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 و کرد نگاه شایا به و گفت اینو بامین! سفرمانیه مرکز توی دقیقا خونه! خالیه 2 الی ـ 21 ساعت تا خونه ـ بامین

 آژیر یه حله، همشون اما پوشنده، حیاطو اطراف خونه هایدوربین ـ شایا: داد ادامه و داد تکون سری هم شایا

 ،کنهمی قوتیم پارسای که گنده و سیاه سگ یه میمونه فقط! منتفیه اونم که هست مسطا وسط اون مزاحم خطر

 خوابش رگ! من با سگ ـ کرد شروع و داد کتون سری آبتین و کرد نگاهی آبتین به حرفش اتمام از بعد شایاام

 و کرد هیراد به رو حرفش گفتن با آبتینم چیز، مهمترین اما و. داشتم سگ سال 1 باشه چی هر باالخره هه، دستمه

 شاه با که اتاق و خونه در! خواباس اتاق در و خونه در کردن باز چیز مهمترین ـ داد ادامه سر تکون از بعد هیرادم

 به خود ،یقضیه این تو فقط که! صندوقه گاو اونم، که مسئله تریناساسی و تریناصلی میمونه فقط! حله من کلید

 !آرادخان استادی شما خود

 !حله چی همه پس! من با صندوق گاو ـ گفتم و انداختم هیراد به نگاهی شد تموم هابچه حرف

 مه با همه شد درست دستها از کوهی وقتی و گذاشتن روهم دستشونو ترتیب به هابچه جلو، آوردم دستمو بعد و

 !حله چی همه پس ـ گفتیم صدا یک

**** 

 اصال ما که بود وسیع و بزرگ انقد خونه شدیم، وارد همگی ما باشد هیراد کمک به راحت خیلی خونه در

 یلیخ آبتین.! بود تهران هایکلفت گردن از یکی مال و مانند قصر یخونه کنیم، شروع کجا از باید نمیدونستیم

 !شدیم خونه داخل یمحوطه وارد و کرد رام سگو راحت

 !پیش هایسری مثه درست... بود ما برای ساده و راحت خیلی چیز همه

 ساعت چند خالصه و کردم بازش راحت خیلی من اما بود گاوصندوق کردن باز ترینسخت هابچه نظر به شاید

 .رفتیم پاتوق بسمت و! اثری و رد هیچ گذاشتن بدون بیرون، زدیم خونه از و.. شد تموم کارمون حالم گذشت،

 خوشحالی از شون همگی و کردن پخش هوا تو رنگی های تراول یهمه کردن خالی هوا تو رو ساک شایا و هیراد

 هووووووووووو ـ( شور و خوشحالی از جیغ با) آبتین پریدن، پوال الیه آبتین و هیراد. زدنمی جیغ

 راحت خیلی. شدیم خونه وارد راحت خیلی ـ داد ادامه ایبامزه حالت با. بود نظیربی هابچه! هووووووووووووووو

 !چاک به زدیم اثرانگشتی هیچ بدون و ساده و راحت خیلی و کردیم پول ز پر رو ساکا یهمه

 !میرممی ذوق از دارم من! داد حال خیلی! آره هه، ـ شایا

 .بختم خووووووش خیلییییییی من. پوووووووول اینهمه

 و کرد تراوال از خرواری الیالبه سرشو هیراد! نخوردس تا باشین داشته تراولرو اینا! هابچه wowwww ـ هیراد

 !زندگیییییییییییییی یعنی این ـ گفت و کشید عمیقی نفس
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 ییعن! بودم ندیده یجا پول انقدر حاال تا... من...  هابچه ـ گفت میزد برق پوال دیدن از چشمش که حالی در بامین

 کمی دادم لم مبل روی خوردم، و بودم ریخته قهوه که حالی در! بگو! نیستم خواب بگو آراد ؟!نیست خواب

 !گرمه کن، باز رم پنجره بامین کنید، جمع رو پوال اول ـ گفتم و بستم چشمامو و نوشیدم

 .کرد زمزمه خودش با کالفه میرفت، پنجره بسمت که حالی در بامین

 !بده جلو خونسرد خودشو غرورش این با میخواد کجا تا نمیدونم من ـ

 !کمه دیگه چقد ببین کن حسابم! انبار تو ببر رو پوال ـ گفتم هیراد به رو

 سیولو مظلومانه حالت با و.... بدوییم باید حاالها حاال! داریم کم خیلی مطمئنم ولی... کنممی حساب باشه ـ هیراد

 گفت تندی لحن با....  اِ....  میشه میگم ـ داد ادامه و داد قورت محکم دهنشو آب.... میگم.... میگم آراااااااد، ـ گفت

 !بزن حرفتو ـ

 ...!حال و عشق پوال این با بریم یکم میشد میگم ـ هیراد

 ...بخوره خاک و گرد انبار تو بره نخورده تا پوالی این داره زور بخدا بابا

 ...کنیممی جمع دوباره بعد سری حال، و عشق بریم پوال این با سری این حاال

 با ،گرفتم تلویزیون از همو نگاه...  و نکنم نگاه لباسا قیمت به و بچرخم کیش بازار تا 21 تو شده عقده من برام بابا

 دهلبخن ترس کمی با هیراد که کردم نگاهی هیراد به بخونه، رو چیزا خیلی توش میتونست هیراد خود که نگاهی

 .... هه، ـ گفت و زد پهنی تظاهری

 !باشم گفته یچیزی که گفتم همینطوری....  گفتم همینطوری

 !کردم نگاه تلویزیون به و گرفته هیراد از نگاهمو

**** 

 ...گذشتمی قبلی دزدی از هفته یه تقریباً.... شدیم جمع میز دور گرد

 !کنید شروع خب ـ گفتم هابچه به رو کشیدم صدادار نفسی

.... یادمی اینا 22 ساعت بزور شبم... میره صبح مرد! شاهیاس خونه اون از... قیطریس توی جای یه خونه ـ بامین

 ...قیطریه کل اندازه به داره خونه کار یه مرد فهمیدم اینو بود محاصرمون خونه کل که هفته یه این

 ... نیس خونه اون تو دیگری کسه احتماالً فهمیدم ما که اینجوری ـ شایا

 !بزن حرف قطعی. یادنمی خوشم احتمال از ـ پریدم حرفش وسط

 ....نیس ایدیگه کسه زیاد احتمال به...  خب ـ شایا
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 ادامش؟؟؟ ـ گفتم و دادم تکون سری کالفه و عصبی

 !نیس حرفا این و سگ و آژیر و دوربین از خبری ـ هیراد

 !کرده راحت رم ما کار بوده، خیال خوش خیلی صابخونه هه،

 اون تو کسی امیدوارم ـ گفتم و گزیدم کمی بعد! بیرون بزنیم خونه از 21 از قبل تا باید فقط حله، چی همه ـ آبتین

 ...نباشد خونه

 ...پس

 !حله چی همه پس

 !حله چی همه  پس ـ گفتیم صدا هم و گذاشتند دستشونو بترتیب همیشگی رسم طبق جلد، دادم دستور

**** 

 رد گرفتم، دستم با و کاله! شدیم خونه وارد صدا و سر بی... رسیدمی بنظر بزرگی یخونه... بود قیطریه تو خونه

 مپشت دادم، عالمت وقت هر.... تو میدم من ـ گفتم هابچه به اروم و پایین کشیدمش بودم، خیره جلو به یک حالت

 اطرافمو قوه چراغ با کمی! محض تاریکی... بود خاموش جا همه... شدم داخل و رفتم خونه در سمت به و! میاین

 دادمو عالمت هابچه به انگشتم با آروم. بود بافت دست بزرگ هایقاب و سلطنتی مبل خونه سرتاسر دیدزدم،

 گاوصندوق دنبال به رو خوابا اتاق تکتک هابچه. داشت خواب اتاق کلی و بود بزرگ خیلی خونه افتادن راه هابچه

 اوصندوقگ اینجا، بیاین ـ گفتم هابچه آروم... بود جلوم دقیقاً که خوابی اتاق به افتاد من نگاه که گشتن،می داشتن

 !باشه خواب اتاق این تو باید

 نگه بزرگ گاوصندوقی ورودی چرخوند اتاق دور رو قوه چراغ آبتین.... شدیم اتاق وارد و کرد باز رو در اروم هیراد

 !هس گاوصندوقیم چه کن نگاه!! داری( ششم)شیشم حس تو بخدا آراد، ـ گفت و کشید بلندی سوت داشت

 بسه اه، ـ گفتم انداختمو بهشون نگاهی. دارن شیشم حس همه ابله، ـ گفت آبتین گردن پشت زد یکی هیراد

 !سااااکت! دیگه

 وششگ پشته دستشو بعد و بخونیم آوازم تونیممی حتی ما! نیس خونه این توی کسی. بیخیال آراد بابا ـ شایا

 گوشش به دهنم و گرفتم دهنشو دستم با سریع و رفتم سمتش به عصبی که بخونه چیزی خواست گذاشت،

 !خفشو پس. بگیرم نظر در احتماالتم باید ما ـ گفتم و کرد نزدیک

 ن؟؟ کنیم، باز صندوق گاو بهتره آرااد ـ اومد بامین صدای و برداشتم دهنش روی از دستمو بعد و

 .میشه نزدیک 21 به داره ساعت اخه

 ....رفتم گاوصندوق بسمت و دادم تکون تایید عالمت به سری
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 ...بودن شده خیره من دست به منتظر هایچشم با ها،بچه یهمه

 .... گاوصندوق مشغول سخت که هم من

 ...شدمی باز من هایدست با راحت خیلی گاوصندوق هر

 ...نداشت بازشدن قصد المصب یکی این ولی

 ...برگشتیم چراغ کلید سمت به همگی و شد روشن اتاق چراغ رفتم می ور صندوق گاو به داشتم

**** 

 دوم فصل

 اترین

 ..نخورید تکون گرفتم عکسو خوبه ایول،... بزنید لبخند یه حاال! آهان...  چپ سمت برو ذره یه شما آقا ـ

 بعد لحظه چند و شد زده فلش نور.. دادم فشار شاترو سریع، خیلی و کردم جا به جا کمی دوربینو لنز..  گفتم اینو

 ..شدمی گرفته عکس...  چیک:  آن از

 .بود خوب چیش همه... نور زاویه،... کردم نگاه عکسو

 میخواین؟ کی عکساتونوواسه... تمومه خب، ـ

 میگی؟ چی تو... دونمنمی: گفت و انداخت شوهرش به نگاهی یه زنه

 بدین؟ تحویل تونینمی کی حداقل: گفت من به رو مرده

 بخواین وقت هر: گفتم سریع

 خوووب چه واقعاً؟؟: گفت هیچان با زنه

 ...خوبه خیلی...  عزیزم آره ـ مرده

 باشه؟ آماده ظهر از بعد فردا میشه پس: گفت من به رو و

 ... گرفت هوا رو خواسته خدا از اینم گفتم؟ چی یه من حاال... ماشاهلل نیست که رو

 .... آقای شما.... حتما باشه، ـ

 ..هستم حقانی ـ مرده

 ...است آماده فردا عکساتون حقانی اقای بله ـ
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 ..خدافظ...  خانم ممنون خیلی... وای: گفت من رو زنه

 و چهار انداختم، ساعت به نگاه یه... دادم لم مبال از یکی رو و دادم تکون سر... شدن خارج آتلیه از شوهرش با و

 ...میرسید آرزو باید االن دیگه..  ربع

 دوربینو... کرردمی دیر دقیقه 12 رب، یه هم همیشه البته و.. بود بزرگتر سالی 4ـ3 خودم از... بود کارآموزم آرزو

 ...کارکنم روشون بعداً تا ریختم پوشه یه تو رو شوهره زنو اون هایعکس... کردم وصل کامپیوتر به و بردشاتم

 ...برداشتم بود، مهنّا... خورد زنگ گوشیم شد، تموم که کارم

 الوووووو ـ

 خوبی؟... جونم اترین سالم ـ

 ...رفته سر امحوصله... بیا پاشو مهنا... نه ـ

 دوبارههههه؟: گفت کالفه و کرد پوفی مهنا

 دوباره؟ چی یعنی: گرفت خندم

 نیست؟ اونجا آرزو االن مگه راستی... نره سر کن، وورجه ورجه ذره یه پاشو ـ

 اینجا بیا پاشو...  نه ـ

 !اونجااام دیگه دقیقه چند...  ok ـ

 ...جووون آخ: هوااا پریدم جام از

 ...شدم کررر اترین: زد داد مهنّا

 .بود آرزو... خورد زنگ بالفاصله که( مهنّا به توجهی هیچ بدون)کردم قطع گوشیو

 ...الوووو ـ

 ...نمیام امروز من جون اترین ـ آرزو

 بهتر....  درررررک ب

 مرسی...  باشه...  بد ج....  آخی ـ

 ...خدافظ ـ آرزو

 ...شدم راحت...  پوووووف
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 زدم و کردم خاموش را آتلیه چراغ... برداشتم هم را آتلیه کلید کردم، سرم شالمو و مانتو رفتم و پریدم جام از

 ...بیرون

 ...شدم مهنّا منتظر و پریدم توش... بود پارک در جلوی( i30 هیوندا)ماشینم

 ....ماشین تو نشست اومد زود من، دیدن با و اومد مهنا که نگذشت بیشتر دقیقه چند

 خوووووفی؟.. جونم اترین سالم ـ مهنا

 حال عشقو بریم میخوایم ببند وکمربندت.  عالیم... آره ـ

 شدی؟ بچه تو باز...  نیستم من... بابات جان نه ـ مهنا

 شدی؟ لوس تو باز مهّنا ـ

 ...افتادم راه و کردم عوض رو دنده زود و

 چطوره؟...  نیایش اتوبان میریم...  امروز ـ

 ..خداااا به ایدیوونه تو اترین: گفت حرص با مهنا

 سرعتمو... پائین دادم رو هاشیشه شدیم، که اتوبان وارد... کردم زیاد سرعتمو و زدم گنده لبخند یه پرورئی با

 ...بود 212 رو حدوداً.. کردم زیاد خییییلی

 ... مهنّا کنهمی دیووونه منو سرعت عشق آخرش... هوووورااا ـ

 من چون نبود مهم برام ،...گرفتن عکس ازم اتوبان دوربینای یهمه... بود خلوت اتوبان...  من خوب شانس از

 ...دادمنمی پولشو

 ....کردم زیادتر سرعتمو

 ...کن کم سرعتتو... برد منو باد اترین: گفت جیغ با مهنّا

 ...فشردم گاز پدال رو بیشتر پامو و کردم لجی

 ...نوعی هر از... بودم هیجان عاشق اصوال

 ...شدمی تموم داشت اتوبان کمکم دیگه

 ...کن کم سرعتتو... خواهش... اترین: گفت التماس با مهنا

 زدم دور را اتوبان و کردم کم سرعتمو.... سوخت دلم...  آخی

 ...کشید راحتی سر از آهی مهنا
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**** 

...  دبو دور ازم تقریباً که میز رو و کردم پرت همونجا از و کلید کفشام، درآودن از بعد کردم باز کلید با را خونه در

 ...روش افتاد اندفعه

 ... من نفع به...  هیچ...  شیش... ایول: باال پریدم

 ...شدی بچّه تو با: گفتمی بود، اینجا مهنّا اگه االن

 ...میز رو کردممی پرت کلید... بود روزم هر کار آخه

 ..میز رو بود افتاده درست بار شیش حاال تا

 هخون اصوال بابام ها،پله پایین رسیدم و سرخوردم هانرده رو از ام،همیشگی عادت طبق لباسام، کردن عوض از بعد

 ...شدمی شب نصف دیگه... میومد دیر خیلی هم هاشب... نبود

 ...رفته سر امحوصله.... ااااااااااااااااههههه ـ

 ...کردم همخونی باهاش آروم هم خودم و گذاشتم آهنگ بردم، خودم با هم رو تابم لب..... بالکن تو باال رفتم

 توئی؟ اترین... اِ: اومد پسرشون سامان، صدای بغلی، خونه از یهو که

 بیرون بود شده خم اتاقش یپنجره از همیشه مثل... اونا خونه سمت برگشتم

 دیدی؟ دور مامانتو چشم تو باز.. سامان سالم ـ

 به دل...  اه... امسبکی و جلف دختر من گفتمی... بودم شیطون خیلی چون... میومد بدش من از سامان مامان آخه

 ...میاد بدم ازش منم.... کشی لوله دل

 کردی؟ شروع تو باز اترن ـ سامان

 ....خندیدم

 بیارم؟ واست میخوای چی! شمال ریممی داریم دیگه ساعت دو تا یعنی...  امروز ما ـ سامان

 خانواده؟ گررررم کانون با یا... دخترات دوست با: پرسیدم شیطنت با

 ...خانواده گرم کانون با نخیر ـ سامان

 چیزز؟ یه فقط....  خوامنمی هیچی من کنه؟ نفرین منو مامانت میخوای...  دستت قربونت ن ـ

 چی؟ ـ سامان

 ...برگرد خودت... باباش مامان پیشه بمونه شمال بذار مامانتو ـ
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 و کردم خدافظی از بود، شده تاریک تاریک دیگه هوا... زدم لبخندی منم...  خنده زیر زد حرفم این با سامان

 ...خونه تو اومدم

 من، عالقه مورد سریاالی از تا چند... تلویزیون پای نشستم و خوردم همونو بود، یخچال تو هنوز دیروزم پیتزای

 ...شب 22 نیم، و 9 ساعت تاااا طور همین... شدمی پخش هم سر پشت

 ...نمیومد هم امشب اینکه مثل بابام و بود شب نصفه 21 ـ 22 حدود ساعت... سرم به بود زده خوابیبی

 !!!!بنشینم جا یه  اصالً نداشتم عادت.... زدممی غلت جام تو داشتم که بود ساعت نیم حدود

 ...گشتم فیلمام تو... کردم وصل بهمش بودم عاشقش که نارنجیمو هدفون و آوردم تابمو لپ شدم بلند

...  مانیتور به زدم زل بار، صدمین واسه هیجان ب.... گذاشتم را دو wrong Turn....  ایول....  ترسناک دونه یه

 ...دادنمی خوردش به زور به رو نینا دوستای گوش داشتن که رسید ایصحنه اون به دقیقاً

 خوابم کمکم داشت دیگه... کردم stop را فیلم و درآوردم گوشم از هدفونو... خوردمی هم به داشت حالم دیگه

 ... بود سکوت تو... گرفتمی

 ...تختم رو کشیدم دراز کردمو جمع تابمولب

 ...اومد پایین طبقه از آروم خیلی یزمزمه یه صدای کردم احساس یهو

 باشه؟ پائین کسی ممکنه یعنی... شدم خیز نیم سرجام

 ...کردم تیز گوشامو و اتاقم دم در رفتم.... اومدم بیرون رختخوابم از

 .نیست خونه این تو کسی... بیخیال آراد بابا: گفت وارزمزمه و آروم پسرونه، صدای یه

 ...بخونیم هم آواز تونیممی حتی ما

 یعنی...  یعنی...  اونجاست صندوق گاو.. گرفتم! آهاااان...  و... بود پائین طبقه که میومد بابام کار اتاق از صدا

 دزدن؟؟؟ اینا یعنی

 اب وایسادمو لحظه چند کردم؟ بود غلطی چه این.... خودم سر تو زدم بالفاصله و...  زدم هوا تو بشکنی فکر این با

 ...کردم فکر خودم

 ..!هیجان دنیا یه یعنی... ما خونه تو اونم... دزد تا چند.... محاله خوشبختی همه این منو.... خدااا وااای

 ....کن فک... کن فک.. کن فک اترین

 ،!(صدا بدون البته)اتاقم تو دویدم... خودشه... آره... زد جرقه ذهنم تو چیزی یه یهو
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 دکلی برق... جلوم گرفتمش و درآوردم را کوچولویی چیز یه بغلش، کوچولوی جیب تو از و آوردم تابمو لب کیف

 ...بود معلوم هوا تو صندوق، گاو فلزی

 ...رفتم کش بابام از و کلید چطوری پیش روز دو که بماند حاال

 رفته فرو سکوت و تاریکی تو جا همه... کردم طی آروم خیلی رو هاپله... باداباد چه هر... کشیدم عمیق نفس یه

 تاقا بیرون برقش کلید که بود این داشت بابام اتاق که خوبی حسن تنها... زدممی سکته هیجان از داشتم... بود

 ....نبود توش بود،

 روشن اتاقو چراغ ریلکس خیلی و کشیدم عمیق نفس یه... باال دادم ابروهامو... اتاق دم رسیدم صدابی و آروم

 ..کردم

 ...زدم نیشخندی.... من سمت برگشت شده گرد چشای با صورت تا 5

 زننمی پا و دست دارن تعجب و بهت تو همشون که بود معلوم

 ...شدیم بدبخت: گفت آروم خیلی یکیشون

 ...تیزم گوشای اون با خودم به ایول

 ....باشین داشته امید ذره یه بابا... شدن ناامید زود چقدر... آخی

 ...دادم تکون و کلید و باال آوردم دستمو

 نبودین؟ این دنبال مگه ـ

 ...ندادن جوابی هیچ

 فتهگ که همونی کنین؟ خالی گاصندوقو این خوایننمی مگه... هااااگاوصندوقه کلید این: دادم تکون دوباره و کلید

 کلید داره واقعاً دختره این یا بینممی خواب دارم من هیراد: گفت آروم دستیش بغل به رو شدیم، بدبخت بود

 ؟...ما به کنهمی تقدیم گاوصندوقو

 ...من... داره اسم دختره این: گفتم( مردممی هیجان از داشتم درون از البته)ریلکس خیلی....  شنیدم بازم

 ...یستن معرفی به نیازی دوستیم، باهم ما نه... مهمونیه اینجا نه: گفت مغرور لحنی با و شد بلند جاش از یکیشون

 بقیه به و گرفتم ازش نگامو... راضی خود از مغرور یپسره... اه... اه... شد خارج اتاق از و شد رد من کنار از اومد و

 ...دوختم چشم

 بگذرین؟ پول همه این از میخواین واقعاً ـ

 ...زدمی برق داشت همشون چشای
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 هیجانش خاطر به شاید... کنممی رو کار این دارم چرا دونستمنمی خودمم

 ...دونممی چه.... اه

 ...نه که معلومه: گفت و شد بلند جاش از....  دراومد شوک از بود هیراد اسمش کنم فک که یکشیون

 چی؟ بقیه: گفتم بودم، کرده ذوق تازه که منم

 تو؟ این کنی خالی گاوصندوقو میخوای واقعاً یعنی: گفت آروم یکیشون

 ...کرد اشاره بود، کنارش که مشکی ساکی به و

 ....بودم کرده هنگ خودم! داشت طبقه تا 8ـ7 حدود... اوووه... کردم باز صندوقو گاو....  برداشتم ساکو جلو، رفتم

 ...کردم شروع

 ....کمه هنوز...  بابا ن... کردم خالی اولو طبقه

 ...هست زیادی پول حاال... کردم دوموخالی طبقه

 ...شهمی پر داره ساک... اااا.... کردم خالی سومو طبقه

 ...بسه.... میشن پررو دیگه ن... چهارم طبقه به رسیدم

 ...بستم بلندی صدای با گاوصندوقو در و عقب اومدم قدم یه

 نداشتین؟ کوچیکتر این از: گفتم و یکیشون دست دادم ساکو

 داده تکیه دیوار به راضی خود از مغرور یپسره همون و بیرون رفتم اتاق از... بودن هنگیده واقعاً اینکه مثل بدبختا

 ..بود دوخته چشم زمین به و بود

 ....شدن خارج اتاق از من سر پشت بودن، اتاق تو که پسری تا چهار

 ...نمیشه باورم: گفت من به رو هیراد

 ....خوابم کردممی فک نبود دستم این این: گفت بود، دستش ساک که همونی

 هم چقدر... هیجانشم این و دزدی عاشق من زنم؟می حرف دزد پسر مشت یه با دارم من االن یعنی... خداااا واااای

 !پرروان؟ ک

 برین؟ خوایننمی ـ

 ..بشیم آشنا هم با بیشتر شدمی کاشکی... بامینم...  من! مرررسی واقعاً: گفت و امد جلو دیگشون یکی
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 ...بریم پاشو... شد سوراخ زمین آراد: گفت مغروره پسره همون به رو و

 ...شد خارج خونه از همشون از زودتر و نینداخت من به هم نگاهی نیم حتی آراد

 ...رفتن هم بقیشون باالخره

 ...نبرد خوابم هیجان از صبح تا ولی اتاقم به برگشتم منم

**** 

 ...شادی خیلی امروزچته؟ اترین: پرسید ازم آروم مهنا

 ...میگم بهت کالس بعد: دادم ادامه و گفتم هیسی

 ...دادمی درس داشت رحمانی استاد و بودیم دانشگاه تو

 ...کردممی فک دیشب به فقط من ولی

 ...بودم کالفه خیلی

 ...داشتم ازشون نشونی یه حداقل کاشکی

 ...شدممی دیووونه داشتم... اه

 ....خونه برگشتم سریع و پیچوندم رو مهنا تمیز خیلی... نداشتم را کاری هیچ حوصله شد، تموم هک کالس

 ...رفت کی و اومد کی بابام دیشب نفهمیدم اصالً... گشتممی خونه تو هدف بی فقط لباسم، کردن عوض از بعد

 ...بود رسیده انفجار حد به دیووونگیم دیگه

 ...ه ه ه ه ه ه ااااااا ـ

 ...زمین خوردم کله با و چیزی یه رو رفت پام یهو که شدم بابام کار اتاق وارد

 ...شدم بلند جام از

 ...بکشم خوشحالی از کوتاه جیغ یه شد باعث دیدم، زمین روی که چیزی

 ....گوشی یه

 !!!پسراست از یکی واس حتماً

**** 

 ....آراد
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 ...هیراد

 ...بامین

 ....شایا

 save خودمم گوشی تو و برداشتم همشونو شماه... بود همینا بود، save گوشیه این تو شمارشون که کسایی تنها

 .... کردم

 ...ببینم رو اینا که کنم کاری یه باید حاال

 ...نکنم ولشون دیگه بچسبم

 ...گرفتم رو شایا شماره

 :برداشت سریع

 کردی؟ پیدا گوشیتو آبتین الو ـ شایا

 ...نیستم آبتین من ـ

 شما؟ ـ شایا

 ...اترین ـ

 کی؟ ـ شایا

 ...خنگ... اه

 ...کرد خالی گاوصندوقو دیشب که همونی ـ

 نه...  وااااای مونده؟ اونجا آبتین گوشی اوووون؟ ـ شایا

 ...بدم پس بهتون گوشیو بیارم من بگین رو جایی یه میشه اگه ـ

 بدین؟ پس گوشیو میخواین واقعاً یعنی...  یعنی هااااااا؟ ـ شایا

 بکنم؟ تونممی چیکار غریبه گوشی با من...  آره خب ـ

 چطوره؟ ویپارک اِ....  پس خب...  خوب ـ شایا

 کجاش؟...  خوبه آره ـ

 ...کنیممی پیداتون خودمون ما...  اونجا بیاین شما ـ شایا
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 چند؟ ساعت...  ok ـ

 خوبه؟ 4...  اِ ـ شایا

 ....بااااای 4 ساعت تا پ ـ

 ... خدافظ ـ شایا

 ...انداختم گاهین ساعت به

 بیارم؟ دووووم 4 ساعت تا چجوری من خدایا.... مردممی داشتم ذوق از... بود مونده 4 ساعت تا دوساعتی حدود

 

 سوم فصل

 آراد

 ...دادممی گوش آهنگ به داشتم بودمو نشسته پارک نیمکت روی

 ... رسید مقابلم وقتی هیراد. کرد جلب نگاهمو بطرفم کسی دویدن صدای

 (داد قورت دهنشو آب... )آراد... آ.... آ ـ گفت و زد نفس نفس کمی

 ...! کردیم پیداش... دخترو این....  بیا

  خوب؟ ـ گفتم هیراد به رو دادم تکیه نیمکت به کشیدمو سرم روی و دار لبه کاله

  خوب؟ ـ هیراد

 .دیگه بریم پاشو بابا،

 !بریم بیاین و بگیرین و گوشی برین شما ـ آراد

 نمیای؟ تو یعنی ـ هیراد

 .یادنمی خوشم فضول یدختره اون از ـ گفتم کالفه

 ... اونکه ولی ـ هیراد

 .خورد حرفشو که انداختم هیراد به نگاهی

 .رفتم من پس. باشه ـ هیراد

 .شد دور من از بعد و
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 کو؟ آراد پس...  پس اِ؟؟...  موندی؟ کجا هیراد ـ شایا

 نیومد ـ هیراد

 زدممی حدس ـ شایا

 ...کرد اشاره بود نشسته روش دختری که نیمکتی به بعد به و اونجاس دختره....  بریم بیا

 ...رفتیم دختر اون سمت به آبتین و بامین همراه به شایا و من

 و کرد نگاه ما به کمی و گرفت ش ipad Apple از نگاهشو دختره اون و کرد سالم بلند شایا رسیدیم که نیمکت به

 !سالم ـ گفت آروم

 .... که هستیم همونایی ما ـ شایا

 !هه! اجاره بدون ما، یخونه اومدین که همونایی!! هستید؟ کی شما میدونم آره، ـ شایا حرف وسط پرید دختر

 و ننر و لوس دخترا، یهمه روزا این! هستی جرئتی و دل پر دختر تو. کنیمی کمک ما به داری تو حاال و ـ بامین

 کوچولو؟؟ چیه اسمت.! ترسوئن

 تک دبع و شایام منم ـ شایا! بامزس! اَترین...اَتر هه، ـ بامین! اَترینه اسمم! نیستم کوچولو من ـ گفت کالفه دختر

 ...!هیراد...! آبتین....! بامین ـ گفت اسماشونو و کرد اشاره دوستاش تک

 !لطفاً گوشی حاال! منتظره پارک اونور دیگمونم یکی

 گوشی این ـ گرفت ما بطرف درآورد کیفش از لمسی گوشی اترینه، اسمش بودیم فهمیده حاال که دختره، اون

 شما؟

 !مرسی! دختر عجیبی خیلی تو ـ گفت لبخند با و گرفت گوشی شایا

 ...رفت و کرذ بلندی خداحافظی و برداشت نیمکت روی از کیفشو و زد لبخندی

 !!نیس؟ خل دختر ای ها،بچه ـ آبتین

 اباب کردی فک! شونه توجیبی پول باباش، صندوق گاو/  همینطورین شهر باال دخترای این جان آبتین هه، ـ هیراد

 !!داشت؟ گاوصندوق یه همون فقط آره

 ...منتظره آراد که برید... بیخی را اینا شایا

**** 

 !!خدایی؟ کردی حال دیدی؟ گوشیو آراد ـ شایاد
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 !هان؟!! میکردین؟ غلطی چه بود تکه یه اینا اگه ـ آراد

 !!بود؟ عالی چی همه....  نبود تکه که فعالً آراد، شایاـ

 !بدبخت ی ساده هه، ـ آراد

 ....امد خوشم ازش خیلی که من...  ایول ـ شایا

 بود باحال...  آره ـ هیراد

 رفت شدن عاشق! رفتن دست از تا دو این هه، ـ بامین

 !بامین شاتاپ ـ هیراد

 ?what ـ بامین

 !!پیتزا؟ بیایین ها بچه ـ آبتین

 .درامد صدا به شایا گوشی که بود 21 ساعت...! بدن به زدیم هم با همگی شامو

 گفت بود هنگ هنگ که حالی در و بیرون امد اتاق از زدن حرف دقیقه چند از بعد شایا

 .بود اَترین.... اَتر.... اَت...اَ ـ

 اَترین؟؟؟؟؟؟ ـ زدن داد همصدا آبتین و بامین و هیراد

 کیه؟؟؟ دیگه اَترین ـ گفتم رفتم می ور تلویزیونی کاناالی با که حالی در منم

 ....کرد کمکمون و دزدی رفتیم...  که همونی...  دختره همون ـ شایا

 زد؟؟ زنگ تو به اون ـ گفتم بود شده گرد چشمام که حالی در

 .داد تکون سر مثبت عالمت به شایا

 گفت؟؟ چی ببینم بنال خوب ـ بامین

 .داد آدرس ـ شایا

 چی؟ آدرس آدرس؟؟ ـ هیراد

 !پوله از پر که خالی خونه یه ـ شایا

 چی؟؟ ـ گفتم و دادم باال ابروهامو از یکی کردمو کج سرمو

 !گردن نمی بر فردا پس تا شمال رفتن دیشب همسایشون، گفت ـ شایا
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 ... و داره فقط اینطوری خونه تا سه مرده،... پوله فقط خونه گفت می

 !بزنیم رو خونه بریم فردا...  گفت...  گفت زد حرفا این از کلی

 ن؟؟؟؟؟؟؟ ـ هیراد

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اَ ـ باز دهن با آبتین

 ........!My God ـ بامین

 ...! خله دختره این گفتم ـ آبتین

 ...کار سر گذاشته رو شماها دختر جغله یه ـ گفتم دادمو لم مبل به زدمو خندی پوز

 !بابا خودتونو کنید جمع

 کنیم؟ چیکار حاال ـ شایا

 !دیگه بزنیم بریم ـ هیراد

 راسته؟ یعی ـ بامین

 .بودن نشنیده منو حرف کدومشون هیچ بوددن، کر همشون انگار

 افتاد؟! بده گوش و دختر جغله اون حرف نیست قرار کسی ـ گفتم بلند صدای با

 .بزاره سرکارمون نداره دلیل اون... آراد ولی ـ شایا

 کنه؟ اسکلمون بخواد اگه عمراً....  خوبیه دختر اترین آراد، ـ هیراد

 از محال ـ گفتم عصبی لحن با و کردم اونور و اینور کمی مو کرد جمع لبمو عصبانیت از.... شد بلند جام از عصبی

 ....بیرون زدم پاتوق از و! خوره می بهم میگین که اترینی این

 ...بود سرد خیلی هوا

 ...کرد نمی اثری من بدن به اما

 ساعت 2 شاید... گذشت چقدر دونم نمی

 ....ساعت 1 شایدم

 ...دونم نمی

 پاتوق برگشتم
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 ...بودن خواب خودشون اتاق تو ها، بچه

 !شدم خیره سقف روی نقطه یه به.... کشیدم داز مبل روی

 ...بودم اشفتم فکرای غرق

 .بود بامین صدای........  انداختم نگاهی نیمه.... گرفت قرار شونم روی دستی

 !؟!؟!؟!من؟ عاشق رفیق چته ـ بامین

 ...داشت خبر من گذشته از کامالً که بامین تنها ها، بچه توی از شاید

 !بودیم جور هم با خیلی... بود دبیرستان از بامین و من رفاقت

 .داشتن ذوق فردا واسه کلی ها بچه ـ بامین صدای دوباره

 !کن موافقت و بیا آراد،

 !بودم نکرده گوش دختر جوجه یه حرف به حاال تا ـ گفتم و انداختم بامین به نگاهی

 !کن امتحان سری این بیا خوب ـ بامین

 ...دختر یه اخه ـ آراد

 .آراد نیستن بد اونقد دخترا، ـ بامین

 !کنم فکر باید ـ آراد

 .حله یعنی کنم فکر باید بگه آراد،...  آراااااااد عاشششششقتتتتم ـ بامین

 نه؟ مگه

 !ن ـ آراد

 آراد؟ ـ بامین

 بهش کنم می فکر ـ آراد

 !!!!داریم دوست کردنتونم فکر ـ بامین

 ! رفت اتاقش بسمت و.... بخیر شب. بخوابم بگیر توام! رم می من

**** 

 ...بود کافی همین شیر لیوان یه... شدم صبحونه خوردن مشغول صندلی، روی نشستم
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 مچش با آشپزخونه، در جلو هم شایا و هیراد و بامین و آبتین دیدم، که...  بیرون امدم پاتوق کوچیک آشپزخونه از

 ....!شدن خیره منتظر های

 ...بود منتظر همشون نگاه... کردم نگاه شون تک تک به و زدم پوزخندی

 هجوج یه حرف به که بارمه آخرین و اولین گفتم تفاوت بی و دادم بیرون صدا پر نفس و دادم تکون کمی مو سر

 !دم می گوش دختر

 منشست و دادم تکون تأسف عالمت به سری...  کشیدن هورا و دیگه هم بغل پریدن هم ها بچه حرفم، این گفتن با

 : ...چیزی یه ولی! هه ـ گفتم کشیده و... میز روی

 چیزی؟؟؟؟؟ چه ـ هیراد

 ...نداره ربطی من به دزدی این چیز هیچ

 چی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ـ زدن داد صدا همه وزن هم ها بچه

 ....زدم پوزخند و باال انداختم هامو شونه

 !دیگه؟ میکنی شوخی آراد، ـ بامین

 !شه؟ می مگه....  تو بدون آراد، ـ هیراد

 !هست که همینه ـ آراد

 ... که نمیشه آخه ـ شایا

 !بکشم دست سوژه از نمیتونم که من ـ هیراد ؟؟!کنیم؟ چیکار ها بچه ـ آبتین

 !نمیتونم من ـ شایا

 ...دیم می ادامه ما...  آراد ایرادنداره ـ گفت بلند بامین

 زیادی چیز هیراد کردن، اعالم بامین حرف با موافقتشونو بعد اما کردن نگاه بامینو هنگ اول آبتین و و شایا

 ...نگفت

 .داد تکون سر دل دو فقط

 ....شدیم جمع هم گرد نقشه کردن سری برای ساعت چند گذشت از بعد

 چیه؟ ـ گفتم کالفه. بودن زده زل بهم همشون کردم نگاه ها بچه به

 کنین؟ می نگاه منو همه چرا
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 دیگه؟ توعه پای ها نقشه همه بعدم. کنی شروع باید تو خوب ـ هیراد

 .پایین انداختم سرمو مو زد خندی پوز

 کشی؟...  نمی...  رو...  نقشه...  یعنی ـ گفت من به رو بامین

 !دقیقاً ـ گفتم و دادم تکون سرمون

 .کردن نگام متعجب همگی

 .کنم می روسری نقشه آراد بجای من بیخیال خوب شایا،

 ...کرد شروع و گفتو اینو شایا

 ...شد ردیف کارا همه

 ....گذشت نیمه از ساعت

 ....شدیم آماده همگی

 ...زدم اسپرت تیپ و کشیدم سرم روی کامو عادتم طبق

 ....بود شایا دست که آدرسی بسمت رفتیم و

 چهارم فصل

 تمانداخ ساعت به نگاهی میان؟ واقعاً یعی... کردم تیز گوشامو و( هزارم بار برای)بیرون کردم اتاقم پنجره از سرمو

 ...شب نیمه دوازده.... 

 ...نمیان دیگه کنم فک.... اااااه

 ...بود بابام اااه...  سمتش به دویدم.... خورد زنگ گوشیم یهو که... خونه تو برگشتم

 ....بابا... الو ـ

 ....بخواب تو... میام دیر خیلی امشب من اترین.... سالم ـ

 بهتر اصالً...  دیرمیای شب هر

 ....خدافظ پ....  بد چه....  بابایی وااای ـ

 ...دخترم خدافظ ـ

 اومدن؟ یعنی! دیدم دیوار روی پسرو تا چند سایه.... ایندفعه....  پنجره سبمت رفتم دوباره و کردم قطع گوشیو
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 ...شیممی میلیونر بدیم ادامه همینجوری.... کن نگاه رو اینجا آراد....  ااااه: اومد آروم زمزمه یه صدای بالفاصله

 ....شو ساکت بامین: دیگه صدای یه

 اینه.... yes: گفتم آروم و زدم پهن لبخند یه

... کردم تنم آبی کوتاه نسبتاً تونیک یه... کردم عوض لباسامو زود... خونه تو برگشتم و خودم سر تو زدم!! وااای

 ولی.... شدم رفتن آماده و کردم پام هاموکتونی کردم، جمع سرم باالی موهامو... بود پام هم مشکی ورزشی شلوار

 ...موندم سرجام یهو

 برم؟ جوری چه...  ولی.... ولی... میرم... میرممی فضولی از... نمیشه آخه نرم؟... برم جوری چه اصالً برم؟ یعنی

 ...کنفک.... کنفک...  کن فک اترنی

 ...آهاااان

 ...گرفتم رو شایا یشماره و درآوردم گوشیمو

 ... الو ـ

 ..زدمی حرف آروم

 ...اترینم ـ

 ...خب ـ

 صدام به بدم استرس کردم سعی

 من شده چیز..... اِ.... اِ ـ

 شده؟ چی ـ

 ...میاد داره صاحبخونه... کردم اشتباه ذره یه من... بگم جوری چه...  آخه ـ

 گفت؟؟ چی... چی چی؟؟؟؟ ـ

 ...گفتم که همین ـ

 ...کرد قطع گوشیو و

 (مبود گرفته یاد فیلما تو از اینو....) خبره چه ببینن در دم فرستنمی یکیو االن باشن ایحرفه واقعاً اینا اگه
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 باز آروم در نرسیده 22 به.... شمردن کردم شروع و وایسادم گوشه یه.... اینا سامان خونه سمت دویدم جت عین

 نگاهشونو احتیاط با...  دیگه نفر یه سرش پشت و شد خارج در از خودشم کم کم و...  بیرون سراومد یه اول و شد

 ...چرخوندن

 ...بودن هیراد و بامین کنمفک

 کوشن؟ بقیه ـ بامین

 ...کرد نگاه( خونه تو یعنی)سرش پشت به و

 ...تو موندن آراد با ـ هیراد

 ...بگه دروغ کردمنمی فک واقعاً... اااااه ـ بامین

 ....بودم کرده اعتماد بهش که یکی من... آره ـ هیراد

 گین؟می بد من سر پشت دارین نیست زشت: گفتم آروم و درآومدم تاریک گوشه اون از

 عقب رفتن قدم یه دوشنون هر

 ...که تو...  تو ولی ـ بامین

 ...بشم جمعتون وارد جوری یه میخواستم فقط... بابا گفتم دروغ: خنده زیر زدم

 ...شدم خونه وارد و کنار زدم شونو تا دو و

 ... اتاقا از یکی در دم رسیدم.. کردم دنبال رو صدا... میومد باال از زدن حرف صدای

 ...کردمی دعواشون داشت یکیشون انگار

 ....دیگه بگیرین تحویل حاال....  بیاین.... کنین اعتماد دختره این به نباید گفتم بهتون اولش از من ـ

 ...اترین دونستممی چه من...  آراد بابا ـ

 نیار من پیش رو دختره اون اسم.... شایا شو خفه: کرد قطع حرفشو آراد

 بکنین خودمون حال به فکری یه پاشین... شماها کنین بس: اومد دیگه صدای یه

 بکنم فکری یه من بذارین... ساکت دقیقه یه هم تو آبتین ـ آراد

 ...اونور کرد روشو و انداخت بم عصبانی نگاه یه... افتاد من به چشمش تا که آراد... شدم وارد و کردم باز درو

 ...شایا به گفتم دروغ من... خب... خب: گفتم و کردم مکث ذره یه
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 دونستممی واقعاً؟؟؟: پرید جاش از شایا

**** 

 ...نمیشه باز این: گفت کالفه بامین

 ...بندازم نگاه یه منم بذار بروکنار ـ هیراد

 ...شه باز خواستنمی قفله اینکه مثل...  ولی...  رفت ور قفل با ایدقیقه چند اونم

 کنین؟ بازش تونیننمی... رفت سر امحوصله من: گفتم و کردم پوفی

 ...دیگه رفت سر امحوصله خب چیه؟: من سمت برگشتن همشون

 ...میاد هم بابام االن تازه: انداختم ساعت به نگاهی یه و

 ...کنهمی باز آراد...  رو قفال معموالً آخه...  خب ـ آبتین

 ...کنه باز هم رو قفله این بیاد بگین آراد این به خب ـ

 ...بود گوشاش توی هندزفری و بود داده تکیه دیوار به پشت از سرشو بود، نشسته... کردیم نگاه آراد به هه

 چیه؟ هااااا؟: کرد باز کمی چشماشو... شد نگاهمون متوجه انگار

 ...قفل... آراد: کرد زمزمه آروم شایا

 ...بود گذاشته شرط من: بست چشماشو دوباره

 اهینگ یه تو... اترین ببینم... نبود یادم... بودی گذاشته شرط... گیمی راست...  اااا: گفت و داد تکون سری بامین

 کنی؟ کاریش تونیمی ببین بنداز

 من؟؟؟ هاااا؟ ـ

 ...تو...  دیگه آره: گفت و زد چشمکی بامین

 ...شد چی گرفتم کنم فک

 ...کنم نگاه یه من بذار کنار برو...  تونستم من شاید...  آره ـ

... دش کشیده آستینم که گاوصندوق سمت بردم دستمو... نشستم جلوش من و رفت کنار گاوصندوق جلو از بامین

 .بود آراد... هه... عقب برگشتم

 ...کنممی بازش خودم..  بروکنار ـ آراد

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربران راسا و السا | عشق رادیکال

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

 

24 

 

 ...بگیره کمک دخترا از نمیاد خوشش احتماالً..  ایول

 ...شدیم خارج خونه از همگی شد، تموم کارشون... کردن خالی ساکشون توی گاوصندوقو نصف... کرد باز قفلو آراد

**** 

 نو وپاتوقش خواستممی... خب ولی... نه یا کردممی درستی کار دونمنمی... کردممی تعقیب رو یکی بود بارم اولین

 یدم؟رس کجا به ببین...  هه...بزنم بهشون سری یه بعداً تا.. کردم حفظ رو خیابونا دونه دونه اسم فقط... بگیرم یاد

**** 

 :برداشتم... پریدم خواب از گوشیم زنگ صدای با

 هااااان؟ ـ

 چته؟ اترین...  وا ـ

 کن ولم...  میاد خوابم مهنّا بابا ـ

 ...ببینم پاشو...  امروز داریم دانشگاه ـ

 بخوابم بذار... بابا نمیام ـ

 خوابیدم و کردم قطع را گوشی و

**** 

 میخواد؟ چی من جون از گوشی این... اااااه ـ

 ...برداشتم عصبانیت با... مهناست دوباره حتماً... پریدم خواب از گوشیم صدای با دوم بار برای

 ...نمیام...  کن ولم بابا هاااان؟ ـ

 خوبه؟ حالت جان اترین.... ااااا ـ

 ...شمایی امیر بابا... ب... ااا: گفتم پته تته با

 رفتی؟ دانشگاه... باشه کی خواستیمی دیگه..  اره ـ

 ...کردم گیری عجب...  وااای

 ...میرم االن... بودم خواب...  ن ـ

 بری؟ میخوای کجای... شد تموم دیگه ـ
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 چنده؟ ساعت مگه

 ...آتلیه میرم من پس ـ

 خدافظ برو باشه ـ

 خدافظ ـ

 ...دیگه خوشحاله بود؟ زده زنگ چی واسه دقیقاً

 ...دراومدم... دستشویی رفتم.. پاشدم جام از حوصلگی بی با

 ... و پوشیدم لباس فشنگ عین... بود ایخرده و دوازده... نه... خورد ساعت به چشم یهو که

 ...آتلیه سوی به پیش

**** 

 دراومد؟ خوب عکسامون مطمئنین خانم ـ

 ...دوباره گیرمشونمی براتون مجانی بار یه نیومد در خوب...آره...آره: گفتم کالفه

 ...گرامی دزدان پاتوق سر یه برم نشده تاریک هوا تا خواستممی... بود نیم و چهار.. انداختم ساعت به نگاهی

 کنیم؟ چک عکسامونو دیگه بار یه میشه خانم ـ

 رن؟نمی اینا چرا... اااااه

 دارین؟ هم با نسبتی چه نفر دو شما: پرسیدم کالفه

 ...کنیم ازدواج هم با قرار: گفت عشوه با دختره

 دوستین؟ هم با یعنی پس قرارهههه؟

 کنیم؟ چک عکسارو دیگه دور یه نمیشه... خانم شد چی ـ پسره

 کنممی خواهش دوباره؟ بیاین صبح فردا نمیشه... دارم عجله االن من آقا ـ

 چند؟ ساعت: گفت میلیبی با دختره و داد تکون سری پسره

 ...بیاین خواستین وقت هر ـ

 ... ماشین تو پریدم و... کردم عوض لباسامو سریع خیلی منم... شدن خارج آتلیه از و کردند خدافظی

**** 
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 تو؟؟ برم

 نرم؟؟

 ...دیگه تو برو... اومدی اینجا تا اترین بابا

 میشه؟ چی اشبقیه... دختر یه و پسر تا 5...  آخه... خودم سر تو زدم دونه یه

 ...بودم تنها همشون با دوبار حاال تا گرنه و... نیستن آدماش اون از اینا... بابا نه

 ...کنم چیکار دونمنمی.. اااااه

 ونهخ یه..  انداختم پاتوقشون به نگاهی... شدم پیاده ماشین از و زدم دریا به دلو... ولی... داشتم درگیری وجدانم با

 وجهت اینجا ظاهر به اصالً دیشب... دونمنمی توشو... زدمی اینجوری بیرون از البته... میومد قدیمی نظر به... ویالیی

 ....شهر وسط ویالیی خونه یه نه داشتم رو خرابه یه انتظار این بخواین راستشو... ولی... نکردم

 ...زدم زنگو باالخره...  و باال انداختم هاموشونه... چه من به اصال

 ؟...بله ـ

 گفتم؟می چی آخه... ندادم جواب

 ؟... بله ـ

 ...بیکار مزاحم: گفت حرص با ایندفعه

 ..گذاشت را گوشی و

 ...زدم زنگ دوباره

 ...خبره؟ چه اونجا ببینم میام اال... اااه بله؟ بله؟ ـ

 ...بیرون اومد عصبانی ایقیافه با هیراد و شد باز در دقیقه چند عرض در... بود همین هدف

 ...سالاااام: جلوش پریدم

 ...شد گرد چشاش

 !!!!واجبه سالم جواب... دادماااا سالم ـ

 ...سالم... س ـ

 ...دوطبقه کنم فکر...  ویالی، یه... هم تهش بود، بزرگ نسبتاً باغ یه... اوووووه... تو کردم در از سرمو
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 تو؟ بیام کنینمی دعوتم: دادم ادامه پرروئی با

 تو؟ بیای هان؟ ـ

 مه بعد و رسیدم ویالئه به تا دویدم تند... بود کرده ذوق خیلی... شدم خونه وارد و کردم باز رو در و... بابا برو... ااه

 ...تو رفتم و زدم کوچولو در یه

 ...همگی به سالااااام: گفتم و زدم لبخندی... اینوری سربرگشت تا سه

 کنی؟می چیکار اینجا تو ـ شایا

 کردی؟ پیدا چجوری رو اینجا ـ آبتین

 ...بدبختیم بیاد آراد ـ بامین

 ...نکردن هنگ هیراد مثل اینا...  جالب چ اِ

 ...کردم تعقیبتون دیشب من خب..  خب... من کنین؟؟ هنگ خوایننمی شما ـ

 رصتف که بود اینجا... بود ایستاده کنارشون و بود اومده هم هیراد دیگر البته... همگیشون هنگیدن دیگه ایندفعه

 ...کردم دقت هاشونقیافه به بار اولین برای و کردم

 موهای... بود خوب هم اندامش... ریز خیلی نه و درشت نه چشاش، بود متوسط... داشت ای قهوه چشمای هیراد* 

 ...بود بلند تقریباً هم قدش... باالیی بود داده مشکیشو

 شده داده باال دست به هیراد مدل دقیقاً که مشکی موهای و... سبزه پوست.. داشت مشکی معمولی چشای شایا* 

 ....بلند قد و الغر خیلی... بود اتُدا پسر اون از این... بود

...  باشگاهی...  اندام...  بور موهای... سفید پوست... داشت خوشرنگی خیلی سبز درشت نستباً چشمای...  آبتین* 

 .بود بلند هم قدش

 ...باال بودن داده مدل یه موهاشو همشون

... بلند قد و باشگاهی اندام... داشت بور موهای هم این و سفید پوستش... داشت درشت عسلی چشمای بامین* 

 ...بود خوشگلتر همشون از این کنم فک

 همه... میز... مبل...  داشت چی همه... کردم نگاه هم خونه به ایندفعه... انداختم بهشون کلی نگاهی یه دوباره

 ...ذوقبی چه..  اااه... نبود دیوارشون رو تابلویی هیچ فقط... کننمی دزدی تفریح واسه اینا کنیم فک بابا... چی

 ...بیرون دربیان هنگ از ندارن قصد اینا اینکه مثل

 ...بیرون دربیان هنگ از تا موندم منتظر و نشستم مبال از یکی رو
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 بپرسم؟ سئوال یه ـ

 ...بپرس ـ بامین

 این؟کاره چی شما ـ

 ...خنده زیر زدن همشون

 ...پرسیدم سئوال یه وااا ـ

 ...دونیمی خودت خوبه ـ شایا

 ...چی همه... وسایال این... خونه این... یادنمی بهتون اصالً اخه ـ

 چقدر االن دونیمی... دارا مایه از هم همش... کنیممی دزدی داریم دوساله ما خوب... لحاظ اون از آهااااان ـ آبتین

 داریم؟ پول

 ...بدونه نباید هیشکی که شخصیه اطالعات اینا مثالً: گفت حرص با هیراد

 ...مثالً میگی خودت خوبه: گفتم

 ...پولداریم هم خیلی.... پولداریم االن ما اینکه خالصه: داد ادامه آبتین

 نمی ماشین چرا کنین؟نمی عوض تونو خونه چرا کنین؟نمی خرجشون چرا خب... خرید خیلی: گفتم هیجان با

 خرین؟

 ...باشیم داشته راحت زندگی یه اونجا... پاریس بریم خوایمنمی چون: گفت خنده با بامین

 چرا؟؟؟ کی؟؟ واقعاً؟: شد آویزان املوچه و لب

 ...بود همین هدفمون اول از ـ شایا

 ...کنیممی و کردیممی دزدی هم همین خاطر ب ـ هیراد

 ... و شه جور رفتنمون پول تا ـ آبتین

 ..درآورد رو هواپیما کردن پرواز ادای دستش با و کشید سوتی و

 ...بودم کرده پیداشون تازه... شد بد چ... اه

 برین؟ میخواین کی حاال ـ

 ...بشه جور پولمون تا مونده خیری حاال: گفت خنده با بامین
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 پولدارین؟ خیلی نگفتین مگه ـ

 ...کنه جور رو آب اونور هممون واسه راحت زندگی یه که اونقد نه ـ هیراد

 بپرسم؟ دیگه سئوال یه... اِم... میخواین پول خیلی پس...   اوووه ـ

 پرسی؟نمی... نه بگیم ـ شایا

 تونه؟سردسته اینجا، نیست آراد که پسره یکی این... پرسممی چرا ـ

 ...آره... میگی و آراد ـ آبتین

 داره؟ مشکلی من با ـ

 ...داره مشکل دخترا همه با ـ هیراد

 چقدره؟ تحصیالتش ولی پرسممی اینو ببخشید... اااا.....تحصی آدم یه از ـ

 ...خنده زیر زدن همشون دوباره

 ...شهنمی باورت بگم اگه ـ بامین

 بگوووو ـ

 ...محض ریاضی لیسانسفوق ـ بامین

 ..گیمی دروغ محض؟ ریاضی لیسانسفوق چی؟؟؟: هواااا پردیم فشنگ عین جام از

 ...طوالنیه اشقصه ـ بایمن

 بگوووو ـ

 ...نخواد آراد شاید آخه ـ بامین

 ....دارم نگهش دلم تو دممی قول... خواهش: گرفتم خودم به مظلومانه حالت

 دیگه...بگو... بگو... دونم می من نگین بهش اصالً

 ...گممی... باشه باشه: گفت کالفه بامین

 دوست هم با تازه اونم... مرد تصادف یه تو مامانش که بود سالش 21ـ25 آراد: شدم گوش سراپا منم و  کرد شروع و

 داشت دختر سه دوستش... بودن شریک هم با هم کار تو که داشت صمیمی نسبتاً دوست یه باباش.. بودیم شده

 را اراد و پارمیدا اسم اول همون از انگار ولی...  حسابی چه رو دونمنمی... بود کوچکتر آراد از سالی دو یکی که
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 رو پارمیدا مامان دوستای از یکی آراد بابای پارمیدا، بابای هایمهمونی همین از یکی تو... بودن گذاشته هم روی

 ...کردن ازدواج هم با اونا و دید

 کنار سخت خیلی قضیه این با.. ولی نداشت کم هیچی آراد... بودن پولدار خیلی.. بود دارا مایه اون از آراد بابای

 سرسخت خیلی هم آراد... کنه ازدواج پارمیدا با باید که کرد زورش باباش بود، سالش 12 که هم وقتی.. اومد

 چرتو این از خالصه...  و خورده هم به باباش و من شراکت مثالً... آورد براش دلیل یک و هزار باباش.. کرد مخالفت

 ..پرتا

 آراد به خبرش بعدم و نگرفت رو اشدنباله هم باباش... بیرون زد خونه از و کرد باباش با شدید دعوای یه هم آراد

 پول واسش اونقد باباش... شد متنفر دخترا همه از آراد که بود جا این از... خارج رفتن زنش با باباش که رسید

 ...لیسانسفوق تا.... بده ادامه درسشو بتونه که بود گذاشته

 ...دزدی سال دو از بعد... اینه وضعمون االنم که بعدشم

 ..ماشینش...  و استخاطره مشت یه مونده آراد واسه که چیزی تنها

 ....بود داستانی چه..  اَااااا ـ

 ...کنه تغییر آراد با رفتارت ذره یه درصد، یه درجه، یه فقط اگه ولی: گفت و کشید عمیقی نفس آبتین

.. بود ایخرده و 1 ساعت! وااااای... ساعت سمت رفت نگاهم... اومد باغ بگم بهتر یا حیاط، تو از بوق صدای یهویه

 ...شدم بدبخت

 ...آراده هابچه: گفتمی که اومد شایا صدای

 هنگ کلمه واقعی معنای به شد، باغ وارد که ماشینی دیدن با که... زدم کنار کمی را پرده و رفتم پنجره کنار

 ...کردم

 ...!!!قناری زرد پورشه یه

 من: گفت و بست را در.. بود سرش کاله معمول طبق... شد خونه وارد دقیقه چند از بعد و کرد پارک ماشینو آراد

 ...اومدم

 منو یهو که صورتش، تو ریخت لختش موهای بودم، ندیده موهاشو.... درآورد سرش از کالشو... بود ندیده منو هنوز

 .شد خشک سرجاش و دید

 ...کردم نگاش پرروئی با کردم شروع منم
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... نه...  بود مشکی موهاش بود، سفید پوستش... بلند هایمژه با داشت ای سرمه کشیده و درشت چشای... آراد

...  اوووه...  ماشااهلل که قدشم باشگاهی و... هلووووو....  هم اندامش... داشت متناسبی دماغ..... بود تیره ایقهوه

 ...بلند

 !!خوشگلتره همشون از آراد... گیرممی پس حرفمو

 پنجم فصل

 با ماشین، کردن پارک از بعد... بشن ورودم متوجه بقیه تا زدم بوق شدم، که حیاط وارد ام،همیشگی عادت طبق

 ...اومدم من: گفتم بلند نسبتاً صدای با و... شدم خونه وارد آرام قدمهایی

 سرجام لحظه یه...  که چرخوندم سرمو کمی.. صورتم تو ریخت لختم موهای معمول طبق.. درآوردم سرم از کالمو

 کرده؟ پیدا جوری چه رو اینجا کنه؟می چیکار اینجا این... موندم

 !دارم کارت بیرون بیا: گفتم آبتین به رو عصبانیت با و گرفتم ازش نگامو بود، زده زل بهم پرروئی با

 ...شد خارج خونه از من همراه و داد تکون سری آبتین

 کنه؟می چیکار اینجا این ـ

 اترین؟؟ ـ آبتین

 کنه؟می چیکار اینجا دختره این  گممی بهت...  نیار باال منو سگ روی اون آبتین ـ

 ...بدونم کجا از من زنی؟می داد چی واسه ـ آبتین

 ...نبود اینجا االن این که ذاشتینمی جا تو لعنتی گوشی اون تو اگه دِ ـ

 ...بزن داد خواست دلت چقدر هر اونموقع زنیم،می حرف رفت اترین.. تو بریم...  باشه.. آراد باشه ـ آبتین

 ...شد خونه وارد خودش و

 ...بود اترین دختره همین خورد چشمم که چیزی اولین به... شدم خونه وارد منم و بیرون دادم حرص با نفسمو

 نگاه بهش هم کسی هر کنمفک یعنی.. بود طوسی چشم تا دو کرد جلب را امتوجه صورتش تو که چیزی اولین

 .بود واضح توش رنگی بنفش هایرگه که دیدمی طوسی چشم جفت یه فقط ناخودآگاه کردمی

 رزی از لختش و بند مشکلی موهای و بود سفید پوستش.. بودیم ندیده اینجوریشو هه...  بنفش ـ طوسی چشم

 تنگ تونیک یه با بود پاش جیب 1 شلوار سرباال دماغ....  و غنچه و کوچولو هایلب.. بود بیرون بنفششش شال

 ...رسیدمی من هایشونه تا کنمفک هم قدش و بود الغر... بنفش

 !!سالااام: اومد صداش یهو برم اومدم تا.... کنممی تشریح اینو قیافه دارم وایسادم چرا من اصال
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 اتاق به و اومدم بیرون پذیرائی از... بهش توجهی هیچ بدون و اونور کردم رومو انداختم، بهش گذر زود نگاه یه

 ..رفتم خودم

 هابچه یهمه دسته از... اه... داره مشکل من با پایه و اساس از این... گفتم دیدن: گفت حرص با که اومد صداش

 ...بود گرفته حرصم

 ...میاد بابام االن...  میرم من هابچه ـ دوباره اومد اترین صدای

 ...رفت بعدش و بود خداحافظی موقع همیشگی یهمهمه دقیقه چند حدود

 ...برگشتم پذیرایی به و شدم خارج اتاقم از عصبانیت با

 ...بدین توضیح خوایننمی خب؟ ـ

 چیو؟ ـ شایا

 کرد؟می غلطی چه اینجا دختره این ـ

 االن و زد تفریح واسه دوری یه... تو اومد... کردیم باز واسش رو در زد، درو زنگ اومد... نمیکرد خاصی کار ـ هیراد

 ...رفت که

 کرد؟ باز واسش رو در خری کدوم... ندارم شوخی باهاتون ـ باالتر بردم صدامو

 ...شدن ساکت همشون

 ...اترین اخه آراد بابا ـ آبتین

 فهمیدین؟؟... بیاره رو دختره این اسم نداره حق کسی دیگه... من جلو نکنین اترین اترین انقدر ـ

 !آراااد خششم: اومد بامین آروم صدای که رفتم ور کنترل با و نشستم تلویزیون جلوی مبل روی هم بعد

 !گفتی چی شنیدم ـ

 ...رفتم من پس ،oh، oh ـ بامین

 ...نبودن هیچکدومشون کردم نگاه که سرمو پشت

 ...جذبه ایول بابا

 ...نداشت هیچی اینم...  ماشاءاهلل کردم، چک رو هاشبکه یهمه

 دیگه نیار در بازی لوس آراد بابا: اومد بامین صدای...  دقیقه چند گذشت از بعد

 ...نشست مبل روی کنارم اومد بعدم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربران راسا و السا | عشق رادیکال

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

 

33 

 

 بازی؟ لوس کدوم ـ

 ...کنیمی اینجوری تو..  اینجا اومد، بار یه شده، پیدا پایه دختره یه حاال دیگه، بازی لوس همین ـ بامین

 فهمی؟می...  دزد...   دزدیم.. نیستیما جامعه این مهندس دکتر ما گی؟می داری چی فهمیمی بامین ـ

 ...بفهم... اینو بفهم... بدبختیم... بیفته لج ما با روزی یه دختره همین اگه دونیمی

 کونت سرمو شطرنج دست یه بیا: گفت و برداشت کنارش از را کوچکی کیف و... حاال نخور حرص بابا باشه ـ بامین

 ...شدیم بازی مشغول بامین با و دادم

 کوشن؟ هابچه ـ

 اتاقشون تو چپیدن جنابعالی ترس از ـ بامین

 ...یادمی بدم اینجوری خونه از... بیرون بیان بگو ـ گرفت خندم

 ...بیرون بپرین...  حله هابچه ـ زد داد بامین

 نفر 5 ما توسط خونه دوباره و شد پیدا شون  کله و سر کجا از شایا و آبتین و هیراد دونمنمی سوت یه عرض در

 ...هواااا رفت

 ششم فصل

 !اترین

 ...آتلیه رسیدیم باالخره ترافیک تو موندن کلی بعد ـ

 ...باال رفتم تند تند یکی تا دو را ها پله

 ...شد آتلیه وارد ارزو پشتش و امد زنگ صدای بالفاصله.... کشیدم رو هاپرده و کردم خاموش رو چراغا

 ....جون اترین سالم ـ آرزو

 !بودم رسیده تازه منم امدی موقعه خوش چه!! چطوری؟... سالم! ؟...ا ـ

 هعین روز یه میزاره ترافیک مگه اما سرم خیر بیام زودتر میخواستم من. بابا آره! خوبی؟ تو... عزیزم مرسی ـ آرزو

 .بیام زود آدم

 ...دارم کار خ امروز....  شد آماده حاال... باش! هه ـ

 ...بااااااش! ok ـ آرزو
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 چیکاره امروز! آمادم من ـ گفت و کرد درست موهاشو کمی و درآورد پالتوشو و میز رو گذاشت کیفشو سریع آرزو

 ؟؟!!!ایم

 ...... قراره....  امروز ؟؟؟؟.... امروز ـ گفتم کشداری حالت با

 ....!بده توپ مدل تا چند....  خانوم آرزو

 اههههههههه....! نه مدل! ن.....  واای ـ آروز

 ....موقوف اضافی حرف ـ

 و مولو تونست بالخره خنگم آرزو گرفتیم عکس مدل چند و کردیم کار فوکوس فولو، روی دقیقه 32ـ35 تقریباً

 ...!بدبختی به البته...  بگیره یاد فوکوسو

 ... گرفت عکس و داد شکسته پا و دست مدل تا چند کشت و خودش آروز هم دقیقه 22 تقریباً

 ....!بسه دیگه....  امروز واسه ـ گفتم و مبل رو انداختم خودمو...  بودم شده خسته خ

 ...! امد خوشم..  بود باطل خ ولی...  باشه ـ آرزو

 !؟...کنم چیکار!!! ؟...دارم مشکل دادن مدل با واقعاً من جووون اترین فقط

 ... اه...  دیگه خنگی بس از ـ دلم تو

 ...داره مشکالیی اولش کسی هر....  جون ارزو ن ـ ظاهری خنده با

 ... میگیری یاد کم کم..... نباش ناراحت

 نداری؟ کاری ـ شنبه تا... بود عالی....  جون اترین مرسی....  امیدوارم ـ گفت و برداشت کیفشو آرزو

 .... بابا دیگه گمشو ـ دلم تو

 ... بسالمت.....  عزیز ن ـ

 ...خداحافظ ـ آرزو

 ... کرد روانیم...  شکر رو خدا...  رفت ارزو

 رکا کلی و کردم می فتوشاپ باید عکسم تا چند... سرم رو بود ریخته مشتری کلی و بودم آتلیه تو شب 9 تا

 ... خونه رفتم کوفته و خسته و کندم آتلیه از دل باالخره... داشتم

...  پایین شدم سرازیر نشستم ها پله نرده روی و بیرون امدم اتاقم از....  امد در صدای که گذشت چقد دونم نمی

 ... خونه تو امد بابا
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 !نباشی خسته.... جون امیر سالم ـ زدم داد خنده با بلند

 ...نباشی نرده روی میمونا عینه تو خونه میام یبار من نمیشه ـ( خنده با) بابا

 !!! حال با چ...  میمونم عینه من واقعاً. جووووووون اخ ـ اترین

 !دخترم افرین! کن درست قهوه یه جون امیر واسه برو پاشو نگو پرت و چرت انقد! هه ـ بابا

 !!!DaDi چشم ـ گفتم بعد( سربازا عین) کوبیدم هم به مو پا مو سر کنار گذاشتم رو دستم

 ...کرد زمزمه آروم چیزیو و خنده زیر زد بابا

 ....ریخت هور قلبم افتادم صندوق گاو یاد لحظه یه...  قهوه کردن درست واسه رفتم من

 ....نه وای....  ی...وااا!! ؟.... گاوصندوقش سر بره بابا اگه واایی ـ

 .... برمیداره پول کارخونه صندوق گاو از همیشه.... ره نمی گاوصندوقش این سر هم بار 1 ـ 2 سال در بابا

 ....باال رفتم و فنجون تو ریختم و کردم درست رو ها قهوه

 ای دیگه چیز ـ گفتم و گذاشتم میز روی رو قهوه... رفت می ور تابش لپ با داشت و بود نشسته کاناپه روی بابا

 امیر؟؟؟ DaD دارید میل

 ...بخور خودتم بشین...  نکنه درذ دستت ـ بابا

 DaDiiiii رنگی شبت...  بخوابم میرم...  خوردم من....  مرررسی ـ

 ....بخیر شب ـ

 ....برد خوابم زود خیلی و تخت رو افتادم اتاقمو تو رفتم ـ

**** 

 .کردم رو و زیر تلویزیونو کاناالی و مبل رو دادم لم صبحونه، خوردن از بعد

 ....اه

 !خونه؟؟ کار میره ها جمعه بابا چرا اصن ـ اه....  گندی جعبه چه

 .بابام به زنگیدم و برداشتمو گوشیو... بود رفته سر خ حوصلم

 بله؟؟؟... له..  ب.. ـ بابا....  برداشت رو گوشی باالخره بوقی کلی بعد

 !!!کن خاموش موتورشو کمالی آقای... ا...س ـ بابا....  بابا سالم ـ گفتم میل بی
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 بزن حرف من با کن ولش رو کمالی آقای دیقه 1 بابا ـ گفتم کالفه

 !کن صدا و مسعود و زد حرف طرف اون با دوباره....  کن صبر دیقه یه دخترم ـ بابا

 ...شلوغه سرم. نمیاد االن! ن... بش بگم بار چند و حرف یه من

 بابااااا؟؟؟؟؟ ـ گفتم کالفه

 زنی؟؟؟ می زنگ موقعه این آخه چرا مگه؟؟؟؟ دارم کار چقد دونی نمی جان اترین ـ بابا

 ...!اه...  بزن بیا ـ دلم تو

 ...!اه...  خدافظ.... جان بابا باشه ـ گفتم کالفه

 ...کردم قطع گوشیو و نشدم بابا خداحافظی جواب منتظر

 ...مهنا به زنگیدم و گرفتم گوشیو دوباره....  ایییییش...  اصن منه تقصیر...  اه ـ

 ...مهنا به زنگیدم

 الو؟؟ ـ مهنا

 مهنا؟؟؟؟ ـ اترین

 ؟؟...خانم اترین سالم علیک ـ مهنا

 مهنا؟؟؟....  اهههه...  سالم...  ا ـ اترین

 دوباره؟؟؟ چیشده ـ مهنا

 ... رفته سر خ حوصلم... اینجا بیا پاشو من جوون مهنا ـ اترین

 ... بیا من مرگ

 ؟؟؟؟ االن ـ مهنا

 !فردااا پس...  پس ن ـ گفتم کالفه

 !رضام عمو خونه بریم میخوایم عصری... دارم کار کلی من االن ـ مهنا

 ...هامیری عصری...  نزن زرم...  بیا پاشو گمشو مهنا ـ

 !بای! یاااااااا بیای زود

 .گذشت دقیقه 12...  بیاد مهنا تا کردم کامپیوتر مشغول خودمو اتاقو تو رفتم....  کردم قطع تلفنو
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 ....بود مهنا...  شد بلند گوشیم صدای

 ها؟؟؟؟ ـ اترین

 ...درم جلو من اترین ـ مهنا

 2!!باال بیا میزنم درو االن...  ایووول ـ اترین

 ...تیراژه بریم هم با شو حاضر سریع کنیم؟؟ چیکار خونه تو اخه ـ مهنا

 ...بخرم مانتو عصر واسه خواممی من

 .یام می االن واستا دیقه دو!!! هستم رو تیراژه ـ اترین

 ...ها پارکنیگ تو بیار ماشینو فقط

 ...رهمی ابرومون تو ماشین با

 ...میریم من ماشین با

 ...بدو بابا باشه...  کثاااافت ـ محنا

**** 

 !بپوشش برو... بیاد بت خ کنم فک! چطوره؟ مانتواه این مهنا ـ

 ...بپوشمش برم بده...  خشگله خ...  آره ـ مهنا

 چطوره؟؟؟ اترین ـ گفت و کرد باز پرو اتاق در دیقه چند از بعد

 ...بگیر همینو...  ایول...  شدی عوض خ...  خشگله خ وای ـ شد گرد چشام

 !کردیم پیدا خوبی مانتویی باالخره گشتن ساعت 1 از بعد....  قشنگه خ اره ـ مهنا

 مداو پرو از پوشید لباسو مهنا دیقه چند از بعد... بذاره کیسه توی تا دادم فروشنده به گرفتن مهنا از رو مانتو

 شده سابح قبال...  خانوم بریم بیا ـ گفتم که کنه حساب تا درآورد پولشو کیف و کیفش توی کرد که دست بیرون

 ...  زدیم چشمکی بهش و... 

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اترین ـ مهنا

 کردی؟؟؟ حساب منو توخریدای...  خرید امدیم دوباره ما

... اینطور ریالم 322...  اونور منو تو! ؟....  اِ ـ بدو شد؟؟؟ چقد بگو برو ـ مهنا کنم؟ حساب بده مگه حاال ـ( خنده با)

 یان؟؟ ؟..  کنی مهمون میتونی بستنی تا دو پول جمع سر
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 هان؟.... کنم جبران جوری چه بعداً من اخه( ... جیغ با) اترین ـ مهنا

 ... میشه جبران خودش....  بخر بستنیتو...  بابا بیا ـ اترین

 ...!رررفیق دیونتم ـ ؟؟؟ کشیده و کرد بوس محکم بعد منو، گردن دو انداخت دستشو

 ...( کمتر.... ) تر کم ما ـ اترین

 هنام گوشی...  شدیم خوردن مشغول و( بودیم شکالت عاشق تامون دو چون)گرفتیم شکالتی بستنی دوتا خالصه

 بیا زودتر چه هر تا...  رفت و کرد خداحافظی بستنی خوردن از بعد مهنا دادن دستور بهش و...  دراومد صدا به

 خونه

 ...گشتم خیابون دور خوشگلم، ماشین بر سوار من

 کنم؟؟؟ چیکار حاال...  رفت که مهنام این...  اه ـ دلم تو

 1:22 ـ 5:32 ساعت تازه پرسممی خونه تو تنها 21 اسعت تا

 پاتوق یاد یدفعه که یانبخرم خودم واسه که بودم پیتزا فکر تو... بود مقابلم دقیقاً که پیتزایی به افتاد چشمم یهو

 ...!زد سرم به حال با فکر یه و....  داشت فاصله اینجا با کوچه چند دقیقاً که افتادم پسرا گروه اون

**** 

 .آوردم در صدا به زنگ

 ... ریخت که بدو...  در دم بیا بدو ـ گفتم تند! بله؟ ـ امد صدا

 ...دیگه بیا ـ گفتم عصبی ؟!؟ جان ـ

 عنیی...  کیه ندادم تشخیص بودن شده ستون مثه که پیتزا همه این پشت او...  شد باز خونه در دقیقه چند از بعد

 تویی؟؟؟؟؟ اترین ـ امد صداش...  نبود معلوم قیافشو

 ...افتاد...  بگیری اینارو میخوای ـ هگفتم خند با

 ...بود آبتین دیدم قیافشو...  گرفت ازم رو پیتزاها یهمه

 !سالم راستی ـ گفتم و مالوندم بود گرفته درد که دستامو کمی و زدم لبخندی

 خریدی؟ اینهمه چی واسه ؟؟؟؟؟؟؟ پیتزا همه این..  سالم ـ آبتین

 .کنیم درست پیتزا بزرگ دستی کار که هم با که خریدم اینارو میدونی ـ اترین

 دیگه؟؟؟ بخوریم که خریدم را این جان باالم
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 خریدی؟؟؟ ماهم واسه یعنی بخوریم؟؟؟ آبتین

 !بخرم خودم واسه پیتزا 7 گفتم شد باز اشتهام وقت چند دیدم پس ن ـ گفتم کالفه

 ....دیگه بخوریم هم با خریدم بابا اه

 ...شد سبز علف پام زیر تو؟؟؟ بریم میخوای حاال

 !اومده؟؟؟ کی ببینید بیاین ها بچه ـ گفت بلند آبتین...  شدیم پاتوق وارد!  بریم...  هه ـ آبتین

 ن؟؟؟؟ امده؟ اترین ـ زد داد بلند اتاقش از هیراد

 منم؟؟ معلومه که مزاحمم روز هر انقدر یعنی ـ گفتم و خندیدم

 سالم...  بابا ن هه ـ گفت و زد لبخند بیرون امد تاق از هیراد

 ..  سالم ـ اترین

 ... زنه نمی سر بیچاره بدبخت، ما به تو بجز کسی هستیم همه اخه ـ هیراد

 ـ گفت شایا و گرفتند و هیراد حرف ادامه پرسی احوال و سالم از بعد و بیرون امدن اتاقش از هم بامین و شایا

 ختری همدیگه، بجز سال دو یکی این ما میشه ورت با...  میزنی سر ما به که هستی کسی اولین تو اترین، خدایی

 ....ندیدیم و دیگر کسه

 زحمت اترین راستی....  که بردین اترین پیش ابرومونو پاک...  بسه...  بابا ـ گفت بیرون امد خونه آشپز از آبتین

 ... کرده مهمونمون امشبو شام کشیده،

 !!بلدی؟؟ آشپزیم مگه ؟؟؟....  اِ ـ هیراد

 چی؟؟؟ واسه آشپزی هست کوچتون سر پیتزاییی وقتی تا ـ گفتم کشدار

 ...ایوووول ؟؟؟ پیتزااااااا ـ هیراد

 ...بودم کرده هوس منم ـ بامین

 ...بعد....  بیاد وایسیم.... شه نمی که آراد بدون ـ شایا

 ؟؟؟؟ میاد کی ؟؟. نیومده چرا آراد پ ـ بامین

 گرد چشماش( من وجود البته که) ما جمع دیدن با و برگردوند سرشو...  تو امد آراد و شد باز پاتوق در لحظه همون

 ....شد

 ....بود خیرت و ذکر االن همین....  آراد ایول ؟... اِ ـ بامین
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 !!!رسیدی؟ موقع خوش خیلی

 !؟... جَمعِه جمعتون ـ گفت بامین حرف ب توجه بی آراد

 !رسیدی که بودی کم تو فقط....  اره ـ هیراد

 ...رفت اتاقش بسمت ما به توجه بی رفت ایغره چشم آراد

 که؟؟ بودی ماشین با همیشه آراد؟؟ کو ماشینت ـ کرد میخکوبش شایا صدای

 .آمد هیراد صدای دوباره که برداشت قدمی...  کارواش دادمش ـ گفت میل بی آراد

 !گرفته؟ پیتزا اترین...  بخوریم شام خواییم می بیا سریع آراد ـ هیراد

 !نیست؟ ای دیگه سئوال...  ندارم میل ـ گفت و زد عصبی پوزخند آراد

 !!!شه ـ گفت متعصب شایا

 شد؟ ناراحت من بخاطر ـ گفتم آروم... کوبید محکم در و شد اتاقش وارد آراد و

 ...بیرون میاد دیگه دیقه چند خودش بیخیال نه ـ هیراد

**** 

 ...پیتزا خوردن مشغول و بودیم نشسته هم دور گرد بامین و شایا و هیراد و من

 !نکنه درد دستت....  خوبه خیلی ـ گفت بدبختی به بود پر دهنش که حالی در هیراد

 ...خوشمزس خیلی که اینه منظورش اترین ـ گفت و خندید شایا

 ...شایا سر رو کرد خالی نوشابشو لیوان و کرد ایمزه با اخم هیراد و خندیدیم هیراد حرف به همه

 دلمو فقط من.....  افتاد راه جهانی جنگ همشون بین خالصه....  و هیراد صورت تو زد رو پیتزا تیکه هم شای

 ...بود شده دیدنی هاشون قیافه... میزدم قهقهه و خندیدم می بشون بودمو گرفته

 که بودم شده زود آراد صورت روی. رفت می ور تلویزیون باکاناالی و بود نشسته مبل روی ما به توجه بی آراد

 .کرد جلب رو توجهم شایا صدای

 نک پرت رو پیتزا تیکه اون....  اون اترین...  اترین ـ زد داد بود گرفته محکم و هیراد پای و دست که حالی در شایا

 زرگب پیتزای تیکه یه فقط... شد چی اصن نفهمیدم...  گرفتم پاشو و دست تا بدو...  بدو... هیراد صورت تو پرت... 

 ....کردم پرتاب رو پیتزا و گرفتم نشونه و هیراد صورت و برداشتم

 ... و داد جاخالی یعنی و زد کنار صورتشو سریع خیلی هیراد
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 ....!رفت آراد سمت به دقیقا پیتزا

 ...ایستاد قلبم دیدم که چیزی با کردم باز چشمامو وقتی لحظه چند از بعد و بستم چشمامو فقط من و

 بود دهچسبی که پیتزایی داشت و بود انداخته پایین سرشو بود کرده پیدا قرمز و عصبی صورتی که حالی که آراد

 ...کردمی نگاه( قلبش ناحیه شاید)پیرهنش روی

 ادآر ـ گفت آراد به رو کند جمعش خواستمی انگار که جوری یه بامین...  پایین انداختم سرمو و گزیدم اروم لبمو

 ...نده ادامه و بخوره حرفشو بامین شد باعث آراد سکوت...  من...  کن عوض لباستو...  برو...  خوایمی.... 

 رهمسخ این این ـ گفت عصبی کردمی جدا پیرهنش از وو پیتزا که حالی در و شد بلند صندلی روی از کالفه آراد

 .کنید تموم رو هابازی

 ...شد اتاقش وارد و زمین روی انداخت رو پیتزا بعد و

 !!ن؟... زدم گند...  وای ـ گفتم و دادم بیرون عمیقی نفس

 ... کردمنمی فک...  من

 ...بیخیال بابا ـ شایا

 ...نبود تو تقصیر کنی؟ فکر بش خوادنمی دیگر....  افتاده که اتفاقی ـ هیراد

 ...خونه امدم 9 ـ 5/8ساعت کردمو خداحافظی ازشون باالخره و بودم هابچه کنار هم دیگه ساعت نیم خالصه

 ...میخندیدم بش و گرفتمی خندم گهگاهی... بودم بود، افتاده که اتفاقی فکر تو همش

 ...بود باحال خ آراد عصبی یقیافه چون

 ....میترسیدم یکم شایدم... کشیدم می خجالت و گزیدم می لبمو هم گاهی و

 ...!ترسناکه آراد، عصبی یقیافه واقعاً چون

 !رفتم بخواب بمونم بابا منتظر اینکه بدون خیال و فکر کلی با شب،.... حال بهر

**** 

 هفتم فصل

 ... بعد هفته دو... 

 ...پریدم خواب از در زنگ صدای با

 ...کنه باز رو در این یکی هابچه ـ
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 ...کن باز رو در اون شایا ـ بامین

 ...کن باز رو در اون آبتین ـ شایا

 کن باز رو در اون دستت قربون جان هیراد ـ آبتین

 ...چه من به ـ هیراد

 ....باز درو بود دختره این اگه هابچه گفتم بلند صدای با... است دختره این باز نکنه... هستن همشون که اینا...  اِ

 ...اترینه... کردم باز من هابچه: کرد قطع حرفمو هیراد که

 ...نکنید باز نگفتم مگه: گفتم و شدم پا جام از عصبانیت با

 ...نگفتی...  نه ـ بامین

 ...نمیشه بد که تو واسه: بهش کردم رو حرص با

 ...شدم اتاقم وارد هم بعد و

**** 

 ...بردم من... هورااااااا ـ

 ...میشه بلند صداش بار یک دقیقه 5 هر و اینجاست ساعت یه اترین...  ااااه

 ...اعصابه رو واقعاً دیگه

 ...بود باهاش کلکل حال در االنم و برده که... کردهمی بازی شطرنج هیراد با داشته انگار...  بیرون اومدم اتاقم از

 ... دیگه بردم...  نکن نامردی بابا ـ اترین

 ...نکردم قبول باختمو هنوز که من.... ن ـ هیراد

 ...هه... بردم که اینه مهم ـ اترین

 ...عصبانیت و حرص با البته... زدم حرف باهاش بار اولین واسه و ایستادم روبروش رفتم

 نداری؟ زندگی و کار تو ـ

 منی؟ با: گفت و کرد نگاه برش و دور به کمی

 هست؟ اینجا ایدیگه مزاحم تو از غیر مگه ـ
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 بهش توجهی هیچ ولی...  پرت و چرت حرفای این از....  نگو و بسه که کردمی اشاره بهم سرش پشت از بامین

 ...نکردم

 ... تو دارم آتلیه یه...  که هم کارم... دیدین که زندگیمو ـ اترین

 اونجا؟ بری خواینمی....  اتآتلیه این حاال... بسه باشه...  باشه: دادم تکون دستمو

 ...ندارم مشتری امروز...  نه ـ اترین

 ...نگرفتی منظورمو: دادم تکونی سرمو

 ... بیرون بفرمائید لطفاً میشه اشمؤدبانه... گرفتم خوب خیلی چرا ـ اترین

 ...بفرمائید حاال...  آفرین ـ

 ؟...نرم اگه: کرد قالب اشسینه رو هاشودست

 ... میرم من ـ

 ...بیرون زدم خونه از و

 نرم؟؟ اگه...  پررو دختره

 ...بیرون میندازم رو تو... میرمنمی من...  نری دیگه دفعه

 ...شدم میخکوب سرجام آشنا صدای هی با که بودم نشده دور خونه از متر 22 هنوز

 آررراااد ـ

 ممکنه؟ مگه... نه... صدا سمت برگردوندم مو رو

 پارمیدا؟: گفتم لب زیر آروم

 شناختی؟ منو....  واااای: گفت ذوق با پارمیدا

 ...نشناسی شاید گفتم.. شدم عوض انقدر آخه: باال انداخت ابروهاشو بعد و

 ایقهوه یکی... رنگش دو و ریز چشای با پارمیدا همون... بود که هست زشتی همون... بود نشده عوض اصال اتفاقاً

 دهش جلفتر انگار که تفاوت این با... بالیدمی چشماش به هم همیشه که...  بدرنگ سبز یه اشدیگه یکی و روشن

 ....بیرون بود ریخته شالش جلوی از و بود کرده باز وسط فرق اشو،کرده رنگ بلوند موهای... بود

 کردم؟ تغییر... شده چی ـ پارمیدا

 ...اصالً...  ن: گفتم سردی لحن با
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 ارفش و گرفت دستامو دوتا و جلو آورد دستاشو... کرد غیرمنتظره حرکت یه بعد، ولی خوابیده بادش ذره انگاریه

 ...داد

 ولمون دیگه.... نگو که... بووووود شده تنگ برات دلم انقد.... خودتی یعنی..  نمیشه باورم...  آراد وای ـ پارمیدا

 نه؟... بری کنینمی

 به حتماً باید: داد ادامه همینطور اونم... ندادم جوابشو... بده نجات دستش از منو جوری یه خودت... خدایا واااای

 ...دادم دستت از همیهش واسه کردم فک... بدم خبر پاپا

 ...باشم راحت لحظه یه بتونم عمراً دیگه...  بگه باباش به اگه.... نه

 کردی؟ تعجب هم تو آراد؟ شد چی ـ پارمیدا

 ....کرد جدا هم از اینجوری رو تا دو ما سرنوشت چرا دونمنمی ـ کشید آهی بعد و

 ...درآوردم دستش تو از دستامو... کردممی قاطی داشتم کمکم دیگه

 کردی؟ عروسی تو: گفت مقدمهبی یهو که

 ...زد زل بهم نگرانی با و

 ...ن: گفتم حرص با

 ...ببخشید... دارم کار من: دادم ادامه و

 ....رفتم خونه سمت به سریع و برگدوندم رو و

 ....میشه خوشحال خیلی بفهمه پاپا...  آراااااااااااااااد خداحافظ: اومد پشت از صداش که

 ...نشنیدم حرفاشو بقیه و شدم پاتوق وارد که گفتمی هم ایدیگه چیزای یه داشت

**** 

 ....بودن زده زل بهم شده گرد چشای با هابچه

 چی؟؟ ـ بامین

 بوده؟ خودش مطمئنی ـ هیراد

 !چندششششش... اه...  انداختم دستام به نگاهی

 ...کرده پیدا منو پارمیدا فهمیدن شون خانواده کل دیگه االن... بود پارمیدا خود... بابا آره ـ

 ...شدی بدبخت یعنی اینم ـ آبتین
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 ...اشهلحظه یه واسه بدبخت هه ـ

 کنی؟ چیکار میخوای االن خب ـ شایا

 ...کنننمی ولم دیگه شناسم،می رو اینا خانواده من که اونجوری... دونمنمی ـ

 ...مسلمه که اون ـ بامین

 :گفتم مکث کمی از بعد و... ندیدم پارمیدا مثل سیریشی دختر یه بارم یه...  عمرم سال 15 این تو: گفتم حرص با

 ... اترین از غیر البته

 ...زدی زر یگه اینو ـ هیراد

 ...نیست سیریش...  باشه چی هر اترین دیگه ـ شایا

 پارمیدا حد در نه واقعاً ولی...  بود سیریش ذره یه البته... گفتمی راست

 رو؟ دختر پیچوندیش چجوری...  کنین ول اینارو.. حاال خب آبتین

 ...!!!ن: گفتم یهو

 ...پیشونیم رو کوبیدم دست، با و

 باز؟؟ کردی غلطی چه ـ بامین

 ...خونه تو اومدم مستقیم بود، سرم پشت پارمیدا وقتی... شدم بدبخت یعنی ـ

 ...گرفت یاد که هم تو خونه دختره... آراد سرت بر خاااااک یعنی: سرم تو زد محکم دونه یه بامین

 ...کنهنمی ولت دیگه

 کنم؟ کار چی ـ

 ...زدی خودت که گندیه: باال انداخت ابروهاشو بامین

 ...بیرون بریم این اتاق از پاشین... پاشین هابچه: گفت بقیه به رو و

 داشت وقتی... شد خارج اتاقم از که بود نفری آخرین بامین... پاشدن جاشون از و انداختن من به نگاهی ها بچه

 ...کن گریه خودت بدبختی به بشین هم تو: گفت بیرون، رفتمی

 خودم سمت به و گرفت هوا رو که طرفش کردم پرت را کوچکی رنگ سبز توپ یعنی بود، دستم دم که چیزی اون

 ...کرد پرتش

 ...نکن خالی من سر لطفاً ایعصبانی دیگه ـ بامین
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 ...رفت و بست رو در و

 !پررو یپسره

**** 

 ...بعد روز دو

 ...دارن کار باتو در دم....  آرااااد ـ بامین

 کیه؟ ـ

 ...کیه ببین در دم برو...  دونممی چه من ـ بامین

 ...کیه هر تو بیاد بگو...  ندارم حوصله و حال من بامین

 ..بری باید خودت..  نمیشه ـ بامین

 ...!ایمسخره خیلی... اااااه ـ

 ...کردم باز رو در و دادم بیرون صدا با نفسمو... شدم حیاط وارد و پاشدم جام از

 ...اومد سرم ترسیدممی که بالیی همون وای

 ...عزیزم سالم ـ پارمیدا

 ...سالم: گفتم خشک خیلی

 تو؟ بیام کنینمی دعوتم ـ پارمیدا

 ...بگو کارتو... راحتم اینجا...  نه ـ

 ...شدیا بداخالق آراد... اااا: کرد اخم پارمیدا

 ...بگو کارتو...  بودم ـ

 گفتم اپاپ به مناسبه فرصت دیدم منم...  دوباره گرفته مهمونی پاپا.....  واااای: کوبید هم به دستاشو ذوق با پارمیدا

 ...بیای باید حتماً گفته... کردم پیدا رو تو

 کننده کسل هایمهمونی همون دوباره....  وااای

 ...کن عذرخواهی بابات از...  گرفتارم متأسفانه ـ
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 یربط هیچ منم به...  مهمونی کشونهمی رو تو زور، به شده... شناسیمی که رو پاپا... نیستم ایکاره من ـ پارمیدا

 ...نداره

 اونوقت؟ کنه پیدا منو خوادمی کجا از بابات ـ

 ...دادم پاپا به رو اینجا آدرس دیروز همین بابا... من ـ کرد اشاره خودش به

 ...کرده عمل قویتر BBC از

 دیگه؟؟ میای پس ـ پارمیدا

 ...نداشتم ایچاره انگار

 ...باشم برات خوبی همراه بتونم امیدوارم ـ پارمیدا

 ...بهم کرد قالب خودشو راحت خیلی هان؟

 ...درمیاره بال میای بگم پاپا به.. رفتم من.. آراااااد خداحافظ ـ پارمیدا

 .رفت و شد ماشینش سوار هم، بعد و

**** 

 ...برات بمیرم... آخی ـ شایا

 ...ندارم اعصاب شو، خفه شایا ـ

 هنچسب پارمیدا کامل روز یه ولی کنم خودکشی دادممی ترجیح بودم تو جای من: گفت و داد تکون سری ـ بامین

 ...بهم

 کامل؟ روز یه ـ آبتین

 ...رفیق ببینم رو تو شدن نابود اینجوری توانمنمی من: گفت ایمسخره حالت با هیراد

 ...سرش تو خورد که هیراد، طرف کردم پرت را مبل کوسن

 ...گیرممی کمک کیا از دارم ببین منو ـ

 !!کنا صحبت درست...  هوووو ـ آبتین

 ...ندارم حوصله سرجات بشین آبتین ـ

 مهمونی نرو خب... ندارم حوصله کوفتو ای ـ بامین
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 میندازه میداره ور جا این از منو قاشق با میاد نرم اگه دونممی من... باباش داده رو اینجا آدرس پارمیدا...  خره ـ

 ...مهمونی وسط

 ...مونهنمی بیشتر راه یه پس ـ شایا

 چی؟ ـ

 ...کنی فرار اینکه ـ شایا

 ...خنده زیر زدن همشون و

 ...بکنین من حال به فکری یه کنممی خواهش بابا.. خندیدم...  هر هر: گفتم حرص با

 که. ..کامل مهمونی یه به برسه چه...  ثانیه یه واسه حتی کنم تحمّل رو سیریش پارمیدای این توانمنمی واقعاً من

 ...بابا بمیر...  «باشم برات خوبی همراه بتونم امیدوارم» گفت خانم

 ...کنی کار چی فهمیدم...  ایول: زد داد آبتین

 کنم؟ کار چی خو جدّی؟ چی؟ ـ شدم خیز نیم

 ...ببر خودت با همراه یه ـ آبتین

 چی؟: زدم داد تقریباً

 ...ببر خودت با همراه یه.....  میگه راست ـ هیراد

 ...نگین پرت و چرت میشه: گفتم حرص با

 ...شی خالص پارمیدا دست از تونیمی اینجوری خره... چیه پرت و چرت ـ شایا

 ...میگینا هوا رو چیزی یه فقط ببرم؟ خودم با وردارم رو دختری کدوم حاال ـ

 ...دختر زیاده که چیز ـ آبتین

 به نم با رو امشب یه میشه ببخشید،» بگم بگیرم رو دختر یه دست...  خیابون تو برم حتما... میگی راست...  اره ـ

 کنم؟ همینکارو میخواین آره؟... هستم هم خدمتت در میگه کنهمی قبول میل کمال با اونم «بیاین؟ مهمونی

 ...اترین: گفت متفکرانه بود، ساکت لحظه اون تا که بامین

 اترین؟؟ ـ

 ...ببر خودت با اترینو آره ـ بامین

 ...خودشه ایول: زد هوا تو بشکنی هیراد
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 ... عمرا ـ

 اصالً که را ذختری یه که اینه از بهتر... شناسهمی رو تو اون هم شناسیمی اونو تو هم..  ایدیووونه خیلی ـ بامین

 ...بهتره همه از اترین... ببری خودت با شناسینمی

 .… Yes, Atrin is the best choice ـ آبتین

 ...بلدی انگلیسی فهمیدم..  باش ـ شایا

 شناسی؟نمی منو مگه تو...  انتخابه بهترین اترین که کردی غلط

 ..کن تحمل رو پارمیدا همون برو پس ـ باال انداخت هاشو شونه بامین

 ....نه ـ

 .... اترین پس ـ هیراد

 ... نه ـ

 ...دیگه پارمیدا ـ شایا

 ...  نه ـ

 .…So … Artin is the best choice ـ آبتین

 No ـ

 کن رزور جا یه آبادامین بزن زنگ یه دستت قربون جان هیراد ولی....  بهتره پارمیدا همون....  مرض و درد ـ بامین

 ...برگرده مهمونی او از کامل روانی سالمت با این کنمنمی تضمین من... 

 شی؟ خفه داری دوست قدیمی، رفیق...  من همراه و دوست جان، بامین ـ

 ...دیگه اترین پس ـ شایا

 ... نه ـ

 ...کوفت: گفتن هم با همشون

 ...نبود اون منظورم...  نه ـ

 زدی؟ گندی چه دوباره پس ـ بامین

 ... زنمه بگم اونجا ببرم خودم با وردارم اترینو اونوقت... نه: گفتم منم «کردی؟ عروسی تو» پرسید ازم پارمیدا ـ
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 زنته؟ مگه ـ هیراد

 ...شدممی عصبی داشتم دیگه

 ... گفتم جدی: گفتم جدی لحن بایه

 ...نامزدمه گیمی حله که این خب ـ بامین

 ... چیه منظورش فهمیدم که...  بهش بپرم امدم

 ...گرفتم ایول ـ

 .…I said , … Atrin is the best choice آبتین ـ

 ...No ـ

 مرگته؟ چه دیگه: گفت کالفه شایا

 ...کنم فکر باید... نمیشه که جوری همین ـ

 ...اومده خواستگار واسش انگار...  لووس ـ هیراد

 ...نشه مزاحم کسی خواهشاً: گفتم شدم،می اتاقم وارد که حالی در و پاشدم جام از

 ...بستم را اتاقم در و

 ...گفتننمی بد هم خیلی....  شاید... هابچه پیشنهاد روی کردن فکر به کردم شروع و

 هشتم فصل

 ...بفرمایید حاال. افرین ـ آراد

 باشم کامل غرور و نفس به اعتماد با و کردم سعی بگم چی باید دونستم نمی

 ؟؟؟ نرم اگه گفتم و کردم قالب سینم روی دستمو همین، بخاطر میووردم کم نباید

 ....!!!! میرم من ـ گفت تند آراد

 ...!شد خارج پاتوق از زود خ و رفت در بسمت گفت اینو

 ....بطرفم هابچه نگاه سنگینی...! بشینم اونجا تونستمنمی دیگه

 ... طرف یه داد می عذابم و بودمو درآورد خودم که بازی پررو

 ... طرف یه بودم شده آراد توسط که تحقیرم
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 ...بیرون زدم پاتوق از اروم و مختصر خداحافظی یه با و برداشتم کیفمو

 ؟؟؟ این ن؟؟؟... شدم خشک سرجام دیدم، که چیزی با

 چرا؟؟ کیه؟؟ ؟؟ دیگه این

 ...کردم تهی قالب زدمی حرف آراد با و کردمی عشوه و ناز داشت و بود گرفته و آراد دستای که دختری دیدن با

 سوار سریع خیلی...  دویدم ماشینم طرف و درامدم هنگ از باشم حالت تواون تونستمنمی دیگه ـ ریخت قلبم

 ...شدم دور اونجا از باشم داشته تونستم می که سرعت اخرین با و پدال رو گذاشتم پامو و شدم

 بود؟؟ کی اون ـ گفتم می خودم با اروم...  بودم هنگ تو هنوز

 شه؟؟می مگر ؟؟ آرااااددد با بود؟؟؟ دختر اون

 شه؟؟می مگه ـ گفتم بلند و زدم فرمون روی محکم دستمو

 ...چشمم جلوی میومد اراد و دختره اون تصویر

 اصن شه؟؟می مگه ـ میزدم حرف خودم با داشتم بغضی... بودم ناراحت... بودم عصبی ایستادم قرمز چراغ پشت

 بود؟؟ کی دختر اون

 ....داره مشکل من با فقط اون پس...  هه

 ....مشکلم براش من فقط....  نداره مشکل دخترا به

 ... فقط منم مشکلش ـ زدم دادم و کوبیدم محکم دستمو

 لعنتیییییییییییییی...  آشغال لعنتی

 !عوضیییییییییی..  میاااااد بدم ازت...  ازت میاد بدم

 و گرد چشمای با هستن خانواده یه که کناری ماشین دیدم دفعه یه ک کردم ریز چشممو فرمون به زدم مو سر

 ...!شدن خیره بم متعجب

 .کردم اونوری رومو زدمو رنگی کم لبخنده...!  و بود بلند صدام خ...  فهمیدم تازه ـ وای

 ....کردم فرار نگاه کلی سنگینی از و دادم گاز سریع خیلی چراغ شدن سبز با

 ....دادم فحش و زدمش آراد جای به جنگیدم فرمون با کلی خونه به رسیدن تا

 ...!مبل رو افتاد و شدم خونه وارد سریع خ
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 به( کوسن)مبلو پشتی و شدم بلند مبل روی از عصبی... کردنمی ولم آراد با دختره اون تصویر و آراد تحقیرهای اما

 ...یادنمی خوشش من از فقط...  کنهمی حال دخترا با هم خیلی ـ زدم داد و کردم پرتاب دیوار

 چه به تو اصن...  مغرور لعنتی یادمی بدم ازت ـ زدم داد و مبل روی رفتم سر با... یادنمی خوشش من از فقط...  آره

 !کنی؟می تحقیر منو حقی

 !؟؟...ها ؟؟ هستی کی تو اصن

 تووووووووو؟ کییی ـ زدم داد وجودم ته صدای آخرین با

 ...پیچید خونه کل تو که بود بلند انقد صدام

 ...بود آورده درد گوشامو بود شبیه فریاد به که صدای از بعد

 ...گرفت فرا رو خونه کل تلخی و مبهم سکوت

 ...شد اسم و لحظه اون تصور باعث باز که سکوتی

 ...!!!شکست کردم نمی فکرشو اصن خودم که چیزی با تلخ سکوت

 موبایل زنگ صدای ن... بود در صدای ن... چیز اون

 ...بود من هق هق صدای...  فقط اون

 ...باشه خودم از کردمنمی باور که هقی هق

 ...کردممی گریه اون بخاطر داشتم واقعاً...  من ولی

 ...!!زدممی زجه

 ...برد خوابم مبل همون روی که... گذشت چقد دونمنمی

 تلخ هایگریه و خیس صورت با شیرین، خواب یه

 دلم یطرف از... کردم فراموش کامل پاتوقو... بودم آتلیه و دانشگاه و درس سرگرم که روز چند گذشت از بعد

 ...! و روز اون طرف یه از...  پیششون برم میخواست

 !اهههه میرم؟؟؟؟!! ن؟ برم؟؟؟ ـ گفتم خودم با باز... اه...  اما

 فکر این با...!!  جووووووون اخ ـ گردیبرمی زود اونم ساعت نیم فقط!!! کن فک...  کن فک ـ کن فک اترین اه

 یپت یه و ایقهوه بوت و مشکی لوله جین شلوار با کوتاه ایقهوه مانتوی یه و کردم کارامو و گرفتم دوش یه سریع

 ...! رفتم پاتوق سمت به!!! خالصه هلو
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**** 

 رفت هممون نگاه و شد باز آراد اتاق در دفعه یه که کردمی دست تنظیماتشو داشتم بودمو هیراد گوشی درگیر

 این و مکان و زمان موقعیت به توجه بی و امد سمتم به و گفت آروم چیزیو انگار من دیدن با آراد آراد، توصورت

 ـ فتمگ مکث با. کردم کپ بزنیم؟ حرف هم با میشه ـ( پرسشگر حالت به) گفت و باال داد ابروهاشون از یکی حرفا

 !!!توام با پ ـ آراد...!  نه خوب ـ اترین!! هست؟ من جلوی ایدیگه کسه تو جز به ـ آراد منی؟؟؟ با ـ با

 !!بیای دنبالم شهمی پس خوب ـ آراد! آهان ـ اترین

 کردن،می نگام منتظر و متعجب چشمای با کدوم هر که هابچه به نگاهی با و دادم تکون مثبت عالمت به سرمو

 بهم نگاهی متعجب آراد... بست رو در آراد. شدم آراد اتاق وارد آراد پشت اینکه بعد...  افتاد راه آراد دنبالم

 !ترسیدی؟ ـ گفت و انداخت

 !ندارم بات کاری من! نترس ـ آراد

 ...!بشین لطفاً حاال

 شروع خودم که بزنه حرفی خواست و نشست روش و کشید بیرون میزشو صندلی آرادم و نشستم تخت روی

 خواینمی حتماً...  بگین چی خواینمی شما میزنم حدس من آراد آقای ـ( بزنم حرف مغرورانه کردم سعی) کردم

 کلمش من با فقط کالً شما میدونید!! اینجا؟؟ میام اینکه از چیه انگیزم اینکه یا ندارم زندگی و کار که بدونید

 از و یرمم من منم مشکل اگه باشه...  دوستاتونه و شما به متعلق اینجا باالخره...  نیست شما تقصیر البته! دارین؟

 .کردم باز سریع و محکم در و رفتم در بسمت و پاشدم تخت روی

 دایص که بیرون برم اتاق از خواستم و خنده زیر زدم... اتاق تو افتادن در پشت از آبتین و شایا و هیراد دفعه یه که

. رممی دارم همین بخاطر! بگه خواد می چی دوستتون میدونستم ـ( گفتم کالفه) اترین کجا؟؟؟ اترین ـ امد هیراد

 گی؟؟؟؟نمی چرا آراد ـ گفت و کرد آراد به رو آبتین بگه؟؟؟ بت دیگه چی یه خوادمی آراد ولی اترین، ـ آبتین

 بزنم؟ حرف من میزاره خانوم این مگه ـ گفت و کرد جمع سینش تو دستاشو آراد

 بود؟؟؟ اشتباه حدسم یعنی ـ گفتم و اراد طرف برگشتم

 کامالً ـ آراد

 ؟؟ بیرون برین خوایننمی شماها ـ گفت و کرد هابچه به رو اراد نسشتم، مبل روی و سرجام و برگشتم

 !!!نه ـ گفتن پررویی با هایبچه

 باشه؟ بده جوابمو کلمه یک با فقط پرسممی ازت سئوال یه ـ گفت و کرد من به رو آرادم

 ...!پرس...ب...  باشه....  ه....باش ـ گفتم آروم
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 ـ گفت و کرد کوچیک چشماشو که حالی در و کرد نگا چشمامم تو آراد

 باشی؟؟؟ بام شب یه میتونی

 گفت؟؟ چی این...  کرد یخ دستام. ایستاد قلبم

 نم روی که شایا و هیراد و آبتین منتظر نگاه...  چرخندم نگاهمو!! گفتم؟؟می چی!! دادممی جواب کلمه یه با باید

 چیز تا دو بین بستم چشامو لحظه یه... کردمی نگام داشت و بود وایساده سینه به دست که اراد خود و بود زوم

 ...کردم گیر

 ...گفتم وقفه...  وقفه....  کرد خودشو کار لحظه یه همون اما! احساس و عقل

 !هستم آره ـ یعنی ه....ن...ه...ن

 و آبتین اما.. زد رضایت از پوزخندی تنها آراد جوابم این با( کرد تصرفت عقلمو احساسم، لحظه یه همون اره)

 سرجاش آراد چیه؟؟؟ قضیش شب اون حاال ـ گفتم اروم...! پریدن پایین و باال و کردن ذوق کلی شایا و هیراد

 ...بودم کرده قبول که منم! گفت چیو همه و کردن تعریف به کرد شروع و نشست

 نهم فصل

 اترین

 نهمی واسه بودم، نخوابیده خوب اصالً دیشب... بود نیم و یک حدود ساعت...  خونه بودم برگشته دانشگاه از تازه

 ...میومد خوابم خیلی

 ...دادم لم مبل روی همیشه مثل لباسام، کردن عوض از بعد

 ...خورد زنگ گوشیم که بردمی خوابم داشت تازه

 ...دادم جواب حوصلهبی و برداشتم بسته چشای با

 هاااان؟؟ ـ

 ...دیگه الوئه همون منظورت ـ بامین

 فرداست؟ مهمونی نگفتین مگه شده؟ چی... چی هر حاال ـ

 است؟ خونه بابات...  آره که اون ـ بامین

 ...نیست دونیمی خودت خوبه ـ

 ...اونجائیم دیگه ربع یه تا آراد منو...  پس خب ـ بامین
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 چی؟ واسه چی؟: پریدم جام از

 خب؟.... باشین هماهنگ رو چیزا سری یه باید اینکه واسه ـ بامین

 ...خدافظ بیاین باشه...  ب ـ

 ..خدافظ ـ بامین

 ...بود تنم تاپ یه چون... کردم عوض لباسامو بعدم...  گرفتم کوچولو دوش یه رفتم اول...  شدم بلند جام از زود

 قعمو همین دقیقاً... کردم سرم هم براقمو مشکی شال... رب سه آستین بلوز یه با کردم پام مشکیمو جیب شلوار

 ...زدن و در زنگ

 ...بودن خودشون... کردم باز

 ...شدن خونه وارد دقیقه دو گذشت از بعد

 سالاااام ـ

 ...سالم بامین ـ

 ...نشستن مبل روی دوتاشون و کرد کوتاهی سالم هم آراد

 چایی و میوه خانم، و خوب دخترای این مثل رفتم اول پس... باشه زشت ذره یه شاید گفتم که بشینم اومدم منم

 ...نشستم بعد و آوردم

 خب؟ ـ

 چی؟ که خب ـ بامین

 اینجا؟ اومدین راهو اینهمه چی واسه ـ

 ...گفتم تلفن پشت که اونو..  آهاااان ـ بامین

 ...خب ـ

 چی؟ که خب ـ بامین

 ...بامین سر تو زد یکی آراد

 بشی؟ جدی تونیمی دقیقه دو ـ آراد

 ..نکش خجالت..  بزن بیا... باشه ـ آورد دستاشو بامین
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 ...هم با ما باشیم هماهنگ چیو بگین خب..  وایسین دیقه یه بابا ـ

 ...کنید رفتار هم با واقعی نامزدای عین مهمونی تو باید اینکه اول...... آهان ـ بامین

 خب ـ( کالفه) آراد و من

 .باشه ست هم با لباساتون باید داره امکان که جایی تا. آهااان...  اینکه دیگه ـ بامین

 خب ـ آراد و من

 ...کن گوش تو آراد...  اینکه اول خب.... رسهنمی ذهنم به چیزی فعالً...  خب...  دیگه ـ بامین

 ...بگو ـ آراد

 گه؟می چی اترین به پارمیدا جلوی ـ بامین

 ...اترین ـ آراد

 ...عزیزم یا عشقم یا... نخیر ـ بامین

 ...بابا برو ـ آراد

 گی؟می چی آراد به پارمیدا جلوی...  اترین کن گوش تو حاال ـ بامین

 ...آراد ـ

 ...عزیزم یا عشقم یا...  نخیر ـ بامین

 ... عمراً ـ

 بپوشی؟ میخوای چی تو آراد... لباس سراغ میریم... نیستین بشو آدم تا دو شما.... اه ـ بامین

 ...دیگه پوشممی یکیشو حاال...  دارم لباس عالمه یه من ـ آراد

 چطوره؟ طوسیه شلوار کت اون...  میگم...  دارمایه بابا...  اووه ـ بامین

 ...بپوشم اونو اگه عمرا!!! یادمی بدم رسمی لباس از دونیمی... اه ـ آراد

 ...شلوار...  کت یکی اون...  پس ـ بامین

 شیم؟ هماهنگ هم با خودمون ما..  شی خفه تونیمی تو بامین ـ بامین حرف وسط پرید حرص با آراد

 بلدی؟ شماهماهنگی: !!! گفت ایمسخره لحن با بامین

 ...شدممی کفری بامین دست از داشتم منم دیگه
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 ...من اتاق تو باال بریم پاشو... کن ول اینو: گفتم آراد به ور و پاشدم جام از

 ..کرد گرد چشماشو بامین

 دیگه اونجاست لباسام کمد که اینه منظورم...  من...  آ ـ

 ...کشیدم گرفتم و آراد دست و

 ...چرخوند دستم و من بین نگاشو... آراد صورت به افتاد نگام یهو که

 ...کردم ول دستشو

 آراد که نکردم نگاه هم سرمو پشت... اتاقم تو برم که هاپله سمت به دویدم خودم دیگه.. دادم سوتی من چقدر

 ...نه یا میاد داره

 ...شد اتاق وارد هم آراد دقیقه چند از بعد

 ... تخت رو بشین.. کردم اشاره بهش

 ...کردم باز لباسمو کمد در ذوق با منم و داد تکون سری

 و درآوردم اونور.. بود باز ذره یه اشیقه البته که داشتم دخترونه لی سارافون یه.. انداختم توشون نگاهی یه

 ...تخت رو انداختم

 نداختما هم اونو ولی بود باز خیلی اشیقه که داشتم بنفش خشگل خیلی کوتاه آستین تونیک یه...  آهان...  دیگه

 ...تخت رو

 لوله جین شلوار با همیشه اونو و بود تنگ که داشتم طوسی تاپ دونه یه...  این...  جووون آخ... وااااای....  دیگه

 ...تخت رو انداختم اونم... کردممی ست

 ...آراد سمت برگشتم و تخت رو انداختم هم رو امدیگه لباسای از خیلی و

 شد؟ تموم ـ آراد

 کدومش؟ حاال... شد تموم... دیگه آره ـ خندیدم

 ؟...دیگه بازه همشون یقه:  گفت و انداخت لباسا تو نگاه یه آراد ـ

 ...کنممی سرم شال اینا جلوی فقط چرا دونستمنمی خودمم...  دادم تکون سرمو

 ...خورهنمی من تیپ به اینا از هیچکدوم رنگ: شد بلند جاش از آراد

 رنگیه؟ چه تیپت خب ـ
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 ...خورهنمی آخه ـ آراد

 رنگیه؟ چه بگو تو خب ـ

 نگم؟ اگه ـ آراد

 ...یامنمی فردا منم: گفتم لجوجانه و کردم جمع لبامو

 ...ایسرمه ـ آراد

 ...بود ایسرمه لباسام از تا سه....  انداختم تختم روی نگاهی

 ... که اینجا ولی ـ

 ...کنیم خرید بریم حاضرشو پاشو ـ کرد قطع حرفمو آراد

 ...بود خرید عاشق همیشه...  شدم مرگ ذوق

 ...خرید جون آخ ـ

 ...شد خارج اتاق از و داد تکون سری آراد

**** 

 بودیم وایساده آراد خشششگل یپورشه کنار

 یای؟نمی مطمئنی بامین: پرسید بار صدمین برای آراد

 ...باشه من سر پشت شماها نفرین میخوای تو ـ بامین

 چی؟ واسه نفرین ـ آراد

 برن؟می دوستاشونم بیرون، میرن هم با که نامزدا... دونمنمی... وا بامین

 ن؟ یا میای... بامین گمشو ـ آراد

 بیام؟ یا گمشم... برقصم این ساز کدوم به من... بگو تو اترین ـ بامین

 ...دیگه نشو لوس ـ

 ...برین شماها...  نمیام... شد اینجوری ک حاال ـ بامین

 ..درررک به ـ آراد

 ..سوارشم کرد اشاره من به و
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 ...افتادیم راه و شدم خشگله پورشه سوار منم

  خرید سوی به پیش... هوووراااا

**** 

 شد؟ چقدر خانم ـ آراد

 ...شدیم خارج مغازه از و کرد حساب آراد...  گفت را قیمت فروشنده

 چهطاق خان آراد... گشتیممی لباس دنبال هم چی هر که... گشتیممی داشتیم بود ساعتی یک... بودیم تیراژه تو

 ...دراومد پدرم خالصه... زشته این... بده رنگش این... اونجوریه اون... اینجوریه این... ذاشتمی باال

 ...بود خریده لوله مشکلی جین شلوار یه فقط بودیم مغازه تو که االنم

 چطوره؟ اون آراد: گفتم ذوق با یهو

 کدوم؟: گفت جدی

 ...توریه اشیقه که اونی... دیگه همون ـ

 تر وتاهک ذره یه رب سه از آستینش... بود توری قسمتش یه ولی بود بسته خیلی اشیقه که بود کوتاه تونیک یه

 ...بود

 ..نه ـ آراد

 چراااااا؟ ـ

...  دارم مشکل باز یقه با کالً من...  ببین: گفت اومد،درمی غرور ازش کیلو کیلو که لحنی همون و وایساد سرجاش

 خب؟

 ...دادم تکون سرمو ناراحتی با

 ...باشه ـ

 چطوره؟ اون: گفت آراد گشتن، دقیقه چند از بعد

 کدووم؟ ـ

 ...ترنزدیک رفتم... داد نشون رو هامغازه ویترین از یکی دستش با

 کممک بعد به اونجا از و... بود تنگ سینه زیر تاز... بود دارچین و کوتاه آستیناش... بود سفید ایسرمه تونیک یه

 ..بود هم بر هم در انگلیسی حروف پر هم روش... شدمی گشاد
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 ...بود خشششگل خدایی

 ...تو این میگردونه هم دیگه ساعت یه منو اینه اگه دیدم که.. بزنم غرر اومدم

 ....خریدیم همونو و... تو رفتیم که شد این

 کنی؟ پات خوایمی چی... وایسا... ن...  دیگه تموم..  خب ـ آراد

 ...دمپائی ـ

 ... پرسیدم جدی ـ آراد

 ...کفشه دارم زیاد که چیزی ـ

 !!هاسرده هوا ـ آراد

 خب؟؟ ـ

 گفتم اینو... پاشونه چیزا اینجور از و بوت و چکمه اونجا همه فردا یعنی...  اونجا همه االن دونممی من ببین ـ آراد

 ...بدونی

 ...بخریم بودت بریم پ ـ باال انداختم هاموشونه

 ....است ندیده دختره این میگه االن.. سرم بر خااااک

 از هباالخر و خریدم هم را بود زانوم پائین تا که بلند پاشنه مشکی بوت یه که شد ترتیب این یه...  نگفت ولی

 ...شدیم خارج تیراژه

 ....رفت و گرفت گازشو و خونمون دم رسوند منو آراد شدیمو خشششگله پورشه سوار دوباره

**** 

 و کمرنگآبی موهامو پائین دیدم، مناسب فرصتو که االن... کنم آبی موهامو، پائین خواستممی بود وقت خیلی

 .بود  شده خشگل واقعاً... کردم پررنگ

 ...آتلیه اومدم برداشتم لباسامو پس بود، رفته سر امحوصله صبح از...  مهمونیه روز امروز

 ..بود ایخرده و 5 حدود انداختم، ساعت به نگاهی

 ...موهام اتوکشیدن کردم شروع پس... بود مونده ساعت دو هنوز

 ...هلوووو بودم کرده پیدا پارمیدا واسه هم توپ گیریحال یه... بود شده رنگ خوش واقعاً موهام پائین

 ...دراومد صدا به آتلیه زنگ که بود نشده تموم موهام کشیدن اتو هنوز
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 ...در دم رفتم

 بله؟؟ ـ

 ...زدیم بودینو خواسته که کارتایی خانم ـ آقاهه

 تاس؟ چند ـ مررررسی وااای ـ

 ...صدتا حدوداً ـ آقاهه

 ...شد چقدر مرسی ـ

 ...شدم آتلیه وارد و کردم حساب گفت، قیمتو مرده

 ...دادم جواب آدم عین... خورد زنگ گوشیم شد، تموم که موهام کشیدن اتو

 بله؟ ـ

 ...تونمخونه دم دیگه ربع یه تا من ـ آراد

 ...نیستم خونه من ـ

 چی؟ یعنی ـ آراد

 ...امآتلیه ـ

 ...بده رو اونجا آدرس ـ آراد

 ...کردم خدافظی و دادم آدرسو

 شکیم پانجوی یه...  سفید ـ ایسرمه تونیک...  مشکی بلند بوت...  مشکیلوله جین شلوار...  کردم عوض لباسامو

 ...کردم تنم هم

 ...توش ریختم رو آتلیه کارتای از دسته یه و برداشتم امومشکی کوچک کیف هم آخر در

 خشگله پورشه با آراد بعد لحظه چند.... آتلیه در دم رفتم و کردم سرم مشکیمو شال... کردم هم ملیح آرایش یه

 ..رسید

**** 

 اومدی؟ زود انقد چرا ـ

 !(بیای زودتر گفته پاپا)گفت زد، زنگ پارمیدا چون: داد جوابمو کرد،می رانندگی که طور همین آراد
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 ...گرفت امخنده آورددرمی اداشو اینکه از

 ...دیگه نامزدیم مثالً تو منو نره یادت ـ آراد

 هست حواسم.. بابا ن ـ

**** 

 ...دیگه شو پیاده ـ آراد

 ..دارم استرس ذره یه من...  چیزه... آراد دونی می ـ

 ...عزیزم...  چی واسه...  استرس: گفت و داد فشار هم رو لباشو آراد

 هانننن؟ ـ

 ...دیگه نامزدیم مثالً ـ بیرون داد سختی به نفسشو

 ...آهاااان ـ

 ...شدم پیاده و برداشتم کیفمو

 ...شد باز در... باشه معلوم آراد فقط تا کنار اومدم همین، بخاطر بود، تصویری آیفون... داد فشار زنگو آراد

 ثالًم: گفتم و باال انداختم هاموشونه... شد شوکه... خودم دست تو کردم قفل دستشو که بشه، وارد خواستمی آراد

 ...دیگه نامزدیم

 ...داد تکون سرشو

 ...خوامنمی اخمو نامزد من... بخند ذره یه حاال...  خب ـ

 ...طبقه سه ویالیی خونه یه به رسیدمی تهش که...  بزرررگ باغ یه وارد... شدیم وارد هم با و زد کوچولو لبخند یه

 ...طبقه سه قصر همون یا...  خونه به رسیدیم که کشید طول دقیقه دو حدوداً

 ...شد باز خدمتکار یه توسط در

 ...آدم از پربود خونه... گذاشتیم خانه داخل به پا آراد و من

 ...بود شده گذاشته مالیمی آهنگ

 ...پسرم...  جان آراد: اومد مرد یه صدای یهو
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 آراد... کرد بغل را آراد و جلو اومد.. بود پارمیدا بابای کنم فک که ساله 52 حدوداً مرد یه... صدا سمت برگشتیم

 ... اترین نامزدم... کنممی معرفی...  کیانی آقای: گفت و شد جاجابه کمی

 ... سالم ـ

 ...کردی ازدواج دونستمنمی نامزدت؟ ـ آراد به رو کیانی

 ...کرد شهنمی کاریش عشقه دیگه ـ آراد

 ...هست اونکه... بله ـ کیانی

 ...عزیزم اومدی خوش ـ من به کرد رو بعد و

 رهذ یه خالصه و... بودم دیدارتون مشتاق... بود کرده تعریف برام شما از خیلی آراد اتفاقاً...  ممنون ـ زدم لبخندی

 ...کردم خواریپاچه

 ...دیگه دونیمی که را مهمونی مناسبت...  جان آراد خب ـ کیانی

 ...نفگت من به چیزی پارمیدا...  ن ـ آراد

 ...برگشتن آمریکا از تیرداد و تینا... شهنمی باورت بگم...  پرت حواس دختره نگفت؟؟ ـ کیانی

 هی... صدا سمت  به برگشتیم... آراااااد....  واااای: گفت دخترونه ریز صدای یه بده، را کیانی آقای جواب اومد آراد تا

 ...کرد جدا خودش از اونو تمیز خیلی آراد... بغلش تو رفت تقریباً و آراد سمت دوید...  نقش ریز و الغر دختر

 صورتش نبود، بلند زیاد قدش... داشت ایمعمولی و آبی چشمای... بود خوشگل تقریباً...  انداختم بهش نگاهی* 

 ... بود کرده جمع باال و بود کرده فر موهاشو... سفید و بود گرد

 ...دید منو یهو

 .اراد نامزد... اترینم من...  سالم: گفتم و زدم بهش پهنی لبخند

 نامزدش؟ ـ دختره

 ...آره ـ

 ...من پشت گذاشت دستشو و... کنیم عوض لباسامونو بریم عزیزم دیگه خب ـ آراد

 بود؟ این پارمیدا: پرسیدم آروم... شدیم دور اونا از که کم یه

 ...برگشتن آمریکا از  داداشش با که پارمیدا دخترخاله.. بود تینا این...  ن ـ آراد

 کوو؟ پارمیدا پس...  آهان ـ
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 ...دونممی چه من ـ آراد

 مسر از شالمو... کرد راهنمایی کرد،می بازی را رختکن نقش انگار فعالً که اتاقی سمت به رو ما خدمتکارا از یکی

 ...پانچومو هم طور همین و درآوردم

 ..بود کمرم پائین تا... دورم ریخت لخت که کردم باز موهامو کلیپس... آینه جلوی رفتم

 چشه؟ این واااا... بهم بود زده زل تعجب با... آراد به افتاد نگام

 خوبه؟ حالت...  آراد ـ

 کردی؟ آبی موهاتو ـ آراد

 خشگله؟...  آره: گفتم ذوق با

 !!شدی ماه خیلی... عزیزم آره: گفت سریع هم آراد و شد اتاق وارد خانمی حین همین در

 ...بود زده خوشگلی تیپ چ کثافت...  کردم نگاه اراد به و کردم پیدا فرصتی منم

 ...ایسرمه اسپرت کت سفید مردونه پیرهن... ای سرمه لوله جین شلوار

 بریم؟.. آراد(... بودشون کشیده اتو هم ذره یه کنم فک)صورتش تو بود ریخته معمول طبق...  هم لختش موهای

 ...بریم ـ

 ...شدیم خارج اتاق از آراد همراه و برداشتم کیفمو

 ...بود شده چیده نفره 5 ـ 4 گرد میزهای خانه دور تا دور

 ...کردن راهنمایی بود، خالی که میزی سمت به رو ما خدمتکارا

 اومدی؟ باالخره... آرااااد.... اومد دخترونه لوس صدای یه که بودیم، نشسته سرجامون درست هنوز

 و بود بسته محکم شو، کرده رنگ بلوند موهای.. بود تنش کوتاه خیلی دکلته پیرهن یه...  بهش افتاد نگاهم

 ایقهوه... ریز رنگ دو چشای.. چشاش به... ن...  صورتش به افتاد نگام... بود عملی دماغش... بود کرده درستشون

 ...رنگ بد سبز یه و روشن

 ...نذاشت و گرفت محکم دستشو آراد که... کنه بغل و اراد که جلو اومد

 شدی؟ شوکه آراد ـ دختره

 چی؟؟ از ـ آراد

 ...دیگه تیرداد و تینا ـ دختره
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 ....ندیدم هنوز که هم و تیرداد... زیاد ن ـ آراد

 ...شدم بلند جام از من که بگه چیزی یه دوباره اومد دختره

 ...سالم ـ

 ....سالاام ـ دختره

 ...کرد نگام تعجب با و

 ...اترین...  نامزدم... کنممی معرفی ـ آراد

 ...چسبوند خودش به منو و کرد حلقه دورشونم دستاشو... هنگ تو موندم که کرد کاری یه بعد و

 ...کیانی آقای دختر... پارمیداست اینم.. جان اترین ـ آراد

 ... جلف لوس دختری... اه... اینه پارمیدا پ... اِ

 نامزدت؟ ـ پارمیدا

 ...بله ـ آراد

 نکردی؟ ازدواج نفگتی مگه...  مگه...  مگه نامزدت؟ ـ پارمیدا

 ...نه: گفتم منم کردی؟ عروسی پرسیدی ازم تو: گفت ریلکس خیلی آراد

 نامزدته؟ دختره این یعنی ـ پارمیدا

 ...دختره این نه...  اترینم ـ

 ...چی هر حاال ـ پارمیدا

 ...شد دور ما از و اونور کرد روشو بعد و

 ...نشست صندلی روی و کرد جدا خودش از منو سریع هم  آراد

 ...اینا جلوی سخته خیلی کردن بازی نقش ـ آراد

 ...نشستم کناریش صندلی رو

 زدی؟ جا ـ

 ...عمراً... ن ـ آراد

 ...اینوری یادمی داره پارمیدا مامان...  اوه: گفت سریع یهو بعد
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 کنی؟نمی که غریبی اینجا اترین: داد ادامه و

 ...عزیزم...  همه با میشیم آشنا حاال... ن ـ خنیدم

 ...شدی پیدا باالخره.... خان آراد...  به: گفت و شد نزدیک پارمیدا مامان

 ...جون سیمین بودیم نشده گم ـ( لبخند با)آراد

 ...دیگه چرا ـ پارمیدا مامان

 عزیزم؟ خوبی شما: من به کرد رو بعد و

 ... اترینم من...  مرسی بله: پاشدم جام از

 ...بشین خوشبخت.... گفت تینا...  مدیونم ـ پارمیدا مامی

 ...خوب شوهر این با حالت به خوش: داد ادامه و

 ...شد دور ما از و گفت ببخشیدی سپس.. زد لبخندی و

 ...داره باحالی مامان چه ـ جام سر نشستم

 ...دارم دوست خیلی جونو سیمین منم...  آره ـ آراد

 ...امد سالن اونور پسرونه صدای یه یهو که بود نگذشته ایدقیقه چند هنوز

- oooh. Arad… I really Glad to see U 

 ...میومد پائین هاپله از داشت ساله 17 ـ 11 حدوداً پسر یه.. کردم نگاه اونورو

 ...تیرداده: گفت آراد اومد، که نزدیکتر

 معمولی سبز به مایل آبی هایچشم... بود کرده فشن و باال بود داده مشکیشو موهای.. انداختم بهش نگاهی* 

 ...بود تنش سفید ـ مشکی اسپرت شلوار کت،... بود سبزه پوستشم.. بود کرده عمل دماغشو... داشت

 ...کردن بغل رو همدیگه و دادن دست هم با شد، نزدیک که آراد به

 : گفت تعجب با و آراد به رو که پاشدم جام از منم

- Wow … who is    beautiful girl? 

 آراد

- She's my wife… 
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 تیرداد

- Your wife? U get married?  

 آراد

- Not   wife…  

 ..: حرفش وسط پرید تینا که بگه چیزی یه دوباره اومد تیرداد

Ok, we understand your English is really good … 

 ...کانال این بزنین...  بسه بابا ـ تینا

 ...خان آراد باشه... دیگه دینمی خبر و کنیمی نامزد حاال: داد تکون سرشو تیرداد

 :داد ادامه من به رو و

Can U speak English? What s ur name, lady? 

 ...است بامزه چقدر کردمی فکر.. اه

 :دادم جوابشو مم

Can U speak Persian? 

 تیردادم من... نداره معرفی به نیاز...  خب..  بله ـ تیرداد

 ...هه... هه....  هه...  مردادم منم

 زا بیشتر اینکه واسه منم..  گرفت دستمو آراد راه وسط که بدم دست باهاش اومدم.... کرد دراز سمتم به دستشو

 ...اترینم: گفتم و پائین آوردم دستمو نشم، ضایع این

 تیرداد

- Oh… nice name… 

 ....نشست من کناری صندلی روی و داد تکون سری تینا

 ...تینام من: کرد دراز سمتم به دستشو تینا

 ...دیگه اترینم ک منم ـ

 ...زدم بهش لبخندی و
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 ..کرد باز رو صحبت  سر تینا که...  بود سکوت ذره یه

 ...شانسیا خوش خیلی میگم ـ تینا

 مگه؟ چطور ـ

 ...دارن و آراد آرزوی دخترا همه ـ تینا

 ...بده شانس خدایا اووو

 شماست؟ برگشت مناسب به مهمونی این راستی اِ..  هستم جریان در...  بله ـ

 ...است کننده کسل خیلی کنم فک چند هر...  آره ـ تینا

 ...چرا..  ن ـ

 ...کردمنمی آبیش شکست،می دستم کاش خدایااااا... موند موهام رو که بگه چیزی یه اومد تینا

 اترینو؟ موهای تیرداد،...  تیرداد ـ تیرداد به کرد رو تینا

 ...من رو شد زوم خواسته خدا از انگار که هم تیرداد

 ...رنگ خوش چ ابی...  اووه ـ تیرداد

 ...گفتیمی داشتی.. تیرداد..  خب: گفت میومد، نظر به عصبی که آراد

 گفتم؟می چی...  آره: گفت بود، من به چشمش که طور همون تیرداد

 ... اونجا دخترای: گفت حرص با آراد

 همه از خودمون ایران دخترای اینکه به رسهمی تهش... آره... آهان: گفت ایمسخره لحن با و اراد به کرد رو تیرداد

 ..خشگلترن جا

 زد؟ غیبش کجا پارمیدا این راستی: تینا به کرد رو بعد و

 ..برود برا و دور همین...   دونمنمی ـ تینا

 وارد هم خانم سیمین و کیانی آقای... شدن اضافه ما جمع به میشناختن و آراد که مهمونا از دیگه نفر چند کمکم

 .شدند تیرداد و آراد بحث

 آراد دور همتون اومدیم، خارج از تینا و من ناسالمتی بابا: کردن اعتراض به کرد شروع تیرداد حین، همین در

 چی؟ یعنی... شدینجمع

 ...شد جمع خنده باعث که
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 یای؟می لحظه یه... تیرداد...  تیرداد: کردمی صدا و تیرداد که اومد پارمیدا صدای یهو

 ...اینجا بشین بیا تو...  جان خاله دختر راحته جامون اینجا ما ـ تیرداد

 ...کرد اشاره خودش کنار خالی صندلی به و

 ...شد ما جمع وارد و اومد هم تو ایقیافه با پارمیدا

 ...بودیم صحبت گرم هم با تینا منو

 دیگه؟ خوندیمی درس فقط اونجا پس ـ

 ...نبود بند خونه تو اصالً تیرداد این برعکس ولی... بابا آره ـ تینا

 واقعاً؟ ـ

 آره...  تینا

 کردی؟ پیدا جدید دوستای تینا انداخت، پارازیت پارمیدا یهو

 ...خودمونه از اترین... ن که جدید دوست ـ تینا

 ...هست که اون..  بله ـ( حرص با) پارمیدا

 ...شدن ساکت نفر چند این یهمه که.. دادم قرار خطاب رو پارمیدا من ایندفعه

 خوندی؟ چی شده؟ تموم درست شما.. جون پارمیدا ـ

 ...خوندم پرستاری من؟ ـ پارمیدا

 لیسانس؟ ـ

 ...فوق...  نخیر ـ( حرص با)پارمیدا

 ...نمیاد بهت اصالً ولی...  آهاااان ـ

 ...دیمی نشون سنت از کمتر گنمی همه.. دونممی آره: گفت و زد کنار دستش با صورتشو جلوی موهای پارمیدا

 ...یادنمی بهت اصالً گممی رو پرستاری... گمنمی اونو...  ن ـ

 ...خنده زیر زدن همه

 ...میاد بهم خیلی پرستاری گنمی همه اتفاقاً: گفت بغض و حرص با پارمیدا

 آراد؟...  ن... یادنمی که من نظر به حاال ـ
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 ...بهش یادنمی منم نظر به...  چرا ـ آراد

 ...خواست نظر شماها از کی حاال: گفت لبش زیر آروم پارمیدا

 اشلب رو پررنگی لبخند بود، راستم سمت که هم آراد... بود رفته ریسه خنده از بود نشسته چپ سمت که تینا

 ...بود

 کردی؟ تموم شما چی؟ شما جان؟ اترین خب: پرسید من از پارمیدا مامی ایندفعه

 ...دانشجوام هنوز من... جون سیمین ن ـ

 ای؟رشته چه ـ کیانی

 ..!امتصویربرداری و برداریفیلم دانشجوی هم االن... چیزام اینجور و هنر عاشق من راستش ـ

 ...جالبی رشته چه وای ـ تیرداد

 ...بگو رو عکاسی هیچی اینا حاال...  یاددرنمی آب از  تصویربردار و کارگردان هم کسی هر البته ـ پارامیدا

 سخته؟ گیمی که بلدی عکاسی شما ـ

 میخوره؟ دردم چه به عکاسی.. ن ـ پارمیدا

 ...نیست سخت اصالً آخه... پرسیدم طوریهمین...  دونمنمی ـ

 ...نیست کسی هر کار اینم آخه...  بزنی؟ اتلیه میخوای تو: گفت ایکننده تحقیر لحن با پارمیدا

 ...بود که من کار واقعاً؟؟؟ ـ

 داری؟ آتلیه تو ـ تینا

 چی؟؟ پس ـ

 ...بود مونده پارمیدا

 ...بده کنارت از منو کیف اون دستت قربون جان، آراد ـ

 ...داد کیفمو آراد

 چیه؟ آتلیه اسم بزنید حدس حاال...  خب ـ

 فندق ـ تینا

 اترین ـ تیرداد
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 چشمک..  اِم ـ پارمیدا مامی

 ..شکالت ـ کیانی

 ...خندیدیم هممون آخریه با

 ...دادم کدومشون هر به یکی و درآوردم را آتلیه کارتای منم

 .شد گرد چشاش و انداخت کارت  به نگاه یه دادم، که پارمیدا دست

 آراد؟؟: گفت آروم و

 ...دیگه آراده... باشه چی امآتلیه اسم دارین توقع پس.. دیگه آره ـ

 ...بود مونده خودش آراد

 زدی؟ کی رو اتآتلیه ـ تینا

 نیمه و یکسال حدود ـ

 هستین؟ آراد با وقته چند پ ـ تیرداد

 ... اِ... و روز 5...  ماهو چهار.. ن..ن...  سه...  دوسالو دقیقاً االن...  اِم ـ

 ...بگو تو شوبقیه آراد

 ...زدم ایضربه پاش به میز زیر از و

 ...گرفت منو حرف دنبال و کرد صاف صداشو آراد

 ...انداخت ساعتش به نگاهی یه اول

 ...ثانیه 29..  ،28 ،27 ،21 و ساعت سه و روز 5...  اِ...  ـ آراد

 ...دارن هم دقیقی آمار چه ماشاءاهلل ـ تیرداد

 ...دیگه اینیم ما ـ

 ....کننمی صدام دارن اینکه مثل: گفت حرص با و شد بلند جاش از پارمیدا گفتم که اینو

 ...شد دور ما از و

 ..رفت....  شد مچاله کردیم، شوخی باش اینکه مثل...  آخی

 ...بزنم آشپزخونه به سر یه برم منم ـ پارمیدا مامی

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربران راسا و السا | عشق رادیکال

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

 

72 

 

 ...آددرمی صداشون االن...  آشناها و دوستا بقیه پیش برم منم ـ کیانی

 کنین؟می نگاه اینجوری چرا..  چیه ـ تینا

 بری؟ جایی خواینمی تو ـ تیرداد

 ...رفت کجا پارمیدا این ببینم برم منم...  چرا ـ تینا

 ...شد ما خنده باعث که

 بری؟ خواینمی جائی تو تیرداد ـ آراد

 ...جام همین فعالً من... ن ـ تیرداد

 ویت را پرتقال که همین... کرد آن کندن پوست به شروع و برداشت میز وسط میوه ظرف از پرتقالی حین همین در

 از ات چند انگار... برگردوند سرشو تیرداد... کننمی صدات دارن اینکه مثل...  وای ای: گفت آراد... گذاشت بشقاب

 ...بودن دوستاش

 ...رممی دیگه من ـ تیرداد

 ...جونت نوش! بخور اینم: گفت و من جلوی گذاشت رو پرتقال ظرف هم آخر در و

 ...شد دور ما از و

 ...کشید راحتی نفس آراد

 بود؟ چی کارتا قضیه: پرسید یهو و

 ... که کردم سفارش ایمان به عالمه یه دیروز...  دونینمی واای ـ خنده زیر زدم

 کیه؟ ایمان: حرفم وسط پرید

 امروز همین زد، تا 222 واسم فوری کردم سفارش بهش دیروز... دیگه زنهمی منو تراکتای و کارتا که پسره همین ـ

 ...دستم رسید

 ..بود جالبی فکر خیلی ـ آراد

 ...رودختره ترکوندمش همین؟ ـ

 (...اجبار و زور بدون بار، اولین واسه! )خندید آراد

 ...آوردن رو شام حین، همین در
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 نم... بودند نشسته پارمیدا و تیرداد تینا، اونورتر، میز تا چند.. نشست من روبروی آمد و کرد عوض جاشو هم آراد

 توجهی و شدم خوردن غذا مشغول شدم، که نگاهش متوجه... بود زده زل بهم و بودم تیرداد دید اینقطه تو دقیقاً

 ...نکردم

 ...کن عوض من با جاتو پاشو: گفت مکث، لحظه چند از پس و انداخت سرش پشت به نگاهی آراد حین، همین در

 چی؟؟ ـ

 ..کن عوض... من با..  جاتو..  پاشو ـ آراد

 ...خوردم راحت خیال با غذامو و... نشستم آراد جای سر و شدم بلند جام از

**** 

 ...بریم که پاشدیم جامون از آراد منو شد، تموم که شام

 زودی؟ این به که جان، آراد ـ پارمیدا مامی

 ...کنیم مرتب را آتلیه ذره یه بریم میخوایم االن.. داره مشتری بعدشم... داره دانشگاه زود صبح فردا اترنی ـ آراد

 ...بزنین سر ما به بازم بعد، به این از... اومدین کردین خوبی کار خیلی... عزیزم باشه ـ پارمیدا مامی

 ...حتماً ـ

 ...کردیم خدافظی همگی از هم، بعد و

 ...شدیم خارج خانه، آن از و

**** 

 ...بود خوب خیلی کارمون.... خدایاااا وای ـ

 ...بودیم شده دور اینا پارمیدا خونه از که شدمی ربعی یه حدود

 ...بابام منو خونه یعنی... خودمونه یخونه نیست، پاتوق منظورم...  خونه رسیدیم االنا دیگه

 ...میگی اینو داری باره سومین ربع، یه این تو ـ( کالفه)آراد

 ...هماهنگی ایول... گرفتیم حالشو خوب خیلی آخه

 ...نگفت چیزی دیگه آراد

 ...ممنونم...  چیز همه خاطر به... به: گفت بهم کرد رو ایستاد، که ما خونه دم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربران راسا و السا | عشق رادیکال

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

 

74 

 

 ...داد کیف خیلی خودمم به... خواهش ـ

 زشا و زدم بهش پهن لبخند یه دادم، دست باهاش... کرد دراز سمتم به دستشو بار، اولین برای آراد که بود اینجا و

 ...کردم خدافظی

 ...شدم خونه وارد

 ...نبود خونه بابام همیشه مثل

**** 

 ...خورد زنگ گوشیم که خوردممی صبحونه داشتم

 :برداشتم.. بود ناشناس شماره

 ...بفرمائید...  بله ـ

 تینام من خوبی؟ جون اترین سالم ـ

 خوبی؟... سالااام...  اِ ـ

 کجایی؟...  خبرا؟ چه... مرسی...  تینا

 ...اونجا بیاییم سر یه امروز خواستیممی...  آخه ـ تینا

 آتلیه؟ بیاین چی؟؟ ـ

 ...تیرداد منو...  دیگه آره ـ تینا

 ..داشتم کم همینو...  نه وای

 نیایم؟ شد؟ چی ـ تینا

 میاین؟ کی فقط... چشم روی قدمتون چرا چرا ـ

 چطوره؟ دیگه ساعت یه...  تینا

 ...دیگه بگیرین هم عکس بیارین لباس دست چند پس...  عالیه ـ

 شه؟می چی ببینم بعدش... بیایم فعالً حاال ـ تینا

 کاری؟ فعالً پس.. میلته طور هر...  باشه ـ

 No, honny… bye ـ تینا
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 ...کرد قطع رو گوشی و

 ...اینا با بریزم برسرم خاکی چ کنم؟ کار چی حاال... شدم بدبخت

 ...خورد زنگ گوشیم که آراد، به بزنم زنگ بردارم گشیو اومدم

 بله؟ ـ

 ای؟خونه کجایی؟ ـ اترین الو ـ مهنّا

 ..کجام من بدونن شدن عالقمند همه امروز چرا.. خدایااا

 ...دیگه خونم... باشم تونممی کجا ـ

 ...آتلیه بیام امروز خواستممی آخه...  آهان ـ مهنّا

 ...وقت یه...  نیای...  ن ـ

 نیام؟ چی واس چیته؟ اترین ـ وای ـ مهنّا

 ...بیاد قرار مشتری امروز...  امروز آخه...  آ ـ

 ...میام من...  بیاد خب ـ مهنّا

 ...نباشه هیشکی میخواد گفته...  عروسه آخه....  ن ـ

 ...بودم گفتم که شاخداری دروغ همه اون از بودم مونده خودمم

 دانشگاه؟ میای فردای حاال... باشه مسخره چه وا ـ مهّنا

 ...کارچی خونه بمونم...  دیگه آره ـ

 ...خدافظ...  عزیزم باشه ـ مهنّا

 ...خدافظ ـ

 ...دادم لم مبل روی و...  آخیش...  کشیدم راحتی نفس یه

 ...ن...  اوووه

 ...پریدم دوباره جام از

 ...گفتم رو آراد شماره سریع، خییییلی و برداشتم گوشیمو

 دهم فصل
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  آراد

 !زنهمی زنگ گوشیت آراد ـ بامین

 .شنیدم خودم مرسی، ـ آراد

 !داری؟برنمی چرا ـ بامین

 .ندارم حوصلشو باشه کی هر ـ آراد

 ...!پسر داره واجب کار کسیه وقت یه بابا ـ( خنده با)بامین

 اربرد گوشیو بیا...  زدمی حرف باهام اومد طرفم به و برداشت میز روی از گوشیو که حالی در و پاشد جاش از بامین

 حصری و زدم اتصالو دکمه و گرفتم گوشیو شدم کالفه بامین تکراری حرفای از... باشه داشته مهمی کار وقت یه

 !الو؟ ـ گفتم

 !برد خوابم!! داری؟نمی بر چرا ـ امد جیغی صدای

 شما؟ ـ آراد

 .!اترینم... بود نامزدت دیشب که همونی ـ

 داری؟ کاری االنم و... بود دیشب برای دیشب اتفاقای دونیمی خودتم خوبه ـ آراد

 !دارم کاری بله ـ اترین

 !چکاری؟ سریع...  خب ـ گفتم حوصلهبی

 ایبر من آتلیه میان دارن که دادن خبر جووووونتون تینا و تیرداد ـ داد ادامه و نفهمیدم که گفت اروم چیز اترین

 گرفتن عکس

 نه؟؟؟؟ ـ آراد

 !بلهههه؟ ـ اترین

 خوب؟؟ ـ آراد

 !بدو!!! ها شهمی3 چی همه! نیومدن تا بدو فقط! دیگه اینجا بیا پاشو االن خوب ـ اترین

 !!!کنهنمی تکلیف تعیین من واسه کسی ـ( کالفه)آراد

 ...میام دیگه مجبورم ولی

 ...کرد قطع گوشی و گفت و چیز بود شده ناراحت حرفم از انگار که اترین
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 بود؟؟؟ کیییی ـ امد بامین صدای که نشستم صندلی روی

 ...!دختره اون ـ اراد

 پارمیدا؟...  هان..  آ دختره؟؟ کدوم دختره؟؟ ـ بامین

 !پارمیدا یعنی این! آهان ـ گفت بامین که انداختم بامین به عصبی ناگهی

 !گفت؟ چی خوب میگی؟؟؟ اترینو.. هان..آ

 !گممی بت برگشتم گفتم بامین به رو بلند و رفتم اتاقم بسمت و پاشدم ازجام

 !دارم عجله االن

 بهش رو برگشتم.. شدم کفری بامین وقفه بی سئواالی دست از دیگه مگه؟ بری خوایمی کجا برگشتی؟ ـ بامین

 !نزن... بابا باش -میپرسی؟بامین سوال چقدر دیگه بیخیال سوالیه؟اه12 بامین ـ گفتم

 !پوشیدم روش مشکل کوتاه پالتوی و پوشیدم ابی پیرهن بایه و لوله پررنگ جین شلوار یه

 !ریختم صورتم روی داشت خوردی و کج حالت که موهامو همیشه مثه

 ..!برداشتی ابروهاتو تو گفتن می همیشه ها بچه شدم، خیره خودم به آینه تو لحظه یه

 به که پررنگم آبی درشت هایچشم..! بود خدادادی خوب ولی... برداشتم انگار واقعاً. کردم نگاه ابروهام به کلی

 بیرون امدم اتاقم از کردمو، ایمغرورانه یخنده.... داشت زیادی برق میرفت، ایسرمه

 .رفتم آتلیه بسمت سرعت با و شدم زردم پرشه سوار

**** 

 .نبود خبری هیچ بود، سکوت کشیدم، سرک آتلیه تو کمی. شدم آتلیه وارد

 ... سکوت دوباره! دالی ـ گفتم آروم و کردم ظاهری یسرفه

 !بگیرم عکس امدم ببخشید، ـ گفتم و نشستم صندلی روی

 !نداره؟ صاحب اینجا

 حوصله اصن صاحبش.. داره صاحب.. بله ـ میومد اتاق تو از که( اترینس همون منظورم)اومد جیغ صدا همون

 !سالم ـ گفت اروم و کرد گذر زود نگاهی بیرون امد اتاق از و! نداره

 !خوب؟! سالم ـ آراد

 !چی؟ خوب ـ گفت بود ناراحت دستم از انگار که ارتین
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 !!!میان دارن ـ اترین! کوشن؟ پس ـ آراد

 !نامزدیم ما نره یادت فقط! آهان ـ آراد

 !ایش... بود دیشب واسه فقط که ما نامزدی ـ گفت( رسید اما)نرسه من به صداش که جوری یه اترین

 و الح و کرد بغلم تیرداد! سالم ـ گفتم بلند و شدم بلند جا از شدن وارد تیرداد و تینا پشتش امد ایتقه صدای

 فشحر از( تینا حرف وسط)شدیم عاشقانتون خلوت مزاحم که ببخشید ـ گفت و زد پهنی لبخند تینا کرد، احوال

 ـ داد ادامه هم تینا و کردم نگاش چپ چپ که خنده زیر زد اترین

 !جون اترین نه یا بگیری داداشم و من از هلو عکس تا چند میتونی ببینم میخوام

 .بگیری محشر هنری عکس تا چند خواممی اترین، ـ تیرداد

Ok hony? 

 بحث کردن عوض واسه بود نیومده خوشم تیرداد لحن از زیاد که من!  تخت خیالتون ـ گفت و زد لبخندی اترین

 .گفتم

 !اونور؟ برمیگردین کی تیرداد! خبر؟ چه دیگه! بابا خوب ـ آراد

 .ایرانیم که فعالً حاال! دونمنمی ـ تیرداد

 !بگیرم عکس ازتون بریم، خوب ـ اترین

 !بریم ایول.  وای ـ تینا

 !بودن زده تیپ خ بنظر که تینام و تیرداد! کرد اوکی رو چی همه زود اترین و رفتیم تایی 4

 !کن شروع اترین خوب ـ گفتم دادم لم ها صندلی از یکی روی

 کنممی شروع بخوام وقت هر خودم یعنی که! انداخت بهم نگاهی عصبانیت با اترین

 .کردمی ضایع چیو همه داشت... بود چش دختر این

 ؟!خواینمی عکسایی چه خوب...  اترین

 چی؟؟ یعنی هان؟؟ ـ تیرداد

  دوتایی، میخواین، تکی اینکه منظورم ـ اترین

 !بگیر هم با تینا با هم تا سه ، دو خوب ولی! خواممی امتکی یه من! اهان ـ تیرداد

 !بدم بهتون هلو مدل تا چند بذارین پس خوب! ok ـ اترین
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 راست بیا تو تیرداد

 اینور یکم بیا تینا

 اینورتر یکم

 آن...  اهـ

 ...!خوب

 ...لبخند

 ...عالیه

 ...!چیک چیک...  اول عکس

 ...دوم مدل

 ...بود قشنگی خ مدل بود کرده معلق هوا تو رو تینا موهای پنکه

 .بود گرفته رو تینا کمر و بود ریخته صورتش تو شو موها هم تیرداد

 ...بود کرده کج تیرداد صورت بست گردنشو هم تینا

 ... چیک چیک...  دوم عکس

 ...بود شده امعکسایی چه...  گرفت عکس ازشون دیگه مدل تا چند با خالصه

 !باحالی هایمدل چه

 !میزدم لبخند گاهی گه بودمو داده لم صندلی روی منم

  بود اترین با انگار که شنیدم و تیرداد صدای که... بود پایین سرم

 اترین؟ ـ

 بله؟ ـ اترین

 !بگیریم هم با عکس تا چند میدی افتخار ـ تیرداد

 !!!گفت؟ چی پسره این...  باال اوردم جت عینه سرمو

 ....بود شده گرد چشاش اترینم

 ـ گفت و شد من دار معنی نگاه متوجه شده حرفی چه انگار نه انگار که تیرداد
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 ؟!!!بزارها آرادتون اگر البته

 .دادم قورت دهنمو اب دادم تکون عصبانیت با سرمو کردمو اخمی

 !شدم آشنا زیبایی دختر چه با ایران تو که بدم نشون دوستام به اونور رفتم میخوام اخه ـ تیرداد

 کنم بارش درشتی حرف خواست جلو رفتم کمی و شدم پا جام از تیرداد هایپررویی و حرفا از شدم کالفه دیگه

 !نداره ایرادی ـ امد اترین صدای که

 !کردم هنگ

 ...انداختم بهش عصبی نگاهی هم تو کردم اخمامو

 مچشو اترین، کنار رفتن نشدن من عصبانیت و ما متوجه شکر رو خدا و بودن زدمن حرف مشغول تینا و تیرداد

 فهمیدی؟ بگیری، عکس تیرداد با بخوای نداره دلیل ـ گفتم عصبی و دستم تو گرفتم محکم

 هواس کسی ـ گفت درآره منو ادای خواستمی انگار که حالتی با و کرد نگاهم ثانیه چند و زد یخنده نیش اترین

 !کنه نمی تکلیف و تعیین من

 .بود دیشب واسه فقط دیشبم اتفاقای

 !نداریم کاری هم با االن ما پ

 ...درآورد دستم تو از مچشو و

 !کشیدم عمیق نفس تا چند و گذاشتم هم رو چشمامو عصبانیت از

 ...!از من حرفای بخاطر!! پره؟؟؟ کجا از فهمیدم پ

 !احمق دختری

 ؟...آراااااد آراد؟؟؟ ـ امد تیرداد صدای

 ....طرفش برگشتم

 کجایی؟؟؟ آراد ـ تیرداد

 جانم؟...  نبود حواصم ـ گفتم آرامش با و کنم مخفی عصبانیتو کردم سعی

 اترین؟؟؟ و من از بگیری؟ عکس بلدی تو

 ...!شده پررو انقدر کرده زندگی انور سال 4! میترکیدم عصبانیت از داشتم
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 ندک جمع خودشو خودش، بلکه دارمعنی و عصبی نگاهی... انداختم اترین به نگاهی! دهنش تو بزنم گه می شیطون

 ورد کارایی بعد و... ! بگیر عکس تو تینا! کن ول آراد ـ گفت و زد ایپیروزمندانه لبخند شد، نگاهم متوجه تا اما

 ...داد یاد بش رو اینا و عکس و بینو

 ...اونطرف اترین و وایساد طرف یه تیرداد بود، دیوار ماکت یه

 !میشه سیاه عکس بشه پایین باال درجه دو اگه دو بذار درجشو! کن تنظیم و نور دریچه تینا راستی ـ اترین

 ؟!کجاس ـ تینا

 اراد پشته ـ اترین

 !میکنم درست من ـ گفتم سریع

 عکس من واسه ـ دادم اترین به فحشی لب زیر و گذاشتم بود گفته که چیزی از باالتر درجه دو و نور درجه و

 ..!بخور پ! بااااش میگیری؟؟

 ...!بگیره عکس من با میخواد که داد گیر تیرداد اترین، و تیرداد عکس از بعد

 !رفتن...  و شد آماده عکسهاشون هفته این تو گرفتن قول و دادن رضایت باالخره ساعت، 1 از بعد خالصه

 چقد...  وااای ـ گفت و کر راست و کج گردنشو کشید، دستاشو کمی و داد لم مبل روی اترین... رفتنشو از وبعد

 ...!شدم خسته

 !چیه؟ ـ گفت و کرد نگام کمی شد نگاهم متوجه... بود روش من عصبی نگاه

 !کوچولو؟ نکردی خوبی کار ـ آراد

 !کنی؟می تهدید داری االن ـ گفت و زد پوزخندی اترین

 باز رد!!! کنم تهدیدت بخوام که نیستی حد در ـ گفتم رفتممی در بسمت و داشتممیبر مبل روی از کتمو حالی در

 کوبوندم محکم در بیرونو رفتم و! ارزشهبی ارزش،بی آدم ـ گفتم بلند کردمو

**** 

 ...میگذره تینا و تیرداد عکسای و آتلیه از روز سه و هفته یک

 ....نیست اترین از خبری بعد به روزم اون از

 ....پررووو یدختره
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 از.. . بابت یکم فقط..  یکم چند هر...  گردهنمی پاتوق بر رو دو دیگه امد دستش کار حساب حرفام با که بهتر همون

 .!ممنونم ازش قضیه این بابت یکم من که راحتم پارمیدا همون یا افریطه او دسته

 !حال هر به...  خب ولی

 امد شایا صدای و امدم بیرون خیال و فکر از خورد کمرم به که یا ضربه با

 دردیه بد عاشقی

 ...شکستن عاشقو دل

 نامریدیه بخدا

 !!!نامردیه بخدااا

 دادم ادامه و...  کمرم پشت بزنه کسی نمیاد خوشم که میدونی ـ گفتم و کردمو نگاش چپ

 ...داغونت صدای خزو آهنگ این با

 عدب سری.. نبود باشه عاشق توش که ایدیگه آهنگ آهنگام، فایل تو فلن... شرمنده ـ گفت و خندید بلند شایا

 !هه... کنم انتخاب رو پسندتون مورد آهنگ تا کنممی رو زیر بیشتر مخمو

 ...!ببیند!! شایا ـ گفتم کردمو نگاش چپ چپ دوباره

 ...اتاقش بسمت رفت دهنش رو کوبند محکم دستشو و... !  امر اطاعت ـ شایا

 آراد؟؟؟ ـ بامین

 ها؟ ـ آراد

 نداری؟ اترین دختره، این از خبری ـ بامین

 !باشم؟ داشته اون از خبری باید چرا من ـ اراد

 ...وللش...  نیستی جور باش که تو..  اره خب ـ بامین

 چی؟؟ بگو! دارم؟ خوب خبر یه

 چی؟؟ ـ گفتم حوصله بی

 ...بریم میتونیم.. شد حل بود، شمال توی که سوژه ـ بامین

 جدی؟ ـ آراد
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 خانم یه واسه بزرگه خیلی ویالی یه... بیرون ریختن رو خونه جزئیات آبتین و هیراد هفته 3 از بعد... اره ـ بامین

 ...دکتر

 ... زیادی پول شهنمی بینیپیش البته

 ...بگو رک ـ حرفش وسط

 !دیگه رقص یه یعنی ؟...اِ ـ بامین

 !خورهنمی بدرد....  کن کنسلش ـ گفتم دادمو بیرون عصبی نفسمو

 ...!کشیدن زحمت کلی هابچه... کنممی خواهش...  آراد ـ بامین

 دارن ها بچه بخدا...! داد دختره اون که یشوره بعد از....! نرفتیم وقته چند میدونی...! دیگه کله کل...  که حاال

 حل بریم دیگه کار تا سه دو بابا... گیریم در وقت چند دونیمی... کنیم تموم ساله 2 بود قرار ما... شنمی دیونه

 باشه؟...! انور میدیم... میشه

 حرفشم!! کن تمومش... نمیام چندرغاز شورهای و جورکارا این سر من ـ گفتم و کردم اونور و اینور سرمو عصبی

 ...نزن

 ...!بشه حل هفته تواین دیگه جا یه باید ولی... باش ـ بامین

 ....هابچه گرنه و

 ...نکن تهدید منو ـ گفتم عصبی

 ...من یعنی...  نبود این منظورم من ـ بامین

 ...ندارم حوصله...  نده ادامه ـ گفتم عصبی

 ...ببخشید ،...باشه ـ بامین

 خشک موهامو داشتم...!  بیرون امدم سریع و گرفتم معمول طبق سرد آب دوش یه...  حمام رفتم پاشدم جا از

 ... آمد آیفون صدای که کردممی

... باال یادمی داره.... اترینه ـ هابچه ـ گفت ما به رو و زد آیفون خنده با ثانیه چند از بعد و برداشت آیفون بامین

 از هدیگ این اترین ـ هیراد! بابازشته... کنید جمع رو لباسا این...  هابچه ـ ابتین...! عجب چه میگی؟ راست ـ شایا

 !بیخی...  خودمونه

 ما از تونهنمی هیچوقت دختر یه ـ گفتم و انداختم هیراد به نگاهی بیرون امد اتاق از... زد خشکم هیراد حرف از

 ...باشه

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربران راسا و السا | عشق رادیکال

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

 

84 

 

 .... که بود این منظورم... آره.... ا ـ هیراد

 ...!خوایننمی مزاحم سالم ـ گفت پهنی خنده با اترین و شد باز در دفعه یه.... هیراد حرف وسط

 !تو بیا...  سالم ـ ابتین

 من گفت، ارومی سالم رسید من به وقتی و داد دست شایا و بامین و آبتین و هیراد با و... شد پاتوق وارد اترین

 ...تو بیا بعد درار کفشاتو ـ گفتم بلند و رفتم اتاقم بسمت بدم جواب اینکه بدون

 !سالم( دادم ادامه حوصله بی) راستی

 وقت چند...  کردی یادما...  عجب چ خب ـ بامین... شد وارد دوباره و درآوارد و کفشا و زد کورنگی لبخند اترین

 .نیست خبری ازت

 ...برسین بکارتون... نشم مزاحمتون گفتم مدت یه...  اره ـ اترین

 ؟!شدی کتابی! هه...  کنیمی استفاده مزاحم لفظ از دوم با این ـ شایا

 ...دارم براتون توووپ خبر یه..  بیخیال حال...! میگیا راست...  آره ـ اترین

 کی؟؟ واسه واقعاً؟؟ ـ بامین

 ... همتون واسه ـ اترین

 .بیاد ارادم وایسا پس ـ بامین

 ...میترکوندم آدامس کردمومی بازی گوشیم با داشتم و دادم لم مبل روی

 ..!بگو هستن همه حاال خب ـ بامین

 ؟؟!؟..دزدی نرفتین وقت چند ـ اترین

 همین مورد در اراد با داشتم امروز اتفاقاً ـ گفت و زد لبخندی و کردن نگاه رو همدیگه همزمان بامین و آراد

 چطور؟.. حاال وقته خ راستش... زدممی حرف موضوع

 داشت؟ ربطی چه ـ بامین...  خونه اومد پریشب بابام ـ اترین

 !بگو... ببخشید! هه خنده با بامین...! بزنه حرفشو بذار خوب بامین ـ هیراد

 که ها،کارخونه این از یکی... بزرگ شرکت یه با... داره کارخونه تا 3ـ1 حدود تهران تو من بابای....  هیچی ـ اترین

 بابای از رت خرپول یکیه پورعلی... شریکه پورعلی بنام آقایی با بابام...  تهران بیرون تقریباً... شویندس مواد تولید

 ...دهنمی عجل به جون که اینکه مشکلش فقط...  من
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 برداره، پولشو کسی اگه اما...  بده پول کسی به نیس حاضر خودش...  عجیببیه خ آدم یه...  ریخته واسش اما

 صهخال... بیخیال حاال....  میزنه شیرین یکم بدونید فقط...  کنم توصیفش جوری چه دونمنمی... گزهنمی ککشم

DaD برید دمیتونی شاید یا میتوینم بخوایین اگه... میاد بعدم روز سه...  دبی بره یعنی اونور بره فرداش میخواد من 

 .بزنید اونجا به سری یه خونه کار

 داره؟ ما به دخلی چ تو DaD کارخونه به سرزدن ـ شایا

 ... برین اینکه منظورم ایکیوسان، ـ گفت کالفه اترین

 لپو هم... خوبه شما واسه هم...  یعنی... دارم مشکل پورعلی این با کالً که من...  اونجاس بزرگ صندوق گاو یه بابا

.. . حاال... گیرممی انتقام پورهعلی این از جورایی یه... شهمی خنک دلم جورایی یه منم هم. زنیدمی جیب به زیادی

 قبوله؟؟

 ...!بهتر این از چی...  قبوله که معلومه ـ هیراد

 عالییییییه هم خ... بابا اره ـ شایا

 ؟؟؟ کی حاال...  ایول ـ ابتین

 آراد...  ولی خوبه...  که خوب...  هابچه ؟؟؟...اِ ـ گفت و کرد شایا و هیراد و ابتین به رو و کرد ظاهری سرفه بامین

 ؟؟...!قبول که کنه قبول باید

 نیازی ما ـ گفتم حوصله بی... میدرخشید توش خوشحال برق که منتظر چشمای...  من به رو برگشتن همگی

 ...!کنه پیدا سوژه واسمون ایدیگه کسی که نداریم

 گفتم و انداختم هیراد به نگاهی... بدیم دست از رو سوژه این اگه ما آراد؟؟ اما ـ امد هیراد صدای که پاشدم جا از و

 ـ

 ...رفتم اتاقم وبسمت... بدیم دستش از که شهنمی هیچیت...  نترس

 لحظه؟ یه میشه ـ اترین

 ...وایسادم جام سر

 کنی؟می لجبازی چرا ـ اترین

 کنم؟ لجبازی بچه دختر یه با باید چرا! هه لجبازی؟؟ ـ گفتم خنده با و برگشتم

 ...رفتم اتاقم بسمت دوباره

 (بچه دختر تمسخر پر لفظ بخاطر شاید)شد عصبی بنظر اراد حرف از که اترین
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 و افتاد شماره به نفسش...  مونده سرجاش آراد.. بود خاستگارم ساله 57 مرد... بود خاستگارم پورعلی ـ گفت بلند

 ...زیادی غلط ـ گفت عصبی اما اروم لب زیر

  ـ گفت و برگشت اترین بسمت

 !هه داری؟ خاستگار خیلی بگی میخوای چی؟ که خب

 !؟؟هه... ها...!  چه بما...  بوده تو خاستگار اصن

 ...بود شده متورم گردنم رگ عصبانیت از..  کوبندم رو در و رفتم اتاقم بسمت و

 دمکوبن برداشتمو و امد دستم به میز روی که چیزی اولین... خون کاسه تا دو بود شده چشمام...  آینه جلوی رفتم

 ... میاد...  بکنه باید گورشو... !  ساله 57 یمرتیکه... شکست اینه...  اینه تو

 ...کثاااافت

 ...بیرون امدم اتاق از... شهنمی...  تونستمنمی ولی ؟؟...چرا نمیدونم

 ...بود شده خشک بود که جای همون...  اترین به افتاد همه از اول نگاهم

 !هم تو اخماش... بود پایین سرش... نداشت رو جوابی همچین انتظار شاید

 ...میکردن نگام هنگ و متعجب و بودن شده خیره من عصبی و شده گلگون یچهره به همه هابچه

 کجاست؟ بابات، یکارخونه ـ گفتم بلند و دادم قورت دهنمو آب

**** 

 ...بود گذشته شب نیمه 9 از ساعت

 ...بود...  و موتور و دستگاه از پر جا همه تقریبا... شدیم کارخونه وارد

 !!!میزدیم دید را جا همه قوه چراغ با ما.. بود تاریک جا همه

 باشه؟...  بیان دارم عالمت وقتی باشن، همینجا هم بقیه بیاد، من با یکی خب، ـ اترین

 ok ـ بامین

 ...کنه باز سریع گاوصندوقو بتونه که بیاد یکی فقط...  بیاد من با کی حاال خب ـ اترین

 ...! دیگه اراد..  خب ـ هیراد

 ...!باشین همینجا شما پ...  میرم من..  باشه ـ اراد
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 ...شدیم دور هابچه از قدم 8 تقریباً.. رفتیم ها پله بسمت اترین و من

 ...کنم زیارتشون خواممی... نیست اینجا پورهعلی ـ گفتم اترین به بو کردمو پیدا فرصتو

 نزنی؟؟ حرف راجبش میشه...  نخیر ـ گفت حرص با اترین

 ؟؟..هست مشکالتی چ حاال ـ اراد

 ...لباس خوش خوشگل،. تیپ خوش ـ گفت کشیده اترین

 !!!مبارکه پ ـ حرص با اراد

  ـ گفت و امد صدایی که بگه چیزی خواست اترین

 تویی؟؟...  بابا...  اترین

 ...جلو امد و انداخت اترین صورت روی رو قوه چراغ مرد

 ـ گفت و کرد رو کار همین اترینم و

 ..ش... ا ب...ا...ب

 شمایین؟...  بابا

 اترین؟؟ کنیمی چیکار اینجا تو ـ

 ...نبود من حضور متوجه اگار... بودم مونده همینطور هم من

 سالم ـ گفتم ارادهبی

 ..الم...س ـ بابا

 دبی؟؟...  نرفتین شما...  بابا ـ اترین

 کنی؟می چیکار اینجا تو کیه؟ دیگه پسر اقا این.. صبح فردا افتاد پرواز...  نه ـ

 .... من ؟  اِ...  ؟؟..اِ ـ گفت بود مونده کامالً که اترین

 ؟...بگم چطوری..  اینکه واقعیت...  من

 ... دیگه بگو دختر ـ امیر بابا

 ؟... اِ...  میبینین که پسر آقا این..  راستش ـ اترین

 ...گار....خاست...ا...خ../س..ا..خ
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 تا دو شد چشام... زد خشکم اترین حرف با...  همین... کنه خاستگاری شما از و من..  امده االن.... منه...  خاستگار

 رو گذاشت پاشو اترین که بگم چیزی خواستم مو کرد کج اترین نسبت مو سر و درشت چشمای با و فوتبال توپ

 .داد فشار محکم پامو

 !بودم کرده هنگ کامالً من و

 یازدهم فصل

 توئی؟ بابا اترین ـ

 ...باشه دبی بود قرار ک اون امیر؟ بابا... شدم خشک جام سر

 شمایی؟... شم... ش... بابا..ب..ب: گفتم زبان لکنت با

 ...انداختم صورتم روی رو قوه چراغ نور بابا

 اترین؟ کنیمی کار چی...  کن کمکم! خدایاااا وااای

 سالم: گفت آراد، نام به پارازیتی که بدم جوابشو اومدم

 ...کرد نگاه آراد به تعجب با بابام

 ...الم...س ـ بابا

 ...دوخت چشم من به هم بعد و

 اسخونده امفاتحه...  وای

 ...نوشتممی امو نامهوصیت یه حداقل کاشکی

 دبی؟ نرفتین... شما...  بابا: اومدم حرف به تردید با

 کنی؟می کار چ اینجا تو کیه؟ پسر آقا این... صبح فردا افتاد پرواز...  ن...بابا

 بگم؟ چی

 ...بگم چطوری...   که اینه واقعیت... من...  من... اِ...  اِ ـ

 ...دیگه بگو دختر: گفت کالفه بابام

 بگم؟؟ چی آخه

 ...کن فک... کن فک.. کن فک...  اترین
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 شما از منو اومده االنم...  االن..  خواستگارمنه... خواس... خوا...  خوا..  بینیدمی که پسر آقا این...  راستش ـ

 ...همین... ه...  کنه خواستگاری

 دوختم چشم آراد به التماس با بعد و

 ردهک هنگ آراد... دادم محکمی نسبتاً فشار و روپاش گذاشتم پامو سریع که بزنه حرفی خواست و کرد کج سرشو

 ...بود

 ...بیشتر بابام

 کنی؟نمی که شوخی شب؟ وقت این االن؟ ـ بابا

 دارم؟ شوخی تو با من آخه

 ...بکشه طول سفرش شاید... گفته..  ایتالیا به داره پرواز صبح 1 ساعت پسر آقا این... آخه... آخه....   آخه ـ

 ...بود دوخته چشم بهم بینی ریز با امیر بابا

 ...کنه شک نکنه

 ...داشت اصرار خودش ولی...  ولی... کنه صبر گفتم بهش منم بابایی ـ

 داشت؟ اصرار ـ بابا

 ...بزنه حرف شما با امشب همین داشت اصرار...  آره: دادم ادامه بود، کرده پیدا جرئت و دل ذره یه که من

 ...خواهش... کن باور کنممی خواهش بابایی

 ...نداره اشکال... داره اصرار خیلی اگه خب: گفت باالخره و کرد مکث لحظه چند امیر بابا

 ...بروند اتاقش به همراهش که کرد اشاره آراد به و

 ...انداخت بهم خشمگینی نگاه آراد

 ...دادمی قورت منو ن گر و... گرفتم ازش نگامو زود

 ...گردممی برا دورو همین منم پس بابا ـ

 ...داد تکون سری بابام

 ...رفتم هابچه بقیه سمت به و شدم دور اونا از سریع

 شده؟ خبر چ ـ هیراد
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 شیم؟ بیخیال امشبو یه نمیشه انداختم، بهشون مظلومی نگاه

 چی؟ یعنی شیم؟ بیخیال ـ شایا

 ...افتاده عقب پروازش... بابام... بگم جوری چه آخه ـ

 ایرانه؟ هنوز یعنی چی؟...  آبتین

 ...دادم تکون سرمو

 ...استکارخونه تو االنم تازه ـ

 کو؟ آراد...  اِ...  چاک ب بزنیم سریع باید پ واقعاً؟ ـ بامین

 ...کنهمی امدیوونه فکرشم... آراد وااااای

 ...میاد اونم...  براست و دور همین آرادم...  چیزه...  اِ ـ

 ات راه اینهمه...  کردیم ریزیبرنامه اینهمه راحتی؟ همین به چی؟ یعنی شین؟ بیخیال میخواین هابچه...  اِ ـ شایا

 ...شمنمی بیخیال که من... اومدیم اینجا

 فهمی؟می... شهمی سه بمونیم اگه... اینجاست بابام میگم: بهش کرذم رو عصبانیت با

 ...دادیممی گوش تو حرف به نباید اولم از: باال انداخت هاشوشونه عصبی شایا

 ...پررو پسره ندی گوش تونستیمی

 ...ندادم جوابشو

 !!هااضطراریه مورد ایندفعه... دیگه بیا کوتاه شایا بابا: گفت آبتین که

 یاینب... بسه: گفت اونو یشونه روی گذاشت دستشو بامین که... بزنه( زری بگم بهتر یا) حرفی دوباره اومد شایا

 ...بریم

 یای؟نمی تو اترین: من به کرد رو و

 ...گردیمبرمی هم با بیاد اراد وایمیستم... دیگه ن...  اِ ـ

 ...شدن دور ما از بقیه با همراه و داد تکون سری بامین

 رسید، ذهنم به لحظه اون تو که چیزی تنها آخه.. بودم کارم هنگ تو هنوز خودمم... کنم کار چی دونستمنمی

 ...بود همین

 ...نشه سه کن کاری یه خدایاااا
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**** 

 خونه؟ بریم شده، تموم ما صحبتای... جان اترین: پریدم جا از بابام صدای با که گذشت چقدر دونمنمی

 ...فهمید شدنمی رو هیچی نگاهش از... انداختم آراد به نگاهی

 ...زدم حرفو اون قصد بدون فهموندممی بهش جوری یه باید

 ...خونه میام بعد اونجا میرم اول... دارم آتلیه تو کوچولو کار تا چند من: گفتم بابام به پس

 دور زیاد برسونی؟ اونجا تا منو تونیمی تو آراد: دادم ادامه پرروئی با بودم، دوخته آراد به چشمامو که همانطور و

 ...نیست

 ...کرد نگام خشمگین و برگردوند سرشو آراد

 ...کردم مظلوم و درشت چشامو

 ...انداخت آراد به نگاهی بابام

 ...میل کمال...  با: گفت حرص با و زد زورکی لبخندی آراد

 ...الهی بمیرم آخی

 ...امیر بابا میریم ما پ: بابام به کردم رو ژکوند لبخند یه با

 ...افتاد راه جلوتر و کرد خدافظی بابام از آراد

 ...اومد خوشم ازش...  جنمیه با پسر: گفت نشنوه اون که جوری آروم بابام شد، دور که ذره یه

 ...زده بابام به حرفایی چه آراد نیست معلوم به...  به....  اوووه

 ...وضعیت این تو داشتیم کم بابامو اومدن خوش همین

 رفتگ گازشو آراد... نشستم ماشین تو لرز و ترس با... رفتم آراد ماشین سمت به و کردم خدافظی بابام با خالصه

 ...دادمی گاز و کردمی نگاه جلو به فقط

 ...نمیرم...  آتلیه: گفتم آروم

 میری؟ کجا: گفت حرص با

 ...اونجاست ماشینم...  پاتوقتون یعنی...  پاتوق ـ

 ...گفتنمی چیزی آراد
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 ...خوردم حرفمو و شدم رو به رو آراد خشمگین نگاه با ولی بزنم حرفی اومدم بار چند منم

 وارد سریع آراد... عصبانیه خیلی بود معلوم..  شدم پیاده ماشین از سریع کرد، محکمی ترمز پاتوق جلوی آراد

 ...سرش پشت منم... شد ساختمان

 شدن کوبیده صدای هم، لحظه چند از پس و.. کردن نگاه من به تعجب با همشون... تو رفتم و درآوردم که کفشامو

 ...خورد گوش به آراد اتاق در

 شده؟ چی ـ هیراد

 ...هست منم سئوال این ـ آبتین

 چی؟ بگین... زدم گندی یه من.. خب...  خب ـ

 چی؟ ـ بامین

 از آراد هنگام همین در.... رفت هوا به همه ی خنده شلیک که... کردم تعریف براشون رو ماجرا تموم نشستم

 ...شد خارج اتاقش

 ؟خندیدینمی بودین وضعیت این تو اگه خودتونم داره؟ خنده کجاش حرفا این: زد داد بقیه، به رو عصبانیت با و

 کردین؟می کارچی بودین من جای اگه کردین فک دقیقه یه آررره؟

 ...دقیقه دو باش آروم خب زنی؟دادمی چرا آراد ـ بامین

 ...آخه باشم؟ آروم ـ آراد

 ...آرااااد ـ بامین

 ... کوبید قبل از تر محکم را در و رفت اتاقش به دوباره و داد تکان تأسف با سرشو آراد

 ...بودم کرده کپ من

 ...عصبانیه...  وللش ـ شایا

 ...شدم پا جام از و دادم تکون ناراحتی با سرمو

 ...میرم دیگه من ـ

 در از بعد و برگشتم گرفته، تصمیمی لحظه یک که شدممی خارج خونه از داشتم... کردم خدافظی همشون با و

 ...شدم اراد اتاق وارد سریع زدن

 چیه؟: گفت بخوره تکون اینکه بدون و حالت همون با بود، داده لم تختش روی آراد
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 همین رسید ذهنم به موقع اون تو که چیزی تنها... بزنم رو حرفا اون خواستمنمی من... من بگم اومدم...  اومدم ـ

 ...بود

 .بود این رسید ذهنت به که چیزی تنها... جالب چ...  اِ: شد بلند جاش از حرص با آراد

 آرررهه؟... شی راحت بابات دست از خودت اونوقت هچل تو بندازی بدی هل منو که

 ...کنیمی فک اشتباه... نیست اینجوری اصالً...   خدا به ن ـ

 من کنم؟ خواستگاری تو از میخوام من گفتی؟می داشتی بود چی دروغا اون آخه: زدمی داد داشت تقریباً آراد

 ونا آخه: زد داد بلندتر و شه؟می چی بگیره شو دنباله بابات اگه گی نمی ایتالیا؟ برم خواممی 4 ساعت صبح فردا

 زدی؟؟ بود چی حرفا

 تو بندازم رو تو خواستم نمی... زدم رو حرفا اون قصدی هیچ بدون من... نیست کنی می فک تو ک اونجوری آراد ـ

 ...ه

 بیرون؟ بری میشه... گیمی راست تو.... باش: کرد قطع حرفمو آراد

 ...خودش مغرور جلد توی بود رفته فرو دوباره آراد... دادم تکون سرمو

 سنگینی بغض که حالی در و شدم ماشینم سوار شدم، خارج پاتوق از سریع هم، طور همین... شدم خارج اتاقش از

 ...کردم حرکت خانه طرف به ،(هوش)کردمی سنگینی گلوم رو

**** 

 بعد روز چند

 پ.. بودم کرده تنظیم چیو همه که من ان؟شکلی این چرا اینا... بودم زده زل تیرداد خودمو عکسای به ناباوری با

 شدن؟؟ خراب چرا اینا

 ...توئه دست از کشممی چی هر من ک اراد بمیری اه.... کرده دستکاری رو نورا آراد کنم فک.... اااههه

 نداشتم کار هیچ... اااه... میارم در سرت زدیو سرم ک رو دادایی اون تالفی باالخره من: گفتم بلند و حرص با

 ...نداشتم هم مشتری امروز... بکنم

 ...بود رفته سر امحوصله

 ...گرفتم رو مهنّا شماره و برداشتم گوشیمو

 جانم؟ ـ مهنّا

 کنی؟نمی دعوام بگم چی یه... جونم مهنّا...  الو ـ
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 باز؟ شده چی ـ مهنّا

 آتلیه؟ بیای میشه... رفته سر امحوصله فقط...  خدا به هیچی ـ

 ولی.. بیام خوادمی دلم خیلی اترین ـ مهنّا

 دخترخالته تولد امروز... ه ه ه ااااه ـ

 ...میومدم حتماً بود دیگه وقت یه اگه... آره ـ مهنا

 ...عزیزم برس مهمونیت به برو... نشم مزاحمت مرررسی... باشه ـ

 ...خدافظ پس ـ مهنا

 ...خدافظ ـ

 کنم؟ کار چی من حاال

 ...بودم حوصله بی خیلی

 ...بیرون زدم آتلیه از و کردم مرتب وضعمو سر و آینه جلوی رفتم

 ...شده هامرده مثل امقیافه کردممی احساس

 ...کردم حرکت خونه طرف به

**** 

 ...کردم پارک خونه در جلوی ماشینو

 پاتوق؟ رمنمی چرا... آاااا: گفت خودم با و زد ذهنم به فکری یه یهو

 ...شد دعوات آراد با آخر دفه رفته یادت... خره: گفت وجدانم

 ...واسش تنگیده دلم...  آخه ـ خودم

 آرااااد؟... وا ـ وجدانم

 داری؟ کارم چی تو اصالً... واسشون گفتم ـ خودم

 ...نگرانتم... وجدانتم من ـ وجدانم

 نرم؟ یا برم ک بودم درگیر خودم با طور همین

 ...وجدانم و من بین بود جنگی
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 ...دعوامون وسط پرید پا جفت صدایی که

 توئی؟ اترین؟ ـ صدا

 ...بود سامان...  برگشتم

 خبراااا؟ چه.. خان سامان...  به ـ

 ...بابا هیچی ـ سامان

 گذشت؟ خوش شمال ـ

 ...شد کوفتمون سفر... بابا ن ـ سامان

 چراااا؟ ـ

 ...کوچولو نترسیا ولی گممی چیزی یه: گفت آروم و شد ترنزدیک سامان

 ترس؟ منو.... سامان گمشو ـ

 زده؟ دزد خونمونو ـ سامان

 ...نبووود یادم اصالً...  اووووه

 بردن؟ چی حاال چرا؟...  واااای: باشم عادی کردم سعی

 ...چی همه رو داشتم کامل نظارت خودم خوبه حاال

 ...بودن کرده خالی گاوصندوقو نصف ـ سامان

 ...شپشه بابات واسه که اینا... حاال خب ـ

 ...هست که اون ـ سامان

 ...گفتم چی یه من... نشو پررو ام تو: سرش تو زدم یکی

 ...خورد زنگ گوشیش که بده جوابمو اومد

 ...اونجام دیگه دقیقه چند... جان هستی...  الو ـ سامان

... 

 ...اومدم... باشه باشه ـ سامان

 ...روشن چشمم...  به به قرااار؟؟: گفتم و وایسادم سینه به دست
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 ...رممی دیگه من...  جون اترین ـ سامان

 ...منتظره جان هستی... برو اره ـ

 ...شدم خونه وارد و دادم تکون براش دستی منم... شد دور ازم و زد لبخندی

 پاتوق برم تا کردم عوض لباسو سریع

 هی...  روسرم انداختم بنفشمو شال... پوشیدم روشن یاسی مانوی با همراه... کردم پام ایمولوله یخی جین شلوار

 ...آینه جلو رفتم...  کردم خالی خودم رو هم عطرمو.. کردم هم کوچولو آرایش

 ...پوشیدم بنفشمو تمام استار آل کفشای هم آخر در و... فرستادم خودم واسه بوس یه... برم خودم قرررربون

 ...بشه ترپررنگ قبل از چشمم بنفش هایرگه بود شده باعث تیپم

 ...دادم گاز جت عین ماشینو تو پریدم سریع

**** 

 ...انداختم خودم به کوچولو نگاه یه بغلش آینه تو کردمو قفل ماشینو در

 ...مرتبه چی همه واقعاً...  ن

 ..شدم میخکوب سرجام صدایی با که برداشتم پاتوق در سمت به اولو قدم و کشیدم عمیقی نفس

 ..ببینمت اینجا کردمنمی فک...  به صداـ

 کنه؟می چیکار اینجا ایکبیری این... اه... صدا سمت به برگشتم

 ...کردم حفظ خونسردیمو زدمو لبخمندی

 کنی؟می کار چی اینجا تو... جون پارمیدا سالم ـ

 ...ببینم و آراد اومدم...  دیگه معلومه ـ پارمیدا

 آهان ـ

 وات آتلیه به اومدن وقت اصالً چون...  دیدمت اینجا شد خوب چه... داشتم کوچولو کار یه هم تو با البته ـ پارمیدا

 ...بیام نداشتم هم ایعالقه هیچ البته... نداشتم

 حاال؟ داری کارم چی: گفتم گرفتمو نادیده اشوتیکه

 ...بردار ما سر از دست: گفت حرص با و اومد جلو قدم یه
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 ...بود در به پشتم هرچند... شد باز پاتوق در کردم احساس

 ما؟؟؟ ـ

 ...نامزدم منو... آره ـ پارمیدا

 ...نفهمی به زدم خودمو منم... پررو یدختره...  میگه آرادو دونستممی

 هست؟ کی سالمتی به...  کردی نامزد دونستمنمی... مبارکه...  اِ ـ

 دوست منو آراد ولی...  کن تالش میخوای قدر هر تو...  گممی کیو دونیمی خوب...  نفهمی به نزن خودتو ـ پارمیدا

 ...میشه خودم مال آخرشم... داره

 ...خوردممی حرص تو از داشتم

 ...میده نشون ای دیگه جور قضیه ظاهر: گفتم زدمو پوزخندی ولی

...  مبودی نامزد هم با پیش وقت خیلی از آراد منو... نیست کنیمی فک تو که اونجوری اصالً... نخییر: زد داد پارمیدا

 ...چی همه وسط پریدی پا جفت که بودی تو این نگفته؟ بهت آراد نکنه

 ...کنیمی فک رویایی خیلی چیه؟ تو اشکال میدونی ـ

 .نیست مهم واسم اصالً تو نظرای ـ پارمیدا

... زدمی داشت خواست می دلش زری هر پارمیدا... کنم گریه میخواست دلم... کردممی قاطی داشتم دیگه

 هیچ اینجوی... بیرون بکش آراد منو زندگی از پاتو آدم عین... گممی چی ببین خوش زبون با: داد ادامه همینطور

 نهک عین که توئی این... یادنمی خوشش تو مثل دخترایی از وقت هیچ آراد باش مطمئن...  بکنی تونینمی غلطی

 ...کرده پیدا منو تازه چون...  کنهمی ولت آراد بگذره دیگه وقت چند.... کنینمی ولش و چسبوندی بهش خودتو

 ... زدمی حرف داشت ریز یه هم طور همین... بود باال خیلی بنفسش اعتماد

 ...نشو اراد سریش و نکن کوچیک خودتو انقد پس ـ پارمیدا

 نه؟ یا فهمیدی: زد داد و

 ...بود شده اشک پر چشام تو

 ...دادم تکون براش تأسف نشونه به سرمو: بود این بکنم تونستم که کاری تنها

 آراد ممکنه یعنی... شد بسته پاتوق در که دیدم کنم، حرکت اینکه از قبل آخر لحظه در... شدن ماشین سوار

 باشه؟ شنیده مارو حرفای
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 ...اه...  کن ول

 ...شدم دور پاتوق از سرعت با و کردم روشن ماشینو

 ...کردممی فکر پارمیدا حرفای به همش راه تو

 ...آتلیه رفتممی داشتم

 کنم؟می گریه دارم چی واسه دونستمنمی... ترکید بغضم فرمون پشت که بودم اونجا نزدیک

 بودم؟ شنیده بود انداخته راه آراد که ایبازی خاطر به که حرفایی

 شدم؟ بازی این وارد که... خودم حماقت خاطر به

 ...دونستم نمی واقعاً

 ...موندم آتلیه تو شب نزدیکای تا اونروز

 ...کردم گریه فقط کردمو قفل درشو

 خونه برگشتم شب

 کنم؟می گریه چرا دونستمنمی هنوزم ولی... کردم گریه شب نصفه اتاقم تو هم باز و

**** 

 دوازدهم فصل

  آراد

 !!چیییییییییییی؟؟؟ یعنی ـ زدم داد عصبی

 !! که نبود قصد از بابا ـ شایا

 ..حاال والیبالت توپ اون با کردی داغون منو عکس قالب ـ آراد

 ؟...آراد ـ هیراد

 !ساکت لطفاً شما ـ گفتم فریاد با و پدیدم هیراد حرف وسط

 ها؟؟...  کنهمی بازی والیبا خونه تو کسی ـ کردم شایا به رو

 ماش صورت وسط خورد توپ ما خوب شانس از که کنیم بازی والیبال یه گفتیم بود رفت سر حوصلمون بابا ـ شایا

 چیه؟؟ شما مشکل حاال عکست قالبه تو
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 وءس برای هیراد بود، ناراحت و عصبی بنظر ولی نکردم بش توجهی شد پاتوق وارد بامین که بگم چیزی خواستم

 توپ خالصه کیفیت با و بزرگ خیلی عکست دونممی آراد ـ گفت جو کردن عوض و من سکوت از کردن استفاده

 .بود

 ...ودنب آتیش رو آب مثله هیراد حرف! گیریممی توپ عکسای کلی اترین، پیشه میدیم اصن...  نخور حرصشو ولی

 ...بود آتیش رو ذغال مثله بلکه

 ...شدم ترکالفه و عصبی

 ...خوردمی بهم حالم داشت شون گفتنا اترین از دیگه

 بگیره؟ عکس من از بخواد دختره اون ـ زدم داد هیراد به رو

 آخه؟ کیه خره اون

 ی؟...چ ـ هیراد

 بفهمی؟ میتونی.. بار صد این...  نیار رو اون اسم دیگه ـ آراد

 !باشه ـ گفت بود خورده جا کامالً که هیراد

 هوس بعد به این از...  لطفاً کن جمع رو شکسته عکس قاب اون ـ گفتم شایا به رو بودم نشده آروم هنوز من اما

... میکنن سالشون 5ـ1 هایبچه به مامانا رو توصیه این کنم فکر... کنید بازی بیرون ببرین کردین والیبال بازی

 ...!!داری اضافه 5ـ1 کنار دو یه فقط شما البته

 ...نه میاری من جلوی و پررو یدختره اون از اسمی دیگه نه هم تو. هیراد

 چون نیاره اونو اسم دیگه اره...  ـاره کرد قطع منو صدای و کرد خشک هممونو بود گرفته و بم خیلی که صدای

 و رفیق به عکسشو قاب که اینجاهست یکی... نداره رو دختره اون اسم شنیدن لیاقت اصالً که هست اینجا یکی

 ...میگیره بازی به دیگرانو احساسات که هست یکی... میده ترجیح رفاقتش

 ؟؟؟... که ادم البته...  سنگه از که اینجاس ادم یه

 .میکردیم نگاه به نگران و متعجب صورتای با همه!! نیس ادمم...  نه

 !خودمم اشحرف مخاطب بفهمم تونستم راحت خیلی

 چرا؟؟ اما

 ـ زدم داد عصبی همونطور و کردم نگا چشمام تو بلند بامین
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 آدمی؟؟؟ تو

 زد؟ من به رو حرفا اون همه پس... زد خشکم حرفاش از

 ...شدم کالفه

 ـ گفتم بود هم تو اخمام که حالی در و پاشدم جام از

 گی؟؟ می داری چی تو بامین

 عوضی نامرد... نیاز منو اسم ـ بامین

 ...خورد خونمو خون آخرش حرف از ـ

 ینا  داااری کی با ـ گفتم و زدمو نفس نفس عصبی و بودم گرفته پیرنشو یقه که حالی در و اوردم هجوم سمت به

 زنی؟هان؟؟؟می حرف طوری

... کرد سالم دیگه...  کردم هنگ! وایساده جلوم که خری اون با گفت و زد کننده تحقیر مرموز پوزخندی بامین

 !بامین دهنتو ببند ـ گفتم و گرفتم تر محکم

 شه؟؟ها؟می چی نبندم ـ بامین

 .اومد خون دهنش از که زدم بامین دهن تو سنگین مشتی بعد و ببندم دهنتو خودم میشم مجبور ـ آراد

 عصبی و من جلو اومد آبتن. بود شده خشک هنگ، کامالً شایا گرفت، رو بامین هیراد... گرفتن دورمونو ها بچه

 آراد؟؟ کردی چیکار ـ گفت

 .رفتم اتاقم بطرف آبتین حرف به توجه بی

 ..کوبندم محکم رو در

 !؟...!بود کرده دعوا بامین با که بود باری اولین

 !کرد شروع اون البته

 چرا؟ آخه ولی

 چی؟ سر

 کرد پیدا براش شد نمی جوابی هیچ که سئوال بود شده واسم

 .میومد بیرون از ها بچه کردن صحبت صدای

 روش بزار اینم بیا میاد بند خونش االن ـ آبتین
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 چی؟ سر کردین؟ دعوا چرا شد؟ چی یدفعه ـ شایا

 بودی؟ عصبی اونطوری که بود کرده خاصی کار آراد ـ هیراد

 نه کم هه ـ بامین

 چیکار؟ بگی میش ـ آبتین

 !نمیکنه دعوا رفیق با پوچ و هیچ سر و جهتبی خود بی ادم

 ...نداره رو هیچی ارزش آراد چون ـ بامین

 ..میگی چی ببینم بزنی زر آدم عینه میشه بامین چییییییییی؟ ـ هیراد

 خیلیییییییی آراد ـ بامین

 آراد ـ گفتم کردم مکث ثانیه چند در که حالی در و کردم باز رو در و چرخوندم دستم تو محکم و در دستگیره

 خیلیییییییییییی؟

 هدودقیق تا چیه؟ گفتم بند.. رفت در بسمت و برداشت مبل رو از سویشرتشو پاشد، جاش از من دیدن با بامین

 ...نداره هیچیو ارزش آراد ؟ اِ...  اهان میگفتی؟ چی بود برداشته دور خوب که پیش

 میومد؟؟ بدت گوشی فال از قبلنا ـ گفت و زد ایکننده تحقیر لبخندی برگشت، بامین

 دادم جوابشو پوزخند با و برداشتم کوتاه هایقدم

 جسارت؟ نه کردیمی رفاقت قبلنا

 .نبود زیاد شما صدا تا اتاق فاصله خوب ولی میاد بدم هنوزم بعدشم! هه

 ...کنید بس خواهشاً بچها ـ داد جواب بامین بجای هیراد

 ..بده کنید تموم رو هاسوئتفاهم

 گفت هیراد حرف به توجهبی و مقدمهبی بامین

 دش عروسکت کرد قبول...  باباش... پارمیدا خودت واسه..  کنه بازی نقش واست خواستی ازش.. وایساد پات اترین

 جوابش؟ اینه سرم اخر.. کردی بازی باش و چرخوندیش خواستی جور هر توام

 خان؟؟ آراد اینه خوبی همه این جواب

 داد ادامه و رفت باال کمی صداش تن

 اینه؟؟ خوبی جواب ببینم بگو! زنی؟می مردی و معرفت و رفاقت از دم که شما
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 تمثب عالمت به سرمو بار سه که حالی در و دادم باال ازابروهامو یکی شد، دستگیرم چیزا خیلی بامین حرفای از

 و جالبه! بودی؟ عصبی انقد این سر! هه.....! ووو کرده گل دوستانت انسان حس االن پ! هان..ا ـ گفتم دادم تکون

 امد بامین کالفه صدای که برم اتاقم بسمت که برگشتم

 تونست هرچی... رسید پارمیدا...  که بزنه در میخواست نشد من حضور متوجه...  میگم رو اترین.....  بود در جلو ـ

 ؟...میزنه حرف اون با اینطوری چندمه سری که نبود معلوم... کرد بیچاره دختر اون بار نتونست و

 کرد؟؟؟ چیکار بیچاره اترین

. .میزد داد صورتش تو ناراحتی بود واقعیت تحمل همون و تلخ لبخند همون بکنه، میتنوست که کاری تنها هه

 هنوز اما..!! بگیره رو پارمیدا اون حا همه بیاره در رو تو رفتارای تالفی همه... بده لو رو چی همه همونجا میتونست

 ...داشت معرفت

 چیه؟؟ میدونی که معرفت

 رفت بامین... امد در شدن بسته صدای بعد و

 من به رو برگشتن آبتین و شایا و هیراد

 عصبی؟ من،

 ناراحت؟ نه،

 ..!نکنم فک

 ...بودم شده خیره زمین روی ینقطه به

 !!؟..بامین حرفای تو غرق

 بود؟؟ تأثیربی لحنش و حرفا بگم تونمنمی

 گرفت قرار روشونم دستی

 ...بود لبش رو بخش آرامش لبخندی که هیراد صورت...  برگشتم

 ..نباش ناراحت بامین از ـ هیراد

 .شد داغون.. رسید بش آتوسا نامزدی خبر پیش روز چند

 .میخواد صالحتو اون...  خوب اما... بود خراب خیلی روزم چند این

 !!برادریم مثه ما هرحال به
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 کرد؟؟ نامزد آتوسا واقعاً ـ گفتم و زدم چشمکی

 ..معرفتبی اره ـ هیراد

 ...اونا به رسوند رو بامین شغل خبر نامردی کدوم دونم نمی

 ...کردن نامزد قدیمیش خاستگار با رو آتوسا پاریس همون تو فهمیدن، خالش شوهر و خالش که که وقتی

 کنی؟؟ چیکار خوای می حاال... بیخیال

 کنم؟ چیکار چیو ـ گفتم دادمو تکون سری ـ آراد

 ...اترین ـ هیراد

 کنم؟ چیکار بگو؟ تو ـ آراد

 رفیق کن فکر بیشتر

 ...رفت و برداشت شونم رو از دستشو بعد و

 ...سقف به شدم خیره و کشیدم دراز تخت روی به شدم اتاقم وارد

 ...بدم گوش آهنگ چیزی به کردن فکر جای به دادم ترجیح و زدم لبخندی

 ...کردم زیاد حد آخرین تا صداشو کردمو فرو گوشام تو هنسفری

 چمام جلوی از گذشتن

 آهسته میشن رد دارن

 میبینم رو تو رویام تو

 غصه از پر رویای یه

 اشکم از پر چشمای با

 دادم نشون راهو بهت

 اما برو گفتم خودم

 افتادم تو پای به

**** 

 انداختم خودم به نگاهی یه دوم بار برای... بود گذشته صبح 22 از ساعت
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 ...دار لبه مشکی کاله و رنگ ایسرمه سویشرت پررنگ، ابی تیشرت جین، شلوار

 ...بود جذابی تیپ... بود ریخته کج صورت تو معمول طبق که موهامم

 ...بیرون زدم اتاقم از کردم، خالی روگردنم و تند یمردونه عطر

 ...نزدیم حرف هم با هم کلمه یه صبح از... بامین به افتاد نگاهم

 !شه سبک خودشم یکم تا کنه خالی روم آتوسارو، قضیه میدادم، ترجیح

 .ذاشتمنمی کم رفاقت تو بهرحال

 نه م؟بر یعنی... کردم ترمز آتلیه جلوی... نبود راه اترین آتلیه تا بیشتر دقیقه 45 ـ ساعت نیم بیرون زدم خونه از

 دو.. وقب یه... گرفتم اترینو شماره برداشتم، گوشیو نباشه؟؟ نکنه هست؟؟ آتلیه ، اترین اصن.... دونم نمی...  نرم... 

 .داشتبرنمی قصد از حتماً... داشتبرنمی...  بوق سه...  بوق

S دادم ..S نداد جواب اول ...S نداد جواب دوم... 

 ....بود متنفر رفتار این از. شد خورد اعصابم...  اه

 گوشیو اه. فرمایید گیری شماره بعدا لطفاً. میباشد خاموش نظر مورد مشترک دستگاه.... زدم زنگ دوم بار برای

 متس به داشتن دقیقاً که شد پسری دوتا متوجه نگاه... انداختم آتلیه به دوباره نگاه... صندلی روی کردم پرت

 دو. . رفتم آتلیه بسمت و ماشینو کردم قفل و آمدم بیرون ماشین از و شدم پا اراده بی... کردندمی حرکت آتلیه

 رو دمببن رو آتلیه در میخواستم که حالی در بعد و شدم آتلیه وارد پسر دو اون از زودتر خیلی برداشتم بلند قدم

 ..!!تعطیله آتلیه ـ گفتم پسر دوتا همون به

 میکنین؟؟ چیکار دارین آقا ـ گفت و گرفت همی در یچهره پسرا از یکی

 تویی؟ سامان اِاِاِ ـ آمد خندونی و آشنا صدای که بگم چیزی خواستم

 اومدی؟ باالخره

 کیه؟ این اصن.. زدمی حرف پسره این با اینطوری داشت و...  بود اترین این..  موندم کامالً

 بزاره؟ ایشون اگه البته ـ گفت اترین به همونطور و کرد من به اشاره ابرو با بعد و آره ـ امد پسره صدای

 بری میشه ـ گفت من به رو خونسرد خیلی شد من حضور متوجه سامان همون یا پسره این حرف با تازه که اترین

 داخل بیان کنار

 ...تو بیا سامان ـ داد ادامه سامان به رو و

 ...شدن آتلیه وارد همراهش و سامان
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 کناری اتاق بسمت دوستش و سامان کن انتخاب میخوای ژستی هر برو...  میزه روی تاپ لپ سامان ـ اترین

 ...رفتند

 که من به! نه ولی ؟...بود سامان و اترین حرفای توی که صمیمیتی از شاید. شدم کالفه اینهمه چی از دونم نمی

 عصبانی اونا جلوی من کردن ضایع و توجهیبی و اترین خشک رفتار بخاطر بهرحال دونم نمی... نداشت ربطی

 ..کرد نگاهی اورد باال سرشو من نگاه با... بود زمین رو نگاهش اترین.. کردم اترین به رو... شدم

 ولی ـ( دادم ادامه کردمو بود اتاق داخل که سامان به ایاشاره.. )کنم عذرخواهی ازت بودم آمده ـ گفتم معطلی بی

 ...!!!نداری لیاقتشو اینکه مثل

 ام تو...  آره ـ امد اترین صدای و شد کشیده استینم که بردارم قدمی خواستم و برگردوندم مو رو و گفتمو اینو

 توی رفایح و کنه خالی خودشو تا باشه کرده پیدا فرصتی انگار بعد و.. کنم بازی نامزدتو نقش بیام نداشتی لیاقت

 بودی؟؟ کجا زدمی بهم رو حرفا اون داشت پارمیدا که اونوقت ـ داد ادامه بگه دلشو

  ـ داد ادامه آلودی بغض صدای با

 ؟...!!!کردی شروع خودت احمقانرو بازی اون

 !!!کردی؟ بازیت وارد منو

 ....!کردی،بعدم خواستی کاری هر

 ؟؟ چی ک

 !!!بشه خورد پارمیدا مثل یکی حرفای با من شخصیت بشه باعث ک

 چی؟؟؟ یعنی شخصیت میدونی

 !!!چی؟؟؟؟ یعنی غرور

 ...بود عجیب صداش چقد...کردم می گوش حرفاش به داشتم مدت تمام

 ...انداختم بهش نگاهی...باال سرمواوردم

 ؟؟...بود کرده تحمل چقد

 چشماش؟؟؟

 توش بنفش های رگ که طوسی چشهای روی اشک ی الیه....!!! بود اشک از پر

 ......!!!بود جالب و عجیب واسم چقد...میخورد چشم به میزد موج

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربران راسا و السا | عشق رادیکال

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

 

116 

 

 !!؟.....نلغزه گونش روی اشکی که میکرد کنترل خودشو داشت چقد

 بود نتونسته ؟پس...میریخت اشک اروم و اروم داشت... بیرون اومدم خیال و فکر از...!!! بودم شده مبهوت و مات

 ؟...!!کنه تحمل

  گفتم و گرفتم جلو رو دستمال بعد و جلو رفته قدم دید برداشتم میز روی از دستمالی

 جلوم؟ نکنی گریه میشه ـ

 ..حساسم دخترا یگریه روی

 ...اورد باال سرشو

 ..بدزده نگاهشو اون بودم منتظر...  بود جالبی یلحظه.. کرد نگاه چشمام تو

 ...گرفت دستمال و پایین انداخت سرشو... شد همینم! هه

 ...دیقه 1 یا 2 شاید گذشت چقد دونمنمی

 عکسمو قاب زدن هابچه راستی، ـ گفتم و زدم لبخندی

 عکاس؟ خانوم میشه..  پاتوق واسه بگیریم عکس کلی اینجا بیایم داد تز هیراد...  ترکوندن

 ـ بخنده میخواست دلم...  اترین حال کردن عوض و جو کردن عوض واسه شاید زدم چرا رو حرفا این نمیدونم

 ...ببینم خندشو میخواستم

 ...نه که چرا گفت و زد قشنگی اما کمرنگ لبخنده اترین... نبود تأثیربی حرفام...  شد همینم البته

 گفت شوق با و زد لبخند و کرد ذوق هابچه مثه بعد و کرد مکث کمی بعد و

 ...!بزرگ عکسای برای میده جون پاتوقمون خالی و سفید دیواری اون...  جووون اخ ـ

 ..بود جالب کردنشم ذوق ـ. شدم خوشحال کرد ذوق اینکه از

 .نمیدونم تخص؟ شیطون؟ مغرور؟ بود؟؟ جوری چ اترین واقعاً

 .بود جالب واسم چیش همه اما

 بیایم؟ کی پ ـ گفتم و زدم لبخندی

 خواستینش؟ که وقت هر ـ گفت و کرد مکثی اترین

 دیگه؟ حله پ ok ـ آراد
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 .سامان امدم ـ اترین! کردیم انتخاب ماژستو اترین، ـ امد اتاق تو از سامان صدای

 .نه ـ اترین نداری؟ کاری. میرم من پس ـ آراد

 ... سالمت به

 خدافظ ـ آراد

 فک...  خندیدناش...  کردناش گریه...  رفتارش...  کاراش...  حرفاش...  اترین به راه تمام... بیرون امدم آتلیه از و

 پاتوق رسیدم...  میکردم

 ..شدم پاتوق وارد... تو اوردم رو پرشه

 ...بود شایا فقظ

 ...رفتن کجا کدومشون هر گفت و گرفتم رو هابچه سراغ ازش

 ....بود باشگاه که هیراد

 ...بخره شام برای چیزی بود رفته آبتین

 قدیمیش دوست هامین، یخونه بود رفته که هم بامین

 ...مبل رو دادم لم کردمو عوض لباسامو

 ...بهم زد زل و نشست کنارم شایا

 اهنگ چشماش تو برگردوندمو سرمو.. شه خیالبی نداشت قصد انگار اما.. شدم خیره تلویزیون به بش توجهبی

 کردی؟ نگاه انقدر نشدی خسته ـ گفتم و کردمو

 آراد؟؟ ـ شایا

 هان؟ ـ آراد

 ؟... تو ـ شایا

 خوب؟ ـ آراد

 داری؟ دوس رو اترین..  واقعاً تو ـ شایا

 بابا خفشو ـ آراد

 نداری؟ یعنی ـ شایا
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 .ندارم حوصلتو اصن...  شایا ببند ـ آراد

 ..دیگه سوال یه حاال.. ok ـ شایا

 ...بگو ـ آراد

 ناراحتی؟ قهری، بامین با اینکه از ـ شایا

 ...هاستبچه واسه قهر ـ آراد

 قهرین هم با هابچه مثه االن شما بهرحال ولی...  خوب اره ـ شایا

 ..نکردم رابطه قطع کسی با منم..  هاستبچه واسه قهر که گفتم ـ آراد

 نمیزنی؟ حرف بامین با چرا پس ـ شایا

 نبوده؟ زدن حرف برای دلیل چون ـ آراد

 ...برگشتیم در به رو شایا و من و پیچید خونه تو در بازشدن صدای که بگه چیزی خواست شایا

 ...شد وارد گرفته صورتی با بامین

 دادم ادامه فیلم تماشای به و ندادم نشون العملی عکس هیچ بامین دیدن با من

 امد شایا صدا اما

 گذشت؟ خوش. بامین سالم ـ شایا

 ...آره هه سالم ـ بامین

 ...میزد موج خاصی غم صداش تو

 ـ گفت نشنوه بامین که جوری یه و برگشت من به رو شایا

 نبودی؟ رابطه قطع کسی با که تو

 ...رفت اسکی مخم رو کامالً شایا

 شه خفه که انداختم شایا به نگاهی

 ...نزد حرفی دیگه شد، که نگاهم متوجه

 ...بود درگیر کلید با هنوز بامین

 نیومد در در توی از کلید
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 ...بگم بهتر البته

 ...راست نه بچرخونه چپ بسمت و کلید بود رفته یادش که کجاس بامین حواص نبود معلوم

 ...رفتم بامین بسمت و شدم بلند جام از

 ...شد من یسینه به سینه که برگشت و درآورد باالخره..  میچرخونه رو کلید داشت و بود من به پشتش

 گفتم دموکر دراز بستمش دستمو بزنه حرفی یا کاری اینکه از قبل بعد و کرد کوتاهی نگاه و اورد باال خستشو نگاه

 ـ

 !سالم

 خوب ـ گفتم و میبردم عقب دستمو من اما گفت کوتاهی سالم بده دست اینکه بدون بامین

 .داد دست و آورد جلو دستشو و کرد کرد مکثی بامین

 تو داشت درد وقت هر همیشه... بود ایفهمیده و صبور پسر بامین...  کشیدیم آغوش به رو همدیگه همزمان بعد و

 موج بدنش تو درد...  اینبار مثه... بدم تشخیص تونستممی همیشه من اما... کردمی تحمل و میریخت خودش

 .زدمی

 ...نبود آسونی کار شدن خراب همچی شبه یک و بودن دختر اون ارزوی با سال 4 باالخره...  شکست همون یا درد

 ؟...مشته اون بابت ـ...  کردم زمزمه گوشش زیر

 رفیق نبود قصدی..  ببخشید ـ

 ین،اتر ـ بامین... رفیق میگیرم حالشو خودم ـ آراد... نمیدونم...  نباید آتوسارو قصه. بودم من مقصر... نه ـ بامین

 ... حال بهر...  روش که بود همین بخاطر... آتوساس شبیه خ

 ...کرد فراموش و بخشید نمیشه که چیزایی باید گاهی... نکن سخترش رو قضیه ـ آراد

 ...راحتره اینطوری...کن فراموش رو اتوسا توام

 ....بیخیال دیگه... اره ـ بامین

 بهتره؟؟...بینیت ـ آراد

 بازی...میگن...نداره حرفارو این که خون قطره دو ـ بامین

 ...داره شکستنک سر...داره اشکنک

 ...نمکشه اینم! هه
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 بازی؟ ـ آراد

 دعوا؟؟....یا بازی حاال ـ بامین

 دیگه زمانه کنین آشتی بود قرار...دیگههههههه بیخیال بابا ـ شایا

 ؟....کنین وبدل رد قلوه و دل انقد

 ...کرد جمع توجهمونو دوباره در صدای

 ...شدن وارد وهیراد آبتین

 ...بروبچ سالم به ـ هیراد

 ؟...!خریدم چی ببینین...سالم همگی ـ آبتین

  ـ داد ادامه و کرد پوفی آبتین نگفت هیچی کسی گذشت ثانیه چند

  ـ. بزنید حدس نمیخواد خوب....مرددرگ ای

 ...سوخاری مرغ

 ....بودم کرده هوس خیلی که من اتفاقاً...ایووول ـ شایا

 چه هوسی،چیزی؟ چی؟؟؟ تو اراد ـ آبتین کنم عوض لباسامو میرم...سوخاریم مرغ عاشق میدونید که من ـ هیراد

 داری؟ امشب شام راجب نظری

 ...!،بدنیست....خوبه ـ گفتم باالانداختمو هامو شونه

 بامین؟؟؟ توچی ـ گفت کردو بامین به آبتین،رو

 ...بود افکارش تو بودغرق شده خیره زمین به بامین

 ...میکرد فکر آتوسا به مطمئناً

 مین؟؟...باا...بامین ـُ  کرد صداش دوباره آبتین

  ـ گفت متعجب اوردو باال سرشو بامین...هوووو...هو

 و من فهمیدی اصن کجایی؟؟؟ ـ گفتی؟؟آبتین چیزی

 ؟.اومدیم هیراد

 ...ره...ا...ا ـ بامین
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 چیه؟ امشب سوخاری مرغ راجب نظرت خوب ـ آبتین

 میاد؟ خوشت

 ...بخورید شما..ندارم میل من...یعنی...نه ـ گفت حوصله بی بامین

 همزمان و بست در و شد اتاق وارد بامین..رفت اتاقش طرف به وبعد

 ...اومد هیراد و شد باز بود بامین اتاق کنار دقیقاً که هیراد اتاق در

 بود؟ چش بامین ـ پرسید پرسشگر هیراد

 ...بخوره شام نداره میل گفت ـ آبتین

 چرا؟؟؟ ـ هیراد

 ...آتوسا ـ آراد

 ...بده حالش خیلی حتماً...وای..نبود یادم اصن..اوووو ـ هیراد

 ...کردن آشتی اراد با البته ـ شایا

 اراد؟ میگه راست ـ پرسید و کرد من به رو بعد میگی؟؟و ن؟؟؟؟راست ـ هیراد

 کردین؟؟؟ اشتی واقعاً ـ آبتین

 ...میکنید استفاده قهر و اشتی کلمه از چرا ـ گفتم حوصله بی

 کردم خواهی عذر...زدم که مشتی بخاطر اما...نبودم قهر کسی با من

 ...همین

 کردی؟ خواهی عذر تو ـ آبتین

 ...داره ایرادی ـ آراد

 آراد؟ ـ هیراد

 ها؟؟؟ ـ آراد

 قهر تحمل اصن...شد خوب خیلی...وای...هِی ـ هیراد

 ...نبود اسونی کار تا1 شما

 کلمه از نباید نبود یادم. اهان ـ گفت خودش که انداختم بش خشنی نگاه
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 ...کنم استفاده قهر

 ...گشنگی از مردم..بخوریم شام بیاین حرفا این بجای ـ شایا

 بامین؟؟ بدون ـ هیراد

 بزاریم؟؟؟ تنهاش شرایط این تو نامردیه

 ...داره نیاز تنهایی به شرایط این تو ولی ـ شایا

 ...خودتی شیکم فکر به فقط تو...شایا خفه تو ـ آبتین

 داری؟؟ تزی چ شما مثالً خوب....بیشعوووررررر ـ شایا

 ...کنیم عوض حواشو و حال باید ـ آبتین

 چطوری؟ ـ هیراد

 ...درگیره خودش با االن اون ـ گفتم بود تلویزیون رو نگاهم که حالی در

 .بیاد کنار خودش با بذاریم بهتره پس

 نکنیم؟ تالشی یعنی ـ هیراد

 ...!نه فعالً ـ اراد

 ...کرد یخ..بخوریم شام اقل حد بیاین...پس خوب ـ آبتین

 شیکمشه؟ بفکر کی حاال ـ شایا

 بامین؟ شام ـ هیراد

 ...نمیبینم که من اما...بشقاب تو گذاشتم ـ آبتین

 ...نکنید حساب منم رو ـ شایا

 ...ببره یکی. دیگه؟؟اه نیارین در باز مسخره ـ هیراد

 نمیری؟ خودت ؟؟؟؟چرا...ا ـ آبتین

 آبتین؟ کجاس ت. offی دکمه ـ هیراد

 ...نه شما اما شمoff باید میزنم حرف ؟؟منکه...ا ـ آبتین

 ببریداااااا غذا یه میخواین...ببندید اندیشتونو رائ تاالر بچها ـ شایا
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 ...بود مخم رو ها بچه بحث جرو

 که حالی در و برداشتم بودو روش میل با غذای که سینی و برگشتم حرفی هیچ بی

 داره؟ بحث انقد بردن غذا یه واقعاً ـ گفتم میرفتم میل با اتاق بسمت

 ....شدم میل با اتاق وارد و زدمو در به ای تقه بعد و

 بارون بودو برده پنجره از بیرون دستشو و بود وایساده پنجره دم بامین

 .میکشید نفس وعمیق...میکردم لمس

 نه؟؟؟...دستت به میزنه سیلی بعد...المصب ـ گفتم اروم

 ...شدیده خیلی...اره ـ بامین

 داری؟؟ دوسش ـ آراد

 آتوسارو؟؟ ـ بامین

 ؟!میگم نو داره؟؟بارو داشتن دوست ارزش دخترم اخه...هه ـ آراد

 ....خیلیییی ـ بامین

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟....آتوسارووو ـ آراد

 ....بارونو...ررررفیق ـ گفت زدو پشتم بامین

 ...هه ـ آراد

 جانم؟؟ ـ آراد؟آراد ـ بامین

 داشتی؟؟؟ دوست رو کسی حاال تا تو ـ بامین

 ..میدونی سوالتو جواب خودت ـ آراد

 ..بشنوم خودت زبون از میخوام ـ بامین

 ...هیچکسو ـ آراد

 ...جالب چه ـ بامین

 ...نشه سرد شامت ـ آراد

 ...رفیق...ممنون ـ بامین
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 ...بیرون برم تا شد بلند و گفتم اینو..جان نوش ـ آراد

  ـ برگشتم بطرفشش اومدو بامین صدای که

 .....آتوسارووو ـ بامین

 ...رفیق فهمیدم خودم ـ گفتم کمرنگی لبخند با و زد چشمکی

 ...بگی دروغ نی تو نمی من که؟به میدونی

 ...خوش شب

 ..زد لبخندی بامین

 .بیرون زدم اتاقش از..ومن

 سیزدهم فصل

 ... شدمی پخش کامپیوتر speaker از داشت آهنگ

 ...کاربی و بودم آتلیه تو

 ...آراد سمت شدم می کشیده کمکم هم همونجا از و... پارمیدا حرفای سمت رفتمی فکرم همش

 .خواستمی 4×3 عکس اشمدرسه واسه که آموزی دانش... بود رفته پیش ساعت نیم حدود مشتریم آخرین

 ...انداختم بهش نگاه یه و برداشتم گوشیمو

 ...زنگی ن...  ایSMS نه

 ...خورد زنگ گوشیم گفتم، خودم با حرفو این تا

 ...الوووو ـ

 خوبی؟...  اترین سالم ـ سامان

 ...ریاااابگی عکس اتلیه بیای روز یه بود قرار مثالً تو...  صورتت تو بیام پا جفت میخواد دلم...  نخیییر... سامان اِ ـ

 ...میام دیگه ساعت یه ساعت، نیم تا من... زدم زنگ همین واس اتفاقاً ـ سامان

 باااای... چشم رو قدمت...  میسی...  اِ ـ

 ...خدافظ...  دفه صد این ـ سامان

 ...خداروشکر...  اوووف

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربران راسا و السا | عشق رادیکال

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

 

115 

 

 (میرسه؟ کجاااا به دونیدمی که هم آخرش و)پارمیدا حرفای فکر تو میرم بمونم بیکار

 ..نکنم فک پارمیدا حرفای به اصالً کردم سعی

 ...کردم نگاه رو مبال جلوی میز روی

 ..بود گذاشته جا شو مجله آموز،دانش همون

 ...5 آموزدانش رشد: بود نوشته گنده روش... داشتم برش

 ...رنگی رنگ بادکنکای عالمه یه پائینشم

 !!بیکاریه از بهتر باالخره... کردم باز رو مجله  هدفبی طور همین

 ...شد خشک صفحه روی نگاهم

 مادر و پدر: بود نوشته گنده باالش

 :پائینش و

 «آراد» مادر و پدر که است مدتی

 آراد: گویندمی آنها... اندغمگین

 !دارد نمی نگه را ما احترام کافی اندازه به

 ...بستم را مجله حرص با

 ...اَه

 !!!شششهنمی.. نیفتم پارمیدا حرفای و اون یاد میخوام هی من حاال

 ...میز رو کردم پرت رو مجله

 ...خورد زنگ دوباره گوشیم

 ...بود مهنا

 جوووونم مهنا...  الوووو ـ

 شطوری؟... اترینی سالم ـ مهنا

 خوفی؟ تو...  خوووب من ـ

 !خوبم خوووب نباشه آراد جا همه اگه البته
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 !خشششگله انقدر اترین واااای.. اومد بدنیا عموم یبچه بگم زدم زنگ آره مهنّا

 ...عزیزم واقعاً؟؟ ـ

 ...بود اومده بدنیا تازه اشبچه که االنم... بود کرده ازدواج شدمی سالی دو که داشت جوون عموی یه مهنّا

 ...قشنگه خیلی اسمشم آره ـ مهنّا

 گذاشتن؟ چی اسمشو...  اِ ـ

 ...آراد ـ مهنّا

 چی؟؟؟ ـ

 قشنگی؟ این به اسم..  اترین... وا ـ مهنّا

 نداری؟ کاری فعالً...  قشنگه خیلی...  آره... آهان... آ ـ

 توو؟ شد چت ـ مهنّا

 کاری؟...  بابااااا هیچی ـ

 ...خدافظ... ن ـ مهنّا

 ...خدافظ ـ

 !!!فراااوااان حرص با مبل رو کردم پرت گوشیمو

 ...اصوال ندارم شانسی من

 ...افتادم بچگیم یاد

 !کردیممی بازی بیمارستانا اسم با و آوردیممی هاسالنامه این از... کردیممی بازی یه دوستام با

 ...خودمون بازی اسم همین مثل

 ...کردم باز و بود جلوم که ایسالنامه

 ...آوردم رو بیمارستانا یصفحه

 ...پرشه وقتم خواستممی فقط...  دیگه بودم شده خل

 ...بیمارستانا از یکی روی گذاشتم دستمو بستمو چشامو طور همین

 !!(بود چی بیمارستان اسم بزنید حدس تونیدمی حتماً و)
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 ...برداشتم دستمو

 ...شده آراد چی همه امروز.... ااااااااااه: گفتم بلند... آراد بیمارستان.... 

 ...میز روی... رشد مجله همون کنار کردم پرت رو سالنامه بعد و

 ...بیاد سامان که بود االنا...  انداختم ساعت به نگاهی

 بنفش خششگل بلند آستین بلوز... بودیم خریده آراد با که همونی... بود پام مشکی جین شلوار... آینه جلوی رفتم

 ...روسرم انداختم هم بنفشو مشکی شال و کردم جمع کلیپس با موهامو... 

 ....خورده زنگ گوشیم حین همین در

 ... که سمتش رفتم

 ...زد خشکم صفحه روی اسم دیدن با که

 ...کردم هنگ

 ...موندم

 ...ن

 آرااااااد؟؟؟

 ....بینممی اشتباه دارم حتماً

 ....شده آراد چی همه امروز ماشاال آخه

 ...خورد زنگ دوباره ثانیه چند از بعد و... شد قطع... نکردم توجهی

 ...کردم نگاه

 ... دوباره

 ...آراد

 ...خودم سر تو زدم یکی

 ...روانی...  زدی آراد توهم...  خرررر

 ...شد بلند SMS صدای بعد لحظه چند

 ...آراد...  کردم نگاه
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 ...نخوندمش

 باشه؟ آراد خود واقعاً اگه

 ...ندارم کاری باهاش که من...  کن ولش

 ...مبل روی انداختمش و کردم خاموش گوشیمو منم... اومددد هم دیگه اس تا چند اون از بعد

 ...نکردم نگاه هیچکدوم ولی

 رو مدال لفای اتاق، اون توی گذاشتم تابمو لب و بود ترقشنگ جاها بقیه از دکورش که آتلیه اتاقای از یکی تو رفتم

 ...کنه انتخاب میخواد کدومو هر سامان تا کردم باز

 هایگهر بود شده باعث بنفشم تیپ..  انداختم خودم به نگاهی یه اونجا دیواری آینه توی...  گذاشتم اونجا تابو لب

 ...بشه ترپررنگ هم قبل از چشم بنفش

 ...تعطیله آتلیه: اومد صدایی یه که شم خارج اتاق از میخواستم

 میگه؟ چی این...  واااا

 کنین؟می کار چی دارین آقا ـ دیگر اونصدایی از بعد و

 ....بووود سامان...  اِ

 ...بیرون اومدم اتاق از

 اومدی؟ باالخره توئی؟ سامان.... اِه: گفتم خوشحال با و

 ...تو بیام بذارن ایشون اگه البته... آره ـ سامان

 ...بود گرفته سامانو راه جلوی که شدم کسی متوجه تازه

 ..بود آراد... اون...  اون و

 ...کردم تعجب خیلی اولش

 ...کردم زدن حرف به شروع ریلکس و کردم جموجور خودمو بعدش ولی

 ...داخل بیان کنار بری میشه ـ

 ...تو بیا سامان: گفتم مکث لحظه چند از پس و

 ...بود عصبی ذره یه شاید... انداختم آراد به نگاهی
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 کم یه شم آستینا و بود تنش هم شرتسویی یه...  خشگل خیلی شرت تی یه با همراه... بود پوشیده جین شلوار

 ...صورتش تو بود ریخته لخت موهاشم... کاله همیشه مثل و... باال

 انداختن بر دورو به نگاهی... شدند آتلیه وارد دوستش و سامان

 ...کن انتخاب میخوای ژستی هر برو... میزه روی تابلب سامان ـ

 ...دادم نشون بهش اتاقو همون دستم با و

 !!(دیگه دوستش همراه...)رفت اتاق همون طرف به و داد تکون سری سامان

 ...کرد زدن حرف به شروع...  بود بار تأسف کنم فک که لحنی با و اومد سمتم به قدم چند آراد

 ...نداری لیاقتشو اینکه مثل ولی... کنم عذرخواهی ازت بودم اومده ـ آراد

 ...کردم هنگ

 من؟ از کنه؟؟ عذرخوای بود اومده آراد

 ...بره برگشت آراد

 ...شدم عصبانی من

 ...کشیدم گرفتمو آستینشو

 ...برگشت

 لیاقت هم تو آره،: گفتم شد،می بغض به تبدیل کمکم داشت و... بود صدام تو که حرص با و چشاش تو زدم زل

 ...کنم بازی نامزدتو نقش بیام نداشتی

 ...بود گوشم تو پارمیدا حرفای همه

 شروع خودت رو احمقانه بازی اون بودی؟ کجا تو زد می بهم رو حرفا اون داشت پارمیدا که اونموقع: دادم ادامه

 با من شخصیت بشه باعث که.... ه...  چی؟ که...  بعدم کردی، خواستی کاری هر کردی بازیت وارد منو و کردی

 ...بشه خرد پارمیدا مثل یکی حرفای

 ...بودم زده زل آراد ایسرمه چشای تو همینجوری... پائین بریزه ذاشتمنمی ولی... بود شده جمع چشمام تو اشک

 چی؟ یعنی غرور چی؟ یعنی شخصیت میدونی ـ

 ...کردن باز گونم روی راهشونو اشک، قطره تا چند... کنم تحمل نتونستم دیگه

 ...گرفت طرفم به و برداشت میز روی از را ایکاغذی دستمال آراد،
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 ...حساسم دخترا یگریه روی جلوم؟ نکنی گریه میشه ـ آراد

 ...کردم پاک اشکمو و پائین انداختم سرمو گرفتم، ازش دستمالو هنگ با

 نگاشو اون بودم منتظر... بهم بود زده زل که بود آراد خوشرنگ چشای دیدم، که چیزی تنها باال، آوردم که سرمو

 ...بگیره ازم

 ...پایین انداختم سرمو و آوردم کم که بودم خودم ولی

!! ترکوندن عکسمو قاب زدن هابچه دیروز راستی: گفت( جو کردن عوض واسه کنم فک) آراد حین، همین در

 عکاس؟ خانوم میشه... پاتوق واسه بگیریم عکس کلی اینجا بیام داد تز هیراد

 ...زدمی موج توش مهربونی ذره یه لحنش

 ...ن که چرا... آره: گفتم

 ...کردم ذوق کلی و افتادم پاتوق عکس از خالی و سفید دیوارای یاد بعدم

 ...بزرگ عکسای برای میده جون پاتوقتون خالی و سفید دیوارای اون... جووون آخ: گفتم شوق و ذوق با و

 ...زد کمرنگی لبخند آراد

 بیایم؟ کی پس ـ آراد

 ...خواستین وقت هر ـ

 ...دیگه حله پس ok ـ آراد

 ...شدیم آماده ما بیا...  اترین: اومد سامان صدای حین همین در

 ...دادم تکون سری

 ..خدافظ...  فعالً پس ـ اراد

 ...کردم خدافظی آراد با

 ...خوب هیکل و بلند قد با بود مشکی ابرو چشم بود جذابی پسر خودش سامان... اینا سامان پیش رفتم

 ...بود آبتین مثل تقریباً چشاش، و موهاش رنگ تم بودم، ندیده حاال تا دوستشو این

 ...ایم آماده ما خب ـ سامان

 کردین؟ انتخاب چی؟ ژست ـ
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 ...بگیر رو پوریا  عکسای اول میخوای.. اره ـ سامان

 ...بود پوریا دوستش  اسم پس

 ...دادن نشون بهم انتخابیشونو هایژست

 ...بودن باحالی هایژست

 ...پوریا به دادن مدل به کردم شروع

 ...سرت رو بذار دستتو...  شیکمت تو کن جمع تو زانوها... بشین کنج اون برو..  اول...  خب ـ

 اینطوری؟ ـ پوریا

 ...موهات تو بکش دستتو هم ذره یه..  ن...  ن ـ

 دیگه؟ اینطوری... گرفتم کنم فک...  آهان ـ پوریا

 ..اووف

 ...بگیر رو هامرده مادر ژست...  ببین...  ن...  وااای ـ

 ...حلّه...  ok ـ پوریا

 ....میخواستم من که گرفت رو ژستی همون دقیقاً ایندفعه و

 ...گرفتم عکسو

 ...همینه...  ایول... آهاااان... بگیرم ازت بسته خواممی... دارنگه عادی صورتتو حاال...  خب ـ

 ...دادم پوریا به هم دیگه حال با ژست تا چند

 پسره اون... کلک: گفت آروم و کنارم اومد سامان که گرفتم می ازش اونو داشتم... خواستمی هم عادی دونه یه

 آره؟ هم تو پس بوود؟ کی

 خجالت تو الهام هم سارا، هم داری، هستیو هم همزمان... نیستم تو مثل که من... بدبخت منحرف... سامان گمشو ـ

 کشی؟نمی

 ...نپیچوون منو اترین ـ سامان

 ...هستی خدایی پیچیده تو

 ...ندارم نسبتی هیچ پسره اون با من: دادم ادامه جدی و
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 گیری؟نمی عکسمو...  اینجا شدم خشک من بابا ـ پوریا

 ...نکن خم گردنتو اصالً ببین.. چرا...  چرا ـ

 ..گرفتم هم عکسشو آخرین و کردم درست ژستشو

 ...گرفتم اونا از هم خششگل عکس تا چند دادمو پوریا سامانو به هم دونفر ژست تا چند

 ...گرفتم سامانو تکی عکسای بعدم

 ...کردم می حس خودم رو نگاهشو سنگینی... بود داده لم مبل روی من پشت دقیقاً پوریا

 ...نکنم توجه کردممی سعی ولی

 ...شدن رفتن آماده پوریا و سامان

 شه؟می آماده کی عکسامون... عکاس خانم... خب ـ پوریا

 اپچ واسه فرستممی که بعدشم کنین، انتخاب بیاین زنممی زنگ کنم،می  کار عکساتون رو: گفتم سرد خیلی

 ...آهاااان ـ پوریا

 ...پوریا همین با بیا پس... نداری نسبتی هیچ پسره اون با گفتی که تو میگم: گفت گوشم در آروم سامان

 !کشمتمی میزنم بزنی حرف دیگه کلمه یه! سااااماااان: گفتم حرص با کردمو قطع حرفشو

 شی؟می سگ چرااا... تسلیم من: باال برد دستاشو سامان

 ...گیمی پرت چرتو حرفای آخه ـ

 اصالً کن ول... باش ـ سامان

 گهدی خب: گفتم پس... بره نمیخواد...  اومده خوشش اینکه مثل این دیدم منم... مبل رو بود داده لم ریلکس پوریا

 ...گممی بهتون.. شد آماده عکساتون... اومدین خوش

 ...خودم به بزنین زنگ باشین داشته منو شماره پس ـ پوریا

 ...میگه شما ب اونم گم،می اون ب... دارم سامانو شماره...  ن ـ

 خدافظی ازم لبخند با هم سامان... شد خارج آتلیه از و کرد من با کوتاهی خدافظی بود، خوابیده بادش که پوریا

 ...رفت اونم و کرد

**** 
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 ...پریدم خواب از گوشیم زنگ صدای با

 :معمول طبق بود مهنّا

 هاااان؟ ـ

 تو؟ چته... کوفت هانو ـ مهنا

 ...مخوابید دیر دیشبم بعدشم...  درآوردن منو پدر...  آتلیه بودن اومده دوستش سامانو دیروز...   مهنّا خستم بابا ـ

 داریماااا کالس دیگه ساعت یه..  دانشگاه بیا گمشو پاشو... شده چی کردم فک من حاال اوووف ـ مهنّا

 مگه؟ اونجایی االن تو ـ

 ...دنبالم بیاد شخصیم سرویس منتظرم... عزیزم ن ـ مهنّا

 بودماااا من منظورش

 ...اونجام دیگه ساعت نیم تا من...  باش..  بیشعووور ـ

 .باااای.. شم حاضر برم من... برم قرررربونت ـ مهنّا

 ...کرد قطع و

 ...شدیم هم اون اینو شخصی سرویس و نمردیم

 رفتم هم آخرشم... کردم جمعشون کردم، شونه موهامو زدم، مسواک شستم، دستوصورتمو شدم، بلند جام از

 ..شدم حاضر

 ....دانشگاه واسه زدم ساده تیپ یه

 !بیروون زدم خونه از و برداشتم ماشینو سوئیچ

**** 

 ...داریم عملی امتحان امروز که هستید جریان در حتماً...  خب ـ رحمانی استاد

 ...رفت باال هابچه یهمه اعتراض صدای

 ...کنه غش بود نزدیک من کنار که هم مهنّا

 ...بودم نشسته سرجام ریلکس من ولی

 ...بیاره و نیاز مورد نورهای و دوربین تا رفت استاد
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 ...زدن حرف هم با کردن شروع همه رفت، استاد تا

 ی؟کنمی کار چی تو اترین: گفت نداشتیم، ایرابطه هم با بیرون و بود دانشگاهیم دوستای از یکی که سوگند

 بریزم؟ سرم تو خاکی چه من...  بیسته که این...  وللش اینو بابا ـ مهنا

 نیستی؟ بلد هیچی یعنی تو...  بکش خجالت مهنّا...  وا ـ

 ...ترسممی...  دونمنمی ـ مهنا

 ...بابااااا بروو ـ

 ...بلدم چیزایی یه ک من ـ سوگند

 ....شد وارد استاد

 نداریم؟ داوطلب...  خب: گفت و...  کالس جلوی گذاشت وسایلو

 ...باال رفت دستاشون پسرا تاز سه دو

 ...خانماااا از ـ استاد

 ...باال بردم دستمو االن، میشه سه دیدم...  باال نرفت دستش هیشکی

 ...بیاین شما... متین خانم خب ـ استاد

 کنم؟ انتخاب خودم مدلمو استاد ـ

 ...نیست مشکلی...  باشه ـ استاد

 ...بردم خودم با ورداشتم رو مهنا

 ...گرفتم ازش عکس تا 8 ـ 7 و دادم خششگل مدل تا چند مهنا به... کردم تنظیم را نور ریلکس، خیلی

 ...بسه گفت استاد

 ...رفت ویبره جیبم تو گوشیم که سرجام، بشینم برم اومدم منم

 ..بیرون برم لحظه چند من میشه.... استاد ببخشید ـ

 ...دادین هم امتحانتونو چون... نیست مشکلی ـ استاد

 ..شدم خارج کالس از

 ...دادم جواب گوشیو
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 الووو ـ

 خوبی؟...  اترین سالم ـ امیر بابا

 گردی؟برمی کی گذره؟می خوش اونجا...  خوبم من شمایی؟ بابایی...  واااای ـ

 بیارم؟ برات میخوای چیز ببینم میخواستم... میگردم بر دیگه روز 4 ـ 3 من یکی یکی وایسا ـ امیر بابا

 نخریدی؟ واسم هیچی سوغاتی یعنی...  بابا...  اِ ـ

 سری یه...  اومدن هم  دیجیتال شرکتای این از تا چند نماینده اینجا میدونی، سرجاشه که اون....  چرا ـ امیر بابا

 ...نمایشگاه تو گذاشتن شونم جدید جنسای

 دارن؟ هم چیزا اینجور و دوربین! بابا: کردم ذوق

 ...آره ـ امیر بابا

 ...جوووون آخ ـ

 خوای؟می چی حاال....  خب ـ امیر بابا

 ... ولی...  نداشتم مشکلی دوربینم با

 دوربین...  آهاااان دیگه... خواممی آتلیه واسه... باشه تخصصی... بگیر واسم دوربینشو جدیدترین...  بابایی ـ

 ....کردم کرایه بس شدم خسته هم فیلمبرداری

 ...دیگه خوایمی اونم یعنی این ـ امیر بابا

 ...نباشه سنگین زیاد...  خشگل و تخصصی...  آره ـ

 میدی؟ تو شوجریمه بگیرن، ازم جریمه شه، سنگین بازم اگه... زدم زنگ شد خوب ـ امیر بابا

 ...بابااااا ـ

 خدافظ.. باش خودت مواظب... دخترم کردم شوخی ـ امیر بابا

 خدافظ ـ

 ....نگوووو که بودم کرده ذوق انقد

 ؟...بگیرم وقتتونو لحظه چند تونممی متین، خانم: اومد صدایی حین، همین در

 ...بود من به گیرش سال اول از... بود کالسمون پسرای از یکی کریمی، امید ـ برگشتم
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 اینجایین؟ شما که شده تموم کالس...  ببخشید ـ

 ...بیرون اومدم گرفتم اجازه من...  نخیر ـ امید

 ...کننمی بد فکرای بقیه... برگردید کنید لطف میشه پس ـ

 ...متین خانم ولی ـ امید

 به هک راهرویی به و..  بفرمایید حاال... بذارم شما اختیار در تا ندارم وقتی هیچ من کریمی، آقای: کردم قطع حرفشو

 ...کردم اشاره شد،می منتهی کالس

 ...اومدمی طرفم به که دیدم رو مهنا حین، همین در

 ...رفتم مهنا طرف به و گرفتم فاصله امید از

 گفت؟می چی امید کلک ـ مهنا

 زدی؟ گندی چه بگو امتحانو تو... زدمی مفت زر ـ

 ....ایش دادم خوب هم خیلییی: باال گرفت سرشو مهنا

 ...بابااااا باش ـ

 کالس؟ سر بشینیم بریم کنیم؟ کار چی حاال...  خب ـ مهنا

 ...دیگه بریم بیار منم کیف برو تو بیکاریم؟ ـ

 ...حاالااا تو نوکر شدم من...  اه ـ مهنا

 ...بودماااا شما شخصی سرویس من صبح خوبه حاال...  اِ ـ

 ...نداره تأثیری هیچ دیدم

 ...گلم...  جووونم مهنا ـ

 ...شدم خر...  باش ـ مهنا

 ...رفتیم من ماشین سمت به هم با و گرفتم ازش اموکوله...  برگشت کیفامون با بعد دقیقه چند و رفت و

 ...رفت ویبره دوباره گوشیم حین، همین در

 ...بود ناشناس شماره... کردم نگاه

 بله؟؟؟ ـ
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 ...سالااام ـ صدا

 شما؟... سالم ـ

 ...بود آشنا خیلی صداش

 ....شدم فراموش زود چه نشناختی؟ منو ـ صدا

 شمااااا؟... کنین فک میخواین جور هر ـ

 ...سامان دوست...  پوریام ـ صدا

 آوردین؟ کجا از منو شماره ؟؟ چی ـ

 ...گرفتم سامان از ـ پوریا

 ...بگیرم تو از حالی یه من... سامان وایسا

 امرتون؟ حاال..  خب ـ

 ...بشنوم صداتونو زدم زنگ... نداشتم خاصی کار هیچی ـ پوریا

 ...بای...  نکنین رودل.. میشه زیادیتون...  هه ـ

 کردم قطع گوشیو و

 بود؟ کی ـ مهنا

 ...مزاحم ـ

 ...کردیم حرکت و شدیم ماشین سوار بعد و

 ساعت تا مهنا... مااا خونه اومدیم هم با بعدم و... خوردیم بستنی جا یه رفتیم گردی، خیابون ساعت نیم از بعد

 ورج و جمع پاشامونو ریختو کم یه مهنا، رفتن از بعد... همدیگه با ترکوندیم را خونه و بود ما خونه ظهر از بعد 4ـ3

 ...خورد زنگ گوشیم دوباره که کردم

 ...نبودم مطمئن ولی بود پوریا همون دوباره کنم فک

 :برداشتم

 بله؟ ـ

 ...سالم ـ پوریا
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 نشین؟ من مزاحم انقد میشه ـ

 !!شم آشنا باهات بیشتر خواستممی فقط من کدومه؟ مزاحم پوریا

 ...ندارم کار این به ایعالقه اصالً من ولی ـ

 ندارم؟ ارزششو چرا؟ ـ پوریا

 هم گهدی فهمیدی؟! کنمنمی حساب هم شپش رو تو من بدونی باشه جالب برات شاید...  ببین: گفتم و کردم پوفی

 ...نبینم گوشیم صفحه رو شمارتو

 meeting رو گذاشتمش کردمو قطع گوشیمو بعد و

 ....میومد خوابم بودمو خسته خییییلی...  بخوابم ذره یه تا رفتم و

**** 

 ...بود گوشیم کردن چک کردم که کاری اولین... شدم بیدار خواب از که بود شب هشت حدودای ساعت

 ...گوشیم تو بودم کرده save شپش رو پوریا اسم ظهر بعداز

 ....این بیکاریه چ...  اس تا 4 و داشتم شپش از کال میس تا 7 النم

SMSکردم حذف نخونده رو ها... 

 :سامان به زدم زنگ سریع و

 ...سامان الو ـ

 چطوری؟... اترین سالم به ـ سامان

 ...دارم کارت بدو... اتپنجره دم بیا گمشو.... چطوری کوفتو  اِی ـ

 ...اومدم باشه ـ سامان

 اومد اتاقش یپنجره از سامان سر هم بعد لحظه چند...  بالکن تو رفتم و سرم رو انداختم شال یه سریع منم

 ...بیرون

 باز؟ شده چت...  خب خب ـ سامان

 دادی؟ پوریا به منو شماره حقّی چه به تو ـ

 من؟ چی؟: کرد تعجب سامان
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 دوستت؟ به دادی منو شماره چرا میگم... عمم....  پس ن ـ

... خداا به میگم راست... برداشته گوشیم تو از خودش حتماً...  بش ندادم من سارا و الی و هستی جون به ـ سامان

 بهت؟ زنگیده مگه

 ...بگیر حالشو... شده مزاحم... آره: دادم تکون ناراحتی با سرمو

 ..کنممی سعی... میشه چی ببینم حاال ـ سامان

 ...بگیری کوفت اِی ـ

 ...رفتم من... کنهمی صدام داره مامانم اِ...  بابا برو ـ سامان

 گوشیم دوباره ااااه چراااا دونمنمی... پاتوق برم پاشم میخواست دلم... خونه تو اومدم کردمو خداحافظی سامان از

 ...خورد زنگ

 گذاشتم گوشیمو زدمو تماس رد سوم دفعه.... زدم تماس رد دوباره.... زد زنگ دوباره...  زدم تماس رد... بود شپش

 offline روی

 گقشن خیلی عکساشون خدایی... توش ریختم و ریاپو و سامان عکسای تابمولپ به کردم وصل دوربینمو بعدم

 .بود

 کرده کار قشنگ تاشون 4 ـ 3 رو حدوداً... بودم نشده زمانی گذر متوجه اصالً...  روشون کارکردن کردم شروع

 ...ساعت به افتاد نگاهم که بودم

 و کردم خاموش تابمو لب... مالیدم دستم با چشمامو کشیدمو ایخمیازه... بود شب 2 نزدیک حدوداً...  واااای

 !( قبلش درآوردم Offline از گوشیمو البته... )سپردم خواب دست به خودمو

**** 

 .. اااهه آخه؟؟؟؟ خوادمی چی من جون از گوشی این... خدایااااا ـ

 نیست معلوم... بود صبح 1...  ن...  ساعت به افتاد نگاهم.... شدم بیدار خواب از گوشیم زنگ صدای با معمول طبق

 داره؟؟ کار من با خری کدوم صبح وقت این

 ....کنم بارونش فحش بودم آماده...  بود هیراد...  برداشتم گوشیمو

 هااااان؟ ـ

 سالااام ـ هیراد

 کردی؟ نگاه ساعتو... سالم کوفتو ـ
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 ...آره ـ هیراد

 شدین؟ بنده شیرین خواب مزاحم دلیل چه به دقیقاً اونوقت ـ

 ...گردیمبرمی شبم تا...  چالوس جاده میریم داریم دالیلی یه به ما: گفت مقدمهبی هیراد

 بگی؟ رو اینا زدی زنگ صبح 1...  خب ـ

 ...بیای ما با میخوای هم تو اگه ببینم خواستم ـ هیراد

 من؟: کردم ذوق اولش

 میای؟... آره ـ هیراد

 ...پسر تا 5 هم اونا...  دخترم یه من... کردم فک ذره یه...  بعد ولی

 ...یعنی هستین؟ همتون: گفتم شک با

 نداری؟ اعتماد ما به: کرد قطع حرفمو هیراد

 ...دارم... چرا خب... خب: گفتم کردمو مکث کمی

 ...هست منم خواهر...  نترس: گفت و کرد آرومی یخنده هیراد

 داری؟ خواهر مگه تو خواهر؟ ـ

 ...11..  خودته همسن فهمیم خودت...  حاال بیا ـ آره ـ هیراد

 ...کردم اعتماد بهشون حسابی چه رو دونمنمی

 میام..  باشه ـ

 ...میافتیم راه هفت ما ـ هیراد

 بای...  اونجام هشت: گفتم اطمینان با

 ...بای ـ هیراد

 بلند بخاری که هم مهنا از.... بودم جاهانرفته جور این گردشو بود وقت خیلی ولی میومد خوابم خیلی اینکه با

 شدن حاضر به شروع زدمو مسواک شستم، صورتمو و دست پاشدم، جام از حوصلگیبی با باالخره... شدنمی

 ...کردم
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 که ربا اولین یادمه..  هه... کردم تنم بنفش تنگ تونیک یه با همراه کردم پام رنگمو خاکی جیب شیش شلوار** 

 نفشب رنگ عاشق... کردم نگاه آینه تو خودم به...  کردمو سرم سفیدمو ـ بنفش شال....  رفتم تیپ همین با رفتم

 ...بووود ترپررنگ همیشه از االن که... بودم چشام

 دموسفی هایکتونی برداشتمو جاکلیدی رو از ماشینمو سوئیچ هم آخر در... نکردم هم آرایش... برداشتم دوربینمو

 ...کردم پام

 ...افتادم راااه و شدم ماشین سوار

**** 

 نگوز رفتمو پاتوق سمت به... کردم پارک مناسب جای یه ماشینو... بود هفت به رب یه ساعت رسیدم، که پاتوق دم

 ...شدم منتظر و فشردم

 چهاردهم فصل

 آراااد

 .نیست خوابگاه که اینجا...  دیگه نمیشه ـ هیرااااد: گفتم هزارم بار برای

 ...مااا پیش بیاد روز دو هیرسا شهمی چی خب... میدیا گیر الکی داری معلومه آراد بابا ـ هیراد

 .دارماااا مشکل دخترا با دونیمی خودت خوب

 بکشیم؟ خط هم رو مونخانواده دور داری باهاشون شما که مشکالتی خاطر به باید ما یعنی: گفت عصبانی هیراد

 ...هیراد...  ن ـ

 چی؟ پس ـ هیراد

 ..خوردمی منو مخ داشت هیراد بود ساعت یک... بود فایدهبی بحث

 ...وارنگااا و رنگ دخترای پاتوق نشد اینجا هیراد ولی...  باشه ـ

 ...میاد دیگه ساعت دو یکی تا هیرسا به... نترس.... ن..  هیراد

 ...دادم تکون سرمو

 ...خواهرش به بزنه زنگ رفت کنم فک هم هیراد

**** 

 ...بزنم دوری یه بیرون میرم دارم من هابچه بامین
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 کجااااا؟ ـ شایا

 ...بر رو دور همین ـ بامین

 ...برو این با....  داداش بیا: طرفش کردم پرت سوئیچو

 ...همگی خدافظ... میرم پیاده...  ن: داد تکون سرشو بامین

 ...بکنیمااا بامین واس فکری یه باید...  هابچه: گفت آبتین... شد خارج پاتوق از بامین که همین

 ...جوری یه کنیم عوض روحیشو باید آره ـ هیراد

 جوری؟ چه ـ

 ؟؟ ن مسافرت؟؟ بریم تونیممی...  خب...  خب ـ شایا

 ...زد سرم به فکری یه... نبود هم بدفکری

 روزه؟ یه اونم چالوس؟ بریم چطوره ـ

 ن؟...  دیگه خوبه.... داداش ایول ـ آبتین

 هم فردا تا احتماالً... میاد هیرسا دیگه ساعت نیم تا..  ولی...  عالیه....  هست که خوبه: انداخت باال ایشانه هیراد

 ...اینجاست

 ...بریممی خودمون با اونم خب ـ شایا

 ...طرفش کردمم پرت ترسناکامو نگاه اون از دونه یه

 ...کردم غلط: گفت سریع که

 کنسل؟ فردا پ ـ آبتین

 دختر؟؟ یه کردن تحمل...  یا...  بود ترمهم بامین روحیه...  کردم فکر ذره یه...  من به بودن دوخته چشم همشون

 ...بود ترمهم واسم بامین کردم، حساب جور همه

 ...بریممی خودمون با هیرسارم....  ن ـ

 ...رفتم اتاقم به و شدم بلند نکردم توجهی... بودن کرده هنگ همشون

 ...شد بلند در زنگ صدای

 ...هیرساست وای: هیراد صدای آن، از بعد بالفاصله و
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 حرف آروم آروم و... بود شده گم هیراد بازوهای تو الغر دختری رفتم، بیرون که اتاق در از بعد، دقیقه سه ـ دو

 ...بود شده تنگ برات دلم چقدر... هیراد واااای: زدمی

 ...طور همین منم: زد لبخندی هیراد

 ...نداشتم برادری خواهر وقت هیچ چون شاید... بود دارخنده واسم

 ...انداختم باال ایشونه

 .... همگی به گرررررم سالم یه...  خب: گفت بقیه به رو و دراومد هیراد بغل از هیرسا

 ...اتاقم به برگشتم دادمو لب زیر سالمی منم دادن، سالم لبخند با همگی

 ...بود برگشته اشروحیه ذره یه هم بامین حتی... بود پیچیده فضا تو هابچه یخنده صدای شب تا

 ...شاااام بیا...  آرااااد: کردن صدام هابچه

 ...بود پیچیده هوا تو الزانیا بوی و بودن نشسته خوری نهار میز دور هابچه... بیرون رفتم اتاقم از

 ...امشبو غذای کردم درست من: کرد اعالم هیرسا

 ...گفتیمی قبل از کاشکی ـ شایا

 بشه؟ چی که ـ هیرسا

 ....داره آرزو مردم جووون بابا... دیگه نوشتمی نامشو وصیت ـ آبتین

 شام، آخر تا... خوریممی همشو خودت و خودم...  گلم داداش بیا...  بخورین شام شما خواست کی اصالً ـ هیرسا

 ...کردم می همراهیش کمرنگی لبخند با منم و خندیدمی بامین.... کردمی کلکل آبتین و شایا با هیراد

 میریم؟ چند ساعت فردا هابچه: گفت شایا شد، جمع که شام وسایالی

 ...دیگه صبح هفت ـ

 ...دارم نظری یه من...  بروبچ ـ آبتین

 چی؟ ـ هیراد

 فردا ممکنه اونجوری... دختره ما بین فقط هیرسا بعد... پسریم تا 5 ما خب ما میگم... نشیاااا سگ آراد ـ آبتین

 ...نگذره خوش بش

 ...میشه ناراحت هیراد گفتم ولی... میریم اون خوشگذرونی واس ما مگه بگم میخواستم

 ...بیاد باهامون بگیم اترینم به تونیممی...  تونیممی...  میگم: داد ادامه آبتین
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 ...نمیشه...  ن... بابا برو...  چی؟ ـ

 شبیه اترین بود گفته که افتادم حرفش یاد...  بودن زده زل بهم که....  بامین عسلی نگاه به افتاد چشمم

 ...نبودم مطمئن هنوز من ولی... داد تکونی سرشو... بودم بامین تأیید منتظر شاید....  دونمنمی... آتوساست

 ...میگم بهتون صبح کنممی فکر روش ـ

 آراده؟؟ دختره دوست اترین ـ پرسید هیراد از آروم هیرسا که...  اتاقم سمت برگشتم و

 ...برگشتم عصبی

 هست؟ کی حاال... نیست فهمیدم خودم... آهان: داد تکون سرشو هیرسا

 ...حاله با خودت مثل... خودته همسن اونم ولی.... طوالنیه اشقضیه ـ هیراد

 ...بیاد کاشکی...  خوب چه ـ هیرسا

 تو گذاشتم هاموهندزفری کشیدم، دراز تختم رو.... شدم اتاق وارد و ندادم گوشم مکالمشون یادامه به دیگه

 ...گوشم

 ...بیاد ما با هم اترین فردا و بدم رو ok که بود فکرم تو

 ؟....کردم موافقت زود انقدر چرا دونمنمی

**** 

 ...نیمه و پنج ساعت پاشین هابچه ـ

 نیم پنجو ن... بریم قرار هفت...  آراد ـ شایا

 ...بود نشسته مبل رو خوابالو هم هیرسا... خواب شایا و هیراد... بودیم بیدار آبتین و بامین و من

 ....گذرهمی هفتم از ساعت... شیم حاضر کنیمو آماده رو وسایال تا... ببینم پاشین ـ آبتین

 ....خوابینمی چقدر...  دیگه پاشین ـ بامین

 ....کردیم جدا خواب از بدبختی هزار با رو هیراد و شایا باالخره

 ...بودند وسایل کردن آماده حال در ابتین و هیرسا

 ...نشست کنارم اومد بامین حین، همین در

 ن؟؟ یا بیاد اترین آراد ـ بامین

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربران راسا و السا | عشق رادیکال

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

 

135 

 

 ...انداخت پارازیت شایا که بدم جوابشو اومدم

 ...بیا دقیقه یه بامین ـ شایا

 ...نشست جاش به هیراد پاشد، جاش از بامین

 ...هااااشهمی خوشحال هم بامین بیاد اگه ن؟ یا بیاد اترین...  داداش میگم ـ هیراد

 ...بش بزن زنگ دیگه بامینه روز امروز کنم؟ کار چی: انداختم باال ایشونه

 ...درآورد گوشیشو خواسته خدا از هم سریع هیراد

 هم وت اگه ببینم خواستم.... گردیمبرمی شبم تا....  چالوس جاده میریم داریم دالیلی یه به ما.... آره... سالم ـ هیراد

 نداری؟ اعتماد ما به... بیای ما با خوایمی

 فهمیمی خودت...  حاال بیا آره... هست منم خواهر.... نترس: داد ادامه و خندید هیراد که گفت چی اترین دونمنمی

 ....کرد قطع گوشیو و... بای... افتیممی راه هفت ما... 11...  خودته همسن... 

 ...شم حاضر برم من... میاد اترینم...  دیگه خب ـ هیراد

 ...کنم عوض لباسامو تا رفتم اون مثل منم و رفت اتاقش سمت به هیراد

 ادمد هم رو اشیقه که سفید زمینه با خششگل خونه چار اسپرت بلوز یه با همراه پوشیدم، لوله مشکی شلوار** 

 ...بذارم سرم رانندگی موقع تا برداشتم هم رو کالهم... بود گردنم دور هدفونم... باال

 مخصوصاً... بود هیراد شبیه خیلی اول نگاه تو هیرسا... بودن من منتظر آماده و حاضر هم شدم، خارج که اتاق از

 ....بود تر کشیده فقط...  چشاش

. ..بود پوشیده روش هم قرمز ـ مشکی شرت سویی و مشکی شرت تی بود، پوشیده راسته جین شلوار شایا**  

 ...بود کرده فشن معمول طبق موهاشم

 ..بود شایا مدل موهاشم.... آسمانی آبی جذب بلوز با. بود پوشیده راسته جین شلوار هم هیراد** 

 ودب داده هم رو موهاشم سبز، و ابی مردونه اسپرت بلوز با همراه... بود پوشیده روشن لوله جین شلوار...  آبتین** 

 ...باال

 دور شومشکی شرتسویی... بود باز اشیقه که بلند سفید شرتتی یه با همراه... بود پوشیده جین شلوار بامین** 

 ...باال بود داده موهاشم... بود زده گره گردنش

 ....زدین دخترکش تیپ همتون که بینممی ـ

 ....دیگه اینیم ما ـ آبتین
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 ...کرد باز رو در شایا... درامد صدا به زنگ...  حین همین در

 ..اومد اترین هابچه ـ شایا

 ...خونه تو پرید اترین که نکشید طول بیشتر لحظه چند

 ...اوومدم من... همه سالم ـ اترین

 چشاش رنگ بنفشش تیپ خاطر به...  چشماش به افتاد نگام... دادم سالم زدمو لبخندی منم دادن، سالم همه

 ...طوسی تا بود شده بنفش بیشتر

 ...بود نشاط کالً

 ن؟...  باشی هیراد آبجی باید تو: گفت هیرسا به رو

 ...هیرسام...  آره: خندید هم هیرسا

 بریم؟...  خب ـ

 تو. ..کردم روشن ماشینو و رفتم منم... بیرون بردن خودشون با وسایلو هیرسا و ابتین...  پاشدیم جامون از همگی

 ....درآوردم پارکینگ تو از نو او و... کردم باز ماشینو سقف... میداد حال باز، سقف با هوا، این

 اشاره خودش ماشین به و... دیگه بریم من ماشین با هم سری یه: فت و دراومد پاتوق در از سرمن پشت هم اترین

 ...سفید i30 هیوندای یه...  کرد

 و رادهی موندن رفتن، اترین ماشین سمت به هیرسا و آبتین و شایا... نشست جلو و اومد من ماشین سمت به بامین

 ..اترین

 میری؟ ور کدوم تو ـ اترین

 ...نرفتی تو جا هر ـ هیراد

 پرت هوا تو سوئیچو هم آخر در فشرد، هم به لبهاشو بار چند...  چرخوند خودش منو ماشین بین نگاشیو اترین

 ...میرم اینا با من: گفت و آبتین سمت کرد

 بشینی؟ جلو خوایمی: گفت و انداخت اترین نشاط قیافه به نگاهی بامین... شد سوار و

 ...بشین تو...  ن: گفت و کرد مکثی اترین

 ...شیطون بشین جلو بیا پاشو: گفت و خندید مهربون بامین

 ...جلو صندلی روی پرید اونجا از و وایساد اترین... شد پیاده و
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 ...بامین داداش مرررسی ـ اترین

 ....شد سوار سریع و زد لبخندی ولی... موند لحظه یه بامین کردم احساس

 ...بود معلوم گردنش تمام... کرد ولش همینجوری و جلو آوردش چرخوند، دور یه پشت برد شالشو اترین

 چقدر دونمنمی.... زدنمی هم کله و سر تو داشتن همه اترین ماشین تو ولی... بود سکوت ما ماشین... افتادیم راه

 ...شدیم جاده وارد که گذشت

 شما؟ چتونه... رفت سر حوصلم...  ه ه ه ااا ـ اترین

 کرمون میخواست... آخرش تو برد رو Volume... شه پخش آهنگ اینکه از قبل کرد، روشن ضبطو برد دست و

 ...کردم کمکش...  کنه

 .نیستناااا پایه اصالً اِ ـ اترین

 ...کرد زیاد رو صدا دوباره و

 ...کرد پر رو فضا پاشایی مرتضی ستایش آهنگ صدای

 بارون نم نم دوباره

 ناودون شر شر صدای

 ....قرارهبی بازم دل

 ...چشاتو رنگ دوباره

 ...تو با عاشقی خیال

 ...نداره! نداره!  نداره آروم دل این

 نوازش خواب شبامو

 بالش و هق هق دوباره

 ستایش یعنی گریه

 چشمات تو ستایش

 میخواد رو تو هنوز دلم

 هات نفس عطر واسه زده پر بازم دل
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 داره تو عطر اتاقم

 دوباره گرفته دلم

 انتظاره من کار

 دالمو درد عکسو یه

 چشامو اشک میریزه

 نداره! نداره! نداره تمومی غم

 کوچه و باد صدای

 پیچهمی خونه تو داره

 شهنمی آروم قلبم

 انگار گرفتتم بغل

 تکرار و خوابه دوبار

 دیوار به دادم تکیه من و نبودی باز

 هادیوونگی این یعنی ستایش

 ما دل تو خوبه حس شبیه

 قرارم بی چشای تو کن نگاه

 ...دارم دوست رو هالحظه این قدر چه

 نشستی پیشم کنممی تصور

 هستی که خوبه...  قدر چه..  خوبه قدر چه

 ...دااارم که حسی این یعنی ستایش

 بذااارم تنها رو تو تونمنمی

 غمگین آهنگ همش چتونه...  اِ ـ اترین

 ...داد رد آلبوم یه و

 ...کرد پر رو فضا خسروی سیروان جدید آلبوم «قراربی» آهنگ صدای
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 ...خاطراتو تک تک... نویسممی دیوارا روی

 تو با گذشته از

 ...هاتو خوبی کشممی... سوزونممی هاتو بدی

 ..من کنممی زندگی و زندم تو با بدونی تا

 ...توام گاه تکیه من... منی مال گفتی.. توام انتظار چشم... توام قراربی

 ...شکست مونو عشق شیشه... تو سنگی قلب.... نبست دل عاشقم دل به... تو احساس اما

 ...کمه دیدن واسه... آسمون چشمای... منه روبروی... تو عکس طرف هر

 ...بدونه قدرتو که بمون کسی با الاقل... مونهمی باقی واسم چی... بگذرم هم تو از

 ...توام گاه تکیه من... منی مال گفتی... توام انتظار چشم... توام قراربی

 ...شکست منو عشق شیشه... تو سنگی قلب... نبست دل عاشقم دل به... تو احساس اما

 ...خاطراتو تک تک... نویسممی دیوارا روی

 ...تو با گذشته از

 هاتوخوبی کشمی...  سوزنممی هاتوبدی

 ممن کنممی زندگی و زندم تووو با بدونی تا

 ..توام گاهتکیه من... منی مال گفتی... توام انتظار چشم... توام قراربی

 ...شکست مونو عشق شیشه... تو سنگی قلب... نبست دل عاشقم دل به احساستو اما

 ...گذاشت رو خودش CD و درآورد دستگاه تو از را CD عصبی اترین

Volume کرد زیاد آخر آخر تا رو 

 ....بود یگانه محسن حباب آلبوم «دارم دوستت» آهنگ

 ...من از شنیدی که چی هر گرفتی نشنیده تو.... اصالً ندارم نقشی ولی زندگیتم تو من

 ...میاره در حرصمو... میاره در حرصمو داره خیالیبی اینهمه.... نداره برات فرقی دیگه انگار نبودم و بود

 ....نمونم یا بمونه... نباشم... باشم... بدونم که بگو بهم عشقمونو تکلیف

 ...نذاری واسم جایی هیچ قلبت کنج اینکه یا....  نداری بهم عشقی هیچ بفهمم که ترسممی
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 ....داااره کسیو تو جز دنیا تو دلم مگه... بیچاره من دااارم دوستت آخه

... بده جلوه شاد خودشو کردمی سعی بامین... گذشتمی اترین CD شاد آهنگای... شدمی سپری همینجوری زمان

 ...کردممی رانندگی منم

 ...برسیم بهتون ما وایسین دقیقه چند گهمی داده اس هیراد...  آراد ـ بامین

 ولی لوج بردم دستمو... کنار بود رفته شالش و بود کج سرش... بود برده خوابش...  اترین به افتاد نگام که کنار زدم

 نه؟ یا بکنم رو کار این دونستمنمی... شدم منصرف

 ...گردنش رو انداختم شالشو و جلو بردم دستمو باالخره ولی

 ...جالبیه دختر: گفت مقدمهبی بامین

 ..ندادم جوابشو

 نداری؟ خاصی نظر ـ بامین

 ..ن ـ

 ...است ناشناخته آدم واسه شخصیتش...  هست ولی ـ بامین

 هااان؟ داری؟ کار چی مردم دختر شخصیت با تو حاال: گفتم حرص با

 ...زدن بوق برامون و شدن رد ازمون اینا هیراد که بود اینجا

 هنوز بود خواب اترین

 ...کردم کم رو صدا بردمو دستمو

 چقدر دونمنمی شد، همین برنامه... دریا بریم بعدش گفت هم بامین... بخوریم جنگل تو رو نهار گفتن هابچه

 هیرسا.... کردیم توقف همونجا و کردن پیدا دنجو باحالو جای یه هیراداینا... شدیم جنگل وارد که بود گذشته

 ...بود گرفته عکس هم هابچه همه از گرفت،می عکس جا همه از و بود برداشته دوربینشو اونم... کرد بیدار اترینو

 ....کردنمی سیخ رو هاگوجه شایا و هیراد... آتیش اس و بودن کوچیک هایچوب بدنبال اترین و هیرسا و آبتین

 ...کن داغ رو ذغاال برو بامین... کن سیخ رو هاجوجه بیا اراد... بسه تنبلی...  آراد و بامین...  هی ـ هیراد

 ...که بودم هاجوجه کردن سیخ مشغول

 ...آراااد: زد داد بلند اترینم

 ...شداااا عکسایی چه...  هوووراااا: باال پرید... گرفت عکس ازم سریع که... باال آوردم سرمو سریع
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 ...واقعاً آره ـ هیرسا

 ...کردن نصف نو همشو و درآوردن سبد تو از کوچولو لیموی عالمه یه اترین و هیرسا

 ..گرفت عکس ازش اترین و چشش رو گرفت رو هانصفه هیرسا

 ...ژست باهمین... بود هیراد نوبت بعد

 ...بود شده سرحال هم بامین حتی... گرفتن ژستو همین دونه دونه همشون

 ...آراده نوبت حاال ـ اترین

 ... نیستم من...  ن ـ

 ...دیگه عکسه.. آراد اِ ـ بامین

 ...بگیرم عکس تون از من هم کنار بشینین لیمویی چشمای با همتون شماها... دارم نظری یه من ـ هیرسا

 عالیه.. . هیرسا ایول ـ اترین

 ـ من کنار اومد بامین بخورم، تکون جام از تونستمنمی بود، کباب جوجه جلوم بودمو نشسته پایه 4 روی که من

 آراد... چی یعنی... ناقصه عکس: زدن غر کرد شروع اترین.... شایا هم آخر در و هیراد اونم کنار بامین، کنار آبتین

 ...آخه چیه بازیا لوس این هابچه بابا: گرفتمی امخنده داشت دیگه... نیست لیمویی چشاش

 !!گرفتم...  آهااان ـ اترین

 ...برداشت لیمو دوتا بعد و

 ...دوربین به چشا آماده همه خب ـ اترین

 ...دوربین به بودم دوخته چشم منم

 ...ایستاد من پشت اومد اترین

 ...بگیر عکسو گفتم رو 3... هیرسایی ـ اترین

 ...شد گرفته عکس و سه: گفت سریع و من چشم رو گذاشت رو لیموها و آورد صورتم طرف دو از دستاشو بعد، و

 خندیده و بود زده چشمک بود، کرده خم سرشو مظلومی حالت با من سر باالی اترین... بود جالبی خیلی عکس

 ...دوربین به بودیم زده زل لیموییمون چشای با هم بقیه... بود

 از هم عکس تا چند زدن،می باد و بودن گذاشته ذغال روی رو اونا هیراد و بامین... شدن کشیده سیخ به هاجوجه

 ...شد گرفته اونا

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربران راسا و السا | عشق رادیکال

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

 

142 

 

 ...بود پیچیده جا همه بوش... شد آماده کبابا جوجه

 ...روش بودن گذاشته هم رو هاجوجه بودنو کرده پهن و انداز زیر هابچه

 سروکله تو داشتن کالً... بودن شده جور هم با سریع خیلی هیرسا و اترین... خوردن نهار کردیم شروع همگی

 ....زدنمی همدیگه

 ...خوردم عالمه یه..  اووووف: گفت هیرسا شد، تموم که نهار

 ن؟؟ یا کنینمی حال وسطی با هابچه... همینطور من... اره ـ اترین

 ...پایتم که من ـ شایا

 ...هستم منم پس ـ هیراد

 ...هیراد و بامین و من... شایا و ابتین و هیرسا: شدیم گروه دو بقیه و شد نخودی اترنی... بودیم موافق هممون

 ...بیرون رفت..  گرفتم نشونه رو آبتین... بود من دست توپ...  بودن وسط اینا آبتین

 ....اترین و شایا موندن بیرون انداخت رو هیرسا هیراد... هیراد و بامین هم اونور بودم، من فقط طرف این

 توپ.... اترین موند....  زد رو شایا بامین باالخره ولی... اترین ن...  خورد شایا ن... داشت ادامه طور همین بازی

 ...خورد و شد غافلگیر اترین ایندفعه و داد پاس سریع بامین.... نخورد زدم... بود من دست

 ...زمین رو بودن شده ولو هم آبتین و شایا و  هیرسا خورد،می اب داشت که اترین... بودن افتاده نفس از همه

 ...ماست نوبت تازه.... ببینم پاشین ـ بامین

 هیچ بودیمو قوی هممون وسط اترین و هیراد و بامین و من...  طرف اون هم شایا... بودن طرف یه ابتین و هیرسا

 .... گذشت همینطوری بازی ساعت نیم حدود... خوردیمنمی کدوممون

 ...دیگه کنید قبول رو باختو هابچه بابا ـ بامین

 عمراً ـ شایا

 خوردمی پشت از داشت توپ رو رفت پاش ولی پرید توپ رو از اترین... زد توپو و گرفت نشونه رو اترین پاهای و

 ...گرفتمش دستم دو با پشت از یهویی که زمین

 ...وایستاد صاف سریع و کشیده کوتاهی جیغ یه اترین... بود شده گرد چشاش بامین

 ...دادیماااامی تلفات داشتیم... باختیم ما...  قبول ok....  هیرسا
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 فرن آخرین و هیرسا... هیراد شایا ابتین، بعد..  بامین کنارم من اول... بودیم شده ولو زیرانداز رو خستگی از همگی

 ...بود اترین هم

 ...گرفت عکس ما از باال از و آورد دوربینشو پاشدرفت جاش از یهو اترین ولی... بود سکوت دقیقه 5 حدود

 ...دریا بریم پاشین... کردین بازی وسطی... که نکندین کوه دیگه پاشین... بسه ـ اترین

 ...هستم رو دریا پاشد؛ جاش از سریع بامین

 ....هاااا دوره یکم ـ آبتین

 ...باشه دور...  بیخیال بابا ـ شایا

 اب اترین و بامین منو یعنی.. دریا سمت رفتیم بودیم، اومده که طور همون... کردیم جمع بساطو و بند زود خیلی

 ...اترین ماشین با بقیه و... من پورشه

 چقدر دونمنمی.... رفتممی تند خیلی منم... کرد زیاد آهنگو.. بود باز هم سقف... بود نشسته جلو دوباره اترین

 ...نبود دور هم اونقدرها دریا ولی کشید طول

 رسیم؟می کی ـ اترین

 پرسی؟می بار چند ـ بامین

 ...اه...  بدین منو جواب آدم عین دفعه یه خب... پرسممی بار 222 ـ اترین

 ...دیگه دقیقه بیست...  ربع یه ـ

 جووون آخ: هوا پرید اترین

  هااااان؟: گفت حرص با کردم احساس و برداشت گوشیشو...  خورد زنگ گوشیش حین همین در

 بای ن؟؟؟ یا فهمیدین... آقا نشین مزاحم هم انقد.... ندارم اینکار به ایعالقه اصالً بودم گفته منم ـ اترین

: گرفت دیگه شماره یه و... ندادم اهمیتی!!! شپش.. خورد صفحه روی اسم به چشمم...  حین همین در کرد قطع

 الووو

 ؟؟ن یا فهمیدی تو و دونممی من... بشه من مزاحم دوستت این دیه دفه یه اگه... نیستم خوب اصال...  نخیر ـ اترین

 ..بود مزاحمش کنم فک بود کی هر... کیه شپش بدونم بودم کنجکار خیلی... کرد قطع و

 ...کردن پا به چادر هابچه... بود زده ذوق خیلی اترین... رسیدیم دریا به

 اب؟ تو بریم هیرسا ـ اترین
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 ...هستم ایول ـ هیرسا

 ...کنارم گذاشت گوشیشو دوربینو و کنارم اومد اترین... بودم نشسته دریا روبروی نیمکتی رو من

 ...باشه اینا به حواست ـ اترین

 ...دویدن دریا سمت به هیرسا با و

 ...بودن نشسته ها ماسه رو دریا نزدیک هم هابچه بقیه

 ...گرفتنمی کشتی هم با داشتن کنم فک...  آب تو اترین و هیرسا

 ..بود گرفته امخنده

 ...شپش: گوشیش یصفحه به افتاد نگاهم... خورد زنگ اترین گوشی

 ...برداشتم شدم عصبی... بود مزاحمه همون

 ...سالمممم الوووو ـ صدا

 ...کردم قطع گوشیو ندادمو جواب..  بود پسر

 پررو مزاحم یپسره.. زد زنگ دوباره

 ...الو: برداشتم عصبی

 کنی؟می قطع چرا اترین ـ صدا

 اترین؟ ـ

 گرفتم اشتباه اینکه مثل ببخشید ـ صدا

 ...گرفتین درست....  اتفاقاً نه ـ

 شما؟ ـ صدا

 ...داشتم شما از سئوالو همین منم ـ

 اترینی؟ یچیکاره تو کجاست؟ اترین ـ صدا

! آرم می در پدرتو... شدی مزاحمش بفهمم دیگه دفعه یه اگه ـ جوجو ببین... اشمکاره همه کنی فک تونیمی ـ

 شد؟ فهم شیر

 بودم؟ اترین یچیکاره واقعاً...  زدم رو حرفا اون حسابی چه رو دونمنمی
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 ...بابا برو مزاحم؟ ـ صدا

 ن؟؟ یا فهمیدی: باالتر بردم صدامو

 ...کردم قطع و

 پانزدهم فصل

 اترین

 هیرسااااااااا؟؟؟ ـ اترین

  اب موش شبیه...اترین...وای ـ گفت باخنده خنده زیر زد پوفی هیرسا

 ...زد قهقهه دوباره وبعد...شدی کشیده

 و خیس خیس لباسای با بودم دریا وسط که همونطوری...شدم حرصی منم

 میپاچیدم رتش صو تو اب دست با و دویدم بطرفش.اب وزن بخاطر سنگین

 ...افتادم خنده به منم...میخندید و میکرد فرار واون

 بدنم نصفه تا و کرد گیر چی به پام نمیدونم که بودم کرده دنبالش خال مثه

 اون توی اما...نبود کننده حت نارا بگم نمیتونم....آب تو رفت فرو

 خنده زیر زد هیرسا..بود خوشمزه سوژه یه اتفاقم این حتی..شاد فضای

 ....داشت فاصله ازم قدمی چند که حالی در

 که حالی در بعد و کردم وجور جمع زود خودمو کوچولو؟؟؟ نشی غرق ـ زد داد بلند

 تالفی به بعد و میکنی؟ مسخره منو ـ گفتم خنده با میدویدم باشتاب بسمتش

 گذشت چقدر نمیدونم...کردم یکیش دریا آب با میریخت، روم که هایی آب

 بودیم مرگ حد در خستگی از و میزدیم یخ سرما از داشتیم دیگه تامون دو اما

 چطوره؟؟ داغ چای بایه نظرت اترین، ـ هیرسا

 ...باشه وضعیت این تو میتونه چیز بهترین اترین

 ...بریم پ ـ هیرسا

 ...اومد مون استقبال به که بود نفری اولین هیراد...بیرون اومدیم دریا از
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 ؟...که نشد چیزیت تواب اترین،افتادی ـ هیراد

  ـ گفت خنده با زدو چشمکی..کجان ها بچه....با نه ـ گفتم خنده با

 ...کردیم هنگ بزرگ اتیشی بانور....چادر پشت برگشتیم، وقتی...برگردین

 ....آتیش ـ گفتیم همزمان هیرسا و من بودن انداخته راه به هابچه که اتیشی دیدن با

 ...دوید آتیش سمت به هیرسا و

 ...شد جمعشون وارد هیرسا... بودن نشسته آتیش دور تا دور ابتین و بامین و آراد

 ...کنم عوض لباسامو اول میدادم ترجیح من ولی

 دستم با شدم، هابچه جمع وارد که حالی در و برداشتم کردم شکر رو خدا اوردنش برای بار هزار که جین شلوار

 ـ پرسیدم بود بچگونه بنظر که حالتی با و گرفتم باال رو شلوار

 کنم؟ عوض تونممی کجا شلوارمو

 ...من طرف به برگشت همه هانگاه و سرا

 ...هنگ با درنگ ایلحظه از بعد

 کوچولو؟ کردی خیس شلوارتو ـ گفت تمسخر با و زد پوزخندی آراد

 ...بگیرم ریزمو یخنده جلوی نتونستم منم حتی...  خنده زیر زدن همه اراد طرف از

...  نشدم ناراحت همین بخاطر... بود مسخره و شوخی مسافرت این توی چیز همه انگار... نخندید اصالً خودش اما

 ...زدم جیغ البته ـ گفتم آراد به رو

 ... آراااااااااااادددددددددد

! کنی عوض اونجا میتونی ـ گفت میکرد اشاره چادر به که حالی در و پایین انداخت سرشو و نگفت چیزی آراد

 ...باشه ـ اترین

 اااااااا کردی عوض رو حرف فهمیدم ولی

 ..جمع تو رفتم لباس تعویض از بعد و رفتم چادر بسمت بعد و

 داد؟ حال بازی آب ـ پرسید من به رو بامین

 ...دریام عاشق واقعاً من.. آره ـ گفتم زدمو لبخندی
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.. . دلیلشم و نبود خبر بامین صدای و سر پر و پهن لبخندهای از که بود وقت خیلی)زد رنگی کم لبخند بامین

 دریا؟ ـ گفت و( نمیدونستم

 ...بود دریا عاشق اونم ـ گفت و آوارد رو کسی یه اسم لب زیر بعد و

 کی؟ ـ پرسیدم پرسشگر

 موافقن؟ آتیشی ماهی با کیا ـ گفت و وسط پرید شیک کامالً آبتین

 .نیورودیم باال دستمون هیچکدام و...  طرفش برگشتیم همه! هه

 دیگه کنسل آتیشی ماهی یعنی...  همان اه ـ آبتین

 اخه؟ چی پس...  اه

 ...بخوریم همبرگر قرار ـ هیراد

 موافقن؟ همبرگر با کیا خب اِاِاِ؟ ـ آبتین

 ...آوردن باال دستشونو شایا و هیرسا

... خب چرا ـ گفتم بودم شده متوجه تازه که من نداری؟ دوس همبرگر تو اترین؟ ـ پرسید من به رو متعجب هیرسا

 تو ین؟بام...! نفر سه خوب ـ گفت و زد بشکنی آبتین.... باال بردم دستمو و دممی ترجیحش آتیشی ماهی به اتفاقاً

 !بخوریم داری دوس چی شام چی؟

 خوبه همبرگر همون...  اِ ـ بامین

 ن؟ ؟...نظرهبی که هم خان آراد پرسید و کرد آراد به رو بعد و نفر 4...  پ ـ آبتین

 ...متنفرم آتیشی ماهی از میدونی ـ آراد

 ن؟.... کنم صداتون تکتک که اینه کرمتون فقط...!  بگین اول از خوب ـ آبتین

 ؟...هیرسا ـ آمد چادر از آبتین صدای....  رفت چادر سمت به بعد و...  اه

 کنم؟ درست شامو تنهایی من نداری توقع....  کمک بیاین پاشین....  همه ؟... هیراد

 ...نمیره توقعی هیچ چلفتی پا و دست توی از... بابا نه ـ خنده با هیراد

 ...رفتن آبتین کمک به هیرسا و شایا همراه به بعد و

 چهارتااااااااااا؟.... تا دو نه...  یکی نه...  آشپز شود؟ چ شام...  اووووه

 ..بود آرومی شب... شدیم تنها آتیش دور بامین و آراد و من
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 ...میزدن چشمک آسمون تو کوچولو هایستاره

 .میشکست سکوتو جیک جیک صدای

 عصبی موجهای هم باز و

 .برمیگشتن دریا به درازتر پا از دست خوردنومی هاصخره به

 هم گاهی و... میدادن انجام مختلف کارای و شدن پاتی قاطی کلی که ـ میاد شون چادر توی از هابچه یسایه

 ...بودیم کرده محض سکوت تا سه ما... میومد( میخندیدن بلند صدای با معموالً) که شایا و هیرسا یخنده صدای

 و گرفتم داغ آتیش از رو نگاهم... شد بلند مقدمهبی بامین...  بودم خیره آتیش گرم و نارنجی و قرمز اعماق به من

 کجا؟... پرسید بامین از و گرفت دریا از نگاهشو آاردم.. دوختم چشم بامین به

 آراد به رو ـ شدم نگران... رفت دریا بسمت و درآورد سرش از تیشرتشو و گفت اینو بامین..! دریا جنگ به ـ بامین

 کنه؟ چیکار میخواد ـ گفتم

 تی؟نیس تو ـ گفتم متعجب نگرانشی؟ خیلی ـ داد ج نبود نگران شایدم یا بود کرده پنهون شو نگرانی که آراد

 ..!برگرد زود ـ زد داد بامین به رو آراد

 داره؟ شنا نقره مدال بامین که نمیدونی تو یعنی ـ گفت من به رو بعد

 واقعاً؟ ـ گفتم هنگ با

 واقعاً...  اره ـ آراد

 ...بود شده برطرف هم نگرانی اما بودم متعجب هنوز

 ...دادم تکیه صندلیم به و کردم پوفی

 ...کن نگاه ـ آراد

 چی؟ به ـ پرسیدم متعجب

 ...کرد اشاره آسمون به( میزد برق کل آتیش تو سرمیش رنگ که) چشماش با

 ...کن نگا..  منو یستاره ـ داد ادامه و

 ...کردم نگاه آسمون به

 کدومشون؟ ـ پرسیدم و

 .... اون ـ گفت و کرد اشاره هاستاره از یکی به اشاره با آراد
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 ...جااالبه ـ اترین

 ؟..نداری ایستاره تو ـ آراد

 ...بود دهنم تو قلبم..  و بیوفته تپش به قلبم شد باعث آراد سئوال

 بودم؟ شده اینجوری چرا

 تو...! و...ت ـ گفتم لب زیر اروم و کردم نگاه چشماش به

 گفتی؟ چیزی ـ آراد

 ! م...ر...دا.....ن..م.... ـ بگم وقفه بدون کردم سعی و کردم جمع خودمو.. نشنیده بودم مطمئن

 کن انتخاب ستاره یه خوب چرا؟!  هه ـ آراد

 ...بود خوبی یلحظه خیلی

 !بودیم نزده حرف هم با اینطوری حاال تا آراد و من

 کشیدم خودم با زدن حرف از دست...  نمیشد تموم شب این کاش

 ...!منم ستاره خب ـ دادم ادامه آراد به رو و

 زیرسنجی نگاه...  داشت قرار جلومون میز روی گوشیم ـ کردم قطع حرفمو و بلند گوشیم صدای حرفم وسط

 ...شپش ـ گفت و زد کمرنگی پوزخند چون شد گوشیم رو اسم متوجه ترسریع آراد نگاه انگار اما انداختم

 زد؟ پوزخند آراد چرا... اخه خوادمی چی وسط این شپش این...  اه ـ(دلم تو)

 ...کردم خاموش گوشیم و کردم قطع تماسو و برداشتم گوشیمو عصبانیت با

 ن؟ زنه؟می زنگ خیلی ـ آراد

 چطور؟ ـ اترین

 رهدوبا زدن زنگ جرائت حرفا اون با نمیکردم فک...  پرووییه بچه البته..  میشه مزاحمت کمتر دیگه مطمئنا آراد

 صورت دیدن با برگردوند بطرفم سرشو بعد...  من بده گوشیو زد زنگ که بعد سری...  خوب ولی...  باشه داشته

 تو سئوال االن خب...  آهان هنگی؟ انقد چرا ـ گفت لبخندی با و گرفت خندش من داغون کالً و هنگ ویجو و گیج

 ....میکنم طرف بر
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 این البته...  بود واقعیت این..  ن. بودم خواب..  امدم خودم به... طرفه من با بعد سری. 1...  حرفیدم باش من آره. 2

...  همین بخاطر.. میومد بدم پرروها بچه این از اول از ـ داد ادامه آراد چون نیوورد دووم زیاد من ذوقی خر

 ..!میگیرم حالشونو

 بود؟ پررو بچه چون یا بگیره؟ حالشو میخواست من بخاطر یعنی

 !بیخیال..  اه...  میگفت...  میگفت! میگفت دیگه چیز یه آراد چشمای اما

 ...!رسید سکوت دوباره

 بود آسمونیش ستاره به خیره آراد و شدم غرق خیال و فکر تو من اینبار

 بپرسم؟ سئوال یه میشه آراد ـ گفتم و برگشتم آراد بسمت مقدمه بی

 .بپرس دوتا ـ آراد

 پاریس؟ میرین..  شه حل پولتون اگه...  شما ـ اترین

 (میزد تند مرگ، حد در..  بود دهنم تو قلبم... ) خوب ـ آراد

 !آره خوب ـ آراد

 ...خواستنمی جوابو این دلم اصالً..  کرد یخ دستما

 رفتییییییییییییییین؟ پ ـ گفتم... باشم طبیعی و نرمال کردم سعی

 کنی؟ عوض بحثو میشه ـ آراد

 کجان؟ هابچه اصن ـ گفت اروم بعد و

 ..میکنه درد پام من سربزنی؟ بشون چادر تو بری میشه ـ گفتم اروم

 دلم... داشتم بغض کلی اما نداشتم درد پا اصالً که بود این واقعیت... ) دویدم آب تو ساعت دو که میدونی

 .(باشم تنها تنهای لحظه یک فقط میخواست

 هیکل و بلند قد....  چادر بسمت رفت و گذاشت میز روی و درآورد گوشش تو از هندزفریشو بعد و.... باش ـ آراد

 ....شد بود، وصل گوشیش به که سفیدش هندسفری به متوجه نگاهم کردم بدرقه نگاهم با چارشونشو

 ـ شد نواخته گوشم تو آهنگ آراد هایقدم با همزمان ـ زدم اهنگو play یدکمه و...  برداشتمش اراده بی

 تره آهسته یکم اولت قدمای

 نره که میشه یعنی خدا گفتم دلم تو
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 ...کردم کنترل خودمو اما... ترکید بغضم اراده بی

 ..بود کافی بغضم یتخلیه برای اشک قطره چند فقط

 ...!کردم stop آهنگ و کردمو پاک اشکامو

 ...کرد جلب توجهمو میشد کشیده زمین و هاسنگ روی که پای صدای با

 ..برگشتم

 ...میومد بطرفم خیس و ژولیده موهای و خیس شلوار و برهنه تنی با بامین

 ...افتاد تپش به قلبم نگرانی از... بود داغون خیلی قیافش

 ...شدم پشیمون اما کنم صدا رو هابچه خواستم اول

 ...رفتم طرفش به خودم

 ...میرسید بنظر ناراحت قیافش

 کنی؟می چیکار خودت با... داری تو ـ گفتم نگرانی با و وایسادم مقابلش

 لعنتی؟ اونی شبیه انقدر چرا تو ـ پرسید عصبی تقریباً بامین

 کی؟ شبیه ـ گفتم متعجب

 ...کردم نگاه جذابش عسلی چشمای به..  لرزش به کرد شروع بامین بدن

... فتگر دورش سویشرتو بامین...  بامین بدن روی انداختم درآوردم تنم از سویشرتمو وقفهبی بود؟ چش پسر این

 تمودس و کنم کمکش خواستم همین بخاطر..  بده حرکت راحتی به نمیتونه بود معلوم. بود شده منجمد دستاشو

 صدای که بود سربامین روی دستم...  بامین سر روی انداختم و آوردم باال سرویشرو کاله و بردمو گردنش پشت

 باحال خیلی...  خدایا وای ی؟صحنه چه ـ هیرسا صدای( حال همون در)برگردوند رو بامین و من نگاه هیرسا شااااد

 خ وای... میگرفتم عکس صحنه اون با عاشق تا دو شما از داشتم دوربین کاش داد ادامه و خندید بعد و... بود

 هیرسا از دورتر قدم چند دقیقاً که شدم آراد متوجه لحظه همون اما...  هنگیدم هیرسا حرفای از کامالً بود بااااحال

 .بود شده خیره من به کرد توصیف شدنمی اصالً که نگاهی با و بود وایستاده

 ...!نه...  واااای.. ایستاد قلبم لحظه یه

 نکنه؟ نه؟...  آراد...  نکنه نکنه؟

 ..ایستاد قلبم...  نه خدایا...  نه...  اشتباهی فکر نکنه
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 ...نه...  و بود دیده رو بامین و من آراد یعنی

 براشون هیرسا انگار... بودن آمده بیرون االن هم شایا و هیراد و آبتین..  باال آوردم سرمو خیاالت و فکر این با

 هرکدمشون صورت داشتم توقع... انداختم هابچه صورت به نگاهی!! شده تفاهم سوء ؟ چیو اما بود کرده تعریف

 ...نکردن بدی فکر هیچ که بگه

 نه؟ چی؟ یعنی این...! گرفت ازم نگاهشو درهم و گیج صورتی با هیراد.. دیدم که بود صورتی اولین هیراد صورت

 !من خدای...  داد تکون سرشو بعد و.. گردوند بامین منو بین نگاهشو...  آبتین صورت

 همشون رفتار از هیرسا.. ترکوند آدامسشو و خندید من به رو تمسخر، از پر پوزخندی با شایا.. شایا صورت

 همونجا بامین میگفتم؟ چی اما بگم چیزی خواستم!!  بود شده متعجب همشون رفتار از...!! بود شده متعجب

 !نبود اینجا اصالً.. میکرد فکر چیزی یا کسی به داشت و بود ایستاده

 ...!کن کمکم کجاس؟...  خدایا...  گشتم آراد دنبال

 یجین؟ و گیج انقدر چرا شما ـ امد هیرسا صدای

 کنی؟ بس میشه... هیرسا ـ هیراد

 چیو؟ ـ هیرسا

 ..رو بازیا مسخره همین ـ هیراد

 ... مگه ـ هیرسا

 ..کن بس لطفاً پس..  نمیدونی تو که هست چیزایی یه ـ هیراد

 ..باشه ـ گفت و شد ساکت هابچه مثه بود مونده واقعاً که ـ هیرسا

 ...رفتم بامین کنار

 !کنممی حلش..  خودم...  من ـ بامین

 ...فکری...  چه چه چه..  اونا....  یعنی ـ گفتم نگران

 تفاهمه سوء یه فقط... کنممی حلش خودم که گفتم ـ بامین

 ...داریم اعتماد هم به همه ما

 آراد؟ اما ـ پرسیدم پرسشی

 ...!نشدم بامین جواب منتظر
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 رفت؟ کجا آراد...  هیراد ـ گفتم و دویدم هیراد بطرف

 ... ساحل کنار...  رفت ـ هیراد

 (باشه امده یادم چیزی اینکه مثه)دفعه یه اما برم آراد پیش که برداشتم قدم یه

 کنی؟نمی فکر که تو...  هیراد ـ پرسیدم و برگشتم

 ...آراد پیش برو ـ هیراد

 ...دویدم ساحل بطرف و دادم تکون مثبت عالمت به سری

 وت دستاشو.. دیدمش باالخره... دویدم و گرفتم دستم با محکم شالمو.. وزیدمی محکمی باد...  شد بسته گلوم راه

...  آ ـ گفتم وقفه وقفه... میزدم نفس نفس...  دویدم بطرفش.. میزد قدم داشت و بود کرده فرو شلوارش جیب

 ... بزنم حرف بات... خوام...  می.. د...را

 گفت بندازه نگاهی اینکه بدون آراد

 بودم مخالف دخترا آوردن با اول از

 چی؟ ـ گفتم و رفت هم تو اخمام

 (...پیچیدین) این پیچیده ادم....  دخترا ـ آراد

 کنی؟می فکری چ..  تو...  تو...  راد...آ ـ گفتم داد با

 ـ گفت و خیرشد بهم و برگردوند طرفم به سرشو آراد

 !کنمنمی فک تو به اصن من

 ...شدم میخکوب سرجام

 ...شد خشک آراد بازوی روی دستم

 ..گرفتم محکم بازوشو من که بده اداه راهش به خواست برگردوندو سرشو آراد

 ...برگردوند طرفم به سرشو

 مونده؟ حرفی ـ پرسید و

 ...داد ادامه راهش به و گرفت نگاهشو آرادم و کردم رها شو بازو آروم و نگفتم هیچی

 ...مونده حرفی یه..  آره ـ گفتم آروم و شدم خیره بش
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 ...یی...تو اونم...  باشه میتونه یکی فقط..  من یستاره... کردم پیدا ستارمو امشب من بگم بت میخواستم

 ...برگشتم بطرفش...  امد پشت از هیراد صدای

 شام بیاین پس؟ کجایین شما ـ هیراد

 ...ندارم میل من ـ اترین

 رفت؟ کجا اراد اترین؟؟ ؟ چی ـ هیراد

 افتاد؟ اتفاقی چه بینتون

 ...نداره وجودد اونی و منو ـ دادم جواب بغض با

  ـ کرد پرسیدن به شروع و...  امد دنبالم هیراد...  رفتم چادر طرف به و

 ...نکردیم بدی فکر هیچ آبتین و شایا و من...  اترین

 ... که ام تو به...  مطمئنیم داداشمون رفیقمون، بامین، به اول از ما حال بهر... داد توضیح چیو همه ما برای بامین

 خواهرم؟ چته دیگه پ! خواهرمونی مثه

 ...گرفت خندم هیراد حرف از

 ...نیومد چشم به اصالً که... بود تلخ خندم انقدر اما

 !بامین بخاطر...  نکن تلخ رو مسافرت آخرین ـ گفت و زد لبخندی هیرادم

 !!چرا ـ پرسیدم متعجب...  اونه خاطر به  مسافرت این

 که دمفهمی..  رفتم که هابچه جمع تو... رفتیم بچه بسمت هیراد با... بریم بیا لطفاً فعالً..  طوالنیه قضیش ـ هیراد

 ..!بدشد آخرش چقدر... بود خوب اولش چقد..  بودیم نشسته بیرون همه ام ما...  کشیده دراز چادر تو آراد

 هیرسا و من... کردن بازی پاسور دست چند و نشستن هم دور پسرها..  شب آخر...  خوردم لقمه دو هابچه زور به

 یتو آراد حرفای و اتفاق تا گفتم زندگی درشت و زیر از من... زدیم حرف و نشستیم ساعت دو یکی تا هم کنار هم

 گر و دونستهنمی که کرد عذرخواهی و کرد تأسف احساس و شد ناراحت و کرد هنگ کلی اونم و پیش ساعت چند

 ...شد بیدار کوتاهش خواب از آرادم... خیالبی رو بامین و من نه

 ...ماشین تو گذاشتن رو چی همه..  غذایی مواد....  چادر...  کردن جمع رو وسایل م هابچه

 ...ننداختیم به نگاهم یه حتی نزدیم هم با حرف کلمه یه آراد و من آخر تا لحظه اون از
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 آبتین و هیراد و شایا و بامین و بودیم من 322 هیوندا سوار هیرسال و من... شدم خودم ماشین سوار من برگشتنی

 ...!!بودن آراد زرد یپرشه تو

 شاد آهنگ هیرسا..! میگرفت سبقت ازم جاها از بعضی حال هر به اما... برونیم هم همپای کردیم سعی تهران تا

 نذاری؟ شاد آهنگ میشه ـ پرسیدم هیرسا به رو.. نبود سازگار من حال با اصالً که گذاشت

 بزارم؟ چی خوب.. باشه....  نبود حواسم..  ببخشید...  آهان هیرسا

 داری؟ رو پاشایی مرتضی ستایش ـ اترین

 ...دارم گوشیم تو آره ـ هیرسا

 ..بزار لطفاً ـ اترین

 ...رفتم تند حد آخرین تا من و کرد بلند آخر تا و آهنگ هیرسا

 ...تهران رسیدیم که بود صبح طلوع تقریباً خالصه

 اول...برم تا کردم خدافظی ها بچه با من بعد و تو بردیم وسایلو..پاتوق رفتیم اول

 حالم هم اصن البته و بودم خسته خ من اما بمونم که کردن اصرار ها بچه و هیرسا

 میکنه حل همچیو که داد دلگرمی بهم باز بامین خدافظی موقع..نبود خوب

 گرم خدافظی از وبعد...نیس مهم واسم چیزی دیگه-گفتم بش من اما

 ...بود جالبی مسافرت....اومدم خونه بسمت و شدم دور ازشون هیرسا با

 ...من زندگی مسافرت ترین جالب

 عالیییی اولش

 دردناک جااااالبو اخرش

 !نمونه یجور همیشه اوضاع... حال بهر

 !میدونم خوب اینو من

 شانزدهم فصل

 آراد

 ...!بودن خواب همه دیروز،کالً...بود کرده خسته هممونو حسابی شمال سفر
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 لیگ گل دستمال یه که هیراد... میکشن پاتوق کنار و گوشه به دستی یه دارن و پاشدن هابچه( صبح)صب از امروز

 تند ندت داشت بود داده باال هاششونه تا استیناشو که آبتین... میشست و دیوارا داشت بود بسته پیشونیش به

 ...کشیدمی جارو

 الزمه؟ باالزدن استین زدن جارو واسه بگه نیست یکی اخه

 ...میکنه خالی حوض آب داره کرده فکر بچمون

 ییافهق بایه واج و هاج!! کنه گردگیری میخواست مثالً بود پاشده خواب از هابچه زور به تنبله خیلی اساساً که شایا

 وجهمت اما. نکردم پیدایش...!!! گشتم بامین دنبال نگاهم با! هال وسط بود وایساده پولیده ژولیده موهای و خوابالو

 ...!بود خوشبو ناهار یه پختن حال در آشپزخونه روی که شدم هیرسا

 نخورده خونگی غذای که بود وقت خیلی و... بود هیراد خواهر بهرحال...!  خوب اما شدم ناراحت وجودش از اولش

 !!!بودیم

 امد سرم باالی از صدای که گشتم بامین دنبال همچنان

 گردی؟می کی دنبال! پسر اووی ـ

 یرفت باال اون ـ گفتم و خنده زیر زدم پوفی بلند ی(چهارپایه) چارپایه اون روی بامین دیدن با... باال اوردم سرمو

 چیکار؟

 !ببینم رو تو کامل face باال این از امدم ـ گفت ایمسخره حالت با بامین

 !باهووووش دیگه کنم تمیز رو را لوستر امدم خوب ـ داد وادامه کرد کوچکی خنده

 بامین و... کرد برخورد صورتم به باال از خیس دستمالی با که برگردم خواست و! باشی موفق ـ گفتم و زدم لبخندی

  ـ گفت و خنده زیر زد

 کن کار بیا سالمتی؟ به کجا ـ بامین

 بامین؟ ـ گفتم جدی میکرد نگاه بامین به که حالی در. برداشتم صورتم رو از و بود کثیف خیلی که چرکی دستمال

 عزیزم؟ جااااانم ـ بامین

 ـ گفتم و کردم جدی لحنمو میشد که جایی تا

 کنی؟می تمیز رو جا همه باهاش داریصب از که نیست دستمالی همون دستماله این

 همونه دقیقاً! عزیزم چرا ـ گفت ایبامزه حالت با بامین

 !عزیزم کووووفت ـ گفت و زمین انداختم دستمال گرفت، خندم لحنش از
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 !پیچیده پاتوق تو آیفون صدای که بزنه حرفی خواست بامین

 ...زد رو در بعد و! میکنم باز من گفت که امد شایا صدای

 !میکردیم نگاه شایا به واج و هاج همه

 بود؟ کی نپرسیدی شایا؟ ـ پرسیدم پرسشگر

 گفت خودش از کردن سرباز واسه و بود شد متوجه تازهم و بود پاشده خواب از تازه انگار که شایا

 !!دیگه هاسبچه از یکی حتماً خوب ـ

 !هستیم همه که ما ایکیو، ـ هیراد

 ..!اَه! میدونم چه من اصن خوب اِ؟؟ ـ شایا

 زدن همه اترین دیدن با! شد پاتوق وارد اترین و برگشت در بطرف ما همه سرهای....  و خورد در به ایتقه صدای

 !من جز به البته! خنده زیر

 !باشه دار خنده میتونه صحنه این کجای که میکردم فکر این به فقط من

 بود هکرد پیدا شباهت افغانی کارگرای به که هایقیافه و زمینو رو یکی هوا تو یکی و هابچه صورت دیدن با اترین

 !خنده زیر زد

 !سالم ـ بامین چطوری؟ اترین، سالم ـ هیراد

 کردن سالمی شون خنده وسط هم شایا و آبتین

 !سالم همگی... سالم... سالم...  سالم ـ گفت و کرد کم خندشو اترنی

 میکنین؟ چیکار دارین بپرسم میشه ها،بچه واایی

 کنی؟می فک چی خودت ـ آبتین

 کنی؟می چیکار باال تواوون بامین ـ گفت بامین به رو آبتین جواب به توجه بدون اترین

 !میپرسه ازم سواالو این میبینه منو کی هر چرا ـ بامین

 !بودم اورده خودمو با دوربینمو کاش خدایا وای ـ اترین

 ...کارکتراتون وای! دارین ژستایی چه نمیدونید

 اترین؟ سالم ـ حرفش وسط پرید هیرسا صدای
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! وونیج هیرسا سالم ـ گفت خندید بود بسته هیرسا که آشپزی پیشبند دیدن با و برگشت هیرسا طرف به اترین

 توام؟

 !دیگه میخوان زیادی ناهار گشنه پسر همه این باالخره بابا؟ کنم چیکار ـ هیرسا

 د؟نکر سالم من با اترین این چرا گفتم خودم به! میکردم تماشا رو هابچه با اترین گفتگوی داشتم همینطوری

 ...پروو یدختره

 !سالم ـ شدمی شنیده بزور که امد صدای

 !اتاقم تو رفتم دادمو ارومی سالمی جواب ـ. بود اترین...  برگشتم

 امدم وقتی...  امدم سئوالی هیچ به من...  بیرون بیام که گفت اتاقم تو امد آبتین که نشد هم دقیقه 2 شاید اما

 سکوت؟ انقد چرا که بودم متعحب! ایستاد شون رو به رو هم اترین وایسادن هم هابچه دیدم... بیرون

 شینیم؟نمی چرا ـ گفتم و ایستادم بامین کنار بودن من منتظر انگار وایسادن؟ همه موقع اون از چرا

 open روی حرکت بایه بامین... نشستن شایا و آبتین و هیرسا منم پشت! دادم لم کاناپه روی و گفتم رو این

 نگاهشون همه و... بود وایساده اترین فقط... نشست روش و کشید جلو رو چارپایه هیرادم و نشست آشپرخونه

 !میخورد چرخ زمین روی نگاهم که منم!!!! بگه بشون چیزی میخواد که بود گفته بهشون اترین انگار.. بود روش

 بفهمم شد باعث هیراد حرف بگی؟ میخوای چی! اترین خوب ـ( شد شکسته سکوت باالخره او امد هیراد صدای

 !بود زده حدس درست که

 شاید...  یعنی! دیگه چیز و دورهمی نه بشه و خوش و تفریح واسه نه...  اینجا امدم االنم اگه...  من هابچه ـ اترین

 ...کنم خدافظی ازتون امدم! اینجا امدم که باشه باری آخرین... 

 پشیمون هیچوقت شدم آشنا باشماها من اینکه از...  و! هستین خوبی خیلی ادمای شماها! کردم فک خیلی من

 نباید اول از شاید! بشم گروهتون تو ایدیگه چیز هر یا دعوا یا...  ناراحتی باعث خوادنمی دلم اصالً...  اما! نمیشم

 !میومدم

... شما... ممنون چی همه واسه...  و. میداد آزارشون من وجود که هستند کسایی که کنممی فکر من! بهرحال

 !عالین

 در صدای. ..بیرون زد پاتوق از معطلیبی بکنه کسی به نگاهی کوچکترین اینکه بدون و گفت اینو اترین... خدافظ

 !درآورد شک از همرو که بود

 رفت؟... اترین ـ آمد بامین متعجب و پرسشگر صدای
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 ینبش! هه ـ اراد! دنبالش نمیری ـ بامین چیه؟ ـ گفتم بودم شده خیره زمین به اراد؟ ـ بامین! کنم گمون ـ هیراد

 !!اترین دنبال رفت سریع خیلی و رفت در بطرف و شد بلند هیراد! برم تا

 شایدم... هیراد دنبال پنجره از داشتن بودند شده بلند شون جا همه از ها بچه

 دسش توی پاکتی و گرفته صورتی با هیراد لحظه همون اما!میگشتن اترین دنبال

 -پرسیدن همزمان ابتین و بامین!پاتوق تو اومد

 چیشد؟؟؟؟؟؟

 ...!بود رفته برسم اینکه از قبل-گفت میشد شنیده زور به که صدای با هیراد

 کرد؟ اینطوری چرا دختره این-شایا

 چیه؟ دستته تو که پاکتی این هیراد-آبتین

 کردن باز پاکتو و رفتن هیراد بطرف ها بچه همه...در جلوی بود گذاشته-هیراد

 کاناالرو بودمو داده لم مبل روی که منم...کردن پچ پچ هم با کردن وشروع

 شدن اتاق وارد کوفته و خسته که ها بچه که...نگذشت زیاد...میکردم عوض تند تند

 !!!نشست کنارم یکی کردم احساس... 

 بردار دست اما...نکردم توجهی...بود زده زل چشام تو...بود بامین...برگشتم

 شده؟؟ چیزی-پرسیدم و کردم نگاه چشماش تو...برگشتم دوباره...!! نبود

 جدی؟-بامین!پس ن-گفتم باخنده میشناسی؟ منو تو-بامین

 !دختریه جور چه هم اترین که میدونی مطمئنم-بامین! کسی هر از بهتر شاید-گفتم لبخند با

 ...دریا لب..شمال تو-بامین! بزن حرف رک چی؟ ک-اراد

 داد ادامه مکثی بعد و خورد حرفشو......اترین نه...من نه که میدونستی

 ...هیراد..آبتین...ها بچه همه خواهر...من خواهر فقط نه...خواهرمه مثه اترین

 اتاقش در شدن بسته وصدای...!!رفت و شد بلند و گفت اینو! خواهرشیم بی نزار...اراد

 ...خونه اشپز برم شدم بلند...نرسیدم بجایی...نمیدونم....اما...!! کردم فک حرفاش به...اومد

 ...بود افتاده میز روی بود دستش هیراد که پاکتی...افتاد میز روی نگاهم که
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 :بودٍ نوشته روش...برداشتمش

 ...نیستند شدنی فراموش خوب خاطرات

 اترین

 ...کردم باز پاکتو در...  زدم زل اسمش به....  خوندم اول جمله

 بود وایساده سرم باالی اترین که بود عکسی خورد چشمم که چیزی اولین به... زمین روی کردم خالی پاکتو

. بود کرده چاپ همشو... بود شمال عکسای یهمه! بودیم خندون کلی همه... بود گذاشته چشمم روی رو لیموها

 بامین حرفای فکر به همش شب و...  رفتم اتاقم بطرف پاشدم جام از.. بود جالب خ... بود جالب...  دیدم رو عکسا

 ...بودم

 

! !بود ساکت خ خونه... خونش بود رفته شب همون هیرسا... بودن نشسته جا یه کدوم هر هابچه... بود صبح 9 جمعه

 کتاب داشت ذوقبی خ سری این اما بود جنایی رمان عاشق همیشه... بود جنایی رمان خوندن مشغول هیراد

 ...بود کرده زورش یکی انگار... میخوند

 کنه؟می بازی S خری کدوم با صبح از داره نبود معلوم آبتین

 ..ندارما حوصلتو...  کن ولم...  اه..  میگفت بار یه ثانیه چند هر اما

 !بچه روانیه کالً! هه

 تومن 182 احمقا عین و! شایا یعنی معنا تمام خل... میکرد ریش ریش شو شلوارلی دم قیچی با داشت شایا

... تساک خونه.... خاموش تلویزیون... میکنه پوره پار جونش به میوفته چاقو قیچی با میاد بعد... میخره شلوارلی

 ..نکرد توجهی حرفم به هیچکی شما؟ چتونه ـ گفتم بلند

 !!!باشماما! هووووو ـ زدم داد بلند

  صدات؟ به میدی Volume چرا صبحی اول آراد، ـ آبتین برگشتن همشون

 ...بود هوا رو پاتوق صبحی اول پیش هفته اِاِاِاِ ـ آراد

 !صدام به میدم Volume دارم من حاال

 ساکتی؟ انقدر چرا تو ؟ هیراد ـ

 بزنم؟ چههه چه واست خوندن کتاب با همزمان داری توقع نکنه! خونممی کتاب دارم آراد ـ هیراد

 !شد داغون بابا برداری؟ بدبخت شلوار اون سر از دست خواینمی شایا ـ گفتم شایا به و ندادم و هیراد جواب
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 !هست حواسم خودم! نترس ـ شایا

 ...!بابا برو!! نترس ـ رودرآوردم اداش ایمسخره حالت با

 کجاست؟ بامین اصن... اه ـ گفتم و کردم نگاه اونور و اینور کمی

 خوابه؟ بامین تو؟ چته اراد ـ هیراد

 خوابه؟ بامین چی؟ ـ گفتم بلندی صدای با

 بخوابه؟ جمعه صبح کسی غیرمعقوله خیلی! چیه هیراد

 بعدشم... بیداره صبح 7 روز هر بامین هیراد؟ ـ گفتم افتضاح، میکرد روی پیاده من مخ رو داشت امروز هیراد این

... نیست چیزیش کسی اوالً ـ داد ج پوزخنده با هیراد شده؟ مرگتون چ رفت و اینجا امد اترین که دیروز از شما

 اترین؟ به دی می ربط همچیو چرا... دوماً

 رمان خوندن به میشینه هیراد ـ گفتم حرص با و انداختم بش نگاهی...  بکشم و هیراد میخواست دلم.. وااای

 بدی؟ ادامه جناییت

 زیر دستشو بامین. شدم وارد و درزدم و بامین اتاق رفتم من و... داد ادامه خوندنش به بعد و!  اوهووم ـ هیراد

 بیا! هن ـ گفت بود بسته چشماش که حالی در بامین خوابی؟ ـ گفتم اروم بود بسته چشماش و بود گذاشته سرش

 اراد؟ شده چیزی ـ بامین... شدم خیره زمین به و نشستم تختش کنار... بشین

 ..!کرده تغییر خیلی دیگشونم کارای! کردن ولش کالً که رو خونه کردن تغییر! شدن جوری یه هابچه ـ اراد

! !نمیدونم ـ آراد! بدی انجامش روزی یه کردینمی فکرشم هیچوقت که بدی انجام رو کارای یه باید گاهی ـ بامین

 ...بود نوشته پاکت روی اترین ـ بامین

 1 من!! حافظه ایول ـ بامین! نیستند..  شدنی فراموش....  خوب خاطرات ـ زدم حرفشو ادامه پریدمو حرفش وسط

 منو نگاهت باااا باااا ـ بامین! انداختم نگاه یه ـ گفتم ظاهری ایخنده با ؟ بار چند تو.. شدم حفظ تا خوندم بار

 ..!اره.....  محضو ریاضی بهرحال.. کرده داغون

 ..!بود خوب یخاطره یه میشه ـ گفتم کردمو فک کمی

... شدم اتاقم وارد و رفتم اتاقم بطرف مستقیم و بیرون زدم اتاقش از و انداختمو بامین به نگاهی تک و گفتم و اینو

 کیمش سویشرت..  سفید شرتتی.... لوله مشکی شوار یه شدم حاضر که نکشید طول بیشتر دقیقه چند شاید

 ..کردن نگام متعجب هابچه بیرون امدم اتاقم از و زدم عینکمو

 سرعت آخرین با و شدم پورشه سوار و بیرون زدم سریع و.. برمیگردم زود گفتم تند کجا؟ آراد ـ پرسید هیراد

 ارد و زدم در سریع و رفتم باال یکی تا دو رو هاپله... شدم آتلیه وارد.. رسیدم زود.. نبود زیاد فاصله... کردم حرکت
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 تو فقط کنممی روشن رو پنکه االن من ـ میگفت که بود اترین صدای.. میومد راست سمت اتاق از صدای... شدم

 اینم.. شد عالی! چیک چیک! خوبه همنطوری.. اره..  آهان.. باالتر بیار راستتو دست... نزن موهات به دست دیگه

 شد؟ تموم دوازدهمتون عکس

 27 دختری همراه به اترین...  نشستم بیرون صندلی روی. بود خوب خودتون کار ـ اترین.. شد عالی مرسی! بله ـ

 .باشه خوب دوشنبه کنم فکر ـ اترین.. نشد من حضور متوجه اصالً اما آمد بیرون اتاق از ساله 28 ـ

 دافظیخ کناریش دختر بعد و! سالم ـ گفت متعجب اترین. برگشتن بطرفم دختر اون و اترین. سالم ـ گفتم آروم

 !رفت و کرد

  بله؟ ـ اترین ناراحتی؟ ـ گفتم اروم

 با؟ رابطه در ـ اترین ناراحتی؟ گفتم ـ آراد

 !نیست بودن نارحت برای دلیل نه ـ اترین..! دونیمی خودت ـ آراد

 چطوری؟ ـ اترین کردی؟ اینطوری چرا پس ـ آراد

 . دونیمی خودت ـ گفتم حرص با تقریباً

 ! پاتوقتون تو گفتم بار یه دلیلشو کنم فک ـ اترین

 !مرضه موجب که عادت ترک... بودن کرده عادت هابچه ـ آراد

 ...  که عروسکم من مگه ـ گفت حرص با اترین

 !نداشتم منظوری ـ اراد

 !داری رو خواهر حکم...  ما یهمه...  ما واسه تو ـ دادم ادامه و

 چی؟ ـ پرسید نگرانی با لحظه یه چون.. نیومد خوشش حرفم از اصالً انگار

 چی؟ چی ـ گفتم

 هیچی؟ ـ اترین

 برم؟ دیگه من نداری کاری اگه ـ منتظرن هابچه.. برگرد ـ آراد

 .نیوردم خودم رو به اما شنیدم هرحال به...  نداشتم کاری اولم از ـ گفت لب زیر اترین

 ..!خداحافظ نه ـ اترین

 ..!خداحافظ فعالً پ ـ اراد
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**** 

 .بزنی بش حرفارو این بریو. نمیکردم فکرشم.. آراد ایول ـ هیراد

 باشه ام عصبانی االن اترین کنم فک من! ها خوشی هیراد؟ ـ آبتین

 ...میزنه سر ما به روز چند این مطمئنن... نیست لوس اترین نه ـ بامین

 یولا...  کلیه خودش پیشش رفتی که همین ـ گفت و زد کمرم پشت بامین... میکنم و فکر همین منم.. آره ـ شایا

 ! رفیق

 بخوریم؟ شام میشه حاال! هه ـ آراد

 غذامون روز چند تا خدایی.. بود خوب هیرسا پخت دست واقعاً! خوردیم غذا کلی و نشستیم گرد هم! بله ـ بامین

 !شد صبح صدا و سر بی و اروم شبم اون. بود پخته

**** 

 و نکنه خدافظی اینطوری هیچوقت که زدن حرف باش هابچه کلی اولش... امد اترین باالخره...  اما.. گذشت روز سه

 خیلی فقط ننداخت من به کوچیکم نگاه یه حتی اترین اول از اما.... آوردن در بازیمسخره کلی بعدشم و بره

 .میگرفتم گرم باش خودم بعداً شاید خوب اما... !  درک به گفت منم... کرد سالم سنگین

 ایفون صدای... میکردم نگاه هابچه صورت به بودم نشسته زانو دو هیراد تخت روی منم... بودیم هیراد اتاق تو همه

 .. بگیره بره یکی رسید شام هابچه ـ گفت آبتین.. شد بلند

 ترینا به عکساشو داشت و بود کامپیوترش پشت هیراد مختلف کارای و کردن آماده شام برای رفتن بامین و شایا

 اری؟د چیکارم ـ آبتین! بدو ببینم بیا آبتین ـ زد داد بلند شایا. میپرسید اترین از عکاسی راجب میداد نشون

 !کنیم آماده شامو بیا نمیخورمت ـ شایا

 ات خواست هیراد از اترینم.. رفت بیرون غرغر با و آه.. کنین آماده شامو چیزای نمیتونین گنده آدم تا دو ـ آبتین

 اترینم و من.... بیرون اتاق از بودن رفته هابچه کالً... بگیره بامین از فلششو تا رفت هیراد بده نشون عکساشو بقیه

 .بود سنگینی جو... بودیم تنها

 اترین ساکتی؟ چرا شده؟ چیزی چیه؟؟ ـ پرسیدم.. کردنمی حرکتی هیچ و بود انداخته پایین رو سرش اترین

 کی؟ باشه کنارت تا نباشم من میخوای! هه ـ گفت سئوالم جواب بجای

 !!آهنگ خوندن بجای...  بدی سئوالمو جواب میشه ـ گفتم زدمو کمرنگی لبخند

 چی؟ واسه..  کرده تغییر رفتارت ولی ـ آراد... ندارم جوابی ـ اترین
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 !نکرده تغییر رفتارم یعنی نه ـ اترین شمال؟ قضیه سر

 صندللی روی که اترین کنی؟می فکری چه من راجب ـ پرسیدم... شد خورد اعصابم دادنش جواب سرسری از

 رفک تو به...  اصالً من ـ گفت مکثی از بعد و زد زل چشمام تو و چرخید طرفم به صندلی با بود، نشسته دارچرخ

 !کنمنمی

 هک کرد اعالم در شدن بسته صدای اما...  شدم عصبانی...  بزنم فریاد خواستممی... هم تو رفت اخمام ـ کردم هنگ

 بازومو اترین...  چشمم جلوی آمد شصحنه...  دریا کنار...  افتادم شمال یاد لحظه یه! رفته بیرون اتاق از اترین

 !کنمنمی فکر تو به اصالً من ـ گفتم من و کنی؟می فکری چه من راجب تو ـ پرسید مظلوم حالتی با.. بود گرفته

 وارد... بیرون امدم اتاق از پاشدم جا از و هستی؟ کی کردی فک کردی؟ جرأت چطور..  لعنتی.. اه ـ زدم داد بلند

 حالی در...!  شد اتاقم وارد اترین و خورد در به ایتقه صدای که گذشت چقدر نمیدونم...  کوبندم و در و شدم اتاقم

 !کنم استراحت میخوام ـ گفتم ننداختم بش نگاهی اصالً که

 !آمادس شام گفتن هابچه ـ اترین

 !خدافظی ندارم میل ـ آراد

 ناراحتی؟ ـ اترین

 چی؟ از ـ آراد

 دونیمی خودت ـ اترین

 نکنی تکرار منو حرفای میشه ـ گفتم حرض با

 واقعاً.. بود آتیش روی نفت ریختن مثه حرفش! باشه ناراحت دستم از داداشم خوادنمی دلم.. حال بهر ـ اترین

 ...درمیاره حرفامو تالفی تکتک داره... یدختره... بود عصبانی

 !! بخوابم میخوام! بیرون ـ گفتم تند

 باشه ـ اترین

 ...بیرون رفت بعد و خووووش شب... ببینی خوب خواب

 میپیچید گوشم تو رفتنشم از بعد دیقه چند تا که گفت طوالنی رو خوش شب انقد

  ـ گفتم تند.. شد وارد کسی و...  خورد در به دوباره ایتقه صدای

 فهمی؟می... بخوابم خواممی

 ...نزن ـ بابا باش ـ بامین
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 ...بابای لطفاً پ ـ آراد

 !!داریم مهمون بیا ـ بامین

 ..مهمون میشه اترین وقتا اینجور اِاِاِ ـ آراد

 !بیا..  دیگه مهمون یه گفت؟ اترینو کی ـ بامین

 !پارمیداس! هه ـ بامین...! ندارم حوصلشو باشه کی هر ـ گفتم حوصله بی

 !منتظرته نشسته مبل رو ـ بامین نکردی؟ باز که درو ـ دادم ادامه و گفتم بلندی اه

 کردی؟ باز رو در چرا ـ گفتم بامین به رو و نشستم تخت رو پاشدم عصبانیت با

 ...شایا اون بمیره... اه ـ گفتم تند... کرد باز شایا خودم جان به آراد ـ بامین

 ـ گفتم عصبانیت با و پاشدم تخت رو از... بره که کن سرش به دست زودم... بیا ام تو میرم من پ ـ بامین

 بود زده زل بود نشسته مبل روی پارمیدا... بیرون رفتم کردمو درست موهامو بعد و...  براش دارم... امد ایبدموقع

 خوبی؟... آراد سالم ـ گفت و ایستاد من قدمی چند در و دوید بطرفم... شدم حال وارد تا و...  در به

 اینجا؟ امدی چرا ـ گفتم حوصله بی

 ...بود شده ذره یه واست دلم من ندیدیم رو همدیگه وقته چند میدونی... آراد ببینم رو تو امدم خوب ـ پارمیدا

 سطو دقیقاً.. بود مون رو هابچه یهمه نگاه بشه؟ تنگ من برای دلت باید چرا ـ گفتم و دادم بیرون صدا پر نفسمو

 !بودیم وایساده هال

 بزنیم؟ حرف اتاق تو بریم میخوای ـ گفت اروم هابچه به توجه با پارمیدا

 ندارم زدن برای حرفی شما با من ـ گفتم تند

 زنی؟می حرف اینطوری چرا آراد؟ ـ پارمیدا

 کنی؟می صدا اسم با منو چرا ـ گفتم گذاشتم جیبم تو دستامو

 !مسخرس وااای.. آراد آقا یا... آقا آراد بگم بت یعنی چی؟ یعنی ـ گفت حرص با میمرد حرص از داشت که پارمیدا

 .راد بگی میتونی. راد گفتم تند و کردم نگا نفرت با چشماش تو و گرفتم اطرافم از نگاهمو

 شمچ اترین به و گرفت ازم نگاهشو حرص با بعد و کنم؟ صدات فامیلی با یعنی ؟..د...را..ا ـ گفت بغض با پارمیدا

 .کوبید محکم در و راد آقای خدافظ ـ گفت و برداشت مبل رو از کیفشو خشم با و دوخت
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 رو.. داشت گناه ؟...نمیزدی حرف باش اینطوری کاش آراد ـ امد بامین صدای که رفتم اتام بطرف لحظه همون من

 ارمیداپ سر عصبانیتمو همه نباید شاید! نمیدونم! بستم محکم درو شدمو اتاقم وارد! بخیر شب ـ گفتم بامین به

 !!حال هر به... میکردم پیدا نجات دستش از جوری یه باید باالخره..  خب ولی. میکردم خالی

 !!شد حذف داستان از همیشه برای پارمیدا شاید

 هفدهم فصل

 اترین

 ...برداشتم سریع زدمو جیغی گوشیم، صفحه روی یشماره دیدن با

 ...باباااایی ـ

 چطوری؟... خودم گل دختر سالم ـ امیر بابا

 تهران؟ رسیدی کجایی؟ االن... بابا میسی خوبم ـ

 وازپر نیست معوم فعالً شده، کنسل من بلیط... اومده پیش مشکل یه..  زدم زنگ همین واسه کالً...  ن ـ امیر بابا

 ...باشه کی بعدی

 ...شده تنگ برات دلم بابا اااه ـ

 سوغاتیات یا من واسه ـ امیر بابا

 ...دوتاتون واسه...  معلومه...  اِ ـ

 ...باش خودت مواظب... کننمی صدام منو دارن... جان اترین...  شیطون ـ امیر بابا

 ...خدافظ....  طورهمین هم  شما...  گلم بابای چشم ـ

 ...خدافظ ـ امیر بابا

 ...دیدمشنمی اصالً هم بود که خوبه امیر بابا چند هر... بود شده خسته تنهایی از واقعاً... کردم قطع را گوشی

 ...گرفتم رو هیرسا یشماره برداشتمو گوشیمو سریع

 ...اترینی الو ـ هیرسا

 یان؟چطوری... گلی هیرسا سالم ـ

 خوبی؟ تو..  عالیم ـ هیرسا

 جایی؟ یه بریم میای.. رفته سر امحوصله فقط...  عالی منم...  آره ـ
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 کجااااا؟ ـ هیرسا

 ...پاتوق ـ

 میده؟ راهمون آراد ـ هیرسا

 ...نیستن لج ما با که شونبقیه..  ندهراه کرده غلط ـ

 ..نیست لج ما با هم بدبخت اراد ـ هیرسا

 کنی؟می طرفداری اون از تو شده چی حاال ـ

 ..کردم غلط...  بابا هیچی ـ هیرسا

 نه؟ یا میای حاال ـ

 ..میام...  بابا آره ـ هیرسا

 ...خونتونم در دم دیگه ساعت نیم من پ ـ

 ...باش ـ هیرسا

 کاری؟ فعالً ـ

 ...خدافظ...  ن ـ هیرسا

 ...خدافظ ـ

 شلوار با همراه پوشیدم را خشگلم ایسرمه مانتوی همون رو... بود تنم تنگ قرمز شرتتی یه

 ...سرم روی انداختم هم رو سبزم شال...  لوله سبز

 ...بیرون زدم خونه از و برداشتم سوئیچو

**** 

 کرده؟ داداشش از یادی خانم هیرسا شده چی...  خب ـ هیراد

 ...نگذشته چیزی شمال رفتیم که اوندفه از خوبه حاال ـ هیرسا

 ...آوردمش دنبالش رفتم من هم ایندفعه... بابا وللش حال هر در ـ

 ..اترین ایول ـ شایا
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 صحبت مشغول هیرسا با منم... بود آراد... بود ساکت که کسی تنها... بود دیگری با زدن حرف مشغول کس هر

 داختان شایا به ترسناکی نگاه آراد... منتظره کامی که برم دیگه من...  خب: گفت و شد بلند جاش از شایا که بودم

 کیه؟ دیگه کامی: پرسیدم بامین از اروم...  رفت و کرد خدافظی همه از... نگفت چیزی شایا... 

 ...شایا دوست ـ بامین

 دوستش؟ خونه رفت شایا پ...  آهااان ـ

 ... ولی دوستش خونه رفت...  آره ـ بامین

 چی؟ ولی ـ

 ...هیچی...  هیچی ـ بامین

 ...مطمئنم...  بگه خواستمی چیزی یه.. انداختم بامین به مرموزی نگاه

 ...انداختم باال ایشونه

 چرا؟ دونمنمی.. رسیدمی نظر به عصبی و ناراحت آراد

 چه؟ من به اصالً

 اینجا شبم خوایمی: گفت بم آروم هیرسا که... بود 7 ـ نیم و 1 نزدیکای ساعت ولی... بودیم پاتوق کی تا دونمنمی

 بمونی؟

 ...درصد یه کن فک ـ

 ...دیگه بریم پاشو پ ـ هیرسا

 ...بریم...  باش ـ

 خدافظی بقیه از منم رفت و... گرفت ازم ماشینو سوئیچ و کرد خدافظی من، از زودتر هیرسا... پاشدیم جامون از

 یخیل.. بود شپش چندش..  ه ه ااااه... خورد زنگ گوشیم که کردممی پام کفاشمو داشتم.. رفتم در سمت به.. کردم

 ...بود نشده مزاحم بود وقت

 هاااان؟ ـ

 ادببی ـ پوریا

 ...بزنم حرف ادب با باهات بینمنمی لزومی ـ

 ..شیمی خودم مال آخرش که تو کنی؟می ناز الکی انقد چرا ـ پوریا
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 لطفاً نزن اضافی زر ـ

 ن؟..  تنهایی امشب: داد ادامه ایکننده تهدید لحن با و کرد آوری چندش یخنده پوریا

 ...تو میام زور به شده خونتونم دم امشب... باش منتظرم

 ...بکنی تونی نمی غلطی هیچ ـ

 ...ببین حاال ـ پوریا

 ...کرد قطع و

 ...بودم ترسیده واقعاً...  خب... بگم راستشو بخوام اگه

 ...بود آراد..  برگشتم..  سرمه پشت یکی کردم احساس

 بود؟ مزاحمت: گفت و زد زل بهم تیزبینی نگاه با

 ...آره: گفتم آروم و دادم قورت دهنمو اب

 شپش؟ ـ آراد

 ...مونده یادت اسمش چه

 ...آره ـ

 ترسیدی؟ انقد که گفت چی بپرسم تونممی ـ آراد

 بود؟ ضایع انقدر

 ...خونه تو میاد...  میاد زور به شده و میده کشیک خونمون دم امشب گفت...  گفت.. خب...  خب ـ

 ...بود کرده مشت دستاشو حتی...  بخونم آراد چشمای توی رو عصبانیت تونستم وضوح به

 خونه؟ بری خوایمی االن هم تو اونوقت: گفت حرص با

 ...مجبورم... ندارم رو ایدیگه جای ـ

 ...بود شنیده رو ما حرفای تموم انگار... اومد بامین صدای حین همین در

 ...اینجا بمون امشبو خب ـ بامین

 وسط؟ این گفتمی چی این

 ...خب ـ آراد
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 ...باشم مزاحم خوامنمی..  میرم...  ن ـ

 آراااااد ـ بامین

 بمونی تونیمی خب ـ آراد

 ...افتادمی خطر به امنیتت اونجوی...  شد این آهان ـ بامین

 ...مردممی ترس از داشتم...  وااای: کردم اعتراف و کشیدم راحتی نفس

 ...بود معلوم واقعاً...  آره... هه: زد لبخندی بامین

 ..برگشت بقیه پیش دادو تکون سری هم آراد

 که بهتر همون گفتن همشون... کرد تعریف هم اونا برای رو قضیه بامین... برگشتیم هابچه جمع به هم بامین منو

 ...بود نیومده هنوز شایا البته... خونه نرفتی

 ور اتاقا از یکی هابچه...  اومدمی خوابم خدایی منم... بود شده تاریک کامالً هوا ولی... گذشت دیگه چقدر دونمنمی

 ...بخوابم اونجا برم تا دادن بهم

 ...میاد خوابم واقعاً ولی...  ببخشید خیلی واای: گفتم و کشیدم ایخمیازه

 ...نمیاد اونطرف کسی...  باشه راحت خیالت ـ آراد

 و شال...  رفتم اتاق همون سمت به... داشتم اعتماد همشون به جورایی یه خب ولی...  داشتم که ترسو ذره یه

 ...رختخواب زیر خزیدم درآوردمو مانتومو

**** 

 تو من اومد یادم تازه...   بود تاریک جا همه... پریدم خواب از پائین در صدای با که بود چند ساعت دونمنمی

 ...پاتوقم

 یک بودم فکر تو... شهمی نزدیک اتاق به داره یکی کردم احساس که... بخوابم دوباره کردم سعی و بستم چشامو

 ...شد باز اتاق در که باشه تونهمی

 ...بود شایا

 شده؟ چیزی شایا: پرسیدم آروم دورمو پیچیدم رو پتو... تخت گوشه رفتم

 کنی؟می چیکار اینجا تو: گفت کشداری لحن با

 طوالنیه اشقصه..   هیچی...هی: گفتم ترس با
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 ....باشیمخوش هم با شبو یه بیا...  اینجایی که حاال پس: گفت آورچندش لحن همون با و جلوتر اومد قدم یه شایا

 زد؟می رو حرفا این داشت که بود شایا این واقعاً...  کردم هنگ

 کرده کز تخت گوشه ترس از من... بود پیچیده هوا تو مشروب بوی... اومدمی سمتم به آروم هاییقدم با شایا

 ...بودم

 :بود این.. بدم نشون تونستم که العملی عکس تنها...  لحظه یک در

 ....آرااااااد: زدم جیغ نیروم تمام با

 ...شد اتاق وارد آراد که نگذشت بیشتر لحظه چند و... شد خشک جاش سر شایا

.. زد دهنش به محکمی مشت و اومد شایا سمت به بعد و چرخوند من اشکی چشای و شایا بین نگاشو لحظه چند

 ...شد زمین پخش شایا

 ...بود پیچیده فضا تو آراد عصبی های نفس و من هق هق صدای

 ...خودمه مال اترین...  کنار برو: گفت و شد بلند جاش از شایا

 ...شد زمین پخش دوباره شایا...  زد دیگه مشت یه آراد

 ...اترین با نمیذاری چرا.. کن ولم: گفت شایا

 ...سوم مشت برای باال برد دستشو آراد

 ..شد گرفته بامین دست با دستش که

 کشتیش..  آراد بسه ـ بامین

 ...بمیره تا مونده هنوز: گفت عصبی آراد

 ...کن ولش تو باشه ـ بامین

 ...نکشتمش تا ببرینش من چشم جلو از اینو: گفت و... کشید عمیقی نفس آراد

 ...برد خودش با و کرد بلند رو شایا بامین

 برداشت لباسی چوب روی از منو شال و مانتو... برگشت آخر ایلحظه تو که رفتمی بیرون اتاق از داشت هم آراد

 ....گرفت طرفم به کنه، نگام اینکه بدون و

 ...گرفتم دستش از رو اونا ولی...  چرا دونمنمی منم

 ...رفت بیرون اتاق از هم آراد
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... تمنشس گوشه یه باال همون... شدمی دیده پذیرایی تقریباً اونجا از هاپله باالی رفتم و کردم سرم شالمو و مانتو

 ینبام... بود ولو راحتی مبل روی شایا... بودن نشسته مبل روی عصبی آبتین و هیراد... بودن جمع پائین همشون

... نکنه درست دردسر بودم نگفته بهش دفعه صد مگه: زد داد عصبی آراد ولی... کنه آروم و آراد داشت سعی هم

 ...دیگه میشه همین آخرش کوفتی؟ هایمهمونی این نرو بودم نگفته مگه

 ...کامی با کرد غلط شایا ـ بامین

 چه این آخه... داریم بساطو همین ما پنجشنبه هر اولشه؟ دفعه مگه آخه: داد ادامه بلند صدای همون با آراد

 هااان؟ وضعشه؟

 شد؟می چی میومد اترین سر بالیی یه اگه اصالً... موافقم اراد با منم: داد ادامه هم هیراد

 ...داشت شایا انوقت... مزاحمش اون خاطر به بمونه اینجا گفتیم ما

 ...کرد بلندش و گرفت شو یقه دوباره و رفت شایا سمت به آراد حین، همین در

 زنی؟نمی مشروب به لب نگفتی مگه ـ آراد

 اترین؟ پیش برم ذاریننمی چرا گفت، آراد به توجه بدون شایا ولی

 کنم؟ اتخفه یا شیمی خفه شایا: زد داد آراد

 ...کرد پرت مبل روی شایا و

 ...کنهمی کنترل خودشو داره بود معلوم ولی... رسیدمی نظر به عصبی خیلی... بامین سمت رفت حواسم

 عکسامون...  کردم دقت...  اومد شایا سمت به دستش، توی عکس سری یه با که... آراد به خورد چشمم ایندفعه و

 فقط... گفت و  شایا جلوی کرد پرت رو اونا.. بود آورده رو بود توش شایا که کدوم هر انگار...  شمال عکسای... بود

 !!ببینمت خوامنمی دیگه... بیرون گمشو اینجا از

 ...همینطور منم ـ شایا

 ...ترسریع ـ آراد

 ...شد خارج پاتوق از آرام قدمهایی با و... برداشت رو عکسا...  انداخت آراد به نگاهی تنفر با شایا

 ...رفت شایا

 ...من خاطر به اونم

 ...دادن  دست از دوستشونو اینا.. من خاطر به
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 ...کردم گریه فقط و نخوابیدم صبح هاینزدیکی تا و... رفتم اتاق همون به گریه با و دادم تکون سری

**** 

 ...پریدم خواب از گوشیم زنگ صدای با

 ...بود امیر بابا...  بودم کرده فراموش چیو هه...   مکان زمان، موقعیت،

 ...بابا...  الو ـ

 ...کردم تعجب خودم دار خش صدای از

 خونه بیا پاشو االن همین هستی قبرستونی هر..  اترین ـ امیر بابا

 ایخونه شما مگه بابا ـ

 ...آره ـ امیر بابا

 ..اومدم...   باشه ـ

 ...افتاد یادم شایا و دیشب اتفاقای تازه که...  کردم قطع و

 پذیرایی توی همه...  پائین رفتم هاپله از... برداشتم لباسی چوب روی از شالمو و مانتو... شدم بلند تخت روی از

 ..بود آبتین پاشد جاش از که نفری اولین... بودن جمع

 میری؟ جایی ـ آبتین

 ...خونه ـ

 اومده؟ بابات مگه ـ هیراد

 ...اومده... آره ـ

 ...دیشب اتفاق بابت ـ آراد

 ...نیست مهم... موندممی اینجا نباید اولم از من: کردم قطع حرفشو

 ...بیرون زدم پاتوق از و

**** 

 ...بود شده تنگ امیر بابا برای واقعاً دلم ولی... شده چیزی یه حتماً.. تو نرو گفت بهم حسی یه.. بودم خونه دم

 ..انداختم بر و دور به نگاهی... شدم خونه وارد سریع و کردم باز کلیدم با در
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 ..بابایی امیر؟ بابا ـ

 ...بود اونجا بابام.... دویدم اتاق سمت به.. بود روشن بابام کار اتاق چراغ

 ...باباااا ـ

... چرخید درجه نود صورتم.... زد بهم محکمی سیلی و...  باال برد دستشو...  عقب رفت که کنم بغلش دویدم و

 ...دادم فشار هم روی درد از چشمامو

 ...شدم روبرو بابام خشمگین صورت با و کردم باز چشامو

 بابا؟ شده چیزی ـ

 ...نشده خاصی چیز....  ن: زد پوزخندی

...  بابام کار میز روی... بودن من جلوی درست... کردم هنگ...  دیدم که چیزی اولین  با...  گردوندم چشم اتاق تو

 ...بودمشون دیده شایا دستای تو بار آخرین که چیزایی

 نامرد شایای

 ...عوضی شایای

 ...حقشه بگم چی هر که شایایی

 کنی؟می کار چی اینا توی تو چین؟ عکسا این اترین: کرد اشاره اونا به بابام

 ...بود خشک شمال عکسای روی هنوز نگام

 من...  من بابا ـ

 اینه.. گذاشتم اختیارات در خواستی چی هر.. دادم استقالل تو به اینهمه من هاااان؟ چی؟ تو: زد داد امیر بابا

 ...دادم پرورش آستینم تو مار بفهمم بعداً که... آره جوابشون؟

 عکس؟ تا چند خاطر به بابایی؟ چیه منظورت مار؟ ـ

 به که آدمیم من کردی فک... اترین دونممی چیو همه من...  دیگه چیه عکس عکس؟ تا چند خاطر به ـ امیر بابا

 کنم؟ رفتار اینجوری باهات عکس تا چند خاطر

 ...دونهمی چیو همه چی یعنی چی؟ یعنی...  بودم دوخته چشم بابام به گنگی با

 ...زنممی حرف خالی گاوصندوق اون مورد در دارم من: داد ادامه بابا

 ...کرد اشاره گاوصندوق به عصبانیت با و
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 بود؟ گفته بابام به چیو همه شایا یعنی... کردم هنگ... شدم خشک سرجام

 یه تو... کردی دزدی بابات از کردی؟ چیکار میدونی تو... نزن حرف اترین: زد داد بابام که بگم چیزی اومدم

 ...بیرون برو بکنی، من با کارو این تو که برسه روزی یه کردمنمی فک واقعاً فهمی؟می... دزد... دزدی

 بیرون؟: گفتم گنگی با

 ...نیستی من دختر دیگه تو... بیرون برو خونه این از کن جمع وسایلتو ـ امیر بابا

 ...کردممی گفتمی کاری هر کس هر که ربات یه بودم شده... بودم شوک تو

 یه... اتاقم تو باال طبقه رفتم... دادم تکون سری... انداختم امیر بابا عصبانی چهره به نگاهی بار آخرین برای

 ...بود نکرده استفاده ازش حاال تا که داشتم گنده خیلی چمدون

 ... هندزفری..  شارژر.. هدفون...  برداشتم تابمولب.. توش ریختم لباسامو همه...  آوردم درش کمدم تو از

 رفتم ... مختلف مدالی و سایزا تو بود خودمو عکسای پائین تا باال از...  شیفته خود... انداختم نگاهی اتاق دیوار به

 ...ساک تو ریختم پائین آوردم دونه دونه همشونو...  صندلی باالی

 نکارت...  دیدم که چیزی اولین... کردم باز... اتاق گوشه ساک یه به افتاد نگاهم... نریختم هم اشک قطره یه حتی

 دتخو با سوغاتیاتو: اومد پائین از بابام صدای...  مختلف لباسای هم زیرش... بود عکاسی و فیلمبرداری دوربین

 ...بمونه اینجا خوامنمی... ببر

 ....ب چشم ـ

 ...نیستم دخترش دیگه من گفت خودش... افتاد یادم... بابا بگم اومدم

 ...پائین بردم خودم با رو اونا...  بدبختی هزار با و سختی به... برداشتم وسایالمو یهمه تقریباً

 ...انداختم خونه به نگاهی

 ...کشیدم عمیقی نفس

 ...با خدافظ ـ

 ...نبودم دخترش دیگه من... بابایی نگفتم بازم ولی

 ...بردم ماشینم دم تا رو چمدونا ولی بود سخت خیلی

 ...شدم ماشینم سوار

 ...افتادم راه
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 ...نه...  داشتم؟؟ بغش

 نه...  کنم؟ گریه خواستمی دلم

 نه...  بزنم؟ داد خواستمی دلم

 ...بکنم خواستنمی دلم کاری هیچ واقعاً... آتلیه برسم خواستممی فقط

 سنگین... باال آوردم تنهایی رو چمدونا یهمه دوباره حتی.. شدم آتلیه وارد...  اومدم چجوری راهمو نفهمیدم

 ...همین..  بود گنده دونچم دوتا همین... خونه اون توی من زندگی سال 11 حاصل خیلی... بودن

 ...دادم دست از یکی یکی مو هاحس یهمه انگار.. نبود هم گرمم... نبود سردم... کردم قفل رو آتلیه در

 هب زدن زنگ بودم، کرده دیروز از که مفیدی کار تنها.. بودم نخورده هیچی... نبودم بابام دختر دیگه که طورهمان

 ...گفتم بهش چی یادمه دقیق هنوم... بود شایا

 دیروز به رفتم

 ...گرفتم رو شایا یشماره برداشتم گوشیمو

 بله؟ ـ شایا

 ...سالم ـ

 ...سالم ـ شایا

 ...شایا شدی عوضی واقعاً.. دیدم عمرم تو من که هستی آدمی ترینپست تو...  بگم زدم زنگ ـ

 ...متنفر فهمی؟می... متنفرم ازت

 کرده؟ بیرونت بابات شده؟ چی ـ شایا

.. مکرد کاری هر رفیقات اون و تو خاطر به...  خر من من؟ بابای پیش رفتی چرا تو... نداره ربطی تو به دیگه اونش ـ

 بابام؟ دست کف گذاشتی رو چی همه رفتی تو ولی...  ولی

 ...بیشعوری خیلی.. شایا پستی واقعاً

 اینام فرداد با من که فعالً رفیقام؟ ـ شایا

 بای... ندیدم تو از تر عوضی بدونی خواستم حال هر در ـ

 ...کردم قطع گوشیمو و

 ...امروز به شدم پرت
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 ...برداشتم حالی بی با.. خورد زنگ گوشیم

 .الووو ـ

 کجایی؟ اترین الو ـ آراد

 شده؟ چیزی باشم؟ تونممی کجا ـ

 االن؟ کجایی... گفته بابات به چیو همه گفت... اینجا بود اومده شایا ـ آراد

 .. آتلیه ـ

 ...اونجام دیگه ربع یه... شو حاضر ـ آراد

 ...اومد آراد تا نشستم کاناپه رو آماده و حاضر... دیگه بودم ربات

 ...بود شده مرگم چه دونمنمی... رفتم دنبالش منم... پایین برد خودش با و برداشت چمدونامو حرفی هیچ بدون

 ..نشد بدل و رد آراد منو بین حرفی هیچ اونجا تا... پاتوق سمت رفتیم.. نشستیم آراد پورشه تو

 ...شد پیاده آراد...  پاتوق رسیدیم

 ...رسیدیم اترین ـ آراد

 ...شنیدمنمی انگار من ولی

 ...شوپیاده...  پاتوق رسیدیم شنوی؟می....  اترین ـ آراد

 با و کرد ول دستمو یهو که کنه امپیاده گرفت دستمو... کرد باز منو سمت در و اومد... ندید من از جوابی وقتی

 داری؟ تب: گفت تعجب

 ...سوزیمی تب تو داری... وای: گذاشت پیشونیم رو دستشو و

 ...فهمیدمنمی هیچی من چرا داشتم اگه... نداشتم تب که من تب؟؟؟

 ...شد ماشین سوار سریع آراد

.. .بودیم نشسته دکتر جلوی درمانگاه تو... زدم هم به که چشمامو انگار... فهمیدمنمی برم و دور از هیچی واقعاً من

 ...آراد و من

 افتاده؟ ایشون برای اتفاقی چه اقا ـ دکتر

 مگه؟ چطور ـ آراد
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 که کردنمی گریه دیروز از باید و... شدیده عصبیه شوک یک از ناشی تبشون و... دارن تب که اوال ـ دکتر

 !نخوردن هیچی حاال تا دیروز از دهمی نشون که... دارن هم شدید ضعف... نکردن

 نخوردی؟ هیچی حاال تا دیروز از تو: گفت من به رو اراد

 ..دادم تکون منفی نشونه به سرمو سختی به

 کنم؟ چیکار باید من دکتر خب ـ آراد

 ...ینبزن براش جا همین نویسممی هم سرم یه... بدین خوردش به مقوی چیزای... کنه گریه کنید کاری فقط ـ دکتر

 ...داد تکون سری آراد

**** 

 ...کردم وصل سرممون

 ...شد تموم تا کشید طول چقدر دونم نمی

 ردمخو به زور به و خرید جیگر عالمه یه بود، کرده پیداش کجا از دونمنمی که کالس با خیلی جای یه از آراد بعدش

 ...داد

 ...وبودیم نشسته ماشین تو

 شد؟ چی دیروز ـ آراد

 ... نیستی من دختر دیگه...  دیگه تو گفت...  کرد بیرون خونه از منو...  گفت بهم بابام...  بابام ـ

 کجاست؟ مامانت... بپرسم تونم می ـ آراد

 مامانم؟ ـ

 دونیمی...  خارجه االنم...  رفت و کرد ازدواج.. گرفت طالق بابام از پیش سال چند مامانم: کردم زمزمه لب زیر

 ..خیییلی...  آراد تنهام خیلی من من... کرد بیرون خونه از منو اونم...  بابام... کرد ول منو مامانم

 ...گریه زیر زدم و کردم حس چشمام تو رو اشک سوزش که بود اینجا و

**** 

 ...قرمزه هنوز چشات... کردی گریه چقدر اترین...  وااای ـ هیراد

 ...پاتوق بودیم رسیده که شدمی ساعتی یه

 زیاااااد ـ
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 نکردی؟ پیدا بهتر موضوع داری؟ کار چی اون اشکای به تو حاال ـ بامین

 ...کنین ول...  بسه آقا ـ آبتین

 بهش زیاد دیروز گفت چیزی بعد...  دادم فحش عالمه یه شایا به زدم زنگ دیروز راستی: اومد یادم چیزی یه یهو

 ...شد جالب واسم االن همین ولی...  نکردم فکر

 گفت؟ چی.. بگو ـ آبتین

 ...اینام فردادم با من که فعالً گفت کنم فک...  گفت...   آهاااان... اِمم ـ

 اینا؟ فرداد ـ آبتین

 اینا؟ فرداد هیرادـ

 اینا؟ فرداد ـ بامین

 ...چیه مگه آره ـ

 ..رفت اتاقش طرف به و کوبید میز روی محکم را بود دستش که ایقهوه لیوان آراد

 دیگه؟ کین اینا فرداد ـ

 ...بابا هیشکی ـ بامین

 دیگه؟ هیشکی ـ

 هیشکی...  آره ـ آبتین

  گننمی من به اینا که هست چیز یه... دونستممی من ولی

 هیجدهم فصل

 اترین

 نجرهپ از ماشینی، بوق صدای با... بود شده شادتر... بود کرده تغییر امروحیه.. بودم پاتوق تو من.. گذشت روز چند

 باشه؟ تونهمی کی یعنی مشکی؟ 121.. شد پاتوق وارد مشکلی 121 یه و شد باز پاتوق در... بیرون شدم خم

 ...کرد میخکوب سرجام منو آراد داد صدای که... خبره چه ببینم پائین برم کردم عوض لباسمو سریع

 اینجا؟ اومدی چی واس نذار؟ اینجا پاتو دیگه نگفتم مگه ـ آراد

 ...کردم هنگ اومد، اشنا صدای یه بعد، و
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 ...بزنم حرف اترین با اومدم ـ شایا

 داشت؟ کار چی من با من؟ با

 ...بیرون برو... بزنه حرف باهات بخواد اترین کنمنمی فکر آراد

 فهمی؟؟می باید.. بزنم حرف اترین با باید من ـ شایا

 ...نداره وجود بایدی ـ آراد

 ...ایستادم آراد کنار و پائین شدم سرازیر هاپله از من که بود اینجا

 ...سالم ـ شایا

 من؟ با داری کار چی ـ

 ..بزنم حرف باهات باید ـ شایا

 ..بگو حرفتو.. شنیدم خودمم که اینو ـ

 .. بگم بهت باید حتماً که  هست چیزهایی سری یه... متأسفم شب اون بابت واقعاً من ـ شایا

 ..بگو جا همین ـ

... شهنمی اینجا: گفت بعد و بودن آراد سر پشت که انداخت آبتین و هیراد بامین، به بعدش و آراد به نگاه یه شایا

 ..پاتوق از بیرون... بزنیم حرف ماشین تو بریم

 ..نمیام جا هیچ تو با من ـ

 ...بهم دوخت چشماشو شایا

 ..کنممی خواهش ـ شایا

 ...کردممی گوش حرفاش به باید شاید

 ...کردمو اعتماد بهش طوریچه دونمنمی

 ...نکشه طول زیاد ولی... باشه ـ

... مشکی بافت یخی، لوله جین شلوار.. انداختم خودم تیپ به نگاه یه... شد خارج پاتوق از و داد تکون سری شایا

 ...انداختم اینا آراد به نگاهی... بود کرده سرم هم روشن آبی شال

 ری؟می باهاش واقعاً ـ بامین
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 ...بدزده منو نیست که دزد... بابا آره ـ

 مطمئنی؟ ـ آبتین

 ...دادم سوتی فمیدم تازه اوووه

 خدافظ...  رفتم من...  هیچی...  وللش اصالً...  که اینه منظورم خب اِ ـ

 ...سمتش برگشتم... اومد سرم پشت هم آراد که.. پاتوق در سمت افتادم راه و

 شده؟ چیزی ـ

...  بگم خواستم... نه: گفت و انداخت باال ایشونه بود، شده گم اشورزشی شلوار جیب تو دستاش که همونطور آراد

 ...نکن اعتماد هم شایا به.. باش خودت مواظب

 ...رفت و

 رد... بود باز پاتوق بزرگ در همون یا پارکینگ در... آورد خودم به منو شایا، ماشین بوق صدای که.. بودم هنگ تو

 صورت جلوی دستشو شد، ظاهر ماشین کنار آراد بیفته، راه اومده تا شایا.. نشستم و کردم باز رو ماشین پشت

 ..در ریموت.. پاتوق کلید: گفت و گرفت شایا

 ...داد بهش رو اونا و زد پوزخندی شایا

 ...بیرون زد پاتوق از و.. گرفت گازشو و

 ... خب ـ

 چی؟..  خب ـ شایا

 بگی، خواستیمی چی ـ

 ..حاالااا هست زیاد حرف واسه وقت...  آهان ـ شایا

 ..باش زود.... ندارم وقت اونقد من... نخیر: شدم جدی

 ...دوختم خیابون به نگامو

 ریم؟می داریم کجا ـ

 ...حاال فهمیمی ـ شایا

 خودته؟ مال ماشین ـ

 ...نه ـ شایا
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 ...ندارم اضافی وقت گفتم بار یه  بزن حرفاتو باش زود ـ

 جونت؟ آراد پیش برگردی داری عجله خیلی ـ شایا

 وسط؟ این گفتمی چی این

 ...کن فک میخوای طور هر ـ

 ...نگفت چیزی و انداخت باال ایشونه شایا

 ...پاتوق مثل بود کنترلی...  شد باز در.. زد بوق و داشت نگه پاتوق مثل ویالیی خونه یه جلوی بعد، دقیقه چند

 ...پاتوق منو برگردون آوردی؟ کجا منو کجاست؟ اینجا شایا ـ

 ...کن صبر فعالً ـ شایا

 ...بود کوچیکتر پاتوق از البته.. بزرگ ویالیی خونه یه به خورد چشمم

 ...کرد باز منو درسمت... کرد پارک شایا

 ...شو پیاده ـ شایا

 کجاست؟ اینجا خوام نمی ـ

 ....نکن لجبازی ـ شایا

 تا.. . بودم ترسیده... کشیدمی خودش  دنبال زور به و... بود گرفته دستمو... کرد پیاده ماشین از زور به منو بعد و

 ...خوردم وول تونستممی

 ....کن ولم بری؟می کجا منو... شایا کن ولم ـ

 ...هابچه اومدم من: گفت بلند و کرد خونه داخل زور به منو شایا ولی

 ...بودن داده لم روکاناپه که پسری سه به چشمم که بود اینجا

 ..بود جذاب و خشگل خیلی  بود، نشسته وسط که اونی ولی... نداشتن خاصی هایقیافه دوتاشون

 خوبی هیکل... من به بودن زده زل کنجکاوی با درشتش و مشکی چشای... باال بود داده رنگشو خرمایی موهای* 

 ...دیگه بود خشگل کالً... داشت

  واردیآ چی واسه منو کین؟ اینا... ببر جا این از منو شایا: گفتم شایا به رو بلند، صدایی با و... گرفتم اون از نگامو

 اینجا؟

 ...بود گرفته محکم منو ولی... بیارم در دستش تو از دستمو کردم تالش و
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 ییجا یه کنی دعوت مهمونمونو خواینمی: گفت یکیشون...  آوردن شایا منو سمت به و شدن بلند پسر تا سه اون

 بشینه؟

 ...کرد ول دستمو و...  روش نشوند منو و داد هل کاناپه سمت به منو شایا

 ...بودن ایستاده من جلوی خاصی باژست هم تا سه اون

 کنین؟ معرفی خودتونو خوایننمی ها،بچه خب ـ شایا

 ...ن که چرا: خشگله پسر

 ...فردادم: گفت لبخندی با و کرد دراز سمتم به دستشو اومد، من بسمت و

 بودن؟ کی اینا یعنی.. بود آراد عصبانیت همینطور و آبتین و هیراد بامین، تعجب یادآوری برام اسم، این

 ...اونور کردم مو رو و نکردم توجهی بود شده دراز سمتم به که دستش به

 ...کردن معرفی رامیار و سروش خودشونو هم، دیگه دوتای اون

 دیگه؟ اینه گفتهمی که خشگله اترین پس: گفت و داد لم من بروی رو کاناپه روی فرداد

 ...نیست خوشگل همچینم: گفت دخترونه صدایی که بگه چیزی اومد شایا

 ازب تاپ... بود جلفش و افتضاح تیپ زد،می توجهش که چیزی اولین... بود خشگل چه خدااا یااا... سمتش برگشتم

 فته صندل یه...  پوشیده ساق انگار که بود تنگ انقدر... مشکی لوله جین شلوار... قرمز ـ مشکی تنگ خیلی و

 ...بود زده جیغ قرمز الک هم رو پاش و دست بلند ناخنای... بود پاش هم قرررمز سانتی

 ..صورتش به افتاده نگام

 کوتاه مشکی، موهای... ایقلوه لبای...  خشگل دماغ... برگشته و بلند هایمژه با... بود درشت و مشکی چشاش،* 

 ...بود کرده جیغ قرمز مش الشو به ال که بود، پسرونه و

 عزیزم؟ کنینمی معرفی خودتو: گفت و انداخت دختره به نگاهی فرداد

 ...فرداد خواهر... هستم فرنیا: گفت اکراه با و انداخت بهم نگاهی نیم دختره،

 ...برم میخوام... ببر منو شایا ـ

 ...شدیم آشنا هم با تازه که ما کجاااا؟؟؟ ـ فرداد

 ...ندارم آشنایی این به ایعالقه اصالً من ـ

 اونور کرد روشو و گفت ایشی فرنیا
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 ...شایاااااا ـ

 ...بگیر خون خفه دقیقه دو اترین ـ شایا

 محترمه؟ خانم یه با رفتار وضع چه این...  شایا...  اِ ـ فرداد

 ...نگفت چیزی و انداخت باال ابروهاشون شایا

 ..داری آتلیه شنیدم ـ سروش

 ...هستی که امدانشجو ـ رامیار

 ...هستیما اینجا ما...   حیفی آراداینا واسه ـ فرداد

 ..کردیااا عمل سریعتر BBC از: گفتم شایا به رو و زدم پوزخندی

 هستیم؟ کی ما بدونی خواینمی ـ فرداد

 ...بدونم ندارم ایعالقه هم اصالً و ندارم نیازی نه ـ

 ...گممی بهت من حال هر در: گفت و زد لبخندی فرداد

 ...بدونه نمیخواد خوب...  داری اصراری چه فرداد،...  اِ ـ فرنیا

 ....گفتمی تمام حرص با رو اینا همه البته

 ...پاتوق ببر منو شایا ـ

 ...گفتم خواهش با واقعاً دیگه اینو

 ...برمنمی بدی جای رو تو که من... گذرهنمی بد بهت اینجا...  نترس ـ شایا

 ...شایاااا ـ

 ...شدیم آشنا هم با تازه ما... شایا میگه راس ـ رامیار

 ...کنیممی رفتار باهات آراد از بهتر خیلی ما باش مطمئن ـ فرداد

 شناختن؟می کجا از و آراد بودن؟ کی واقعاً اینا

 آره؟...  شناسیممی کجا از و هیراد...  آبتینو...  بامینو و آراد ما بدونی خوایمی حتماً ـ سروش

 ...ندادم بروز اصالً ولی... بود کرده گل فضولیم مررررگ حدددد در اینکه با

 ...بدونم ندارم دوس اصالً...  ن ـ
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 ...منه قدیمیه دوست آراد ـ فرداد

 ...اینجا نه بودیم، آراداینا ما االن که بود قدیمیت دوست اگه.... عمّت جون آره: گفت آروم فرنیا

 ...باشه آراداینا با میخواد دلش خیلی اینکه مثل....  هه

 بزنیم؟ زنگ نشده وقتش ـ شایا

 ...من گوشی.. جان فرنیا چرا ـ فرداد

 ...نشست کنارش خودشم و داد و فرداد گوشی شو بلند جاش از سریع فرنیا

 Speaker رو گذاشت و گرفت رو یکی شماره فرداد

 ...سالم...  الو ـ فرداد

 شما؟ ـ صدا

 ..بود آراد..  کردم هنگ

 ...فردادم نشناختی؟: گفت ریلکس فرداد

 ...گوش بود شده فرنیا هیکل کل

 ...کرد قطع رو گوشی و گفت اینو فرداد

 ...اینجا میاد پامیشه باشی، مهم آراد واسه اگه باش مطمئن: داد ادامه و من به کرد رو بعد و

 ...باشم مهم...  آراد واسه... من درصد یه کن فک...  ه

 ...داره خنده فکرشم

 ...میشی موندگار اینجا هم تو نیاد اگه ـ شایا

 ...طرفش برگشتم سریع

 چی؟؟؟؟ ـ

 ....کرد تکرار حرفو همین دقیقاً هم فرنیا من، با همزمان و

 ...باشه خداتم از ـ سروش

 نیست که حاال ـ

 ...بهتر ـ فرنیا
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 دم،بو غرق  فکرام تو... بود شده شروع فرنیا منو بین نامرئی جنگ یه اول، یلحظه همون از انگار... بود جالب واقعاً

 ...نشست کنارم اومد فرنیا که

 ...بشی موندگار اینجا کنم فک ولی...  نمیاد خوشم وضعیت این از اصال چند هر ـ فرنیا

 کنی؟می فکری همچین چی واسه اونوقت: هم تو کردم اخمامو

 ...باشه مهم آراد واسه دختر یه که شنیدم نه و ندیدم عمرم تو چون: گفت و کرد آرومی یخنده  فرنیا

 ...شدم ناراحت ولی گه،می راس دونستممی...  دلم تو اینکه با

**** 

.. . رفتند پنجره طرف به و شدن بلند جاشون از همه ماشینی، بوق صدای شنیدن با ولی گذشت چقدر دونمنمی

 ...طور همین منم

 !کردم هنگ واقعی معنای به... شد اینا فرداد پاتوق وارد که آراد زرد یپورشه دیدن با که

 نوزدهم فصل

 آراد

 مونده؟؟ کجا اترین این پس اه...  نشستم مبل روی کالفه

 بیاره؟ سرش باالیی شایا نکنه باشه؟ امده سرش بالیی نکنه بودم شده نگران خیلی

 نگرانشم؟...  انقدر من چرا اصال.. اه باشه؟ کرده تصادف نکنه

 ...اترین بود شده ذکرم و فکر همه

 بوتیک؟ بریم میای....  آراد ـ بامین

 ؟...آرااااد ـ بامین... آراد ـ بامین

 یه؟....... چ ـ...  شدم بامین متوجه تازه

 کردم صدات بار صد مررردی؟ ـ بامین

 چیه؟ جانم؟.. نبود حواسم ـ آراد

 فکری؟ تو ـ بامین

 ...آره ـ آراد
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 ...بدو بگو؟ ها؟ کی؟ فکر ـ بامین

 پرسیدم بودم خیره زمین به که حالی در نشدم بامین سئوال متوجه فکر تو رفتم دوباره

 نکرده؟ دیر اترین بامین؟ ـ

 چطور؟! زیاد... نه....  ه...ن ـ گفت وقفه وقفه بامین

 ...بود شده تموم االن تا داشت کاری هر اگه...  چرا ـ آراد

 ...بزن زنگ موبایلش به..  خوب ـ بامین

 ن؟..ها ـ آراد

 ...برمیگرده زود بدزدنش نیست که بچه...  آراد... فکریاااا تو بد ـ بامین

 دکمه گوشی به کردن نگاه بدون رفت ویبره جیبم تو گوشیم حین همین در.... بره خواستنمی جای اخه ـ آراد

 .زدم اتصالو

 .باشه اترین بودم امیدوار

 خوردم جا آشنا صدای باشنیدن

 سالم...  الو ـ

 شما؟ ـ گفتم تردید با بودمش شناخته یجورایی اینکه با

 .فردادم نشناختی؟ ـ

 کنیم؟ چیکار حاال آراد ـ بامین

 ..ما آزار برای بهونس منتظر فرداد دونستممی اولم از ـ هیراد

 زخمیه مار یه فرداد ـ آبتین

 !!!گروهش و فرداد. شد دشمن ما با فرداد شدیم جدا که روزی همون از ـ آراد

 ...!شد برقرار پاتوق در سکوت

 ....هستم-بامین! بریم-گفتم تند

 !نمیارم کم منم که بریم-آبتین! میام منم-هیراد

 ...اصالً نداریم وقت...شین حاضر سریع پ-گفتم و کردم ها بچه به رو
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 تیشرت یه...کردم مشکی،پام ی لوله شلوار...شدم اتاقم وارد نفر اولین و

 کشیدم دستی موهامو.....کردم تنم ساده مشکی بافت سویشرت یه و آبی

 ...بودن اماده همه ها بچه...بیرون زدم اتاق از و

 سفیدشم سویشرت و...مشکی ساده شرت تی با بود پوشیده یخی لی بامین؛شلوار

 ....بود انداخته گردنش دور

 ...بود پوشیده رنگش هم بلوز با...رنگ خاکی هیراد؛شلوار

 ....بود زده لی تیپ آبتین؛کالً

 !!بریم-بامین.... دیرشد...بریم....ها بچه-گفتم بهمشون رو

 ...کنارم بامین...نشستم فرمون پشت من....رفتیم من ی پورشه بسمت همگی

 سرعت اخرین با و...گذاشتم گاز روی پامو...نشستن عقب آبتینم و هیراد

 کردم براورده نیازشو من که...داشت نیاز الیی تا چند...بود شلوغ شلوغ که خیابونا...دادم گاز

 ...بره تندتر بامین،بزار-هیراد... برو آراااد؟؟ارومتر - بامین

 ...برسیم زود باید

 هامون؟؟؟ جنازه یا برسیم زود باید ما - بامین

 !نباش نگران... هست حواسم ـ گفتم و کردم بهشون نگاهی

 ...بودن کرده S برام که ادرسی اون به رسیدم باالخره

 باز برامون خودکار بطور در چون...  دیدنمون دوربین از اینکه مثه...  رسیدیم که در دم...  داشتن جالبی پاتوق

 .شدم پاتوقشون وارد پورشه با منم... شد

 

 جلو به قدمی... شدیم پیاده تایی 4 و کردیم باز رو پورشه در تا 4 همزامان... داشتم نگه حیاط وسط کامالً رو پرشه

 ...داد مل پورشه به و ایستاد کنارم بامین... کردم جمع سینه تو دستامونو و ایستادم پورشه جلوی دقیقاً... برداشتم

 سه و شد زبا پاتوقشون در... شد همینم البته که بیرون بیان اونا که بودیم منتظر... ایستادن کنارم آبتینم و هیراد

 ..!شدند حیاط وارد نفر
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 دیدن با... بود خیره بهم من مثل درست اونم. بود فرداد..! کرد جلب نگاهمو که ایچهره اولین شدم خیره بهشون

 گذشته به رفتم من و... شد تداعی برام خاطرات یهمه فرداد

**** 

 (گذشته)

... بودم آهنگ دادن گوش مشغول و بودم داده لم مبل روی چون.. نشدم ورودش متوجه من... شد پاتوق وارد فرداد

 !فردادیی نمیدونم که من ـ گفتم و کردم لمس رو دست... گرفت قرار چشمام روی دست تا دو که

 ! نفهمی بار ی نمیشه آراد بمیری ای ـ گفت و کرد ایخنده فرداد

 تو دستای چه؟ من به ـ( خنده با) گفتم و گذاشتم شونش روی دستمو برگشتم، فرداد بسمت پاشدم جا از

 !کردیم بغل رو همدیگه محکم بعد و..... تابلواه

 آراد؟ ایچیکاره امروز ـ گفت و خندید غش غش فرداد

 ها؟ بکشونی؟ کجا منو میخوای مرگته؟ چه چیه؟ ـ آراد

 .داریم باشگاه... امروز شنبس نیستاااا؟ حواست آراد؟ ـ فرداد

 بریم بزن... بود رفته یادم واقعاً اَاَاَ ـ آراد

 .دارم کارت بشین دقیقه یه ارادیییی قبلش فقط... بریم ـ فرداد

 ..نیست چیزی که نشستن.. بخواد جووون فرداد ـ گفتم کشیده

 .نشست جلوم فردادم و دادم لم مبل روی بعد

 !که کنی قبول تو باید و... گروهی این یدسته سر تو اراد؟ ـ گفت و کرد انور و اینور کمی فرداد

 مرگته؟ چه ببینم بزن زر آدم عین فرداد چیو؟ ـ گفتم تند

 !مطلب اصل سر میرم پس...  یادمی بدت چینی مقدمه از میدونم ـ فرداد

 ...بگو خوبه ـ اراد

 !میاد داره...  فرینا ـ فرداد

 فرینا؟ ـ باال دادم ابروهامو از یکی

 ...ما پیش میاد داره.. گردهبرمی پاریس از داره..  خواهرم ـ فرداد

 دختر؟...  یه ـ باال رفت ابروهام دوتا حاال
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 ...آره ـ فرداد

 ...!آراد بجون نه فرداد شوخیه؟ فرداد، ـ آراد

 ... که تو گی؟می چی فرداد ـ آراد

 خواهرمه خوب ولی.. دونممی آره ـ فرداد

 ... کن کنسلش ـ آراد

 !میرسه امروز..  راهه تو...  اون... نمیشه ـ فرداد

 فردادد؟ ـ آراد

 نکن مخالفت آراد ـ فرداد

... بودن شده خیره هم همشون هابچه... پاشدم مبل روی از سریع دادم قرار زانمو روی دستمو تا دو عصبانیت با

 باشگاه؟..  آراد ـ فرداد صدای... رفتم اتاقم بسمت

 .شدم اتاقم وارد و...  برو تنها ـ آراد

 روز به روز...  بودیم داداش تا دو مثه که فرداد منو ـ. میشد ترکمرنگ کمرنگ فرداد با من رابطه فرینا امدن از بعد

 و نچسب دختر واقعاً فرینا اما...  نگم چیزی میکردم سعی فرداد بخاطر بعد و...  میشد تر سخت فرینا تحمل

 آلرژی جماعت دختر به کالً که منم و... نمیکرد رعایت رو حدود و حد هیج پسر تا 8 پیش و... بود تحملی غیرقابل

.. .دهنم تو بزار چیزی میخواست یا... میورد آب برام یا... بود افتاده راه من دنبال لحظه هر هم فرینا این و... داشتم

 ـ گفت و کرد جمع دستاشو...  اتاقم تو آمد فرداد...  کردم صدا رو فرداد..  نیووردم طاقت دیگه کالً بود مخم رو اه

 تو خواهر پ... نمیشه دیگه ولی... نگفتم هیچی االن تا ـ گفتم و دادم تکون راست و چپ به سرمو داری؟ کاری

 ...جمعه خودش..  نمیخواد کردن جمع فرینا ـ فرداد... کن جمع

 ! جمع زیادی...  آره ـ گفتم و زدم پوزخندی

 تو؟ چیه مشکلت ـ فرداد

 ..میدونی که خودت!! نوعش این از مخصوصاً.. دارم آلرژی دخترا به کالً مشکل؟؟ ـ گفتم هم تو رفت اخمام

 ..یربگ تحویلش یکم خب توام....  داره دوست اینکه بخاطر کاراشم این! خوبی این به فرینا چیه؟ منظورت ـ فرداد

 ...ببرش... میاد بدم ازش من...  فرداد ـ آراد

 میفهمی؟ بزنی؟ حرف راجبش اینطوری نداری حق تو آراد فرینا؟ از چی؟ ـ شد عصبانی فرداد

 خواهرت؟ اون یا ؟..من یا پ...  میزنم حرف بخوام طوری هر من...  فرداد ـ آراد

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربران راسا و السا | عشق رادیکال

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

 

191 

 

 تارترف و مسخره آلرژی این بدی تغییر بهتره توام... دممی ترجیح تو به رو فرینا من...  معلومه ـ پوزخند با فرداد

 رو

 !هررررری...  داری مشکل که شما...  هس ک همینه من رفتار ـ آراد

 ...میرم دارم من ـ گفت و کرد همه به رو داشت قرمز و عصبی صورتی که فرداد. شدن خارج اتاق از ـ فرداد و آراد

 بوتیک؟ ؟...فرداد کجا ـ بامین

 ..شو حاضر فرینا... رممی پاتوق این از همیشه برای دارم هه ـ فرداد

 چرااااا؟ چی؟ ـ فرینا

 چی؟ برای کجااا؟ ـ هیراد

 ...میخورد تکون بینیم هایپرده عصبانیت از و... بودم کرده پیدا قرمز صورتی هم من

 ...!کنم تحمل نمیتونم دیگه ـ فرداد

 کار میتونیم آرادم بدون ما... میریم داریم فرینا منو آراد! رو گروه سردسته اخالقای ـ فرداد چیرووو؟ ـ زامیار

 ..کنیم

 میشه خراب گروه اینطوری ولی ـ سروش

 میسازم بهتریو گروه من..  نیس مهم ـ فرداد

 ...نبینمش دیگم بره فرداد با...  داره مشکل کی هر ـ گفتم بودم نشسته مبل روی که حالی در

 کنار و.. نمیزارم تنها رو فرداد من گفت بود صمیم فرداد با قبل از که رامیار...  کردن نگاه رو همدیگه همه هابچه

 رامیار پیش... بود رامیار فاب رفیق که سروشم... زد تمسخر با همراه ایپیروزمندانه لبخند فردادم و رفت فرداد

 ...ًمیرم اینا با من پ گفت و رفت

 ..!خدافظی ـ آراد

 نمیاین؟ دیگه شما هابچه ـ فرداد

 .نداریم مشکلی اخالقشم با... نمیذاریم تنها و آراد ما ـ بامین

 ..!بمونید ارادتون دل تنگ... نداشتم شماها از دلخوشی اولیش از فرداد

 !بریم هابچه ـ گفت و کرد رامیار و سروش و فرینا به رو بعد و

 ...کرد اعالم در شدن کوبیده صدای و
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 ..! فرداد گروه و آراد گروه...  گروه تا دو بین جنگ یه

 ..اومدم بیرون گذشته از بامین صدای با

 ...نگاه فرداد آراد ـ گفت آروم بامین

...  دیماق مثه موهاشم...  سبز بلند شرتتی با سفید لوله شلوار یه... بود نکرده فرقی هیچ...  دوختم چشم فرداد به

 ...بود کرده فشن باال بسمت کج

 ...ابی یمردونه پیرهن با مشکی راستای شلوار..  رامیار

 ...بود زده ایقهوه تیپ..  سروشم

 ...به به به ـ گفت کشیده و ایستاد مقابلم دقیقاً آمد بسمتم فرداد

 هب توجه بی و شدم خیره چشماش تو... کرد دراز بطرفم دستشو گفت اینو.. آشنا امسال دوست پارسال..  خان آراد

  ـ گفتم بود دراز سمتم به که دستی

 کجاست؟ اترین

 اشقع شد؟ چطور..  داشتی آلرژی دخترا به که تو راستی هه.. بگیر عشقتو سراغ بعد برسی بزار بابا اوووه ـ فرداد

 شدی؟

 !هه

 (کجاست اترین که بود این منظورم) اترین؟؟ ـ گفتم و انداختم بش ایخصمانه نگاه

 نیوردن کم هابچه... زد حرف باشون همونطوری...  رفت هابچه و بامین بسمت و ـ نداد جوابی و زد لبخندی ، فرداد

 امد صدای لحظه همن...! میزدن خند نیش میکردن نگاه منو گاهی از هر سروشم و رامیار...! دادن جوابشو تیکه با

 تو؟ بیان نمیکنی دعوت رو مهمونا چرا ؟...جان فرداد ـ

 ... برگشتیم همه

 ...سالاام ـ گفت کشیده امد من بطرف قدیمیش حالت همون با فرنیا

 ؟کجاس اترین! علیک ـ گفتم آروم همین بخاطر کردنمی ولم اترین نگه طرف یه از... داشت اینو یحوصله کی..  اه

 ...تو بیاین ـ گفت بود عصبانی و خوردمی حرص خیلی انگار فریناک

 جابجا قدم یه منو نتونست... زد زور چقدر هر اما...  بکشونه خودش دنبال منو خواست و گرفت منو دست بعد و

 !!میفهمه یکیو این میاد خوشم.. کرد ول دستمو خشم با بعد و کرد نگاه منو عصبانیت با... کنه
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 و ررامیا همراه به فرینا و فرداد امدن دنبالمون هابچه بامین و رفتم پاتوق در بسمت دادم تکون بامین برای سری

 ..تو بیاین گفت فرداد شدن وارد سروش

 چرا ـ گفت و مبل رو کرد پرت خودش که بود نفر اولین فرداد...  بود کوچیکی پاتوق.. شدیم وارد همگی

 .شنیننمی

 ...نداریم نشستن برای وقت ما ـ آبتین

 ..امد خوب خ..  آبتین ایول

 ... بزاری تأثیر گروهت هایبچه رو تونستی خوب...  آفرین...  آراد نه ـ فرداد

 ... نرو حاشیه...  بیار رو اترین پ...  نداریم وقت ما...  گفت که آبتین ـ هیراد

 !هه... ! ندارین وقت فهمیدیم...  بابا ـ تمسخر با سروش

 ..خنده زیر زدن همشون

 دونستیم؟نمی ما داشتی زبونم شما ـ گفتم و کردم سروش به رو

 ؟؟ آراااد ـ وسط پرید صدای ک بده جوابی خواست سروش

 مهمه؟؟ واست ایهعقده دختر این واقعاً حاال ـ داد ادامه و نشست کنارم فرینا

 اترین راجب نداره حق کسی ـ گفتم و دادم تکون سرمو و رفتم بش ایغره چشم... گردنم دور انداخت دستشو و

 ...انگار هست امتیکه چه ـ گفت حرص با و..  رفت هم تو صورتش دوباره فرینا! بزنه حرف اینطوری

 ـ فتمگ پیچید پاتوق توی که بلند خیلی خیلی صدای با کردمو نگاه اطرافم به کمی... فرینا به دادن جواب جای به

 کجایی؟ اترین؟

 !دنبالت امده اراد

 امد شایا و...! شد باز بود روبرومون دقیقاً که دری موقعه همون...!  کردن ریز یخنده رامیارم و سروش! هه ـ فرداد

 ..!کارخیانت اشغال یپسره...  بیرون

 ...بامین سالم آراد سالم به ـ شایا

 ...کردیممی نگاش خشم و نفرت با داشتیم هممون چطورین؟...!  آبتین

 مدهنش دور و... بود شده بسته پشت از دستاش که اترینو تاریکی اون از و اتاق بداخل دستشو شایا لحظه همون

... دشنمی شنیده ازش صدای اما... بزند حرفی خواست ما دیدن با اترینم... کشید بیرون بود شده کشیده چسبی

 ...!ریخت قلبم دیدنش با.. بود اشک از پر چشماش
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 جلو، بری دیگه قدم یه ـ فرداد صریح صدای برداشتم قدم اترین طرف به گرانی و عصبانیت با!  آشغال فرداد

 ...میذارم دلت رو دستاشو گرفتن حسرت

 شایا اام کردم دراز اترین بطرف و دستی و جلو رفتم قدم یه فکر این با... بابا باشی کی خر... شدم میخکوب سرجام

 اتوقپ تو عصبی هاینفس صدای.. چسبید محکم اترینم راستش دست با کشوند عقب اترینو سریع، حرکت یه با

 ...پیچید

 ...!!نری جلو دیگه بهتره ـ فرداد مستبد صدای

 !بردار دستتو ـ( شایا به رو) زدم داد عصبی

 !کشید اترین از دستشو هم شایا ـ کن گوش یعنی که داد تکون سری شایا برای فرداد

 !غیرتیییییی سرش چقدم...  اوووه ـ فرداد تمسخر پر صدای

 ..کردم نگاش خشم با همونطور اما صورتش تو برم یکی میخواست دلم

 مبل رو نشوندن رو اونا.. رفتن هابچه بطرف سروش و رامیار

 هم اهیگ و داشتیم نقش اترین و فرداد و من مسخره بازی این توی!! بودیم افتاده گیر پاتوق این توی واقعاً ما انگار

 بطرف.. شد بلند جاش از فرداد... بودن ترسیده شایدم... بودن گرفته سکوت یروزه انگار هابچه بقیه و... فرینا

 حرف هم همینطور و کشوند خودش دنبال به و گرفت و بود شده بسته اترین دست دور که بندی و امد اترین

 کنیم؟ چیکار باید بدیم پس شما به خشگلرو اترین این نخوایم ما مثالً اگه حاال ـ زدمی

 حالت با و گرفت مشتمو نازک انگشتای با و سرد دست یه که بگم چیزی خواست و بود کرده مشت دستو تا دو

 عزیزم؟ عصبیییییی انقد چرا ـ گفت لوسی

 یرونب فرینا دست تو از مشتمو بعد و!!! کنه رووول اترین بگو داداشت این به ـ گفتم انداختمو فرینا به نگاهی

 خرتمس بازی قربانی اونو... نداره تو بچگانه لجبازی به ربطی اون کن ول رو اترین، ـ گفتم فرداد به رو و کشیدم

 !کن ولش پ ـ زدم داد.. نکن

 ...بمونم مترسک نتونستم دیگه نگاهش دیدن با.. بود ترسیده یکم کنم فک... بود شده خیره بم اترین

 به کمیمح یضربه و کرد بلند پاشو فرداد بگیرم رو اترین امدم تا اما کشیدم عقب به رو فرداد رفتم، اترین بمست

 هبش مانع خواست رامیار تا و گرفت اترین و رسید موقع به کامالً بامین اما...  زمین روی شد پرت که زد شیکمم

. مگرفت محکم ویقشو آوردم هجوم فرداد بسمت و شدم بلند کردمو جمع خودمو سریع من گرفتش شد بلند هیراد

 تامدس با که همونطور من که بره بامین بسمت خواست سروش! بیرون ببر رو اترین بامین، زدم داد بامین به رو و

 حکمم و برگردوندمو فرداد بسمت صورتمو.. افتاد که زدم سروش به محکم لگدی چپم پای با بودم گرفته رو فرداد

 رو اترین... ساختس کارت نخور، حرص! خان اراد ـ گفت و زد خندی نیش خونسرد فرداد... چسبوندمش دیوار به
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 به بینیم هایپره.. شد متورم گردنم رگ! خودم عاشق ـ داد ادامه و شد خیره بهم نفرت و تمسخر با... کردم عاشق

 ـ گفتم و کوبندمش پشتش دیوار به و نکردم توجهی زد که زری به پس... میگه دروغ میدونستم... درآمد حرکت

 کردین؟ اذیت رو اترین

 کنه؟ اذیت جیگریو همچین میتونه که آخه ولی داشتیم قصدشو ـ داد جواب تمسخر با

 !کن ول و فرداد اراد ـ فرینا صدای... ببند دهنتو گفتم خشم با

 یهشب خودتو چرا ـ گفتم میکردم رها و فرداد ییقه که حالی در شدم موهاش متوجه تازه ـ برگشتم فرینا طرف به

 کنی؟می ایاعقده دختر

 ام؟ ایعقده دختر شبیه..  من چی؟ ـ فرینا

 .رفتیم پاتوق در بطرف و! بریم ـ گفتم آبتین و هیراد به فرینا به توجه بی

 بینیم؟می رو همدیگه باز ما نبود، دیدارمون آخرین این ـ آمد فرداد صدای

 اسم دیگه که باشه شده برات عبرتی درس امیدوارم ـ دادم ادامه و برگشتم بطرفش بعد و.. ندارم ایعالقه ـ آراد

 براش تأسف عالمت به سری... شدیم شایا نگاه متوجه که بیرون برم خواستم و کردم باز رو در بعد و... نیاری اترینو

 ...شدم خارج و دادم تکون

 ..بیرون زدم پاتوق از سریع و شدیم پورشه سوار

 ...بیرون بیاییم اونجا از سالم نتونیم هیچوقت کردممی فک ـ آبتین

 !همین.. بدن نشون خودی میخواستن فقط اونا... بابا ن ـ هیراد

 ...بیرون بیایم راحتی این به گذاشتن چون...  شدننمی بیخیالمون ولی ـ آبتین

 ...نشدن بخیالمون یعنی پ

 رامیار صورت تو رفتم جوری چه کردی حال آبتین ولی ـ هیراد

 امدی خوب خیلی حرکتو اون.. بابا آره ـ آبتین

 رفتن کجا اترین و بامین هابچه ـ آراد

 ...برسیم زود بده گاز پاتوق رسوندن خودشونو احتماالً ـ آبتین

 ...رفتم پاتوق بسمت سرعت آخرین با

**** 
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 ....ردمک صداشون بلند بلند گشتم اترین و بامین دنبال... شدم پاتوق وارد سریع و کردم پارک حیاط تو رو پورشه

 ...اترین...  اترین ـ

 ...رفتم باال تندتند رو هاپاله. اینجاییم ما ـ باال از بامین

 خوبی؟ بامین ـ

 ..آره

 اترین؟ ـ

 تهگرف سرشو دستش و و بود نشسته تخت روی اترین... شدم وارد و کردم باز درو و دویدم اتاق بسمت.. اتاقه تو ـ

 :گفتم آروم و نشستم کنارش... ریختمی اشک آروم و بود

 خوبی؟ اترین؟ ـ

 ...!امدی که ممنون...  آراد ـ گفت اروم و شد خیره بم خیس چشمهای با و برگشت بطرفم اترین

 ...ب... که میدونی نکنی؟ گریه میشه ـ گفتم و زندم کمرنگی لبخند

... زد تلخی لبخند اترین و کردمو کوتاهی یخنده!! حساسی دخترا کردن گریه به ـ کرد کامل حرفمو ادامه اترین

 اترین؟ ـ پرسیدم نگران و عصبی باشه امده یادم چیزی انگار لحظه یه

 بله؟ ـ اترین

  کردن؟ اذیتت ـ

 ...رسیدین موقع به خیلی... نکردن پیدا فرصتشم حتی یعنی نه ـ اترین

 !اهوم ـ آراد

 و فرداد! میکنید ولم تنها دنبالم نمیاین هیچوقت میکردم فک.. گرفت گریم خوشی از...  امدی وقتی ـ اترین

 !کردن تعریف واسم نو گذشتتو حرفاشون تو دوستاش

 !شرمندم... کنم مراقتب ازت درست نتونستم...  اگه هم... االن تا.. کنمنمی ولت تنها...  هیچوقت..  من ـ آراد

 گفت همین بخاطر... کنم عذرخواهی روزی یه ازش من.. کرد نمی فکرشم هیچوقت شاید.. شد تا 4 چشماش اترین

 خواهی معذرت کسی از. 2 ندادم؛ انجام هیچوقت کار تا دو حاال تا عمرم تو من چون... داره تعجب خوب! هه ـ

 .نکردم گریه حاال تا. 1. نکردم

 ...دیدیم که تو عذرخواهی... باحال چه جداً؟ ـ اترین
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 و زدیم حرف چیز همه راجب شب نصفه تا و شدن اتاق وارد آبتین و هیراد و بامین.... نبینم اشکتو امیدوارم اما

 !کردیم عوض اترینو هوای و حال و خندیدیم

 باشه؟ کرده خودش عاشق اترینو فرداد نکنه؟ میترسوند منو که بود چیزی یه هنوز اما

 بیستم فصل

 اروم و برگشت آراد آخر، لحظه تو... شدن خارج اتاق از دونه دونه همشون باالخره ها،بچه با خندیدن کلی از بعد

 ...کنه اذیتت هیشکی ذارمنمی دیگه... بخواب خوب: گفت

 و پرهیاهو روز خیلی امروز... شد خارج اتاق از اونم و.. گفتم بخیری شب... زدم لبخند بهش وجودم تمام با

 اب منو تو، میان االن گفتم خودم با دیدم، اینا فرداد پاتوق تو و آراد یپورشه که ای لحظه اون...  بود ایجنجالی

 و اتاقا از یکی تو بردن منو فرنیا و شایا.. بودم حیال خوش چه.. هه ولی.. شهمی تموم چی همه و برنمی خودشون

 هیچی دیگه و برد خوابم که... کردم فکر روز اون اتفاقات به چقدر دونم نمی... بستن محکم دهنمو دستو

 ....نفهمیدم

**** 

 ...زدنمی حرف مهم موضوع یه مورد در جدی خیلی داشتن انگار پریدم خواب از هابچه صدای با صبح

 ...دادم بلندی سالم... پائین رفتم هاپله از آروم

 شده؟ چیزی ـ

 ...داریم خوب خبرای... ن ـ هیراد

 خبری؟ چه ـ

 ...کرده پیدا امشب واس خوب جای یه...  آراد ـ آبتین

 خوب؟ جای یه...: نفهمیدم  منظورشو

 دزدی...  دیگه آره ـ بامین

 برینمی منم...  خب...  آهاااان...  آ ـ

 ...خطرناکه..  اترین ن ـ آراد

 ...نکنم اذیتتون دممی قول خدا به چرااا؟ ـ

 دزدی میریم... نیکاااا پیک نمیریم ـ بامین
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 ...زمین کوبیدم پاهامو هابچه مثل

 ... خواهش... هاااابچه... بیام باهاتون میخواد دلم منم خب...  اِ ـ

 ...کنممی فکر روش: گفت جدی آراد

 ...باشه ـ

 بود قرار هم هیراد... کردمی باز گاوصندوقو معمول، طبق اراد... کردنمی هماهنگی داشتن... نشدم مزاحمشون و

 ...بده رو دوربینا ترتیب

 ...کننمی کارچی بقیه ببینم وایستادم

 ری؟؟می جایی بامین پایین اومدم و شدم حاضر... باال رفتم...  خوردم بیسکویت و نسکافه کمی...  آشپزخونه رفتم

 ...آتلیه میرم سر یه...  آره ـ

 ...بیرون زدم و کردم خدافظی و

 ...بود خودش کار تو کس هر سر پاتوق برگشتم که بود شب 9 ـ 8 نزدیکای...  داشتم مشتری تا چند آتلیه تو

 ...شد 21 زود خیلی ساعت

 ...پائین رفتم هاپله از سریع

 برین؟؟می خودتون با منم ـ

 ...خطرناکه ـ آراد

 ...بیام باهاتون میخوام منم ایندفه...  نشده هیچی...  رفتین شما همه این...  اِ ـ

 ...آخه ـ بامین

 ...دفه یه همین فقط دفه یه... کنممی خواهش ـ

 ...شو حاضر ـ آراد

 هوراااا ـ

 و کردم رد سرم پشت از هم مشکیمو شال ـ مشکی بافت ـ مشکی لوله جین شلوار... شدم حاضر و رفتم سریع و

 ...جلو آواردم

 ...بودم زده مشکی تیپ کالً... بود گرفته منو دزدی جوّ واقعا اینکه مثل
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 مومت که کارشون... کردنمی چک داشتن بار صدمین برای و بودن جمع پذیرایی تو همشون... پائین رفتم هاپله از

 ...بیرون زدیم پاتوق از آماده و حاضر همگی شد،

**** 

 درگیر گاوصندوق با سخت آراد، اینجا تا البته... بود رفته پیش عالی چی همه... بودم شده زده هیجان واقعاً من

 ...بود

 ...بودم دوخته چشم آراد دستای به من و... بودند کاری مشغول کدام هر آبتین و هیراد بامین،

 ...برگشتیم صدا طرف به همه... باال دست: آن از بعد وبالفاصله شود شنیده پایی صدای حین، همین در

 ...باشه مسخره بازی یه واقعاً این بودم امیدوار

 ..نبود ولی

 ...بود ایستاده من جلوی که کسی اون

 ..یه

 ...یه

 ..بود پلیس...  یه

 ...باال دستا گفتم: پلیس

 ...بود آراد نفر آخرین... باال بردیم یکی یکی دستامونو ترس با

 ..نفهمیدم چیز هیچ که افتاد اتفاق سریع انقدر چیز همه بعدش

 ..شدیم دستگیر ما

 ...هیراد... آبتین... بامین... آراد...  من

 راحتی همین به

 ...برسم جا این به روزی یه کردیمنمی فکر وقت هیچ

 ...هستم االن که جا همین

 ...بازداشتگاه

 ...بمونم جا همین باید دادگاه روز تا که جایی
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 تبهکار زنای.. دزد زنای...  قاتل زنای عالمه یه بین

 .رسیدم اینجا به جوری چه من واقعاً

 ...شد خالی و پر اشک از پر چشمم بار، هزارمین واسه آراد، فکر با

 ...آراد

 ...من آراد

 کنه؟می چیکار داره االن یعنی

 ...بازداشتگاهه تو اونم یعنی

 ...میده عذابم فکرشم حتی

**** 

 ..متین اترین: اومد صدایی

 راه سرشون پشت لرزان قدمهایی با... زدن دستبند دستام به.. رسید دادگاه روز باالخره... پاشدم  جام از سریع

 ...افتادم

 ...شد جمع چشام تو اشک دیدنش با... بود آراد دیدم، که رو کسی اولین... دادگاه به رسیدم

 ...بود وایساده متهمین جایگاه تو که بود آراد... بود خودش...  آره

 ...بود فرما حکم جا همه سکوت

 ...شد شروع دادگاه قاضی، یاجازه با

 همه...  همشون به... کردمی اعتراف دزدیاش یهمه به راحت خیلی داشت...  داشت اونم... کردنمی سئوال آراد از

 ..برم باهاشون تا بودم کرده اصرار منم که شبی همون... کذایی شب اون به رسیدن تا... گفت رو

 ادامه و.. کرد اشاره من به دستش با و گناههبی خانم این ولی ولی... بودیم رفته دزدی قصد به هم شب اون ـ آراد

 ..گناههبی واقعاً اون.. نبوده شریک هم ما کارهای از کدوم هیچ تو... بودیمش برده باخودمون زور به اونشب دادما

 ..گیمی دروغ چرا بگم... بزنم داد پاشم خواستممی

 ...بود شده قفل منم زبون انگار ولی.. بودین برده خودتون با زور به منو کی شما

 ...اینا ن بودم من.. ریختمی رو هادزدی طرح که کسی... منم بشه مجازات باید که کسی اون ـ آراد

 ...کرد اشاره هیراد و آبتین بامین، به...  ایندفعه و
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 ...همشون جای به... زندان برم همشون جای به حاضرم... منم گناهکارترینشون... منم شوندسته سر ـ آراد

 ...بودن شده خیره آراد به شده گرد چشای با...  بامین و هیراد آبتین،

 ...همینطور منم

 ....شدنمی باورم واقعاً

 ...زدمی رو حرفا این داشت که بود آراد این

 ...بود آراد این

 ...گرفتمی گردن رو همه گناه داشت که

 .کردمی اعتراف هم بود نکرده که کارهایی به حتی داشت که... بود آراد این

 بود؟ آراد یان واقعاً

 تنفس دقیقه 5: کرد اعالم قاضی

 ...بود شده چشام مهمون اشک دوباره

 ...کنم کار چی دونستمنمی

 .شدممی خفه داشتم انگار

 ...دیدم چشماش تو اشکو برق کردم احساس... بامین به افتاد نگاهم

 .. بود چی هر

 ...بود رفیقش آراد

 ...بودند ترنزدیک هم به داداش تا دو از

 ...شدیم نزدیک داستان این پایان به باالخره... کردم فک خودم با

 ...نبود خوب اصالً که پایانی

 ...کنه اعالم رو حکما خوادمی: گفت قاضی.. شد تموم زود خیلی دقیقه 5

 ..بود سکوت دادگاه

 ...زدنمی حرف کس هیچ

 ..گردوندم حاضران بین چشممو
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 ...سامان به خورد چشمم

 ...قاضی به دوختم چشم و برگردوندم سرمو... کردمی نگاه من به پوزخند با داشت که

 ...بودم آراد حکم منتظر فقط من ولی کردن صحبت به کرد شروع قاضی

 .شدن محکوم حبس سال 22 به بامین و هیراد آبتین،

 ...آراد منو موندیم

 ...قاضی دهان به دوختم چشم

 ...نداشتم هم کشیدن نفس جرأت حتی

 ...شنیدممی چی ن؟؟؟... شدید تبرئه شما.. آزاد...  متین اترین خانم: داد ادامه و کشید عمیقی نفس قاضی

 ...شما... راد آراد آقای و: داد ادامه قاضی

 ...زدمی گنجشک عین قلبم... کنهنمی اعالم حکمو چرا! ... خدایا وای... دهمی لفتش داره قاضی کردم احساس

 ..ابد حبس به هستید محکوم شما شما... راد آراد آقای: کرد تکرار و کرد تر لبهاشو قاضی

 

 یکم و بیست فصل

 آراد

 ازدروب دویدم، اترین اتاق بسمت... شدم خارج اتاقم از سریع.. پریدم جام از بلندی خیلی وحشتناک جیغ صدای با

 .میلرزید و بود خیره نقطه به و بود نشسته تخت روی..  اترین قرمز خیس صورت.. کردم

 دیدی؟ بد خواب اترین ـ گفتم آروم صدای با و نشستم کنارش اومدم

 ...کشیدمی نفس بلند صدای بلند بلند و میلرزید همونطور اترین

 یه.. نداد نشون العملیعکس هیچ! دیدی خواب فقط... نیست چیزی.. باش آروم اترین، ـ گفتم آرومی صدای با

 ..شده خشک کردم احساس لحظه

 اترین....  اترین ـ کردم صداش اروم دوباره

... ردممیو درش شک از باید... نکنم کاری نتونستم دیگه.. میزد گنجشک مثه قلبش... میلرزید ماهی یه مثه تنش

 !نه یا میکنم درستی کار دونستمنمی.... شدم خیره بش کمی
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 شونهاشو اروم... بردم چپش شونه سمت به چپمو دست و راستش یشونه بسمت راستم دست حال هر به ولی

 بدن آروم خیلی و... کشوندم خودم سمت به اترینو.. باشم احتیاط با و اروم.. میکردم سعی که حالی در و گرفتم

...  اترین ـ گفتم و دادم فشار هاشوشونه آروم و.... دادم قرار خودم چارشونه و محکم بدن چارچوب تو ظریفشو

 !بود خواب همش... پیشته اراد..  باش آروم

 اد...آر ـ گفت وفقه وقفه و شد خیره بم و کشید عقب خودشو بود آمده بیرون شک از تازه که اترین... باش اروم

 و زد لبخندی اترین!!  آراد همون... خودمم آره ـ گفتم مهربونی لحن با و زدم کوچیکی لبخند پیشمی؟ خودتی؟

 پیشمی؟؟ ـ گفت

 !هستم که میبینی ـ

 ! بود خواب همش ک خوب چقد ـ اترین

 تو؟ بیام ـ بامین صدای پشتش و امد در به ایتقه صدای

 شد اقات وارد آبی لیوان با بامین...! تو بیا ـ گفتم و..  انداختم سرش روی و برداشتمو پشتی روی از اترینو روسری

 ...نوشید سر یه و گرفت اب لبخند با اترین...! آب..  اترین بیا ـ گفت و گرفتو اترین طرف آب و

 ..وحشتناک کابوس یه... دیدم کابوس ـ اترین کشیدی؟ جیغی چه ـ بامین

 !...نشه تعبیر تا.. نکرد تعریف هیچوقت بهتر وحشتناکو کابوس یه ـ اترین... کن تعریف....  خوب ـ بامین

 ...ک چیزی یه خماری تو میزارمت خشگل سری یه... باااااش خانم؟ اترین اینجوریاس ؟ اِاِاِاِاِاِ ـ بامین

 !کردم تعریف واست روزی یه شاید! بامین... بابا خو ـ( خنده با)اترین

 ...یادمی خوابم سگ مث... ک بخوابم میرم من پ... باش ـ بامین

 !خان اراد ـ گفت ایمسخره حالت با کرد من به رو بعد و

 !زززشششتتته...! بخوابه اترین بزار... برو شمام

 !کثاااافتییی خیلی...  بااامین ـ گفتم حرص از مملو خنده با

 نیست؟ امری.. بمیریم رفتیم ما...  چشم ـ بامین...  بمیر برو

 ...!خوووش شب ـ( خنده با) اترین

 !هه! خوش..   شماهااام شب ـ بامین

 ...میکنیما سکته نزن، جیغ اینطوری دیدی کابوس اگه خواهشاً اترین، فقط
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 ...سبکه خوابمون اراد منو...  میمونن خرس عین آبتین و هیراد

 ...خنده زیر زدیم تایی سه بامین حرف از.. نازنینیم ما

 ...خوووش شب بازم. چشممم ـ بامین...  دیگه بکپ برو گمشو بامین ـ گفتم خنده با

 با هک زدم لبخندی اترین به رو و شدم بلند من بامین، رفتن از بعد ـ میگفت دار معنی خوششو شب... کثااافت

 ...بیرون زدم اتاقش از و... ببینی عشقتو خواب امیدوارم... شیک شب ـ گفتم آروم و داد جواب لبخندی

**** 

 وی؟ پارک ـ اترین

 .دارم دوس رو اونجا خیلی من واقعاً؟؟ ـ اترین! دیگه اره ـ آراد

 ...بپره ذهنت از دیشب کابوس میخوام... بریم بزن پ ـ آراد

 بودن شده خیره ما به متعجب و گرد چشمای با همشون که کردم بچه به رو بعد و

 میاین؟ شماها هابچه ـ گفتم درآن هنگم از اینکه واسه

 .هستم من آره ـ( باذوق) آبتین... پس ن ـ آراد وی؟ پارک ـ هیراد

  ـ گفت و زد چشمکی بش و زد آبتین شونه به دست پشت با بامین

 ..!بگذره خوش برین شما مانمیایم..  نه

 !فعالً پ...  ok ـ گفتم اما شدم کارش متوجه اینکه با

  و شد حاضر رفت شوق، ذوق، با اترین.. بریم ـ گفتم اترین به رو بعد و

 ..رفتیم وی پارک بسمت و شدیم شد پورشه سوار

 بریم؟ راه یا بشینیم ـ اراد

 !بریم راه...  معلومه ـ اترین

 ...ادافت راه کنارمن اترین..  شایدم یا.. افتادم راه اترین کنار و انداختم کمرم پشت کولمو کردمو تنم سویشرتمو

 خرمایی موهای و یشمی چشمای با پسری متوجه نگاه... میکردم حرکت اهسته هایقدم با.. پارکوچرخیدیم نصفه

 ..دمیش شنیده راحتی به که بلند انقد صداشون... بود نشسته درشت و گرد چشمای با دختری مقابل که.. افتاد

 اینجا؟ خبره چه بگی میشه نیلوفر، ـ پسر صدای
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 توضیح بت خونه رفتیم..  دقیقه2 باش  ساکت توروخدا سهند گفت ملتمس صدای با بود نشسته جلوش که دختری

 و زوج دو اون دیدن با... گوشیو اون اسپیکر رو بزار حداقل... باشه ـ( سهند شایدم) یشمی چشم پسر میدم

 ... عاشقن مردم! هه ـ گفتم(  بود اونها تماشاگر اونم البته که)اترین به رو زدمو لبخندی گفتگوشون

 کاله که پسری به رو زده زانو زمین روی که شدم دختری متوجه جلوتر... دادیم ادامه راهمون به...  دوباره بعد و

 و. . مرده که ماهه چند..  نیما.. مرده نیما ـ نیستی..  نیما...  تو ـ میگفت الود بغض صدای با بود سرش رو اسپرتی

 ...زندم من... نمردم من اینجام من...  کن نگاه منو ـ سر به کاله پسر صدا

 ..!نه نگو عاشقن مردم میگم ـ گفتم اروم من و کردمو نگاه رو همدیگه همزمان اترین و من

 دیمش پسری و دختر متوجه جلوتر و... مانتوش جیب تو اترینم و بود شلوارم جیب تو من دستای...  خندید اترین

 ...بودن کرده ایجاد رمانتیکی یصحنه خیلی...  که

 ...!برمیداشتن قدم هم سمت  به ترتیب به که پسری و دختر

 ...جلو امد پسره...  اول قدم

 دختره...  دوم قدم

 شد نزدیک بش پسر...  سوم قدم

 ..دختره..  چهارم قدم

 ..کشیدن آغوش به رو همدیگه و

 کال و..  داشت جالبی و ورزیده هیکل پسره و... میومد چشم به که...  داشت رنگی خوش آبی چشمای دختره

 !!بود مشکی

 .. کردم خونی لب راحت خیلی... بودم اول خونی لب تو اصوالً

 ..!میشیم جدا هم از توافقی پس ـ گفت پسره

 توجه خودمون به ـ اترین خنده زیر زدم حرفش از...! عاشقن همه پارک این توی ؟؟..اراد ـ اترین.. ییی...  اخی

 نگرفتیم؟ همدیگرو دستای حتی ما کردی؟

 هستیم؟..! نیستیم همه... ماک...  خوب ـ آراد

 !تفاوتم همین...  عاشق... منم! نه... خوب ـ اترین

 ؟..کرده درگیر ذهنمو سئوال یه ؟..خدایی ولی ـ آراد

 چی؟؟ ـ اترین
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 خبره؟ چه پارک این تو واقعاً ـ آراد

 دوم و بیست فصل

 پس؟ میان کی اینا بامین این: گفتم آراد به رو کالفه

 ... دونمنمی من: گفت ریلکس بود، داده لم تلویزیون بروی رو کاناپه روی که طورهمون آراد

 ...رفته سر امحوصله من خب...  اِ ـ

 بیرون؟ بریم خوایمی: گفت بلندی مکث از بعد و... کرد نگاهم خیره لحظه چند آراد

 ...زدمی تند تند داشت قلبم

 کجا؟ مثالً... دونمنمی...  ن ـ

 ...ریممی جایی یه باالخره...  شو حاضر حاال ـ آراد

 ...باشه ـ

 ...کردم باز چمدونمو... شم حاضر تا باال رفتم سریع بعد و

 شال. ..کردم تنم طوسیمو بافت روش و... زانو باالی ساده مشکی تونیک یه.. کردم پام لوله ذغالی جین شلوار یه* 

 پفی قرمز ـ مشکی بافتنی کاله یه تو کردم جمع موهامو یهمه آخر، در و بستم گردنم دور قرمز ـ مشکی گردن

.. .پائین دویدم هاپله از و... زدم هم لب برق یه... بود شده کوچولوها بچه عین امقیافه.. کردم نگاه خودمو آینه تو

 ...اوالال... زدم دلم تو بلند سوت یه دیدنش با... بود من منتظر آماده و حاضر آراد

 [خودتونه میل! کنین تصور آراد واسه تونینمی رو هلویی و خوشگل تیپ هر اینجا] آراد* 

 ....بود شده تیپ خوش خیلی خالصه

 میز روی که یه CD اون... اترین...   اِ: گفت من به رو و برگشت آراد که بیرون رفتیممی پاتوق در از داشتیم

 ...قشنگه آهنگاش گفت... داد صبح بامین یاری؟می رو پذیرائیه

 ...افتادیم را و شدیم خشگله پورشه سوار آراد، با و آوردم رو CD رفتم.. دادم تکون سری

**** 

 چیه ببینم بذار رو CD اترین ـ آراد

 ok ـ

 ...گذاشتم رو CD و
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 ...کرد خوندن به شروع خواننده ثانیه، چند از پس و... کرد پر رو فضا آهنگ صدای

 ....«چرا من از... وفابی ای چرا من از.... شدی پنهون و بردی دل.... عاشقا تموم قد. آدمااا  قدتموم... دارم دوست»

 ...فریدونه دارم دوست آهنگ...  اِ ـ

 ...کرد عوض را آهنگ و انداخت من به نگاهی آراد

 ...«شب هر...  ثانیه هر... تو اسم از میشم پر... تب از عشقم سوزهمی... لبالب... دارم دوست»

 کنی؟ اعالم آهنگو اسم خواینمی شد؟ چی ـ آراد

 دونی؟نمی ـ

 ...ن که گیریم ـ آراد

 ...دیگه فالحیه مازیار دارم دوستت آهنگ واقعاً؟ ـ

 ...جالب چ...  اِ: گفت و زد پررنگی لبخند آراد

 ..کرد عوض و آهنگ دوباره و

... روشم و زیر...  نگاه یه به...  آسونی این یه..  زود انقد که یا.. شم رو روبه توو با که کردمنمی فک... بود اتفاقی»

... شه من مال و بیاد ساده شبهاش و روزها...  دنیاااش همه... شه عاشم راحتی این به تونهمی کسی دونستینمی

 ...«دارم دوست... اشتباهه که بگن...  دنیا همه اگه حتی.... دارم دوست... دارم دوست

 ...انداخت بهم نگاهی آراد

 کردی؟ مسخره منو یا دونی؟نمی واقعاً تو یعنی بگو؟ آهنگو اسم یعنی این ـ

 پ... عمت جون آره... هه... دمنمی گوش آهنگ زیاد من... دونمنمی جدی... چیه مسخره: کرد گرد چشاشو آراد

 آلبوم واس... بود خسروی سیروان دارم دوستت آهنگ گوششه تو هندزفری همش منه بزرگ بابا حتماً اونم

 ...کرد عوض آهنگو و داد تکون سرشو آراد... جدیدش

 ...«انگار نبودم و بود... من از شنیدی که چی هر گرفتی نشنیده تو... اصالً ندارم نقش ولی زندگیتم توی من»

 ... دیگه یکی بزن... شده خز آهنگ این... یگانه محسن دارم دوستت آهنگ... ااااه ـ

 ...  باشه ـ آراد

 ...کرد عوض آهنگو وسریع

 ... ایندفعه و

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربران راسا و السا | عشق رادیکال

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

 

218 

 

 ...«نبود خودم دست! شدم عاشقت من نبود، غم احساس هاتخنده لحن تو»

 ...خسرویه سیروان شدم عاشقت من آهنگ که اینم آهنگاچیه؟ این آراد اااه ـ

 ...خنده زیر زد بلندی صدای با آراد که... کردم خاموش ضبطو و بردم دست و

 ...نکن تکرار انقد... فهمیدم... بابا باشه: گفت آروم لبش زیر و

 گفتی؟ چیزی ـ

 هیچی...ن....ن.  آراد

 بودم گفته اراد به بار 4 دقیقاً...  دقیقه 22 این تو من ن...ن...  واااای...  شدم قضیه متوجه تازه من که بود اینجا و

 ...شدم عاشقت من بودم گفته هم بار یه... دارم دوستت

 ...پرتش چرتو هایCD این با کثافت بامین سر تو خااااک همه از بیشتر و... آراد سر بر خاااک...  من سر بر خاااااک

 ...خورد زنگ گوشیم که بگم آراد به چیزی اومدم

 امیر؟؟؟ بابا چی؟

 ...برداشتم و دادم قورت دهنمو آب

 الوووو ـ

 ...اترین سالم ـ امیر بابا

 شما؟؟ خوبی...  سالم ـ

 خوبی؟ تو... آره ـ امیر بابا

 من؟ به زدی زنگ چرا....   چرا ولی مرسی ـ

 ...بدونی حتماً باید تو که اومده پیش قضیه یه...  راستش ـ امیر بابا

 شده؟؟ چی ـ

... شدیم جدا هم از مامانت منو که پیش سال 22: کرد کردن صحبت به شروع آروم و کشید عمیقی نفس امیر بابا

 به رو تو حضانت اونموقع دادگاه... بگم جوری چه... خب...  بشه خارج کشور از و کنه ازدواج خواستمی مادرت

 ...داشتم نگاه خودم پیش رو تو میل کمال با منم و... نبرد خودش با رو تو مادرت ولی... داد مادرت

 داره؟ من به ربطی چه اینا اصالً گین؟می دارین االن رو اینا چرا ؟ چی ـ
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 تو دنبال و ایران برگشته مادرت هم االن هم االن... کردم اشتباه ولی گفتممی بهت سال همون باید امیرـ بابا

 ...گردهمی

 ...امیر بابا الو..  الوو گی؟می داری چی بابا چی؟؟ ـ

 ...بود کرده قطع گوشیو بابام ولی

 سال؟ همه این از بعد ایران؟ بود برگشته مامانم یعنی... بودم کرده هنگ

 ..آتلیه..  بودم بابام مدیون زندگیمو همه من ولی بود مادرم اون چند هر

 ...چیمو همه...  موبایل... ماشین...  تاپ لب

 بود؟ کی شده؟ چیزی اترین ـ آراد

 ...بود بابام...با ـ

 گفت؟ چی ـ آراد

 ...کن ولش... هیچی...  هی ـ

 ...خورد زنگ دوباره گوشیم جا همین در

 ...بود ناشناس اششماره

 ...شد قطع ک..  بردارم اومدم

 نشده؟ چیزی مطمئنی اترین ـ آراد

 ...بدم جلوه شاد خودمو کردم سعی

 ...بگیریم عکس بیا اصالً... بشه خواستمی چی..  بابا ن ـ

 آوردی؟ خودت با دوربینتو باز تو اِ ـ اراد

 ...برهمی خودش با دوربینشو جا همه خوب عکاس یه... کردی فک چی... بله ـ

 ...بعله.. آهاااان ـ آراد

 رشس و بود پنجره یلبه دستش.. بود نشسته ماشین تو همونطور... گرفتم ازش عکسو اولین منم...  کنار زد آراد

 ...بود لباش رو هم خشگل لبخند یه.. دوربین به رو

 ... بود ناشناسه شماره همون... خورد زنگ گوشیم که... بعدی عکس برای بدم ژست بهش خواستممی
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 بله؟ ـ

 ...گوشم تو پیچید آشنا صدای یه

 خودتی؟؟ جان؟؟؟ اترین ـ صدا

 شما؟؟ ببخشید: گفتم تردید با ولی ـ بودمش شناخته صداش، روی از راحت خیلی که این با

 ...مامانت اترین... مامانتم من نشناختی؟ منو: گفت..  خورد جا خیلی

 ...ندارم مامان من....  مامانم؟؟؟ ـ

 ...کردم قطع گوشیمو و

 بود؟ کی ـ آراد

 ...بود مزاحم: دادم جواب بود، ویبره رو که صدام همون با

 مطمئنی؟ ـ آراد

 ...اوهوم ـ

 ...بود خودش... خورد زنگ دوباره گوشیم

 گی؟؟می چی ـ

 زنی؟؟می حرف باهام اینجوری تو... برگشتم سال اینهمه از بعد من...  اترین ـ  مامان

 ...بگو کارتو گفتم ـ

 میای؟؟... هستم هتل تو من... ببینمت خواستممی ـ مامان

 ...نمیام..  ن ـ

 ..ببینمت دفعه یه حداقل بذار...  اترین کنممی خواهش ـ مامان

 ...بگم چی دونستم نمی... موندم ساکت

 ...مونممی منتظرت البی تو.. بینمتمی...  هتل تو دیگه ساعت نیم تا میای اگه میای؟؟؟ ـ مامان

 ...کرد قطع و

 ... ولی... بود شده تنگ براش دلم خودمم.. خب...  طرفی از... کنم کار چی دونستمنمی

 هتل؟ رسونیمی منو...  آراد ـ
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 چرا؟ اونجا ـ آراد

 میشه؟... دارم کار ـ

 ...ولی...  آره ـ آراد

 چی؟ ولی ـ

 ...بگه چیزی یه خواستمی انگار کردم نگاش

 ...زنیممی حرف هم با بعداً... کن ولش...  هیچی ـ آراد

 آراد؟ شده چیزی ـ

 ...نشده هیچی...  ن ـ آراد

 ...داشت نگه هتل جلوی آراد که گذشت چقدر دونمنمی... نکردم توجهی دیگه منم

 ..باش خودت مواظب...  خدافظ ـ آراد

 بگی؟ خواستینمی چیزی مطمئنی آراد ـ

 ...زنیممی حرف هم با بعداً که گفتم ـ آراد

 ..خدافظ...  باشه ـ

 ...اشکشیده و ایسرمه چشای تو بودم زده زل منم... کردمی نگام داشت فقط آراد

 ...خدافظ: گفت لب زیر آراد

 ... اترین: اومد آراد صدای ان از بعد بالفاصله و ماشین بوق صدای اول... برم هتل در سمت به که برگردوندم رومو

 ...بیا لحظه یه

 هرانند سمت در کنار رفتم و زدم دور ماشینو... نزدیکش برم کرد اشاره دستش با... بود نرفته هنوز... برگشتم

 ...ایستادم

 چیه؟؟ ـ

 ...شدم خم ذره یه

 ..ندارم دوستت خواهر جای دیگه: گفت آروم من، گوش زیر دقیقا... بیرون آورد ماشین از سرشو هم آراد

 ...شد دور سریع و فشرد گاز روپدال پاشو و ماشین تو کرد سرشو سریع بعد و
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 ..بودم ایستاده سرجام طوری همین و بودم کرده هنگ که بودم من این و

 باشه؟؟ داشته تونست می ایمعنی چه حرفش این

 وت من بعد ثانیه چند و... اترین: اومد زده هیجان صدای یه که... کنه پیدا براش معنی یه بود نتونسته هنوز ذهنم

 ...بودم مامانم بغل

 ...شدی بزرگ چقدر... عزیزم اترین ـ مامان

 !هااا گذشته سال 22... رفته یادتون اینکه مثل: گفتم و کردم جدا ازش خودمو

 ...زیاد خیلی... شده تنگ برات دلم چقدر دونینمی... عزیزم دونممی ـ مامان

 بودین؟ نکرده فراموش منو یعنی واقعاً؟؟ اِ ـ

 ...دخترم حرفیه چه این...  اترین ـ مامان

 ...برد اتاقش به خودش، همراه منو زد،می حرف که طورهمین بعد و

 کجاست؟ گرامیتون شوهر ـ

 ...ببینه پسرشو رفته... نیست ـ مامان

 داره؟ بچه مگه ؟؟؟ پسر ـ

 ...کرد می زندگی ما با قبلش تا... ایران برگشته پیش سال چند که دخترش...  آره ـ مامان

 کرد؟می زندگی شما با ؟؟ چی ـ

 ...آره ـ مامان

 زندگی باهاتون شوهرت دختر شد معلوم االنم...  دیگه آره افتادی؟ من یاد سال چند این تو اصالً تو مامان ـ

 داری؟ دختر یه افتاده یادت سال همه این از بعد...  اونوقت خارج؟ رفتی گذاشتی منو شما اونوقت...  کردهمی

 زنی؟می حرف اینجوری چرا اترین ـ مامان

 االنم... دارم مادر یه کردم فراموش ساال، همون من برگشتی؟ چی واسه بودی؟ کجا االن تا تو اصالً جوری؟ چه ـ

 ...بودی که جایی همون برگرد... برو

 کنی؟می گریه چرا اترین ـ مامان

 ...بود خیس اشک از...  صورتم رو کشیدم دستمو

 ...نشوند خودش کنار منو مامان
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 ...کنم جبران اومدم االن ولی کردم اشتباه دونم می ـ مامان

 بیشتر ساله 22 یبچه دختر یه من.. رفته یادت اینکه مثل گذاشتی؟ هم جبران جای مگه واقعاً... هه جبران؟ ـ

 خوایمی نبودم؟ دخترت من مگه.... کردی مادری شوهرت دختر واسه رفتی اونوقت... کردی ول منو تو که... نبودم

 آررره؟ گذشت؟ مادر بدون که بکنی منو بچگی جبران

 ...گردیمبرمی هم با هممون امروز همین... کنم می جبران چیو همه بتونم اگه... اره ـ مامان

 یم؟؟...د...گر... می  بر: پرسیدم کردم، می هق هق که طور همون

 ...پاریس گردیمبرمی... گرفتم بلیت هم تو واسه... عزیزم آره ـ مامان

 پاریس چی؟ ـ

 ....آره ـ مامان

 ...یامنمی جا هیچ تو با من ـ

 ...منه دست تو اختیار... رفته یادت اینکه مثل نمیای؟ که چی یعنی: شد عصبانی مامانم

 ...کردم رد رو 28... سالمه 11 االن من مامان هه اختیار؟ ـ

 ...منه دست اختیارت نکردی ازدواج وقتی تا... باشی کرده رد ـ مامان

 من؟ دار اختیار شدی یهو االن.. نبود دستت من اختیار حالت عشقو دنبال رفتی که موقع اون چطور ـ

 هم تو... فرودگا میریم هتل از هم دیگه ساعت یه... پروازه دیگه ساعت 4... بود گفتن من از حال هر در ـ مامان

 ...گیرممی برات اونجا از خودم رو چی همه... برداری لباس خواد نمی

 ...پاریس بیام خوامنمی من گی؟می چی مامان ـ

 ...گفتم که همین ـ مامان

 تابم؟ لب لباسام؟ وسایلم؟ ـ

 ...خرممی برات شو بهتر ـ مامان

 کنی؟می خر بچه مامان ـ

 ...دادنمی گوش من حرفای به اصالً مامان ولی

 ...بود کرده زندانی منو انگار جورایی یه

**** 
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 ...کردن اعالمش که بود ما پرواز این... شو بلند... نگیر آبغوره انقد اترین ـ مامان

 ...بشیم معطل سالن یکی اون تو بریم باید دوباره االن کنه؟می فرقی چه ـ

 ...پاشو... اترین ـ مامان

 منم... افتادن  راه من از جلوتر شوهرش و مامانم... بود شده جدی چی همه انگار واقعاً...  شدم بلند صندلی روی از

 ...سرشون پشت

...  االن و... نکردم پیدا هم و آراد حرف به کردن فکر وقت حتی من که سریع اونقدر... شد انجام سریع کارا یهمه

 ولمشغ که... مامان به دوختم نگاهمو... میرم خودم نامعلوم سرنوشت سوی به و... ایستادم برقی پله رو که منم این

 ...بود جونش شوهر با صحبت

 ...گرفتم بامینو یشماره جاش به...  نتونستم...  چرا دونمنمی ولی...  بزنم زنگ آراد به اومدم ـ درآوردم گوشیمو

 ...اترین الو ـ بامین

 ...بگو هم بقیه به...  بدونی باید شده چیزی یه... بامین سالم ـ

 ...شهمی وصل و قطع صدات اترین ـ بامین

 ...ندارم ایدیگهچاره... پاریس میرم شوهرش و مامانم با دارم من...  بامین ـ

 میگی؟ چی چی؟؟ ـ بامین

 ...کردم قطع گوشیمو و... امخمینی امام فرودگاه االن... برنمی زور به منو دارن... پاریس میرم دارم من میگم ـ

 ...درآوردم دوربینمو نشستم،می بعدی سالن هایصندلی روی که طور همان

 ...بود آراد عکس اومد، که عکسی اولین کردم، روشنش

 ...آراد عکس به بودم دوخته چشم

 ...بار آخرین برای شاید... کنم نگاش قشنگ تونستممی اینطوری

 

 سوم و بیست فصل

 آراد

 کن؟ فک بامین، ـ گفتم بامین به رو نگرانی از مملو بلندی صدای با

 ..گفت چی نفهمیدم من.. نمیومد صداش ـ بامین
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 گفت؟ چی اون بگو اول از بامین، ـ هیراد

 پرسیدم..  میشد وصل و قطع صداش...  میبرنش دارن..  گفت...  میره داره گفت فقط اترین...  اترین ـ بامین

 !همین...  خمینی امام...  فرودگاه گفت  آلودیبغض صدای با کجایی؟

 ؟..میبردش داره کی نگفت یعنی ـ گفتم بلند صدای همون با

 (ازش میپرسیدم بار سومین برای ک بود سئوالی این) میبردش؟ داره کجا

 !نه... نه...  نه ـ داد جواب کالفه بامین

 !نگفت هیچکدومشو

 عوض رو ماشین یدنده که حالی در! بزنید حرف هم با ارومتری صدای با نیست بهتر! دیگه بسه هابچه ـ آبتین

 گذشته؟ چقد تماس از ـ گفتم میکردم

 (بودم کرده تر اروم صدامو)

 ...!میرسیم... برو تند...  نگذشته زیاد ـ بامین

 شارف گاز روی پامو( میچرخوندم)برمیگردونندم فرودگاه بسمت فرمونو که حالی در انداختمو بغل یاینه به نگاهی

.. رفت عقب پرشه سقف و چشمم به زدم و برداشتم داشبرد روی از عنیکمو...! دادم ادامه سرعت آخرین با و دادم

 ...داشتمو نگه رو پرشه.. فرودگاه رسیدیم باالخره... دادن گاز و کشیدن الیی به کردن شروع و

 دیده چیزیو فرودگاه تو پسر تا 4 دویدن انگار..  تو رفتیم بدو بدو.. شدن پیاده پشتم هامبچه... شدم پیاده سریع

 !!بودن شده خیره بهم همه چون بودن

 ...!رفتیم اطالعات هایگیشه از یکی بطرف...  نگاها به...  توجهبی

 داشتم؟ سئوال یه... نباشین خسته ـ گفت بود نشسته پاسخگو بعنوان که دختری به رو

 .بفرمایید..  مرسی ـ دختر

 .زدن حرف تلفن به کرد شروع لحظه چند گفتن با دختر... خورد زنگ تلفنش که بگم چیزی امدم

 ...محترم خانم..  خانم ـ گفتم اروم.. شدم عصبی... کردنمی قطع لعنتی!! کالفه ک هم من

 ی؟میشنو.! توام با ـ گفتم فریاد شبیه صدای با و میزش روی کوبوندم کردمو مشت دستمو... بود شده کر انگار

 کنی؟ تحمل دقیقه دو توانینمی شما آقا ـ گفت متعجبی حالت با و کرد قطع تلفنو دختره

 ..تونمنمی متأسفانه... نه ـ گفتم کالفه
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 !وااا ـ تمام پرویی با دختره

 متین؟ اترین ـ گفتم کالفه

 جااانم؟ ـ دختره

 پروازه؟ کدوم تو متین اترین محترم، خانم ـ دادم جواب کالفه

 بده؟ اجازه لحظه چند ـ دختره

 ...شد صمیمی زود چه

 !پاریس مقصد به 123 پرواز...  متین اترین ؟.. اِ ـ عشوه با دختره

 خواهرتونه؟ ـ داد ادامه

 دینگ شدم خشک پیچید فرودگاه کل توو که صدای شنیدن با ک دویدم هاپله سمت به دختره به توجه بی

  دینگ دینگ

**** 

 !کرد پرواز اکنون هم پاریش مقصد به 123 پرواز

 !فت...ر!!! نه؟؟

 ...دیدم که چیزی آخرین و... افتادم...  بود پشتم که صندلی روی

 !بود دختره همون تمسخر پر خنده نیش

 

 چهارم و بیست فصل

 حاال؟ دادی من به گیری چه شما... مامااااان: گفتم حرص با بار، هزارمین برای

 ...میگم خودت خاطر به من... جان اترین ـ مامان

 ونا... درآوردی شورشو دیگه رفتارات با هم شما.. اینجاییم روزه سه االن ببینم؟ کیو باید کنم ازدواج نخوام من ـ

 ...ازدواج از اینم... کارتم سیم از

 تخود خاطر به هم کارتتو سیم... ببینم هم را تو خوشبختی تونممی اینجوری... خوبیه پسر پسره، بابا ـ مامان

 ...گرفتم جدیدشو واست... که نموندی هم کارت سیم بدون حاال... نیفتی ایران یاد دیگه که... گرفتم ازت
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 هیشکی با ن...  تو شوهر پسر با ن فهمیدی؟.. کنم...می...ن... ازدواج... من... گممی هم دوباره.. گفتم بار صد..  اه ـ

 ...دیگه

 پسر حال هر در.... پائین بیا شیطون خر از...  درآوردی شورشو دیگه هم تو...  اترین: گفت عصبانیت با مامان

 ...پاریس رسیده امروز( شوهرش) کامران

 ببینه رو تو بیاد میخواد

 ببینمش خوامنمی من ـ

 ....کن عوض لباساتو بدو.. اومد خوشت پسره از شاید حاال ـ مامان

 .شد خارج اتاق از سریع هم، بعد و

 هی تو موهامو...  کردم پام هم مشکیمو بوت... کردم پام لوله قرمز شلوار با مشکیمو، پالتوی... پاشدم جام از منم

 تو ریختم لختمو هایچتری از قسمتی آخر در و... گردنم دور بستم قرمزمو گردن شال... کردم جمع قرمز کاله

 ...بیرون زدم خونه از مامانم چشم از دور و... برداشتم گوشیمو... صورتم

 ...میره پامیشه شه،می خسته خودش بشم، معطلب بیرون که ساعت دو یکی... ببینم رو پسره خواستمنمی

 به نگاه یه... بود سرد هوا... شاپکافی یه به خورد چشمم زدم،می قدم پاریش هایخیابون تو هدفبی که همونطور

 ...بود باحال محیطش ولی نبود شلوغ زیاد... انداختم توش

 اومدم خونه از روز سه از بعد باالخره ،... کردم فک خودم با...شاپ کافی تو گذاشتم پامو و کشیدم عمیقی نفس

 ...بیرون

... بوق سه... بوق دو بوق یه... گرفتمش... بودم حفظ و آراد یشماره... درآوردم گوشیمو سریع فکر، این با

 ...برنداشت

 داره؟برنمی چرا.. اه ـ

 بود؟ چی بامین یشماره... آوردم فشار ذهنم به

 هیچ مامانم چشم جلوی روز، سه این تو چون... شده چی بگم خواستممی فقط.. گرفتم بامینو یشماره...  آهاااااان

 ...بکنم تونستمنمی غلطی

 ..پیچید گوشی تو بامین صدای... ثانیه چند از پس

 بله؟؟؟ ـ بامین

 ...بامین.. الو ـ
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 اترین؟؟: گفت تردید با بامین

 ...خودمم آره ـ

 رفتی؟ چرا اصال...  اصال االن؟ کجایی خوبی؟ ـ بامین

 هم و هیراد و آبتین یشماره... نداد جواب زدم، زنگ اراد به راستی...  یکی یکی بامین: گفتم ارومی ای خنده با

 ...نبودم حفظ

 ..ندادیا منو سئواالی جواب ـ بامین

 گارسون حین، همین در! پاریس آورد خودش با زور به منو اون... شده پیداش مامانم... پاریسم االن...  خوبم من ـ

 ...دادم سفارش قهوه یه فقط منم سفارش و... اومد من سمت به

 رفتی؟ کجا اترین ـ بامین

 نداری؟ کاری فعالً بامین..  جا هیچ ـ

 خدافظ... ن ـ بامین

 ..خدافظ ـ

 زل من به کنجکاوی با که درشت و مشکی چشم جفت یه به خورد چشمم حین، همین در... کردم قطع گوشیو و

 دکر نگاه بهم لحظه چند... تنها اونم... بود نشسته من کناری میز تو که.. خودم سال و همسن دختر یه..  بودن زده

 دونست؟ می کجا از منو اسم...  کردم هنگ اترین؟: پرسید و ایستاد کنار.. اومد من طرف به و پاشد جاش از بعد و

 شما؟ ولی... بله ـ

 بشینم؟ هست اجازه: کرد اشاره صندلی به

 ...بشین آره آره ـ

 ...بهش زدم زل منم و... نشست دختره

 موهای... مشکی ساق با بود تنش گلبهی پالتوی یه... سفید هم پوستش... بود مشکی و درشت هاش،چشم* 

 ...بود اومده بیرون بود، سرش روی که کالهی زیر از شده بافته بلندی،

 ...بود هم شبیه مونچهره ته ولی... داشتیم هم با زیادی فرقای...  خب ولی... بود من شبیه خیلی اول نگاه تو

 ..آتوسام من... من: کرد زدن حرف به شروع دختره

 ...بود آشنا خیلییی واسم اسمش
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 ...کن فک... کن فک... کن فک اترین

 ...شنیدم کجا اسمو این... زد جرقه ذهنم تو چیزی یه

 بامین؟...  آتوسای: گفتم تردید با

 ...خودمم.... آره ـ آتوسا

 ...نگفتم هیچی و کردم نگاه بهش تنفر مثل حسی با لحظه یه تو

 الکی همش... من ازدواج قضیه اصال.. خارج فرستاده منو زور به مامانم... نکردم ول بامینو من کن باور ـ آتوسا

 ...کردمی قطع منم فهمید تا... زدم زنگ دیگه هایشماره با.. نداد جوابمو... زدم زنگ بامین به هم چی هر... بود

 ...بود شده اشک پر چشاش

 ...شد داغون خیلی قضیه اون از بعد بامین: کردم زدن حرف به شروع من ایندفعه

 حداقل... کنم دل و درد باهاش من که نبود اینجا هیشکی ولی..  خیلی... شدم داغون منم...  زدمی حدس ـ آتوسا

 ...بودن هم شایا و آبتین هیراد،.. داشت و آراد بامین

 ...عمرا که یکی این شایاااا؟؟: گفتم و زدم پوزخندی

 ....بود دوخته چشم بهم کنجکاوی با آتوسا

 دونی؟می چی اینا آراد با من یرابطه و من از تو ـ

 ...بشنوم خودت زبون از دارم دوس... شنیدم بامین از بار چند ـ آتوسا

 رفتیم که جایی تا... مااا خونه دزدی اومدن که شبی اون از... گفتم چیو همه... کردن تعریف به کردم شروع من و

 ...گفتم و بود افتاده اتفاق االن تا که چیزی هر...  اینا فرداد... شایا قضیه... اون از بعد و شمال

 شونخود با رو تو دنبالت  بیان بگو بهشون... دنبالت بیان ذارینمی چرا بهشون؟ دینمی آدرستو چرا خب ـ آتوسا

 ...ببرن

 ...اینجا بیان بیوفتن راه من خاطر به اونا نیستم حاضر من... نکنم فک میان؟؟ ـ

 زدی؟می حرف بامین با داشتی راستی...  میان باش مطمئن ـ آتوسا

 مگه؟ چطور...  آره ـ

 ...هیچی ـ اتوسا

 ...شده تنگ صداش واسه دلم: کرد زمزمه لبش زیر ولی
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 ...شنیدم تیزم، گوشای لطف به منم و

 ... یا هتلی؟ تو االن راستی: کرد زدن حرف به شروع آتوسا که بگم چیزی اومدم

 ....اونام پیش فعالً... خونش اینجاست مامانم... بابا ن ـ

 خونتون؟؟ این هست کجا حاال...  آهاااان ت آتوسا

 مبه و بود بلد رو خیابونا اسم کامالً اون ولی... دادم آدرس بهش بدبختی با نبودم، بلند رو خیابونا اسم که من

 ...گفتمی

 بامین؟ به بزنگی من گوشی با خوایمی... آتوسا گممی ـ

 ...کنهمی قطع دونممی...  نه...  نه چی؟؟؟ ـ آتوسا

 ...زدم زنگ بهش االنم همین... منه خط این....  دیوونه ـ

 ...ن ـ آتوسا

 سمت به پاشدم جام از سریع بعد و... دستش دادم گوشیمو و گرفتم بامینو شماره سریع...  نکردم بهش توجهی

 ..شدم آتوسا منتظر بیرون و شدم خارج شاپ کافی از آروم آروم کردن، حساب از بعد... رفتم شاپ کافی صندوق

 حرف عشقش با داره... بحالش خوش... فهمید شدنمی چیزی صورتش از... زدمی حرف بامین با داشت آتوسا

 ...زنهمی

 ...بود قرمر ذره یه چشاش... بیرون اومد شاپ کافی از آتوسا که گذشت چقدر دونمنمی... انداختم باال ایشونه

 ...دستم داد گوشیمو

 ...زد حرف باهام ـ آتوسا

 ...برم من... عزیزم خب...  دونستممی ـ

 ...نکنه درد دستت واقعا اترین ـ آتوسا

 ...خواهش ـ

 ...کردیم خداحافظی همدیگه از هم، بعد و گرفت ازم منو شماره آتوسا

**** 

 ...شد ظاهر جلوم مامان عصبانی یچهره.. تو رفتم که خونه در از

 بردن؟ تشریف آقا... مامان سالم ـ
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 چیه؟ کارا این... ایبچه خیلی اترین ـ مامان

 ببینمش خوام نمی گفتم که من نه؟ یا رفتش مامان ـ

 ...پذیرائیه تو االنم...  بیای تا کرد، صبر اتفاقاً ـ مامان

 پذیرائی تو داد هل منو... بالفاصله و

 ...باال بود داده رنگشو خرمایی موهای ، پائین سرش ولی بود داده لم مبل روی اسپرت تیپ با پسر یه

 خیلی... بود آشنا اشچهره... کرد بلند سرشو پسره و شد بلند گوشیم SMS صدای که... برم برگردم اومدم

 !!فرداااااد؟: گفتم بلندی  نسبتاً صدای با و... کردم هنگ... بهم بود زده زل مشکیش چشمای با.. آشنااااا

 

 پنجم و بیست فصل

 !شخص سوم زبان از

 آتوسا؟ ـ پرسید بامین به رو نگران و متعجب هیراد

 !بده تکون مثبت عالمت به سرشو تونست تنها بود زده شک کامالً که بامین

 گفت؟ چی ـ پرسید نگران آبتین

 !بود... اترین...  پیش...  اون ـ گفت دربیاد شک از تا میکرد زیادی تالش که بامین

 پاریسه که اترین!  غیرممکنه اترین؟ ـ هیراد

 !شده چی ببینم کن سکوت دقیقه 1 بعدشم! دیگه پاریسه هم آتوسا جان هیراد ـ آبتین

 ...ولی...  چطوری نمیدونم! پاریسه آتوسا... اره ـ داد ادامه بامین

 ..!گفت... گفت..  گفت اون... نمیدادم جوابشو هیچوقت من چون...  زد زنگ اترین شماره با ولی

 گفت؟ ـ هیراد

 !من به لعنت ـ بامین

 

 شخص سوم زبان از

 ... فروکش بغضشو و گرفت دستش دو بین سرشو بامین
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 !کنه گریه دیگران جلوی نداشت عادت هیچوقت بامین

 ...باشم مطمئن...  چیزی از اینکه بدون..  من ـ داد ادامه آروم بامین

 !خیانت به محکوم... کردم محکوم رو آتوسا

 و ردک بامین به رو هیراد آخر در! شدند گوش پا سرتا اونام و... کرد تعریف هیراد و آبتین برای داستانو همینه بامین

 داده؟ تو به رو شاپکافی یه و اترین یخونه آدرس آتوسا یعنی ـ گفت

 آره ـ بامین

 !بگو بش بزن زنگ پ..  نداره اترین از هم آدرسی هیچ..  فرودگاس آراد... معطلی چرا پ ـ آبتین

 ...گرفت و آراد یشماره معطلی بدون بود افتاده آراد یاد تازه که بامین

 .پیچید بامین گوش در آراد صدای بوق سه از بعد و

 لطفاً شناسایی کارت ـ

 ...دادم مقابلم مأمور به دراوردم جیبم از کارتمو و لحظه یه..  بله ـ گفتم اروم

 !بفرمایید ـ مأمور

 زنگ گوشیم که میذاشتم جیبم تو دیگمو وسایل و و پاسپورتمو و کارت داشتم و شدم خارجی یمحوطه وارد

 جانم؟ الو؟ ـ زدم اتصالو دکمه.. بود بامین...  خورد

  خوبم ـ چطوری؟.. اراد سالم ـ بامین

 چطوری؟ تو ـ بامین

 کجایی؟ نیستم؟ بد مرسی ـ بامین

 !دیگه فرودگاه ـ

 میپره؟ کی پروازت بامین

 چطور؟. باشه نداشته تأخیر اگه البته! دیگه ساعت نیم یه..  اِ ـ

 !کردم پیدا اترینو آدرس من..  آراد ببین..  پس خوب ـ بامین

 چی؟ ـ گفتم هنگ با

 دارم..  اترینو ادرس ـ بامین
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 کردی؟ پیدا کجا..  از ـ آراد

 ...بپره میخواد پروازت که ام تو! طوالنیه قضیش! نپرس فعالً ـ بامین

 ...کن یادداشت نشده قطع تا فعالً. میکنم تعریف بعداً واست.. ندارم شارژ االن منم

 ـ گفتم تند همین بخاطر کنم بامین مطیع خودمو...  کردم سعی

Ok بگیرم برگه واستا لحظه یه فقط! بامین... 

 برگه یه ـ گفتم بود نشسته مخصوصش میز پشت که دختری به رو و رفتم فرودگاه....  اولین سمت به و گفتم اینو

 !بده

 جان؟ ـ دختر

 کاغذ؟ یه ـ گفتم و دوختم دختر به میگذشت میز روی که نگاهمو

 ..نشد درخواستم متوجه بود شده خیره بم که دختر

 کجایی؟ ـ گفتم و چرخوندم هوا رو چشمش جلو راستمو دست

 داشتین؟ امری. بفرمایید.. بله...  له...  ب ـ گفتم تندتند بود افتاده پته تته به که دختر

 میدی؟ کاغذ یه ـ گفتم تند

 ...گذاشت جلوم خودکار و کاغذ یه سریع و...  حتماً! چشم..  بله ـ دختره

 ...کنممی یادداشت! بگو..  بامین ـ گفتم و گرفت گوشم دم موبایلمو

 ...کردم یادداشت برگه در شاپ کافی آدرس یه و! خونه یه از آدرس یه و

 نداری؟ کاری.! بامین مرسی ـ آراد

 !رفیق باش خودت مراقب فقط... نه ـ بامین

 !میشه تنگ همتون واسه دلم..! کن خداحافظی هامبچه از... همینطور هم تو ـ اراد

 برنگردی؟ دیگه قراره نکنه چیه؟ ـ( خنده با) بامین

 برمیدارین؟ من سر از دست شماها مگه... بابا نه ـ آراد

 !کنی پیداش امیدوارم...  اینکه و... بگذره خوش! رفیق منتظرتم ـ گفت و کرد بلندی یخنده بامین

 !اوهووم ـ آراد

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربران راسا و السا | عشق رادیکال

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

 

224 

 

 !قربانت دیگه خوب ـ بامین

 خدافظ ـ آراد

 خدافظ ـ بامین

 بردارم چمدونمو خواستم و گرفت دستم ادرسم گذاشتمو جیبم تو گوشیمو

 خواین؟ نمی کاغذ دیگه ـ امد( بود فوردگاه مأمورای از یکی که) دختر اون صدای دوباره که

 ممنون...  نه ـ برگشتم

 ...کردم حرکت برقی پله بسمت و گفتم اینو

 .میکردم حس لحظه آخرین تا دخترو اون نگاه سنگینی...  اما

**** 

 شدم بیدار پیچید هواپیما تو که صدای با که گذشت چقدر نمیدونم

 اقامتی آرزومند...  همچنین و باشید گذرانده را بخشی لذت لحظات مسیر، طول در امیدوارم گرامی، مسافران ـ

 !هستم عزیزان شما برای پاریس در خوش

 !شوید خارج خروجی درهای از و کرده باز را خود کمربندهای لطفاً

 !کرد تکرار جملشو مختلف هایزبان به و!! شما انتخاب از ممنون

 میش و گرگ که هوا. شدم خارج هواپیما از و برداشتم کولیمو کیف و کردم سرم کالهمو کردمو موهام تو دستمو

 مزبان شکر رو خدا... شدم خارج فرودگاه از چمدونم تحویل از بعد میومدم کشور این به من که بودد بار اولین. بود

 ردخو چشم به و بود اونجا که آقایی اولین کنار... بودم گذرونده زبانو هایدوره تمام راهنمایی توی بود عالی حد در

  پرسیدم رفتم

- excusme! What time is it!? 

 :گفت انداخت ساعتش به نگاهی مرد

- half past four 

 چی؟؟

- tnx 

 .بود آلود مه و بارونی هوا آخه کردمنمی فکرشم
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 شنیدن از بعد اما! خونه اون آدرس به برم گرفتم تصمیم اول. رفتم بودن تاکسی بعنوان ک هایماشین بسمت

 برم شاپکافی یا رستوران یه مثه جایی گرفتم تصمیم میکرد گشنگی اعالم که شیکمم صدای

 !بود داده آدرس بامین که شاپی کافی همون به برم دادم ترجیح و شدم تاکسی سوار دلیل همین به

 بره ادرس این به که خواستم راننده از دادمو راننده به ادرسو

 دوختم چشم شهر این خیابون و کوچه به

 ساکت جا همه

 خلوت جا همه

 آروم و تمیز خیابونای

 !داشتن پشمالویی هایسگ توکم و تک که اجور و جور و مختلف پسرهای و دختر و

 مه ونیز به بودم ونیز که سالی چند از که چند هر میکنم حال بیشتر خودمون شلوغ خیابونای با من! هرحال به

 .بود کرده پیدا عالقه

 !آدرس همون به رسیدیم ربع یک حدود گذشت از بعد

 با... پررنگ لوله لی شلواری! انداختم خودم به نگاهی... بود قدی یاینه شاپ، کافی در! شدم پیاده ماشین از

 کالهمو.... بود سرم معمول طبق هم ممشکی sport کاله! داشت هفتی ییقه که لجنی سبز بلند استین شرتتی

 و قهوه یک گارسون به و.... نشستم صندلی روی شدم شاپ کافی وارد و گرفتم محکم کلمو و چرخوندم کمی

 !دادم سفارش کیک

! میز روی گذاشتم و کردم روشن گوشیمو... بود خاموش بعد به هواپیما به ورودم از که افتادم گوشیم یاد تازه

 تا دو دیدن با اما! کرد جلب نگاهمو در دینگ دینگ و شاپ کافی در شدن باز صدای که بودم قهوه همزدن مشغول

 !زد خشکم آشنا یچهره

 اترین؟؟؟ و فرداد

 ..نبود خواب اما میبینم خواب کردم احساس لحظه یه

 بود؟؟ اترین شبیه...  شاید...  شاید بود؟ اترین اون یعنی

 فرداده واقعاً اونم و اترینه خود واقعاً اون ک میدونستم.... من..  اما

 !باشم عادی و اروم کردم سعی پایینو انداختم سرمو اوردم پایین صورتم سمت به کالهمو ارادهبی
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 عجیبی یسئواال... نشست فرداد روبرو دقیقاً و گذاشت پایین کیفشو اترین وقتی... نشستن میزمن کنار میز دقیقاً

 :میچرخید مخم تو و بود اعصابم روی

 میکنه؟ چیکار اینجا اترین

 میخواد؟ چی اترین پیش فرداد

 فرداد؟ روبروی چرا اترین

 لعنتی سئوال همون

 فرداده؟ عاشق اترین

 رت بلند و.. کردم عاشق رو اترین... کردم عاشق اترینو! ساختس کارت... خان آراد... پیچید گوشم تو فرداد صدای

 !خودم عاشق: پیچید گوشم تو

 اترین؟ سخت خیلی... بود سخت باورش....  نه....  نه

 و رفک همه از اترین صدای باشنیدن نشسته؟ فرداد روبروی خودم چشم جلوی االن ولی! نیس اینطوری اترین...  نه

 :بیرون امدم سئواالم

 میفهمی؟ نیس، اجباری داشتن دوست( گفت بلند! )نیس اجباری ازدواج! نیست اجباری زندگی ـ اترین

 ملتح دوریمو لحظه یه نتونستی حتی و زنگی به کردیم شروع تو و من که دیگه روز دو االنته حرفای اینا فرداد

 !میخندی االنت حرفای به کنی

 !داشت نگران و عصبی صورتی انداختم اترین به نگاهی چشمی زیر

 !نداره وجود تویی و من! نداره وجود ایدیگه روز دو فریاد، شبیه صدای با ـ اترین

 کرد ترم نگران خیلی این و داره درد فهمیدم اما کرد آرومم کمی اترین، حرفای

 میارم وجودش به من نباش نگران! هه ـ فرداد

 ذارمنمی من ـ اترین

 سرپ تا دو....  بیرون رفت منم نگاه برگشت اترین... کرد شاپکافی بیرون به ایاشاره و!! بیشتره ما زور ـ فرداد

 !رامیارن و سروش که بدم تشخیص تونستم معطلی بدون... بودن سیکلت موتور سوار

 چی؟ یعنی ندارم دوست میفهمی ـ گفت تند و کرد فرداد به رو اترین

 داری؟ دوس دیگرو کسه چیه؟ ـ فرداد
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 آره ـ گفت سریع اترین

 !نم بجر البته.... بطرفشون برگشت هامشتری همه نگاه.... کوبوند میز روی شو دست و پرید جاش از سریع فرداد

 همون احتماالً کی؟ هان؟ کی؟ ـ فرداد

 گفت صریح و شو بلند جاش از فرداد حرف وسط پرید مقدمه بی اترنی

 گفت بلندتر صدای با و آراد همون فهمیدی درست آره

 آرادم عاشق من

 گوشم توی اترین صدای آوردم بندش سریع اما... افتادم سرفه به گلوم تو پرید قهوه اترین صدای شنیدن با

 / ...ارادم عاشق من/  آرادم عاشق من/ ارادم عاشق من/  آرادم عاشق من. پیچید

 بریم پاشو االنم اخطاره، اخرین این! کن فراموش و اراد ـ فرداد

 به فرداد و رفت در بطرف و برداشت کیفشو و کنی فراموش منو کنی سعی تو بهتر...  نداره ربطی تو به ـ اترین

 !!شد خارج دنبالش

 .سست پاهام و بود خالی ذهنم! رفتنشون از گذشت چقد نمیدونم

 !دنبالش برم باید دونستمنمی

 بدم؟ نشون خودمو باید

 رسید؟نمی ذهنم به چیز هیچ

 بامین به زدم زنگ یه و برداشتم گوشیمو... کردم و ذهنم تو امد که کاری اولین

 .میکنم تعریف برات بعداً گفتم! پاریس برسونن خودشونو پرواز اولین با که خواستم ازش فقط

 چهی چون... شم بیخیال و امشب گرفتم تصمیم... میشد شب داشت دیگه... بود غروب... بیرون زدم شاپ کافی از

 !گذروندم رو شب اون و گرفتم اتاق و رفتم هتل اولین بسمت رسیدنمی ذهنم به فعالً کاری

 :میپرید پایین و باال ذهنم تو چیزایی یه اما

 عاشقمه؟ اترین

 بود؟ نکرده رو هیجوقت چرا

 بودم؟ نفهمیده من چرا
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 ششم و بیست فصل

 ...خرید برید... منتظرته پایین فرداد شو، حاضر...  اترین ـ مامان

 ...نمیام...  مامان نمیام ـ

 ...گفتم که همین ـ مامان

 ...کردم شدن حاضر به شروع میلی بی با

 گرفتم هم مشکی کوچولوی کیف یه... مشکی گردن شال و کاله مشکی، بوت لوله، شلوار... مشکی پالتوی* 

 ....دستم

 ...زدم مشکی تیپ قصد از

 ...خودش صورت تو زد دیدنم با مامان... پایین شدم سرازیر هاپله از

 ختم؟؟ بری خوایمی مگه...  سرم بر خاک وای ـ مامان

 ...نداره عزا از کمی دست ـ

 ...شد وارد خان چلغوز حین، همین در

 ...جان اترین سالم...  مامان سالم ـ فرداد

 ..شد صمیمی زود چه مامااان؟ جانم؟؟

 ...اونور کردم مو رو ندادمو جوابشو

 ...بریم ما پس ـ فرداد

 ...ندادم بهش رو کار این یاجازه و افتادم راه اون از جلوتر من ولی... بگیره دستمو که من طرف اومد و

**** 

 چطوره؟ اون اترین ـ فرداد

 ...هه... بود حریر نصفش که بود نازک بندی تاپ یه

 ...ن ـ

 ...دادنمی رو لباسی همچین یه پیشنهاد وقت هیچ... بود آراد اگه... دیگه سمت یه به رفت فکرم ناخودآگاه

 چی؟ یکی این ـ فرداد
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 ...کرد اشاره پیرهن یه به ایندفعه

 ...ودب سبز کالً... بود خشگل... داشت هم چینی چین دامن یه... بود سبز تور کالً کمر تا سینه زیر از... بود دکلته

 ...بود بازی لباس خیلی ولی

 ...خریدممی اینو اگه عمراً

 چطوره؟... بپوشی مون نامزدی تو تونیمی اینو: انداخت پارازیت دوباره فرداد

 ... ن ـ

 ... اون پس ـ فرداد

 ...دیگه بود خواب لباس... پیرهن گفت شدنمی دیگه البته... داد نشون رو ایدیگه لباس و

 ...ن ـ

 کنی؟ انتخاب یکشیونو میشه: گفت حرص با فرداد

 ...کن بیرون سرت از هم رو نامزدی فکر... کنم خرید تو سلیقه با عمراً من ـ

 ...کنم می راضی رو تو زور به شده... بیشتره زورمون ما... گممی دوباره...  گفتم بار یه ـ فرداد

 ...بکنی تونینمی غلطی هیچ... شو خفه ـ

 ...بینیمی حاال ـ فرداد

 ها مغازه از یکی تو برد خودش با منو و

 ....بیاره من سایز به را ویترین تو یسبزه لباس همون که گفت فروشنده به رو و

 ...پوشمشنمی... خوامنمی لباسو این من: گفتم لجبازی با

 خودم جلوی و رامیار... باال گرفتم که سرمو... دراومدم نفر یک یسینه به سینه که شدم خارج مغازه از اومدم و

 ...مغازه تو برگردی بهتره: گفت و کرد اشاره مغازه داخل به... دیدم

 نوم نظر اینکه بدون خرید، را لباس خودش فرداد... کنم پرو رو لباس تا نرفتم بازم ولی... مغازه تو اومدم حرص با

 ...بپرسه

 باباش و من مامان به لباسمو فرداد ولی... شدم اتاقم وارد سریع شدم، که خونه وارد... خونه دم رسوند منو بعد و

 ...داد نشون

 ...زدند حرف دوساعت ـ یکی تا... هاآن و
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 ...نفهمیدم شب اون...  باباش و... فرداد...  مامانم

 ....شد روشن چی همه فرداش ولی

**** 

 ... شد اتاق وارد مامان بالفاصله، و خورد در به ایضربه که... بودم دادن گوش آهنگ مشغول اتاق تو

 مامان؟ شده چی باز ـ

 هم تو گفتم... کارا دنبال رفته فرداد االنم... گرفتیم تصمیمی یه فرداد و کامی منو دیشب،...  اترین ـ مامان

 ...بدونی

 کوچولو جشن یه کنیم، پیدا عاقد یه جا همین داد پیشنهاد فرداد دیشب: داد ادامه مامان و...  نگفتم چیزی

 هب بشید محرم حتماً داشت اصرار خیلی فرداد... بگیریم بزرگ جشن یه بعداً... بشید محرم هم به شماها بگیریم،

 ...هم

 وسط؟ این گفتمی چی این... کردممی نگاه بهش داشتم شده گرد چشمای با

 فرداد با عمراً من... بزنم عق خوادمی دلم بینممی و فرداد یقیافه من مامان... هه... موافقم منم کردید فک حتماً ـ

 ...کنم ازدواج

 ...نگفتیم بهت نگی بعداً...  بدونی گفتم... جشنه فردا پس حال هر در ـ مامان

 من؟؟ عقد جشن مامان؟ گیمی چی: گفتم... عصبانیت با و شدم بلند جام از

 آره ـ مامان

 ...شد خارج اتاق از سریع بعد و

**** 

 کنی؟ کار چی میخوای... اومد عاقد با االن همین فرداد...  اترین: گفت نگرانی با و شد اتاق وارد آتوسا

 ...کردم رو جا همه فکر من ـ

 ...نشست من کنار و داد تکون سری آتوسا

 اصالً.. .بودم نرفته بیرون اتاقم از بیشتر بار سه دو تقریباً من روز دو این تو.. روز دو این اتفاقات سمت رفت فکرم

 ...بودم کرده دعوت خودم هم را آتوسا... بودم نکرده هم نگاه فرداد به

 ...چیدناااا هم را عقد سفره بیرون؟ بیای خوای نمی اترین: شد اتاق وارد مامان
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 ...کن صدا منو... بخونن خطبه خواستن وقت هر: گفتم خونسردی با

 آخرش شممی دیوونه تو دست از من ـ مامان

 ....شد خارج اتاق از و

 بدی؟ فرداد به رو بله خوایمی واقعاً اترین ـ آتوسا

 ...میگیا هوا رو چیزی یه اتوسا ـ

 کنی؟ کار چی خوایمی پس ـ آتوسا

 ...کن من لباس حال به فکری یه اول تو... دارم تردید هنوز ولی... کردم فکرایی یه ـ

 ...نیستاا بد هم خیلی فکری؟ چه ـ آتوسا

 و.... رمنمی مهمون همه اون جلوی اینجوری من... هست هم دکلته... توریه نصفش فقط.... عالیه خیلی...  آررره ـ

 ...کردم باز کمدمو و شدم بلند جام از بعد

 ...ریزهمی هم به لباس فرم اترین...   اِ ـ آتوسا

 ...لباسی فرم نگران وضعیت این تو...  گمشو برو ـ

 ... شدی ماه واقعاً...  لباس...  و موها...  آرایشو این با... خودمونیم...  اترین ولی ـ اتوسا

 ...کنم تنم لباسه این رو از من کن پیدا چیزی یه بیا... ندارم حوصله اصال آتوسا ـ

 بدم؟ بهت لباسمو شنل من میخوای ـ آتوسا

 داره؟ شنل لباست مگه ـ

 ...آره ـ آتوسا

 ...دیگه بده خب ـ

 یخیل و بود اومده سبز حریر هم کلش رو که خشگل ساتن شنل یه... داد من دست به رو رنگی سفید شنل آتوسا

 ...کردمی خودکشی مامانم احتماالً بیرون، رفتممی اتاق از که اینجوری من... بود شیک

 وارد هم آتوسا سرم، پشت و  شدم خارج اتاق از و انداختم دوشم روی شنلو... کرد صدام مامانم حین، همین در

 ...شد جمع

 ...بود شنل خاطر به حتما... کردن می نگاه بهم بدی جور همه

 ...نشستم عقد سفره پشت رفتم و نکردم توجه کس هیچ به من ولی
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 وضعیه؟ چه این: گفت بهم آروم فرداد

 ...آدم همه این جلوی میومدم لباس این با عمراً من... هست که همینه ـ

 ...بپوشی لباس خواممی من جور هر باید... شدی که من زن ولی... داری دوس جور هر ـ فرداد

 ...بدبخت خیاالتی...  هه ـ

 ...بقیه سمت برگردوندم رومو و

 کردن شروع و وسط ریختن جمع، پسرای ـ دختر از خیلی و کرد زدن آهنگ به شروع ارکستر حین، همین در

 ..رقصیدن

 میدی؟ رقصو دور افتخاریه: گفت من به رو و شد بلند جاش از  فرداد

 ...کرد دراز سمتم به دستشو و

 ...برقصم باهات ببینی خواب تو: گفتم شمرده و چشاش تو زدم زل بعد و... کردم دستش به نگاهی یه

 ...نشست سرجاش دوباره و انداخت بهم حرصی پر نگاه فرداد

 هم اب داماد و عروس تا کنین خالی وسطو حاال...  خب: گفت همه به رو مامانم که بود نگذشته بیشتر ایدقیقه چند

 ...برقصن

 ... دربیار تنت از شنلو اون: گفت  حرص با و اومد من سمت به بعد و

 ...نکردم توجهی

 بلند جاش از دوباره فرداد... دوختن چشم ما به همه و شد سکوت جا همه... شد خالی سالن وسط رقص پیست یهو

 دی؟می رقصو دور یه افتخار: کرد دراز سمتم به دستشو... شد

 ...نمیاد خوشم اصال رقصیدن از: گفتم و کشیدم عمیق نفس

 ...بود جاش به آراد اگه شاید

 ...ماااا به بودن زده زل شده گرد چشای با همه

 کردی؟ قطع چرا آهنگو: گفتم و کردم ارکستر به رو من

 ...بدید ادامه هم شما: گفتم بودند، کرده خالی رقصو پیست که جمعیتی به رو و

 ...نشست سرجاش دوباره فرداد... برگشت عادی حالت به جمع... اومد من سمت به عصبانیت با مامان

 ...درمیارم سرت کاراتو همه تالفی باش مطمئن... رسیدیم هم به باالخره تو منو ـ فرداد
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 شدی؟ خیاالتی تو باز ـ

 چرا آخه... تو دست از بمیرم من الهی: گفت و پاش رون رو کوبید حرص با و رسید من به مامانم که بود موقع این

 هااااان؟ کردی؟ بود کاری چه این دی؟؟ می حرص منو انقد

 ...باشید داشته من از باید هم رو را رفتار این انتظار کردین، نامزدی این به وادار منو زور به شما وقتی ـ

 نه؟؟... شینمی راحت نبری منو آبروی تا... دونم می...  آره ـ مامان

 ...کردینمی نو آبروتو فکر قبل از باید... نداره ربطی من به: انداختم باال ایشونه

 ...شد دور ما از و کرد من به آلودیخشم نگاه... نگفت چیزی اونم

 ...دادم تکون دست واسش... میومد طرفم به که دیدم را آتوسا برگردونم، که سرمو

 ...کردیااا ضایع و فرداد بدجور اترین ـ آتوسا

 ...نزنه سرشون به من دادن شوهر زور به فکر باشن اینا تا...  اره ـ

 ....میشه اجرا داره هاشوننقشه همه که فعالً ـ اتوسا

 ...نمیشه باش مطمئن ـ

 اترین؟؟ چیه نقشت بگو ـ آتوسا

 ...گمنمی...  ن ـ

 ...بخونین رو خطبه شه می اگه اقا: گفت عاقد به و کرد ساکت جمعو فرداد موقع همین

 ...برم باید داره باهام واجب کار مامانم... بگم خواستم می اینو...  اترین واااای ـ آتوسا

 ...باش ریلکس تو آتوسا ـ

 ...رفت باالخره جورواجور سفارشای و خدافظی کلی از بعد و گفت ایباشه آتوسا

 و سروش.. بود بینشون اشنا چهره تا دو...  ولی... شناختمنمی هیچکدومشونو...  گردوندم مهمونا تو چشمامو

 ...رامیار

 فقط... شنیدمنمی هیچی انگار من ولی... کرد خوندن به شروع عاقد... دارنبرنمی من سر از دست که هم اینا...  اه

 ...کنم عملی امو نقشه تا بودم فرصت یه منتظر

 وکیلم؟؟ بنده آیا ـ عاقد

 ...بچینه گل رفته عروس ـ
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 ... من دست داد گل دسته یه و شد پیدا لوس بچه دختر یه کجا از دونمنمی موقع همین

 ...بود کرده جارو همه فکر من مامی این اینکه مثل

 شممی فرداد زن من کنه می فک حتماً.. هه... کردمی نگاه من به داشت لبخند با مامانم... کرد شروع دباره عاقد

 ..عمرااا

 وکیلم؟؟ بنده آیا ـ عاقد

 ....بیاره گالب رفته عروس ـ

 ...رفت بین از هم زود و... پیچید هوا تو گالب بوی ذره یه کجا از دونمنمی دوباره

 ... انگار.. بود شده رویایی هم ما نامزدی

 ... من دهن به بود شده دوخته چشما همه... کرد خطبه خواندن به شروع سوم بار برای عاقد

 وکیلم؟ بنده آیا خانم عروس ـ عاقد

 دیگه بده رو بله: گفت بهم آروم خیلی فرداد... ندادم جواب

 هنوز زوده ـ

 ...کنه خطبه خوندن به شروع دوباره عاقد شد باعث... شد طوالنی من سکوت

 بدی خیلی جو... بود بدتر همه از که هم فرداد... خوردمی حرص داشت جونش کامی... خوردمی حرص داشت مامان

 ...شد خونده پنجم بار واسه خطبه... بودم کرده سکوت طور همان من... بود

 وکیلم؟ بنده آیا ـ عاقد

 ...ندادم جوابی

 وکیلم؟ بنده آیا... پرسممی ششم بار برای...  خانم عروس ـ عاقد

 حساس خیلی... بود حساسی لحظه

 ...کردمی نگاه من به وحشت با داشت فرداد

 ایترض من... آقا نخونین...  نه: گفتم رسید،می همه گوش به راحتی به که رسایی صدای با و کشیدم عمیقی نفس

 ...ندارم

 

 هفتم و بیست فصل
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 آراد

 !برداشتم در سمت به محکمی قدم

 !بودن افتاده راه پشتم دقیقاً که بودن رفیقم تا سه من دلگرمی اولین

 میاد؟ خونشون توی از صدایی و سر چه ـ گفت اروم بامین

 !داشتند دعوا هم با انگار که نفر چند بلند صدای!  میگفت راست...  کردم تیز گوشمو

 !نداشت درزدن فاز اونجا موقعیت انگار اما بزنم در امدم

 !عروسی...  یا بود مهمونی مثه مجمعی یه شدیم خونه وارد کردمو باز رو در سریع پس

 جال و دعوا حال در اطرافش مختلف افراد داشت قرار ایشیشه سالن وسط عقد سفره چی؟ سر دعوا وسط این اما

 !بودن جنجال و

 !بود رفته مخم رو همهمه این دیگه! بودن شده خشک پشتم هابچه

 ... ک هم من و

 زدم داد بلند رسایی صدای با و کشیدم عمیقی نفس

 !اترین

 بیرون زد جمعیت وسط از دختر و شدند ساکت همه که بود بلند انقدر صدام انگار ولی نمیدونم

 بود اترین که

 جلو امد بود عروسا لباس شبیه که لباسی با اترین

 ایستاد اترین کنار بیرون امد فرداد پشتش و

 شکست سکوتو اترین صدای

 آراد؟ ـ بود غم از مملو که همیشگی صدای با ـ اترین

 آراد؟ ـ شد شنیده فرداد صدای که اترین ترمتعجب صدای پشتش و

 .بود اشک از پر چشماشم... بود شده خیره اترین چهره به

 ...بود خوشحال و غمگین صورتش

 .نمیومد در صدام... نمیشد ولی بگم چیزی خواستم من
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 خوبی؟ اترین ـ امد بامین صدای

 ...بترکونه اترینو بغض تونست آشنا صدای به حتی اما... بود گرفته خودشو لحظه اون تا اترین

 بازم ـ گفت و زد تلخی لبخند بود کرده پیدا لرزونی صدای که اترین کرد خیس رو اترین صورت پهنای اشک

 دنبالم؟ امدین

 کردن کوتاهی یخنده همه هابچه

 !میام دنبالت بری، جهنم تا اترین، ـ دادم جواب اترین به رو منم

 گفت بود صورت توی عصبی اخم که حالی در و اترین جلوی امد فرداد

 کنی؟می چیکار اینجا تو... آراد ـ

 نفهمیدی؟ اینو واقعاً اترین دنبال اومدم ـ آراد

 در و کردم تمسخری پر خنده کنه حواله دیگه جای روزیتو خدا برو...  برو! داداش امدی اشتبا! هه ـ( عصبی)فرداد

 ن؟... نبینیم رو همدیگه دیگه بود قرار ـ گفتم میدادم هل جیبم توی دستامو ک حالی

 !نداریم دخلی باشما ما وگرنه! شدی مزاحم شما ـ فرداد

 !ببریم اترینو آمدیم ما اینجا نیومده شما دیدار بخاطر کسی ـ داد جواب من بجای هیراد

 میخواین؟ و اترین! اخییییی ـ امیز تمسخر خنده با فرداد

 ؟...کیلو چند

 ین؟کی دیگه شماها...  ببینم وایسین ـ گفت جلو امد میکرد نگاه بما نگران و عصبی داشت لحظه اون تا که زنی

 خواین؟ می چی اینجا

 ...گفتم تند

 !اترین دنبال امدم! آرادم ـ آراد

  گفت میداد مانشون به خروجی در دست با که حالی در و چی؟ ـ خانمه

 ...بفرمایید بیرون بفرمایید امدین خوش

 اترینه مادر همون فهمیدم که خانمه به رو اترین اخر در...  و میکرد نگاه داشت اشفته و نگران صورتی با اترین

 !کن ولشون... میشناسم و آراد من...  مامان ـ گفت

 آراد؟ همون...  که هس پسره همون این ـ اهان ـ گفت کشدار مادر
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 اترینم مادر من پسر خوشگل ببین ـ گفت من به رو دوباره بعد و بله

 !شین پشیمون امدنتون از میکنم یکاری گرنه و.. نشین مزاحم لطفاً شما ـ اترینم دارعهده من پس

 تویی؟ مامانش اِاِاِاِاِ؟ ـ گفتم و کردم ایخنده خانمه به رو

 رت دستوری اینبار داد قورت دهنشو آب... بود شده خیره بهم خشم با که حالی در اترین مامان بگم بهتر یا خانمه

 اکج از نیس معلوم که یغریبه تا سه نه میگیرم، تصمیم براش من... مادرشم من! بیرون برین اینجا از ـ گفت

 !شده پیداشون

 ایران از شده پیدامون کجا از معلومه بعدشم تا 4 نه تا سه ـ گفتم قبلیم حالت همون با

 .بیرون زد داد...  خوشمزه آقای ـ( عصبی)اترین مادر

 !مامان نزن داد آراد سر ـ گفت تند مادرش به رو و جلو امد اترنی

 داد جواب اترین مامان جای به فرداد! فوتبال توپ تا دو شد مامانش چشمای

 !کنی دفاع پسره این از تو نداره دلیل اترین، ـ( آشفته و قرمز صورت با)فرداد

 !کنیم برخورد جوری چه اینا با میدونیم خودمون ما! باال برو االنم

 !نده دستور من به پس! نداره ربطی تو به گفتم بت بار یه ـ گفت برداشت فرداد بسمت قدم یک اترین

 لحظه اون تا که کرد مردی به رو بود عصبی و خشمگین خیلی که مادرش... مادرش کنار امد گفت اینو اترین

 من به رو دبع و! بیرون بنداز آقایون این بیا ؟...کامی گفت کردمی نگاه فرداد به بانگرانی و اترین به تنفر با داشت

 ـ داد ادامه و کرد

 برای و کنی دخالت ما زندگی تو نکنی سعی بهتره پس! مربوطه خودش به کسی هر زندگی... جون پسر ببین

 !منه با اترین مسئولیت...  میگم بت بار صدمین

 مطمئنید؟ ـ گفتم کشدار میکردم، جمع سینه تو دستامو که درحالی

 !خداحافظ... مطمئنم! بله... بله ـ پوزخند با اترین مادر

 رگهب این اما ـ گفتم بودم گرفته اترین مادر صورت مقابل که حالی در و کردم باز تاشو و جیبم از دراوردم ایبرگه

 !میده نشون رو ایدیگه چیز

 چیه؟...  این ـ گفت نگرانی با اترین مادر

 !متینه اترین نگهداری برای سماواتی یشعله صالحیت عدم برگه این ـ گفتم و زدم کوتاهی لبخند
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 !هه نه؟ دیگه؟ شمایین.... سماواتییی شعله ـ پرسیدم تمسخر با

 !بیرون بنداز اینارو کامی میکنی؟ سرهم که چیه دروغا این ممکنه؟ چطور...  نه نه نه ـ اترین مادر

 لحظه 2 باش آروم شعله اِاِ؟ ـ کامران

 دادم ادامه

 شده نوشته متین امیر آقای صالحیت برگه این توی ـ

 !خانه بامین عزیزم دوست کار برگه این اوردن و

 !گرفتن رو متین آقای کار دنبال هامبچه وقت چند این البته

 !!همشون افتخار به

 !میدیدم اترین مامان آتیشی چشمای تو عصبانیتو وضوح به

 ...بدونم رو اترین حال...  دادم ترجیح اما

 هم من و... بود گرفته بینیش جلوی بود کرده حلقه بهم دستماشو... میزد داد چشماش تو خوشحالی برق

 ..کنم خونی لب رو میورود زبون به اروم که تشکرهای میتونستم

 !هدیگ ببری منو ابروی میخواستی فقط...  خانم شعله بیا ـ شد بلند( شعله همسر)کامران همون یا کامی صدای

 ...نکن ناراحت خودتو تو! کامران نه ـ شعله

 ...!نداره منو فرداد لیاقت دختره این اصالً.... بابا برو ـ کامران

 ..میدادی نظر این هوا رو نباید اول از

 کردم؟ قبول چرا من اصن

 ...کامران اخه ـ شعله

 سمت هب و باال بیا...  نکن ناراحت خودتو بابا، فرداد ـ گفت و کرد پسرش به رو بعد و... کن تمومیش دیگه ـ کامران

 ...رفت هاپله

 یه دنبالمو نیومدی من بخاطر میدونستم ـ گفت و کرد مادرش رو جلو امد اترین...! شد ولو مبال روی اترین مادر

 شرکت و خونه کار تا سه دو و جاشی جونت کامران دل تو بیشتر که کنی کاری یه بودی امده...! ذهنته تو فکری

 !سماواتی خانم...  ک واقعاً...  هه! داراییات تو بده بیشتر

 !کرد سکوت فقط اترین مادر... اومد ما سمت به و گفت اینو آلود اشک چشمای با اترین
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 ...جلو امد فرداد

 بری؟ میخوای ـ گفت تند و گرفت رو اترین بازوی خشم با

 بپرسی؟ ازش اینو بگیری بازوشو اینکه بدون میتونی ـ گفتم تند فرداد رو

 مگه ـ گفت و کرد نگاش نفرت با اترین...  دوخت اترین به چشم دوباره و داد نشون توجه بی خودشو فرداد

 گفت؟ چی آراد نشنیدی

 بده؟ منو جواب ـ گفت و کرد ول رو اترین بازویه عصبانیت با فرداد... کن ول بازومو پس

 !!برم میخوام که معلومه ـ اترین

 !!جهنم به رو شما....  بخیر رو ما پ ـ فرداد

 ...رفت هاپله بسمت و

 ...برگشت سریع و شد پشیمون انگار اما

 مومت آراد و فرداد بین جنگ ـ گفت کوتاه مکثی از بعد و شد خیره چشمام تو ایستاد من یسینه به سینه دقیقاً

 !شد

 !خان آراد کم شرت ـ داد ادامه و زد چپم یشونه به بعد و

 !اییبازنده فهمیدی که خوبه ـ گفتم و زدم پوزخندی

  پس...  بوده شما جانب از بوده االن تا اگه شریم

 دادم ادامه و زدم راستش یشونه به

 کنی کم شرتو بهتره شما

 هه هه ـ فرداد

Ok 

 نبینیم رو همدیگه دیگه ـ آراد

 !باشه چی قسمت تا ـ فرداد

 !خدافظی... باشه همین قسمت ـ آراد

 هب نگاهی و برداشت عقب بسمت سرهم پشت هایقدم سینه، به دست و بود ایستاده مقابلم که همینطور فرداد

 باال رفت رو هاپله و انداخت اترین

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربران راسا و السا | عشق رادیکال

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

 

241 

 

 !امد دنبالمون به و برداشت زمین روی  از رو کوتاهی مانتوی و کیفشو اترینم.... رفتیم در بسمت

 اترین؟ ـ امد مامانش صدای

 ..کرد نگاه فقظ برگشت مامانش بطرف میکرد پاک اشکاشو که حالی در اترین

 !خدافظ...  برو ـ گفت کردمی نگاه خیره که حالی در مامانش

 !!هیچوقت کاش... کردنمی خطور ذهنت به فکری همچین هیچوقت کاش ـ اترین

 ...خافظ!« نده آزارم تا کنم فراموش کابوسامو دارم عادت من...!»بود کابوس یه من یواسه اینا همه

 ...کرد تموم همچیو در، شدن بسته صدای و

 نه گهدی اترین... نشستن پشت آبتین و بامین و هیراد... نشست کنارم اترینم شدم، سوار و کردم باز رو پورشه در

 هک شیطون و شجاع اترین همون بود شده و! بود اروم اون... میکرد نگاه فقط نه.. میرفت فک تو نه... میکرد گریه

 !بخیر یادش! هه! چرخوند هوا توی گاوصندوقو کلید فقط... کرد غش نه کشید جیغ نه دزد تا 4 مقابل در

 ...انداخت بیرون فکرام از منو اترین شیطون و شاد صدای

 !همتون از مرسیییییییی هاااااابچه ـ اترین

 خوشحالی که خوشحالیم ـ بامین

 ...امدین شما اما.. بود افتضاح وضعیت اون تحمل واقعاً ـ اترین

 میشه؟ جبران مگه.. مرسی بگم... همیشه مثه

 ـ فتگ تند و کرد اشاره انگشت با و کرد هیراد به رو خنده با بعد و... خندید بلند بلند اترین... کردیم سکوت همه

spiderman، ـ گفت و کرد بامین به اشاره گردوند بامین بطرف سرشو! بلندت قد بخاطر batmanجدیت بخاطر !

 صندلی به بعد و! دیگه شبیشی خوب چشمات، بخاطرben10 ـ گفت سریع و برگشت آبتین سمت به همونطور

...  اینکه بخاطر ،superman ـ گفت و کرد ریز چشماش و کرد مکث کمی گردوند من طرف به سرشو و زد تکیه

 !هستی محکم.... هستی قدرت با! هستی

 !هستی همیشه

 ـ داد ادامه لرزونی صدای با و خنده از پر لباش... بود اشک از پر چشماش!! میخندید هنوز اما... ترکید بغضش

 !بودین من زندگی مهم شخصیت 4 شماها

 !نداشت زدن حرف قدرت کس هیچ که بود جوری یه فضا

 !من خود حتی! بودیم اترین حرفای تأثیر تحت همه
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! نبود میاد...  ببخشید اخ ـ گفت و گرفت دستمالو اترین گرفتم طرفش برداشتم ماشین داشبرد توی از دستمالو

 !حساسی

 ساکتین؟ چرا شما گفتم چیزی یه شدم جوگیر حاال من اِ... بابا خب ـ گفت خند با و کرد پاک اشکاشو

 ام؟ ben10 شبیه من خدایی ؟ اترین ـ( خنده با)آبتین

 ..!بگو راستشو آبتین مرگ

 !میفتادمben10 یاد میدیدم رو تو بار هر اول از بابا اره... هه ـ( خنده با)اترین

 !شدم امیدوار خودم به! ایووول ـ آبتین

 !بریم بعد واسه باشه حرفا بقیه ـ آراد

 ...بریم ـ بامین

 بامین؟ مطمئنی ـ گفتم مرموزانه

 بمونید؟ اینجا میخواین نکنه... بریم! دیگه اره ـ بامین

 چیه؟ منظورم گرفت خودش که کردم نگاهی اترین به

 گفت و شدم خیره بامین به برگشتیم، بامین بسمت دو هر

 شه جمع جمعمون باید قبلش ولی...  میریم

 هااااا ـ بامین

 !آتوسا ـ اترین

 ..دیوار گچ مثله شد رنگ... میزد دو دو چشماش آتوسااااا؟ ـ بامین

 !دیگه عاشق رفیقمون

 ؟....آتوسا دنبال بریم ـ بامین

 اووووهوم ـ آراد

 دختر؟ یه دنبال بری حاضری تو آراد ـ گفت تعجب با بامین

 دختره یه که اترینم... اترینا دنبال امدیم پیش دقیقه دو همین اینکه مثه ـ آراد

 چییی؟ اترین جز به... خب ـ بامین
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 !دنبالش میریم پ دیگه رفیقمونه عشق... آتوسا ولی... نه که معلومه ـ آراد

 !بریم بزن... آراد ایوول ـ هیراد

 ...!ایران گردیمبرنمی آتوسا بدون ـ گفتم و زدم بامین یشونه به

 ...بود داده بهم اترین که آدرسی بسمت دادم گاز و برگشتم فرمون بسمت و

 ..آورده کجا از ادرسو نگفت اترین اما

 شهل و کردیم بلندش! بود شده میخکوب سرجاش بامین... داشتم نگه ترپایین یکم رسیدیم... نبود زیادی راه

 !خونه طرف به دادیم

 

 شخص سوم زبان از

 

 ...برگشت دوباره... مامیی ـ پیچید دختری صدای... زد زنگو

 بزن حرف که کردم اشاره بش دست با... بود آتوسا... زد خشکش بامین

 پایین؟..  ین...میا ـ گفت سختی به بامین

 ایرانین؟ شما ?u ـ آتوسا

 پایین بیاین... بله..ب ـ بامین

 ..!بشناسه نتونست آتوسا که بود شده متفاوت انقد بامین صدای شاید

 ...شد باز خونه ورودی در که نکشید طولی..  شد آتوسا منتظر بامین

 ...بفرمایید مسیو ـ آتوسا

 ...شد خیره آتوسا به باال آورد سرشو بامین... برگشت آتوسا طرف به بامین

 ...شد خشک هاشرگ توی خون... ریخت قلبش ، بامین دیدن با آتوسا

 ...!زمین نیفته تا چسبید رو در راستش دست با

 ...بپیچه خودش یا بامین گوش تو قلبش صدای شاید تا... داد فشار قلبش روی چپمشو دست و

 ... بگه وقفه بدون کرد سعی و داد قورت بغضشو دهنش آب با بامین،

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربران راسا و السا | عشق رادیکال

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

 

243 

 

 شناختی؟

 هگری آتوسا! زدن حرف و نشستن پله روی هم کنار هاساعت اونا... ترکید بغضش بامین صدای شنیدن با آتوسا

 الهخ با که خواست بامین آخر در! شه خالی و کنه گریه آتوسا مثه تونستنمی اون! تحمل و سکوت بامین.. میکرد

 ...خونه بیان باید دیگه االن اونا که گفت آتوسا!! بزنه حرف آتوسا مادر و پدر همون یا خالش شوهر و

 ...کرد تعریف نبود و بود که چی هر...  تو رفت بامین... اومدن باالخره

 ...کرد التماس آتوسا... تونهنمی آتوسا بدون گفت...! عاشقه گفت

 ... کرد موافقت اون. داشت بامین به زیادی یعالقه بامین خاله

 ...کرد قبول رو همه بامین.. گذاشت شرط کلی آخر در... کرد فکر آتوسا پدر

 و درپ یخونه توی برد رو همه و کرد بیدارشون بامین... بود شب دیگه االن.. بود برده خوابشون ماشین توی هابچه

 ..بودن اونجا صبح تا اونا...! آتوسا مادر

 ...ایران بیاد اونها با آتوسا تا شدن راضی آتوسا مادر و پدر... کردن تشکر کلی هابچه و آراد صبح

 ...ماه چند برای حداقل... ایران بیان خودشونم و بکنن رو خودشون کارای دیگه هفته تا شد قرار

 لیک هواپیما تو... اومد کنار باش راحتی به آراد که بود مهربونی و خوب دختر انقد آتوسا...  رفتن فرودگاه بطرف

 بهتر شایدم... شد خوب گذشته مثه چی همه و.. بودن شده جور هم با کلی آتوسا و اترین... گذشت خوش بهشون

 همون خوشحالی این شاید...!  اترین و آراد... آتوسا و بامین بودن خوشحال همشون دیگه حاال.. شد گذشته از

 ..باشه عشق

 

 هشتم و بیست فصل

 لبخندی... کردم نگاه بود، نشسته کنارم که آراد به بعد و offline رو گذاشتم گوشیمو... کردم محکم کمربندمو

 ...زدم

 ...شه می بلند هواپیما االن... بشین سفت ـ آراد

 ...ایران میریم داریم نمیشه باورم هنوزم ـ

 ...شه باورت... کن نگاه من به: گفت و کرد اشاره خودش به زد، لبخندی آراد

 ...بازوش به زدم شوخی به

 ...شد بلند هواپیما
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 ...بودن زدن حرف حال در هم اونا... بودن نشسته سرما پشت که... بامین و آتوسا به افتاد نگاهم

 ...انهمدیگه عاشق چقدر بود معلوم قشنگ... آخی

 ...نکن نگاه دوتا اون به انقد ـ آراد

 ...میره سر امحوصله... کنم چیکار خب...: آراد طرف کردم رومو

 ...شدیم هواپیما سوار نیست ربع یه هنوز میگی؟ چی ـ آراد

 ...بشینم جا یه ندارم عادت من... کنم کار چی خب...  اِ: کردم هابچه عین موقیافه

 ...هستم جریان در  کامالً... بله ـ آراد

 کنم؟ کارچی بگو هستی، جریان در که حاال خب ـ

 ...دونممی چی من ـ آراد

 چیه؟ اینجا تو نقش پ ـ

 ...که توئه کردن سرگرم من نقش که نیست این منظورت ـ آراد

 ...بود همین من منظور دقیقاً ـ

 ...نیستم من ـ آراد

 ...قهرم منم ـ

 ...بزنیم حرف بیا خب ـ آراد

 بگیم؟؟ چی ـ

 کنم؟ تعریف واست هامبچگی از من میخوای ـ آراد

 ...بگوووو آره آره: گفتم ذوق با

 برونم، خودم از اونو کردممی کاری هر من... بود من سیریش خیلی پارمیدا...  بودم که بچه: کرد شروع آراد

 روسرش... کردم خراب چشمش جلو رو پارمیدا عروسک مثالً... کشیدم بامزه هاینقشه عالمه یه منم... شدنمی

 ...شکست پاش و شد پرت که پایین بره تند هاپله از اومد آخرشم... ریختم پرتقال آب

 نکردن؟ دعوات بابات مامان.. آراااد...  وااااای ـ

 در رو خواستممی چی هر همیشه... بود من پشت همیشه...  ذاشتنمی مامانم: گفت وار زمزمه و رفت فرو فکر به

 ...نداشتمش بیشتر سال 25 ولی... ذاشتمی اختیارم
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 ...آخی ـ

 ....کردم عوض بحثو سریع که...  رسهمی باریکی جاهای به داره کار دیدم بعدشم و

 همون تو...  خونمون این تو اومدیم که بود سالم 4ـ3 من دون می... بگم واست بچگیام از من بذار الحا...  خب ـ

 ...شدم دوست سامان با هم هاموقع

 همسایتون؟؟ پسر همون ساماااان؟؟: کرد اخم آراد

 با دفه یه یادمه... نداشتن اعصاب ما دست از محل کل که سوزوندیممی آتیش هم با انقد ما خالصه...  آره ـ

 ...سامان

 ... عوض بحث... کنهمی سامان سامان من جلوی هی بسه بسه: کرد قطع حرفمو آراد

 ...باشه ـ

 ...بامین شونه روی سرش بود خواب آتوسا... آتوسا و بامین سمت رفت نگاهم دوباره و

 ...بود زده زل آتوسا به عشق با هم بامین

 ...کن نگاه رو اینا آراد...  آخی: گفتم آروم

 ...باشه راحت داداشم بذار... اینور کن روتو...  اِ: گفت و من سمت کرد روشو بعد انداخت، اونا به نگاهی آراد

 ...کنهمی دادشم داداشم چه... اووه ـ

 چی؟ پس ـ آراد

 مونیم؟می هم با آخرش تا ما...  ما...  آرااااد: گفتم مقدمهبی و انداختم آراد به عمیق نگاه یهو

 آره...  بخوای تو اگه: بهم زد زل آراد

 ...بابام آراد، ـ

 چی؟ بابات ـ آراد

 ...کنهنمی موافقت بابام ـ

 نکنه؟ چرا ـ آراد

 دزدی... گفته بابام به رو چی همه شایا... نداری  خبر هیچی از انگار زنیمی حرف جوری یه... آراااد: گفتم حرص با

 ...کارخونه... اینا سامان خونه... ماا خونه

 ...دونممی: کشید عمیقی نفس آراد
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 ... با من شهنمی راضی... من بابای ـ

 ...کنی ازدواج دزد یه با نمیشه راضی...  دونممی اینم: داد ادامه حرفمو آراد

 ...نزد حرفی دیگه و پنجره سمت کرد روشو بعد و

 شد؟ ناراحت...   آراد ـ

 ...داد تکون منفی نشونه به سرشو

 ...نزد حرفی هیچ برسیم، تهران به که وقتی تا هم بعد و

**** 

 ...بودیم برقی پله از اومدن پایین حال در ساکا، گرفتن تحویل از بعد

 بودن خوشحال همه بقیه ولی... بود گرفته آراد

 ...آشنا چهره یه به خورد چشمم ها،پله باالی از

 ...هوا رو پریدم

 ...فرودگاه اومده امیرم بابا...  بابام آراااد،...  آراااد: گفتم داد و جیغ با

 ...کننمی نگاه دارن همه...  آروم اترین ـ آراد

 ...بابام سمت دویدم ذوق با... ها پله پائین رسیدیم باالخره

 ...بابام بغل تو کردم پرت خودمو...  بعد و

 عزیزم؟ خوبی... جان اترین ـ امیر بابا

 ...بود شده تنگ برات دلم...  بابایی مرسی خوبم ـ

 ...طورهمین منم ـ امیر بابا

 ....بود دیده همشونو عکس...   خب.. بود آشنا بابام واس همشون چهره... بودن رسیده ما به هابچه بقیه دیگه

( وساآت و بامین سمت به بعدنگاهم و)آبتین...  هیراد( کردم اشاره آبتین و هیراد به...)کنممی معرفی...  امیر بابا ـ

 ...بابام به کردن سالم همشون... آراد که اینم و...  آتوسا نامزدش و...  بامین این

 ...رستوران ببرمت خوام می امشب...  خب ـ امیر بابا

 دیگه؟؟ بیان هم هابچه...  جووون آخ ـ
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 ....دیگه برگردوندن من به رو تو باالخره... بله ـ امیر بابا

 ...رفتیم رستوران به شام برای همگی که شد اینجوری و

 ...ما یخونه رفتیم گرفتیمو شامو من، پیشنهاد به البته

 من کنار که آتوسا... بود دیگه یکی با زدن حرف مشغول کس هر... بودیم نشسته همگی... شام خوردن از بعد

 ...کردیاااا معرفی بامین  نامزد منو کردم حال خیلی... ناقال: گفت آروم و بازوم رو زد بود، نشسته

 ن؟... دیگه شدی مرگ ذوق حتماً االن...  دیگه اره ـ

 ...بگو رو تو.. حد این در دیگه ن ـ آتوسا

 چی؟ من ـ

 ...دیگه رسیدی جووونت آراد به هم تو ـ آتوسا

 بینی؟می رو نشسته اونجا که آقایی اون...  بعدشم...  گمشووو ـ

 بابات؟ ـ آتوسا

 ...دیگه بابام خب...  پس ن ـ

 چی؟ که... بینممی آره...  خب ـ آتوسا

 ...من واسه شهمی حساب بزرررگ مانع یه اون ـ

 فرداد...  نشد آراد... نداره اشکال...  آخی ـ آتوسا

 ...آتوسااااا: زدم جیغ بلند

 ...دادم پیشنهاد یه چته؟...  مرض و درد... کووووفت ـ آتوسا

 ...دار نگه خودم واسه پیشنهاداتو تو ـ

 نداری منو پیشنهادای لیاقت... ایشش ـ آتوسا

 ...نشست بامین کنار رفت و شد بلند جاش از بعد و

 ...کشیدممی نشون و خط براش داشتم دور از منم

 ...دادنمی نشون العملیعکس هیچ هم آتوسا
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 از امیر بابا حین، همین در... اه...اه... من واسه شد شیر یهو افتاد بامین به چشمش تا که...  اتوسا بمییییری ای

 اون تو چی بدونیم بودیم شده کنجکاو همه... برگشت دستش تو پاکتی با و کارش اتاق تو رفت شد، بلند جاش

 ...پاکته

 ...کرد زدن حرف به شروع و کرد صاف گلوشو ایستاد، همه جلوی امیر بابا

 من به دخترمو اینکه خاطر به... کنم تشکر جان آراد از میخوام همه حضور در اینجا من...  خب ـ امیر بابا

 ... منه دست تو که پاکتی این و بقیه از طور همین... برگردوند

 من به که لطفی خاطر به خان آراد از... کوچولوئه تشکر یه جورایی یه: داد ادامه و انداخت آراد به نگاهی دراینجا

 ...میام در هم اونا خجالت از و کنممی تشکر همشون از.... محفوظه هم بقیه حق البته... کرد

 آراد طرف به بابام...  شدم ناراحت و گرفت دلم... بود کرده یکی پول مشت یه با رو اونا کار بابام که این از لحظه یه

 ونوا بندازه، پاکت محتوای به نگاهی اینکه بدون آراد... داد آراد دست به پاکتو بابام... شد بلند جاش از آراد... رفت

 لیخی...  خوامشنمی... کنم قبول تونم نمی اینو من: گفت و کشید عمیقی نفس... برگردوند باباامیر به دوباره

 ...کنم قبول تونمنمی واقعاً ولی ممنون

 خوای؟می چی...  پس چرا؟؟؟: کرد تعجب بابام

 ...اترینو: گفت مقدمهبی کردو بابام به رو بعد و...  بقیه به نگاهی بعد... انداخت من به نگاهی اول آراد

 خوای؟می چی گفتی چی؟ ـ امیر بابا

 ...خوام می اترینو گفتم... اترینو ـ آراد

 بگو منو... میخوای اترینو کنیمی بیجا خیلی... کنی می غلط تو: گفت بلندی صدای با شدو عصبانی یهو بابام

 ...نداری...  میفهمی...  نداری هم رو کار این لیاقت حتی تو ولی... کنم تشکر تو از خواستممی

 ...پیشم اومد سریع آتوسا... افتادم مبل روی حالی بی با بودم، شده بلند جام از که من

 خوبی؟ اترین، ـ آتوسا

 اصال... ن: گفتم ضعیفی صدای با و دادم تکون راست چپو به سرمو بود، شده جمع چشام تو اشک که طور همون

 ...نیستم خوب

 پسر رمعم تو... بخوره اترین به دستت بذارم ببینی خواب تو: زد داد عصبانیت با دوباره اون... بابام به افتاد نگاهم

 خوش خیلی خوای؟می اترینو میگی کنیمی نگاه من چشمای تو صاف صاف اومدی... ندیدم تو مثل پررویی

 ...ذارمنمی تو دستای روی هم اترینو یجنازه من... خیالی

 ...بابااااا: گفتم آروم
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 این که دادی رو پسره این به چقدر تو نیست معلوم... توئه خاطر به اینا همه... نزن حرف دیگه تو اترین ـ امیر بابا

 ...زنهمی من به میاد حرفو

 ...بسه خدا رو تو...  امیر بابا: گفتم هق هق با

 ...کردم نگاه آراد به و

 شدن بسته صدای بعد لحظه چند و... دوید در سمت به و خورد تکون جاش از بعد و انداخت بهم نگاهی هم آراد

 ...رفته آراد که کرد اعالم در

 نهم و بیست فصل

 آراد

 بستم؟ محکم خیلی و در کردم؟ چیکار ؟..گفت چی چیشد؟ نمیدونم

 ...!نبود کافی آوردنش بدست واسه...  تالش همه این.. شدنمی باورم

 نای جز به بودم کرده جاشو همه فکر... این اخرشم... بودم نکرده خواستم یه برای تالش انقدر حاال تا عمرم کل در

 ...میپیچید گوشم تو باباش صدای... قسمتشو

...  باباش صدای دوباره... برمیداشتم ترعصبی هاموقدم...  بودم نیورده پرشمو.. بود تاریک تاریک خیابونا...!  وای

 !لعنتی.. اه

 بشتجر حاال تا که... سفت و سنگین چیزه یه.. دادم فشار گلوم تو چیزی یه.. کردم فرو جیبم تو دستامو از یکی

 میزدن حرف راجبش همه  که بود بغضی همون این! بود نکرده

 در چیزی یه.. بود چشمم جلوی... اترین چهره..  اترین پدر یچهره...  رفتنمی پایین انگار اما... دادم فشار گلومو

 شکست درونم

 !!شکست بار اولین برای

 ...شد تار دیدم جلوی

 بود؟ اشک....  این...  این..  نشد باورم

 ...بود گرفته گریم..   شد باورم...  شد خیس گونم

 ...دادم فشار و گرفتم چشمم روی دستامو... داره خنده

 چشمم توی میدادم هل اشکامو داشتم واقع در
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 ایابلهانه تالش چه اما

 آزاد اموصد.. شدم تسلیم... اشکام یحمله مقابل در بغضم سنگینی مقابل در! شدم تسلیم من...  برداشتم دستامو

 ...کردم

 .کردم گریه بلند بلند من و

 ..کشیدم فریاد وجودم ته از

 ...کرد سکوت خیابون

 ..حتی

 !گذاشتم چشمم روی آرنجمو... شد قطع کم جیرجیر صدای

 ارب اولین برای هابچه اون و...  تونننمی اون بدون.. کردن گم نو عروسکشو که هایی بچه مثل ساله دو هایبچه مثه

 ...کننمی گریه

 ...بیرون آورد فکر از من... پیچید خیابون تو صدایی

 ..!میشد بلندتر... بلند....  که صدای

 ...برداشتم چشمام روی از آرنجمو...   برگشتم

 ...شناختم

 ..میکرد صدام دور از... میدوید داشت... بود اترین

 ...وایسا اراد...  آراد...  آراد ـ اترین

 ببینه منو خواستم نمی.. برگشتم اراده بی

 !اااا وایسا...  اراد ـ امد دوباره اترین صدای.. برداشتم قدم جلو به

 !تونستمنمی!  خواستمنمی

 ...دویدم فقط.. نفهمیدم هیچی دیگه.. کردم تندتر قدمهامو

 ...دویدم خیلی... دویدم تند

 !بود دنبالم... دوید تند.. دوید..  پشتم.. دوید اترین

 .زد داد افتاده نفس نفس به کرد معلوم که صدایی با اترین
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 ....وایسا اراد ـ

 میری؟ کجا... کنممی خواهش

 !دویدیم چقد.. گذشت چقدر نفهمیدم..  دویدم فقط... ندادم جواب

... تبرگش اترین طرف به سرم ناخواسته که... تو برم خواستم و کردم وباز در..  درآورد کلید! پاتوق به رسیدم ولی

 !صورتم تو افتاد نور.. میومد داشت... نداشت باهام زیادی فاصله

 تو تو.. آراد...ار ـ گفت میرسید گوش به سختی به که صدای با بعد و.. داد فشار قلبشو روی گذاشت دستاشو اترین

 کردی؟ گریه گ تو

 !بستم رو در و شدم  پاتوق وارد برگردوندم در طرف به سرمو سریع...  درومدم شک از صداش شنیدن با

 ...نشستم زمین روی.. نمیومد باال دیگه نفسم...!  دادم تکیه در پشت به

 بود نشسته و بود داده تکیه در به در، جلوی اترینم

 ...شنیدم رو اترین صدای

 کردی؟ گریه واقعاً تو ـ اترین

 دنبالم؟ امدی چرا ـ گفتم و دادم تکون راست و چپ به سرمو

 نده جواب سئوال با سئوالمو ـ اترین

 !شدم خالی...! بود خوبی یتجربه ـ گفتم و زدم لبخندی

 نداره امکان ـ اترین

 ..بود هنگ هنگ صداش

 اترین کردی کاری همه من با تو ـ دادم جواب

 !کنم باور نمیتونم من ولی ـ گفت آلودی بغض صدای با اترین

 .ببینم گریتو خواستمنمی ـ من

 دنبالم امدی درآوردی، بازی سمج خودت ـ دادم جواب تند

 کنم؟ اعترافی یه ـ اترین

 ...اره ـ آراد

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربران راسا و السا | عشق رادیکال

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

 

252 

 

 .بود کرده مکث اترین..  شد سکوت

 کردی عاشقم ـ اترین

 نگفتم چیزی.. رسید قلبم به انگار صداش.. شد سکوت

 ..ماشین تو باشن  ریخته که. بود نیترو مثه اترین حرف... شدم بلند... شدم قوی...  شدم محکم فقط

 .دنبالت بیاد آژانس به زدم زنگ خونه برو.. سرده هوا اترین ـ اراد

 همین؟ ـ اترین

 ...آره فعالً ـ آراد

 خونه برو تو! من با همچی ـ اراد بشه؟ چی قراره پس ـ اترین

 ..شد تموم چی همه. شدم پاتوق وارد من.. رفت و کرد خداحافظی اترین.. اومد آژانس بوق صدای

**** 

 ...بودن امده دیروقت دیشب همه هابچه! بود صبح 9 ساعت

  هیراد خمار صدای...! بود( خوابالود) آلود خواب همه هاچهره

 کردی؟؟ راه به زا رو هممون صبحی اول صبح داشتی کاری آراد ـ

 !داشتم مهمی خیلی خیلی خیلی کار! بله ـ اراد

 نرفتیم حال از تا... بگو خوب ـ آبتین

 دزدیو میخوام ـ گفتم تند  کردممی نگاه ساعت که حالی در و کردمو مشت هم تو دستامو دادمو لم مبل روی

 !کنار بذارم

 چیییییییی؟ ـ زدن داد همزمان بامین و هیراد و آبتین

 !ترکید گوشم بابا؟ خبرتون چه ـ گفتم و گرفتم گوشم روی دستمامو

 گفت و رفت هم تو هاشاخم بود، پریده کلش از ماب و خواب که آبتین

 مگه؟ شدی خل آراد ـ

 !عمته خل گفت و انداختم پام رو پامو

 کنار؟ بذاری میخوای خدایی ـ هیراد

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربران راسا و السا | عشق رادیکال

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

 

253 

 

 اوووهوم ـ گفتم و کشیدم موهام تو دستی

 رفیق پاتییم! اراد ایووووول ـ بامین

 کردم تعجب بامین حرف از منم...  برگشتن بامین و هیراد و آبتین

 بامین؟ هستی تو یعنی ـ گفتم متعجب

 !بود همین آتوسا بابای شرطهای از یکی راستش ـ بامین

 دیگه هستم من

 !خوب جدیه واقعاً اگه ـ گفت و رفت فرو فکر تو کمی هیراد

 .شم آدم من گیرداده ایران امده که اول از..  هیرسا..  خوب

 ...کنار بذارم دزدید

 !دیگه هستم...  منم..  خوب...  اینا..  هستو ایدیگه فکر واقعاً اگر

 !بیخیااااال هابچه...  باباااا ـ آبتین

 ...آخه!! افتادیم دور تو ماتازه

 !هیسسسسسسس ـ گفتم کشیده و گذاشم بینیم روی اشارمو انگشت

 ...اخه من ـ آبتین

 هیسسسسسسسسسسسس ـ گفت و گذاشت انگشتشو من مثه هم بامین

 ک نمیشه..  اِ اِ ـ آبتین

 آبتین دیگه هیسس ـ گفت جانبی به حق حالت با هیراد

 ...داد تکون( موافقت) عالمت به سرشو و کرد ایخنده کالفگی با داد بیرون پرصدای  نفس آبتین

**** 

 ...مینوشت رو هانامه داشت بامینم...  بودن انبار تو آبتین و هیراد

 ـ زدم داد هیراد به رو! باشه درست توش قیمت که کردم چک کارتونو و بسته هر و بستم کارتونارو و بسته منم

 !توشه آدرسها لیست...  بیار مشکیم بزرگ دفتر اون...  هیراد

 باشه ـ هیراد
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 ..توش گذاشتیم نامه یه زدیم روش رو جعبه هر آدرس

 ات سه شما واقعاً.. میکرد فک آراد چقد.. ریختیم نقشه چقد کشیدم زحمت اینا واسه چقد..  بخیر یادش ـ آبتین

 !شدین خل

 !میکردیم را اینکار باید پیش وقت خیلی ـ هیراد

 چراااا؟ اخه ـ آبتین

 ؟Ok! حرومه! دزدید چون ـ بامین

 ...کرد سکوت متعجب آبتین

 جعبه تا 15 ـ 14 حدود...  پرشه تو گذاشتم رو کارتونا یهمه

 !!شدیم سوار همه..  پول میلیارد یک حدود و

 !رفتیم ادرس اولین طرف به... بود بامین دست لیست یه

 !کردم پارک خونه از ترپایین کمی! جردن خیابون

 شیم؟ بیخیال میخواین! هست وقت هنوزم هابچه ـ آبتین

 گفتم و برگشتیم آبتین بطرف همزمان هیراد و بامین و من

 هیسسسسسسسسسسس

 !!!«باشه» یعنی که دهنش رو گذاشت دستشو و نگفت چیزی دیگر بیچاره آبتین

 رفت و برداشت آدرسو این برای شده مشخص جعبه پایینو پرید بامین

 .برگشت زد زنگ.. گذاش خونه دم رو جبعه...  خونه نزدیک

 بود دهش نوشته بامین توسط نامه جبعه توی..  برد رو جعبه و امد کسی و شد باز ویالیی خونه در گذشت ثانیه چند

 بودیم طلبیده حاللیت و

 کردم حرکت بعدی آدرس طرف به و کشیدم عمیقی نفس

 ...دادیم انجام عملیاتو ترتیب همین به..  چمران خیابون

 بعدی آدرس

 ..میرداماد
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 ...بعد آدرس

 ...کامرانیه

.... 

 آدرس هفدهمین

 پونک

 فرمانیه... آدرس سومین و بیست

 ...بود شب آخرای دیگه

 قیطریه رفتیم.. بود مونده جعبه تا 1

.. ااین اترین یخونه در دم هم بعد و...  گذاشتم رو جعبه.. داشتم نگه اینا اترین یهمسایه خونه...  اینا اترین خونه

 منوشت نامه پایین و.. بود نوشته خودم رو جعبه این ینامه که تفاوت این با...  گذاشتم پدرشو و اترین یجعبه

 «آراد»

 !داشتیم دیگه حس یه همون حاال... شد تموم هاجعبه باالخره

 رسیدیم.. نداشتم خاصی حس هیچ منم... بود شده راحت خیالش هیراد... خوشحال بامین ـ بود ناراحت آبتین

 افتادیم مبل روی پاتوق،

 شدین؟ راحت! رفت همش ـ گفت باری حسرت صدای با آبتین

 !شدم راحت واقعاً که من ـ بامین

 !برسی عشقت به اینکارت با قراره شما...  دیگه بله ـ حرص با آبتین

 ببینی؟ کجایی شایا...  اه! رفت هدر زحمتامون همه ـ زد داد عصبانیت با و

 صمیموت این قبل از یکی من ولی.. بود آتوسا بابای شرطای از یکی این درست...  خان آبتین ـ( عصبانیت با)بامین

 !جونت شایا پیش برو ناراحتی شمام.. داشتم

 ...دیگه بسه هاااابچه ؟ اِاِاِاِ ـ هیراد

 جبران زحمتاتونو همه دممی قول پس... بود من با اصلیش تز نباشین ناراحت هابچه ـ گفتم کردمو هابچه به رو

 ...کنم

 چطوری؟ ولی... آراد ببخشید ـ آبتین
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 !برداشتم... خورد زنگ گوشیم که بدم رو آبتین جواب امدم

 شما؟ گفتم تعجب با بود میانسالی مرد صدای عزیزم؟.. خوبی سالم ـ الووو؟ ـ

 !پدرتم... جان آراد نشناختی ـ

 

 امسی فصل

 آراد فصل آخرین

 آراد

 ببینیش؟ بری میخوای واقعاً اراد ـ هیراد

 توام با اراد ـ هیراد

 آره ـ گفتم کردممی نگاه زمین به خیره که همونطور... کشید بیرون خیال و فکر از منو هیراد صدای

 بودی؟ متنفر ازش که تو ـ بامین

 .باشم مستقل میخواستم... نبودم متنفر ـ

 گذاشتی؟ قرار باش کی حاال ـ بامین! همین

 امروز ـ

 امروز؟ ـ آبتین

 منی؟ نگران خیلی ـ گفتم و دوختم چشم آبتین به گرفتمو زمین از نگاهمو

 ...با نه ـ گفتم و پاشدم صندلی رو از...! بده مگه ـ گفت خنده با آبتین

 دقیقاً آبتینم... رفتم اتاقم بسمت.. رفیق ok ـ آبتین... کنم چیکار باید میدونم خودم من ولی.. عالیه هم خیلی

 .بست رو در و شد اتاقش وارد من پشت

 .شده زودرنج چقدر شد؟ ناراحت یعنی

 ساعت بخوابم ساعت 2 دادم ترجیح... بود 1 ساعت راد آقای و من قرار.... بود نیم و 3 ساعت... افتادم تختم روی

 ...خوابیدم و گذاشتم نیم و 5 برای رو

**** 
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 ررررررررررررینگ...... رررررررررررینگ

 به ربع یک ساعت باالخره... خوابیدم و کردمو خاموشش بار سومین برای و.. خورد زنگ گوشیم بار سومین برای

 شرتتی یه... مشکی جین شلوار یه...  شدم حاضر... شستم صورتمو و سر سوت سه.... کندم رختخواب از پنج

 رازد زمین رو بامین و هیراد.... بیرون زدم اتاقم از و برداشتم گوشیمو و عینکو... همیشگی یکاله با... مشکی قرمز

 ...میپیچید پاتوق تو خندشون صدای گاهی از هر بودن کشیده

 ...بودن فوتبال دیدن مشغول و بود تخمه پوسته از پر اطرافشون

 کجاست؟ آبتین ـ گفتم بامین به رو

 !هه..  هه ایووول ـ بامین جیغ صدای

 !شد گلللللللللللللل

 ....هوووووووو

 تو؟ پس بودی کجا کریمی...  لعنتی.... ااااااه ـ هیراد

 ..باااااامین ـ زدم داد تر بلند

 داشتی؟ کار آراد ـ گفت مکثی از بعد و طرفم برگشت خنده با بامین

 کجاست؟ آبتین... میاد بدم باشگاهی تیمای از ـ گفتم حرص با

 ...بره کلنجار هیراد با کرد شروع بعد و اتاقشه تو که ابتین ـ بامین

 که کردم صاف صدامو... میکرد بازی«  angry bird» داشت بود دراز تختش روی آبتین... شدم آبتین اتاق وارد

 !شد متوجه

 داری؟ کاری ـ گفت حال همون در ابتین

 ...بابا بیخی قهر؟ ـ آبتین قهری؟ االن ـ گفتم تند

 شد بلند جاش از آبتین دیگه؟ نیسی ناراحت پ... اره! هه ـ اراد! هاسبچه واسه که قهر... آهان بود؟ چی...  که قهر

 :گفت و گذاشت تختش روی تبلتشو و

 !تخت خیالت... نمیشم ناراحت داداشم دست از هیچوقت من ـ

 و 1 زدم داد ربعه؟ و 1 ساعت میدونستی اراد ـ گفت و خندید آبتین! کنیمی تو خوبم کار ـ گفتم و کشیدم لپشو

 ربع؟
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 نداری؟ کاری آبتین... ااااه ـ گفتم کردممی نگاه گوشیم ساعت به که حالی در و

 ...رفتم رستوران بسمت سرعت اخرین با و شدم پورشه سوار بیرون زدم پاتوق از... بگذره خوش... نه ـ آبتین

 ....بود شده عوض بابام انقدر یعنی... نکردم پیدا رستوران تو آشنایی ی چهره هیچ

 آراد؟ ـ امد سرم پشت از صدایی

 ...بابا همون چهره همون... خودشه بودم مطمئن...  برگشتم

 ثهم شاید... بزنم حرفی نمیتونستم انگاه... بود شده خیره بش... شیک همچنان تیپی و... سفید موهای با فقط

 گفتم سعیم تمام با بهرحال...  خودش

 ...جون فرهاد سالم ـ

 گفت و کرد بغلم محکم بعد و شد خیره بم خیس چشمای با... کردم دراز بسمتش دستمو فقط و

  ـ گفت میکرد بوس پیشونیمو که حالی در بعد و... عزیزم سالم... پسرم سالم

 آراد؟ شدی بزرگ چقد

 ...شما پیرشدن مثه...  عادیه چیزه شدن بزرگ ـ گفتم میلبی

 دیگه و بیرون زد خونه از که ایساله  28مغروره پررو اراد همون هنوز اما ـ گفت و کرد ایخنده هاشگریه میون

 ...برنگشت

 با ادمی یاد...!  فراریم بچه کنهمی فکر بشنوه کی هر که میزنی حرف جوری ـ گفتم و کردم جمع سینه تو دستامو

 ...کردیم هم خدافظی هم

 ...رفتی و نشدی جوابی منتظر اما... خدافظ گفتی تو اررره ـ

 ایتالیا رفتی بعد هفته یک م شما و! هه ـ

 بزنیم؟ حرف بعد و بشینیم میخوای ـ

 ...دادیم سفارش قهوه تا دو و نشستیم صندلی روی

 چون.. کنم جبران خواممی بگم نیومدم...  بزنم حرف گذشته راجب خوامنمی ـ گفت و نوشید رو قهوه از کمی

 نه ای باشه نیس مهم دیگه حتماً پس نبوده کردیمی حس سایشو االن باید که پدری... نیس شدنی جبران میدونم

 گفت آروم لبش زیر بعد و.. 

 (کنم خونی لب راحتی به تونستم باز من و...)ندارم جبران برای هم زمانی من که چند هر ـ
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 میشنوم ـ بگم؟ بت چیزیو یه امدم ـ داد ادامه

 شدم؟ پیر سال 15 اندازه به سال 1 ـ 5 توی چطوری که نبود عجیب  واست ـ

 !کارته و پول زندگیت که شما اونم دیگه؟ سخته درآوردن پول حال بهر ـ آراد

 واقعیت ولی... بزنی حرف اینطوری داری حق ـ گفت و داد تکون راست و چپ به سرشو و کرد تمسخر پر خنده

 .دارم ریه سرطان فهمیدم بعد سال 2 ایتالیا رفتم اینکه از بعد اینکه

 نداشت اینتیجه خوب ولی کردم تالشمو درمانش برای

 نیستم زنده... دیگه هفته چند شایدم دیگه ماه یک حداقل... کردن جوابم دکتر.. عمرمه اخرای دیگه

 ..میکردم صداش بابا روزی یه بهرحال... نشدم ناراحت بگم تونم نمی... بود شده خیره بش

 کنی؟ چیکار میخوای حاال... متأسفم ـ گفتم

 رادا پسرم تنها نام به داراییمو کل...  خوام می قبلش البته..  میمونم منتظر فقط...  کنم کاری خوامنمی دیگه ـ

 !بکنم

 چی؟ ـ گفتم دو هر که ایخنده

 !همین ـ

 واقعاً ـ

  ارره ـ

 گفتم پاشدمو صندلی روی از ـ

 بشی خوب امیدوارم... ندارم پولت به نیازی من ـ

 کنممی خواهش اراد ـ گفت و شد مانعم که بردارم قدمی خواستم

 عمرت اخر تا... باشی تامین میخوام..  عمرمه خواسته آخرین این

 ..نبودیم دور هم از سال 1 بود اگه شمام پول به نیازی... تأمینم من ـ

 بمیرم آروم بذار..  پسرم کنممی التماست.. اراد ـ

 دیگه زوریه ـ گفتم باخنده

 باشه راحت خیالم بذار... گرفتم وقتم من...  کناری محضر همین بریم بیا.. ارره ـ
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 هخون یه با خونه کار یه انتظار از دور و محضر رفتیم... دادم رضایت باالخره کردمو فکر کمی... اراد کنم می خواهش

 ...زد نامم به شمال تو ویال یه و تهران تو متری452

 و دکر گرمی خدافظی آخرشم زد نامم به همرو حال بهر کردم؟ می چیکار اینا با دقیقاً باید من بودم شده گیج واقعاً

 دارم؟ ازت دیگه خواهش یه من...  آراد ـ گفت

 نه؟...  خوب ـ کردی؟ ازدواج تو ـ چی؟ گفتم

 سئوال نه داری خواهش گفتی شما ـ کنی؟ ازدواج خواینمی ـ

 کن ازدواج داری دوست که کی هر با...  ببینم رو عروسیت میخوام ـ

 ...ببینم عرسیتو منم فقط

 ...خواهشا این از باشه تا...  بااااشه...  دلم تو

 زد فکری یه همونجا... داد بم هتلشو آدرس و موبایلمو شماره و...  رفت و زد لبخندی...  دممی خبر بهتون ـ گفتم

 گفتم و بامین گوشیه زدم زنگ بعد و محضر همین برسونه خودشو گفتم و آشنا وکیل یه به زدم زنگ اول... سرم به

 ...شد چی به چی نفهمیدم درست... اینجا بیان پاشین تایی سه االن همین

 نبامی) هابچه به رو گفتم بشون رو همه...  و کارخونه و بابا قضیه همه رسیدن همشون که نکشید طولی خوب ولی

 (آبتین/  هیراد/ 

 باال کارخونه اون کنم عمل قولم به میخوام من خوب کنم جبران دزدیارو پوالی بودم داده قول بتون ـ دادم ادامه

 چند هر. بشیم شریک هم با و بزنم شما نام به رو کارخونه سهم از چهارم دو میخوام من.. شه تقسیم تا 4 ما بین

 .رفیقیم اول وهله در که

 هیرادد؟ جان بگو ـ هیراد

 آراددددد؟ گیییمی راست ـ ابتین

 ...شد حل هم آتوسا بابای شرط..  ایووول... داداش گرم دمت بابا ـ بامین

 کنیم شروع شراکتمونو زودی به شد قرار و.. شد تقسیم تا 4 بین( منتخب وکیل وسیله به)کارخونه آخر در

**** 

 خبره؟؟ چه اینجا نفهمیدم هان؟... شدم پاتوق وارد

 نخوره دیوار به میز اون باش مواظب اما ـ

 ...کنید وصل سر تا سر رو پرده این اره ـ آبتین ـ
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 کنین؟ می چیکار دارین هیراد؟ ـ گفتم و رفتم هیراد کنار

 ...زدیم زنگ بت کلی... دینمی جواب گوشیتو چرا... آراد سالم...  ـ هیراد

 خبره؟ چه اینجا حاال... نفهمیدم بود سایلنت ـ

 شادومادههه عروسی واسه اینا ـ گفت و کرد ای خنده هیراد

 رفیق....  داداشمونه عروسی

  گفتم هنگ با مونده باز دهنم... کرد اشاره بامین به ابرو با بعد و

 اررررررره؟ ـ

 !آرررره بله ـ هیراد

 آخه؟ چی یعنی آآررره که بله زدی؟ زر باز تو هیراد ـ

 ... با عروسیه...  دیگه نشاطم خوب بابا ـ هیراد

 ایلووس تمام بودن ریخته بیرون پاتوقو وسایل تمام... بود شده عروسی تاالر شبیه...  بودن کرده چیکار رو پاتوق

 شده هکشید سفید تور پرده دیوار دور تا دور و میشه برگزار عقد مراسم انگار که پاتوق توی...  بودن گرفته سفید

 ...بود

 بود شده چیده شیکی خیلی طالیی و کمی سفید تمام عقد سفره پاتوق وسط

 ...سلیقه ایووول بابا

 گفتم زدمو کمرش پشت.... کردمی نظارت چی عینه داشت بامین

 نکنیااااا فراموش و مار کردی عروسی ـ

 کنه فراموش شو شریک و داداش بهترین آدم میشه مگه ـ گفت خنده با و..  برگشت

 ...کردمی اذیتم بامین از دوری واقعاً... کردیم بغل رو همدیگه محکم بعد و

 !!!بچههههه میده شیر بو دهنت هنوز تو اخه ـ گفتم و ریختم بهم موهاشو

 پررووو بچه...  هه ـ گفتم تند...! خوب عاشقم کنم؟ چیکار ـ بامین

 میشه برگزار کجا دقیقاً عروسی حاال... میاره من واسه دلیلیم چه

 حیاط تو بیرون میرون همه بعد... عقده پاتوق تو اول ـ بامین
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 میکنی؟ دعوت کیا حاال... باشه مبارک ـ گفتم کردمو ایخنده

 ...همه و اترین ابجی ـ گفت و کرد شیطونی یخنده بامین

 آآررررررره؟ ـ گفتم کشیده خندیدمو ـ گرفت زو چه کثافت

 ...کردیم بغل رو همدیگه محکم بار دومین برای بعد و... آره ـ گفتم خنده با بامین

 

 یکم و سی فصل

... ودمب برگشته دانشگاه از تازه که منم و بود خونه کار معمول طبق امیر بابا... اومدم بیرون اتاقم در، زنگ صدای با

 ...باباامیر... مامانم... خودم... بود خرد کس همه و چیز همه دست از اعصابم روزه، چند این عادت طبق و

 ...آراد وقتا بعضی حتی

 من از مغرورتر که اونم و بزنم زنگ بهش نداد اجازه غرورم شب، اون بعد که آرادی

 ...نبود آشنا بود آیفون پشت که مردی چهره

 ..بفرمایید بله ـ

 متین؟ خانم ـ مرده

 ...هستم خودم...  بله ـ

 در؟؟ دم بیاین لحظه چند میشه... میشم مزاحم پیک از ـ مرده

 ...میام االن! ... حتماً ـ

 ...در جلوی رفتم و سرم رو انداختم شال یه سریع و

 ...دستم داد رو شده بندی بسته پاکت یه مرده

 ...کنین امضا رو جا این میشه اگه ـ مرده

 که طور همون... چیه توش بدونم بودم کنجکاو خیلی... شدم خونه وارد و کردم امضاء... دستم داد رو ایبرگه و

 ...زمین رو افتاد توش از چیزی یه... کردم باز پاکتو بودم، حیاط وسط

 ...بود عروسی کارت.. داشتم برش

 ...چرخیدمی که بود شده پانچ برگه یه روش که بود چوبی قلب یه.. بود خوشگل خیلی
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 میرا اقای: بود شده نوشته هم برگه پشت...  معموالً مینویسن کارتا تو که بود چرتوپرتایی این از هم برگه روی

 ..محترم خانم دختر و متین

 ...چرخوندم کارتو

 ...کردم هنگ بود، شده حک چوبی قلب رو که اسمایی دیدن با که

 ...بودن شده حک التین به که...  خشگل اسم دوتا

 ...بامین و آتوسا

**** 

 الوووو ـ

 ...جووون اترین سالم به ـ آتوسا

 میگه؟ چی کارت این درد سالمو ـ

 دستت؟ رسید باالخره...  اِ ـ آتوسا

 بودی؟ نگفته من به چرا تو بعله، ـ

 ...است دیگه روز 3 عروسی دیگه نفهمیدی دیر هم خیلی حاال.. شد یهویی آخه ـ آتوسا

 هستی؟ کجا حاال ـ

 نکردی؟ نگاه آدرسو ـ آتوسا

 تو به زنگیدم که بعدشم... کردم هنگ داماد، عروسو اسم به خورد چشمم... بابا ن ـ

 کن نگاه آدرسو برو حاال ـ آتوسا

 ...کردم هنگ دوباره آدرس بادیدن که... برداشتم بود، کنارم که کارتو

 پاتوق؟؟ آتوساااا، ـ

 ...ازت داشتم سئوالی یه اترین، راستی... باشه کجا داشتی انتظار... دیگه آره ـ آتوسا

 ...بگو چی؟ ـ

 ...بهمون کنی معرفی خوب فیلمبردار و عکاس یه خواستممی... نگرفتیم آتلیه هنوز ـ آتوسا

 ...آتوساااا نکنه درد دستت واقعاً ـ
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 ...شلوغه سرت که تو...  خب ـ آتوسا

 شلوغی؟ کدوم بدونم میشه: گفتم حرص با

 ...منیناااا ساقدوش مثال تو ـ آتوسا

 ساقدوش؟ چی؟ ـ

 ...پس ن ـ آتوسا

 باهاش کنممی هماهنگ خودم... هست خودمون هایبچه از هم فیلمبردار... هستم من عکاسو...  حاال خب ـ

 باشی؟ خودت عکاس میخوای مطمئنی ـ آتوسا

 ...استادم خودم موهای کردن درست تو من... نباش نگران تو...  آره ـ

 هاااا منه عروسی...  اترین ـ آتوسا

 خوبه؟... آرایشگاه میرم... بابا باشه ـ

 عالیه...  آره ـ آتوسا

 ...کنم هماهنگ و فیلمبردار بزنم زنگ میخوام نداری؟ کاری فعالً پس ـ

 !!عاشقششقتم...  اترینی ن ـ آتوسا

 ..خداحافظ بسه باش بامین عاشق همون تو...  خوادنمی ـ

 ...خدافظ ـ آتوسا

 ...کرد قطع را گوشی و

 ...داشت آتلیه هم داداشش... بودن عکاس جد اندر جد که گرفتم دانشگاهمو یهمکالس سوگند، یشماره سریع و

 ...سالم الو ـ سوگند

 خوبی؟..  سوگند سالم ـ

 ...کردی ما از هم یادی یه تو.. عجب چه ـ سوگند

 زدم زنگ دارم کارت االنم ـ

 داری؟ کار چه حاال... بیشعوری خیلی ـ سوگند

 ...خواممی فیلمبردار یه ـ
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 کنی؟ نمی هم فیلمبرداری خودت مگه... وا ـ سوگند

 تونه؟می داداشت... تونمنمی فیلمبرداری ولی دارم من شو عکاسی..  دوستمه عروسی...  بابا چرا ـ

 ...کنه قبول تویی چون شاید... بپرسم ازش باید  دونمنمی سامیار؟ ـ سوگند

 بدی؟ خبر بم کنیمی صحبت باهاش ـ

 ...زنممی زنگ بهت دیگه ربع یه... اره ـ سوگند

 خدافظ فعال پس... عزیزم مرسی

 خدافظ ـ سوگند

 یچ دیگه دونمنمی وگرنه.. شن جور را فیلمبردار این کنه خدا.... کشیدم راحتی نفس یه کردم، قطع که را گوشی

 ...کنم کار

 ...زد زنگ سوگند باالخره که کردم مشغول پرت و چرت کارهای به خودمو ربع یه

 ...سوگند...  الو ـ

 ..سامیارم... نیستم سوگند ـ سوگند

 ...بود دااشش...  وااای ی ی ااای

 شمااا؟ خوبین.... سوگنده کردم فک ببخشید وای ـ

 خوای؟می فیلمبردار تا چند حاال... مرسی ـ سامیار

 احتماالً چون) خواممی باغ واسه هم عکاس یه... بهتره باشی خودت شون یکی...   دیگه باشن توتا باید کم کم ـ

 (بودم آرایشگاه موقع اون

 میخواین؟ کی واسه کنممی هماهنگ دوستام از یکی با...  باشه ـ سامیار

 دیگه روز 3 ـ

 ...کنه هماهنگ اون خود با که دادم بهش بامینو شماره هم بعد و

 ...کردم قطع و

 ...شدم راحت...  اوووف

 ...شدم ولو مبل رو
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 ...شدم راحت کردممی فک

 ...بود اولش تازه این ولی

 نیاد؟ در خوب عکساشون اگه... کنم رزرو کجا آرایگاه... بپوشم لباسی چه که این فکر

 ...کردمی دیوونم داشت فکرا جور این...  خالصه

 ...کردم باز لباسمو کمد رفتم

 ...کردنمی راضیم هیچکدوم ولی... بیرون ریختم داشتم، پیرهن چی هر

 ...بهم بود زنگیده گوشیم که بخرم لباس برم بودم این فکر تو

 هیرسایی الووو: برداشتم ذوق با

 خوبی؟ جوووونم اترین سالم ـ هیرسا

 ..شما هایاحوالپرسی  از ـ

 ن؟ یا خوبی...  نکن اذیت...  اِ ـ هیرسا

 ...بهتری تو ـ

 ...بره یادم رو تو میشه مگه گرنه و خدا به اترینی بود شلوغ سرم ـ هیرسا

 خبراا؟ چه حاال... شدم خرر باشه ـ

 شنیدی که رو عروسی خبر ـ هیرسا

 ...بابا آره ـ

 ...ندارم  لباس من...  چیزی یه...اترین راستی... ندارم این از بهتر خبر ـ هیرسا

 خرید؟ بریم پس...  اتفاقا ندارم منم ـ

 بریم؟ کی هستم که من آره ـ هیرسا

 فردا؟ یا خوبه؟ امشب ـ

 ...بهتره امشب کنم فکر ـ هیرسا

 خوبه؟...  دنبالت میام 1 ساعت پس ـ

 ...عالیه... آره ـ هیرسا
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 کاری؟ فعالً پ ـ

 خداحافظ بوس...  بوس..  ن ـ هیرسا

 خدافس ـ

**** 

 ...ببینم بچرخ دور یه...  شدی ماه... هیرسا واااای ـ

 ...زد چرخ یه هیرسا

 ...بود شده ماه واقعا آسمانی آبی لباس اون توی

 همین؟؟ پس ـ هیرسا

 ...آره ـ

 ...دربیاره تنش از لباسمو هیرسا تا بستم را پرو اتاق در و

 ...اومد بیرون اتاق از دست به لباس هیرسا بعد، دقیقه چند

 بیرون زدیم مغازه از  هیرسا با لباس، کردن حساب از بعد

 ....گشتیم که بس شدم خسته ـ دیگه کن انتخاب چیزی یه هم تو اترین ـ هیرسا

 ...بود باز خیلی مدلش بودیم، دیده  لباس چی هر حاال تا آخه... گفتمی راس

 ماشاهلل نداشتن هم چیزا اینجور از و کت و مال و شال

: پیچیدمی گوشم تو آراد، مغرورانه صدای و میوفتادم آراد با خریدم اولین یاد میومد خوشم که هم کدوم هر از

 خب؟؟؟.. دارم مشکل باز ییقه با کال من... ببین

 ...شدم منصرف لباس اون خریدن از لحظه همون منم و

 کنی؟؟می نگاه لباسا به اصال...  اترین ـ هیرسا

 ...دیگه کنممی نگاه دارم...  بابا چرا...  چ... آهان...  هاااا ـ

 مه خیلی و بودم عاشقش من که رنگی... بنفش لباس یه به خورد چشمم... کردممی نگاه رو لباسا که طور همین و

 ...میومد بهم
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 و شدیم گشاد گشاد کمر از و بود تنگ لباس یباالتنه... بود دکلته اشدیگه طرف و داشت کلفت بند یه طرفش یه

 حریری کت یه  که این بهتر همه از و بود خشگل خیلی کالً... داشت دنباله هم ذره یه.. داشت پف خیلی دامنش

 ...داشت باحالی خیلی مدل و بود بلند استین که داشت هم ناز و خششگل خیلی بنفش

 خوبه؟ این...  هیرسا ـ

 ازن خیلی تنم تو خدایی... کردم پرو لباسو و رفتم منم باالخره بپوشش برو نازه خیلی آرره وای: کرد ذوق هیرسا

 ...بود

 ..کرد تأیید هم هیرسا

 ...خریدم همونو منم

 ...خونه برگشتم منم و خونشون رسوندم رو هیرسا خوشمزه، شام یه خوردن از بعد باالخره، و

**** 

 اومدی؟؟؟...  اترین: اومد هزارم بار برای هیرسا جیغ صدای

 ...پایین شدم سرازیر هاپله از و زدم قاپ دوربینمو کیف برداشتم، مو بادمجونی صندالی

 ...کنیمی جیغ جیغ چقد... دیگه اومدم -

 ...آرایشگاهه گفت زد زنگ آتوسا... شد دیر... کوفت – هیرسا

 ...بریم بدو پس

 ...آرایشگاه سمت به افتادم راه هیرسا با و برداشتم کلیدی جا رو از هم سوئیچو و

**** 

 آمادست؟؟؟ چی همه رسیدی؟؟؟ سامیار -

 حاضره؟؟؟ عروس...  آمادست داماد... آره... آره – سامیار

 ...فرستممی عروسو االن من... آره -

 ...آتوسا سمت برگشتم و کردم قطع گوشیو و

 ...آرایش و موها اون با مخصوصا... بود شده خششگل و خواستنی واقعا... عروسی سفید لباس تو آتوسا

 ...منتظره داماد آقا... خانم عروس خب -

 برم؟؟؟ یعنی: گفت و کشید عمیقی نفس آتوسا
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 ...آرایشگاه در سمت دادم هلش و زدم لبخندی

 در از هم آتوسا باالخره و زدیم دست هم بقیه منو و... کشیدن کِل به کرد شروع آرایشگاه تو خانومای از یکی

 ...شد خارج آرایشگاه

 ...بود کرده تنش لباسشوهم... بود شده تموم موهاش آرایشو اونم... کردم نگاه هیرسا به

 آتلیه؟؟؟ میان االن اینا بریم؟؟؟ هم ما – هیرسا

 ...گردنمی خیابونا تو فیلمبردار با ذره یه چون... میکشه طول ذره یه -

 ...آهااان – هیرسا

 ...بگیری عکس باید هم تو تازه... اینجا نداریم کاری چون... آتلیه میریم االن ما خب ولی -

 ...خدا رو تو کن ولم اترین – هیرسا

 ...نداریم کن مِل کن، ول -

 ...شدیم خارج آرایشگاه از باهم و کشیدم رو هیرسا دست بعد، و

 ...رسیدیم آتلیه به زود، خیلی

 ...شدیم آتلیه وارد هیرسا با

 عکسای همراه به بودمو گرفته خودم دیروز که رو اینا آتوسا اسپرت فیلم سرنره، حوصلمون اینکه واسه

 ...دادم هیرسا نشون اسپرتشون

 ...فیلمااا این نازن چقدر... عزیزم واااای – هیرسا

 بودی؟؟؟ ندیده اسپرت فیلم حاال تا مگه -

 ...ن – هیرسا

 ...زدن رو آتلیه در که ببینه فیلمو دوباره خواستمی و

 ...اومدن بامین و آتوسا... واای – هیرسا

 ...پرید جاش از جت عین و

 ...کردم باز درو رفتم منم

 ...شدن آتلیه وارد بامین و آتوسا
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 ایخط با مشکی کراوات و سفید مردونه پیرهن... مجلسی مشکی شلوار کت اون با... بود شده خشگل واقعا بامین

 ...داشت رنگ سفید نوار هم کتش ییقه یلبه آخه... سفید

 ...دیگه درخشیدنمی آتوسا با قشنگ خالصه... بود کرده درست خشگل خیلی موهاش

 ... بود ناز خیلی شون یکی که... آتوسا تکی عکسای بعد... داماد تکی عکسای گرفتن به کردن شروع

 بود فتهگر اونو ربان و دوشش رو بود انداخته گلشو دسته و... بود اینوری سرش فقط... بود دوربین به پشتش آتوسا

 ...دستش

 ...گرفتم شونو نفری دو عکسای بعد و

 ...بود ناز واقعا عکساشون

... بود ساآتو سر زیر دستش... آتلیه نفتی آبی تزئینی یکاناپه روی بود انداخته مثالً رو آتوسا بامین یکیش، تو

 ...بود گرفته بوسیدن ژست هم بامین... بسته چشاش و بود عقب سرش آتوسا

 و بود دوشون هر سر روی آتوسا تور... بامین گردن دور بود اندخته رو دستش آتوسا هم، دیگشون یکی

 ...بود همدیگه سانتی یه فاصله تو صورتاشون

 اآتوس... بود شده حلقه آتوسا کمر دور دستش.  بود ایستاده بامین توش که بود عکس یه هم شون شاسی عکس

 هب بود زده زل اش،عسلی عاشق نگاه با هم بامین... بود بسته چشاش و بود داده تکیه بامین یسینه به سرشو

 ...آتوساااا

 ...گرفتم ازشون هم دیگه عکس عالمه یه و

 ...باغ رفتن بامین و آتوسا باالخره و

 ...گرفتم اونو عکسای و دادم هیرسا به مدل عالمه یه منم

 بامین و آتوسا شاسی عکس رو نشستم منم... برد اونو و هیرسا دنبال اومد هیراد که بود نیم و 4 حدودای ساعت

 ...کردم کار

 ...نکشید طول بیشتر دقیقه 42 که

 ...فلشم رو ریختم عکسو

 ...بیرون زدم آتلیه از و برداشتم بود کاور تو که لباسمو

 دیگه ساعت دو تا گفتم بهش و... کرد،می چاپ مشتریامو عکسای همیشه که جایی همون دادم عکسو راه سر

 ...خوامشمی
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 ...بود کرده درست رو هیرسا و آتوسا که آرایشگاهی همون طرف رفتم خودمم و

**** 

 !!!شدی چی... عزیزم واای - آرایشگر

 پایین ولی... بود شده شینیون موهام... بودم شده خشگل که اینقدر کردم هنگ خودم... رفت کنار آینه جلو از و

 ...بود کمرنگ خیلی یاسی تقریبا هم آرایشم... بود کرده فر اونارو و بود باز موهام

 کوتاه مانتوی آرایشگاه، پول کردن حساب از بعد و فرستادم بوس خودم واسه... بودم شده ناز خیلی خدایی

 هک اونجایی رفتم سریع... شدم خارج آرایشگاه از و... سرم رو انداختم هم مو یاسی سبک شال پوشیدم، مشکیمو

 من یآتلیه اسم هم پایینش آخه... کردم حال خیلی... بود شده ناز واقعا... گرفتم تحویل عکسو و... دادم عکسو

 ...بود خورده

 ...نیومدن هنوز دوماد عروس فهمیدم رسیدم، پاتوق به وقتی

 از بعد.. .بینممی آرادو حتما االن دونستممی... کوبیدمی امسینه به تندتند قلبم... شدم پیاده ماشین از استرس با

 دهش چراغونی پاتوق جلوی... بود باز پاتوق بزرگ در.. پاتوق سمت برداشتم قدم... کشیدم عمیقی نفس... روز چند

 ...بود

 ... اومد سمتم به و دید منو اونم... بود آبتین... اِ... بیرون اومد یکی که... تو برم در از اومدم

 ...اترین سالم - آبتین

 (بود تنش ایسرمه شلوار کت بود، شده تیپ خوش خیلی کثافت... )چطوری؟؟؟...  آبتین سالم...  به -

 ...خوبم - آبتین

 یاریش؟؟می... پشته صندلی رو آتوسا بامینو شاسی عکس... بگیر منو سوئیچ این... آبتین... اِ -

 ...آره - آبتین

 رو اآتوس بامینو یشده بندیبسته هم،عکس بعد دقیقه چند... رفت ماشین سمت به و گرفت دستم ار سوئیچو و

 ...آورد

 بودم؟؟؟ توش قبال من که اتاقی تو میاریش آبتین -

 ...بریم...  باشه - آبتین

 دور تا دور... بود شده رویایی واقعا... کردم هنگ... پاتوق تو گذاشتم که پامو...  افتاد راه من دنبال طور همین و

 ...بود شده چراغونی باغ جای همه... بود گل سبدای از پر پاتوق، وسط سنگی یجاده
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 ..داشت قرار خشگلی دار پایه خوری شیرینی و خوری میوه روش که... بود میز یه درختی هر زیر

 ...بودن شده هَرَس ها،درخت یهمه دیدم کردم که دقت

 ...بود دوماد عروس جایگاه هم پشتش که بودن کرده درست رقص پیست یه هم باغ وسط

 ...بود شده تزیین گال انواع با هم دورش و... بود تاپ مثل که خشگل خیلی چوبی ینفره دو نیمکت یه

 چیده سالن وسط خششگل عقد سفره یه... شدم ساختمان وارد کردم، وارسی جارو همه قشنگ که این از بعد

 ...طالیی هایرگه و سفید ترکیب با... بود شده

 وت مهمون هم عالمه یه و... بود پادشاها صندلی مثل که بود خشگل صندلی تا دو هم پشتش و... بود خشگل واقعا

 ...اومد طرفم به دید، منو تا هیرسا... بود ساختمون

 ....اترین شدی جیگری چه...... وااای - هیرسا

 ...نریز زبون زیاد... برووو -

 ...خنده زیر زد هیرسا

 ...نیستاااا هم سبک همچین عکسه این...  اترین: اومد آبتین صدای که

 ...نبود یادم اصالً...  واای ای -

 ...باال رفتم هاپله از سریع و

 اتاق یگوشه هنوز چمدونم... بود نشده جا جابه هیچی آخه... بود نیومده اتاق تو هیشکی انگار... شدم اتاقم وارد

 ...بود

 ...بیرون رفت و گذاشت تختم رو عکسو آبتین

 ...کردم تنم روش از کتشو کردم، عوض لباسمو منم

 ...بود شده بنفش کال چشمام

 ...آراد به خورد چشمم که... پایین اومدم سریع هاپله از

 ...میاد بدش رسمی لباس از گفتمی یادمه

 کت با... بودش بسته شل که ساده مشکی کروات... سفید مردونه پیرهن... بود کرده پاش لوله مشکی شلوار

 ...بود ریخته صورتش تو معمول طبق و بود کشیده اتو موهاشو... مشکی اسپرت

 ...بش بودم زده زل طور همین
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 ...زدمی حرف هیراد با داشت و نبود من به حواسش اون ولی

 ...میان اینا بامین االن... هاااباشه چیز همه به حواست هیراد - آراد

 ...بود پوشیده کرم شلوار کت اونم... شد دور و گفت ایباشه هیراد

 ...دید منو که برگردوند سرشو آراد

 ...بود شده نامنظم نفسام... هزاااار222 رو رفت قلبم ضربان

 اترین؟؟؟؟: کرد زمزمه لب زیر....... من به بود زده زل هم آراد

 ....بود هنگ تو اونم انگار

 ... اومد سمتم به آروم آراد... دیدننمی منو جمعیت که بودم ایستاده جایی تو من

 ...سالااام: گفت و سمتم کرد، دراز دستشو بود، زوم روم که طور همون

 ؟؟؟...سالم فقط همین؟؟؟

 ...درمیاد اشکم وایسم، اونجا اگه دونستممی

 و عقب برگشتم و من به شد کشیده دستم... برداشتم که اولو قدم برگردوندم، رومو و دادم تکون سری بغض با

 ...امن جای یه افتادم

 ...پیچیدمی گوشم توی آراد قلب تپش صدای....... شد حلقه دورم آراد دستای

 ...نامرررد بود شده تنگ واست دلم: گفت گوشم زیر آروم آراد

 ...بودم کرده هنگ

 ...منم: گفتم آروم

 ...بود آراد صورت روبروی صورتم... باال آوردم سرمو

 ...خورد گره آراد ایسرمه نگاه تو من بنفش نگاه

 ...اومدن دوماد عروسو: گفت یکی صدای که شدمی خلق رمانتیک یصحنه یه داشت

 ...دویدم حیاط سمت به و گرفتم فاصله ازش منم و شد جدا من از سریع آراد

 ...بود شده انداخته برق و بود شده زده گل... پاتوق تو پیچید آشنایی زرد یپورشه
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 هورای و جیغ و دست صدای و شدن پیاده ماشین از دوماد عروسو بعد، و کردن روشن ماشین جلوی آبشار تا دو

 ...شد بلند مهمونا

 ... کنم فکر بود سونامی... کنم عرض چه که سیل... شد شروع تبریکات سیل که هم بعدش

 ...داشت و عقد اتاق حکم که شدن خونه سالن وارد کردن، پیدا نجات سونامی از آتوسا بامینو باالخره

 و بودیم گرفته آتوسا بامینو سر باال توری سفید یپارچه یه هیرسا منو... بودن جمع عقد اتاق تو مهمونا یهمه

 ...سابیدمی قند داشت آتوسا فامیالی از یکی

 ...بله جمع، بزرگترای و مادرم و پدر یاجازه با: پیچید سالن کل تو آتوسا صدای باالخره و... خوند رو خطبه عاقد

 که طور همون هم، بعدش و شد بلند... هورا و جیغ و دست صدای ،(برعکس) داد رو بله هم بامین که این از بعد

 ...تبریکات سونامی... دونیدمی

 که دوماد عروس سر... کردنمی فیلمبرداری خوب جدی... ن... فیلمبردارا کار رو شدم زوم کردم پیدا فرصت منم

 ...بگیم تبریگ رفتیم( ایگلّه) هم با همگی... آبتین و آراد همراه به هیراد و هیرسا منو شد، خلوت ذره یه

 ...باشه مبارک گممی دلم ته ته ته از... شد راحت خیالت و رسیدی عشقت به که هم تو... جونممم آتوسا... خب -

 ...کنه رحم بهت امشب خدا... ادا نازو این و قیافه تیپو این با: گفتم گوشش تو بعد و

 ...بازوم به زد محکم و شد قرمز هم آتوسا

 زنی؟؟؟می چرا... وحشی... آی -

 ...سایلنت رو برم دادم ترجیح منم... رفت بهم ایگنده یغره چش آتوسا

 ...باغ تو ریختن مهمونا یهمه بعد، و گفتن تبریک یکی یکی هم بقیه

 ...وسط ریختن همه و کرد زدن آهنگ به شروع هم ارکست

... برقصن هم با تا کردم بلند و دوماد و عروس رفتم و شدم قدم پیش من باالخره... آهنگ تا سه - دو از بعد و

 ...رقصیدن به کردن شروع بامین و آتوسا و گذاشتن حال با آهنگ یه... کردن خالی پیستو

 ...میومد سمتم به که دیدم و آراد حین، همین در

 ...ببینه تورو میخواد یکی میای؟؟؟ لحظه یه اترین، - آراد

 بود، امیر بابا سال و همسن تقریبا ک... مسّن مرد یه که رفتم میزی سمت به آراد، همراه و گرفتم اونا از نگاهمو

 ...بود نشسته اون پشت صندلی روی
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 ...سالم -

 ...بشین بیا... عزیزم سالم - مرده

 ...شد دور و انداخت من به نگاه یه آراد

 میری؟؟؟ کجا آراد... اِ -

 ...گرفت دستمو مرده که پاشم، اومدم و

 داری؟؟؟ کار چی آراد با تو... بشین - مرده

 کنین؟؟؟ معرفی خودتونو خوایننمی شما... آخه -

 ...آرادَم بابای.... من... چرا - مرده

 آرادین؟؟ واقعی بابای شما یعنی... که اون آراد؟؟؟؟؟ بابای -

 ...ایران اومدم تازه من... دونممی... آره -آراد بابای

 بمونین؟؟؟؟.....  که اومدین -

 ...میمونم بتونم اگه -آراد بابای

 ...کردم نگاه بهش گنگ

 ...بمونم اومدم... آره: گفت دوباره که

 ببینین؟؟؟ خواستینمی چی واسه منو حاال -

 ...ببینمت بودم مشتاق خیلی... بودم شنیده هابچّه زبون از رو تو اسم بار چند -آراد بابای

 ...آهااااان -

 ...کرد صدام هیرسا حین، همین در

 میای؟؟؟ لحظه یه اترینی - هیرسا

 !!!هیرسا اومدم(... گفتم آراد ددی به اینو... )اجازه با -

 ...رفتم هیرسا سمت به و شدم پا جام از و

 چیه؟؟؟ -

 ...برقصیم بریم گمشو...  بخاری بی تو چقد... اترین موند کمرم تو قِر - هیرسا
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 ...کردم قبول خواسته، خدا از که منم

 هیرسا با پس... شدممی هماهنگ آهنگ با هم زود خیلی... گفتنمی بهم اینو همه یعنی... بود خوب خیلی رقصم

 ...رقص پیست تو رفتیم

 ...رقصیدم کاملو آهنگ تا دو منم و

 من از بعد دقیقه چند هم هیرسا و... نشستم خالی میزهای از یکی پشت رفتم و کردم اعالم استعفامو هم بعد و

 ...اومد

 ...داشت ادامه طور همین عروسی

 من و بود در روبروی دقیقا هیراد... زدیممی حرف و بودیم نشسته میز یه دور آراد، و هیراد و آبتین و هیرسا منو

 ...شد گرد هیراد چشای یهو دیدم که... در به پشتم

 شدی؟؟؟ چی... هیراد - هیرسا

 ....بات.......  با...  اترین: گفت بریده بریده هیراد

 بابام؟؟؟ -

 باباش؟؟؟ - آراد

 ...داد تکون سرشو هیراد

 ...دیده خودش حتما... بود افتاده مبل رو همونجا ولی... بودم نداده عروسیو کارت بابام به اصال من

 شدم؟؟؟ بدبخت رسماً

 ...باش ریلکس اترین - هیرسا

 ...کنممی سعی: گفتم شدم،می پا جام از که حالی در

 ...دادم تکون امیر بابا برای دستمو و شدم دور هابچّه از و

 ...رفتم سمتش به تند، قدمهایی با و

 ...دادم قورت دهنمو آب

 ...بابایی سالم -

 ...سالم: بهم زد زل

 ...دممی توضیح برات خدا به بابا -
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 خواستم؟؟؟ توضیح تو، از االن من - امیر بابا

 ...ن -

 تو؟؟؟ بیام کنینمی دعوتم -امیر بابا

 از احترامش به همه بودیم، نشسته همه که میزی همون سر کردم راهنمایی بابامو دادمو تکون سری هنگ، با

 ...شدن پا جاشون

 ...اومد ما سمت به آراد، بابای حین، همین در

 خودتی؟؟؟...  خان امیر: گفت من بابای به رو و

 کجا؟؟؟ اینجا کجا؟؟؟ شما... راد آقای... اِ: برگشت بابام

 ...دادن دست هم با بعد و

 ...بودم کرده هنگ واقعی معنای به

 شناسی؟؟؟می ایشونو شما... امیر بابا -

 ...هستن ما یکارخونه دارای سهام بزرگترین از یکی راد آقای... معلومه - امیر بابا

 چی؟؟؟؟؟؟؟؟؟ -

 داشت؟؟؟ تعجب انقد - امیر بابا

 ...آراده بابای آقا، این... امیر بابا -

**** 

 یباقال... بود مفصلی شام... چیدن شد،می تشکیل مربعی میزهای از که ردیف یه رو بود، سرویس سلف که شامو

 االدس نوع سه با... ماهی با پلو سبزی... ماهیچه با پلو سبزی... زعفرونی مرغ با پلو زرشک... زعفرونی مرغ با پلو

 !!!خوشمزه و کامل یبره تا 4 البته و... اندونزی و ماکارونی فصل،

 ...میز به کردن حمله چی عین همه اینکه خالصه

 ...بودم بابام کارای هنگ من ولی

 ...خندیدنمی و گفتنمی بودن، نشسته میز یه سر آراد، بابای با

 خوری؟؟نمی شام... اترین - آراد

 اَن؟؟؟ تا دو ما باباهای واقعا اونا... آراااد -
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 داری؟؟؟ شک - آراد

 ...شک به برسه چه... ندارم شو باور ؟... !!شک -

 ...کنارم نشست دوباره بود، شده پا جاش از که آراد

 ...رسیدم خواستم، چی هر به بچگی از من... اترین ببین - آراد

 چیه؟؟؟ منظورت -

 ...بخوریم شام بریم شو پا... میشه درست چی همه... نباش نگران: گفت و زد لبخندی

 شتپ رفتم و کشیدم ماکارونی ساالد و مرغ با پلو باقالی کم یه شدم، پا جام از که بود، چی آراد صدای تو دونمنمی

 ...میز

 ...میز پشت برگشتن و کشیدن شامشونو هم هابچّه بقیه

**** 

 ...تانگو رقص واسه شن آماده که... خوایممی دیگه زوج تا دو با دومادو و عروس حاال...  خب: کرد اعالم ارکست

 ...شد بلند دست صدای دوباره

 ...وسط رفتن آتوسا فامیالی از زوج یه

 ...بودن آماده هم بامین و آتوسا

 ...کرد دراز سمتم به شو دست ایستاد، جلوم آراد حین، همین در

 میدی؟؟؟ افتخار -آراد

 ...بابام به بعدش و کردم نگاه آراد به شده گرد چشای با

 برم؟؟؟... یعنی... یعنی این... کرد باز و بست چشاشو و داد تکون سری لبخند، با امیر بابا

 ...شدااا خسته دستم -آراد

 ...رفتیم رقص پیست به هم با بعد، و آراد دستای تو گذاشتم دستمو

 ...رقصیدن به کردیم شروع ما و..... شد حلقه کمرم دور آراد دست همزمان، و... گذاشت آروم آهنگی ارکست

 ...کردنمی نگاه آراد منو به داشتن لبخند با شونم تا دو که... خورد آراد ددی و امیر بابا به چشمم رقص، حین در

 دیدی؟؟؟ باباهامونو... آرااااد: گفتم آروم
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 ...آره -آراد

 ن؟؟؟...شد درست چی همه -

 ...باشه اینطوری امیدوارم... یعنی... میرسه نظر به اینطور -آراد

 ...باش مطمئن... ن امیدوار،: گفتم بابام به نگاهی با

 ...عزیزم دارم دوستت: گفت گوشم زیر آراد و.... زدم چرخ یه من باال، گرفت دستشو آراد، موقع همین

 

 آخر کالم

 اترین

 اترین؟؟؟ بریم -آراد

 ...مونده کاری اصل... وایسااا.... ن -

 کاری؟؟؟ اصل: گفت تعجب با آراد

 ...نداریم نفره دو عکس ما... آره -

 ...برداشتم کنارم از دوربینمو و

 ...کردم تنظیمش آراد قد رو... کردم باز شو پایه سه

 بعد ثانیه 22 که گذاشتم دوربینو... مجنون بید یه زیر... چوبی نیمکت یه خششگل، جای یه... بودیم پارک تو

 ...بگیره عکسو

 خم ذره یه دوتامون... چسبوند خودش به منو... کرد حلقه کمرم دور دستشو... جلوش رفتم... بود ایستاده آراد

 ... بود دل ته از واقعا که لبخندایی... زدیم عمرمونو لبخندای ترینپهن و دوربین سمت شدیم

 :بعد و کشید طول ثانیه 9 اینا یهمه

 !!!چیک

 «آراد»

 ....کردم شروع میزدمو خودم به باید که حرفایی منم دوربین، چیک چیک صدای با... شدم خیره دوربین لنز به

 میشه تموم حال هر به که قصه یه.. قصسسس یه زندگی داشتم عقیده ـ
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 !!!داستانه اخر اینجا! آره... قصه آخر به رسیدیم ما شاید

 اینکه میمونه که مهمی چیزه تنها.. رسممی خواستم به همیشه مثه دارم االن و... خواستم رو اترین... آراد...  من

 رادیکال یه زیر شاید یا... وفاداری و صبر از کوهی اعتماد از سقفی زیر... نگهدارم رو« Love» عشق این باید

 پایان

18/2/91 

 11:27 ساعت

www.negahdl.com 

 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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