باز و در و کشید دستمو

 .زشته خدا به زشته وضعشه؟ چه این محترم خانوم -

 .دراره ادامو یکی میاد بدم دهنتا تو میزنم آیدا: فریما

 ...زشته نچ نچ نچ -

 .آیداااااااا: فریما

 .هم تو خُباااااا -

 خیره افق به و بود مونده ها پله باالی همچنان فریما. کردم روشن برقارو از تا ودو پایین اومدم ها پله از خودم

 .بود شده

 ندَرچَپَ قیافه اون با گرفته ژست حاال من واسه... دیگه پایین بیا باال؟ اون موندی شده پالسیده هویج عین چیه -

 .قیچیش

 .دبو گذاشته روشن برقارم. خوابید زمین روی و زمین رو انداخت شو پتو هم فریما. خوابیدم و اتاق تو رفتم خودم
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 !کن خاموش رو برقا اون برو داره وقاحت -

 .کرد نگام عصبانیت با فریما

 .کن مسخرم کم آیدا: فریما

 :گفتم و زدم لبخندی

 !!میخوابی میای همیجوری زشته کن خاموش رو برقا اون پاشو... گلم نزن جوش -

 اشهب یادش باید شوهر خونه بره میخواد فردا پس دیگه زشته خب. کرد خاموش رو برقا و گفت غر غر لب زیر فریما

 !!!خدا به داره وقاحت کنه خاموش رو برقا

 .برد خوابم خوابیدن شِکم رو و خوردن وول یکمی از بعد و گذاشتم هم رو چشامو

*** 

 میکشیدم ای دیگه خمیازه و میرفتم در سمت داشتم که موقعی. پایین اومدم تخت از و کشیدم ای خمیازه

 .کردم له و بود باز باز، آغوش حالت به که هم فریما دستای

 .داریم مهمون شب شو بیدار فریما -

 متس. میخوابه همش ها بمیره بره اینم. خوابید دوباره ولی خورد تکونی انگشتاش و شد باز نیمه لحظه یه چشاش

 کردم سعی و رفتم آشپزخونه

 چای قوری تو و کتری رو گذاشتم رو قوری کنم درس چایی خواستم وقتی سری اون. کنم درس بهتری صبحانه

 تریک قُل قُل صدا ولی موندم منتظر همینجوری دیقه بیست ربع یه تا. کردم زیاد اتفاقا گازم اجاق شعله و ریختم

 ولوکوچ یه فقط ولی توش کردم رد انگشتمو و برداشتم و قوری در آخر در. نشنیدم و باشه شدنش داغ خاطر به که

 نم بعدم. کنم چی دیگه گیجم خب. بود نشده داغ همون واسه نریختم آب کتری تو فهمیدم دیگه هیچی. بود گرم

 ریزپ از و یخچال سیم بزنی دیگه جای نمیشد و بود کوتاه سیمش چون شارژ بزنم و گوشیم اینکه برای دیشبش

. بود شده آب بیشترش هم کره. میشه خراب هم و میشه آب هم یخچال تو چیه همه نبود حواسم و درارودم برق

 موقعی. کردم ولش و نیستم حساس زیاد منم میز رو ریخت ذره یه که ظرفش رو بذارم میخواستم رو کره خالصه

 گیرمب ژست میخواستم چون کردم صداش کنم درس صبحانه بلدم منم مثال که بگم میخواستم شد بیدار فریما که

. باال آورد و شد بد حالش که هم فری شد پاتی قاطی چی همه با و میز رو ریخت چای و دادم تکیه میز به محکم

 اشتهد توجه نکته این به حتما!هستم کدبانویی خودم واسه همیشه من و نبودم مقصر من بدونین تا گفتم اینارو

 .باشین

 .شستیم باهم رو ظرفا خوردن از بعد و کردم درس بهتری صبحانه سری این
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 .دارم شب برای باحال برنامه یه راستی خرید بریم پاشو: فریما

 من؟؟ جان -

 .دخترا ویالی بریم باید اولش آره:فریما

 ویالمون؟ بیان میخوان که شب چی؟ برای اونجا -

 .میفهمی بیا: فریما

 .زد زنگشونو فریما. دخترا ویالی رفتیم و پوشیدیم لباسامونو

 .کرد باز و در قرمز شدت به و بود خمار چشاش و بود انداخته سرش رو عکس بر رو چادری که حالی در ستاره

 .ببخشید بودی؟ خواب وای: فریما

 .شیم بیدار میخواستیم االنا دیگه نه... سالم: ستاره

 .ببخشید حال هر به... سالم: فریما

 .کنم سالم رفت یادم کال که منم

 .تو بیا: ستاره

 شاز میشناسی رو جایی نمیفروشن جایی هر تو و مشروب چون...بپرسم چیزی یه میخوام فقط نمیخواد نه: فریما

 کنم؟؟؟؟ تهیه

 :گفتیم همزمان ستاره و من

 چی؟؟؟؟؟: ستاره

 چی؟؟؟؟؟ -

 !بخرم مشروب میخوام نداره چی: فریما

 ...پ پیش بری و کنی مست میخوای سرت بر خاک -

 ...شو خفه آیدا: فریما

 .که واقعا:ستاره

 .بگین بیراه و بد موردم در بعد مشروب میگم چی برای بپرسین اول بابا: فریما

 چی؟ برای حاال خب: ستاره
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 فریما حرف از که دقیقه هر ستاره و من. کرد تعریف وستاره من برای و بود مشروب با اونم که ای برنامه فریما

 !!!پسرا از انتقام جز نبود چیزی برنامه این. میشد تر گشاد دهنمون میگذشت

 نشه؟ دردسر فریما ولی... خوبه خیلی جدی جدی: ستاره

 !یادگاری عنوان به بگیرم فیلم میخوام نه: فریما

 !کن باور میشه دردسر برامون سرت بر خاک فریما -

 و جایی بگیره مهمونی میخواست که همکالسیش برای سری یه باران ولی نمیشناسم کسیو که من: ستاره

 آوردن گیر که میدونی باالخره... بخرن کسی از نه که جایی البته... بگیرن مشروب اونجا از که داد پیشنهاد

 .شده سخت چقد مشروب

 بگی؟ باران به میشه... پس خوبه اوه: فریما

 .میگم بهش باشه: ستاره

 .خرید بریم میخوایم فعال چون بزن زنگ بهم میشناخت کسیو اگه میدم بهت شمارمو: فریما

 .کرد یادداشت رو فریما شماره ستاره

 .بهت میزنم زنگ باشه: ستاره

 .بیان هم اونا بگو بزن زنگ میالد به راستی: فریما

 آویزون افتخار مدال خودم گردن به کنین دعوت میالدم گرفتین تصمیم یهو چرا بفهمم من ولی... اکی: ستاره

 !میکنم

 !نسوزون فسفر زیاد: فریما

 همون با فریما گوشی که بود اینا سه نیم و دو طرفای ساعت برگشت موقع. خریدیم خواستیم چی هر بازار از

 .خورد زنگ بندریه آهنگ

 بله؟: فریما

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

 تویی؟خوبی؟ باران سالم: فریما

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

 .نمیشه هیچی عزیزم نه: فریما
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.................................. 

 بابا؟ نه خودت؟: فریما

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

 .جور این که پس آها: فریما

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

 .االن میایم مداری هم ما باشه.. کشیدی زحمت واقعا: فریما

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

 .خدافظ... باشه: فریما

 :گفت من به رو فریما

 .آورده گیر رفته خودش گفت باران -

 !!جوری؟ چه خودش؟ -

... هترهب اینجوری بیا خودت گفته ولی بیان که میگم بهشون و میخوام کسی برای گفتم طرف به گفت باران: فریما

 .دیگه بود گرفته خودش

 .میکنم شک دارم! دوسته قاچاقچیا با باران کنم فک -

 یارهم گیر مشروب جوری چه نمیدونم دیگه هم کنه درست میتونه خودش هم عموش... بگیم نباید کسی به: فریما

 .اینا و مهمونیا برای

 !عمویی چه نچ نچ نچ -

! االب خیلی مشروب دُز نبینه کسی که بود پیچونده مشکی پارچ یه تو و مشروب باران و رفتیم دخترا ویالی به

 میداد دلداریش هم فریما بیوفته چیزی اتفاقی میترسم میگفت خونمون بیاد شب میترسید خودش بدبخت باران

 شانس ما یعنی نداره پسرا از خوشی دل خودش که سها مخصوصا بود اومده خوششون خیلی الهه و سها ولی

 .شدیم آشنا دخترا این با آوردیم

 که زدم زنگ فرنوش به بودیم رفته بازار که موقعی.سابیدن به کردیم شروع اول همون از خودمون ویالی اومدیم

 رینبدت. توش میزنین گند کنین درس چیزا این از فسنجان بخواین اگه گفت! مرغ گفت که کنم درست چی غذا

 واقعا اَه اَه اَه گندش بوی اون با مخصوصا بکنی اضافشو پوستای باید که کردنشه پاک مرغ کردن درس قسمت

 که کردم درس برنجم. روش ریختم چیزا اینجور از و قرمز سس و رُب و کردم سرخ و مرغ اون از بعد. آوره تهوع
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 هم فریما و کردم درس ژله نوع سه دو و ماکارونی ساالد و کاهو ساالد و روش ریختم زرشک و شد شفته یکمی

 .کرد میشه چه ولی سادس خیلی غذاهامون. کرد درس بادمجان کشک بود بلد خودش قبال چون

 .میشنیدم هال تو از صداشو خورد زنگ فریما گوشی دوباره

 بله؟ الو؟: فریما

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

 !بمیرن برن اصن... نیان نمیان بیان میان جهنم به: فریما

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

 .نیس مهم دیگه: فریما

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

 .خدافظ: فریما

 .آشپزخونه اومد فریما

 آیدا؟: فریما

 بله؟ -

 .دادم پول مشروب برای همه اون کنم؟ چیکار حاال شد آب بر نقشه هام نقشه همه نمیان پسرا: فریما

 نمیان؟ چییییییی -

 کنم؟ چیکار حاال! نمیان نــــــــــــــــــه: فریما

 !!!!میخوریم رو مشروب هم با نداره اشکال -

 .ندارماااااااااا حوصله االن آیدااااااااا: فریما

 .نیان گفتم من انگار حاال بگیر رو پسرا یقه برو میزنی هوار من سر چرا نداری؟ حوصله کنم چیکار حاال خب -

 نم... کثیفه خیلی بزنیم جارو حیاطم بیا کردی درس هارو غذا!... کنم گریه اینجا بشینم نمیشه اوووووف:فریما

 .کردم تمیز و اتاقاش و هال

 ننک کار میخوان که زنا از بعضی مثل و برداشتم روسری. کنیم جارو حیاطم میرسیم. بود اینا هفت حدودای ساعت

 .بود گرفته چهرش خیلی فریما. حلقم تو نره خُله و خاک تا زدم گِرَش پست از و کردم سر و روسری

 .اومد ویال در زنگ صدای یهو که کردن جارو کردیم شروع پایین تا باال از
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 اومدن؟ االن وای ای -

 .میان اینا هشت ساعت برای میزنیم جارو داریم س دیقه ده همش بابا نه: فریما

 کیه؟ یعنی پس -

 .دارن واجبی کار شاید درو کن باز برو... نمیدونم: فریما

 االن؟ اونم داره کار ما با کی باشن خودشون باید دارم شک

 .کن باز خودت -

 .میرم خودم بااااااشه: فریما

 .کرد باز و در فریما و بودم وایساده حیاط وسط من

 .اومدین خوش سالم اِ -

 دیگه میدونم من بیان؟ نمیخواستن که اینا! پسرا بعدش و شدن وارد دخترا تا چهار اول. کنار رفت در جلوی از

 همشون بگم بهتره البته میکرد نگاه رو فریما خیره خیره ساتیار. حله چی همه دیگه حاال کنن ناز میخواستن

 .میکردن نگاه خیره خیره رو فریما

 من به رو فرداد میومدن من سمت داشتن پوشیدیم؟ چیه لباسا و روسریه این. کنن گورم به گِل شد؟ چی دیدی

 فهمیده اونم دوید سرم پشت هم فریما. ویال تو دویدم سریع. دیگه وایسادم حیاط وسط سرم خیر زد پوزخندی

 یناا آرایش مشکی شال با تنگ مشکی ای پارچه شلوار با پوشیدم بنفش سرافون یه سریع. زدیم گندی چه بود

 !بودیم نشده متوجه ما هشته به دیقه ده ساعت فهمیدم تازه نکردم هم

 جمع مو گند هم بدم نشون نواز مهمون خودمو کردم سعی. بودن نشسته مبال رو همشون. هال تو دویدم تند تند

 .کنم

 .آوردین تشریف که مرسی اومدین خوش خیلی سالااااام -

 میخواستم هی من. بودم زده تیپ خیلی پسرا.هیچی که هم پسرا با و دادیم دست دخترا با. پاشدن جا از همشون

 .نزدیم هم خالی و خشک کرم یه حتی فریما و من اونوقت. نمیشد ولی نکنم نگاشون

 .ببخشین خودتون اومدیم دیر دیگه ببخشید:فریما

 نیاوردیم؟ شانس ما یا میکنین؟ نوازی مهمون اینجوری همیشه شما: ساتیار

 بیاین؟ نمیخواستین که شما ولی ببخشید: فریما

 !!!منمیش کسی خصوصی حریم وارد دعوت بدون بعضیا مثل بیام حتما شدم دعوت که جایی میکنم سعی: ساتیار
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 .گفت تاکید با خیلی و خصوصی حریم

 بعدش و بگیم چیزی اول اینکه نه بگیریم رو تصمیممون کامل کرد دعوتمون کسی اگه میکنیم سعی هم ما -

 .بدیم انجام و تصمیممون خالف

 !!!کنین تحمل دیگه هم با و امشب یه خواهشا باشیم خوش اومدیم امشب اومدیم ها بچه: سها

 میخورین؟ چی نوشیدنی ها بچه خب:فریما

 .انبه آب:فرداد

 .انار آب:آدرین

 صبر اییزپ فصل تا دارین دوست انار آب خیلی اگه گرفتین اشتباه پاییز فصل با و بهار فصل شما کنم فکر: فریما

 .کنین

 .پرتقال آب... نبود حواسم: آدرین

 !میشه ترم باحال شبمون برنامه اون با باحاله شدنش ضایع چقد وای

 .پرتقال آب منم: راشا

 .آلبالو شربت: ساتیار

 .نداریم متاسفانه -

 .داریم الزم شب برای رو آلبالو شربت آخه

 .شنیدم رو ویال زنگ دوباره که کردیم تعارف رو ها نوشیدنی خالصه

 .بپر آیدا: فریما

 کانگُروام؟ من مگه -

 .بودن خواهرش و میرندا با میالد. کردم باز و در

 .تو بفرمایید خوبین؟ سالم -

 خوبین؟ شما خوبم سالم: میالد

 .ممنون مرسی -

 :گفت و کرد دراز سمتم و دستش خواهرش
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 .هستم مینا من -

 :گفتم و کردم نگاش لبخند با

 .گلم اومدی که مرسی آیدام منم -

 .کردم بوس محکم هم میرندا لپ و کردم روبوسی باهاش زور به

 اینجاس؟ ففاشکم خاله دایدا خاله: میرندا

 !نگه بهم االغ خاله کنه خدا. ببره آبرومونو میخواد امشب نیومده اینکه مثل نخیر

 تو؟ نمیاین چرا که اینه منظورم... هوی عین چرا دیگه تو بیاین... اینجاس عزیزم آره -

 یه فقط که میالدم خندید ریز ریز مینا. اینجا وایسادین هویج عین چرا بگم میخواستم نبود حواسم سرم بر خاک

 لبخند

 اخماشون میالد دیدن با پسرا. تو اومدیم. میخندن بهم غش غش باز االن گفتم شکر خدارو خب. لبش رو اومد

 .هم تو رفت

 میکنی؟ چیکار جا این تو: راشا

 هستین؟ هم فاب رفیقای که شما افتاده اتفاق چیزی شما بین مگه میالد: مینا

 .جون میرندا سالم میالد آقا سالم... نندازین راه دعوا خواهشا ها بچه: فریما

 :گفت مینا رو

 نمیکنین؟ معرفی و خودتون شما -

 .میالدم خواهر مینا من: مینا

 .دادن دست دیگه هم با

 .اومدین خوش فریمام منم: فریما

 .ممنون: مینا

 یالدم اخم با پسرا همچنان. زمین مینشستیم باید فریما و من بود زیاد خیلی تعدادشون. نشستن مبل رو هم اونا

 ادمی بدش خیلی آدم هم واقعا بیفتن هم جون به مهمونات اونوقت کنی دعوت بده خیلی. میکردن نگاه و بدبخت

 .بود اومده وجود به ای گرفته خیلی فضای بندازیم کل مهمونات با خودت اولش که چند هر

 .کنین مراعات و امشب یه خواهشا: فریما
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 میدونستیم؟ چی داری مهمون از فریما و من آخه میشه کننده کسل داره مهمونی کردم احساس

 کنیم؟ بازی میاین کنی گرم مجلس برای خب: فریما

 .میده کیف خیلی آره آره: سها

 .حقیقت یا جرئت بیاین: الهه

 .کنیم بازی کبیر دانک نه نه: ستاره

 .حقیقت یا جرئت همون بیاین چیه؟ کبیر دانک: الهه

 .نکنیم بازی کال نیس بهتر: راشا

 .آدم ذوق تو میزنی همش نزن نق انقد راشا: ستاره

 .رفت ستاره به ای غره چشم راشا

 !بیارمشون حرف به جوری چه نمیدونم کنم چیکار خب. بودن نشسته ساکت مینا و میرندا و میالد بدبخت

 دیگه؟ هستین بازی هم شما جون مینا میالد آقا خب -

 .عزیزم آره: مینا

 (کنم؟ بازی منم میشه آیدا خاله)کنم؟ باجی منم میسه دایدا خاله: میرندا

 .کن بازی هم تو خوشگلم آره -

 :گفتم فریما به رو

 .بیار بطری یه برو فری -

 .بیاره بگو عمت به: فریما

 .نبر آبرومونو بیار برو فریما -

 :گفت میرفت آشپزخونه سمت که حالی در

 .تنبلی بسی از بمیری آیدا بمیری: فریما

 .اومد بطری با فریما. گرفت خندشون هم دخترا تا چهار که خنده زیر زد مینا

 .زمین بشینین ها بچه: فریما
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 بازی میرندا داد گوشیشو مینا. نشستیم گرد نفری ٥0. نمیاره در سر بازی این از که میرندا ولی بودیم نفر٥٢ دقیق

 .کنه

 .مینا و ارسالن بین افتاد. چرخوند و وسط گذاشت و بطری فریما

 حقیقت؟ یا جرئت آبجی خب: ارسالن

 .جرئت بگو میتونی اگه: ساتیار

 .بگه خودش بزار نزن حرف ساتیار: ارسالن

 .جرئت: مینا

 .سرت رو کنی خالی و یخ از پر سطل باید: ارسالن

 !میشه خیس لباسام همه چی؟ یعنی ارسالن: مینا

 .میخوری چک یه صورت این غیر در پس: ارسالن

 .قبول باشه: مینا

 .بیارم یخ سطل برم من وایسین: فریما

 :زد جیغ یهو که بود آشپزخونه تو دیقه پنج یه فریما

 آیداااااااااااااااا -

 .میخوره سُر دستش از داره و دستشه گنده سطل یه دیدم. گذاشتیم رالی آشپزخونه تا ترسیدیم هممون

 کنی؟ بلند نیستی بلد اینم یعنی: راشا

 :شد جری فریما. زد بهش هم پوزخندی دیدم کردم دقت. کشید فریما دست از رو سطل

 کردی؟ کار چی انگار حاال خب -

 :گفت طرفشو برگشت راشا

 .داری رو خیلی -

 .من بده رو سطل اصال... کشیدم تو به: فریما

 .میبرم خودم نمیخواد: راشا

 .نزن حرف دیگه پس: فریما
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 .حیاط رفتیم. شد راحت خیالشون همه. سابید هم رو دندوناشو راشا

 .من بده و سطل اون راشا: ارسالن

 .بود بسته و چشاش مینا. وایساد مینا جلو ارسالن. ارسالن داد و سطل و راشا

 بریزی؟ رو آب بعدا حاال نمیشه: مینا

 .نداره امکان اصال نه نه:ارسالن

 خشکش همینجوری فرداد.بود پشتش که فرداد رو ریخت داد خالی جا مینا که مینا سمت پاشید رو آب ارسالن

 :زد داد دفعه یه بود زده

 .ارسالاااااااان -

 ...نمیخواستم... من... من: ارسالن

 رو این از ما. دنبالش فردادم میدوید و میزد جیغ دخترا عین ارسالن دنبالش دوید و سمتشو برداشت خیز فرداد

 چشماش از داشت فریما خنده از بود شده قرمز میالد میخندید و بود نشسته زمین رو که مینا بودیم کرده غش

 .ما مثل نه اما میخندیدن هم پسرا میریخت اشک

 :فتگ خنده با ساتیار. شد خشک لباساش دیگه کنم فکر. دنبالش میدوید فرداد همینجوری دیقه ده تا کن باور

 .بگیر رو مینا یقه بیا کن ولش فرداد -

 .ما سمت اومد و شد خسته خودش دیگه فرداد

 .میزنی برق خیلی گرفتی دوشی عجب فرداد: مینا

 :زد داد سها.رفت حیاط ته تا که مینا. میگیره و آدم نفس سرد آب خب. وایساد وسطاش و دنبالش دوید فرداد

 .بدو ساحل تا و کن باز دور داری دوست دویدن خیلی اگه رفتی کجا میناااااا -

 گوشه یه نمیکنن غریبی احساس خوبه. ما سمت اومد نیس سرش پشت فرداد دید برگشت آروم و وایساد مینا

 چون بشینن

 جا تو نیس قبول میگف بهش ارسالن مدام ولی چرخوند و بطری مینا و تو رفتیم. نیستم بلد نوازی مهمون اصال من

 .راشا و الهه بین افتاد چه؟ من به نیستی بلد گیری هدف تو میگف هم مینا دادی خالی

 حقیقت؟ یا جرئت: الهه

 .حقیقت: راشا
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 اومده؟ خوشت دختر اون از تو بگو راستشو: الهه

 ...که تو تو؟؟؟ راشا: مینا

 .ندین ربطش هم به سریع بود ساده برخورد یه فقط اون: راشا

 :گفت و میکرد نگاه و میالد اخم با فرداد. فرداد و میالد بین افتاد چرخوند و بطری راشا. هم تو رفت اخماش راشا

 حقیقت؟ یا جرئت -

 .حقیقت: میالد

 دخترا؟ ویالی اومدی ازعمد اونشب: فرداد

 بگه؟ منم به یکی قراره چه از موضوع: مینا

 .بهت میگم بعدا مینا: میالد

 .میکردن نگاه و میالد موشکافانه همه

 ماسش ویالی تکه ویالشون شنیدم ناخواسته بودن آشپزخونه وتوی بود گذاشته جا کیفشو خانوم فریما: میالد

 از چیزا خیلی و بزرگه خیلی چون شدم کنجکاو یکمی بگم راستشو البته ویالشون بردم براش و خانوم فریما کیف

 .شد بسته اتاق در که بندازم نگاهی یه که تو اومدم منم میگفتن اینجا درباره قبل

 منه؟ کیف اون فهمیدی کجا از بازی از خارج: فریما

 .بود توش شناسنامتون که اونجایی از: میالد

 هس؟ روح... باال اون هنوزم راستی: باران

 روح؟ چــــــــــی؟؟؟؟: ساتیار

 .مکنی سکته همونجا بود مونده کم... میکرد بسته و باز محکم و در یکی انگار و رفت برقا دوباره اونشبم آره -

 نشدین؟ نفرین شما احتماال: آدرین

 .چرا -

 بترسونین؟ رو ما میخواین یا شدین نفرین تا دو شما واقعا: ارسالن

 .شده شب و گذشته غروب از االنم همین بترسونیم رو شما بیکاریم: فریما

 .بگیره منو یکی وای: سها
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 .شد ولو همونجا سها

 نفمیدین؟ هنوز: آدرین

 چیو؟: فریما

 اومده؟ ویال سر بالیی چه اینکه: آدرین

 این وت ما بشه چیزی بود قرار اگه کردن سُرایی داستان خیلی دیگه بعضیا فقط نیومده سرش بالیی هم خیلی -

 .اینجاییم تو روز شیش ما باالخره نبودیم دنیا

 .میاد سرش بالیی چه نیس معلوم بمونه ویال این تو شب کسی هر شنیدم من اما: آدرین

 هرته؟ شهر مگه نکنین تخیلیش همچینم دیگه... هس شبم تازه اومده؟ سرت بالیی خودت االن: فریما

 ...ولی نه خب: آدرین

 .بابا کنین ولش نترسونین رو ما آخری شب این: فریما

 آخر؟ شب: راشا

 .برگردیم قراره فردا: فریما

 شد؟ روز شیش مگه: الهه

 .تهران برمیگردیم زود صبح فردا دیگه آره: فریما

 .میشه تنگ براتون دلم من: الهه

 !!پیشتون تهران میام شده جوری هر من: سها

 .میشه تنگ براتون دلمون ماهم عزیزم مرسی -

 .فریما و ساتیار بین افتاد که چرخوند و بطری راشا

 !جرئت بگو مَردی اگه...حقیقت؟ با جرئت: ساتیار

 .جرئت... باشه: فریما

 !!!برقص تو میزاریم آهنگ ما: ساتیار

 :گفت داد با فریما

 چیییییییییییییی؟؟؟؟؟ -
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 .کن انتخاب خودت آهنگتو میدم تخفیف بهت... نزن داد: ساتیار

 .نمیکنم غلطی همچین من: فریما

 .کنم دیگه کار یه مجبورم پس: ساتیار

 .دراورد و روشون کردن تف ادای الکی و مالید هم به دستاشو کف ساتیار

 میکنی؟ کار چی: فریما

 !میخوری چک ندی انجام اگه دیگه بازیه قوانین از: ساتیار

 .وا: فریما

 ادامه همینجوری عقب رفت فریما. نزدیک میومد آروم آروم ساتیار. وایساد سیخ هم فریما پاشد جاش از ساتیار

 ازهت انگار و کرد نگاه رو فریما تعجب با اول ساتیار. دوید و زد جیغ فریما که باال آورد دستشو ساتیار که میدادن

 از چی؟ اونم بره باحال حرکت یه خواست یهو که میدوید موشک عین فریما. فریما دنبال دوید شده فعال مخش

 اون از و کرد گیر مبل باالی به پاش که هوا پرید همچین!!!میپرن زور به هم ورزشکارا!!! مبل جلوی بپره مبل پشت

 .بود کرده استپ همینجوری ساتیار. شد زمین پخش ور

 :اومد فریما صدای

 !!!!کن جمعم بیا آیدا -

 شما. رفتم فریما سمت کنم غش میخواستم خنده از که حالی در من. هوا رو رفت همه خنده شلیک که شد همین

 میز رو شپاها و باشه مبل رو فریما کله بعد! باشی گذاشته میز مبلم جلو و باشی گذاشته مبل کنین فکر خودتون

 سر همونجا دیوار جلو رفتم که شد جوری میخندیدم وقفه بدون و بند یه همینجوری من!!!!! زمین باسَنش و

 !دیوار میکوبیدم مشتام و خوردم

 .شد خورد کمرم آیدا: فریما

 رو فریما داشت که سها. میگرفت فیلم صحنه این از یکی کاش خدا ای. فریما کمک رفتن ستاره و مینا و سها

 .میمرد داشت بگم بهتره یعنی بود شده قرمز بدبخت خودش میداد نجات

 و کرد نگام عصبانیت با فریما!!! بودم دیوار کنار همچنان من همونجا نشست دوباره و بود گرفته کمرشو فریما

 :گفت

 .میارما پایین فکت میام بخند کم آیدا -

 فتادا. چرخوند و بطری فریما. سرجام نشستم نمیشد محو لبام رو از خنده باز ولی. کافیه خندیدم خیلی دیگه خب

 و بطری آدرین. اینکه مثل ندارم شانس من! من اال افتاد همه به و داشت ادامه همچنان بازی. باران و سها بین
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 ونچ نیفتادم فرداد با شکر خدارو. من به رو پشتش میالد به رو سرش. میالد و من بین افتاد باالخره که چرخوند

 .خونه ازم دلش خیلی اون

 حقیقت؟ یا جرئت -

 .جرئت: میالد

 :گفتم آسوده و سریع خیلی. میگیرم آسون من کرده فک اینکه مثل

 .کن بوس و فرداد برو -

 االن؟؟؟؟ گفتی چی تو: فرداد

 چی؟ یعنی: میالد

 .کن بوس لُپشُ برو داداشت مثل فردادم آقا چیه؟ مگه خب -

 .کن ول آیدا: ستاره

 .نیس قبول این: مینا

 .میکنن آشتیم تازه... کنه بوس و لپش االنم همینجوری میکنن؟ روبوسی جوری چه... لوسین چقد شما -

 :گفت من به رو لب زیر فرداد

 .میرسم حسابت به -

 .پیشکش حساب تصفیه باش ماچِت منتظر شما -

 .جلو پریدن ارسالن و سها سمتم بیاد پاشد جاش از فرداد

 ...که االن از این ریختی مرض و کوفت غذام تو که شب اون از اون شدی پرو نگفتم بهت هیچی چی هر: فرداد

 .هدیگ کن بوسش برو جلو بیا بگه نمیشه روش فرداد آقا میالد آقا... سخته انقد یعنی کنین روبوسی بابا -

 .کشیدیم هورا همه دخترا ما. کرد بوس و لپش و رفت میالد ناچارا. بود شده قرمز صورتش فرداد

 .لی لی لی لی لی لی لی: فریما

 عروسیه؟ مگه فریما: الهه

 !بود انگیز هیجان خیلی آخه نه: فریما

 :گفت نبود بهش حواسمون موقع اون از که میرندا
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 (میکنین؟ کار چی شما) ؟ میکنین تال چی شما -

 .میکنیم بازی خواهری هیچی: مینا

 (بازی؟) باجی؟: میرندا

 .بازی عزیزم آره: مینا

 اره؟د ناز انقد مگه کردن بوس لپ بابا. دارن وسواسی دیگه خیلی اینا. سرجاش نشست شده مشت دستای با فرداد

 .اینا افاده و فیس این از میخوره هم به حالش آدم

 .راشا به رو تهش و فریما به رو سرش. راشا و فریما بین افتاد که چرخوند و بطری

 حقیقت؟ یا جرئت: راشا

 !حقیقت: فریما

 !!ما ویالی اومدی عمد از شب اون کن اعتراف: راشا

 ندیدی؟ رو مون خونی پای و دست اون... نیومدیم عمد از هیچم... محالی خیاالت چه: فریما

 بود؟ افتاده اتفاقی چه اونشب مگه: مینا

 .میپره آدم حرف رو خیلی اصوال نداد رو مینا جواب هیچکیی

 .نیستم مطمئن من: راشا

 !!!بعدی بطری خب... نیس مهم اصال نظرتو: فریما

 مونگرسن دیگه که دادیم ادامه و بازی دیگه دور چند تا. نیفتاد فرداد منو به بختانه خوش چرخوندو و بطری فریما

 .بیاریم غذا شدیم بلند فری با. شد

 بزارم؟ ندارین آهنگ فریمااااااااااا آیدااااا: سها

 !نک روشن ماشینتو ضبط بگم نمیتونم حتی باشم اگه من اما میکنن بیان خواستشونو اینا خوب چه ببین آه

 .میزارم میام االن -

 یهو ثانیه چند از بعد آشپزخونه رفتم خودم و سها دادم کنترلم. دی سی ال زدم و برداشتم و فلشم اتاق تو از

 .کرد عوض و آهنگ سریع فریما. هال تو دویدیم فریما و من شد پخش گرومپ گرومپ( BTS)گروه آهنگ

 میدین؟ گوش چیه اینا: سها

 .میزارم دیگه آهنگ یه... هیچی: فریما
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 کجان؟؟ بقیه پس -

 .نیستش کو؟ میالد پس میگی راست: مینا

 ...رفتن در کنم فکر. بود زده غیبشون پسرا ولی بودن دخترا

*** 

 :فریما

 :زدم داد. بیارم غذا میخوام رفتن کجا اینا پس. حیاط رفتم و سها به دادم و کنترل

 پس؟ رفتین کجاااااااااااا -

 :اومد ارسالن صدای

 .قشنگه باغچتون خیلی آبجی -

 !بود نگفته آبجی بهم حاال تا

 :گفتم و پیشش رفتم منم. بود وایساده درخت یه پیش

 .بیارم غذا میخوام داداش -

 برگردین؟ میخواین آبجی: ارسالن

 .آره -

 .میشه تنگ براتون دلم ولی چرا نمیدونم: ارسالن

 .نمیشناسمش اصال من!!!! بود؟ کی فریما آبجی میگی بعد میره یادت مارو دیگه بعدش اینجوریه روز چند -

 ما یویال اومدین بودین ترسیده که شب اون گذاشتین جا باحال خاطره یه شما نیس اینجور اصال آبجی نه: ارسالن

 !!بودین شده باحال خیلی

 .میشه خورد اعصابم میفتم شب اون یاد من -

 .میگیره خندم من ولی: ارسالن

 .داره خنده کردن مسخره دیگه بله -

 ...نبود این منظورم نه: ارسالن

 .نداره اشکال -
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 :گفتم و اومد یادم سوالی یه

 میکنین؟ زندگی شمال تو هستین؟یعنی شمالی شما راستی -

 شداستان شدم آشنا نازنین با که شد این تهران بیام شدم مجبور و داشتم کار تا چند... نه نامزدم ولی آره خودم -

 این جونی جون رفیقای شدیم بعدش و شدم آشنا راشا و آدرین و ساتیار و فرداد با هم جا اون از طوالنیه خیلی

 .باشیم خوش روزُ چند تا من ویالی اومدن همه میبینی که روزم چند

 !داری؟ نامزد تو مگه -

 . تهران برمیگردم منم دیگه روز چند شده تنگ براش دلم خیلی نازنینه اسمش آره: ارسالن

 ...حیف ولی ببینم نامزدتو میشد کاش -

 باشم؟ داشته شمارتو میتونم آبجی: ارسالن

 چی؟ برای -

 .شم مزاحم نمیخوام بگیرم میخوام همینجوری کن فکر تو نکن فکر بد: ارسالن

 .باشه -

 .وایسا لحظه یه: ارسالن

 زنگ بهم میگفت بهم حسی ولی بهش دادم شمارمو چرا نمیدونم. نوشت شمارمو گوشیش تو و دراورد گوشیشو

 .نمیزنه

 کجان؟ بقیه پس -

 .بودن برا رو دو همین -

 .دزد... ااااااااااااااااااا:آیدا

 .بود معلوم ش سایه فقط بود آیدا دهن رو دستش یکی درخت تا چند پشت. اومد ارسالنم دویدم سریع

 .کن ولش عوضــــــی -

 .گرفت و طرف یقه رفت ارسالن

 اینجا؟ اومدی جرئتی چه به: ارسالن

 .فردادم... بکش دستتو ارسالن -

 .کرد ول یقشو ارسالن

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر دوستام و من | پنهان راز رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

222 

 

 میکردی؟ چیکار داشتی: ارسالن

 من کرد فکر و اومد خانوم که میزدم گشتی یه داشتم اینجا من دارن تشریف ترسو خیلی خانوم این...هه: فرداد

 ...کردن جیغ جیغ کردن شروع دزدم

 .بردار دستتو شد خفه مُرد بدبخت اون -

 :گفت اخم با و برداشت و دهنش رو از دستشو آیدا دهن رو همچنان دستش افتاد یادش تازه فرداد

 .هه بردار؟ دستتو بگی اشاره با نمیتونی -

 میزد؟ بال بال اینجا داشت بود عمم پس: آیدا

 :میکرد صدامون داشت که اومد الهه صدای

 .گرسنممونــــــــــــه دیگه بیاین -

 .میایم االن: ارسالن

 :گفت فرداد به رو ارسالن

 کجان؟ ساتیار و راشا -

 .زد غیبشون...بودن من پیش هم اونا: فرداد

 :اومد ساتیار صدای

 .دیگه بیاین ارسالااان فرداد -

 .بریم منتظرن... اونجان که اونا: ارسالن

. تداش نمیشه هم بیشتری انتظار آیدا از بود خوب بود نشده بد غذا.کردیم صدا رو بقیه و چیدیم میزو دخترا با

 پیش و بحث باید االن. نشستیم هال تو همگی و شستیم رو ظرفا هم کمک با و کردیم جمع و میز اونم از بعد

 .بکشم

 !میخوره؟ مشروب کی -

 نشون زده تعجب خودشونو که کرد اشاره هم تا چهار اون به آیدا که شد گرد چشاشون بقیه دخترا تا چهار جز به

 .بدن

 مشروب؟ و تا دو شما: میالد

 واقعا؟ میخورین: مینا
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 تا؟ دو شما نداره امکان اصال: ارسالن

 میخورین؟ همیشه: راشا

 مشروب؟؟؟: فرداد

 .نداشتن و چیزی چنین انتظار بود زده خشکشون که آدرینم و ساتیار

 نمیخورین؟ یا نخوردین حاال تا شما چیه؟ -

 !میخورم مشروب بار یه ای هفته ها بچه با نخورم؟من مشروب من: راشا

 !نمیذارم پا اونجا من نباشه مشروب مهمونیامون تو اگه: آدرین

 !دارم رو مشروبا انواع کلکسیون خودم من...هه:فرداد

 !میذاریم مشروب آب جای به سفرمون سر ما کردین؟ فکر چی من مورد در: ساتیار

 .میخورم زیاد منم: ارسالن

 !ما ویالی اومد اجازه بی که بگیرم انتقام باید اونم از بذارم امشب برنامه تو میالدم مجبورم

 دیگه؟ میخوری هم تو میالد -

 .میخورم آره...آ:میالد

 .میالاااااد: مینا

 .نکن اینجوری میخورم همیشه من مینا: میالد

 .شد درشت چشاش مینا

 چی؟ شما الهه بیاریم؟سها هم تو برای مینا: آیدا

 .نمیخورم من نه نه: مینا

 .نمیخورم منم:سها

 .ممنون نه: الهه

 باالی شد پرت گاز با درش آخرشم میشد باز مگه رفتیم ور درش با فقط ساعت دو. آشپزخونه رفتیم آیدا با

 شربت خوریا گیالس همین تو خودمون برای و ریختیم مشروب خوری گیالس تا شیش توی! دیواری آبگرمکن

. هال تو ردمب و سینی و سینی رو گذاشتیمشون!! بیاد باال گند میترسم باالس مشروب دز خیلی ولی. ریختیم آلبالو
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 رو مشروبا هم بقیه. بهش دادم رو آیدا مال و برداشتم رو آیدا خودمو آلبالوی شربت و گذاشتم میز رو و سینی

 .برداشتن

 !!میخوام اینها از منم: میرندا

 .نیست خوب تو برای اینا میرندا نه: مینا

 !میخوااااام منم آبجیییی: میرندآ

 .میخرم برات ترشو خوشمزه یکی خودم بعدا: مینا

 .کرد بازی مینا گوشی با دوباره و کرد بغض میرندا

 مال به زننب خوریاشونو گیالس که بود این منظوم باال آوردم مو خوری گیالس کنم رفتار باکالسا این مثل بزار گفتم

 افتاد لرز مشروب تلخی از همشون. همینطور هم آیدا و من و باال کشیدن سر همه. زدیم هم با همه که. من

 .بود باحال خیلی خداییش. خوردیم آلبالو شربت آیدا منو اونوقت هم در همه ها قیاقه. تنشون

 :گفت مست و من به رو برگشت ساتیار اینا دیقه پنج از بعد

 !ها؟ باشه...توپ...توپ... زاری؟...می... گ...ن...آه -

 ...کنم کیف...میخوام بزار...بدو: راشا

 :گفت و سمتمون برگشت عصبانیت با شنید اینارو اینجوری صدای که مینا

 ا؟ه چی؟ بیارن خودشون و خودمون سر بالیی اگه اینا دست میدین مشروب هستین؟ آدمایی چنین نمیدونستم -

 :گفت الهه بدم جواب من اینکه از قبل

 .دننخور خودشون هم فریما و آیدا بخورن مشروب بدیم اینا به که داشتیم برنامه امشب واسه ما نباش نگران تو -

 باال؟ کشیدن سر راست یه بود چی اون پس: مینا

 .بود آلبالو شربت اون عزیزم -

 .کرد اخم و نداد جوابی دیگه مینا

 شدددد؟ چی...نگ...آه...این...پس: ساتیار

 .بزارین آهنگ خدا ترو ها بچه: سها

 .میزارم االن: آیدا

 .ها باشه شاد: سها
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 کو؟ الیتم وینستون داغونه اعصابم

 کو؟ وایتم اند بلک میان دارن اینا موشوول

 تو؟ مگه کوری کوووو؟ کوووو؟

 ول رو اونا دست. پاشدن مست مست هم اونا گرفت و آدرین و ارسالن دست و پاشد ساتیار شد شروع که آهنگه

 ستشود ساتیار. زمین تو میرفتن مخ با میزدی بهشون انگشتتو که هم اونا. کرد بلند و فرداد و راشا و میالد و کرد

 رو گذاشتن صاف و دراوردن گوشیاشونو باران و آیدا میخندیدیم هر هر دختر ما. میرقصید خودش واسه باال برد

 .کنه فیلمبرداری جا همه از خودش تا میز

 و میزنن همه که بزن اونا از لبتو دور دو دو دو

 تق تق

 میزنن در دارن

 کردم وا تا و کردم وا و واکنم درو که اومدم آخخخ

 کرد بوس منو یکی

 کجا؟ از

 از بودیم کرده غش اینطرف ما یعنی دیگه هم روده و دل تو میرفتن همشون میکردن همراهی و ساتیار هم بقیه

 اراش طرف اون از میرفتن تانگو رقص داشتن مثال میداد تکونش و فرداد شونه رو گذاشت دستشو میالد. خنده

 .قصیدمیر اونا با بودش گرفته جَو هم میرندا. خدا به نداشتیم و حرکاتی همچین انتظار یعنی زمین رو میزد پشتک

 گردن تا پا نوک از

 سها خنده از بودیم مرده ما بود شده ها زده خجالت این عین قیافش فردادم کرد بوس و فرداد لپ میالد اینجاش

 !میریختن شوق اشک همه میخندید و زمین بود نشسته

 دَم دَم قدم قدم

 دم د رره درره قدم قدم

 میرفتم کوچشون سر من

 میرفتم باز ولی نیا ساسی میگفت هی
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 اراش. میپاشه نبات و نقل میالد و فرداد کله رو داره که میکرد این حالت دستشو میکرد لی لی لی لی ارسالن

 رق هی کمرشو و باال میبرد دستاشو و ساتیار. راشا رو افتاد آدرین و آدرین پای الی رفت پاش میپروند جفتک

 !!!بودیم آورده کم نفس بودیم مرگ حال در بودیم شده قرمز هممون. میداد

 و بره باید رفتنی آخه

 خب خیله میخوای منو تو

 باال برو مشروبتم قلپ قلپ

 حاال همین بغلم تو بیا

 !!!!پاشن هم رو از نداشتن جون که هم راشا و آدرین. کردن بغل همدیگرو محکم فرداد و میالد اینجاش

 من مستم چقد وااااااییییی

 رو و الهه و سها دست رفت. شدیم بدبخت فیل حضرت یا. میخندیم داریم طرف این که افتاد ما به چشمش ساتیار

 .میکشیدشون زمین رو!!! بخندن یا بزنن جیغ نمیدونستن الهه و سها کشید

 کمرمو به تا رفتنمو راه بدنمو ببین آخ

 من مستم چقد واااااییییی

 هامو چشمه اون از تا چند هامو عشوه ببین آخه

 وننجاتش که اونا کمک رفتیم ما. میداد تکونشون زور به و بود گرفته رو سها دست ارسالن و. رو الهه دست ساتیار

 هتیک دو وسط از داشت بدبخت میکشدیم رو الهه دست یکی این هم ما میکشد محکم رو الهه دست ساتیار بدیم

 حاال زمین خوردن محکم ساتیار با شد ول الهه دست تا کشیدش اونقد بیشتر زورش ساتیار باشه چی هر میشد

 !شد خری تو خر پییغمبرعجب یا!!!!! میچرخودنش بود کرده بغل رو سها ارسالن

 من مستم چقد وااااااییییی

 کمرمو به تا رفتنمو راه بدنمو ببین آخ

 من مستم چقد وااااایییییی

 هامو چشمه اون از تا چند هامو عشوه ببین آخه

 فتادا یکی یهو. نشست مبل رو رفت. بود گرفته گیجه سر سها بیرون کشیدن ارسالن بغل از و سها ستاره و مینا

 :زدم جیغ. روم بود افتاده راشا چرخوندم گردنمو زور به زمین تو رفتم دماغ با روم

 .کناااااااار بروووووو -
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 هب میشد له زیرش داشتم میشد؟ پا روم از راشا مگه کنه کمکم طرفم اومد بود کرده غش خنده از اونطرف که آیدا

 کرد گیر پاش میداد قر خودش واسه و میچرخید سیلون و ویلون طرف اون که فرداد اونور کردیم پرت رو راشا زور

 حال در همش. کردن بلندش کمکمون اومدن مینا و باران میزدیم حیغ آیداا و من. افتاد تامون دو رو و مبل پایه به

 .بودن رسانی امداد

 نی بس میرقصی عصری از هستی مستی چه تو آخ

 شیکستی منو دل این بعد خودتو دل به منو دل بستی

 توه دنبال میگرده همش توه مال این نشکن

 توه کاره تو همش که منه بیچاره قلب این

 آدرینم!!! بودا وضعی یَک خارجی یکیشون ایرانی تاشون دو بندری تاشون دو میرقصیدن همشون دیگه حاال

 از ور میرندا و پرید مینا. بود گرفته ش گریه میزد جیغ میرندا میچرخوندش هوا تو و بود گرفته رو میرندا دستای

 !کرد کز گوشه یه ترس از میرندا. کشید دستش

 من مستم چقد وااااااییییی

 کمرمو به تا رفتنمو راه بدنمو ببین آخ

 من مستم چقد وااااایییییی

 هامو چشمه اون از تا چند هامو عشوه ببین آخه

 من مستم چقد وااااااییییی

 کمرمو به تا رفتنمو راه بدنمو ببین آخ

 من مستم چقد وااااایییییی

 هامو چشمه اون از تا چند هامو عشوه ببین آخه

 ( مانکن ساسی – من مستم چقد وای) 

 تا پریدم منم. کردن پرت بوس و ماچ وو کردن تعضیم اول وایسادن جلومون موج و کج همه شد تموم که آهنگ

 .نیستن کردن کنترل قابل اینا چون کردم خاموش دیو سی ال نشده شروع ای دیگه آهنگ

 !!!میکردن نگاه همدیگرو عشق با و بودن شده همدیگه عاشق فرداد و میالد

 ...!!!گلی...خوش... لی...خِی تو: میالد
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 .میگفت چی نبود معلومم میزد حرف بودیم گذاشته مبل روم که بالشی با هم راشا!!! میشد زده خجالت فردادم

 خواب از دوباره و میفتاد هی سرش و بود خوابیدن حال در که ارسالنم و بود کشیده دراز ساتیار پای رو آدرینم

 .همه میمردیم داشتیم. میخندیدیم بهشون همینجوری هم دخترا ما. میپرید

 !!!بود شد قیچ چشاش مردمک بود باز نیمه چشاش چون و برد خوابش و زمین افتاد ارسالن

 .ببریم باید رم اینا بریم دیگه ها بچه: باران

 .میکنیم تماشا داریم بشینین حاال: آیدا

 .کنیم بلندشون نمیتونیم دیگه ببره خوابشون اگه میگه راست باران نه: الهه

 و مینا و کردیم آزانس سوار و میالد و گرفتیم آژانسم. ویال رسوندیمشون و کردیم بلندشون همیدگه کمک با

 یعنی بود شده عالی فیلم کردیم نگاه گوشیشو. تو رفتیم آیدا با. شدن سوار هم میرندا

 فیلمرو دیگه بار یه آیدا منو گذشت خوش خیلی بود عمرم شبای بهترین از یکی.  توووووووووووووووووووووووپ

 ریخب امشب شکر خدارو. ساک تو گذاشتیم کردیم جمع وسایالمونو بعدش و میخندیدیم غش غش و کردیم نگاه

 .خوابیدیم راحت و نبود همیشگی های سروصدا اون از

*** 

 .برگردیم میخوایم شو بیدار فریما: آیدا

 ایلوس چی وهر ساکو.  پوشیدیم لباسامونو و خوردیم صبحانه. بخوابم باز میخواست دلم. شدم بیدار کالفگی با

. ودیمب گرفته چیزا جور این از و لباس عالمه یه باالخره بود شده زیاد وسایال خیلی. ماشین عقب گذاشتیم داشتیم

. مبرمیگردی داریم که زدیم زنگ مامانامون به راهم وسطای. تهران برگشتیم و کردیم روشن و ماشین دیگه بعدش

 !!!میشه تنگ هم روحه اون برای دلم حتی شدیم آشنا خیلیا با گذاشت خوش خیلی شمال برای میشه تنگ دلم

*** 

 .رفت خودشم و تو بردم و وسایالم خونه رسوندم آیدا

 گذشت؟ خوش... خانوم فریما سالم: مامان

 .کردم خندون و شاد و قیافم

 !گذشت خوش خیلی آره... جون مامان سالم -

 .کردم بغل و مامان

 .بود خالی جات نبودی تو بود شده تنگ برات دلم: مامان
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 .کنه محبت یکمی بلده هم ما مامان بابا؟ نه

 (!!!!!!کردی یاد هم چقد خودت جان آره)  کردم یاد رو بابا و تو چقد نمیدونی مامان بود شده تنگ برات دلم منم -

 .شدی خسته بخوری بدم شربت بهت بیا: مامان

 دوست انگار حاال!!! میندازه شمال یاد منو هم آلبالو شربت حتی. بهم داد و کرد درست برام آلبالو شربت مامان

 !!میزنم حرف اینجوری که کرده ترکم پسرم

 تو مسافرت خیالی های داستان مامان برای کردم شروع و کردم عوض و لباسام. چسبید خیلی خوردم و شربت

 .یمبود شمال ما نکنه شک که گفتم جوری ولی گفتم شمالم مال از هایی تیکه یه البته گفتم براش و اصفهان

 خریده خودم برای که هم چی هر و لباسا. داره نگه سجادم داداش و بابا برای که دادم بهشو دادم و مامان سوغاتی

 جبتع. خورد زنگ گوشیم یهو که کردم فکر باحالمون مسافرت به و اتاقم تو رفتم اونم از بعد. دادم نشون و بودم

 !!!!بود ستاره کردم

 الو؟ -

 .کنن بدبختتون نیان کن دعا فریما: ستاره

 شده؟ چی مگه -

 بودن شده قرمز عصبانیت از یعنی بودن شده چل... بعدش ولی بودن گیج شدن بیدار که اولش پسرا: ستاره

 الهک سرشون که فهمیدن نمیگم دروغ سراغتون میان کن باور فریما رفتین گفتم که ویالتون بیان میخواستن

 !نیس ما تقصیر گفتیم اینا و دروغ تا هزار با هس ماهم تقصیر که کردن شک هم ما به! گذاشتین

 .دستمونه فیلمشونم تازه.... کنن؟ پیدا میخوان کجا از نمیرسه بهم دستشون -

 ؟ االن دارینش رو؟ همه فیلمشون؟: ستاره

 .آره -

 :شنیدم گوشی پشت از و فرداد عصبانی صدای

 .من بده گوشیو اون چیه؟ فیلم میزنی؟ حرف داری کی با -

 زنگ یمگوش دوباره. کنه پیدامون میخواد کجا از بابا نه شیم؟ بدبخت واقعا نکنه اهلل بسم. شد قطع گوشی بعدش

 .خوابیدم و کردم خاموش و گوشیم. بود ستاره خورد
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 دادم سوغاتیشو و کردم تعریف و خیالی های داستان همون هم بابا برای خونه اومد بابا.  شدم بیدار اینا عصر

 امش از بعد! شدم تنبل اینجوری رفتما روز شیش همش خوبه حاال ندارم حوصله ولی دانشگاه برم باید فردا. بهش

 .خوابیدم گرفتم

*** 

 بوس و فرمونش. بود شده تنگ ماشینم برای دلم خیلی. شدم ماشینم سوار و برداشتم کیفمو و پوشیدم لباسامو

 .اومد بعد دیقه پنج هم آیدا. نشستم سرجام و شدم کالس وارد! دانشگاه رفتم و کردم

 .فری سالم: آیدا

 .سالم -

 .کناریم صندلی رو نشستم اونم

 .میخوری مشروب داری که میدیدم تورو خواب همش شب: آیدا

 مشروب؟ چرا حاال -

 .بده جوابم آیدا نزاشت و اومد شکوفه

 بودین؟ کجا شما ها بچه: شکوفه

 :گفتیم و کردیم نگاه هم به آیدا منو

 بودیم؟ کجا -

 سودر باید نیان دیگه روز یه اگه گفت کجان؟ سامانی و کریمی خانوم میگفت بود شاکی ازتون استاد:  شکوفه

 .کنن حذف

 .بیایم نتونستیم داشتیم کار جایی:آیدا

 .امروز میکنه خفتون استاد ولی باشه: شکوفه

 شده هم خسته ازش که چند هر. بودم کرده عادت ویال اون به بودیم کسل وآیدا من. واهلل. کنه خفمون خب

 داشتم آباد قاسم ماست عین بود زده خشکم من. کالس تو اومد یکی که میکردم نگاه و کیفم تو داشتم.بودم

 .آشناس خیلی. بود مونده باز صدر علی غار عین دهنمم میکردم نگاش

 :گفت بود دهنش تو خودکار سر که حالی در. گرفتم بیشگونی رو آیدا دست

 میگی؟ چی -
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 .درار حلقت تو از اونو اَه -

 .دراورد دهنش تو از

 نیس؟ آشنا برات اون -

 .کردم اشاره بود نشسته ما از تر جلو میز دو که دختری به

 ببینم؟ صورتشو جوری چه پشت این از من: آیدا

 .کن نگاه صورتشو و بگیر چیزی ها بچه از یکی از برو نباشه ضایع که جوری من جان -

 .ایشششش... برو خودت خب: آیدا

 ییک. میکرد براندازش بود ضایع خیلی که شدش ریز چشای با و وایساد دختر میز جلو رفت دقیق پاشد جاش از

 .وایمیسه دختر جلو دقیق میره نباشه ضایع که جوری میگم بهش پیشونیم تو کوبوندم

 :گفت دختر به رو آیدا

 ...تو... تو -

 .کردن بغل همیدیگرو آیدا با و پاشد دختر یهو

 خودتی؟ واقعا: آیدا

 .نمیشه باورم آیدا وای -

 .شدی تر خانوم... کردی تغییر چقد: آیدا

 .همینجور هم تو -

 .بیا فریما: آیدا

 .پششون رفتیم

 نمیاد؟ یادت اینو: آیدا

 :گفتم بلند صدای و تعجب با گفتم دیدم نزدیک از رو دختر صورت تا

 خودتی؟ کیانااااااااااا -

 .کردن نگاه مارو برگشتن همه که شد جوری

 .خودمم آره.... اینجایی؟؟ هم تو فریما واااااای -
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 .شدیم جدا هم از کردن بغل دیقه پنج از بعد. کردیم بغل همدیگرو سریع هم کیانا منو

 کو؟ چمبرت سیبیالی اون کو چنگیزیت ابروهای اون کردی تغییر چقد فریما: کیانا

 .بازوش به زدم یکی

 کنی؟ مسخرم میخوای نیومده -

 .میبینمتون دارم اینجا نمیشه باورم بود شده تنگ براتون دلم خیلی خداییش: کیانا

 هر مه ما بودیم کجا که کرد بازجوییمون ساعت دو تا استاد.بزنیم حرف باهم نتونستیم اومد استاد اینکه از بعد

 !کنما فک البته.کرد باور استاد کنم فک گفتیم بود پاخان چاخان چی

 عیموق. بودیم هم با میرفتیم جا هر که نفره چهار گروه یه بودیم بودیم دوست هدیه و کیانا با راهنمایی دوران از ما

 از هک شد این شدیم قبول تهران آیدا منو و شدن قبول دیگه شهر یه هدیه و کیانا دانشگاه بریم میخواستیم که

 .موندیم دور هم

 .سلف رفتیم کالس از بعد

 نداری؟ خبر ازش... بود هم هدیه کاش: آیدا

 .بیرون میرم هدیه با هرروز من:کیانا

 چی؟؟؟؟ -

 چی؟؟؟؟: آیدا

 رشته تغییر منم میخونین دندونپزشکی دوتا شما میدونستم نیومد خوشم ولی میخوندم معماری رشته من: کیانا

 .تهران به گرفت انتقالی انگلیس از اونم میخونه رباتیک هم هدیه تهران به گرفتم انتقالی بعدش و دادم

 میگی؟ چرت چرا کیانا!!!!! انگیلیس؟ چیییی: آیدا

 .ایران اومده ساله یه تازه ام؟ دروغگو من مگه: کیانا

 انگیلیس؟ و هدیه بابا نه. بودیم کرده کف آیدا و من

 .خونده درس خارج هدیه پس -

 کرده؟ تغییر هدیه: آیدا

 .ملوس همیشه مثل: کیانا

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر دوستام و من | پنهان راز رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

233 

 

 رقف از موهاشو همیشه و داشت گردی صورت. کیتی میگفتیم بهش ها موقع بعضی بود پیشی شبیه خیلی هدیه

 .میکرد باز

 .کردیم پیدا دیگرو هم نمیشه باورم: آیدا

 خوند اسماتونو استاد وقتی نبودین کالس روز دو این شما دانشگاه این اومدم و گرفتم انتقالی که روزه دو من:کیانا

 بودین؟ کجا روز دو این ببینم بگین حاال... باشین خودتون شاید گفتم کردم شک خیلی

 !بودین کجا روزه6 این بگی بهتره نه که روز دو: آیدا

 میکردین؟ چیکار داشتین بگین روز؟راستشو شیش: کیانا

 .داره داستان خیلی اوووف -

 .بگین برام باید بعدا: کیانا

 .باشه -

 .کنم سوپرایزش میخوام بیاین هم شما بازار بریم میخوایم امروز هدیه با: کیانا

 تو شببینم تا میخواد دلم. بود شده تنگ براش دلم خیلی.  ببینم رو هدیه برم داشتم ذوق بشه تموم دانشگاه تا

 !کنم لهش و بگیرمش بغلم

 که رسیده جایی به کارت بیشعور دختر که کرد هوار و داد یهو که نمیام خونه ظهر بعداز گفتم و زدم زنگ مامانم به

 و اناکی جان مامان گفتم منم! بست آموزنده بسیار جمالت سیل و رگبار به منو همیشه بیای؟مثل نمیخوای خونه

 داریم؟ ما زندگیه این! کرد قطع بعد و باش خوش برو عزیزم برو گفت مامانم اینو تا کردیم پیدا رو هدیه

 .بودیم آورده ماشین تامونم سه هر. بودیم دانشگاه پارکینگ تو تایی سه

 بریم؟ ماشین کدوم با بدونم میخوام من دقیقا االن: آیدا

 .کنیم چهل سی بیست ده بزارین: کیانا

 .بیاد خودش ماشینه با کی هر کاریه چه بابا نه -

 .بود سفید 2٢6 کیانا ماشین

 .باشه ولی میشه ناجور خیلی اینجوری: کیانا

 .بودا وضی یه کال بودن داده راه خودشونو هم پسرا اینه جالب میذاشتیم کورس دیگه هم با پاساژ تا

 کوشش؟ کو؟ هدیه وای وای -
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 .باش آروم یکمی فری: کیانا

 .نیومد هدیه ولی موندیم منتظر ای دیقه چند

 کردی؟ مسخره مارو واقعا تو بدونم میخوام نه کردی؟ مسخره مارو کیانا -

 !ــــــه هــــــــــــــدیــــــــ: آیدا

 .کرد بغلش محکم و دختری پیش رفت یهو

 .س هدیه اون: کیانا

 .پیششون رفتیم

 .گرفتی اشتباه کنار برو خانوم: هدیه

 .بیرون اومد بغلش از آیدا

 میبینم؟ خواب دارم یا خودتی؟ واقعا هِدی وای -

 انمدبیرست خاطرات یاد. بود شده تر خانوم یعنی بود کرده تغییر خیلی. میکرد نگاه تا سه ما به تعجب با هدیه

 .افتادم

 !آشنایین؟ برام خیلی تا دو شما: هدیه

 کردی؟ فراموش مارو واقعا تو یعنی -

 :زد داد یهو

 .فریماااااااااا... آیدااااااااااااا -

 .میکردن نگاه هارو دیوانه تا چهار ما باز دهن با همه.میچرخیدیم خودمون دور و همدیگه بغل پریدیم تایی چهار

 دیدیشون؟ جوری چه کیانا اینجام؟ فهمیدین کجا از شما ها بچه: هدیه

 .همکالسیمن سالمتی نا... دانشگاه تو: کیانا

 نبهتری... نمیبینمتون دیگه وقت هیچ میکردم فکر وایسادیم اینجا تایی چهار االن کنم باور نمیتونم: هدیه

 .سرپرایزعمرمه

 .نمیکنم گمتون وقت هیچ دیگه قدیما مثل شدیم االن: آیدا

 .کشیدم رو هدیه لپ رفتم
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 .منی جوجوی تو... ملوسی قلبنا مثل -

 .کند لپم آآآآی: هدیه

 .نکنیا اذیت منو دوست: کیانا

 باشی؟ کیش شوما اوه اوه -

 !طرفه من با کنه اذیت منو نفس کی هر شووَرِشَم من: کیانا

 !نکردم نفلت تا بابا جات سر بیشین -

 !حالیته؟... میفته ور بیوفته در من با کی هر: کیانا

 !بیاد باد بزار کنار بکش هیکلتو اون -

 !!!میجووم خرخرتو بشی نزدیک من عشق به سیبیالم این به قسم: کیانا

 !!میچینم قیچی با دمتو کنی زر زر بخوای ریشام این به قسم منم -

 !!!!طرفی کی با کنم حلیت تا بزار نیومده دستت کار حساب هنو اینکه مثل:کیانا

 :گفت هدیه که باال داد مانتوشو آستین کیانا

 گرفتین؟ جدی شما اینکه مثل فریما کیانا -

 .بازوم به زد یکی کیانا. گرفت خندمون یهو که کردیم نگاه هم به اخم با کیانا منو

 .کردم حال آورین آورین: کیانا

 ...میخوام دوبارمون آشنایی مناسبت به: آیدا

 .بگیر پیتزا: کیانا

 .مزس خوش خیلی بگیر اسپاگتی نه: هدیه

 .بگیر سلطانی کباب نه نه -

 !!کنم مهمونتون هویج آب میخوام:آیدا

 .خوابید پفمون همه

 !بودی خسیس اولشم ازهمون: کیانا

 !نداشتم انتظار ازت: هدیه
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 !االغی خیلی که اینه مناسبت کلمه تنها فقط -

 نکردی؟ ترک گفتنتو االغ االغ عادت هنوز: کیانا

 .نه -

 .زیادیه سرتون از سوسکم آب گرفتین؟ باال دسته و خودتون چقد: آیدا

 .چندشی خیلی... نزن و حرفش اَی: هدیه

 .میکنم مهمونتون پیتزا پرس دو کردم شوخی نه: آیدا

 .پیتزا نه میگن برنج برای و پُرس!  االغ -

 !میکنم مهمونتون پیتزا همون... حاال خب: آیدا

 ! بود آلبالویی فراری ماشینش. پایین افتاد فکامون همه هدیه ماشین دیدن با که رفتیم ماشینامون سمت

 نه؟ دیگه خودته ماشین اون هِدی: آیدا

 آره: هدیه

 .ایول... عشقه و ماشینت هدیه -

 .شده پولدار خانوم هدیه: کیانا

 :گفت و کرد غنچه لباشو آیدا

 !میخوام اینا از منم -

 .داشتیم االغ االن وگرنه اینه ماشینمون آوردیم شانس هم ما جون آیدا -

 هیچ .خونه رفتیم دیگه اونم از بعد و گرفت پیتزا برامون آیدا. رستوران رفتیم ماشین تا چهار و زد لبخندی هدیه

 مثل کنم اپید رو کیانا و هدیه که بود این فانتزیام از یکی جوکا این قول به کنم پیداشون بتونم نمیکردم فک وقت

 .شنید صدامو هم خدا اینکه

*** 

 :آیدا

 .نداریم هیچی کردم نگاه سفره تو برگردم بخرم نون برم من باش آرین مواظب آیدا: مامان

 .کنه مواظبت خودش از میتونه شده بزرگ خودشم... تو بچه اون چه من به خب -
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 نمیاوردی؟ نه باش آرین مواظب میگفتم بهت من همیشه که تو: مامان

 .میارم نه حاال -

 .برمیگردم میرم زود من مواظبشی ولی میگی اینجوری میدونم من واسه میکنی ناز داری االن: مامان

 .بیرون رفت مامانم و انداختم باال ای شونه

 و ردک گیر یهو پاش که میومد پایین ها پله از داشت آرین.آشپزخونه رفتم و بیرون اومدم اتاقم از شد تشنم بدجور

 :کردن گریه کرد شروع. زمین افتاد مخ با

 (گرفت درد دستم جون خواهر.) گلف درد دشتم خرجون: آرین

 .گرفتم سرسام میکرد گریه بند یه

 .نخوردی که شمشیر زخم دیگه بسه اه -

 اب مامانم کردم بلند سرمو. شد باز یهو اتاقم در دیقه چد از بعد. خوابیدم تختم رو و اتاقم تو رفتم و خوردم و آبم

 .بود وایساده در جلو اخم

 .میاد خوابم خیلی من شده؟ چیزی -

 من میشکست کلش اگه شده کبود پاش با دستش بود افتاده ها پله رو از باش بچه مواظب نگفتم بهت مگه: مامان

 .بچس اون میکردم؟ کار چی

 ...رفتی و نکردی قبول تو نیستم مواظبش گفتم من -

 !تو با میدونم من کنی اینجوری دیگه بار:مامان

 .بخوابم میخوام حاال باشه -

 ادبی اگه شده بزرگ آرین دیگه های آرینم؟موقع بادیگارد من مگه چه من به خب.وبستش کوبید محکم درو مامان

 !چندن چند خودشون با نیس معلوم بچس میشه که ها موقع جور این نمیکنه خراب و هیچی اتاقم تو

 .خوابیدم و بستم چشامو

 تو رفتم و دادم بابا به بیحالی خیلی سالم. بود عصر هفت ساعت شدم بیدار خوابیدم که ساعت سه دو بعد

 .وایساد جلوم کمر به دست و پیشم اومد اخم با آرین. زدم گاز و برداشتم سیبی و آشپزخونه

 (ندارم دوست رو تو من جون خواهر.) ندارم دوش رو تو من خرجون: آرین

 .اونور برو جهنم به -
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 (زمین؟ انداختی و من چرا نمیرم کنار) زمین؟ انداختی و من چیا نییرم کنار: آرین

 .کنار برو انداختم رو تو کی من -

 .کردن گریه کرد شروع دوباره که. اونور دادم هُلش. شده آدم من واسه بچه این حاال. وایساد جلوم دوباره

 میکنی؟ گریه دیقه هر تو چیه اَه -

 .بود نشسته مبل رو هال تو که مامانم پیش دوید آرین

 .میده هُل منو جون خر مامان: آرین

 میدی؟ هلش چرا آیدا: مامان

 .نچسب... بهم بچسبه کنه عین یکی میاد بدم انقد وایسه اونور بره -

 .شده چیزیت یه امروز تو: مامان

 .میره راه من اعصاب رو آرین این فقط م همیشه مثل نشده هیچیم من -

 .که نیس اولش بار اینجوریه همیشه آرین: مامان

 .میشه بد براش چون نشه ش پیدا من بر و دور زیاد فقط نمیدونم من -

 (هاااااا میزنمت جون خواهر.) هاااااااا میژنمت جون خر:آرین

 .بابا برو -

 رو زا. نیفتاده اتفاقی م همیشه مث من ولی شده چیزیم یه امروز من میگه راست مامان شاید. اتاقم تو رفتم دوباره

 .فریماس. خورد زنگ گوشیم که خوندن کردم شروع.برداشتم و رمانم کتاب میزم

 الو؟ -

 .بیاره یکیمون فقط نیاریم ماشین هممون فردا برای بگم میخواستم آیدین سالم: فریما

 دانشگاه؟ بریم کنم سوار تاتونو سه بیارم ماشینمو من مثال یعنی -

 .میان ماشین یه با هدیه و کیانا بریم ماشین یه با تو منو که اینه منظورم االغ نه: فریما

 .بگو آدم عین خره خب -

 .بره میخواد من ماشین با شده خراب ماشینش بابام بیار ماشینتو فردا تو یعنی دارم منظور من عزیزم: فریما

 کنم؟ تحمل ماشینم تو رو تو نحس ریخت باید روز هر من یعنی آه آه -
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 .جیگر آره: فریما

 .میکنی بهش ای اشاره یه نگی االغ من به اگه حتی تو عمته جیگر -

 داره؟ االغ به ربطی چه جیگر: فریما

 .میگم و قرمزی کاله جیگر راه اون به نزن خودتو -

 .جیگر میگم بهت بعد به این از کردی اشاره مهمی خیلی نکنه به آفرین: فریما

 ...به زنده ببری آبرومو خودم جان به فریما -

 .بمیری فریما بمیری. شد قطع گوشی

. میاد من با هرروز هم فریما. ندارن خبر شمال ماجرای از اونا فعال بیرون بریم شده برناممون روز هر هدیه و کیانا با

 .شده درست ماشینش اینکه مثل باباش میاد خودش ماشین با فردا از ولی

 .شد ماشین سوار و پایین اومد. بهش زدم تک یه و وایسادم فریما خونه جلو

 .سالم: فریما

 خوبی؟ سالم -

 .جیگر خوبم: فریما

 .نگو جیگر من به گفتم بهت دفعه دویست روزی فریماااااا -

 !!!دیگه منی جیگر تو کنم چیکار خب: فریما

 رمونف میپیچیدم اونجا از باید بود بریدگی. میکردیم کل کل بند یه فریما و من. افتادم راه و کردم روشن و ماشین

 نــــــــــــــــــــــــ. ماشینم.دیگه هم به خوردیم و اومد روبرو از ماشین یه که کردم کج و

 .شد داغون ـــــــــه

 .داد دستمون کار کردنامون کل کل این آخر -

 .پایین کشیدم و ماشین شیشه

 من؟ ماشین روده و دل تو میای چرا کن جمع و حواست آقا -

 تهسک همونجا بود مونده کم شد پیاده طرف ماشین از که کسی دیدن با. شد پیاده هم فریما شدم پیاده ماشین از

 .برم نگرفتم گازشو چرا که فرستادم لعنت خودم به دلم تو بار دویست کنم

 .شد نزدیک من به فریما
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 ...هلل اال اله ال ان اشهد: فریما

 .بگیره منو یکی خدا وای. شدن پیاده ماشین از هم بقیه

 .برم باید خودمه تقصیر میکنم فکرشو که حاال -

 !کنیم حساب تصفیه باید و کاریم تقصیر باالخره ما نترس کجا؟ اینجا کجا شما به به: آدرین

 .پیچید و فرمان جور بد بود آیدا تقصیر چی؟ حساب تصفیه بابا نه: فریما

 .بدین و ماشینم پول مقصرین شما و اینجوریه اگه پس: آدرین

 پول؟: فریما

 .بدین و ماشینم پول باید پس مقصرین نمیگی مگه: آدرین

 .نیستم مقصر هیچ من نخیرم -

 !بده گوشیتو: فرداد

 چی؟ برای اونوقت ببخشید -

 .بیاد افسر بزنم زنگ میخوام: فرداد

 .خودتونین مقصر بیاد بزن زنگ افسرم... بزن زنگ خودت گوشی با گدایی؟ مگه -

 .صرینمق شما انگار کنین نگاه شده تصادف که جایی و برخورد محل به اگه ولی باشیم ما کار تقصیر شاید: آدرین

 کنیم؟ تصادف باهاتونم اونوقت ببینیم؟ رو شما باید چی برای ما اصال -

 .تقدیر بزار و اسمش تو: آدرین

 :گفت گوشم در فریما

 .شب اون تالفی س نقشه اینا کنم فکر -

 مطمئنی؟ -

 شایدم ونممید که اونجایی تا باشه نقشه اینا باید اینا؟ با اونم. کنیم تصادف بیایم ما نمیشه آخه... کنم فک: فریما

 .دستمونه بازیاشون مسخره و اونشب فیلم باشن فهمیده

 .دراوردم ماشین تو از گوشیمو

 ...بیاد بابام میزنم زنگ چی؟ برای افسر -
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 .گرفت دستم از گوشیمو و پرید شیرجه یه با فرداد یهو

 دزدی؟؟؟ تو... هههههههه -

 .افسر بزنم زنگ میخوام نه: فرداد

 .بگیرم نمیزاشت و باال میبردش بگیرم دستش از گوشیمو میخواستم چی هر

 .بده گوشیمو -

 .افسر بزنم زنگ میخوام: فرداد

 بزنی؟ حرف گوشی تو میخوای جوری چه باال اون از -

 .نباشه کارت تو: فرداد

 .بده اَه -

 .اینجا بیاین ساتیار راشا آدرین: فرداد

 .اومدن همشون

 .میگم من بده اونو میکنین؟ نگاه چیو من گوشی تو -

 .بودن کرده رد گوشیم تو و کلشون همشون. شب اون ویدیوی مال وای. شد پخش من مستم چقد وای اهنگ یهو

 آینه از. دادم گاز و شد سوار هم فریما و ماشین تو پریدم و کشیدم دستش از گوشیمو خودم دل تو سه بشمار با

 خدارو. کردم پارک و ماشین و دانشگاه رسیدم. میکردن دنبالمون داشتن و شدن ماشین سوار هم اونا که دیدم

 .نشستیم کالس تو فریما با. میشدیم بدبخت وگرنه بشی داخل نمیتونی ندی و ورود کارت تا شکر

 میزنین؟ نفس نفس چرا: هدیه

 !کردن پیدامون: فریما

 کیا؟ چی؟؟؟؟: هدیه

 .همونا -

 کیه؟ همونا: هدیه

 .گودزیالها: فریما

 شدین؟ چل انقد چرا شما تازگیا ببینم بزنین حرف حسابی درست: هدیه
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 .طوالنیه خیلی...شدیم ترم چل بودیم چل -

 !!نداده بهم که دکوری گوشارو تا دو این خدا: هدیه

 :گفت من به رو فریما

 .میشم چل دارم خدا کردن؟به پیدامون چجوری اینا آیدا -

 .بیرون ریختن موهاش همه موهاشو جلو کرد رد دستشو حرص از فریما

 .تری چل من از که تو -

 .آیداااااااااااااا: فریما

 .بردی آبرومونو مرض کوفت درد -

 .دیگه بگین چشاتونا تو میام پا جفت: هدیه

 .میگم االن -

 .نیومده استاد تا بگو بدو: هدیه

 .اومد هم کیانا کنم شروع خواستم که موقعی

 .سالم سالم سالم: کیانا

 .نزن حرف انقد: هدیه

 وا؟: کیانا

 .ما پیش اومد صندلی رو گذاشت کیفشو کیانا

 .کنم شروع میخوام خب -

 کنی؟ شروع میخوای چیو: کیانا

 !نزن حرف: هدیه

 !شدی ادب بی خیلی تازگیا هدیـــــــــــــه اِ: کیانا

 .شین خفه دیقه دو خواهشا -

 .بگو بگو: هدیه

 ...داره ویال من پدربزرگ -
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 .حالش به خوش: کیانا

 !!!کیاناااااااااااااا -

 !بگو باشه خب: کیانا

 از دبع کسی نباید گفت منگل کیانای این به بده جونشو اینکه از قبل ولی داره ویال شمال تو من بزرگ پدر -

 میشناسین؟ که رو شکوفه! اونجا بره خورشید غروب

 .کردن پایین باال سرشونو

 یعنی.. .شمال بریم گفتم کردم استفاده فرصت این از منم گذاشته تور اصفهان برای دانشگاه که گفت ما به اون -

 ...بگذرونیم خوش بریم میخوایم گفتم فقط بریم میخوایم چرا نگفتم هم فریما به پدربزرگم ویالی

 میگی؟ داری و نبودین که روزه شیش اون آها: کیانا

 به البته کردن قبول هم اونا و گفتیم مون بابا مامان به استرس کلی با و کرد قبول هم فریما خالصه... آره -

 06٢ شعاع به دهنت که جوری بود بزرگ خیلی ویالش... پدربزرگم ویالی رفتیم و شمال رفتیم هم ما... سختی

 اکیخور و میکردیم نگاه فیلم داشتیم... شب ولی رفتیم روم چت و خوردیم و گشتیم صبح تا... میموند باز درجه

 ...کرد دستشویی زیرش فریما ببینی نبودی... رفت برقا... که میکردیم کوفت

 !!!میکنماااااااا لهت میزنم آیدا: فریما

 ...راس خب: فریما

 .نکرد خیس خودشو هیچکی اصال باااااااااباااااااااا ای -

 .تر آروم آیدا هیسسس: کیانا

 :دادم ادامه و رفتم کیانا به ای غره چشم

 و رد به و خودمون فریما و من خالصه... قفله در فهمیدیم که کنیم باز درو اومدیم ما و رفت برقا میگفتم داشتم -

 جروحم فهمیدیم که بود اونموقع و بیرون و پریدیم و شکستیم رو شیشه مجبوری...نشد باز ولی کوبیدیم دیوار

 ...بود شده علیل پام من و بود شده کج دستش فریما شدیم

 .رفت شیشه پاش تو هم آیدا رفت شیشه دستم کف تو من... بگو آدم عین آیدا: فریما

 !!!شدین شیشه تو شیشه کال: کیانا

 !تو؟؟؟ میگی چی: هدیه

 !بگو... هیچی: کیانا
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 و خودمون ویالی برگردیم نمیتونستیم چون هم ما... دراورد من پای خودشو دست تو از رو شیشه فریما آره -

 !!!...همساده آقای ویالی رفتیم کردیم؟ کار چی بود ویال تو ماشینم سوئیچ

 و کردین فرار شما اونم از بعد! کردین ازدواج باهاش تایی دو و شدین عاشقش و کرد باز و در آقایی یه بعد: هدیه

 !!!گردونه برتون میخواد و کرده پیداتون اونم تهران اومدین

 میگی؟ پرت و چرت چرا االغ نه: فریما

 حوری تا پنج با در شدن باز با زدیم رو همسایه ویالی در وقتی!... بگین گفتم من اینکه از بعد و نظراتتون -

 ...و شدیم آشنا بهشتی

 .کمه خیلی شوهر زمونه و دور این تو خواستگاریتون؟ بیان بگم -

 ما انهشریف صحبتای به داره که محل بی خروس این ببینیم که کردیم نگاه سرمونو پشت برگشتیم نفری چهار

 .کیه میده گوش

 ...اهلل بسم: فریما

 .بودن شده محوش هم هدیه و کیانا.وایساد حرکت از ثانیه دو قلبم طرف دیدن با

 میکنی؟... چیکار جا... این تو -

 چیه؟ استادشم من که کالسی تو اونم شما انضباطی بی دلیل: فرداد

 !!!بیرون اینجا از استااااااااد؟؟؟؟؟؟برو: فریما

 .کنم مشخص تکلیفتونو بعدا تا بیرون برین کنین لطف من کالس از: فرداد

 !بودن شده میخش بیشتر البته میکردن نگاه باز دهن با کالس های بچه همه

 کنی؟ اذیت مارو میخوای اینجا اومدی چجوری... تو... تو: فریما

 چی؟ یعنی اذیت وضعشه؟ چه این: فرداد

 دارن ور بیاد حراست نگفتم تا بیرون برو ندارم حوصله اصال االن ولی اینجا اومدی دادن رات چجوری نمیدونم -

 !!ببرنت

 ریچجو ببره آبرومونم میخواد دارم حتم بزنمش میخواد دلم ولی کالس تو اومده چجوری نمیدونم بیشعوره خیلی

 فهمزخر خب نیس؟ مزخرف بگین من جان نه نیست؟ مزخزفی وضع خداییش وضعشه؟ چه این اینجا؟ بیاد تونسته

 پول تازه کنن تصادف باهات تهران تو چجوری، نیس معلوم حاال بودن شمال تو که نفر پنج چی؟ یعنی دیگه

 هم حاال ننک تعقیبت دانشگاه بری کنی فرار دستشون از بدزده گوشیتو باشه دزد که یکیشونم بخوان ماشینشونم
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 یه مزد توهم اگه خدایا خواستگاریتون؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بیان بگم بگه برسه بدش خیلی جای تو نشستی کالس سر که

 .بفهمم حداقل بگم بهم جوری

 .نگیرین منو کالس وقت و بیرون برید بفرمایید: فرداد

 :گفت و وایساد جلوش و پاشد یهو فریما

 خونیتیم؟ چیه؟دشمن دردت هااااااااااا؟ -

 .گفتن بلندی " ههههههههههه" همه

 :گفت داد با فرداد

 .بیروووون برید کالس از -

 .وایسادیم سیخ فریما و من

 .توهم ریختم و اخمام

 .ماس ماس کلیش ینی ماس واس اینجی -

 و مشت این تا حملس آماده کنم فک نچ نچ نچ. بود کرده مشت دستاشو و میسابید هم رو دندوناشو داشت فرداد

 .چشام جفت تو بکوبونه

 :گفت رمینا اسمش که کالس های بچه از یکی

 .استادمونه این ادبین بی خیلی ها بچه -

 .کردیم هم به نگاهی وفریما من

 :دادم تکون جلوش اشارمو انگشت میشدم رد کنارش از داشتم و برمیداشتم و کیفم که درحالی

 !!!نکردم پخش فیلمو اون اگه دار نگه یادت -

 .گرفتن گاز لبشونو همه

 .بشه تموم من کالس که موقعی تا وایمیسید کالس در پشت: فرداد

 .زمین افتاد و خورد سر دیوار رو از فریما. وایسادیم کالس در پشت فریما با

 مزخرفیه؟ خواب چه این میشم روانی خوابیم؟دارم ما آیدا... نمیشه چیزی چنین اصال: فریما

 .بدشانسی پشت بدشانسی یعنی... نمیدونم -
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 .بریم کنیم فرار بیا: فریما

 !ندارم پاسپورت من آخه -

 !!کشور نه دانشگاهه منظورم االغ: فریما

 .بریم نباید نه -

 بخوریم؟ گُهی چه پس: فریما

 .بگیم دانشگاه مدیر به باید -

 .پرید جاش از یهو فریما

 .بریم بدو... آره آره: فریما

 .زدیم در تا چند. مدیران اتاق رفتیم هم با

 .بفرمایید -

 تهنشس مدیر میز کنار صندلی رو هم دیگه نفر چند و. بود نشسته میز رو مدیر. کردیم باز و در صدا این اومدن با

 ادزی عرض با دهن و ریز چشای و ای کوفته و گنده دماغ و سفید موهای با ساله پنجاه میانسال اقای یه مدیر. بودن

 .نازکه ولی

 .برسونیم عرضتون به و چیزی یه باید: فریما

 :گفت اخم با مدیر

 نیست؟ استاد کالستون -

 بپرسین؟ بعد بدم توضیح براتون اول میشه: فریما

 .میشنوم بفرمایید: مدیر

 !استادم من میگه ولی ما کالس اومده دزدکی یکی: فریما

 .دراورد چشمش از مدیرعینکشو

 .نمیشم متوجه: مدیر

 .فرداد اصلیش اسم: فریما

 میگید؟ و مهر راد آقای فرداد؟: مدیر
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 مهر؟؟؟ راد: فریما

 وزر دو برای رو دیگه استاد تا چند و مهر راد آقای اصفهان استان فرستادیم طرح برای استادامونو تمام... بله: مدیر

 !کردیم استخدام

 .کردیم نگاه هم به تعجب با فریما منو

 .نمیخوره بهشون دندونپزشکن؟ ایشون ولی ببخشید -

 ببینید؟ بدم میخواین شده نوشته اونجا تو چیز همه هست استخدامیش برگه: مدیر

 !بدین میشه اگه بله -

 !!نشدید؟ متوجه منو کنایه لحن شما سامانی خانوم: مدیر

 بله؟؟؟ -

 .پهلوم تو زد یکی فریما

 .بشیم مطمئن میخواستیم فقط کردیم فوضولی خیلی ببخشید: فریما

 .کالستون برگردین میتونین... بله: مدیر

 .گمشین دیگه یعنی این و

 .بیرون اومدیم اتاق از

 .شدم منگال شبیه رزوه دو این میکنم احساس:فریما

 . شدم گیج تازگیا خیلی منم... دقیقا -

 .میگی درس دقیقا آره: فریما

 .کردم نگاش و سمتش برگشتم تیز

 .میکنم تایید دارم منم میگی خودت چیه؟ خب: فریما

 .بیکاری از میشمردیم و زمین رو های آشغال بودیم وایساه کالس در جلو

 .208٧شد اینجا تا: فریما

 .مونده جا نخه آشغال اون -

 .شده ضعیف چشام کنم فک نیس حواسم آره:فریما
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 میشد رد هرکی و بیرون اومدن همه شد باز کالس در یهو که. بودیم وایساده کالس از بیرون بود ساعت دو دقیق

 !میکرد نگاه مجرما این عین ما به

 .بخیر یادش... بیرون میکردن پرت رو ها بچه کالس از اینجوری هم ها موقع اون افتادم مدرسه یاد: فریما

 :خوندم کردمو نازک صدامو

 تو و بودم من بخیرهمیشه یادش شدیم دریا عاشق خاکی های جاده تو شدیم قایق سوار روزا اون بخیر یادش -

 ...بودی

 !شدیم؟ قایق سوار خاکی های جاده تو:فریما

 !شده چرت خیلی تازگیا ها خواننده آهنگای این نمیدونم -

 .خوشگله چه استاد این وااااااااااااااااای: هدیه

 .پایین بیار و ولوم جان آدم؟هدیه جلوی میشی ظاهر االغ عین چرا: فریما

 :زد داد کیانا طرف این از

 ...نیس اتفاقی این شده عوض دنیام نیس چراغی اما روشنه کالس این نبود خودم دست شدم عاشقش من -

 .بخونی و بوق عهد مال پزشکان ساختمان اهنگ حاال نمیخواد: فریما

 آفریدی؟ ناقص مارو های کروموزوم چرا خدایا... دارم خودم مثل منگل دوست تا سه که میکنم افتخار یعنی -

 یهو که که میدادم فحش آبادش جدو به دلم تو همینجوری! نیومد خره فرداد ولی بیرون اومدن کالس از همه

 .وایساد ما روبروی و بیرون اومد کالس از کالسش با چرم کیف اون با فرداد

 .دارم کارتون کالس داخل بفرمایید: فرداد

 .اومدن ما سر پشت هم کیانا و هدیه نبود کالس تو هیچکی کالس داخل اومدیم

 :گفت مسخره فریما

 داری؟ چیکارمون استاد بله -

 .گفت غلیظ خیلی و استاد

 !!!!!!!!میرسونمتون خودم وایسین دانشگاه از بعد: فرداد

 !میدی؟ دوستی درخواست داری االن: فریما

 !!چشماش تو ریختن قیر انگار مشکیه چشاش چقد. شد درشت چشاش فرداد
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 !!حرفش این از نداره قصدی وگرنه گذاشته تاثیر مغزش رو زندگی شراطی یکمی ما دوست این استاد... اِهِم: کیانا

 .هستم متوجه بله: فرداد

 .رفت بهش ای غره چشم فریما

 !کنین نابودش باید و فیلم اون: فرداد

 :گفتن همزمان هدیه و کیانا

 !فیلم؟ کدوم -

 کهاین از بعد بگین شو بهشتی های حوری قسمت تا تونستین فقط شدم مزاحم موقع بد من ببخشید آها: فرداد

 .بگین براشون داستانو بقیه رفتم من

 .کنم درس مو کاری گند مثال الکی اومدم گرفتم گاز لبمو

 سر خاطر به که قاجار دوره پهلوانان از تن پنج گروه اسم چی؟ یعنی بهشتی های حوری میدونین اصن شما -

 ره میکنین فکر همیشه چرا نمیدونم... گردید اخالص بهشتی حوری پنج به اسمشون بودنشون قوی و زندگی

 .دادن مدرک بهتون چجوری عجبم در... شماس با منظورمون میگیم چیزی

 .بودن من حرف مَنگ که هم هدیه و کیانا میکرد نگام پوزخند با فرداد. پیشونیش تو کوبید یکی فریما

 !!!چیه حسابت حرف ببینیم که منتظریم شد تموم دانشگاه وقتی ما خب:فریما

 .بیرون آوردم کالس از و کشید منو دست

 .تو دست از بمیرم من یعنی آیدا بمیرم تو دست از بیفتم من: فریما

 .نگفتم هم بدی حرف کنم درس گندمو اومدم کنم چی خب -

 .بکشمت میخواد دلم نیستی تحمل قابل اصال ایدا: فریما

 .رفت پایین سالن ی ها پله از فریما و و من دوستانه گفتگوی به توجه بدون و بیرون اومد کالس از فرداد

 میشناختینش؟ شما که بود کی اون: هدیه

 .بود وایساده جلومون جانبی به حق قیافه یه با

 .کالس رفت ما از توجه بدون هم کیانا

 چشه؟ این: فریما

 .نگفتین بهش چرا ناراحته: هدیه
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 .کیانا پیش کالس رفتیم هم با

 رو؟ شمال مزخرف داستان این بدهم توضیح شما به وکیلم بنده آیا فرزام خانوم: فریما

 میشناسین؟ کجا از رو استاد این شما میخوره؟ دردم چه به شمال: کیانا

 :گفتم تفاوتی بی با

 !!!بهشتی حوری پهلوان پنج عضو از یکی -

 ااااااا؟� �هاااااااااااااااااا:کیانا

 خدا و شدن ظاهر یعنی شده ظاهر جن عین چجوری که این فقط شماله تو بهشتی حوری پنج همون از یکی -

 .میدونه

 .ببینم کنم تعریف بدو:هدیه

 .میگم خودم بگی نمیخواد تو آیدا: فریما

 :گفت و کرد صاف صداشو فریما

 اومد ساتیار اون از بعد جذاب خیلی پسر یه اومد آدرین وبعدش کرد باز درو خوشگل سبز چشم پسر یه اول آره -

 ...کردن مسخرمون هم اونا چیشده که دادیم توضیح همشون برای بعد

 :گفت ذوق با شده کیف خر انگار کیانا

 !!!!!!!!خـــــــــــــب -

 تازه آیدا منو اونوقت و کرد بیدارش ارسالن برده خوابش مبل رو که دیدیم و فرداد اونوقت تو اومدیم: فریما

 وقعم اون و کرد پانسمان ایدا پای با منو دست فرداد و حیاط تو رفتیم خالصه... گلیه گل لباسامون افتاد یادمون

 ویالشون شب مجبوری... کرد مسخرمون اونم باز و اومد بور موهای و آبی چشای با پسر یه که راشا که بود

 ...موندیم

 میکردین؟ سری بر خاک کارای: هدیه

 چیه؟ حرفا این شو الل هدیه: فریما

 .نیس بعید شما از: هدیه

 !ــــــــــــــــــــه هدیــــــــــــــــــــــ: فریما

 .بگو.. نیار جوش بابا خب: هدیه
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 .براشون کرد تعریف و داستان همه فریما

 .بده نشون من جون فیلمشونو: کیانا

 .کنن نابود و فیلم فرداد قول به اومدن هم اونا دیگه همین خب: فریما

 .نمیفهمه کن پاکش گوشیت از بعد بریزش من برای اول ببین: هدیه

 اپید دانشگاه بریم میخواستیم که موقعی جاده، ،تو بزرگ شهر این تو مارو اینا طرفیم؟ خر با مگه جان هدیه -

 .کردن

 .نمیگردن که منو گوشیه تو: هدیه

 .نمیگفت هم چیزی بد

 .براش ریختم فیلمو و کردمو روشن فایمو وای

 .هدیه توگوشیه بود کرده رد کلشو هم کیانا میکرد نگاه داشت فیلمو هدیه

 !عسیسم وای... خوشمله چه پسره این... میرقصن ناناز چه وای: هدیه

 .بود آدرین با منظورش. کردم نگاه رو صفحه

 .خودت ارزونی عزیزم -

 .خان غضروف این به بچسبم ریخته برام پولدار خواستگار همه این واه واه: هدیه

 خان؟ غضروف ــان؟ جــــــــــــــــــــــــ -

 آوریه؟ تعجب چیز غضروف آره:هدیه

 بعدش بده استراحت منگلت مخ به کنار بزار گوشیو اون بهشتی های حوری همین دیدن اثرات گلم جان هدیه -

 پوکت های سلول اون به اضافی کروموزوم تا هشت اومدنت وجود به هنگام احتماال بده ای ان دی آزمایش برو

 و اشتهگذ اثر مغزت سیستم کل رو زبانت بر عالوه که رفتنته خارج اثرات اونم که برداشته تاب مختم! شده اضافه

 .گوشِته تو که کوفتیه همون غضروف که بگم اینم

 گوشمه؟ تو که کوفتیه چی یعنی: هدیه

 ادتی ننتم زبان نداری سن سالم بیست تو میزنه حرف فارسی همچنان خارج میره سال بیست یارو ها بپا: فریما

 .رفته
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 تیوق... گلم غضروف توش( مشکلیه؟ اسخانگ میگم استخوان به من)نیس اُسخانگ که گوشِت تو ببین گلم -

 .دیگه گندیدته غضروف همین واسه خب میکنه؟ وا جا انقد چجوری دماغت تو میکنی رد دستتم

 .چیه غضروف نمیدونم انگار میگین چنان بابا خب: هدیه

 .دیگه نمیدونی عزیزم نمیدونی خب: فریما

 ...عادت طبق منم بود بچه که اونموقعی البته میکرد صدام خانوم غضروف مدت یه داداشم: هدیه

 :خوندن آواز کرد شروع خنده با فریما. میمردیم داشتیم زیرخنده زدیم پقی هممون

 بگم ننتون با بزنم حرف درخونتون بیام میخوام... خانوم غضروف... عسلی چشم... کمون ابرو... خانوم غضروف -

 ...استخوانتون من بشم میخوام...غضروفتون عاشق شدم

 .بود گرفته خندش خودش هم هدیه خنده زیر زدیم نفری سه دوباره

 .بخندین کم... مرض: هدیه

 :گفت و کالس اومد رامش اسمش که کالس های بچه یکی یهو

 .میباره برامون دیوار درو از امروز وای کالسمون میاد داره خوشگل استاد یک ها بچه ها بچه -

 .مانتوم تو کردم رد و کلم سریع. کالس تو اومد که کسی دیدن با بعد دقیقه چند

 :گفت بود پایین سرش که حالی در فریما بگه چیزی راشا همون یا استاد اینکه از قبل

 .برم بزارین خواهشا بده حالم من استاد -

 .میکرد نگاش مشکوک داشت راشا

 ...گرفتین اشتباه مدرسه با اینجارو شما اینکه مثل نخیر:راشا

 .باال میارم دارم استاد:فریما

 :گفت و کرد پوفی راشا

 .بری میتونی -

 .ودب پایین تامون دو هر کله. میبرد درکالس سمت منو داشت و کشید دستمو شد بلند صندلی رو از وقتی فریما

 شده؟ حالتون هم با تایی دو: راشا

 :گفت برگرده اینکه بدون فریما
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 .بریم باید حتما ما استاد بله -

 :گفت فرداد که کرد باز درو فریما

 .وایسین -

 .وایسین میگی اونوقت بده حالمون ما استاد: فریما

 .کنین نگاه منو و برگردین: راشا

 .باشه پایین سرمون باید بهت میدیم ویروس ما استاد: فریما

 .کنین نگاه منو و برگردین میگم بهتون: راشا

 .باال پرید ابروهاش جفت دید مارو تا راشا. باال آوردیم و سرمون و برگشیم مجبوری

 :گفت و کرد باز و کالس در یهو فریما

 .استاد خدافظ -

 .دویدیم دانشگاه حیاط تا. بیرون کرد پرتم کالس از کشید منو دست

 بینیمب وایمیسیم شد تموم دانشگاه وقتی نمیریم دانشگاه و امروز شیم خالص شرشون از باید ببین آیدا: فریما

 توهم دارم کنم فک ببینمشون نمیخواد دلم...  میکنیم پاک و فیلم خودشون چشم جلو و چیه حسابشون حرف

 .میزنم

 .باشه -

 طرفی یه از.میکرد درد سرم انقد چرا نمیدونم.وایسادیم دانشگاه در جلو 2 ساعت. نرفتیم کالس و بعدی ساعتای

 .شده داغون سپرش که بود خورد اعصابم ماشینم برای هم

 .گرفتم درد سر آیدا: فریما

 گرفتی؟ سردرد هم تو -

 .شم اینجوری نداشت سابقه آره: فریما

 .همینطور منم -

 .ندیدم و ارسالن تصادف موقع! بود ارسالن. باال آوردم سرمو. کرد ترمز پامون روبروی ماشینی

 .دیگه جای یک مبری باید بزنیم حرف نمیشه اینجا: ارسالن

 میرسونیمتون؟ خودمون نگفتن کجان؟مگه اونا پس:فریما
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 .شین سوار.. اومدم من که حاال: ارسالن

 .شدیم سوار عقب فریما و من

*** 

 :فریما

 چهار. دش پیداشون هم بقیه بعد دیقه پنج. نشستیم میزا از یکی رو و شدیم پیاده. داشت نگه شاپ کافی روبروی

 ات دو با خوشگل پسر تا پنج. بود ما به حواسشون شاپ کافی تو همه. نشستن هم اونا.بودن کرده اخم تاشونم

 .میدادن قورتش چشاشون اون با داشتن بود پسرا تا پنج به نگاهشون همش که دخترا. دختر

 کردین؟ اونکارو اونشب چی برای:ساتیار

 .چه ما به بخورین مشروب خواستین خودتون شما -

 کردین؟ برداری فیلم چرا: آدرین

 .نگیرم فیلم نیومد دلم میرقصیدین ضایع خیلی چون: آیدا

 .درازه که زبونتم: آدرین

 .غازه دستیت بغل: آیدا

 .ساتیار میشد دستیش بغل

 غاز؟ میگی من به: ساتیار

 .غازه دستیم بغل گفتم من... بودم تو با کی من نه: آیدا

 .منم که دستیت بغل دیوانه -

 .دیگه همون خب: آیدا

 .رفتم ایدا به ای غره چشم

 .نشه پیداتون دیگه ولی میکنیم پاک و فیلم ما -

 .تهدیدی چه:راشا

 .کم کم میترسم دارم: آدرین

 .دیگه داره تالفی یه کاری هر باالخره نمیشه که همینجوری: ساتیار
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 .فیلم بی فیلم اینجوریه اگه پس: آیدا

 .باشه: ارسالن

 .ارسالااااان:ساتیار

 .ببینیم دیگرو هم نیستم مشتاق دیگه منم: ارسالن

 سراغمون؟ اومدین چرا نبودین مشتاق اگه: آیدا

 چی؟ خاطر به کردین فکر پس فیلم خاطر به: راشا

 .داوینچی رئونالدو پیچی پیچ: آیدا

 .نیستیم نامرد هم اونقدرا نکردیم پخشش جایی هیچ فیلم از اینم باشه -

 .دراورد و گوشیش آیدا

 .کردم پاکش خودتون جلو... فیلمس این ببینین: آیدا

 ندادینش؟ کسی به شیم مطمئن کجا از: آدرین

 .کن نگاه شدمو ارسال های فایل تو برو میخوای:آیدا

 دیهه برای صبح همین چون کرده پاکشون آیدا احتمال. کشید دستش از گوشیو آدرینم. آدرین داد گوشیشو آیدا

 .ریختش

 .میکنم برخورد بیشتری خشونت با کسیه دست یا کردین پخش فیلمو بفهمم اگه ولی قبول باشه: آدرین

 کنی؟ بیشترش بخوای که داشت خشونت کاراتون کجای بیشتر؟ خشونت با -

 .بریم بیا فریما کن ول: آیدا

 .گفتم چی نره یادتون: آدرین

 چیزیش یه کردیم دقت که وایسادیم آیدا ماشین جلوی.دانشگاه برگشتیم تاکسی با و بیرون اومدیم شاپ کافی از

 یداآ. نیست ازش اصری هیچ شده نابود بگم بهتره یعنی شده خورد کنارش های آینه تا تو فهمیدیم آخرم و. نیس

 .آخه شده خل کردم جمعش اومدم که ماشین کاپوت تو میکوبید همش کلشو

 .تعمیرگاه رفت خودش و خونه رسوند منو آیدا

*** 

 :گفت میکرد گریه که حالی در مامان
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 .شده فوت عمت -

 .باشه -

 نیستی؟ ناراحت براش مگه تو: مامان

 .زیاد نه -

 شده؟ چت تو سرم بر خاک: مامان

 .خوبم خوب من کن پیچم سوال کم مامان -

 .داشتی دوست خیلی و عمت تو: مامان

 .گرفت شدت هاش گریه دوباره

 .بود خوبی زن خیلی -

 :گفت و انداخت بهم نگاهی گریه با

 شده؟ چت نیس معلوم سر بر خاک دختره -

 میدی؟ فحش چرا مامان -

 .رفت عمت فریما رفت عمت: مامان

 حاال؟ کنم چیکار خب -

 .بزنمتا نکن کاری فریما: مامان

 .باشه گفتم فقط گفتم؟ چی مگه مامان -

 .میاد خوابم منم جنازشه تشعیع عصرم رفته؟ عمم کنم کار چی خب. اتاقم تو دویدم

 هک میکردن نگام تعجب با همه.ندارم احساسی ولی شده چم نمیدونم. نگرفت گریم اصال. مزارش سر رفتیم عصری

 .شده وارد بهش شک میگفت بهشون مامانمم. نکردم گریه داشتم دوسش خیلی که ای عمه برای چرا

*** 

. چیدنمیپی پاشون پرو به و میکردن سیر آسمونا تو دخترا بودن استد آدرین و ساتیار دانشگاه رفتیم که فرداش

 .ندیدیم هیچی انگار هیچی دیدنشون از واکنشی نه بودم خلسه حالت تو جورایی یه انگار هیچی اصال من ولی

 میده؟ کیف خیلی دور دور بریم میاین ها بچه: هدیه
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 .ندارم حوصله هدیه: آیدا

 اینجوریین؟ چرا چتونه؟ تا دو شما:هدیه

 .میدی نشون واکنش داری بیخودی خوبیم ما هدیه -

 .میرم کیانا با من که واقعا: هدیه

 .نیس مهم: آیدا

 .رفت و شد غمگین چهرش حالت بعد و موند باز دهنش هدیه

 .خستم خیلی بریم بیا آیدا -

 :گفت و انداخت باال ای شونه آیدا

 .بریم -

 .شدیم من ماشین سوار و بیرون اومدیم دانشگاه از

 چمونه؟ ما آیدا -

 .جوریم یه فریما سردرگمم: آیدا

 .براش نگرفت گریم ولی شده فوت عمم -

 تیح رفته بین از احساسمون...نمیزنن حرف باهام بابام نه مامانم نه صورتش تو زدم نداشتم و داداشم حوصله: آیدا

 .میاد بدم خودمم از

 .کرد نگام تعجب با آیدا.ترمز رو گذاشتم پامو سریع گفت که اینو تا

 کردی؟ اینجوری چرا شد؟ چی: آیدا

 ..احساس... آیدا -

 چی؟ احساس: آیدا

 .عشق نفرین... نفرین... احساس -

 .بشیم عاشق نمیتونیم اینکه یعنی بود عشق نفرین اون فریما میگی؟ اونو: آیدا

 .دادیم دست از دیگرانم به نسبت احساسمون کال که اینه عشق نفرین از منظور نه -
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 هخواب یه همه اینا میکنم حس اوقات گاهی...نداره وجود نفرینی... توهمه همش اینا نکن مشغول فکرتو فریما: آیدا

 .جوریه یه اینجا... جوریه یه

 .صورتش تو کوبید مشت تا دو

 .بیداریم بیدار ما کنی زنی خود نمیخواد حاال -

 .میگی درس تو شایدم:آیدا

 چیو؟ -

 یادته؟ و وصیت داریم برش باید... نفرین: آیدا

 .بگیریم و ای دیگه کس انتقام نمیتونیم ما میگی؟ چی آیدا -

 .شدم چیزی یه متوجه کردم فکر خودم پیش که مدت یه بعد من: آیدا

 چی؟ -

 کشت؟ خودشم و رفت صالح بعدشم و نمرد مهشید مگه: آیدا

 خب؟ -

 روح باید که حالی در ویال تو مهشید روح چرا پس ببینم دنیا اون تو و مهشید امیدوارم نگفت صالح مگه: آیدا

 د؟بو ما دنبال چرا کنه؟ مواظبت صالح وصیت از باید مهشید میکرد؟چرا مواظبت وصیتش از و میبود اونجا صالح

 .داشت دلیل اینا فریما میترسوند؟ مارو چرا

 چیه؟ دلیلش خب -

 .سیدنر عشقش یه مهشید که بود این خاطر به عشقم نفرین... زندس صالح گمونم به ولی... خودمه نظریه این: آیدا

 پس رسید عشقش به مهشید تازه... 8٢ سال اونم مُرد صالح نکن اشتباه ایدا... جـــــــــــــــــــان؟ -

 بود؟ کی حامد

 میداد؟ آزار و مهشید حامد انقد چرا میلنگه کار جای یه بدون اینو و... مطمئنم اینو من فریما نمرده نه: آیدا

 .بود این راز شاید... پنهان راز -

 چون شدیم صد در صد که شدیم نفرین دچار واقعا تو منو و راسته شاید میبینم دارم که حاال نمیدونم: ایدا

 اینو خودش مهشید

 .کرد بهش هایی اشاره یه بودیم که شمال تو آدرینم گفت
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 کنیم؟ کار چی -

 .کنیم پیدا و صالح باید: آیدا

 تهران ما و بود شمال تو اون بگردیم؟ رو کجا چجوری؟ آخه -

 احمر هالل رهب تا شماله تو که یکی به بسپاریم باید... نه یا زندس بشیم مطمئن اول که بکنیم میتونیم کار یه: آیدا

 .بگیریم کمک الهه و ستاره از میتونیم... میشه یادداشت اونجا چی همه چون نه یا زندس صالح ببینه و

 دور ازم یلیاخ ممکنه و ندارم اطرافم به نسبت احساسی که میبینم وقتی ولی بشه برداشته نفرین نمیخواستم قبال

 .میگه دیگه چیز یه عقلم ولی ندارم نفرین به نسبت حسی باز که چند هر.میکنم عوض و تصمیمم بشن

 تعریف براش افتاد پسرا با که هم اتفاقی هر. بزنه زنگ بهم امروز شده قرار که احمر هالل بره سپردم ستاره به

 .بود ستاره.خورد زنگ گوشیم بودم فکر حال در و میچرخیدم عالف خونه تو که دوساعت از بعد. کردم

 فهمیدی؟ چیزی ستاره سالم -

 .نشده نوشته چیزی واقع در نمرده نه: ستاره

 چی؟ یعنی -

 !شده مفقوداالثر انگار جورایی یه: ستاره

 !!جبهه؟ رفته مگه -

 .گمشده واقع در اومدن اینجا هم خانوادش اینکه مثل ولی دقیقا نمیدونم: ستاره

 بازیه؟ اسباب مگه -

 میکنی؟ جهبه و بازی اسباب همش چیه کردی خلم فریما: ستاره

 .ببخشید اکی -

 .باشه مرده همون ممکنه زیاد احتمال به میدونی: ستاره

 .کشیدی زحمت ممنون -

 .نداشت قابلی میکنم خواهش: ستاره

 .خدافظ -

 .بای: ستاره

 .آیدا زدم زنگ بعدش بالفاصله
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 شد؟ چی: آیدا

 .گشتن دنبالش زیاد خانوادشم گمشده -

 واقعا؟ مرده... یعنی: آیدا

 .کنم فک آره -

 یادته؟ و اسمش و میکرد کار صالح که شرکتی: آیدا

 بود؟ رضایی -

 .هس شرکتی چنین هنوزم ببینم که نت تو بزنم بزار رضایی آره: آیدا

 .کرد قطع گوشیو

 .زد زنگ بعد دیقه ده

 .نژاد پور شده شده، عوض شرکت اسم: آیدا

 .مسخره چه پورنژاد؟ جان؟ -

 .معروف خیلی داشت سایت خودش شرکتِ: آیدا

 .شمال بریم باید -

 .نه شمال نه وای: آیدا

 سرمون؟ بگیریم بکنیم؟گل میتونیم چیکار تهران تو ما -

 .ندارم و بابام مامان کردن راضی حوصله من: آیدا

 ایمی میگی هم تو... ایدا خونه میرم میگم مامانم به من... دوستمون خونه بریم میخوایم روز سه بگیم میتونیم -

 .من خونه

 نهخو اومده من دختر بگه برداره مامانت... شما خونه مثال بزنه زنگ باشه داشته کار باهامون مامانمون اونوقت: آیدا

 ...هلل اال الهه ال ان اشهد که اونوقت!! شما

 .دیگه یکی خونه میریم میگیم خب -

 .بکنم میتونم کار چی ببینم باشه: آیدا

*** 
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 خونه در جلو.اوردم ماشین من سری این.فرضیمون دوست خونه بریم میخوایم االن و کردیم راضی بابامون مامان

 .شد ماشین سوار آیدا و وایسادم آیدا

 .شمال رسیدیم بعد ساعت سه دو حدود

 کجا؟ بریم االن خب: آیدا

 نیاوردی؟ رو ویال کلید -

 .نیستم خل هم قدرا اون آوردم:آیدا

 .بگو آدرسشو شرکت سایت بزن باشه -

 .شدیم پیاده ماشین از. بزرگه خیلی. وایسادیم شرکت روبروی خیابونا تو چرخیدن ساعت یک از بعد

 :پرسیدم ازش میشد رد داشت خانومی یه. شدیم ساختمون داخل

 کجاس؟ پورنژاد شرکت ببخشید خانوم -

 .سوم طبقه:خانوم

 .ممنون -

 لیمعمو قیافه با ساله سی تقریبا خانومی که منشی پیش رفتیم. سوم طبقه رسیدیم و شدیم آسانسور سوار

 .بود نشسته

 دارن؟ تشریف پورنژاد آقای خانوم: آیدا

 .کرد بلند سرشو آروم بود سِر خیلی که منشی

 .بگم بهشون تا بگین من به میتونین دارین باهاشون کاری اگه هستن جلسه ندارن تشریف ایشون: منشی

 .بگیم بهش خودمون حتما باید نه -

 .بدن اجازه نکنم فک شلوغه سرشون خیلی ایشون: منشی

 میان؟ کی بگین فقط میکنیم حلش خودمون ما: آیدا

 .میشه دردسر من برای خانوم: منشی

 میان؟ کی بگین من به فقط... میدم جواب خودم شد چی هر چی؟ دردسر: آیدا

 .کرد نگاه رنگش طالیی مچی ساعت به منشی
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 .دیگه ساعت دو یا یک احتماال: منشی

 .میمونیم منتظر -

 انگار که جوریه چشاش و سفیده خیلی صورتش سِرِ خیلی. شد کاراش بقیه مشغول و داد تکون سری منشی

 .میاد خوابش

 !چه من به. انداختم باال ای شونه

 منمیدون میکردن نگامون جوری یه شرکت کارکنان همه قبلش البته. اومدن رئیس آقای باالخره ساعت دو از بعد

 !چرا

 ارهد سفید موی توک و تک سرشم پشت موهای سفید سفید جلوش قست که موهایی با ساله چهل تقریبا مرد یه

 روش سرو از.پریدیم جامون از سریع آیدا و من اومد رئیسه تا.جدیه خیلی معلومه قیافش از.جذبه با و بلند قد

 .میبارید خستگی

 ...خیلی بگین بهتون چیزی یه باید ما خوبین؟ رئیس آقای سالم: آیدا

 .سرم رو کارریخته کلی چون کنه راهنمایی بیرون به و داره کار من با امروز کسی هر واحدی خانوم: رئیس

 وضعشه؟ چه این... اما -

 .سرمون ریخته کار کلی ما ببرین تشریف خواهشا: واحدی

 ...اومدیم که داشتیم کار حتما خب وضعیه؟ چه این خانوم -

 .میرسونم عرضشون به من بگین و کارتون: واحدی

 .بگیم بهش باید خودمون رضایی اقای وصیت یه درباره: آیدا

 .کرد نگاش و برگشت و. وایساد آیدا حرف این با میشد اتاقش وارد داشت که رئیس

 وصیت؟ کدوم: رئیس

 دنبالش وصیت صاحب کردن پیدا برای ما که بوده ای دیگه شخص برای شرکت این احتماال شما از قبل: آیدا

 ای بشناسیدشون خریدین ازشون شرکت این شما ممکنه چون اینجا اومدیم نکردیم پیدا و ایشون ولی گشتیم

 .باشین داشته باهاشون نسبتی

 .کنین تعریف و چیز همه و اتاقم بیاین: رئیس

 !!!!نداشت وقت که این
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 دکوراسیونش داشت خوشگلی خیلی اتاق. شدیم رئیس اتاق وارد هم ما. میکرد نگاه مارو باز دهن با منشیه

 .بود قشنگ

 .نشست میزش سر رئیس

 .بفرمایید: رئیس

 .نشستیم بود گذاشته اتاق تو که شیکی های کاناپه رو هم آیدا و من

 .سرم رو ریخته کار من بدین توضیح زودتر کمی چیه؟ وصیت از منظورتون: رئیس

 مال هک کردیم پیدا که کردیم پیدا خاطراتی دفتر اونجا... اینجاس تو که ویالمون رفتیم مدت یه دوستم و من: آیدا

 ...نوشته اونجا وصیتشون و رضاییه صالح

 .شد گشاد چشاش رئیس همون یا پورنژاد گفت و رضایی صالح ایدا تا

 هک فهمیدیم و شدیم چیزی متوجه ما اما...صفر دادنش انجام امکان و بود سخت خیلی بود کرده که وصیتی: آیدا

 تراس دارم ولی کنین مسخرمون االن شاید دادیم دست از و دیگران به نسبت احساستاتمون یعنی شدیم نفرین

 و رضایی صالح آقای شما کنم صحبت شخص خود با باید چون نمیشم جزئیات وارد زیاد من خب... میگم

 چیزایی یه وصیت صاحب که ایشون از باید ما کجاس میدونین داشتین؟ باهاش برخوردی مثال یا میشناسین

 .بپرسیم

 :گفت لب زیر رئیس

 اونجاس؟ هنوز اون -

 میگین؟ کیو -

 .بودم خودم با هیچی هیچی: رئیس

 .میخوایم کمک ازشون واقعا ما نمیشناسیدشون شما یعنی: آیدا

 اونجا؟ ببرین منو میشه: رئیس

 کجا؟ -

 .ویال: رئیس

 چی؟ برای اونوقت بگین میشه ببخشید: آیدا

 .پسرخالمه رضایی صالح: رئیس
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 :گفتیم همزمان هردومون یهو و رفتیم فکر تو ایدا و من

 .نداشت خاله پسر صالح -

 .شد دستپاچه یکمی بعدش ولی. کرد سکته ما زدن داد جور این با رئیس

 .بودیم دوست باهم جورایی یه میکردم صداش خاله پسر من یعنی: رئیس

 دارین؟ خبر ازش شما جدی؟؟؟: آیدا

 .متاسفانه نه: رئیس

 هستین؟ دوستی چجور شما وا: آیدا

 ویال؟ بیام میتونم... زمین تو رفته شده آب انگار ولی گشتم دنبالش شده گم وقته خیلی: رئیس

 .شخصیه ملک یه ویال اون... بیاین میخواین چی برای خوب اممم: آیدا

 .شد دستپاچه رئیس دوباره

 .دارم برش باید هست اونجا مدارک سری یه: رئیس

 .بود خانوم مهشید مال نبود صالح مال ویال اون: آیدا

 .چیز همه به میده نشون واکنش انقد چرا نمیدونم. شد غمگین چشاش گفت و مهشید تا

 :گفت غمگین رئیس

 .براتون میدم توضیح چیو همه اونجا -

 :گفت ما ریخت این با رئیس. میکردیم نگاش مشکوک آیدا و من

 .بیرون بریزین کلتون از و بد فکرای -

 .شد جدی دوباره

 .اونجا برم میخوام االن همین: رئیس

 .باشه گفتیم بهش مجبوری

 :گفت منشی به خشک و جدی خیلی رئیس. بیرون اومدیم اتاق از رئیس با

 .کنین کنسل رو ها قرار تمام واحدی خانوم -

 .انداخت رئیس به نگاه یه و ایدا به نگاه یه من به نگاه یه منشیه
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 اومده؟ پیش مشکلی: منشی

 .بدم توضیح نمیبینم لزومی: رئیس

 .بله: منشی

 ودب معلوم که بلندی شاسی ماشین سمت میرفت داشت رئیس.بودیم پارکینگ تو و پایین اومدیم آسانسور ار

 :گفتم. خودشه ماشین

 .اینجا برگردیم باید دوباره بیاین؟اونوقت ما ماشین با میشه ولی ببخشید -

 ماشینم روبروی. بیرون اومدیم ساختمون از. اومد دنبالمون و داد تکون سری بعدش ولی نفهمید اولش رئیس

 .وایسادیم

 .بشینین جلو شما: آیدا

 .ترم راحت عقب من: رئیس

 .باشه: آیدا

 از که.درمیاوردم بازی گیج یکمی و نبودم بلد رو ویال راه حسابی و درست. عقب رئیس.  نشستیم جلو ایدا و من

 .میدادم تحولیش ژکوندی لبخند مجبوری میکنه نگام جوری یه رئیس دیدم کردم نگاه آینه

 .میکرد نگاه رو ویال داشت و بود زده خشکش رئیس. وایسادم ویال روبروی

 .شین پیاده... رئیس...  رئیس... رئیس... رئیس: آیدا

 .آیدا کله تو زدم یکی

 .کن داری آبرو یکم -

 در هاینک بدون. ویال تو بیاد رئیس گذاشتیم اول و کرد باز رو ویال در آیدا.شد پیاده و بیرون اومد هپروت از رئیس

 .ببندم درو میترسم دارم شک رئیسه این به من. تو اومدیم ببندیم و

 :گفت لب زیر رئیس

 .نکرده تغییر هیچی -

 درگیری خود رئیس کنم فک. میکرد نگاش داشت و باال آرود و راستش دست و لرزیدن به کرد شروع دستاش

 .میبینیم چیزایی چه! شده دستش عاشق! داره مزمن

 .داد تکون رئیس جلو دستشو آیدا
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 .رئیس... رئیس... رئیس... رئیس... رئیس... رئیس: آیدا

 .سرش تو زدم دیگه یکی

 .نزن حرف انقد -

 .افتادم خاطراتی یه یاد ببخشید: رئیس

 !خودشه اشکای چه من به.لوسی این به نه جدیت اون به نه. لوسه چه رئیسه این. بود اشک از ای هاله چشاش تو

 :گفت و دید رو خونه تو رئیس.تو اومدیم و کردم باز و در

 .میکشیدی زجر اینجا تو -

 این مشکوکه زره یه. بزرگه در اون پیش وایساد و رفت باال ها پله واز بود بلد رو ویال اینکه مثل خودش رئیس

 .میلنگه کار جای یه هم وباز. رئیس

 .نمیشه باز االن میشه باز شبا در اون رئیس: آیدا

 .کردیم ای سکسه تامون دو هر آیدا و من. شد باز در و پایین داد و چفت رئیس ولی

 .جنه این کنم فک: آیدا

 .میشنوه شو خفه -

 که ودب همونی ولی! میشه چجوری صبحا اتاق تو ببینیم کردیم بلند و قدمون آیدا و من.بود وایساده در جلو رئیس

 .بود جاش سر همه و صندوقچه و تخت!بود

 .صندقچه سمت رفت رئیس

 بودی؟ بلد رو اینجا رئیس: آیدا

 !احساسی چه. میبارید چشمانش از اشک های قطره که بود رئیس اینک و

 ...میخ داره لو لو اینجا نکن گریه رئیس:آیدا

 .دهنش رو گذاشتم دستمو

 .شو خفه فقط... آیدا شو خفه -

 دارین؟ رو صندوقچه کلید: رئیس

 !بدیم کلید تا هستی کی بگو دقیق اول میکنیم شک بهت داریم رئیس: آیدا

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر دوستام و من | پنهان راز رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

267 

 

 .نشست اتاق تو تخت رو رئیس

 میدونین؟ رضایی صالح زندگی کل شما: رئیس

 .میومد خوابمون آخه... آخرش با خوندیم مقدارشو یه: آیدا

 :گفت و داد تکون تاسف رو از سری رئیس

 هک زحماتی تمام کنه پیدا درز میگم که چیزایی این اگه چون نه یا کنم پیدا اعتماد بهتون میتونم نمیدونم -

 .میشه معلوم من هویت و میره بین از کشیدم

 !کردم فرار زندان از خودم من... قرصه دهنمون ما بگو رئیس نه: آیدا

 :زدم آیدا پهلوی به ای سقلمه

 .بزنین حرفتونو شما... میکنه درد سرش روزه چند این -

 ...رضاییم صالح من -

 :گفتیم داد با آیدا و من

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ چـــــــــــــــــــی؟؟؟؟... هههههههههههههههههههه ههههههههههههههههههههههههه -

 .کرد نگامون ترس با رئیس

 .بدین نشون واکنش کمتر یکمی میشه اگه: رئیس

 رضایی؟؟؟؟ صالح هستین؟ صالح... شما یعنی: آیدا

 .داد تکون سری رئیس

 ...نمرده شما مگه: آیدا

 .آیدا دهن رو تمگذاش دستمو دوباره

 .کنیم پاک و نفرین باید ما چیزو؟ همه بگین میشه نکشتین و خودتون مگه که اینه منظورش -

 اینجا گذاشتم خاطراتو دفتر اینکه از بعد... میندازه خاطراتم یاد و من اینجا کشتم اینجا و مهشید من: رئیس

.. .بودم بیمارستان تو شدم بیدار وقتی ولی ماشینی جلوی انداختم خودمو... کردم و کنم خودکشی میخواستم

 هی از بعد ولی... بودم بره یاد از فقط و ریز اتفاقات از خیلی بودم گرفته فراموشی جورایی یه... بودم مونده زنده

... نمک خودکشی نخواستم دیگه زندان میرفتم گرنه و کردم فرار بیمارستان از بود دنبالم پلیس اومد یادم مدت

 وت زیادی تقریبا پول. پورنژاد مسعود شد اسمم و کردم عوض شناسناممو موندم زنده که بوده توش حکمتی حتما
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 دادم چهره تغییر. مردم من میکردن فک همه میکرد اداره خودش شرکتمو بابا شنیدم که جور این. داشتم حسابم

 تا و شد ورشکست بود بزرگتر خیلی شرکت یه صاحب کیه میدونین خودتون که حامدم. خریدم و شرکت دوباره و

 ودب چی هر کردم رها و وصیت منم شد کشیده تباهی به زندگیش حامد نمیموند انتقام برای جایی... فراریه االنم

 کردم زندگی دیگه اسم یه با کردم فراموش رو همه و همه خاله مامان حامد مهشید گذشته اتفاقات از چی هر

 وصیت و شده خریده ویال این فهمیدم مدتی از بعد... کرد خودشو کار وصیت اون ولی دادم خانواده تشکیل

 ...ویالس تو همچنان

 اینجاس؟ مهشید چرا زدین رو همه و وصیت قید و موندین زنده شما اگه پس: آیدا

 مهشـــــــــــــــید؟؟؟؟: رئیس

 .زندانیه جورایی یه انگار اینجاس روحش اون آره -

 بدین؟ توضیح ؟میشه چطوری: رئیس

 توصی بشه فوت اینکه از قبل پدربزرگم... منه پدربزرگ ویالی اینجا... میدیم توضیح چیو همه اولش از ما: آیدا

 که دیمکشی نقشه فریما منو بود همه برای گنگ چیز یه اینم اینجا بیاد افتاب غروب از بعد نداره حق کسی که کرد

 و بود شده قفل هم پنجره و درخونه حتی شد قطع برقا شب ولی بود خوب چی همه اومدیم که موقعی اینجا بیایم

 با یمبرگشت که صبح... اینجا بمون نبود اطمینانی بیرون پریدیم و شکستیم رو شیشه مجبوری میومد سروصدا

 تصمیم خودمون شب نفرینیه نوع چه چیه نفرین نمیدونستیم فریما و من... نفرین بود نوشته دیوار رو خون

 دیگه زچی صندوقچه و تخت و کتابخونه و شومینه یه جز اما خبره چه اتاق این تو ببینیم و کنیم باز و در گرفتیم

 ...بودیم اینجا راز دنبال بیشتر ما... باشه اینجا باید راز دادیم احتمال ما... نبود ای

 :گفت مسخره حالت یه با رئیس

 راز؟ چی؟ -

 باز ور صندوقچه ما!... بود جنگل تو کلید و کردیم پیدا و کلید بدبختی با ما و بود قفل صندوقچه در... راز آره: آیدا

 شب رونبی رفتیم و اینجا گذاشتیم و کتاب بشیم خارج اینجا از کتاب با نتونستیم اما خوندیم و خاطرات و کردیم

! ودب مهشید خود که زد حرف من با یکی بگم منظورمو دقیق نمیتونم رفتم فرو حالتی یه تو من اومدیم که بعد

 یدیمد آخر وشب... نگرفتیمش جدی زیاد دوستم و من باشیم داشته احساس نمیتونین شدین نفرین شما میگفت

 منو... کردین ذکر توش و وصیت شما که جایی یعنی بود اخرش صفحه و شده گذاری عالمت خودش کتاب که

 شهر برگشتیم اینکه از بعد وقت چند اما بوده 8٢ سال برای اتفاق این چون مردین شما که شدیم مطئن فریما

 بعد و نداشتیم احساسی مادر پدر حتی دیگران به نسبت بود اور شگفت چیز یه بود کرده اثر نفرین واقعا خودمون

 شما هک شرکتی این فهمیدیم و گشتیم نت تو از کنیم پیدا و رضایی صالح تا و شمال اومدیم ایده و فکر کلی از
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 شد نای و باشین دیده و رضایی صالح شاید شما تا شرکتتون اومدیم بوده رضاییان شرکت همون هستین رئیسش

 .هستین رضایی صالح خودتون فهمیدیم که

 اون از بعد نتونسته که عذابه در هنوز مرگش از بعد حتی درگیره روحش اون... اینجاس هنوز مهشید پس: رئیس

 ...ببره یاد از و اتقافات اون سال همه

 میشه؟ مگه اما -

 ...میخواسته منو اولش از اون... حامده از انتقام دنبال هنوز اون... شده که میبینین: رئیس

 شمارو؟ چی؟: ایدا

 هک بود کرده تهدیدش حامد ولی داشت دوست منو مهشید... فهمیدم بعد سال پنج من که بود نمایش اونا: رئیس

 الییب اینکه خاطر به من خاطر به خودش خاطرش به مهشیدم میکنه بدبختش وگرنه باشه داشته دوست اونو باید

 ...زجرکشید ویال این تو و کرد قبول نیاره مامانش و سرخانواده

 :تگف و کرد پاک و اشکاش رئیس. رئیس داد و دراورد کیفش تو از دستمالی آیا شد سرازیر رئیس اشکای دوباره

 از اون اومده وجود به نفرین این زجرش پی در میکشه زجر هنوز اون برسه عشقش یعنی من به نتونست اون -

 انگار نمیدونه اینجا از غیر اطرافش دنیای از چیزی و اسیر اینجا اون ولی...مونده یادش و وصیت اون متنفره حامد

 رو چیزا خیلی نمیدونه اومده سرش بالیی چه حامد نمیدونه زندم من نمیدونه مونده پیش سا چند اون تو هنوزم

 مومت چی همه بفهمه تا بزنیم اتیش باید و خاطراتش و وصیت این میکنه سیر گذاشته تو روحش با اون نمیدونه

 .شده

 .نمیشه خارج اینجا از دفتر اما: آیدا

 .میره بیرون اینجا از کتاب منم دست به شد باز من دست به در که جور همون -

... وختمیس کتاب زره زره و اتیش تو کرد پرتش و دفتر رئیس کردیم روشن آتیش کبریت با و حیاط بردیم و دفتر

 دفتر خاکستر به خوشحالی با و اومد لبخندی رئیس و فریما و من لب رو... رفت بین از کتاب زره اخرین وقتی

 ...شدیم خیره

*** 

 تق تق تق

 میز رو داره من صورت جلو خودکار چرا خودکار؟ میشه؟یه کوبیده داره چیه این بازکردم آروم آروم چشمام

. ستمنش سرجام یهو بود کلم باال رمضانی استاد کردم متمایل باال به رو و سرم و زدم پلک بار چند میشه؟ کوبیده

 !!میومد خنده صدای
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 رو زد خودکار با استاد همچین یهو. بود برده خوابش هم آیدا چرخوندم سرمو زد ضربه محکم دیگه میز به استاد

 رفت خنده شلیک دوباره. زمین خورد ور اون از و شد کج صندلی و پرید جاش از آیدا که بود میز رو که آیدا دست

 لک میشه باعث که اخمش اون با که افتاد رمضانی استاد به چشمش و میکرد نگاه و اطرافش تعجب با آیدا. هوا رو

 .افتاد بشه جمع صورتش

 .بخوابین بیرون بفرمایید میاد خوابتون اگه: رمضانی

 :گفتیم هم با و چرخید دیگه هم سمت سرامون کم کم ایدا و من

 بودیم؟؟؟ خواب ما -

 و میمردن داشتن خنده از هدیه و کیانا کردم نگاه چپ سمت. میخندیدن غش غش همه اومد خنده صدای دوباره

 و الهه و سها و کردم نگاه مو جلو. میز رو میکوبیدن و دستاشون خنده از گاهی چند از هر و میکردن نگاه مارو

 معقب به... آخر در و بودن؟؟ شمال تو که اینا میخندیدن ما به باز همچنان و بودن برگشته ما به رو باران و ستاره

 و قرمز خنده از صورتشون و میخنیدن غش غش و بودن نشسته ساتیار و آدرین و راشا و فرداد که کردم نگاه

 .میخندن ما به دارن همه اصن کال که کردم نگاه کالس همه به و بود شده قرمز

 :گفتیم بود وایساده سرمون باال میرغضب عین که رمضانی استاد به گیجی با آیدا منو

 کجاییم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ما استاد؟؟؟ -

 ...خنده از ترکیدن رسما ما جمله این با کالس همه

*** 

 

 :پایانی توضیح

 پیدا ادامه( نبودیم خواب ما) رمان دوم جلد در اصلی داستان و نمیشه تموم هدف بی و مزه بی همینجوری داستان

 رمانم درباره میشم ممنون. کرد کمکم رمانم اولین نوشتن تو که میکنم تشکر گلم دوست از بگم اینم و... میکنه

 ...میشه بنده دلگرمی باعث شما نظر بزارین نظر

 ظهر ٢٢:0

20/٢/٥0٩٢ 

 ف.آیدا
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 رمان دانلود مرجع دانلود نگاه

 رمن قالب در شعرهایتان یا رمانها که میخواهید و هستید نویسنده یا و هستید ما با همکاری به مایل که صورتی در

 بگیرید تماس با ما و مراجعه ما وبسایت به میتوانید شوند منتشر و ساخته موبایل افزار
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