
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .سایت نگاه دانلود تهیه و منترش شده، و متامی حقوق آن نزد این سایت محفوظ است دراین کتاب 

 شناسنامه ی کتاب

 رماندسته بندی: 
 نوازش: رمان نام

 دانلود نگاه انجمن کاربر آرادل: نویسنده
 پلیسی طنز، معامیی، عاشقانه،: ژانر
 جانا كاف: ناظر

 .:~ LiYaN:  .:~ویراستار
 shaghayegh_h96: توسط شدهبررسی

 

 خالصه داستان

 فرق خیلی دیگه دخرتای با شهگذشت كه دخرت یه... دخرته یه بهراجع رمان
 كه آتیشی... كشونهمی آتیش به رشوین اسم به مردی رو آرادل زندگی... داره
 همه شهراد اومدن با قراره اما... مونهمی آرادل زندگی روی ردش هاسال برای
 پس تقاص داشته زندگیش یهمه تو كه بفهمه آرادل قراره... كنه تغیر چی
 ...رو پدرش ارهایك تقاص... دادهمی



 

 

2 

 

  نوازش رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 آرادل

 
 
 

 متفاوت جااین قراره چون بزنین؛ حدس رو آخرش رمان، اول خوندن با نکنین سعی: نکته
 .بنویسم

 
 :مقدمه
 خطی چند تا «گذرانید؟می چگونه را خود روزگار». خواستمی انشائی و بود معلمی كاش

 . كنم دل و درد برایش
 را بغض آوردن باال راه داندمی كسی. كنندهخفه بغضی دارم، بغض. نیست راهروبه اصالً حالم
  آیا؟

 . بنامند و بدانند قوی را تو همه است سخت خیلی
 نتوانی و باشی حسرت از سرشار و بشکنی ذره ذره دلت تو تو، اما باشی كوه دیگران برای
 :بزنی فریاد

 یا را؟ گذشته كرد فراموش شودمی مگر دارم، آرزو ، دارم دل ، آدمم هم من خدابه بابا -
  آرزوها؟ از پوشید چشم

. ریخت كه هایتغصه را، هایمتلخکامی كنم ریموو شدمی كاش. شده تنگ خودم برای دلم
 . كن فراموش را همه هم تو

 میان از فقط. بماند جاهمان بگذار. زمین روی افتندمی تاالپی هایتباهاشت بتکان، را دلت
 اگر ترمحکم را دلت. دلت دیوار به بزن و كن قاب. بکش بیرون را تجربه یک هایت،اشتباه

 . ریزدمی هم هایتكینه تمام بتکانی،
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 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 آرادل

 ترآرام و ترآرام حاال! بیفتد هم ایگربه هایعشق آن هم بار این تا. بتکان قبل از ترمحکم
 . نیفتد هایتخاطره تا بتکان

 دانستیمی كاش. بماند باید باشد، باید. است خاطره خاطره كند؟می تفاوت چه شیرین یا تلخ
 . است همین از هم امطاقتیبی كه

 میان قدرچه. شوییمی دلگیر تو و خندممی و سازممی جاری زبان بر را تلخ حرفی كه زمانی
 . سردرگمم افکار این

 صبوری شمارد،می هارالحظه كه قراریبی هایچشم نبودنت، ترس بودنت، ـذت*لـ
 میان كه شنویمی را تلخ حرفی تنها و دانینمی را كدامهیچ طاقتم، كم قلب انتهایبی

 !شوندمی جاری زبان بر ترمتلخ هایخنده
 *** 

 آرادل
 پیاده ازش و كردم پارك در جلوی رو نگمرمشکی ماشین. دیگه یكنندهكسل روز یه بازم
 :گفت یکی كه كردممی باز رو در داشتم. رفتم در سمت به. شدم

 !خانوم ببخشید -
 چمدون یک با باشه سالش ٢٨ -٢٧ خوردمی كه پسر یه. كردم نگاه سرم پشت به خیالبی

 . بود ایستاده
 :گفتم بهش جدی و سرد

 . بفرمایید -
 كرد اخمی. كنهمی برخورد سرد همه این دختری كدوم. داره حق خب. كرد نگاهم تعجب با
 :گفت و
  احمدیه؟ نازی خانم منزل جااین -
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 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 آرادل

  فرمایش؟. بله -
 . اومدم آمریکا از. خانوم نازی نوه. هستم احمدی شهراد من -
 شدم كه حیاط وارد. كردم باز رو خونه در حرفش به توجه بی. بودم شنیده شدرباره نازی از
 . تو بیا یعنی كه گذاشتم باز ور در

 برای رو در وجههیچ به بودم سپرده بادیگاردا به. اومد در شدن بسته صدای بعد لحظه چند
 . نکنن باز كسی

 :زدم داد شدم كه خونه وارد. برداشتم صورتم روی از رو مشکیم عینک
 . ربابه... ربابه -

 :گفت ترس با و بیرون اومد آشپزخونه از سراسیمه
 . اومدین خوش خیلی. خانوم المس -

 :گفتم غلیظ اخم با حرفاش به توجهبی
  كجاست؟ نازی -

 :گفت سریع
 . شركت رفتن -

 اسم دیدن با. آوردم درش جیبم توی از. خورد زنگ تلفنم كه بزنم ایدیگه حرف خواستم
 . شدم عصبانی «شروین»

 :گفتم حرص با و رسوندم قرمز به رو سبز یدایره
  خوای؟می جونم از چی. وضیع آشغال -

 :گفت و داد سر ایقهقهه
 . زنهمی جوش نرمت و خوشگل پوست. هانی نخور حرص -

 :گفتم فریاد با دفعهاین
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 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 آرادل

 خوایمی باز. كشیدی گند به رو زندگیم پیش سال پنج. شو خفه فقط. آشغال شو خفه -
  كنی؟ كارچی

 . كنم كوتاه رو زبونت جوریچه دونممی خودم البته. دارزبون همچنین و... گستاخ و پروا بی -
 . خریدی رو مرگت حرفات این با -
 :زدم داد عصبانیت با و ربابه سمت كردم رو روم. كردم قطع رو تماس بعد و
  كجاست؟ احمد -
 :گفت پتهتته با
 ... باغ... توی... تـ -

 :گفتم سریع
 .بیاد كن صداش -
. بود مرگ هم دستمزدش پس. بود شروین هایوسجاس از یکی احمد. بیرون رفت عجله با
 با كارم اینکه از بعد گفتم و زدم زنگ بود حیاط توی كه بادیگاردهایی از یکی به گوشیم با

 . بیارن رو دخلش و خرابه توی ببرنش شد تموم احمد
 :گفتم غلیظی اخم با بود شهراد اسمش كه پسره اون به رو
 . نیاد در صدات -

 :گفتم سریع كه بگه چیزی خواست
 !هیس -

 از رو تابلو. رفتم بود پذیرایی توی كه هاتابلو از یکی سمت به. نگفت چیزی دیگه و كرد كپ
 . زدم كنار دیوار روی

 سریع. اومد در شدن باز صدای. برداشتم رو بودم كرده جاساز تابلو پشت كه رو ایاسلحه
 . كردم یکشل بود ایستاده در كنار ترس با كه احمد به و برگشتم
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 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 آرادل

 هایقدم با. بیفته زمین روی و بزنه داد درد از شد باعث كردم شلیک زانوش باالی چون
 . زدم زانو جلوش و رفتم سمتش به محکم
 :گفتم عصبانیت با و گرفتم دستم توی رو شچونه

  كنی؟می كار كی برای -
 :گفت نالیدمی درد از كهدرحالی

 . خدا به هیچکی -
 :تمگف و زدم پوزخندی

  نمیگى؟ -
 قبالً كه جایی همون دقیقاً. كردم دیگه شلیک یه سریع. داد تکون نه عالمت به رو سرش
 . لرزید خونه كل كه زد نعره جوری. بودم كرده

 دوباره. ببینم رو كشیدنشون عذاب كه بودم این عاشق. ارزیدمی ولی كشید؛ سوت گوشم
 :غریدم و گرفتم هامدست توی رو شچونه

  بزنم؟ دوباره یا میگى -
 :گفت و كرد پایین باال رو سرش

 . كنممی كار شروین برای. میگم -
 :گفتم عصبانیت با لب زیر
 . شروین بهت لعنت -

 . بستم قدرت تمام با رو در و رفتم اتاقم سمت به هم بعد
*** 
 شهراد
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 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 آرادل

 ایران برگردم گرفتم تصمیم امریکا توی زندگی سال پنج از بعد. ایران رسیدم باالخره! آخیش
 . كنم زندگی نازی پیش برم و
 كسی زدم رو خونه زنگ هرچی. رفتم نازی خونه سمت به راستیک هواپیما اومدن فرود با
 . نکرد باز رو در
 دختر یه و كرد پارك خونه جلوی مشکی فراری یه كه بودم ایستاده كوچه تو چمدونم با

 . شد پیاده ازش
. بود سفید شدت به صورتش پوست. بود مادرش به بیهش قدرچه. من خدای. بود آرادل
 هم موهاش بود، بیرون شال از كه موهاش به توجه با و داشت رنگمشکی كمونی هایابرو

 . بود مشکی
 بود؛ قلمی بینیش. بفهمم رو هاشچشم رنگ نتونستم بود زده مشکی خلبانی عینک چون
 . بود تیز مقدار یه بینیش سر ولی

 :گفتم و رفتم جلوتر. بود پوشیده مشکی هم سرتاپا. بود زده قرمز رژ و بود معمولی هم لباش
 !خانوم ببخشید -

 بود نزدیک داد رو جوابم جدی و سرد وقتی ولی بده؛ جواب ـوه*عشـ كلی با داشتم انتظار
 . گذاشت باز برام رو در حرفی هیچ بی آخرم حرف از بعد. بیارم در شاخ
 شدم كه خونه باغ وارد. بودم كرده هنگ لحظه چند. آوردم در شاخ كه شدم مطمئن دیگه
 . موند باز دهنم

 هم نازی ویالی. بودن كاشته قرمز رز هایگل و بزرگ هایمجنون بید رو باغ دورتادور
 . بود باغ وسط

 از ترسرد آرادل این كه فهمیدم كرد شلیک پسر اون به آرادل و شدیم ویال وارد اینکه از بعد
 . كردممی فکر كه هچیزی اون
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 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 آرادل

 با. خونه از بیرون برد كشونكشون رو خودش لرز و ترس با بود، احمد اسمش كه مرده اون
 :گفتم اخم با بود ربابه اسمش كه خانومه اون به رو اما دونستم؛می رو سوالم جواب اینکه

  طوریه؟همین همیشه كیه؟ خانوم این -
 :گفت كردمی پاك روسریش با رو اشکاش كه طورهمون

 ...بده صبر بهش خدا امیدوارم. بیچاره دختر -
 :گفت یهو بعد
  شما؟ -
 . هستم شهراد -
 :گفت تعجب با
  خانومین؟ ینوه شما -

 :گفت كه دادم تکون مثبت نشونه به رو سرم
 كه كنم دود اسپند براتون برم. شدین خوشتیپ و جذاب قدرچه تخته به بزنم... ماشاهلل -

 . نخورین چشم
 :گفتم رنگیكم اخم با. گرفتم رو زدنم پوزخند جلوی

 !سوال یه فقط. نکنه درد شما دست -
 . پسرم بگو -
  بود؟ كی خانوم این -

 :گفت و كشید عمیقی نفس
 سالشون١٥كه وقتی از... آراستدل اسمشون. هستن خانوم نازی یدخترخونده... هِـــی -

 شدت از... نبود بدنش تو سالم جای یه كردن داشپی كه وقتی بیچاره دختر. جااین اومدن بود
. كردنمی صحبت هیچکی با دوسال تا اومد هوش به اینکه بعدِ. بوده شده بیهوش ترس



 

 

9 

 

  نوازش رمان
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 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 آرادل

 آرادل هم آخرش... خونه آورد رو بود پزشکروان و شناسروان هرچی دوسال توی خانومم
 بهش هاپزشکوانر از یکی تا شکست رو وسایل و زد فریاد قدراون و نیاورد طاقت

 خشن و سرد اومد هوش به اینکه بعد... زمین افتاد بیهوش هم آرادل... كرد تزریق بخشآرام
 مدتی یه برای هم خانوم... بردیممی حساب ازش ما همه ولی بود سالش١٧فقط اینکه با. شد

 .شد هم بدتر هیچ نشد كه بهتر ولی بشه؛ بهتر حالشون تا مسافرت بردنشون
 :فتمگ اخم با
  بوده؟ چی شگذشته توی دونینمی شما -

 :گفت و داد تکون منفی نشونه به رو سرش
 . نه -
 :گفتم اخم با
  چی؟ نازی -
 خبر آرادل یگذشته از هیچکی وگرنه. دوننمی رو آرادل خوردن كتک دلیل فقط ایشون -

 .نداره
 !لعنتی. بیرون فرستادم محکم رو نفسم كالفه
*** 

 آرادل
 دكلته تاپ. بگیرن مهمونی شد قرار شهراد پسره اون برگشت مناسبت به. گذرهمی روز دو

 پوشیدن. بود زانوم باالی تا قدش كه رنگی مشکی كتون شلوارك با كردم تنم مشکی
 به اسمم چپم زانوی باالی دقیقاً. بشه دیده پام روی ـوبی*ـالــکـ*خـ شد باعث شلوارك
 شدمی باعث این و سفید شدت به پوستم و بود مشکی تهنوش رنگ. بود شده نوشته انگلیسی

 . بشه دیده خوبی به نوشته كه
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 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 آرادل

 از یکی به. بود كمرم پایین وجب یه تا قدش. كردم باز رو موهام. پوشیدم رو هامكفش
 . بکنه شالقی لَخت رو موهام بیاد گفتم هامستخدم

 مطمئن لباسم از اینکه بعدِ. ریختم چپم شونه روی رو موهام یهمه شد، تموم كارش وقتی
 . نشستم آرایشم میز پشت رفتم شدم

 تیز یکم سرش كه قلمی دماغ. كمونی ابروهای. بود سفید كه پوستی. شدم خیره صورتم به
 . معمولی هایلب و بود
 تو رو بود ویولون طرح كه انگشترم. كشیدم هم چشم خط و ریمل. زدم لبام به رو قرمزم رژ

 زدم اتاق از و گرفتم دوش عطرم با. بود تکمیل چی همه. كردم استمر دست اشاره انگشت
 . بیرون
*** 
 شهراد
 و كردم تنم هم رو رنگممشکی اسپرت كت. پوشیدم سیاهم پیراهن با رو مشکیم كتون شلوار

 ادكلنم از اینکه بعدِ. اومدنمی خوشم شاد هایرنگ از اصوالً. بستم هم رو مشکیم كراوات
. اومد بیرون خودش و شد باز هم آرادل اتاق در بستم رو اتاقم در تا. بیرون تمرف اتاق از زدم

 جوریاین كسی مطمئناً و بود رسمی مهمونی. هم تو رفت اخمام ناخودآگاه تیپش دیدن با
 نگاه بهم سرد. شدم خیره هاشچشم تو و ایستادم روشروبه سریع. پوشید نمی لباس

 :گفتم و كردم اشاره لباسش به. كردمی
 . نیست مهمونی مناسب اصالً لباست -
 : گفت و كرد نگاهم تمسخر با
  جداً؟ -
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 آرادل

 خیره خالیش جای به متعجب من و شد رد كنارم از باشه جوابم منتظر اینکه بدون هم بعد
 .شدم

 *** 
 آرادل

 وضوح به رفتممی مخصوصم مبل سمت به كه وقتی. رفتم سالن سمت به محکم هایقدم با
 . نشستم مبل رو. كردممی حس خودم رو رو پسرها ـیـز*هـ نگاه

 به داشتم! بده اهمیت كه كیه ولی كردممی حس رو هازن و دخترها نفرت از پر نگاه سنگینی
 . شدم امید چشم تو چشم كه كردممی نگاه ـصنده*قـ*ر جمعیت
 یهازن از یکی پسر امید بودم كرده تحقیق كه جوراون. كردمی نگاهم غمگین

 . كنم تخفه خوادمی دلم قدرچه. شروین وای. بود شروین ایـیـغـه*صـ
 ـیانـت خــ بهش كه بود شخصی اولین امید. برگردوندم رو سرم و زدم بهش پوزخندی

 كارها خیلی انتقامم یشعله كردن خاموش برای من. نبود هم نفر آخرین ولی بودم كرده
 . كردم

 دیدم كردم نگاه وقتی. كنارم نشست یکی كه كردممی هنگا اطراف به جدی ولی حوصلهبی
 .داشتن ماهههفت دختر یه و بود نیما نازی، ینوه عروس رها. من به زده زل باز نیش با رها
  شریف؟ احواالت. خانوم آرادل بر سالم! به -

 :گفتم خشک
 .خوبم. علیک -

 :گفت و خندید
 . خوبه مونمیننی. خوبه هم نیما. خوبم منم شکر، رو خدا -

 :گفتم و كردم اخم
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 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 آرادل

  نذاشتین؟ اسم تونبچه برای هنوز شما -
 :گفت و انداخت باال رو ابروش

 . نچ -
  كجاست؟ -
  كی؟ -
 :گفتم ایمسخره حالت با
 . توننینی -
 . خوابیده اتاقت توی. آهان -
  فهمی؟می كجا از تو بیدارشه اگه -

 :گفت و كرد نگاهم لحظه چند
  .جون دلی -

 :گفت كه كردم غلیظی اخم
 ... جون آرادل حاال. دلی گفتم كردم غلط بابا باشه -
 . بنال -
  بزنه؟ سر بهش بره هی میگی خدمتکارات از یکی به -

 :گفت و شد بلند هم رها شدنم بلند با. شدم بلند و دادم تکون باشه معنای به رو سرم
  كجا؟ -
 :گفتم اخم با
  بدم؟ جواب باید -

 :گفت و نشد ناراحت دونستمی رو القماخ چون
 . تسلیم... بابا باشه -
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 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 آرادل

 بستم رو در تا. رفتم اتاقم داخل به و باال رفتم سالن گوشه هایپله از محکم هایقدم با
 عصبانیتم از تا كشیدم عمیق نفس بار چند و بستم رو هامچشم. نشستم زمین روی جاهمون
 . خورد تخت به چشمم كردم باز رو هامچشم وقتی. بشه كمتر
 موهای رنگ از. بود سفید پوستش. رفتم سمتش به و شدم بلند. بود خوابیده روش رها دختر
 اتاق داخل سفیدی نور یهو. روشنه خیلی ایقهوه موهاش كه فهمید شدمی شدراومده تازه
 بشه بیدار رها یبچه كه شد باعث رعدوبرق صدای. شد بلند رعدوبرق بلند صدای بعد و اومد

 . كنه آرومش تا زدم صدا رو خدمتکارها از یکی. كنه گریه و
 ـینه*سـ به دست. نشستم روش و رفتم سالن كنار مبل سمت به و اومدم بیرون اتاقم از

 .شدم خیره زمین به اخم یه با و بودم نشسته
 مگرفت تصمیم. رفت سر محوصله اینکه تا شدم خیره بقیه به و نشستم جاهمون ساعتی چند
 بیرون اومدم اتاق از. كردم سرم شالمم. پوشیدم رو شلوارم و مانتو و رفتم اتاقم به. بیرون برم
 :گفت التماس با و نزدیکم اومد. دیدم رو امید كه
 ...نکن رو كاراین من با. كنممی خواهش... آرادل -
 . امید كنیمی عصبیم داری كمكم دیگه -

 :گفتم عصبانیت با. كرد سد رو راهم و جلوم اومد كه برم خواستم
 . كنار برو -
 . نمیرم كنیمی ترك منو داری چرا نگی وقتی تا. نمیرم -

 :گفتم كالفه
 . نپرس احمقانه سوال خوای،نمی آمیزطعنه جواب یه اگه -
 :گفت لرزونی صدای با
 . بگو كنممی خواهش -
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 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 آرادل

 :گفتم بلندی نسبتاً صدای با
 همبه بابات و تو از حالم چون... بودی هدفم به رسیدن برای وسیله یه تنها تو چون -

 . كنار برو فهمیدی كه حاال... بیارم باال خوادمی دلم بینمشمی وقتی... خورهمی
 زدم زل امید هایچشم تو. نخور درد به هایفضول. هه. شدم ویال داخل سکوت متوجه تازه

 :گفتم و
 . شدیمی پاپیچ نباید زیاد... خودته یرتقص شد خرد جمعیت این جلوی غرورت كه این -
 سمت به كنم نگاه بر و دور به اینکه بدون و كردم بازش محکم و رفتم در سمت به عجله با

 . شدم سوارش و رفتم ماشینم
 با. ماشین داخل نشست شهراد و شد باز راننده كمک سمت در كه زدممی استارت داشتم

 :زدم داد عصبانیت
 . رونبی برو ماشینم از -

 :گفت و زد پوزخندی
 . دستمون رو ذاریمی خرج كنیمی تصادف. بذارم تنهات تونمنمی حالت این با -

 :گفتم و زدم فرمون به محکم رو مشتم
 . لعنتی -

 كه جایی یه برم خواستمی دلم. افتادم راه زیادی سرعت با و كردم روشن رو ماشین سریع
 زیادی سرعت با. رفتم»...«  سمت به پس. بزنم داد تونممی كه جایی تا و نباشه كسی

 . كردممی رانندگی
 و جلو اومد شهراد دست زمانهم كه بردم ضبط سمت به رو دستم. خواستمی آهنگ یه دلم

 و كشیدم رو دستم سریع خورد دستش به دستم تا. خورد همبه هاموندست لحظه یه برای
 . بود سرد شدت به من هایدست ولی ؛بود داغ كوره مثل هاشدست. فرمون رو گذاشتم
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 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 آرادل

 .سرده دستتات قدرچه -
 آهنگ بلند صدای بعد لحظه چند. دادم فشار فرمون دور محکم رو دستم حرفش شنیدن با

 :اومد
 ولش خیالبی خیالِبی كه اون -

 دلش مراموبی دنیای خیالبی
 اینه فلسفش كه اون خیالبی
 ولش رو بقیه خوبم كه من
 نورش ـص*قـ*ر یودنیا خیالبی
 خونه قهوه داره نونوایی بیشتر كه
 دوستش انسان قاتالی خیالبی
 ... هه هایخائن خیالبی
 غریبیم عجیب تو و من

 خریدیم ازجیب گفتم كه اینارو همه
 دیدیم ایناشم از بدتر ما دیدی كجاشو ولی
 زد تگری بیشتر دادم حال كی هر به آخه

 فتر ترعملی كه كوچیک حرفای دنبال
 نیستش خیالی هیچ
 نیستش ریالی كه اونیه برنده
 شقم كله همون هنو ببین
 پوكی كله همون هنو ببین

 میبینی عابر رو دنیا عاقاالی ترینو عاقل میکنی فکر كه
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 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 آرادل

 خیالشبی ولی
 یادش تو نیست هیچکی

 عشق باد زنده میگی
 قبلی به شدید عالقه یعنی وعشق بخندی شدید یعنی زشت جااین
 ببندی ندید چشاتو بهتره پ نداره فرقی هیچ استو كه تو

 نیست بعد به این از چیزی
 نیست بعد به این از هیچی

 میزنم پرسه بارون زیر
 پیرهنم خیسه خیابون تو

 نمیکنن دل هامچشم از اشکام
 نیستی قهرمان تو فهمیدم تازه پاییزی سردو روزاشد تا

 پاییزی مرد میگی من به حاال
 نمیفهمنم كه مردمی خیالبی

 تنم از دوره كه ایپاره حتی
 نمیخواستم كه اونایی خیالبی

 نزن راست حرف بهم میگفتن هی ولی
 بلندش قد هایمدل خیالبی
 هنرمندش دزدای خیالبی
 زبلش اوباش ارازل خیالبی
 چقرش بدنو بد پلیسای خیالبی

 میگیرن ساعته دو رقاصو جوونای
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 آرادل

 میبینم اسید تو خواهرامو صورت اما
 پناهشبی دخترای خیالبی
 سوادشبی دكترای خیالبی

 داغش دنیا كرده كه اون
 آهش ـینه*سـ تو مونده اونکه یا

 تشر توپ تهدیدو خیالبی
 بشر حقوق اصطالح خیالبی
 خون تو كه مادر آروم اشکای خیالبی

 میبارن آروم هاشبچه
 میارن سرم كه هرچی بیخالی

 بیارن سرت كه هرچی خیالمبی
 نیست آروم هیچی من دنیای تو

 آرومی من صدای با جوریچه
 هیچی كه ایدرنده جنگل این تو

 نیست قانون جنس توش
 میزنم پرسه بارون زیر
 پیرهنم خیسه خیابون تو

 نمیکنن دل هامچشم از اشکام
 نیستی قهرمان تو فهمیدم تازه پاییزی سردو روزاشد تا

 پاییزی مرد میگی من به حاال
 (نام بی یاسر از پاییزی مرد)
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 آرادل

 چند. شدم خیره آسمون به و بیرون اومدم ماشین از. رسیدم مقصد به آهنگ شدن تموم با
 :زدم فریاد یهویی و كردم نگاه آسمون به لحظه

 میگن كه تویی... شد خم كمرم جوریچه سالگیم پونزده تو دیدی... منو دیدی خدایا -
... داشتم كردن زندگی حق منم... ببینم رو اهصحنه اون بچه منِ گذاشتی جوریچه مهربونی

  نمیگى؟ هیچی چرا پس... رفتم فرو لجن توی ببین... منو ببین
 سرفه به كردم شروع و كنم صحبت تونمنمی دیگه كردم حس كه زدم فریاد بلند قدران

 صحبت خدا داشتم؟ انتظاری چه. هه. زمین رو نشستم كردممی سرفه كه طورهمون. كردن
 . عمراً كنه؟
*** 
 شهراد
 رو بودم كرده پیدا ماشینش توی كه آبی بطری. زدم زانو كنارش و رفتم سمتش به سریع

 :گفتم و دادم دستش
 . بخور -
 :گفت دارخش صدایی با
  آوردیش؟ كجا از -

 :گفتم عصبی و كالفه
 . ماشینت تو از -

 :گفت و كرد نگاه هامچشم تو كردمی سرفه كه طورهمون
 ...بخور... ازش خودت ...اول -
 از یکم و كردم باز رو بطری در سریع بود؟ اعتماد بی قدران یعنی. شدم خیره بهش تعجب با

 :گفتم و بردم دهنش سمت به رو بطری بعد. خوردم آبش
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 آرادل

 . بخور -
 و زمین رو نشست چهارزانو. كنارش انداخت رو بطری و خورد آبش از یکم و گرفت دستم از

 كنارش. كشید عمیق نفس سرهم پشت چندبار. داد تکیه ماشین کالستی به رو كمرش
 :گفتم و نشستم

  كنی؟می رو كاراین خودت با چرا -
 :گفت و زد پوزخندی

 ... خورهمی همبه تونهمه از حالم اینکه جز نیست مربوط تو به من چیز هیچ -
 نگاه بود پامون یرز كه تهران به سکوت تو و بودیم جااون صبح سه ساعت تا. نزدم حرفی
 . افتادیم راه خونه سمت به و شدیم بلند بعدم. كردیم
*** 

 آرادل
 اومدم موندم آب زیر كه یکم. دوش زیر رفتم و آوردم در تنم از رو هاملباس. شدم اتاقم وارد

 فقط كمی، شاید ولی بخوابم كردم سعی و انداختم تخت روی رو خودم حوله با و بیرون
 ساده تیشرت یه. رفتم كمدم سمت به. شدم خواب خیالبی پس. بخوابم هك ترسیدممی كمی

 . پوشیدم بود پام مچ از ترباال یکم شاندازه كه چسب كتون شلوار با
 یشونه رو ریختم هم رو موهام. بود مشکی هاملباس همه. كردم تیپم به نگاه یه آینه توی
 سمت به. نداشتم رو كاری هیچ یصلهحو. بودن خواب همه. پایین رفتم و بافتمشون و چپم
 هایچشم دور. كردم نگاه هامچشم به. ایستادم روشروبه و رفتم سالن تو قدی آینه

 . بود شده قرمز رنگممشکی
  كنین؟می كارچی جااین. خانوم سالم... اِ -
 :گفتم بهش اخم با. بود ربابه. برگشتم صدا سمت به
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 آرادل

 ... كنم كارچی من كه شهبا داشته ربطی بهت كنم نمی فکر -
 :گفت و زد لبخندی

 . نداشتم منظوری -
  كنی؟می كارچی جااین -
 . كنم جمع رو جااین كه شدم بلند -
 به. بود نوشیدنی از خالی هایبطری هاولیوان از پر جاهمه. انداختم سالن به كلی نگاه یه

 :گفتم و شدم خیره ربابه
 .بری تونیمی -

 هوا بود صبح٣ ساعت چون. بزنم قدم تا حیاط توی رفتم هم من. شد لمشغو و گفت چشمی
 بارون كنم فکر. دوختم آسمون به رو نگاهم. بود گرفته رو جاهمه غلیظی مه. بود سرد
 اتاقم به كه رفتممی باال هاپله از داشتم. رفتم خونه به شدم خسته وقتی. بباره خواستمی
 . شد كارم این مانع اومد آشپزخونه از كه جیغی صدای ولی برم

 داشتم كم كم. زد خشکم روروبه یصحنه دیدن با و رسوندم جااون به رو خودم سریع
 هم سرش و بود آشپزخونه وسط بودم خریده نگهبانی برای كه سگی بدن. شدممی عصبی

 . بود شده وصل دیوار به چاقو یـوسیله*بهـ
 كه هامستخدم از یکی به رو. بود افتاده مینز روی و كرده غش كه كردم ربابه به نگاه یه

 :زدم داد بود شده آشپزخونه وارد تازه
 . ببر جااین از رو ربابه -

 . برد بیرون آشپزخونه از رو ربابه دیگه مستخدم یه با و گفت چشمی
  خبره؟ چه جااین -
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 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 آرادل

 به تعجب با و بودن ایستاده آشپزخونه در دم شهراد و خانوم نازی. برگشتم صدا سمت به
 . كردنمی نگاه روروبه صحنه

 :گفتم عصبانیت با
 . كردم استخدام چی برای رو احمق بادیگاردای اون نیست معلوم -

 :گفت بود شده خیره سگ دهن به دقت با كه جورهمون شهراد
 ! ستسگه دندونای الی چیزی یه انگار -
 خودنمایی هاشدندون الی سفید پاكت یه و بود باز دهنش. كردم نگاه سگ دهن به

 بخوره سگ سر از جایی به دستش اینکه بدون. رفت سگ سر سمت به شهراد. كردمی
 :خوند آرومی صدای با و كرد باز رو پاكت در. كشید بیرون دهنش از رو پاكت

 كه باش خودت مواظب فقط... عزیزم بودی شده خواستنی همیشه از بیشتر امشب -
 . شروین مضاءا... نشه سگ این مثل سرنوشتت

 نگاه برگه به تعجب با. افتاد شهراد صورت به چشمم لحظه یه. بکنم باید كارچی دونستمنمی
 . نشستم مبل روی و اومدم بیرون آشپزخونه از. كردمی

 هامدست. بشه كم عصبانیتم از تا كشیدم عمیق نفس بار چند و گرفتم هامدست بین رو سرم
 :زدم داد و شدم بلند جام از. لرزیدمی عصبانیت شدت از
 . شش... پنج... چهار... سه... دو... یک... باشن جااین دیگه ثانیه پونزده تا بادیگاردا همه -
 نگاهشون خیره یکم. كردم سکوت بودن ایستاده رومروبه كه بادیگاردهایی همه دیدن با

 :زدم داد یهو و كردم
 .اخراج -

 كه كشن نمی خجالت واقعاً. كردم نگاه بهشون یرحمبی با. كردن التماس به كردن شروع
 شونگنده هیکل این با نیستن؟ غرورشون فکر به كدومهیچ چرا. كننمی التماس دارن
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 آرادل

 خدا همیشه كه گوشیم با. زدم بهشون پوزخندی. رسهمی نظر به مسخره كردن التماس
 :داد جواب سریع. زدم زنگ مشاورم و وكیل رحیمی، به بود همراهم

 ... خانوم مسال -
 . كنی جور بادیگارد دیگه ساعت سه تا برام باید -
  افتاده؟ اتفاقی -
 ... باشه داشته ربطی بهت كنمنمی فکر -

 تحسین با. برگشتم خانومنازی سمت به هاشونالتماس به توجه بدون و كردم قطع رو گوشی
 . باشم ئنمطم كردم كه كاری از تا بود كافی برام نگاه همین. كردمی نگاهم

 بارون داشت. كردم نگاه پنجره به و گرفتم خانومنازی از رو نگاهم رعدوبرق صدای با
 روی كه ویولنم. رفتم حیاط به پس. كرد بارون توی ویولن زدن ـوس*هـ دلم. اومدمی

 شده بیشتر مه غلیظی. بود مجنون بید كنار باغ انتهای دقیقاً صندلی. برداشتم رو بود صندلی
 . نشم دیده خیلی شدمی اعثب و بود

 توی. نواختن به كردم شروع و بستم رو هامچشم. كردم جاسازی مشونه روی رو ویولن
 . شدم غرق گذشته
 كارچی باهاش من خدا آخ... من ولی بود؛ گوشم تو كردمی التماس بهم كه وقتی صداش
 . بود گوشم تو شناله صدای كردم؟
 باز رو هامچشم. بود گوشم تو تهدیدهاش صدای. بود گوشم تو عوضی اون یقهقهه صدای
 رو دستم. بشکنه یا بشه خیس كه نبود مهم برام. صندلی روی كردم پرت رو ویولن. كردم

 رو گوشیم. شدم اتاقم داخل و رفتم ویال به. دادم قورت رو بغضم و كشیدم صورتم به محکم
 خود و آوردم در رو كارتشسیم. تهسوخ مطمئنم. بود شده خیس خیسِ. آوردم در جیبم تو از
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 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 آرادل

 جواب سریع. زدم زنگ نیما به و رفتم اتاق داخل تلفن سمت به. زمین رو انداختم رو گوشی
 :داد
 ... سالم -

 :گفتم و حرفش وسط پریدم
 ... جااین برسون رو خودت زود -

 . كرد قطع و گفت ایباشه
*** 

 . تو بیا -
 :گفت چینیقدمهم بدون و داخل اومد نیما. شد باز در
 . رسهمی دستش به طالق دادخواست امروز -
 :گفتم و دادم تکون سری رضایت با
  چی؟ تونبچه -
 . آوردمش خودم با -

. شدمی محسوب شروین سوگلی جورایی یه و بود شروین ایـیـغـه*صـ هایزن از یکی رها
 و كرد درست هار برای جعلی شناسنامه یه بشه ترنزدیک من به اینکه برای شروین

 شروین برای رو نیما و من هایكار همه هم رها خود و كنه ازدواج نیما با تا فرستادش
 . دادمی توضیح

 یکم دلش كه گفت بهم هم نیما. گفتم نیما به رو قضیه چیه ماجرا فهمیدم اینکه از بعد
 . میاد خوشش بده بازی رو دختر یه اینکه از و خوادمی هیجان

 نظر به مسخره شاید دونممی. شدن داربچه و كردن ازدواج همدیگه با بعد ماه یک حدود
 . كنهمی كشی خود نیما دوری خاطربه رها كه مطمئنم من ولی بیاد؛
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 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 آرادل

 آب زمان حتی. بود شده ریزیبرنامه قبل از كردمی رها با خونه تو نیما كه كارهایی تمام
 رو نیما واردیوانه رها. شد كه بشه، نیما یدیوونه رها كه كردیممی كاری یه باید. خوردنش

 . داره دوست
 جزبه همه البته. باشه داشته خبر من گذشته از كه نیست كسی دیگه كنه خودكشی رها وقتی

 روی از كه طورهمون. كنم نابودشون بعد و بگیرم شونهمه از رو انتقامم خواستممی. شروین
 :گفتم شدممی بلند تخت

 . بزنه زنگ بهت رها تا باشیم منتظر باید االنم. میره پیش نقشه طبق داره یزچهمه... خوبه -
 صفحه به. درآورد شلوارش جیب از رو گوشی. شد بلند نیما گوشی صدای لحظه همون
 :گفت اومدمی سمتم به كه طورهمون و زد پوزخندی. كرد نگاه گوشی

 . هست هم زادهحالل چه -
 بلند رها جیغ صدای كردم رو كار این تا. گذاشتم بلندگو روی و گرفتم دستش از رو گوشی

 :شد
  كثافت؟ بردی كجا رو مبچه -

 :گفتم و زدم پوزخندی
 ... گلم باش آروم -

 :زد داد بلند
 ... ستزه*ـر*هـ توی كار كه زدممی حدس باید... آشغال عوضی -
 :گفتم و دادم سر ایقهقهه اما شدم؛ عصبی دادنش فحش از كه این با
 هم ما... بگیری طالق كه اینه بکنی باید كه كاری تنها... نکن ناراحت رو خودت خیلی -

 ... میدیم پس رو تبچه
 :گفت هقهق با
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 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 آرادل

 دوست رو زندگیم من... نکن من با رو كار این خدا رو تو... آرادل كنممی خواهش ازت -
 ... دارم كردن زندگی حق من... جوونم هنوز من... دارم

 :زدم داد انیتعصب با
  نداشتم؟ زندگی حق من مگه -
 :دادم ادامه مکثی با بعد و
 ... بچه بی بچه یا طالق یا -

 .كردم قطع هم بعد
. اومد رها بعد ساعت چند. بکنه استراحت یکم تا مهمان اتاق رفت و گرفت رو گوشیش نیما

 امیر اسمش كه اردهابادیگ از یکی به. میاد كه دونستممی. نشدم سورپرایز دیدنش از اصالً
 . دارن نگهش حیاط داخل كه گفتم بود
 :زد داد دید رو من تا. رفتم حیاط سمت به خودمم بعد لحظه چند

 تو... خدا رو تو... كنی منصرف رو نیما تونیمی كه دونممی... كنممی خواهش ازت آرادل -
 ... آدل روح رو

 :زدم داد بلند. كنه كامل رو حرفش نذاشتم
 . نیار كثیفت دهن به رو اون اسم -

 و زدم پوزخندی. كردم نگاه بود زده زانو پام جلوی كه رهایی به. ایستادم سرش باال رفتم
 :گفتم التماسش به توجهبی
  كردی؟ همکاری شروین با چرا -
 :گفت هقهق با
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 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 آرادل

 انجام گفتمی بهم كه رو كاری هر همین خاطربه... شدم عاشقش كردممی فکر چون -
 داشتم شروین به كه حسی تمام فهمیدم شدم عاشقش و دیدم رو نیما وقتی ولی... دادممی
 . بوده ـوس*هـ
 :گفتم داد با
... است عالم خدا كه شمبقیه البد نیما؟ بار یه شروین بار یه میشی؟ عاشق چندبار چندبار -

  آره؟
 خودم. رفتم اتاقم به هم بعد. بیرون ببره رو رها كه كردم اشاره امیر به. شد بلندتر هقشهق
 نفهمیدم كه بودم خسته قدراون ولی بود سرم تو فکر كلی اینکه با. انداختم تخت روی رو

 . برد خوابم كی
*** 

 نگاهی برم و دور به. نشستم جام سر سریع و كردم باز رو هامچشم میاد؟ سیگار بوی چرا
 . نبود اتاق داخل كسی هیچ ولی انداختم

 رو دستم. رفتم در سمت به اروم آروم و شدم بلند تخت روی از میاد؟ كجا از سیگار بوی پس
 هم باز ولی بیرون؛ پریدم و كردم باز رو در سریع حركت یه با و گذاشتم در دستگیره روی
 . نبود كسی

 فشار محکم و بینیم و دهن رو گذاشت دستمال یکی كه اتاق داخل برگردم خواستم. خیالبی
 . داد

 تالش ولی بردارم دهنم رو از رو دستش كردم سعی و دستش روی گذاشتم رو هامدست
 . نفهمیدم چیزی دیگه و رفت سیاهی هامچشم كم كم چون بود فایدهبی

*** 
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 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 آرادل

 دیده چیزی و بود سیاه جا همه. انداختم برم و دور به نگاهی. شدم بیدار سیگار بوی با هم باز
 . شدنمی
. بزنم جیغ شد باعث كه شدیدی درد بعد و كردم حس بازوم روی رو چیزی گرمای دفعهیک

 . برید رو بازوم چاقو با
 عذاب داره دختره این بینممی وقتی داره ـذتی*لـ چه خدایا وای... بزن جیغ... آره -

 . كشهمی
 :زدم جیغ. جااین آورده رو من رها خاطربه كه بودم مطمئن. بود شروین

  برنمیداری؟ سرم از دست چرا ...عوضی فطرتپست... آشغال عوضی -
. نبود ولی كنم پیداش تاریکی اون توی كردممی سعی. دادممی فحش بهش كه جورهمون

 :زدم داد. دیدمشنمی
  كثیف؟ موش نمیدی نشون رو خودت چرا پس -

 :گفتم و زدم ایقهقهه هم بعد
  ترسی؟می نکنه -

 :شد بلند فریادش صدای بعد لحظه چند. ومپهل به زد چاقو با نامرد. كشید تیر پهلوم دفعهاین
 ... توی وقتاون... كثیف موش بگه شروین به نداره حق كسی -

 نه كردم التماس نه. جونم به بود افتاده كمربند با چون نشنیدم رو هاشحرف یادامه دیگه
 :زد داد و برداشت زدن از دست باالخره. كشیدممی جیغ فقط زاری و گریه

  كنی؟نمی التماس چرا لعنتی؟ كنیینم گریه چرا -
 :گفتم آوردممی باال خون و كردممی سرفه كه جورهمون

 ... متنفرم... دارن خواهی... معذرت یعقده كه... آدمایی و...  تو... از... بدبخت... ایعقده -
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 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 آرادل

 روی گذاشتم رو سرم. شد بلند شدمی دور داشت انگار كه هاشقدم صدای. زد پوزخندی
 چی هر كردممی اگه. كرد شکایت ازش شدنمی كه حیف. كردمی درد بدنم تمام. سرد زمین

 . كنم پیدا رو مداركم ترزود هرچه باید. دادمی پلیس دست به داشت ازم مدرك
 و دور. نزدیکم خیلی مرگ به كردممی احساس. سوختمی پهلوم كشیدممی كه نفسی هر با

 رفت سیاهی هامچشم بعد ایلحظه. دیدممی چشم به رو مرگم. بود شده خیس خون از برم
 .نفهمیدم چیزی دیگه و

*** 
  دكتر؟ میاد بهوش كی پس -

. ببینم بهتر بتونم تا زدم پلک آروم چندبار. بود تار جاهمه. كنم باز رو هامچشم كردم سعی
 یناز. بودن اتاق داخل بود نازی مخصوص پزشک كه قاسمی دكتر و شهراد نیما، نازی،
 :گفت و زد پوزخندی من به رو و كرد بیرون رو دكتر

 ... اومدی بهوش عجب چه -
 :گفت عصبانیت با بعد و
 هایمربی بهترین... كنی مقاومت بتونی گرفتنت اگه كه غذا نه دادم آب نه بهت هفته یک -

 قاومم تنها نه حاال ولی بشی سنگ تا كردم كار همه... باشی مقاوم تا پیشت آوردم رو ورزشی
 ... شدی هم ناامیدی باعث بلکه نشدی

 :غریدم حرص با
 ... بود بسته رو پاهام و دست... بزنمش تونستممی نه ببینمش تونستممی نه -

 رو و كشیدم عمیقی نفس. رفت بیرون در از حرفی هیچ بی و داد تکون تأسف روی از سری
 :گفتم و دوتا اون به كردم

  كردین؟ پیدا رو من جوریچه -
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 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 آرادل

 :داد جواب شهراد
 . كردم پیدات بودی بیهوش كهدرحالی خونه در دم -

 انجام كاری یه حداقل باهاش تونستممی گرنه و ذاشتنمی ردی خودش از وقتهیچ. لعنتی
 :گفت نیما دفعهیه كه بودم فکر توی. بدم

  بگیرم؟ كجا نظرتون به... بدم مهمونی خواممی طالقم مناسبت به... راستی -
 :گفت شهراد بود؟ حرف این زدن وقتِ االن اخه. كردم نگاهش پچ چپ

 شمال هامدت بعد تونممی من هم آزاده فضای توی هم. بگیر شمال ویالی توی نظرمبه -
 . ببینم رو

 :گفت و داد تکون سری نیما
  بدیم؟ سفارش غذا رستوران كدوم از نظرت به حاال. خوبیه فکر -

 :گفت و خندید شهراد
 رستوران اسم بهت داری انتظار تو بعد جا،این گذاشتم رو پام پیش روز چند همین من واال -

 ... بگم
 :گفتم و بحثشون وسط پریدم كالفگی با
 ... بگیرم طالق جشن خواممی بگو بیا بعد بگیر رو طالقت برو اول تو درضمن... نمیام من -

 :گفت حرص با نیما
 ... اینکه دو میشه، عوض هوات و حال اینکه اول... دلیل دو به بیای باید... نمیام چی یعنی -

 :گفت و كرد مکثی
 . دونمنمی -
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 آرادل

 لحظه اون توی اما دهنش؛ تو نزنم و كنم كنترل رو خودم بتونم تا كشیدم عمیقی نفس
 اومد ترس با نیما. نیاد در صدام تا گرفتم گاز رو لبم. اومد بند نفسم كه كشید تیر پهلوم چنان
 :گفت و نشست تخت روی. كنارم

 ... میدی؟ عذاب رو خودت قدران چرا خواهرم... من عزیز آخه -
 :گفت نشنوم من مثالً كه آهسته صدای با بعد و
 ... بده عذاب رو بقیه و خودش بلده فقط... دیوونه یدختره -

 دید تا. میاد بدم «دیوونه» كلمه از من كه دونستمی. كردم نگاهش عصبی. شنیدم من ولی
 :گفت كنممی نگاهش جوریینا

 . زننمی صدام اینکه مثل -
 سعی دستم كردن مشت و عمیق هاینفس كشیدن با. شد خارج اتاق از عجله با هم بعد

 . شد كارم این مانع خاطرات هجوم ولی كنم كم عصبانیتم از كردم سعی كردم
  میاد؟ آسمون از كه چیه سفیدا این مامان» -

 :گفت و زد ایقهقهه كردمی خارج دهانش از را سیگار ددو كهدرحالی جوان زن
 ... ندارم رو تحوصله... اتاقت تو برو گمشو -
 :گفت نشنود دختربچه كه طوری بعد و
 ... افتادم دیوونه آدم تا چند گیر -
 :گفت داد ادامه صداداری پوزخند با و
 ... تردیوونه یکی از یکی -

 را صورتش قلیان و سیگار نوشیدنی، عرق، بوی از و شنیده را مادرش صدای كه دختربچه
 :پرسید بود كرده مچاله

  چی؟ یعنی دیوونه مامان -
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 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 آرادل

 :زد داد زن
 رو ریختت خوامنمی دیگه... اتاقت تو گمشو هم حاال... بابات و خواهرات و تو یعنی دیوونه -

 . ببینم
 خسته وقتی و بچه زدن كتک به كرد شروع بدهد رفتن اجازه دخترك به اینکه بدون هم بعد
 نرم و سفید پوست با را سیگارش بعد و زد آن به عمیقی پک. كرد روشن دیگری سیگار شد

 .«كرد خاموش دخترك
 ... خانوم آرادل... خانوم آرادل -
 .اومدم خودم به شهراد صدای با

 :گفتم و كردم نگاهش
  بله؟ -

 :گفت و كرد پااون و پااین یکم
 . ولش هیچی -

 هامچشم. باال رفته قلبم ضربان كردممی احساس. شده خل پسره! وا. شد خارج اتاق از بعدم
  میشه؟ تموم كی پس خدایا. دردسر و بود دردسر فقط روز چند این. بستم رو
 :گفتم و كردم باز رو هامچشم خورد در به كه ایتقه صدای با
 . تو بیا -
 :گفت و كرد نگاهم شرمنده. داخل اومد نیما و شد باز در
 . میاد بدت فحش این از كه بود رفته یادم... ببخشید -
 . بری پركالغ تا پنجاه باید مجازات عنوان به ولی نداره؛ اشکال -

 :گفت و زد لبخندی
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 آرادل

 برات خواینمی چیزی نداری؟ كاری. ریخته سرم كار كلی. برم باید االن ولی دونممی -
  بگیرم؟

 . خداحافظ نه -
 . خداحافظ -
 زمین روی رو پام تا. بیام بیرون سرجام از كردم سعی بیرون رفت در از اینکه محض به

 . نکشم جیغ تا گرفتم رو دهنم جلوی دست با سریع. كشید تیر پهلوم گذاشتم
 پیچید آرام صدای بعد لحظه چند. كردم روشنش و رفتم میز روی ضبط سمت به آروم آروم
 :نشستم تخت روی و كردم بلند رو صداش. اتاق توی

 با جااین كه اینی و تهرانی آرامدل خواهرم اینم هستم، تهرانی آرام جانباین... سالم سالم -
... اوه اوه اوه... تهرانیه آرادل مدیگه خواهر كنهمی نگاه من به داره بز مثل و نشسته اخم
 . ..كن ول رو گوشم زنی؟می چرا... ای... آخ آخ... كردم غلط عشقم آرادل
 . كردم غلط بگو -
 ... میگم باشه باشه -
 . منتظرم -
 :گفت آرومی صدای با
 ... كردی غلط -
  گفتی؟ چی -
 ... كردم غلط گفتم بابا هیچی -
 :گفت آرومی صدای با بعد و
 . كشهمی سوت داره گوشم آرادل شی ذلیل -
 . بود خودت تقصیر -
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 آرادل زدمی رو من داشت االن كه خانومی این خب خب... ایش... دیگه نزن بابا ای... آخ -
 من خواهر این... چیه گاو بابا نه... تشریـ وحشی گاو یکم خواهرم این من نظر از البته كه بود

  آرام؟دل زدم... نزدم گاو بهراجع حرفی اصالً من كه گرنه و داره تشریف گل یکم
 :گوشم توی پیچید خندیدمی كه آرامدل صدای

 ... نزدی حرف گاو بهراجع اصالً تو. ..بابا نه -
 :گفت داركش و زد سوتی آرام

 اجرا یه خوایممی كه اینه كنیممی ضبط رو صدا داریم ما اینکه دلیل خب... طرفداری ژونم -
 . باشیم داشته براتون

 ... نره یادت معرفی آرام: آرامدل
 زنهمی رو ویولن كه سیك و آرامهدل با پیانو زدن زحمت خب... ها میگی راست اِ -

 ... سه... دو... یک... كنید شروع من سه شماره با حاال... هویجم جااین منم... آراستدل
 ویولن صدای بعد لحظه چند. بزنم تلخی لبخند شد باعث كه پیچید اتاق توی پیانو صدای

 . دمدا گوش آهنگ به ـذت*لـ با و بستم هاموچشم. كشیدم دراز تخت روی. شد بلند هم
 باید انتقامم بعدِ. انتقامم سمت رفت فکرم. هم سر پشت بار چند. كشیدم عمیقی نفس
 . گرفت تصمیم بعد باید بعد برای. كردم پوفی كنم؟ كارچی

 هامچشم زیر و ترسفید پوستم. رفتم آینه سمت به آروم هایقدم با و شدم بلند تخت روی از
 . بود شده كبود مهگون روی و پاره لبم گوشه. بود شده سیاه

 مقیافه. زدمی قرمزی به هامچشم سفیدی. شدم خیره بودم متنفر ازشون كه هاییچشم به
. بودم متنفر آرامدل و آرام و مادرم با مقیافه شباهت این از من و بود مادرم به شبیه خیلی
 . نداشتم وجود االن من نبود جوریاین مادرم قیافه اگه شاید
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 كنار كه اتاقی. رفتم بیرون اتاق از. بود مشکی چسب شلوار یه با مردونه یراهنپ یه هاملباس
 سمت به. داشت هاتابلو از یکی پشت مخفی در یه كه بود بزرگ كتابخونه یه بود اتاقم

 تابلو یه و داشت وجود جدید و قدیمی هایكتاب اتاق دورتادور. شدم داخل و رفتم كتابخونه
 . بود راست تسم دیوار روی بزرگ خیلی

 راهرو داخل. بیاد وجودبه راهرو یه و كنار بره تابلو شد باعث كه كردم لمس رو مگوشواره
 . رسیدم موردنظرم اتاق به باالخره. شدمی ترروشن راهرو داخل رفتممی جلوتر هرچی. رفتم

 هك تختی تا سه به. كشیدم عمیقی نفس. دادمی رو عطرشون بوی كه بزرگ خیلی فضای یه
 این بود مونده برام اونا از كه چیزی تنها سوزی آتیش اون بعد. كردم نگاه بود اتاق داخل
 . بود سوختهنیمه پیانوی یه و هاتخت

 خون. رفتم بود تنش خونی پیراهن كه مانکنی سمت به. چرخوندم اتاق دورتادور رو نگاهم
 .بود هموند برام آرامدل از كه چیزی آخرین. كردم لمس رو لباس روی

 كه بودم رحمبی قدرچه من و نمیره بیرون گوشم از التماسش صدای وقتهیچ كه مطمئنم
 . نکن التماس زدممی داد
 . بزنم آتیشش بود رفته یادم. كردم اخم میز رو آلبوم دیدن با

 اتاق از و كردم لمس رو مگوشواره راهرو كردن رد از بعد. بیرون رفتم اتاق از و داشتم برش
 حیاط توی و بیاره فندك و نفت برام گفتم ربابه به و رفتم پایین هاپله از. رفتم نبیرو

 جا همه و بود شده شب. نشستم زمین روی حیاط وسط و رفتم حیاط به خودمم. بذارتش
 . بود تاریک

  بذارم؟ جاهمین رو اینا خانوم -
 :گفتم و دادم تکون رو سرم كنم نگاهش اینکه بدون

  .بری تونیمی -
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 صورتم روی كه اخمی با سمتم اومد وقتی. بیاد كردم اشاره بود ورودی در كنار كه امیر به
 :گفتم بهش بود مونده

 . بیار چوب برام ویال پشت از برو -
 . خانوم چشم -

 بهشون اینکه بدون و آوردم در آلبوم توی از رو هاعکس آورد رو هاچوب امیر اینکه از بعد
 زمین روی از و برداشتم رو آلبوم. هاچوب روی ریختمشون و و دمكر شونپاره كنم توجه
 . باشم نذاشته جا رو عکسی كه كردم نگاه آلبوم كل به دیگه بار یه. شدم بلند

 . كردم نگاه آلبوم داخل عکس به مبهوت و شد خشک دستم البوم آخر یصفحه زدن ورق با
 دستش آرتان. بود دریا رومونروبه و مبودی نشسته هاماسه روی دوربین به پشت آرتان و من
 . بودم گذاشته ششونه روی رو سرم هم من و بود انداخته مشونه دور رو

 مچاله عصبانیت با رو عکس. ندیدمش دیگه افتاد اتفاق اون وقتی كه بود مپسرخاله آرتان
 :گفتم امیر به رو. هاچوب روی انداختم و كردم

 . بری تونیمی بعدشم. بریز چوبا روی رو نفتا این -
 . خانوم چشم -

 تا كه بود جوری فندكش. برداشتم زمین روی از رو فندك. رفت ریختن نفت از بعد امیر
 بعد و هاچوب روی انداختمش و كردم باز رو درش. شدنمی خاموش بستینمی رو درش

 زل آتیش به اخم با و كردم شلوارم جیب تو رو هامدست. كرد روشن رو فضا كه بود آتیشی
 . شد تبدیل خاكستر به كه موقعی تا زدم

 اومد ربابه كه رفتم خونه داخل. زد آتیش هاعکس این مثل هم رو خاطرات شدمی كاشکی
 :گفت و جلوم

  بکنم؟ كارشچی. اومده مستخدمی برای دختری یه خانوم -
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  اومده؟ كی -
 ولی بیاد شب و بره گفتم شبه نبود خوب حالتون شما چون ولی خانوم؛ اومده صبح امروز -

 االن همین تا صبح از همین خاطربه. نداره رو كسی هم جااین و شهرستانیه اینکه مثل
 . مونده جااین

 :گفتم اخم با
  داری؟ نگه خونه تو رو اون داد اجازه بهت كی -
 :گفت ترس با
 ... بودین شما نه خانوم -
 :گفتم و حرفش وسط پریدم عصبانیت با
 . میام شدم آماده هروقت منم. پذیرایی تو ببرش االنم... نیار بهونه -
 . خانوم چشم -

 گشاد خیلی خیلی بافت یه. بکنم عوض هامولباس تا رفتم اتاقم به من و آشپزخونه به ربابه
 از. بود زانو باالی چهارانگشت هم قدش و رسیدمی هامناخن روی تا هاشآستین كه داشتم
 رو سانتیم ده پاشنه كفش. پوشیدمش مشکی كلفت ساپورت یه با و داشتم برش كمد توی
 .پایین رفتم و پوشیدم هم
 بودن سالن توی كه هاییمبل به. بود هامكفش پاشنه صدای شدمی شنیده كه صدایی تنها
 داشت وجود نفره سه مبل یه روشروبه كه بود نشسته دونفره مبل روی دختره. كردم نگاه
 . بودن نشسته روش شهراد و نیما كه
 ابروهای با بندازم نگاهی دختره به اینکه بدون. شدن بلند جاشون از شونهمه كه رفتم جلو
 :گفتم نیما به رو رفته باال

 . بری باید و داری كار گفتی بهم كنم فکر -
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 :گفت و كرد نگاه دختره به اخم با
 . میدم توضیح برات بعداً -

. كنارم هم نیما و شهراد و نشستم مبل روی. شدمی خشک و سرد هاغریبه جلوی همیشه
 :گفتم كه بشینه اومد هم دختره

 . بشینی باشم داده اجازه كه كنمنمی فکر -
 :گفت و داد پایین امکان حد تا رو سرش

 . خانوم ببخشید -
 . اسم -
 :گفت استرس با
 . نویدی ستاره -
 . كار سابقه -
 . ندارم -
  ؟داده بهت رو جااین آدرس كی -
 :گفت هول با
 . كرد معرفی بهم رو كاراین میشه مخاله كه جااین هایمستخدم از یکی -
  ت؟خاله اسم -
 . محدثه... م... ام -
 نگاهم با. كردنمی كار محدثه اسم به كسهیچ جااین. كردم نگاه ستاره به رفته باال ابروی با

 جاهمه داشت زیرزیركی و لرزیدمی هاشدست. پایین تا باال از. كردم آنالیز رو ستاره سرتاپای
 . زدمی پلک تند تند و كردمی نگاه رو

 :گفت كه اومد لبیش زیر صدای
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 . زدم گند... وای -
 جمع خودش تو و كرد حس رو نگاهم سنگینی. كردم آنالیزش دوباره. لنگیدمی كار جای یه

 . تریواش دفعهاین البته. زدمی پلک و كردمی نگاه همچنان اما شد؛
 كه بود داده قرار طوری رو كیفش بودم اومده كه موقعی از. كردم نگاه دستش توی كیف به

 . كرد جلب رو نظرم بود كیف زیپ روی كه رنگیسیاه شیء. بود من رویروبه دقیقاً
 كمی. خوردنمی تکون كیفش زیپ دادمی تکون كمی رو خودش دادن جواب برای كه وقتی

 :گفتم نیما و شهراد به رو و كردم غلیظی اخم. دوربینه یدمفهم كردم دقت كه
 . بیاین من با -

 :گفتم بهشون رو شدیم دور ستاره از وقتی
 . گذاشته لنز یعنی كه زنهمی پلک تند تند و كنهمی نگاه اطراف به -

 :گفت تعجب با شهراد
  چی؟ كه خب -
 :گفتم بهش اخم با
 اصالً كیفش زیپ... گیرهمی عکس اطراف از زدن پلک هربار با كه دوربینه یه لنز این -

 كه بود رنگسیاه شکل دایره جسم یه زیپ خود روی اینکه و خوردنمی تکون حركتش موقع
 . دوربین بازم یعنی
 :گفت و كرد اخمی نیما

  كنیم؟ كارچی باید حاال -
 :گفتم پوزخند با
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 شهراد، پسره این خودت جز به روییروبه ویالی توی كن جمع رو همه. ستساده خیلی -
 كیه ستاره دختره این نشدیم مطمئن كه وقتی تا هم نازی به. دیگه بادیگارد چندتا و امیر

 . نمیگیم چیزی
 :گفت و داد تکون سری نیما

 . فعالً. كنم جمع رو همه رفتم من پس. اوكی -
 :گفتم شهراد به رو رفت كه نیما

 . یادته كه رو تابلو اون پشت یاسلحه اون -
 :دادم ادامه كه داد تکون سری

 . داری برش باید كه ستدیگه اسلحه یه كناریش تابلوی پشت دقیقاً -
 :گفت اخم با
  چی؟ بعدش -
 . كنیمی استفاده ازش لزوم صورت در بعدش -

 . داد تکون سری و زد پوزخندی
*** 
 شهراد
. نشست لبم روی پوزخندی اهناخودآگ كردم مقایسه هم با رو رزیتا و آرادل اخالق وقتی
 اسلحه و رفتم نظر مورد تابلوی سمت به. كجا اون هــایه*ـشــو*عـ و كجا این هایاخم
 پشت. رفتم بود كرده معرفی ستاره رو خودش كه دختر سمت به. برداشتم پشتش از رو

 . كردم قایم سرم پشت رو اسلحه و ایستادم سرش
 :گفت و ایستاد ستاره جلوی آرادل
 . بیا دنبالم -
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 پشت. كارهتازه بود معلوم. دید رو هاشدست لرزش شدمی راحت خیلی. بلند جاش از ستاره
 :گفت و كرد باز رو اتاق یه در آرادل. رفتم سرشون

 . اتاقت از اینم. استخدامی -
 :گفت خوشحال ستاره

 . ممنونم خیلی... خانوم ممنونم -
 حس كه رو نگاهم سنگینی. كردم نگاه آرادل به رفته باال ابروهای با. شد اتاق وارد ستاره

 حركت یک در و زد بهم پوزخندی. هامچشم تو زد زل و گرفت ستاره از رو نگاهش كرد
 . كرد قفلش و بست رو ستاره اتاق در سریع

 جیغ صدای. باال انداخت دوبار ابروهاشو و شد خیره هامچشم توی غرور با و سمتم برگشت
 :گفت و زد در به محکم ضربه یه پا با آرادل كه شد بلند ستاره

 . نکشتمت تا بگیر خونخفه -
. بودن رسیده تازه كه امیری و نیما سمت رفت بهم كردن نگاه بدون آرادل. شد ساكت ستاره
 . زدم حركاتش به محوی لبخند

 زدن زل و شدن ساكت یهو نفرشون سه هر. خورد زنگ گوشیم كه سمتشون برم خواستم
 به رو سبز دایره. بود ناشناس شماره. آوردم در جیبم توی از رو گوشیم و كردم اخمی. بهم
 :گفتم و گذاشتم گوشم دم رو گوشی. رسوندم قرمز

 الو -
 . میدی دست از رو جونت وگرنه. پسرجون نشی جزئیات وارد خیلی بهتره -
 :گفتم تعجب با
  شما؟ -

 ... بوق



 

 

41 

 

  نوازش رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 آرادل

 دستش. سمتم اومد نیما. شدم خیره گوشی به باز دهن با و دادم فاصله گوشم از رو گوشیم
 :وگفت مشونه رو گذاشت رو
  كنی؟می نگاه گوشی به جوریاین چرا شده؟چی -
 . میدی دست از رو جونت وگرنه نشو جزئیات وارد گفت آقایی یه... دونمنمی -
 :كردم نگاه بهش آرادل داد با
 . ببینم بده رو گوشی چی؟ یعنی -

 :زد داد و خوند رو شماره. گرفت رو گوشیم و وجل اومد
 رهایی دیگه كه االن كنه؟می كنترل رو ما جوریچه این... فهممنمی من. شروینه... لعنتی -

 ... بده اطالعات بهش تا نداره وجود
 :گفت آرومی خیلی صدای با و داد تکون سری نیما

 رو روییروبه ویالی و جااین من ات شمال ویالی بریم مدت یه باید كنم فکر. میگی راست -
 . بگیرم جدید ویالی یه و بفروشم

 با و برداشت رو هاشدست بعدم. كشید عمیقی نفس و پوشوند رو صورتش دستش با آرادل
 :گفت خسته لحنی

 امنیت دیگه جااین چون زودتر ولی بکن بکنی خوایمی هركاری... شدم خسته دیگه -
 . نداریم

 :گفت امیر به رو بعد و
 . بگیری اعتراف دختره از كن سعی هم تو -

 :گفتم نیما به رو و گرفتم آرادل از چشم. رفت هاپله سمت به و داد بهم رو گوشی جلوم اومد
  كنیم؟ كارچی باید االن -
 . شمال بفرستیم ماشین با رو خدمتکارا یهمه باید االن -
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 . بریم صبح فردا بذار. شبه االن -
 . بریم االن همین ایدب... نمیشه -
 :گفت امیر به رو بعد و
 . بفرستش مستخدما با و كن هوششبی رو دختره -

 به هم نیما و من. رفت ستاره اتاق سمت به قربان بله گفتن از بعد و داد تکون سری امیر
 به رو نیما. زدمی فریاد شونچهره تو نگرانی و بودن حیاط توی همه. رفتیم روییروبه ویالی

 :گفت بلندی صدای با شونههم
 برای قراره. میشین هاماشین سوار و كنینمی جمع دارین وسیله هرچی میرین االن همین -

 . شمال ویالی بریم هفته چند
 برم اگه. بودم نرفته معمه پیش بودم اومده وقتی از. كردم فکر كمی. شدن متفرق همه
 :گفتم نیما به رو. كنم ممنظ رو فکرهام كمی جااون تونممی حداقل شخونه

 . رسونممی رو خودم فردا پس تا احتماالً. عمه خونه میرم من -
 . باش خودت مواظب. اكی -

 چمدون تو مچاله رو هاملباس. شدم اتاق وارد. برگشتم قبلی ویالی به و دادم تکون سری
 بیرون خونه از و برداشتم رو چمدونم. ستخونه بشم مطمئن تا زدم زنگ معمه به. ریختم

 .زدم
*** 

 آرادل
 به رو ویال این. نیست شروین از خبری و اومدیم شمال ویالی به كه روزه پنج تقریباً االن

 . داشتیم امنیت جااین همین خاطربه. خریدم نیما كمک با و پنهانی صورت
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 و موهام داخل كردم رو دستم. كردم باز رو مشدهبافته موهای كش و نشستم تختم روی
 . شد زده در كه شدم بلند تخت رو از. كردم ازشونب

 . تو بیا -
 :گفت گشاد لبخند یه با و شد اتاق وارد چمدون یه با شهراد و شد باز در
 . بخیر صبح. سالم -
 :گفتم و كردم اكتفا سر دادن تکون به
  داری؟ كاری -
 . باشه من برای خالیه اتاق این اگه ببینم خواستم فقط. نه -
 . جااون بری تونیمی. خالیه كناریش اتاق دوتا با سالنه ته كه اتاقی اون... خب .آهان -
 !گفته؟ بهت بالماسکه مهمونی بهراجع چیزی نازی راستی... ممنون -
 :گفتم تعجب با
  وضعیت؟ این توی اونم! بالماسکه؟ چی؟ -
  چشه؟ وضعیت مگه -
 . بده خیلی -
  بده؟ چرا -

 :دادم جوابشو
 ! خوبیه؟ وضعیت خیلی بمیریم داره امکان لحظه هر كه این نظرتبه -

 :گفت و خندید
 . فعالً. شدم مزاحمت اگه ببخش. نه -
 رو مشکیم مردونه پیراهن. بست رو در و رفت بیرون اتاق از باشه جوابم منتظر اینکه بدون و

 . كردنمی درد دیگه. زدم دست بود پهلوم روی كه ایبخیه به و باال دادم
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 بودم ساخته خودم هایپول با كه سالنی به. كردم قفل رو اتاق در و بیرون رفتم اتاقم از
 . آینه دورتادورش و بود باغ داخل كه سالن یه. رفتم

 سالن وسط و كردم زیادش. بود كم خیلی آهنگ صدای. كردم روشنش. رفتم ضبط سمت به
 با مشکی چسب شلوار با مردانه پیراهن یه. بودن گرفته رو اطرافم بلندم موهای. ایستادم
 پرتشون پام با و آوردم در رو هاصندل سریع. بودم پوشیده مشکی بلند پاشنه هایصندل
 . سالن گوشه كردم

 قدراون. هاپهیپ ـصیدن*قـ*ر به كردم شروع آهنگ پتانسیل پر قسمت شدن شروع با
 . جاینا اومدممی انرژیم تخلیه برای همیشه. شدم خسته كه ـصیدم*قـ*ر

 صدای شنیدن با. كردمی درد خیلی پاهام. گرفتم هامدست با رو سرم و زمین روی نشستم
 تا شدمی ترنزدیک و نزدیک صدا. كردم حبس رو نفسم و تیز رو هامگوش كسی هایقدم

 . كردم نگاه سالن در به سریع. شد قطع اینکه
 :گفتم و كردم پوفی شهراد دیدن با
 . میشی ظاهر یهو... یمونمی جن مثل تو -

 :گفت و زد لبخندی
 . داری لطف -

 :گفت و نشست كنارم اومد
  ـصی؟*قـ*رمی جوریاین چرا -
  ـصم؟*قـ*میر جوریچه -
 خیلی ـصیدنت*قـ*ر طرز كه اینه منظورم. ـصی*قـ*رمی داری زور به انگار كه جوری -

  ...میری پایین و باال صحنه روی داری فقط كه انگار. خشکه
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. بودن افتاده زمین روی من از دورتر كه بود هامكفش روی نگاهم زدنش حرف مدت كل تو
 :گفتم كردممی نگاهش خیره كه طورهمون و گرفتم هاكفش از رو نگاهم

  میدی؟ جااون از رو هامكفش -
 برداره رو هاكفش تا شدمی خم كه طورهمون و كرد پوفی. كردم اشاره هامكفش سمت به و
 :فتگ
  گفتم؟ چی دادی گوش اصالً -

 :گفتم بودم درگیر هاكفش بند با كه طورهمون. داد بهم رو هاكفش
 .دادم گوش... آره -

 و ایستاد رومروبه. كرد خاموش رو ضبط. شد بلند اونم. شدم بلند و كردم پام رو هاكفش
 :گفت

 كردن جذب برای مه حیوونا حتی... ـصه*قـ*رمی داره هست دنیا توی كه چیزی هر -
 ... ـصن*قـ*رمی دارن مخالفشون جنس

  چی؟ كه خب -
 كالً برق ثانیه دو برای. شد ساكت اومد كه رعدوبرقی صدای با كه بده جواب خواست
 . رفت برق دوباره. كردمی كر رو گوش واقعاً رعدوبرق صدای. شد روشن و خاموش
 :گفتم تعجب با. كشوند رو من و گرفت رو دستم كردم احساس

 . كن ول رو دستم میری؟ كجا -
 . بیرون بریم باید -
 . بیاد بند بارون كن صبر الاقل بارون؟ این تو -
 . بریم باید. نمیشه -
 :گفتم پافشاری با
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  نمیشه؟ چرا خب. بابا ای -
 :گفت استرس با
 . دیگه نمیشه. اِ -
  نمیشه؟ چرا -
 :گفت هول با
  فهمیدی؟ حاال. آب به دست رمب باید دارم دستشویی... بابا ای -

 :گفت كه كردم نگاه شدمی دیده ازش كه ایهاله به باز دهن با داشتم
  شدی؟ چی -

 :گفتم نخندم كردممی سعی كه طورهمون و بستم رو دهنم
  اضطراریه؟ خیلی وضعیتت فقط... هیچی -
 :گفت حرص با
 . اضطراریه خیلی. بله -

 بلند خیلی بارون صدای. كرد بازش سریع. كرد پیدا رو در رهباالخ. نخندم تا كردم الکی سرفه
 زمین روی بارون با همراه تگرگ شد زده كه ایدیگه رعدوبرق با. باریدمی شدید و بود
 :گفت شهراد. بودن كم هاشتگرگ البته. اومدمی
  كنن؟ شیار هن -
 :گفتم بشنوه واضح كه بلندی صدای با
 چی؟ -

 :گفت بلندی صدای با اونم
  كنم؟ كارچی من حاال میگم -
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 كردم ایسرفه و دادم قورت رو مخنده عصبانیش و حرصی قیافه دیدن با كه خندیدم ریز ریز
 :گفتم و
 . دونمنمی -

 :گفت لبی زیر و چرخوند بر و دور رو نگاهش
 !میدم؟ پس رو گناهم كدوم تاوان دارم خدایا -

 :گفت كه كردم ایخندهتک
  شنیدی؟ -
 :گفت استرس با و كرد پوفی. كردم اكتفا سر دادن نتکو به
 . كنم تحمل تونمنمی دیگه -

 :زد داد یهو
 . فهمیدم -
 بود سالن یگوشه كه چوبی تخته سمت به خوندمی آهنگ و دادمی قر كه طورهمون و

 :رفت
 دستشویی كاشکی مشکله، برایم دوریش... دستم ز كرده فرار... خوشگله دارم دستشویی -
 . رفتمنمی دستشویی كاشکی... رفتممین
 :گفت و كنارم اومد هاچوب با كه كردممی نگاه بهش داشتم خنده با
 . بدو من با همراه گفتم سه وقت هر -

 دست با هم من و گرفت راستش دست با هردوتامون سر باال رو چوب. دادم تکون سری
 :گفت بلند و فتگر دستش با رو راستم دست. گرفتم رو چوب چپ سمت از چپ

 ... سه... ریزهمی االن خدا یا... یک -
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 االنه كردممی احساس. خوردنمی چوب به محکم هاتگرگ. رفتم بدو بدو دنبالش خنده با
 هر با خالصه. كردمی درد جاشون و خوردنمی بهم هاتگرگ از بعضی. بشه كَر هامگوش كه

 :گفت و كشید ایخفه جیغ یدنموند با نازی. رفتیم خونه داخل به بود كه بدبختی
  جا؟این اومدین هوا این تو جوریچه دوتا شما -

 :گفت و خندید شهراد
 . دیگه دیگه -
 :گفتم شهراد به رنگیكم اخم با
  نداشتی؟ دستشویی تو مگه -
 . ندارم دیگه االن ولی داشتم چرا -

 :گفت هول با كه بگم چیزی خواستم
 .احافظخد... دارم چرا... خدا یا -
 هایابرو با دیدم كه دوختم نازی به رو نگاهم و خندیدم. رفت دستشویی سمت به بدو بعد و

 :گفت مرموزی لبخند و رفته باال
 . بینممی رو تخنده كه اوله دفعه -

 :گفتم و كردم غلیظی اخم سریع
 . نمیشه تکرار دیگه چون نباشین خوشحال -
 :گفتم و نازی سمت برگشتم. افتادم لماسکهبا مهمونی یاد كه رفتم هاپله سمت به
  چیه؟ مهمونی... قضیه این راستی -

 :گفت نشستمی مبل روی كه طورهمون و داد تکون سری
 . بگم برات تا بشین -

 :گفتم و نشستم مبل دورترین روی
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 . میدم گوش -
 تو كه یدرصورت لندن بری شدی مجبور سفركاری یه برای تو كه بگم مهمونا به كه قراره -
 نیست قرار... اما باشی؛ داشته حضور مهمونی این توی قراره ماسک زدن و چهره تغییر با

 تا باشه چیز همه به حواستون نیما و شهراد همراه به تو كه قراره. مهمونا به بزنی زل فقط
 . كنین پیدا رو نفوذی افراد بتونی

 . كنممی فکر روش -
 . ..شدن فرستاده مهمونا نامهدعوت -
 :گفت كه كردم نگاه بهش حرص با
 . مونهنمی بحثی دیگه -
 هامدندون با و شدم خیره خالیش جای به حرص با. رفت باال هاپله از و شد بلند هم بعد و

 . لبم پوست كندن به كردم شروع
 . هیع -
 :گفتم اخم با و كردم نگاه بود ایستاده دست به سینی رومروبه كه خدمتکاری به
  چته؟ -
  شده؟ چی دستتون... خانوم -
 از پر برش و دور و بود شده ایجاد بزرگ خراشی راستم دست روی. كردم نگاه هامدست به

 . بود تگرگ برخورد اثر احتماالً. بود خون هایلکه
 . بیارم باند و بتادین براتون برم كنین صبر -

 :گفتم و دادم تکون سرى
 . اتاقم تو بیارش -
 . چشم -
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 رو هامچشم. انداختم تخت روی رو خودم و كردم پوفی. شدم اتاقم وارد و رفتم باال هاپله از
 :نشستم تخت روی. اتاقم در شدن زده صدای بعد و اومد كسی هایقدم صدای. بستم

 . تو بیا -
 نگاه بود دستش توی كه اولیه هایكمک جعبه به. اتاق داخل اومد اخم با شهراد و شد باز در

 :گفتم و كردم
 . كنممی كاریش یه خودم بده -
 :گفت تحکم با
 . كنم درستش باید خودمم پس برید، دستت من خاطر به. نمیدم -

 به بتادین زدن با. شد مشغول و آورد در رو بتادین. كرد باز رو جعبه در. نشست كنارم اومد
 كشیدمی دستم روی رو بتادینی دستمال كه طورهمون. شد مچاله درد از مقیافه پوستم
 :گفت

  كنم؟ صدات خالی آرایدل تونممی -
 :گفتم و دادم تکون سری

 . آره -
 ... خب ولی خورد ضربه دستت كه متاسفم واقعاً من آرادل -

 :داد ادامه و خندید
 . كنم تحمل تونستمنمی و بودم فشار تحت... كه دونیمی -
 .نداره اشکالی -

 :گفت و پیچید دستم دور رو باند
  نشده؟ چیزی كه دستت کیی اون -

 :گفتم و دادم نشونش رو دستم
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 . نشده چیزی. نه -
 :شد زده اتاقم در
 . شام بفرمایید... آقا... خانوم -

 :زد داد شهراد
 . میایم االن -

 :گفت و گذاشت جعبه داخل رو بتادین. كرد ول رو دستم
  بریم؟ -
 . بریم -
 چپ قسمت هم شهراد و من و بود نشسته میز باالی قسمت نازی. رفتیم غذاخوری سالن به
 روی و آوردن رو غذاها. نگفت چیزی ولی انداخت دستم به نگاه یه نازی. نشستیم راستش و

 با داشتم. شد مچاله مقیافه بود گنده ماهی یه وسطش كه بزرگی دیس دیدن با. گذاشتن میز
 :شد بلند شهراد صدای كه كردممی نگاه ماهی به چندش

 به شهراد اصوالً. )ندارم دوست ماهی من دونستیمی كه تو مامان... پوف... ؟آخه ماهی -
 (مامان میگه نازی
 :گفت و انداخت باال ایشونه خیالبی نازی

 . داشتی دوست كه قبالً -
 :گفت كالفگی با شهراد

  گرفتین؟ اشتباه نیما با رو من سلیقه شما باز -
 :گفت و كرد نگاه جفتمون به نازی

 . هست كه همینه دوماً... كنین درست رو آویزونتون هایقیافه كه اوالً -
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 به. نشستیممی جااین كردمی تموم رو غذاش نازی كه موقعی تا باید حاال. كردم پوفی
 . خورد پام به محکم چیزی یه كه بودم شده خیره بشقابم

 كردم نگاه وقتی. كنهیم اشاره نازی سمت به داره ابرو با شهراد دیدم كه باال آوردم رو سرم
 . نازیه رویروبه شیرینیه از پر توش كه بشقاب یه دیدم
. بشه چاق كمی شدمی باعث همین كه بخوره شیرینی غذا بعد داشت عادت همیشه نازی

 :گفتم صدا بی و انداختم باال ایشونه براش و كردم نگاه شهراد به دوباره
  خب؟ -

 :گفت صدابی خودم مثل
 . ذارممی دستمال این توی برات... هباش حواست -

 :گفت نازی به رو كه كردم نگاهش سوالی
  كیه؟ اثر تابلو اون مامان -
 :گفت و تابلو سمت برگردوند رو سرش نازی. كرد اشاره بود نازی پشت كه تابلویی به و
 ... اثرِ اون -

 توی شیرینی تند دتن كه شهرادی به باالرفته ابروهای با چون نشنیدم رو نازی صدای دیگه
 و كرد پاك رو دهنش دستمال با خورد شیرینی تا سه اینکه بعدِ. شدم خیره ذاشتمی دهنش
 . نشده كم ظرف از شیرینی انگار كه چید طوری رو مونده باقی هایشیرینی

 . خریدم ازش رو تابلو این من كه شد این و...  -
 :گفت دادمی تکون رو سرش كه طورهمون شهراد

  برم؟ كه دارم اجازه. شدم سیر كه من خب... جالب قدرچه -
 :گفت و باال داد رو ابروش تای یک نازی

  نخوردی؟ چیزی كه تو ولی -
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 :گفت هول با شهراد
 . بخیر شب اصالً... دیگه سیرم... خب -
 .رفت پاشد سریع بعد و

 روی كردم حس كه كردممی تولید صدا میز روی چنگال با و گرفتم ازشون رو تفاوتمبی نگاه
 قسمت یه تونستیمی كه بود جوری ناهارخوری میز. خورهمی تکون داره چیزی یه هاپله

 . ببینی رو هاپله از كوچیک
 دست. كردم رنگیكم اخم دادمی تکون دست كه شهراد دیدن با و دوختم هاپله به رو نگاهم
. بود ایگنده چیز یه داخلش گاران كه بود دستمال یه. بیرون آورد رو بود پشتش كه رو چپش

 . كرد باز رو دستمال
 به و گرفتم شیرینی از رو نگاهم سختی به. زد برق هامچشم دستمال وسط شیرینی دیدن با

 :دوختم نازی
 . افتاده عقب شركت كارای از سری یه. برم باید من -
 . بخیر شبت. باشه -

 به نگاهم كه طورهمون و ایستادم شهراد كنار. رفتم هاپله سمت به و دادم تکون سری
 :گفتم اعتراض با. باال برد رو هاشدست شهراد كه بگیرمش تا جلو بردم دستمو بود شیرینی

  باال؟ بریشونمی چرا. اِ -
 . میدم بهت بعد كن تشکر اول -

 :گفتم و كردم اخمی
 . ابداً و اصالً عمراً؛ -

. بودم كرده ضعف عجیب. بستم سرم پشت ور در و رفتم اتاقم به و شدم رد كنارش از بعدم
 . انداختم تخت روی رو خودم



 

 

54 

 

  نوازش رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 آرادل

 توجهبی دردم دل به نسبت كردم سعی. بود كردنم ضعف خاطربه حتماً كه شد جوری یه دلم
 . شدنمی ولی باشم

 گرم داشت تازه هامچشم. دقیقه ده. دقیقه سه. دقیقه دو. دقیقه یه. دوختم چشم ساعت به
 :گفتم بلند. اومد در یقهت صدای كه شدمی
 . تو بیا -

 از. دیگه ضربه دو تاخیر كمی با و ضربه یک. جالب ریتم یه با دفعهاین اما شد زده در دوباره
  چی؟ یعنی هابازیمسخره این. نبود در پشت كسی. كردم باز رو در و شدم بلند تخت رو
 از پر ظرف یه توش كه سینی هی. افتاد زمین به چشمم كه ببندم رو در خواستم عصبانیت با

 . بود زمین روی شیر لیوان یه با بود شیرینی
. بود شده كشیده):  عالمت شدهآب شکالت با كه بود خالی فضای یه شیرینی بشقاب كنار

 از رو سینی تفاوت بی خیلی كردم سعی. نشد ایجاد تغیری صورتم توی ولی شدم خوشحال
 . بردارم زمین روی
*** 
 شهراد

 یواش خیلی رو در و شدم خودم اتاق وارد سریع زدن در و زمین روی سینی گذاشتن زا بعد
. آوردم درش و كردم باز رو پیراهنم هایدكمه رفتممی تختم سمت به كه طورهمون. بستم
 .تخت روی كردم پرت رو خودم
 . برد خوابم و شد گرم هامچشم كم كم. نکنم فکر چیزی به كردم سعی
*** 

 آرادل
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 روی و كشیدم بیرون سرم زیر از رو بالشتم. كردم باز نیمه رو هامچشم جاروبرقی صدای با
 از عصبانیت و حرص با. بود پریده سرم از خواب كالً دیگه. بود تأثیربی. گذاشتم هامگوش
 :گفتم عصبانیت با بود راهرو توی كه خدمتکاری به و بیرون رفتم اتاق

  صبحی؟ اول وضعشه چه این -
 اومد بود تنش مشکی شلوارك یه و ركابی یه كهدرحالی شهراد. شد باز هم راهرو ته تاقا در

 :گفت كردمی تکیه در به و كشیدمی خمیازه كه درحالی بسته چشمای با. بیرون
  خبره؟ چه -

 :گفت كردمی نگاه بهم ترس با كه طورهمون مستخدم
 . كنیم گردگیری رو خونه كل گفتن خانوم نازی. ندارم تقصیری من خدابه خانوم -

 :گفت و گریه زیر زد بعدم
 . باشین نداشته كاری من با خدا رو تو خانوم -

 :گفت التماس با كه كردم نگاهش اخم با فقط
 . خدا رو تو خانوم -
 :گفتم جدیت با
 . ندارم باهات كاری داده دستور بهت نازی چون -

 :كردن دعا به كرد شروع
 بشه گوشت خوردین هرچی شاءاهللان. بده بهتون خواینمی خدا از چی ره شاءاهللان خانوم -
 ... تن پنج حق به شاءاهللان. تنتون به

 :گفتم و حرفش وسط پریدم
 . كنیمی كارا این از صبحی اول باشه آخرت یدفعه -
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 هب. ایستادم آینه رویروبه كردممی غرغر زیرلب كه طورهمون و رفتم اتاقم داخل به بعد و
 . شدم خیره آینه توی تصویر

 . بودم متنفر زیباییم از. خدا وای
 نداشتم رو شونحوصله چون اصوالً. كردم باز رو مشدهبافته موهای كش حرص با

 سرم باال محکم كش با رو موهام كردن شونه از بعد. نیان وپامدست توی تا بافتمشونمی
 عوض دیگه مشکی تاپ یه با رو تاپم .شدمی كنده داشت موهام یریشه كه جوری. بستم
 . پوشیدم چسبی شلوار و كردم

 شاندازه كه مشکی نخی روسری یه. كردم انتخاب رو كیمونو مدل هم مانتوهام بین از
 . انداختم تخت روی رو بود بزرگ خیلی

 جلوی. بیرون اومدم دستشویی از زدن مسواك و صورتم شستن از بعد و رفتم دستشویی به
 زدن از بعد و كشیدم پلکم پشت محوی خیلی صورت به رو رنگدودی سایه. تادمایس آینه

 روی گذاشتمش و كشیدم بیرون كمد داخل از رو مشکیم چرم كیف ای،قهوه رژ و ریمل
 . زمین
 مشکیم آفتابی عینک. زدم گره شُل خیلی رو روسریم. پوشیدم هم رو بلندم پاشنه هایكفش

 . رفتم بیرون اتاق از كیفم برداشتن از بعد و گذاشتم موهام روی رو
. دادممی تکون سر فقط من و كردنمی سالم دیدنم با. بودن تکاپو در مهمونی خاطربه همه

 . ایستادن سیخ دیدنم با آشپزخونه داخل هایمستخدم همه. شدم آشپزخونه وارد اخم با
 بیرون آشپزخونه از موز دوتا برداشتن از بعد و كردم باز رو یخچال در بهشون توجه بدون
 با كه كردم باز رو خونه در زدممی گاز ازش كه طورهمون و كردم باز رو شدونه یه. اومدم
. بود كرده عوض رنگایسرمه شلوار و تیشرت بایه رو هاشلباس. شدم روروبه شهراد
 :گفت زدمی نفس نفس كه طورهمون
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 .بخیر... صبحت... سالم -
 :گفت كه دادم تکون سری .بود دویده كه انگار

  میری؟ جایی -
  چی؟ برای -
 لباس مهمونی برای خواممی. برسونی خرید مركز یه به منم میری جایی اگه گفتم هیچی، -

 . بگیرم
 :گفتم و كردم اخمی

 . برمتمی جااون برم خواممی خودمم چون ولی نیستم تراننده من -
 :گفت و زد لبخندی

  .شم حاضر میرم من پس -
 از. كردیم پیدا خوب پاساژ یه وجوپرس كلی با. پایین اومد آماده و حاضر بعد دقیقه پنج

 رو مشقیقه كنار هایعرق بود دستم كه دستمالی با. بود گرم واقعاً هوا. شدیم پیاده ماشین
 :گفت زدمی رو ماشین دزدگیر كه طورهمون شهراد. كردم پاك

 . جهنمه كه انگار -
 باال برقی پله از كه طورهمون. بود باال طبقه هاشونلباس. شدیم پاساژ اردو هم با بعد و

 :گفت رفتیممی
 . رو من لباسای بعدم خریممی رو تو لباسای اول -

 . شدم خیره مغازه ویترین به. نگفتم چیزی و دادم تکون سری
  چطوره؟ لباسه اون -
 :گفتم و دادم تکون سری. بود تیره یبادمجون پیراهن یه. كردم نگاه كرد اشاره كه سمتی به
 . خوبه -
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 :گفت یکی كه كردممی نگاه بود مغازه داخل یدیگه هایلباس به داشتم. شدم مغازه وارد و
 . بفرمایید. اومدید خوش. سالم -
 محوی اخم با شهراد. بود ایستاده كنارم كامل حجاب با دختر یه. كردم نگاه راستم سمت به
 :گفت دختره به رو
 . خواستممی رو گذاشتین ویترین پشت كه بنفشی لباس اون. سالم -

 :گفت و كرد اشاره من به دختره
  دیگه؟ ایشون سایز -
 . بله -
  رنگی؟ چه -

 :گفتم مکث بدون. كرد نگاه من به شهراد
 . مشکی -

 :گفت شهراد كه داد تکون سری دختره
 . كنین صبر لحظه یه خانوم -

 خودمون فقط كه ایآهسته صدای با. كردم بلند رو سرم دیدنش یبرا. ایستاد جلوم اومد
 :گفت بشنویم

 ... پس. نیستی آرادل دیگه تو مهمونی اون توی -
 :گفت بلند و
 . بدین رو بادمجونیش رنگ لطفاً خانوم -
 به. داد دستم رو لباس خانومه. انداخت باال ایشونه خیالیبی با كه كردم نگاهش حرص با

 به بیشتر تنم تو لباس بود شده باعث پوستم سفید رنگ. پوشیدم رو لباس و رفتم پرو اتاق
 . بیاد چشم
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  پوشیدی؟... آرادل -
 :گفت و كرد نگاه رو سرتاپام شهراد. كردم باز رو در
 ... ولی عالیه؛ -
 :فتمگ اخم با. شدمی دیده پام روی خالکوبی! لعنتی. اَه. كردم نگاه پام به. كرد اشاره پام به و
 . دیگه مغازه یه بریم -
 فروشنده به رو لباس و بیرون رفتم اتاق از و كردم عوض رو هاملباس. بستم رو در بعد و

 :گفت كه كردم نگاه شهراد به. دادم
  بریم؟ -
 .بریم -
 چیزی ولی زدیم؛ دور رو پاساژ هایفروشیلباس كل ساعت یه حدود. بیرون رفتیم مغازه از

 :گفتم و شهراد سمت برگشتم. نکردیم پیدا باشه من سلیقه طبق كه
 همین بین از كنممی سعی منم. كنیم خرید تو برای بریم بعدش بخوریم، چیزی یه بریم -

 . كنم پیدا چیزی یه هامغازه
 . بگی تو هرچی بعدش. بریم هم رو مغازه این بیا ولی باشه -
 :گفت و جلو اومد بود یجوون پسر كه فروشنده. رفتیم گفت كه ایمغازه داخل به
 . اومدید خوش -

 پسره به رو. زدنمی دل به چنگی كدومشهیچ. نچ. كردم نگاه هالباس به بهش توجهبی
 :گفتم

 . نباشه كوتاه خیلی دامنش ترجیحاً. گردممی مجلسی پیراهن یه دنبال -
 :گفت و كرد باز رو آلبوم یه و رفت میزش پشت. داد تکون سری

 . كنین پیدا رو موردنظرتون لباس جااین از تونینمی -
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 زیر. كردم حس پشتم رو گرمایی كه زدممی ورق رو آلبوم آروم. ایستادم میزش جلوی
 تا شده خم من روی و ایستاده سرم پشت جیب به دست شهراد دیدم كردم نگاه كه چشمی

 . شدم جوری یه. ببینه رو هالباس عکس بتونه
 . خوبه بنظرم این آرادل -
 شکوفه تا پنج چهار شباالتنه قسمت روی كه ساده كرمی پیراهن یه. كردم نگاه لباس به

 :گفتم سرد. شیک و ساده. بود پیراهن خود رنگ از ترتیره كمی هاشکوفه رنگ. بود شده كار
 . نمیخوره مهمونی این درد به ولی. خوبه -

 :گفت پسره. بود عالی. زد برق هامچشم رنگ قرمز پیراهن دیدن با. زدم ورق رو آلبوم دوباره
  بیارم؟ براتون رنگی چه. عالیه تونسلیقه خانوم. واو -
  دارین؟ رنگایی چه... دونمنمی -
 . كاربنی آبی رنگ و قرمزه همین -

 :گفتم و گذاشتم عکس روی رو دستم. بود بهتر خیلی قرمزه این
 . بدین قرمزه همین از -

 رو هاملباس تونستم بدبختی با. تنگه جااین قدرچه. وای. رفتم پرو اتاق به. بهم داد رو لباس
 و زد سوت دیدنم با شهراد. كردم باز رو در. بود گشاد ولی عالی. بپوشم رو پیراهن و دربیارم

 :گفت
  بدم؟ شماره -

 :گفتم و كردم باز رو بود ابروهام بین كه محوی اخم
  خوبه؟. نریز مزه -
 . عالیه -
 . ادهگش خیلی ولی -
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 :گفت بلند
  دارین؟ تركوچیک این از سایز یه آقا -

 شکالتی كیک و قهوه من. رفتیم شاپ كافی به لباس تركوچک سایز خریدن از بعد خالصه
 نگاه بود نکرده انتخاب چیزی هنوز و بود دستش منو كه شهرادی به داشتم و دادم سفارش

 :گفت الفهك بگیره رو هاسفارش بود اومده كه پسری. كردممی
 . كنید انتخاب زودتر لطفاً آقا -

 :گفت جدیت با كردمی نگاه منو به اخم با كه طورهمون شهراد
 . شکالتی بستنی شکالتی، كیک شکالتی، پک آیس -

 :گفت كردمی نگاه شهراد به تعجب با كه طورهمون پسر
 . میارن رو سفارشاتون االن همین -

 :گفتم شهراد به رفت كه پسره
  بخوری؟ خوایمی رو شونمهه -
 صبحانه هنوز كهدرحالی بیرون بریمی خونه از رو من زود صبح وقتی نخورم؟ چرا -

 . دیگه میشه همین نخوردم
 كمی و خوردن از بعد. آوردن رو هامونسفارش كه بگم چیزی خواستم و زدم پوزخندی
 رفتیم كه ایمغازه اولین وت. بگیریم رو شهراد هایلباس تا افتادیم راه دوباره استراحت

 . كرد انتخاب رو هاشلباس
 جورایی یه كه رنگكم لیمویی. چیه نبود معلوم رنگش كه پیراهنی یه با مشکی كتان شلوار

 .برگشتیم ویال به خودش و من برای كفش خرید از بعد. زدمی سفیدی به
*** 
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 خوردن بعدِ. بخورم صبحونه ات رفتم آشپزخونه به گرفتن دوش از بعد. رسید فرا مهمونی روز
 :گفت و جلوم اومد ربابه كه اتاقم به برم خواستم

 . منتظرتونن مهمونی سالن توی خانومنازی -
 شهراد و نیما غریبه، خانوم یه نازی، كه صندلی یه جزبه. بود خالی خالیِ سالن. رفتم سالن به

 . كردم رو كار همون متقابالً منم. داد تکون سری دیدنم با نیما. بودن ایستاده روشروبه
 :گفت نازی به رو دیدنم با خانومه

 . خوشگلن دخترتون قدرچه هزارماشاهلل... ماشاهلل خانوم وای -
 توی خفیفی لرز شد باعث كه شد سرد سرد یهو بدنم. شدم جوری یه دخترتون لفظ شنیدن با

 :گفتم و كردم غلیظی اخم. بشه ایجاد بدنم
  ؟دارین كاری من با -

 :نازی
 . بشین صندلی این روی بیا فعالً. آره -

 :گفت و كرد اشاره غریبه خانوم همون به نازی. نشستم
 كنه گریم رو تو تا اومده االنم. ستمنطقه این توی آرایشگر ترینمعروف و بهترین شهال -
 . آراییدل تو كه نفهمه كسی برداری رو نقابت شد الزم اگه تا
 :گفتم حرص با
  ه؟الزم -
 . كن شروع رو كارت شهال... الزمه هم خیلی. الزمه. آره -

 موقع تا همین خاطربه اومدمی بدم كردن سشوار از. كرد باز رو موهام كش. جلو اومد شهال
 . بستمشونمی شدنشون خشک

 :گفت زدمی چرخ دورم كه طورهمون شهال. دورم ریخت خیسم موهای كش، كردن باز با
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 آرادل

 . داریم الزم رنگ بسته سه یا دو موها این با -
 :گفتم عصبانیت با
 . كن رنگشون نه كن كوتاه رو موهام نه ولی بکن بکنی خوایمی كاری هر -
 ... ولی -
 . نداریم ولی -
 . زدم زل روروبه به اخم با و ـینه*سـ به دست بعد و

 كارهای به و بودن سالن توی شهراد و نیما نازی، بود افتاده جونم به شهال كه مدتی تمام تو
 به كردن نگاه تا كردنمی صحبت هم با بیشتر شهراد و نیما البته. كردنمی نگاه شهال
 . شهال
*** 

 . شد خشک كمرم. بود دوازده ساعت. پوف. كردم نگاه مچیم ساعت به
 :گفت خستگی با شهال

 كنم؟ استراحت لحظه چند تونممی. شد تموم خانوم وای -
 مشکلی و بود اعتماد مورد ربابه. كردم صدا رو ربابه بلند و شدم بلند. داد تکون سری نازی

 :گفت و داخل اومد. بفهمه چیزی نقشه از كه نداشت
 . خانوم جانم -
 . بیار خنک چیز یه برامون برو -
 . خانوم چشم -

 :گفتم شهال به رو ربابه رفتن بعدِ
 . بده آینه یه -
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 آرادل

 هنوزم ولی بود؛ كرده ترتیره جورایی یه رو پوستم. البا پرید ابروهام آینه تو خودم دیدن با
 العاده فوق چشم خط تیره، خاكستری سایه. بود گذاشته هامچشم تو طوسی لنز. بود سفید
 . بود كرده ترپرپشت رو بلندم هایمژه كه ریملی و دادمی نشون كشیده رو هامچشم كه زیبا

 رژ یه آخر در و بشه دیده تركوچیک دماغم كه بود كرده كاری دیگه چیزهای و كرم كلی با
 تیره و طوسی لنز دماغم، كردن كوچیک ولی بود؛ نکرده كار خیلی كه این با. جیغ قرمز

 درشت هایفر آرنجم پایین قسمت از موهامم. بود داده تغیر رو مقیافه كالً پوستم كردن
 . داشت
 ربابه تا. بیاره رو هاملباس كه رفت رهدوبا نازی یگفته طبق آورد، كه رو شربت برامون ربابه

 :گفتم نازی به برگرده
  آلمان؟ برم باید كی من پس -
 ویال توی ربابه جز به بادیگاردا و مستخدما از كدومهیچ باشی كرده دقت اگه. رفتی -

 و رفته آرادل دیگه یک ساعت تا و كنن آماده رو جااین كه بیان یک ساعت قراره. نیستن
 . اومده بوده امریکا سال چند برای كه خانوادگیمون دوست كیهانی طفهعا جاشبه
 :گفتم بود مشخص زدنم حرف لحن از كه حرصی با
  نفوذیاست؟ كردن پیدا برای فقط كارا این -

 :گفت اخم با نازی
 . باشیم آرامش توی خوایممی ما. نمیدم انجام كاری كم... آرادل -
 :گفتم عصبانیت با
  باشم؟ داشته آرامش تونممی من نظرت به -
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 آرادل

 من تا بیرون رفتن همه ربابه اومدن با. گرفت سکوت رو جاهمه. شد باز هم از نازی اخمای
 رنگ به كفشام كف. پوشیدم رو بلندم پاشنه مشکی كفش و لباس سریع. بپوشم رو هاملباس
 . بیرون رفتم سالن از. بود قرمز
 به چندبار دستش كف با شهراد. گلوش تو پرید دخورمی رو شربتش یادامه داشت كه نیما

 با و كرد دراز سمتم به رو دستش. جلوم اومد شد تموم كه شسرفه نیما. زد ضربه نیما پشت
 :گفت لبخند

  دارم؟ رو كسی چه با آشنایی افتخار -
 :گفتم دادممی دست باهاش كه طورهمون

  شما؟ و... هستم كیهانی عاطفه -
 . شدم خوشحال شناییتونآ از. هستم نیما -

 :گفت لبخند با. افتاد نازی به نگاهم
 عنوان به و میشی خارج جاستاون كه دری از و باغ پشت میری نیما با پنج ساعت... خوبه -

 . میشی ویال وارد دوباره مهمان
 كنم نگاه كسی به اینکه بدون حرفی هیچ بی و كردم غلیظی اخم دستوریش لحن خاطربه
 . كردم عوض مشکی شلوارك و تیشرت با رو لباسم. تمرف اتاقم به

 و دادمی دستور بهم نازی اینکه از. كشیدم دراز تخت رو و گرفتم سرم باال دست با رو موهام
 همه من با اون. بود همین اخالقش. بودم متنفر دادمی انجام رو كاری من با هماهنگی بدون

 .بکنم باهاش رو كار همون نداشتم حق من ولی كرد؛می كار
 تصمیم اون جای به نداشتم حق من ولی بگیره؛ تصمیم من جای به داشت حق اون مثالً

 . بگیرم
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 آرادل

 زندونیش اتاق تو من و استخدام برای بود اومده كه دختره همون سمت رفت فکرم لحظه یه
 . داشت رو س حرف توش كه بودم مطمئن سارا؟ سهیال؟ بود؟ چی اسمش. كردم
 خبر دختره از كه مطمئنم. اتاق تو بیاد تا زدم تک یه نیما گوشی به ن،كرد فکر از كالفه

 :گفت و داخل آورد رو شكله نیما. شد باز ثانیه چند بعدِ و زده اتاق در بعد دقیقه سه دو. داره
  هست؟ اجازه -

 رنگیمشکی نفره تک مبل رو. بست رو در و تو اومد. نشستم تخت روی و دادم تکون سر
 :گفت و نشست بود اقات داخل كه
  داشتی؟ كاری -
  خبر؟ چه گرفتیمش كه دختره اون از... زدمنمی تک بهت كه نداشتم كاری اگه -

 :گفت دستپاچه
  میگی؟ رو دختره كدوم -

 :گفتم و كردم غلیظی اخم. افتاده اتفاقی كه فهمیدم
  شده؟ چی -
 . مرد... راستش... خب -
 :گفتم بلند صدای با
  چی؟ -
 . نشی عصبانی بده قول فقط میدم، توضیح برات -

 :زدم داد و شدم بلند
  مرد؟ دختره میگی و كنیمی نگاه من چشمای تو اومدی نباشم؟ عصبی جوریچه -
 ... كرده خودكشی جوریچه چنگال با كه بفهمم تونمنمی فقط... بودیم مواظبش خدا به -

 :زدم فریاد
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 آرادل

 ...  آخه؟ چنگال با... نیما وای -
 :گفت و سمتم داوم
 . باش آروم خدا رو تو -
 :گفتم حالیبی با و نشستم تختم رو
 . بیرون برو فقط االن -

 .دادم دست از رو سرِنخم بهترین. بست رو در و بیرون رفت حرفی هیچبی
 .بیارم دست به تونستممی اطالعات كلی دختر اون وجود با
 آروم اما. زدن مشت به ردمك شروع و رفتم اتاقم داخل مشکی بکسكیسه سمت به

 تحمل نتونستم دیگه كه بود كشیده شعله وجودم تو آنچنان عصبانیت و حرص. شدمنمی
 :گفتم بلند و زمین رو كردم پرتش و رفتم آرایش میز سمت به. كنم

 . نیما تو به لعنت -
 تعجب با و داخل اومد نازی. شد باز محکم در یهو. بود گرفته رو زمین كل شیشه خرده
 :گفت

  خبره؟ چه جااین... آرادل -
 نیما به رو. شده قرمز چشمم سفیدی كه بودم مطمئن. اومدن هم نیما و شهراد سرش پشت

 : گفتم عصبانیت با
 ... كنم خفت هامدست همین با خوادمی دلم قدرچه االن دونینمی... نیما وای -
 :گفتم بلندی نسبتاً صدای با و
 . نیما بیرون برو -

 تاسف روی از سری نازی. نشستم مبل روی داغون اعصابی با. بیرون رفت حرفی هیچ بی
 :گفت دادمی مالش رو هامشونه كه جورهمون و سمتم اومد شهراد. بیرون رفت و داد تکون
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 آرادل

 . باش آروم -
 :گفتم ایخسته و آروم صدای با
 . هبد بهم اطالعات كلی تونستمی دختر اون...  باشم؟ آروم جوریچه -
 . نمیاد بر دستمون از كاری و مرده دختره كه حاال -
 . شدم خسته دیگه -

 :گفت و نشست كنارم
 انتقام نفر یه از خوایمی كه مطمئنم ولی... ... بوده چی تگذشته توی دونمنمی من آرادل -

 امکان میری پیش تو كه جوریاین. بذاری استراحت برای زمانی یه باید تو پس... بگیری
 . ببازی سریع خیلی ارهد
 :گفتم حرص با
 . ببازم نیست قرار من -
 . داره امکان گفتم... بازیمی حتماً نگفتم منم -

 وقتی از. بود جوریهمین همیشه. كردمی درد شدت به كتفم. شد سپری سکوت تو ایلحظه
 . سالمه بیست كه االن تا كردمی درد كتفم بود سالم دوازده كه

 شدمی بهتر یکمی جوریاین. زدم كتفم به مشت با و گذاشتم چپم كتف ور رو راستم دست
 تا گرفتم رو خودم جلوی خیلی. تركهمی كتفم االن كردم حس كه كشید تیر چنان ولی

 . بود شده مچاله مقیافه. نشه بلند مناله صدای
  خوبی؟ آرادل -

 :بگیرم رو خودم جلوی نتونستم
 . كنهمی درد كتفم. نیستم خوب نه... آخ -
  بدم؟ ماساژش میدی اجازه -
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 آرادل

 :گفتم بود مچاله مقیافه كه طورهمون
 !كنی بدترش نزنی -
 . هست حواسم. نباش نگران -

 شده نزدیک بهم چون. دادن ماساژ به كرد شروع آروم آروم و كتفم رو گذاشت رو هاشدست
 كردم كج كمی رو نم*دـر*گـ. دادمی قلقلکم و نم*ـرد*گـ به خوردمی ـسش*ـفـ*نـ بود
 عین كه من بدن برعکس. بود غ*ا*د هاشـت*دسـ. نکنم حس رو هاشـس*ـفـ*نـ تا

 . بود سرد فریزر
 . آرادل -
  هوم؟ -
 . هیچی -
 اخم یه با كردم نگاهش چپ چپ كه یکم. كنم نگاهش بتونم تا كردم كج رو نم*ـرد*گـ

 :گفت محو
 .بگم واستمخمی چی رفت یادم. نکن نگام جوریاین -

 :گفتم و كنم تحمل نتونستم. كرد درد كه گذاشت كتفم كجای رو دستش دونمنمی
 . نذار جااون رو دستت دیگه. آخ -
  جا؟این...  نذارم؟ كجا -
 :گفت كه دادم تکون رو سرم. گذاشت كردمی درد كه جاییهمون رو دستش بعد و
 . مگیرمی دكتر وقت برات بعداً... نمیشه جوریاین -
 . نیست الزم -

 :گفت و برداشت كتفم رو از رو دستش
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 آرادل

 بیام پنج ساعت كه بشم آماده میرم منم. كنی استراحت یکم بهتره... گیرممی من ولی -
 . ببینیش بخوای نکنم فکر كرده نیما كه كاری این با چون دنبالت؛

 . بذارمش زنده كنمنمی تضمین ببینم رو نیما اگه االن چون كنی؛می خوبی كار -
 . فعالً... دونممی -
 قدرچه دیگه اما. كردممی تحمل باید ولی گذشت؛می كندی به زمان. بیرون رفت اتاق از و

 داره امکان بدم تفریح زنگ یه خودم به بخوام اگه. بودم مخالف شهراد هایحرف با تحمل؟
 . بیفتم عقب خیلی انتقامم از

 آرامم و خوابیدمی جوریهمین همیشه آرامدل .زدم زل سقف به و كشیدم دراز تخت روی
 دونهمی خدا و« !بخوابه كوله و كج باید آدم خوابی؟می جوریاین چرا» زدكهمی غر شهمه
 فکر اوقات بعضی. كردمی عصبی رو من و پروندمی جفتک قدرچه خوابیدن موقع كه
 . كردمی پرت وراون و وراین به رو هاشلنگ نخوابم من اینکه برای دستی از كردممی

 تونستممی بهتر جوریاین شاید. كردنمی عوض خودش بهراجع رو من ذهنیت حداقل كاش
 . بیام كنار آرامدل مرگ با

 كتک كه ببخش. نکن التماس زدممی داد سرت رحمانه بی قدراون كه ببخش. آرامدل وای
 آرام و شروین كه كارهایی اون اب. نبود خودم دست ولی زدم؛ قهقهه و دیدم رو هاتخوردن

 به حواسم بیشتر كوچولو یه اگه. خدا اه. بودم شده تبدیل دیوونه یه به دادن انجام چشمم جلو
 . شدنمی فرستاده دبی به آرام شاید. بود زنده آرامدل شاید بود آرام

 چی نره یادم تا كردم مرور. كردم مرور رو زندیگیم سال بیست این كل و بستم رو هامچشم
 . شد ترپررنگ برام انتقام كلمه زندگیم مرور با. افتاده برام اتفاقاتی چه و بودم

 كه دادمی نشون ضربه این. فاصله كمی با دیگه یضربه دو و ضربه یک. اومد در صدای
 :گفتم بلند. دره پشت شهراد
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 . بپوشم رو هاملباس كن صبر یکم -
. بیرون رفتم و برداشتم رو كیفم. زدم دوباره رو رژم شال، و مانتو و پیراهن پوشیدن از بعد

 كروات یه با بود پوشیده رو بود خریده كه هاییلباس. برگشت در صدای شنیدن با شهراد
 . بود گذاشته سرش هم مشکی كاله یه بودش، بسته شل كه مشکی

 رفتیم اول. افتادیم راه حرفی هیچ بی. كیفم تو انداختم رو كلیدش و كردم قفل رو اتاقم در
 رو اتاق داخل سفیدرنگ كمدی. كرد قفلش و بست رو اتاق در شهراد. هااتاق از یکی داخل
 . زد كنار
 روشنش. كنارم اومد و برداشت كمد توی از ایقوه چراغ شهراد. شدم كمد پشت تونل وارد
 پوشیده آهنی هایورقه با تونل دورتادور. داشتیمبرمی قدم هم دوشادوش. افتاد راه و كرد
 .نبود گل و خاك از خبری و بود شده

 كالفه. بشم خسته زود شد باعث بود بلند پاشنه هامكفش چون. رفتیم راه دقیقه ده حدود
 :گفتم

  رسیم؟نمی چرا پس اَه -
 . نزن غر -

. افتادم راه برداشتمشون اینکه از بعد و شدم خم. آوردم در رو هامكفش ایستادم. كردم پوفی
 :گفت تعجب با شهراد

  آوردی؟ در رو كفشات چرا -
 جا یه نباید نیستم آرادل دیگه من چون و كشهمی طول شب دو یک ساعت تا مهمونی -

 . بشن خسته كمتر پاهام جااون تا آوردم در رو كفشام پس. بشینم
 . آهان -



 

 

72 

 

  نوازش رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 آرادل

. بودیم ویال پشت خرابه توی اومدیم بیرون تونل از وقتی. نگفتیم چیزی دیگه تونل آخر تا
 افتادیم راه ماسکمون زدن با هم بعد. كنم درست رو هاملباس من تا ایستادیم جااون یکم

 :گفتم آرومی صدای با و زدم پوزخندی. ورودی در سمت
 . ستمسخره... خودم ویالی تو میرم مهمون عنوان به دارم -
 . ستمسخره... آره -

. كنم عوض رو هاملباس تا رفتم اتاق یه به هامستخدم از یکی با ویال به شدن وارد از بعد
 حس بهم قرمز اونم رنگی لباس پوشیدن. ایستادم آینه جلوی و آوردم در رو شالم و مانتو
 . بدم جر رو لباس خواستمی دلم. دادمی رو بدی واقعاً
 . بیرون رفتم اتاق از ریمل و رژ دوباره تجدید از بعد

 چرخیده طرفم به هاسر یهمه. پایین رفتم هاپله از زنا با. كردمی كر رو گوش اهنگ صدای
 . شد گرفته سر از صدا و سر دوباره لحظه چند از بعد. بود سکوت توی تقریباً سالن و بود

 . نشستم هامبل از یکی روی و كشیدم عمیقی نفس
  بشینم؟ كنارتون تونممی. سالم -

 كهدرحالی ناز با. دیدم زندگیم تو حال به تا كه دختری آورترینچندش. بود آیناز. خدا آخ
 :گفتم باشم داشته لهجه كمی كردممی سعی

  نه؟ كه چرا. سالم -
 رو دونفر و مبل رو نفر سه. نشستن كنارم دیگه دختر چهارتا و خودش حرفم شدن تمام با

 گفتی تو عوضی دخترِ آخه. كنم بارونش تیر كلت یه با خواستمی دلم قدرچه. مبل یدسته
 !بشینیم كنارتون تونیممی اینکه نه بشینم كنارتون تونمیم
 :گفت ـوه*عشـ با
 !بودمتون ندیده جااین حال به تا -



 

 

73 

 

  نوازش رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 آرادل

 . درسته -
 :گفتم بودم كرده دراز سمتش به رو دستم كهدرحالی و
 . جاننازی خانوادگی دوستان از. هستم عاطفه -

 :گفت و داد دست بهم اونم
 . وقتمخوش آشناییت از. آینازم منم -
 .طورهمین منم -

. پیشمون اومد پسری یه نکردم توجه اسمشون به اصالً كه دیگه دخترهای اون معرفی از بعد
 :گفت و كرد دراز جلوم رو دستش

  میدین؟ افتخار -
 :گفتم چرخوندممی انگشتم دور رو موهام از تیکه یه كهدرحالی ـوه*عشـ با
 . بعد برای بذار .مخسته یکمی من... هانی شرمنده -

 . دیگه یکی سراغ رفت و زد آوریچندش لبخند پسره
 :شد جلب بهشون توجهم دخترا از یکی صدای با كه كردممی نگاه جمعیت به. اوف

  كجاست؟ آرادل دونیننمی شما -
 :گفت پوزخند با ایناز

 . لندن رفتن خانوم -
 . نیست كه بهتر همون -

 :پرسیدم الکی یكنجکاو با. باال پرید ابروهام
  جوریه؟چه مگه -

 :گفت هیجان با دخترها از یکی
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 نگاهش تو تفاوتیبی و سردی... داره غروری چه دونینمی... براش میرممی كه من وای -
 . زنهمی موج
 :داد ادامه دخترها از یکی

 . نمیده محل كسهیچ به اون... خب ولی بدن جون براش حاضرن پسرا یهمه -
 :گفت رصح با آیناز

 . نازهمی چیش به نیست معلوم دختره... نیست كننمی تعریف ازش اینا كه هم قدریاین -
 :گفت و زد پوزخندی دخترها از یکی

 با...  چی؟ تو اما... باشه داشته غرور تونهمی كه این برای حداقل. جذابه و زیبا اون... هه -
 !این شدی تازه عمل زور

 عصبی حسابی «براش میرممی كه من» گفت دختره اینکه زا داشتم، تهوع حالت احساس
 . شدم

  عاطفه؟ -
 :گفت بود شده خیره بهم تعجب با كه درحالی شهراد. كردم نگاه صدا سمت به
  خودتی؟ -
 . نمیارم جا به. ببخشید -
 . دانشگاهیتهم. شهراد منم بابا ای -
 :گفتم و سـیـدم*ـو*بـ هوا تو رو شگونه. شدم بلند جام از ساختگی خوشحالی با
  كنی؟می كارچی جااین. ببینمت كردمنمی فکرشم اصالً شهراد وای -

 :گفت و خندید
  میدی؟ بهم رو ـص*قـ*ر دور یه افتخار. میدم توضیح برات بعداً. خیالبی رو اینا -
 :گفتم ناز با



 

 

75 

 

  نوازش رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 آرادل

 . میل كمال با -
 فضا. گذاشتم ششونه روی رو دستم هم من گذشت، دورم رو هاشدست. وسط رفتیم هم با
 :زدن حرف به كردم شروع غرغر و حرص با. وسط بودن اومده اكثراً. بود تاریک جورایی یه
 تو به اصالً... نه یا بزنی حرف جوریاین خودمم جلو تونیمی ببینم. نکبت یدختره. اوف -

... كننمی خرد رو دمآ اعصاب جوریچه ببین... اَه اَه اَه اَه... دارم غرور چرا من كه چه
 . بزنمش خورهمی كه جایی تا میگه شیطونه

 .نداره هم خوردن حرص ارزش دختر اون حرف. نخور حرص قدران -
 :گفتم یواش بعد لحظه چند. بگم جوابش برای كه نداشتم حرفی. گفتمی راست

  فهمیدی؟ چی -
 :گفت و گوشم نزدیک آورد و كرد ـم*خـ رو سرش

 ... گیرهمی رو لباسا در دم كه مستخدمی اون -
 . خب -
 . جوریه یه -
 . ببینمش تا بچرخ یکم -

 :گفتم حرص با. ندیدم چیزی شهراد شونه جز ولی باال؛ آوردم رو سرم آروم. چرخیدیم
 . چناری خیلی -
 :گفت تعجب با
  چی؟ -
 . ببینمش تونمنمی بلنده قدت -

 یه. گفتمی راست. دیدمش نباشه عضای كه جوری. چرخید كوچولو یه و خندید ریز ریز
 . نیست جااین مستخدم اصالً كه این. شدم پرت حواس قدران چرا من آخ،. بود جوری
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  دیدیش؟ شد؟ چی -
 . نیست جااین مستخدم اصالً اون -
 :گفت كنه یواشش كردمی سعی زور به كه صدایی با
  نیست؟ جااین مستخدم چی؟ -
 . نیست آره، -
  كنی؟ كارچی خوایمی حاال... پوف -
 . دارم تمركز به احتیاج فقط االن -

 :گفت و داد تکون سری
 . بریم باید كجا دونممی من. خب خیلی -

 ویال از و رد جمعیت بین از عجله با. كشید رو من و گرفت دستش تو رو دستم. شد جدا ازم
 به باالخره. ویال اختصاصی ساحل سمت میره داره فهمیدم رفت كه مسیری با. شدیم خارج
 :گفت و كرد ول رو دستم. رسیدیم دریا

 . تمركز اینم -
 خدمتکار یه خب،. اومدنمی ایدیگه صدای دریا موج صدای جز. بستم رو هامچشم آروم

 :گفتم كنم باز رو هامچشم اینکه بدون. نیما به زدن زنگ كار اولین. جاستاین غریبه
 . باشه تخدمهمس به حواسش بگو بزن زنگ نیما به -
 . زنممی زنگ االن -

 داشت نگهش حقوق دادن برای بشه شاید كار دومین. شنیدم رو هاشقدم شدن دور صدای
 ... ناگهانی حركت یک در بعد و
 . نیست میگه نیما ولی دادم رو مستخدم مشخصات... نیستش -
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 خشم با. شدم عصبی كم كم. كردم نگاه شهراد به تعجب با و كردم باز رو هامچشم سریع
 :گفتم

 . من بده رو گوشی -
 :گفتم سریع. برداشت رو گوشی بوق یه از بعد. گرفتم رو نیما شماره سریع. داد رو گوشی

  نیست؟ مطمئنی نیما -
 . مطمئنم آره -
  نیست؟ هم جااون چی؟ برا و دور اون -
 . نیست نه،... ببینم كن صبر -
 .میام خودم االن. خب خیلی -

 خیلی و زدم چهره به رو تفاوتیبی نقاب. رفتیم ویال به سریع. شهراد به ادمد رو گوشی
 :گفتم كالفه شهراد به رو. نبود. كردم نگاه رو اطراف نامحسوس

 . باغ تو میرم من -
 :گفت و داد تکون سری

 . میام منم -
 ویال پشت. بود خنک خیلی هوا. بیرون اومدیم ویال از هم با. میریم كجا گفت نیما به شهراد

 دادم مسیر تغییر سمت اون به. جنگلی تو كردیمی فکر رفتیمی وقتی. بود درخت از پر
 . بیرون بره تونهنمی جااین از كه بودم مطمئن. نشستم هادرخت از یکی زیر نیمکت روی

. كردن فکر به كردم شروع و هامدست تو گرفتم رو سرم. نشست كنارم فاصله با هم شهراد
 نگاه شهراد به سریع. میاد رفتن راه صدای كردم حس كه گذشت سکوت تو لحظه چند

 . كردم
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 و گرفت رو دستم شهراد دیدم بیام خودم به اینکه از قبل. بود شده متوجه انگار هم اون
 رومروبه فاصله وجب یه با هم خودش و داد تکیه درخت به رو من. درخت پشت كشیدم
 با رو دامنم. بودم چسبیده درخت به كامالً. سرم طرف دو گذاشت رو هاشدست و ایستاد
 صداش باالخره. كردم حبس رو نفسم. شدمی ترنزدیک هاقدم صدای. كردم جمع هامدست
 :بود زن یه صدای. اومد

 . سالم -
-  ... 
 . نیستش و لندن رفته آرادل اینکه مثل -
-  ... 
 :گفت لرزونی صدای با
 ... گشتم رو اتاقا تو رفتم هم پرسیدم خدمتکارا از هم من. نیست دروغ. آقا نه -
-  ... 
  كنم؟ كارچی رو نامه این من پس -

 :اومد شترسیده صدای
 . باش نداشته كاری مبچه با. خدا رو تو آقا... آقا -

. شدمی له داشت هامدست تو دامنم. بستم رو هامچشم و آسمون به رو گرفتم رو سرم
 اون. بودم عصبی هم خیلی. بودم عصبی. شده چروك دامنم كنم باز رو مشتم وقتی مطمئنم
 . كنهمی بازی بچه یه جون با داره كثافت
 :گفت آروم شهراد

 . رفت... آرادل -
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 چشم تو چشم شهراد با كه پایین آوردم و سرم. كردم باز رو هامچشم و كشیدم عمیقی نفس
 عمیقی نفس. گرفت آسمون هب رو رو سرش. خوندم هاشچشم تو از رو عصبانیت. شدم

 . پایین گرفت رو سرش و كرد باز رو هاشچشم. كشید
  جایین؟این شما. اِ -

 :گفتم ایناز به رو بود ترسیده مثالً كه لحنی با. قلبم رو گذاشتم رو دستم
 . ترسیدم... اینازجون وا -
 :گفت كردمی نگاه شهراد به و بود كرده نازك رو صداش كه حالی در
 . گلم یدببخش -

. آوردم در آوردن باال ادای كرد رو كاراین تا. رفت نیمکت سمت به و وراون كرد رو روش
 :گفت یواش و زد لبخندی شهراد

 .نخور حرص قدران -
 ـشـوه*عـ با كنار، به این تازه. نخورم حرص جوریچه نکبت و چندش یدختره این وجود با

  بذارم؟ دلم كجای رو كردنم صحبت
 :گفت پوزخند با آیناز

  نه؟... رفته آرادل پس -
 :گفتم خونسرد

 . شنیدم تو از منم -
 :گفت و برداشت رو ماسکم. جلو آورد رو دستش. ایستاد رومروبه اومد

  آرا؟دل میگی دروغ داری چرا -



 

 

80 

 

  نوازش رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 آرادل

 به محکم پام با ناگهانی حركت یک در و كردم نگاه بهش خونسرد. نبود انکار جای دیگه
 بیهوش اون و نش*ـرد*گـ به زدم محکم آرنجم با شد خم جلو به وقتی. دمز ضربه زانوش

 . شکسته زانوش كه مطمئنم. شد انجام صدایی هیچ بی اتفاقات این كل. افتاد زمین رو
 خنده و تعجب با شهراد. كردم نگاه آیناز جونبی جسم به پوزخند با و ـینه*سـ به دست
 :گفت

 . تو داری ایول بابا... واو -
 زمین رو از رو ماسکم اول. زدم زانو كنارش زمین رو و آیناز سمت رفتم حرفش به توجهیب

 همون. شدم دقیق صورتش رو و گرفتم دستم تو رو شچونه بعد و زدم صورتم به و برداشتم
 صدای با. نداشت خال. كردم نگاه بازوش به سریع! لنگیدمی كار جای یه ولی بود؛ آیناز

 :گفتم آرومی
 . نداره خال -

 باعث كارم همین كه ذاشتممی بینذره زیر رو افراد رفتمی سر محوصله هامهمونی تو وقتی
 . داره كوچیک خال یه بازوش روی آیناز بفهمم شد

 گلوش زیر آروم رو دستم. كردم نگاه آیناز صورت به دوباره. نشست كنارم حرفم این با شهراد
 :گفت و كرد نگاهم. كردم نگاه شهراد به متعجب كردم حس كه چیزی با. كشیدم

  شد؟ چی -
 :گفتم و برداشتم صورتش از رو نقاب سریع و كردم نگاه آیناز به دوباره

 . خواممی نور -
 با. آیناز صورت رو انداخت رو نور و كرد روشن رو چراغش و درآورد رو گوشیش سریع شهراد
 . درخشیدمی نور تو عسلیش چشم. كردم باز رو آیناز چشم چپم دست
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. برداشتم رو هاشچشم تو لنزعسلی و چشمش سمت بردم رو راستم دست اشاره انگشت
 رو هامدست دوتا. نیما و رها دختر چشم رنگ مثل دقیقاً. بود طوسی چشمش واقعی رنگ

 :گفتم و عقب كشیدم
 .رهاست این -

 :گفت تعجب با شهراد
 . نیست رها یقیافه هشبی اصالً كه این... نداره امکان... رها؟ چی؟ -

 باال به رو و گرفتمش. كردم لمس رو شچونه زیر برآمدگی و شچونه زیر بردم رو دستم
 توی مانند خمیر پوست. شد پدیدار رها یقیافه برداشتم كه رو شقیافه روكش. كشیدمش

 . كنارم انداختم رو بود آیناز یقیافه مثل كه دستم
 :گفت آروم شهراد

  كجاست؟ واقعی آیناز پس بود زاینا این اگه -
 :گفتم اخم با
 . بینهمی رو آیناز ببین بزن نیما به زنگ یه... دونمنمی -

 حس. بود سردم ولی بودم كرده عرق. هامشقیقه كنار گذاشتم و كردم مشت رو هامدست
 بیشتر هرچی. نفرت و خستگی انزجار، عصبانیت، ناامنی، مثل چیزی یه. داشتم عجیبی

 . شدمی بیشتر انتقام برای مانگیزه تگذشمی
 :گفتم بود شده تموم تلفنش كه شهراد به
  شد؟ چی -

 :گفت و زد پوزخندی
 . كرد پیداش پسرا از یکی ـغـل*بـ تو -



 

 

82 

 

  نوازش رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 آرادل

 رفتیممی انباری سمت به بود گرفته ـغـلش*بـ تو رو رها شهراد كه حالی در بعد لحظه چند
 رها انداختن با. داخل انداخت رو رها شهراد كردم باز رو ریانبا در تا. بذاریم جااون رو رها تا

 قفلش و بستم رو در كردممی سرفه كه طورهمون. شد بلند غلیظ دود و گردوخاك كلی
 :گفتم و انداختم شهراد شلوار به نگاهی. كردم

 . بتکونیش بهتره -
 دوباره شلوارش شدن تمیز از بعد. زد پاش به محکمی نسبتاً هایضربه دستش با و شد خم
 . آورد هجوم سمتمون به سیگار و عطر بوی جااون به ورود با. برگشتیم ویال به

 نگاهی شهراد. بودن ـص*قـ*ر حال در وحشتناكی وضع با پسر و دختر و بود تاریک فضا
 :گفت و انداخت بهم

 . زنیممی مشکوك داریم زیادی نظرمبه -
 هم بهش كردن فکر حتی وای... وسط اون برم یدبا عاطفه عنوان به االن من و درسته -

 ...زنهمی همبه رو حالم
 ایگوشه. ـصنده*قـ*ر جمعیت سمت رفتم باشم شهراد طرف از جوابی منتظر اینکه بدون

 بیارم گیرش بتونم اگه. كنم پیدا رو خدمتکار اون باید من. كردم نگاهشون خیره و ایستادم
 اینکه از. بودم نازی دنبال. چرخوندم سالن تو رو نگاهم .میشه پیدا معماهام از خیلی جواب

 . شدممی عصبی خیلی بود خودش فکر به فقط همیشه
 دولت هفت از. جویدم حرص با رو لبم پوست. كردم پیداش پوشیشیک مرد كنار باالخره

 . باشم خدمتکار اون دنبال باید جااین من وقتاون زد،می قهقهه مرد اون كنار آزاد
. ببینمش جااون بتونم شاید تا رفتم حیاط به. گرفتم فاصله جمع از خدمتکار اون یادآوری با

 . بشنوم رو صداش بتونم شاید تا رفتممی راه كنم ایجاد صدایی اینکه بدون
 . میاد طرف كدوم از صدا بفهمم تا كردم تیز رو هامگوش. ایستادم جام سرِ گریه صدای با
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 حرف تلفن با و بود ایستاده من به پشت بودم، دنبالش كه میمستخد. رفتم صدا سمت به
 :كردمی گریه و زدمی
 ... نکن گریه پسرم -
-  ... 
 به كن سعی... پیشت میام زود من نکن گریه فقط تو. خوشگلم پسر چشم. عزیزم چشم -

  قشنگم؟ پسر باشه. نشی نزدیک شروین بابا
-  ... 
 . میام زود منم... آفرین -
 كه پشتش. سمتش رفتم یواشیواش. شد بلندتر شگریه صدای كرد قطع رو یگوش تا

 تنش كه لباسی ییقه از. زمین افتاد هوشبی كه نش*ـرد*گـ پشت زدم آرنجم با رسیدم
 زمین رو از راحت همین خاطربه. سبک و بود الغر غیرنرمالی طور به. كشیدمش و گرفتم بود
 . كشیدمشمی

 لعنتی حس این هم باز. كردم پوفی. میشم رحمبی حد از بیش دارم دوباره كردممی احساس
 ... سراغم بود اومده
 افتاده اتفاقی كه انگار نه انگار ریلکس، خیلی و درخت یه پشت كشیدم رو جونشبی جسم
 . رفتم ویال به باشه

. آشپزخونه رفتم. شد مچاله مقیافه نوشیدنی و سیگار مختلف، عطرهای بوی هجوم با
 . كردنمی نگاهم كنجکاوی با هاتخدممس

 همیشه مثل پیشم اومد وقتی. زدم صدا رو بود ظرف تو شیرینی گذاشتن مشغول كه رو ربابه
 :گفتم آروم صدای با و خشک و سرد
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 از یکی... بشه عوض هوا تا كن روشن هم رو كولرا. كن باز رو هاپنجره و در همه از اول -
. افتاده بیهوش جااون درختای از یکی پشت خانومی یه. یالو پشت بفرست هم رو بادیگاردا

 ... نبینتش كسی كه جایی یه ببرتش بگو بادیگارده به
 :دادم ادامه غلیظی اخم با بعد و
  فهمیدی؟. دنیا اون فرستممی رو بادیگارد اون هم تو هم بیاد سرش بالیی اگه -
 :گفت ترس با
 . میشه اطاعت... خانوم بله... بـ -
 . باشن باش آماده حالت تو بگو بادیگاردا یهمه به... درضمن -
 .خانوم چشم -

 بوی. بود كنندهخفه ویال داخل هوای. بیرون اومدم آشپزخونه از و كردم غلیظی اخم
 . زدمی همبه رو حالم داشت واقعاً سیگار و ـکـل*لـ*ا

 باد. كشوندمی ساحل سمت به رو من نیرویی. بیرون زدم ویال كل از شده مچاله یقیافه با
 . دادمی آرامش بهم دریا موج صدای. بود بخشـذت*لـ واقعاً وزیدمی كه خنکی
 اون از قبل ماه یه دقیقاً. بود سالم پونزده شمال بودم اومده تفریح برای كه باری آخرین
 . نحس اتفاق

. بود بزرگتر من از سال پنج آرتان. بودیم اومده مادربزرگم و آرام آرام،دل م،پسرخاله آرتان با
. بود جاهمین دیدمش كه ایدفعه آخرین. پرستیدمی رو من عاشقانه و داشت دوستم رو من
 . بودم داده تکیه بهش منم و مشونه دور بود انداخته رو دستش. بودیم نشسته ساحل لب

 سریع دوربین چیک صدای با كه دادمی سر گوشم تو عاشقانه هاینجوا داشت همیشه مثل
 دنبالش و شدم بلند بود دستش عکاسی دوربین كهدرحالی آرام دیدن با كه برگشتم عقب به
 . سوزوندمش آتیش تو كه شد همونی عکس اون حاصل. افتادم راه
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 وارد عادی خیلی. برگشتم ویال به شدم خسته وقتی و موندم ساحل كنار ساعت نیم حدود
 با. زدم باد دست با رو خودم و نشستم مبل ویر. بود نشده نبودم متوجه كسی. شدم ویال

 . بود گرمم من چرا دونمنمی ولی بودن روشن كولرها اینکه
 نشست كنارم پسری. بود دو ساعت. شدم خیره مشکیم ساعت به نمیرن؟ اینا چرا پس پوف

 :گفت نازكی صدای با و
 كه منم خب... دنبالمن شهمه دخترا این دونیمی آخه... شینممی جااین من نانا ببخشیدا -

... بذارن راحتم یکم تا نشستم جااین اومدم همین برا... كه بگم نه بهشون تونمنمی... رحمدل
  نانا؟ چیه اسمت تو حاال

 داركش رو كلمات یهمه زنه؟می حرف جوریاین چرا این. بود مونده باز قشنگ دهنم
 و لب رژ بخورم قسم حاضرم. دادمی قر نش*ـرد*گـ به هم زدن حرف موقع. گفتمی

 . بفهمی تا كردیمی دقت باید. كم خیلی البته. بود زده رژگونه
 بود آورده رو دستش. كردم نگاه بود نشسته كنارم كه شهرادی به فکم شدن بسته حس با

 :اومد پسره صدای دوباره. بود بسته رو دهنم و جلو
  چیه؟ اسمت گفتم... نانا؟ خورد موش رو زبونت -
 :گفت دوباره كه بدم رو جوابش خواستم. اومدم در بهت تو از
 ... خورهنمی بهت خیلی این نه... نازیتا... امم... بزنم حدس خودم بذار... نگو نانا نه -

 :گفت دیگه اسم چندتا گفتن از بعد
 ... قهرم من اصالً... نمیگی؟ هیچی چرا پس نانا اوف -

 دختر عالمه یه حاال كه پسره به. باز دهنم و ودب شده گرد هامچشم. رفت شد پا هم بعد
 :گفتم و كردم اشاره بود ریخته دورش

  بود؟ جوریاین چرا این -
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 :گفت خندیدمی كه طورهمون شهراد
  نانا؟ بود جوریچه -
 :گفتم و كردم نگاه بهش حرص با. خنده زیر زد بیشتری شدت با بعد و
 . مسخره -

 :گفت. نکردم نگاه بهش صالًا. نشست ورماون و اومد نیما
  قهری؟ -

 :گفتم سرد و زدم پوزخندی
 . هاستبچه مال قهر -
  میده؟ معنی چه محلیكم این پس. آهان -

 :شد صدادار پوزخندم
 .دادممی محلت كلی قبالً انگار محلیكم میگی جورییه... هه -

 :گفتم و شهراد سمت كردم رو روم
 . رها پیش فرستادم رو خدمتکار -

 با و نیما سمت گرفت رو روش. ما سمت اومد دختری یه. نگفت چیزی و شد شل نیشش
 :گفت ـوه*ـشـ*عـ
  میدی؟ رو ـص*قـ*ر دور یه افتخار عزیزم -

 به ولی شدم؛ شوكه بود نگاهش توی كه چیزی از. دختره به نگاه یه كرد من به نگاه یه نیما
 :گفت و شد بلند د،كرمی نگاه بهم كه طورهمون. نیاوردم خودم روی

 . بریم -
 با. شام بریم كردن اعالم آهنگ شدن تموم بعد. كردم نگاهش تمسخرم از پر هایچشم با

 :گفتم تعجب
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  میدن؟ شام دارن دیر قدراین چرا -
 :شهراد

 . بوده مهمونا خود خواست اینکه مثل -
 . كردم اكتفا سرم دادن تکون به

*** 
 و تاپ با رو هاملباس. موندممی عاطفه باید ظهر فردا تا .شدم مهمان اتاق وارد خستگی با

 به. تخت رو كردم پرت رو خودم و كردم باز رو موهام گیره. كردم عوض مشکی شلوارك
 . زدممی دست نباید اصالً فردا تا صورتم

 رو چراغ نداشتم حوصله اصالً. بود روشن اتاق چراغ. چرخوندم اتاق تو رو رم*ـمـا*خـ نگاه
 . تخت رو نشستم. بود دیگه بالشت دوتا كنارم. كنم شخامو

 بالشتش. نشد خاموش ولی بهش خورد. برق كلید سمت كردم پرت و برداشتم رو دونه یه
 از. برداشتم رو دیگه بالشت. بود عالی گیریمنشونه تیراندازی هایكالس سریصدقه. بود نرم
 . بود ترسفت یکی اون

 رو كشیدم رو مالفه و كشیدم دراز دوباره. شد خاموش چراغ و كلید به خورد. كردم پرتش
 . خوردمی صورتم به خنکی باد و بود باز پنجره. خودم
 .آرامش یعنی اتاق این. دادمی نوازش رو گوشم دریا موج صدای. بستم رو هامچشم
*** 

 هامشمچ دوباره خنده؟می جوریاین صبحی اولِ كیه. كردم باز رو هامچشم قهقهه صدای با
 در و شدم بلند جام از عصبی. اومد دونفر قهقهه صدای دفعهاین كه بخوابم دوباره تا بستم رو
. باال رفتمی شونخنده صدای یهو و كردنمی پچپچ كه بودن شهراد و نیما. كردم باز رو

 :گفتم عصبی
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  ندارین؟ خواب شما -
 :نیما

 . نداریم. نه -
 :گفتم دمبو زده زل شهراد به كه طورهمون

 . نبودم تو با -
 :گفت خندیدمی كه طورهمون شهراد

 . نمیشه تکرار دیگه -
 اتاق در. باال پرید ابروهام. اومد بچه گریه صدای كه كردممی نگاهشون چپ چپ داشتم
 گریه با نیما به رو و بیرون اومد بود ـغـلش*بـ تو رها یبچه كهدرحالی ربابه. شد باز كناریم
 :گفت

 . نمیشه آروم كنممی هركاری آقا -
 رویروبه بودم گرفته كمرش از هامدست با كهدرحالی و گرفتم ازش رو بچه و جلو رفتم

 :گفت ربابه به رو نیما. بود قشنگ شگریه صدای قدرچه. گرفتمش صورتم
  كنی؟می گریه چرا تو حاال -
 . گیرهمی مگریه منم كنهمی ریهگ وقت هر... كنهمی گریه داره بچه این ببینم تونمنمی آقا -
 داشت االن كنه؟ گریه راحت قدران تونستمی جوریچه. كردم نگاه ربابه به عجیبی حالت با
  كرد؟می گریه بچه این گریه خاطربه
 بچه با بدونه خواستمی انگار. كردمی نگاهم كنجکاو. خورد شهراد به نگاهم لحظه یه

 از گوله گوله اشک هایقطره. كردم نگاه بهش. شد تریدشد بچه یگریه. كنممی كارچی
 با رو بچه و برگشتم. كشیدم عمیقی نفس. بودن زده زل بهم همه. پایین ریختمی چشمش

 . بستم پام با رو در و اتاق داخل بردم خودم
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 به تخت روی. كرد نگاه اطرافش به و شد ساكت كمكم بود تازه براش محیط انگار كه بچه
 . كنم عوض رو هاملباس تا رفتم و گذاشتمش باشه كشیده دراز هك صورتی

 و كردم شونه رو موهام. پوشیدم مشکی لی شلوار یه با ربعسه ستین مشکی لباس یه
 تلفنی با. دهنش تو بود كرده رو انگشتش. كردم نگاه بچه به و نشستم تخت روی. بافتمشون

 . باال بیارن خودم یصبحانه با رو چهب شیر گفتم و زدم زنگ بود وصل آشپزخونه به كه
 روشن رو اتاق سفید و لیمویی دكور. كناری اتاق تو رفتم و كردم ـغـل*بـ رو بچه هم خودم
 .عروسک از بود پر اتاق دورتادور. بودن بچگونه وسایل همه. بود كرده
 كشو در .نیفته تا دادمش تکیه خودم به و پام رو گذاشتم نشسته رو بچه و نشستم كمد كنار

 نکرده كارها این از حال به تا. داشتم عجیبی حس. كنم عوض رو هاشلباس تا كردم باز رو
 . بودم

 یه. كردم باز رو باالیی كشوی. برداشتم ستش شلوارك با لیمویی تاپ یه هاشلباس بین از
 . برداشتم هم زرشکی كوچولوی كشی تل
 :گفتم بلند. شد زده در
 . تو بیا -

 :گفت و تخت رو گذاشت رو سینی. اخلد اومد ربابه
 ... من به بدینش چرا؟ شما... خانوم بده مرگم خدا -
 :گفتم تحکم با
 . بری تونیمی... نکرده الزم -

 و هالباس. بیرون رفت اتاق از چشم گفتن با. بزنه حرفی نتونه دیگه كه بودم جدی قدراون
 تخت رو درازكش صورت به رو بچه. رفتم تخت سمت به. شدم بلند و برداشتم رو بچه

 . دهنش سمت بردم و برداشتم رو شیر یشیشه. نشستم كنارش هم خودم و گذاشتم
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 . پوف. خوردن به كرد شروع ـع*ولـ با
  بخورم؟ یچ خودم پس! بخوره این تا دارم نگه جوریهمین رو شیشه این من االن

 تا بود كرده دراز هاشمستد. بود شیشه دنبال هاشچشم. درآوردم دهنش تو از رو شیشه
 فراوون گردوی با پنیر ساندویچ یه سریع. كنارم گذاشتم رو شیشه. بگیره رو شیشه بتونه
 . كردم درست خودم برای

 جلوی رو شیر شیشه راستم دست با و خوردممی و بودم داشته نگه رو ساندویچ چپم دست با
 . بخوره تا بودم گرفته بچه دهن
 از. كردم نگاه بچه به. كشیدم سر رو شیركاكائوم هم خودم خورد ور شیرش اینکه از بعد

 دوست ولی چرا دونمنمی. كنیم انتخاب اسم یه براش باید. اومدمی بدم بچه بگم بهش اینکه
 . كنم انتخاب خودم رو اسمش داشتم
 رو شبچه اسم خوادمی كه گفتمی همیشه آرامدل. خورهمی هم بهش. قشنگیه اسم بهاره

 میاد كی داریم كه وضعی با گفتممی و زدممی پوزخند بهش همیشه هم من. بذاره ارهبه
 . بگیرتمون

 چشمک رنگشصورتی تپل هایلپ. شد خیره هامچشم تو رنگشطوسی درشت هایچشم با
 . سـیـدم*ـو*بـ صدادار رو لپش و جلو بردم رو صورتم. كنم تحمل نتونستم. زدنمی

 پس نبود، كسی اتاق توی. كردم ـغـلش*بـ و زدم محوی لبخند. شد بلند شخنده صدای
 . زدممی شگونه رو دیگه ـوس*بـ یه اگه نداشت موردی
 سفیدش پوست با لباسش لیمویی رنگ. شدم بلند تخت رو از و سـیـدمش*ـو*بـ دوباره

 بود، گرم هوا و بود روشن شوفاژ اتاق داخل. بود ابری هوا. بود كرده ایجاد قشنگی هارمونی
 . بودم كرده تنش تاپ همین برای
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 ولی كردم؛ تنش و برداشتم زرشکی بافت ژاكت یه كشوش تو از. سرده بیرون كه مطمئنم اما
 رفتم در سمت به و شدم بلند. برداشتم هم زرشکی كاله یه با رو تلش نبستم، رو هاشدكمه

 . رفتم پایین سالن به. كردم بازش و
 نگاه رو برش و دور رفتم بیرون اتاق از وقتی اما بهم؛ بود هزد زل بهاره مدت این كل تو

 نگاه وقتی. مشونه رو اومد چیزی یه كردم حس كه شومینه سمت رفتممی داشتم. كردمی
 . بود كرده حلقه نم*ـرد*گـ دور دستشم و مشونه رو گذاشته رو سرش بهاره دیدم كردم
 .بود جوری یه. داشتم عجیبی خیلی حس
 . كردم عوض رو بهاره خوابیدن حالت و نشستم شومینه كنار چوبی صندلی روی

 كرد؛ باز رو هاشچشم اولش. بود چپم دست رو پاهاش و راست دست رو سرش كه جوری
 . بستشون دوباره بعد لحظه چند ولی

 صداش از. بود انداخته مشونه رو شهراد كه بود پتویی. مشونه رو افتاد چیزی یه كردم حس
 :گفت چون. هرادهش فهمیدم

 . میاد بهت بودن مادر -
 :گفتم و زدم پوزخندی

 . شناسمنمی رو شكلمه...  مادر؟ -
 بودم شده خیره شهراد صورت به كه طورهمون. شد خیره بهاره به و زد زانو پام جلوی اومد
 :گفتم

 . بهاره گذاشتم رو اسمش -
 :گفت و زد لبخندی

 . قشنگیه اسم -
 . قشنگه... آره -
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 :گفتم كه بگیره رو دستش واستخ
 ... میشه بیدار نکن اِ -

 :گفت و كرد نگاه من به هم بعد. كرد بوسش. گرفت رو دستش
 هر با كنه عادت االن از تا كنم ایجاد سروصدا باید هم بگیرم، رو دستش باید هم اتفاقاً -

 . نترسه و نپره خواب از كوچیکی صدای
 :گفتم و كردم نگاهش رفته باال ابروهای با
  دونی؟می كجا از اینارو تو -

 :گفت و شد خیره بهاره به. كشید عمیقی نفس
 ... بودم شیطونی بچه و بود سالم هفت -

 :داد ادامه و خندید
 و خونه اومد خوشحال بابام كه مامانم جلوی بندازم تا گرفتممی سوسک داشتم روز یه -

 زنش و بود عموم حامد. شدم خوشحال یخیل... اومدن دنیا به حامد و سارا هایبچه گفت
... بودم كرده پیدا جدید همبازی تا سه. میاوردم در بال داشتم... بود حامله قولو سه سارا

 بلند شدم وارد كه در از... شونخونه رفتیم كردن مرخص بیمارستان از رو سارا وقتی خالصه
... كردنمی نگاه حامد و سارا هب داشتن همه... نکرد توجه بهم كسهیچ ولی... كجان زدم داد

. خودتن گلدسته گفتمی هم سارا... خوامنمی رو هابچه این من گفتمی و زدمی داد حامد
. بودم ترسیده هم ذره یه. فهمیدمنمی هیچی حرفاشون از... ... كن شونجمع برو خودتم
. كرد نگاه بهم انممام. گرفتم رو دستش و مامانم سمت رفتم. زدمی داد بد خیلی حامد چون

 دویدم... رفت یادم چیهمه قلوهاسه دیدن با. اتاقا از یکی توی برد رو من و زد بهم لبخند یه
 و كرد اشاره یکیشون به مامانم... زدننمی مو هم با اصالً... هم عین دختر تا سه... سمتشون
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 اونا با فرقی یه. كردم نگاه بود بزرگتر كه اونی به... بزرگتره دقیقه پنج اونا از این گفت
 . نداشت بزرگتره اما داشتن چپشون دست رو خال یه دوتا اون. بود خال یه اونم. داشت
 :گفت و كرد بهم نگاهی

  نشدی؟ كه خسته -
 . نه -
 روز یه. دخترا پیش بیاره رو من تا شدن مامانم آویزون بود شده كارم. گذشت روزی چند -

 و مامانم و من فقط حامد فامیل از و بودن جااون سارا یفامیال فقط شونخونه رفتیم وقتی
 گوش دم. كرد ساكت رو جمع آقایی یه. بذارن اسم دخترا برای خواستنمی. بودیم بابام
 دم... ارام آخریه و... آرامدل وسطیه... گذاشت اسم دوتاشون برای اذان بعدِ. گفت اذان هابچه

 اقا همون از احترام با مامانم... كنم انتخاب نم رو بزرگه اسم بذاره گفتم مامانم گوش
 چهارسال... تو اسم مثل... آرادل گذاشتم رو اسمش... بذارم من رو اسمش تا كرد خواهش
 هابچه با تا حامد یخونه رفتممی مدرسه بعداز روز هر من سال چهار اون توی... گذشت

 یاد بهشون حتی... كردممی ازیب باهاشون خودمم. دادممی غذا بهشون خودم... كنم بازی
 . بزنن حرف و برن راه طوریچه دادم

 :گفت و خندید
 رفتممی چپ. بودم كرده ذوقی چه دونینمی... گفت آرادل نفر اولین... شهاد گفتنمی بهم -

 دقیق... اینکه تا... بگن دوباره كردممی خواهش و كردممی ـشون*ـوسـ*بـ رفتممی راست
 به اینکه بدون حامدم و بود شده دعواشون بابام با حامد انگار ولی بود؛ دهش چی نیست یادم
 گریه و اتاقم تو رفتممی... بودم شده افسرده... بود كرده عوض رو شخونه بگه بابام
 . نداره گفتن هالحظه اون... كردممی

 :گفتم تعجب با بعد لحظه چند. كردم نگاه شهراد به زدهشوك
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 میدی؟ح پسر تو... تو -
 :گفت تعجب با
  دونی؟می كجا از رو بابام اسم تو -

 :گفتم آرومی صدای با حرفش به توجهبی
 ... نمیشه باورم -

 :اومد نازی صدای
 . حامدمی دختر تو... منی ینوه تو... آرادل درسته -

 :گفتم تعجب با. كردمنمی فکرشم اصالً
  ؟درسته... دادی راه تخونه تو رو من همین برای -

 و داد تکون سری نازی. بود اومده هم نیما. شدیم بلند جامون از شهراد با. ایستاد جلوم اومد
 :گفت بغض با
 وقتی... نزدیکت اومدم... سوخت دلم دیدمت حالت اون تو خیابون تو وقتی... درسته -

 وقتهیچ اما... بودی ترخوشگل هم سارا از حتی... سارایی دختر فهمیدم دیدم رو تقیافه
 ... كردیمی كارچی جااون تو كه نفهمیدم

 :زدم داد
  دادی؟می عذابم قدراون و تمنوه من دونستیمی...  نگفتی؟ بهم هیچی چرا پس -
 :گفت گریه با
 ... بری جااین از تو و بگم ترسیدممی... بگم بهت ترسیدممی -

 دستم از رو كردمی گریه و بود شده بلند من داد صدای از كه رو بهاره و جلو اومد نیما
 ابری هوا. بیرون رفتم ویال از آروم هایقدم با. برم جااین از خواستممی. بودم گیج. گرفت

 . بود
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 االن یعنی. سخته برام باورش. نشستم هاماسه رو. بودن شده بزرگتر هاموج. رسیدم دریا به
  شناسن؟می رو من نازی هایبچه پس. مپسرعمه نیما و پسرعموم شهراد مادربزرگمه، نازی

  دخترعمو؟ جااین اومدی چرا -
 :گفتم اخم با. نشست كنارم اومد. بود شهراد

 . نگو رو كلمه این -
 ... دخترعـ كدوم؟ -
 . نگو -
 رو خودم خندیدنت برای كه هستی آراییدل همون تو یعنی. نمیشه باورم اصالً ولی... باشه -

 ... كشتممی
 :گفت و خندید

 جمع سوسک و كرم باغچه تو از رفتیممی... كردیممی هم با كارایی چه دونیمین -
 هم ما و زدمی جیغ خدا یهمیشه مامانمم... دادیممی نشون مامانم به بردیممی و كردیممی
 ... بزنیم اتیش رو آشپزخونه بود نزدیک بارم یه تازه... خندیدیممی

 :تگف و خندید كه كردم نگاه بهش تعجب با
 ما بود قرار. كنن پخشش و بابابزرگمون قبر سر برن بابام با تا بود كرده درست حلوا مامانم -

 دیگه روز یه گفت و نداد ولی خواستیم حلوا ازش و مامانم پیش رفتیم. بمونیم خونه تا چهار
 لبای با دیدم وقتی... موندیم ما و رفتن اینا مامانم كه خالصه... كنهمی درست برامون

 ... كنم درست حلوا براتون گفتم خودم با كنینمی نگاه من به دارین ویزونآ
 :داد ادامه و خندید بازم

 قابلمه هایدسته دستمال با. بود سفید رنگشم و بود شده سنگ مثل... شد عجیبی چیز یه -
 گاز؛ رو انداختم هم رو هادستمال. سینک تو انداختمش و برداشتمش گاز روی از و گرفتم رو
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 دونستمنمی من و سوختنمی داشتن هادستمال... نکردم خاموش رو گاز كه نبود حواسم اما
 كه كردممی نگاه سقف به تعجب با داشتم... میاد آب داره سقف از دیدم یهو كه كنم كارچی

 میاد آب داره هم پذیرایی داخل سقف از دیدم كه بیرون اومدم آشپزخونه از. اومد جیغ صدای
 یقضیه كالً منم... بارون جون آخ میگین و پایین باال پرینمی خوشحالی با دارین هم شما و

 . شماها پیش اومدم و كردم فراموش رو آتیش
 :گفتم باز دهن با
  كردن؟ كارچی بابات و مامان -
 .دادمی فحش خودش به و سرش تو زدمی بابامم... كرد غش كه مامانم -

 :گفت دوباره شهراد. زدم محوی لبخند
  اومد؟ آرام و آرامدل سر بالیی چه بگی میشه... میگم -

 :گفتم و كردم اخمی
 . نزن حرفشم اصالً -
 ... باشه -

 :گفت حرص با شهراد. اومد رعدوبرق صدای بعد و شد سفید آسمون یهو
 ...  میاد؟ بارون زِرت و زِرت هی چی یعنی... اَه -
 :گفت و خندید كه كردم نگاهش تعجب با
  كنی؟می نگاه جوریاین چی رایب -
  چی؟ یعنی وزرتزرت -
 . اصطالحه جور یه -

 :گفت و كرد دراز سمتم به رو دستش. شد بلند جاش از. خوردمی صورتم به بارون قطرات
  بریم؟ -
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 :گفتم و گذاشتم دستش تو رو دستم
 . بریم -
 تندتر رو هامونقدم .گرفتمی شدت داشت بارون. رفتیم ویال سمت به. شدم بلند جام از

 بعدم. بخوریم نهار تا رفتیم نیما و شهراد با فیلم دوتا دیدن از بعد. شدیم ویال وارد و كردیم
 . برد خوابم بالش رو گذاشتم رو سرم تا. بخوابم گرفتم تصمیم. خودش اتاق تو رفت كسی هر
 عاطفه كه بود نای وقت االن. بود بعدازظهر پنج ساعت. شدم بیدار خواب از زنگ صدای با

 رو مشکیم شلوار و مانتو پس بشورم تونستمنمی كه رو صورتم. برگرده شبنصفه آرادل و بره
 . پوشیدم

 عوض رو هاملباس ویال به برگشت موقع تا چمدون تو گذاشتم هم دیگه لباس دست یه
 . بیرون رفتم اتاق از و چمدون تو گذاشتم هم رو آرایشیم لوازم كیف. كنم
 شهراد ماشین سوار. فرودگاه برسونه رو من مثالً شهراد شد قرار همه، از خداحافظی از بعد

 :گفت شهراد شدیم كه اصلی خیابون وارد. بود خریده تازه كه مشکی كوپه هیوندا یه. شدیم
  برم؟ كجا... باشیم ویال از بیرون كه داریم وقت ساعت شیش تقریباً االن ما خب -
 . بخرم وشیگ بتونم تا جا یه برو -

 رو ماشین شهراد. كردیم پیدا بود فروشیموبایل توش كالً كه پاساژ یه پرسیدن كلی از بعد
 . پاساژ تو رفتیم. دادمی بارون بوی هوا. شدیم پیاده. كرد پارك خیابون كنار
 خرید از بعد. مشکی6آیفون. دادم سفارش رو قبلیم گوشی مثل فروشنده از و شدم مغازه وارد
 و بیرون اومدم مغازه از. گذاشتم گوشی داخل و برداشتم كیفم تو از رو كارتمسیم لهفاص بال

 :برداشت رو گوشی سریع. زدم زنگ مشاورم و رحیمی،وكیل به سریع
 . خانوم سالم -

 :گفتم سالمش به توجهبی
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  شد؟ چی -
 . ببخشین رو هابچه هم دفعهاین لطفاً... مشرمنده واقعاً من خانوم -
 :گفتم بانیتعص با
 . باشن منتظرم بگو بهشون... ببخشم كه نیست اولتون یدفعه -
 :گفت ترس با
 ... كردن تیراندازی ولی رفتیم در دم تا خدابه خانوم -

 :گفتم و زدم پوزخندی
 . باشین منتظرم -
 وقتی. كردمی نگاه جایی به داشت اخم با. شهراد سمت رفت نگاهم. كردم قطع رو گوشی و

. زننمی چشمک شهراد به و خندنمی بلند صدای با دارن هی دختر چندتا دیدم ردمك نگاه
 :گفت من به رو اخم همون با شهراد

  شد؟ تموم -
 . بریم. آره -
 اخم همون با. كرد روشن رو ماشین شهراد. شدیم ماشین سوار و بیرون اومدیم پاساژ از

 :گفت
  نداری؟ كار جایی دیگه -
 . نه -
  یم؟بر كجا پس -

 :گفت هیجان با یهو كه نگفتم چیزی
  بخریم؟ جوجه بریم -
  جوجه؟ -
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 . بخوریم بکشیم سیخ رو هاجوجه چیزی پاركی یه بریم بعدشم. آره -
 :گفتم و انداختم باال شونه

 . كنهنمی فرقی من برای -
 .جوجه سوی به پیش پس -

 :گفت كه شدم پیاده منم. شد پیاده و داشت نگه چیزا جوراین و گوشت مغازه یه كنار
  شدی؟ پیاده چی برای -
 :گفتم و كردم اشاره خیابون وراون سوپرماركت به
 . جااون برم خواممی -
 سبد یه. شدم مغازه وارد. خیابون وراون رفتم باشم چیزا جوراین و تعارف منتظر اینکه بدون و

 . سبد تو ریختم بود پفک و چیپس هرچی و برداشتم
 حاال نه؟ یا بخرم سیگار كه بودم دودل. كنم حساب تا رفتم و برداشتم هم لیموناد قوطی دوتا
 مغازه از و برداشتم رو خریدها پول، دادن از بعد و گرفتم هم سیگار. نداشت اشکالی بسته یه

 . بیرون رفتم
 لکب كاپتان سیگار یبسته. بود نیومده هنوز شهراد. ایستادم ماشین كنار و شدم رد خیابون از
 . كیفم تو گذاشتم رو

. باال پریدم متر یه ماشین دزدگیر صدای با كه جوب تو مینداختم رو سنگی پام با داشتم
 كه شهرادی سمت برگشتم حرصی و گذاشتم زدمی محکم كه قلبم روی رو دستم

 :گفتم حرص با. خندیدمی
  داری؟ كخ -

 :گفت كردمی نگاه بهش كه طورهمون و شکمش رو گذاشت رو دستش
 . دارم كنم فکر -
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 :گفت و نشست هم شهراد. ماشین تو نشستم و رفتم بهش ایغرهچشم
  جنگل؟ یا ساحل لب بریم -
  هوا؟ این تو اونم جنگل؟ -
 . كنیم پهن كه هست چادرم تازه. میده كیفی چه دونینمی. آره -
  بیای؟ داشتی برنامه قبل از -
 . آره -

 :گفت دوباره كه نگفتم چیزی
  جنگل؟ یا پارك بریم پس؟ شد چی -
 . جنگل بریم -

 دورتادورمون. رسیدیم ساعت یک از بعد. كرد بیشتر رو ماشین سرعت و زد خوشحالی لبخند
 . شدیم پیاده ماشین از. درخت از بود پر

 سرد خیلی هوا. كردممی نگاه برم و دور به داشتم هم من. عقب صندوق سمت رفت شهراد
 گرفت ور ژاكت. سمتم اومد ژاكت شدیگه دست و چادر دستش یه تو كهدرحالی شهراد. بود

 :گفت و سمتم
 . زنیمی یخ االن كه بپوش بگیر -

 نسبتاً سنگ یه روی و پوشیدم رو داشت سفید خط جاهاش بعضی كه رو رنگمشکی ژاكت
 . شناسهمی كجا از رو جااین بپرسم ازش دادنمی اجازه غرورم. نشستم بزرگ
. آورد در سیخ تا چند با ماشین صندوق از چوب چندتا هم بعد. كرد پهن رو چادر مسر پشت
 داخل گذاشت رو چوبا و كرد درست دایره یه برمون و دور هایسنگ با. ایستاد جلوم اومد
 . دایره
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 آرادل

 رو ریخت رو داخلش مایع و كرد باز رو بطری در. آورد بطری یه و ماشین سمت رفت هم باز
 . آورد در كبریت بسته یه جیبش توی از. نفته فهمیدم بوش از. هاچوب

 رو كبریت تا بود شده خم كه طورهمون. كردممی نگاه حركاتش به خیره مدت این تمام تو
 :گفتم آتیش تو بندازه

  نه؟ بودی كرده رو جاشهمه فکر -
 . آره -
 خوردمی صورتم به كه آتیش گرمای. عقب رفت سریع و هاچوب رو انداخت رو كبریت بعد و

 .كشید سیخ به رو هاجوجه و نشست زمین روی اومد. بود خوب خیلی
 رو گذاشت رو هاجوجه شد، تموم كارش اینکه از بعد. كردممی نگاه بر و دور به فقط هم من

 :گفت و نشست زمین روی فاصله با كنارم اومد خسته هم بعد. آتیش
 ... اومد در پدرم. آخ -

 :گفت بهم رو بعد
 .میشی خسته آخه. نکنی كار وقت یه شما -
 . كنمنمی كاری. نباش نگران -

 یه و كرد جذابی اخم. درآورد جیبش تو از رو گوشیش. شد خیره آتیش به و رفت ایغرهچشم
 :گفت و گرفت چشمش جلوی رو عکسش. گرفت خودش از سلفی

 ... ساخته چی خدا. به به -
 :گفت كه كردم نگاهش رنگیكم اخم با. ببینه رو العملمعکس تا كرد نگاه بهم بعد و
 ... دخترعمومی تو كه نمیشه باورم هنوزم -
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 بعدِ و كردم نگاه ناشناس یشماره به. گذاشت تموم نیمه رو حرفش گوشیم خوردن زنگ
 با. نزدم حرفی ولی گوشم دم گذاشتم رو گوشی. رسوندم قرمز به رو سبز دایره لحظه چند

 :بود آرتان. زد یخ بدنم اومد خط وراون از كه صدایی
 ... آراممدل... آرادل... الو -
 :گفت كه كشیدم صداداری نفس سختی به
  آرا؟دل خودتی -
 :گفت گریه با
 باهام... آرادل كنممی دق دوریت از دارم... بگو چیزی یه خدا رو تو...  زنی؟نمی حرف چرا -

 ... گیرمب آرامش صدات با قبالً مثل بذار... بزن حرف
 :گفتم سختی با
  آوردی؟ كجا از رو مشماره -
 غلط... ببینمت بذار... كجایی بگو خدا رو تو آراممدل... برم صدات اون قربون من الهی -

 دارم آرادل... كنم كمک میدم قول... برگرد خدا رو تو آرادل... برگرد تو... كردم ولت كه كردم
 ... كنممی دق

 :گفتم آرومی صدای با
 ... كردیمی كمکم بودم آورده پناه بهت كه موقع همون باید... شده دیر دیگه -
 ... پیشت بیام من تا كجایی بگو تو... ببخش... آراممدل ببخش -
  گرفتی؟ كی از رو مشماره -
 ... نیست حرفا این وقت االن -
 :گفتم عصبانیت با
  آوردی؟ كجا از رو مشماره میگم بهت -
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 منم كه كردنمی صحبت تو بهراجع داشتن... دوستمه دوستِ فامیلتون ترایدخ از یکی -
 تو... بودی خودت تو... خودتی بشم مطمئن من تا بگیره عکس ازت شد قرار... شنیدم

 ... ... بودی آراممدل
 :گفتم كه كرد سکوت

 ... نگفتی رو شادامه -
 :گفت لرزونی صدای با و كشید عمیقی نفس

... كنننمی كه اذیتت...  راحته؟ جات... آرادل... بگیره مستخدما از رو ترهشما گفتم بهش -
 ...  كنن؟می

 :گفتم سوالش به توجه بدون و كشیدم عمیقی نفس
 بشی خرد این از بیشتر اینکه قبل بهتره... ندارم االنم... نداشتم دوستت وقتهیچ من -

 . خداحافظ... كنم قطع رو گوشی
 :گفتم آهسته ناخودآگاه. كردم خاموش بعدش و عقط رو گوشی هم بعد
 ... ببخشمش گفتمی... بود آرتان -
 :گفت تعجب با
 ...  آرتان؟ -
 . مپسرخاله. آره -
 با هم همیشه... بود اوقات بعضی اونم تونخونه اومدممی هروقت... اومد یادم حاال... آهان -

 . كردیممی دعوا هم
 :گفتم همین برای بزنم یحرف گذشته بهراجع خواستمنمی

 ... نسوزن هاجوجه -
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 داخل رفتم هم من. هاجوجه سمت رفت بزنم حرفی خوامنمی شد متوجه انگار كه هم شهراد
 . افتادم صورتم جون به مرطوب دستمال با و نشستم ماشین

 حس با. بود برداشته رو جاهمه جوجه بوی. بیرون رفتم ماشین از و آوردم در رو لنزها هم بعد
 . گرفتمی بارون داشت. كردم نگاه آسمون به صورتم شدن خیس
 هیچبی و كنارش رفتم. كردمی نگاه آسمون به حرص با داشت. شهراد سمت رفت نگاهم
 . چادر سمت رفتم و برداشتم رو بود گذاشته ظرف توی كه رو آماده هایجوجه حرفی

 رو سفره از قسمتی. آوردم در رو كاغذی مصرف بار یه سفره كنارم سبد از و شدم داخلش
 . كردم پهن و جدا

 با شهراد بعد لحظه چند. گذاشتم و درآوردم بشقاب دوتا. روش گذاشتم هم رو هاجوجه ظرف
 . داخل اومد بود لیموناد و پفک و چیپس توش كه پالستیکی
 یمتونستمی كه جوری. زد گره رو چادر ایپارچه در بعد و زمین رو گذاشت رو پالستیک

 .نشست رومروبه. ببینیم رو بیرون
 رو دستش بعدم. گذاشت هم رو لیمونادها. سفره رو گذاشت و كرد باز رو چیپس بسته چند
 :گفت و هاسیخ سمت برد
 . دیگه كن شروع -

 :گفت شهراد. بود شده پخته خوب خیلی. كردم شروع حرفی هیچ بی
  شده؟ پخته خوب طوره؟چه -
 . كرد تحملش میشه -

 :گفت و كرد دخترونه رو اشصد
 رو این تو بعد كردم جوریاین رو این خوبی این به من... بگی؟ رو این میاد دلت آقامون وا -

 ...  میگی؟
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 :گفت گریه حالت با هم بعد
 ... نداره نمک كه دست این بشکنه -
 :داد ادامه جیغ با و
 ... خوابمنمی پیشت امشب اینکه هم یا طالق یا -

 :گفتم خوردن بعد. كنم گیری جلو خندیدن از لیموناد خوردن اب كردم سعی
 ... باشه بهتر طالق كنم فکر -
 :گفت كردمی نگاهم مظلوم كهدرحالی نازك صدای همون با
  بخوابی؟ من پکسیکس بدون شبا تونیمی جوریچه... اقامون اِ -

 :گفتم و كردم نگاهش چپچپ
 . نشو جزئیات وارد خیلی دیگه -

 دراز شهراد. بودیم مونده چادر تو ما اما اومد بند بارون كمكم. نگفت چیزی دیگه هم دشهرا
 :گفت و كشید

  گفتیم؟می چی پفک به بودیم بچه دونستیمی -
 . نیست یادم. نه -

 :گفت و زد تلخی لبخند
 این به چی برای گفتمی بهم همیشه. خوردمی حرص همیشه مامانمم... پِفََّک گفتیممی -
 نخور حرص گفتممی و خندیدممی فقط منم... بگن رو كلمه اون پفک جای به میگی هاچهب

 . مامانم
 :گفت و كشید عمیقی نفس

 دونمنمی حتی من ولی... مردن تصادف توی... شده تنگ بابام و مامان برای دلم خیلی -
 ... شدن دفن كجا
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 :گفتم تعجب با
  دونی؟نمی -
 روزا اون... كنم درك رو نبودشون تونستم تا گذشت چندسال... مبدون نخواستم خودم... نه -

 ... بود سخت برام خیلی... نداره گفتن
 ندونه شدمی طورچه پس داشت؛ دوست رو مادرش پدر اون. كشیدم دراز زمین رو هم من
 . بستم رو هامچشم. اومدمی خوابم عجیب شدن؟ دفن كجا اونا
 چیزی دیگه هم بعد. دورم اومد پتو مثل چیزی یه ردمك حس كه بودم بیداری و خواب بین

 . برد خوابم و نفهمیدم
*** 

 بود خوابیده كنارم فاصله با شهراد. كردم باز رو هامچشم. شدم بیدار گوشی زنگ صدای با
 جیبش تو از رو گوشیش كشیدمی خمیازه كهدرحالی و كرد باز رو هاشچشم هم اون كه

 :گفت و گوشش دم گذاشت رو گوشی. درآورد
 ... نیما جانم -
-  ... 
 . شرمنده. نشدم متوجه داداش بودم خواب -
-  ... 

 :گفت و خندید
 . مرگ... خدابه شعوریبی خیلی -
-  ... 
 . فعالً. افتیممی راه االن اوكی -
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. كنار زدم خودم رو از رو پتو و نشستم. گرفت درد فکم كه كشیدم طوالنی خیلی خمیازه یه
 :گفت شهراد. بود تاریک جورایی یه هوا
 . بکنیم پیدا رو جاده یمنتون و بشه ترتاریک این از هوا االنه كه بریم كنیم جمع پاشیم -
. چادر داخل رفتم و برداشتم رو ساكم. كردیم جمع چادر جز به رو وسایل یهمه همدیگه با

 . بیرون اومدم و كردم عوض رو هاملباس
 آهنگ صدای جز راه تو. افتادیم راه و شدیم ماشین سوار بعدم. كرد جمع رو چادر هم شهراد
 .اومدنمی ایدیگه صدای
 وارد و كردم عوض بود ماشین تو كه دیگه چمدون یه با رو چمدونم. ویال رسیدیم باالخره

 . شدم ویال
 اومدمی كه صدایی تنها. بودن كرده خم رو كمرشون و شده صف به هامستخدم یهمه

 . بود بلندم پاشنه هایكفش تقتق صدای
 ربابه هایحرف به كه طورهمون. داد رو ویال داخل وآمدهایرفت گزارش و سمتم اومد ربابه

 . بود همیشه مثل چی همه. گذاشتم هامچشم بینذره زیر رو هامستخدم همه دادممی گوش
 . بگیرم دوش تا اتاقم به رفتم. برسن كارشون به تا رفتن آمدگوییخوش از بعد هامستخدم

 ممکن صبح. بریم شب بودیم مجبور. ویال دیدن برای تهران بریم شهراد و نیما با بود قرار
 چرم مبل رو نشستم حوله با و بیرون اومدم حموم از. بگیره رو ردمون شروین بود

 . رنگممشکی
. بود ردهنک ایاضافه كار كسی. كردم چک رو هامخفی دوربین تمام و كردم باز رو تاپملپ
 . مستخدم اون و رها سراغ رفتممی باید برگشتم اینکه از بعد
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. بستم سرم پایین و زدم شونه رو بود خیس كمی كه رو موهام. پوشیدم مشکی شلوار و پالتو
 سایه زدن و عطر زدن از بعد و پوشیدم هم رو مشکیم بلند پاشنه كفش. كردم سرم رو شالم

 . رونبی رفتم اتاق از پلکم پشت دودی
 . بودن منتظرم پایین شهراد و نیما

 :گفتم اخم با و رفتم امیر سمت به بهشون توجه بدون
 فهمیمی. بگردن رو جاشونهمه تا ببر خودت همراه خانوم دوتا... باشه بهشون حواست -

  میگم؟ چی كه
 . خانوم بله -
 داخل جاهمون گهدی بادیگاردِ یه با و میدی بهشون شب اونم غذا وعده یه فقط درضمن -

 ... كنن تموم رو غذاشون تا وایمیستی اتاق
 امیر به رو و زدم بهش پوزخندی. انداختم كردمی نگاه بهم حرص با كه نیما به نگاهینیم

 :گفتم
 ... بکنی اشتباهی اگر اما میاد؛ گیرت خوبی پول بدی انجام درست رو كارت -
 :دادم ادامه تحکم با
 ... كنی احافظیخد تخانواده با باید -

 :گفت محکم صدایی با اما خوندم؛ هاشچشم تو از رو ترس
 . خانوم كنمنمی ناامیدتون -
 ... امیدوارم -
 راه و شدیم ماشینش سوار پس بریم نیما ماشین با بود قرار. رفتم شهراد و نیما سمت به

 . بودم نشسته كنارش منم و بود راننده نیما. افتادیم
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 بود كرده بلند رو آهنگش صدای نیما. بود گرم گوشیش با سرش عقب صندلی رو هم شهراد
 آهنگ ریتم با رو سرش و خوندمی بلند بلند آهنگ با. كردمی رانندگی زیادی سرعت با و

 . دادمی تکون
 :گفت اعتراض با كه كردم كم رو ضبط صدای

  كردی؟ كم رو صداش چی برای اِ -
 :تمگف خیالبی و انداختم باال ایشونه

 ... نمیشم متوجه رو حیوونا زبون من -
 :گفت و انداخت نگاه یه بهم حرص با
 ... كرده خودكشی دختره اون كه نبود من تقصیر -
 :گفتم میشم عصبی دارم كم كم دادمی نشون كه غلیظی اخم با
 وعموض این بهراجع دیگه االنم... كردی خرابکاری كلی حالتابه... نیما نیست اولت یدفعه -

 ... خرده خیلی اعصابم كه نزن حرف
 ... مگه؟ شده چی... هستی؟ عصبی چی برای -
 بهشون در دم... بیارم گیر نتونستم رو بدزدیم شروین یخونه از بود قرار كه مداركی -

 ... شدن كشته افرادم از خیلی... كردن شلیک
 :دادم ادامه بیشتری عصبانیت با
 ... بیاره سرم بالیی یه و بیاد نشروی كه اینم منتظر فقط االنم -
  خورده؟ شکست عملیات گفته بهت كی -
 ... بدم بهشون حسابی گوشمالی یه باید... رحیمی -
 :دادم ادامه پوزخند با و
 ... نشناختن رو من هنوز كاراتازه این اینکه مثل -
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 :گفت نگرانی كمی با نیما
  بکنی؟ خوایمی كارچی -
 . نگرفتم تصمیم هنوز -

 .شد بسته دهنش افتاد كه اتفاقی با كه بگه چیزی خواست نیما
 چرخوند رو فرمون بشه، متوقف ماشین اینکه از قبل. شدمی كمتر داشت هی ماشین سرعت
 . جاده كنار خاكی سمت
 :گفت تعجب با شهراد

  ایستادی؟ چرا -
 :گفت بود شده خیره بهم ترس كمی با كه طورهمون نیما

 . كردیم تموم نبنزی... كنم فکر -
 اما كنم؛ خالی سرش رو عصبانیتم تا كردم باز رو دهنم. كردم نگاهش خشم با چندلحظه

 . بستم محکم رو در و شدم پیاده ماشین از و بستمش سریع
. دادممی فحش نیما به داشتم لب زیر و بودم كرده مشت رو هامدست. دادم تکیه ماشین به

 بین كه اخمی. رفتم عقب صندوق سمت به گفتم رو داشتم یاد فحش هرچی اینکه از بعد
 . رفتنمی بین از بود ابروهام
 خالی زمین رو رو آبش و كردم باز رو درش. برداشتم رو آب بطری. كردم باز رو صندوق

 :گفتم عصبانیت با و كردم باز رو درش. راننده در سمت رفتم محکم هایقدم با. كردم
 . بیرون بیا -

 :گفتم و نیما سمت گرفتم رو بطری. شدن پیاده ماشین از جفتشون
 . سریع تند زود -

 :گرفت سریع رو منظورم
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 ... عمراً بخوام؟ بنزین مردم از و وایسم جاده كنار برم من داری انتظار چی؟ -
 :باال بردم رو صدام

 زا تونستینمی تو یعنی...  ماست؟ تقصیر وقتاون شده تموم تو بنزین...  عمرا؟ چی یعنی -
 تا كنیمی رو تالشت تمام و جاده كنار میری االن همین كنی؟ چک رو بنزینت رفتن قبل

 ... بیاری گیر بنزین
 :گفتم كه كنه اعتراض خواست

 . تو و دونممی من بزنی حرف دیگه كلمه یه -
 به دست و دادم تکیه ماشین به. ایستاد جاده كنار رفت و گرفت ازم رو بطری اخم با

 ولی كنم كم خوردنم حرص از تا كندممی رو لبم پوست. زدم زل بهش اخم با و ـینه*سـ
 . شدنمی
 پشت اتفاقات یهمه چرا. بشه بیشتر عصبانیتم شدمی باعث و بود شده شروع كتفم درد

 .  افتاد؟می سرهم
 ایستاده نیما پای جلوی رنگ قرمز شش و دویست یه. اومدم در فکر از آهنگ بلند صدای با

 شالش یکی. بود قرمز رژش یکی. بود قرمز چیزشون یه كدوم هر كه بودن دختر تا جپن. بود
 ...  و مانتوش یکی

 آرایش كه شونراننده. كرد خوش جا لبم گوشه پوزخندی لباس انتخاب در شونسلیقه از
 كم رو ضبط صدای خوردمی وحشتناكی طرز به رو آدامسش كهدرحالی داشت هم غلیظی

 :گفت ـوه*ـشـ*عـ با و كرد
  كردین؟ تموم بنزین -

 :گفت اخم با شهراد
 ... كردیم تموم كه میده نشون شواهد -
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 :گفت كردمی نگاه رو شهراد سرتاپای از كه طورهمون و خندید دختره
 . دیمب بنزین بهتون تونیممی بخواین اگه ولی... تو داری اخمی چه -

 داخل رفتم و زدم نیما به پوزخندی منم. نكرد نگاه من به و برگشتن زمانهم نیما و شهراد
 . زدم زل روروبه به و نشستم ماشین

 نشستن اومدن پسرها بعد ساعت نیم حدود. نشنیدم دیگه رو صداشون بود باال هاشیشه چون
 :گفت حرص با شهراد. رفتن بوق یه زدن بعد هم دخترها و
 ... كنهمی صحبت یجوراین نمیکشه خجالت گنده دخترِ... اَه اَه اَه اَه -

 :گفت و كرد نازك رو صداش بعد
 هم رو مدركم. كنم صحبت ژاپنی و انگلیسی بلدم من...  اخمالو؟ آقای چیه شما اسم -

 وای...  باشیم؟ ارتباط در بدم بهت رو مشماره خوایمی...  بلدی؟ هایزبون چه تو. گرفتم
 ... نازی قدران چرا تو آخه. پسر بخورمت... كن نگاه رو اخمش شهال

 :گفت و كرد درست رو صداش هم بعد
 . خوردمی بهم داشت حالم -

 :گفت حرص با هم نیما
 ... احمقم ادم یه من اصالً...  بودم؟ نکرده چک رو بنزین من چرا آخه -

 :گفت و خندید ریز شهراد
 . موافقیم باهاش مونهمه كه چیزیه این -

 :گفت بیشتری حرص اب نیما. زدم نیما برای صداداری پوزخند
 . كوفت -
 :گفتم اخم با
 نه؟ یا افتیمی راه -
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 یه نیما. رفت یادشون خوردن حرص زود قدرچه. كرد روشن رو ماشین و داد تکون رو سرش
 . خوندنمی رو آهنگ شهراد با و بود گذاشته خوندمی انگلیسی كه شاد آهنگ
 :گفتمی حرص با نیما كه گفتنمی اشتباه رو آهنگ كلمات اوقات بعضی

 ... باشن هماهنگ ما و آهنگ با نیستن بلد اصالً هاخواننده این -
 كتفم. دادمی یاد بهش رو گفتمی اشتباه كه ایكلمه درست تلفظ طرز خنده با ه شهرادم

 . كشیدمی تیر اوقات بعضی و كردمی درد
 بلند صدام تا دادممی فشار رو مشتم كشیدمی تیر هروقت. بود شده مشت پام روی هامدست
 . بنزین پمپ به رسیدیم ساعت یک از بعد. نشه
 بنزین ایاندازه اینکه مثل. بزنه بنزین تا شد پیاده نیما. بودیم ما بود جااون كه ماشینی تنها

 . بود پریده رنگم. كردم نگاه صورتم به ـغـل*بـ آینه از. برسیم جااین به كه بود گرفته
. كنه صحبت تا دیگه جای یه رفت كنه جاجابه رو ماشین اینکه بدون .خورد زنگ نیما گوشی

 :اومد پشتم از كه شهراد صدای و هامشونه رو نشست دستی یهو
 ... داری درد كه معلومه تقیافه از -
 :گفت كه كنممی فکر چی به فهمید كنم فکر! بود دیده رو من كجا از
 . كردم نگاهت ـغـل*بـ آینه از -

 :گفتم حرفش به توجه بدون
 ... میشم خوب مسکن یه با -
  كنی؟ تحمل رو من ژ*ـا*ـاسـ*مـ بدی مسکن برای پول اینکه جای به اگه میشه چی -

 دیگه دیدم وقتی دقیقه چند از بعد. كرد شروع. دادمی ژ*ـا*ـاسـ*مـ خوب. نگفتم چیزی
 :گفتم كنهنمی درد

 . شدم خوب كنم فکر. بسه -
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 روشن رو ماشین. شد سوار و اومد نیما چندلحظه از بعد. برداشت ور دستش و نگفت چیزی
 صدای اوقات بعضی. كردمی رانندگی آرامش با. نکرد روشن رو ضبط دیگه. افتاد راه و كرد

 . بود دیگه دنیای یه توی كالً انگار. بود گوشیش تو سرش. شدمی بلند شهراد خنده
 قهقه صدای یهو كه گذشت لحظه چند. نپایی دادم رو شیشه كمی و بستم رو هامچشم

. دادنمی جوابی شده چی پرسیدمی كه نیما هایسوال به و خندیدمی بلند بلند. شد بلند شهراد
 خنده با نیما. كردم كالفگی روی از پوفی. بود اومده در هم نیما یخنده كه خندیدمی جوری
 :گفت

  خندی؟می چی به... كوفت -
 كردمی پاك رو چشمش گوشه اشک كه طورهمون شد تموم شهخند اینکه بعدِ شهراد
 :گفت

 رو بچه. بود شده فارغ تازه كه فامیالمون از یکی دیدن بودم رفته امروز داده اس دوستم -
 ! مونهمی زنده شاءاهللان گفتم باشه زنده شاءاهللان بگم خواستممی كردم ـغـل*بـ

 داشت؟ خنده موضوع این چیِ. كردم نگاهشون چپچپ. خنده زیر زدن بلند نیما با هم بعد
 . كردم نگاه روروبه به و دادم تکون تاسف روی از سری

 از. ببینیم بود قرار كه ویالیی به رسیدیم باالخره شهراد و نیما هایشوخی با كه خالصه
 :گفت و سمتمون اومد مردی. شدم پیاده ماشین

 . سالم -
 :گفت و كرد اشاره آقاهه به نیما. كردن سالم هم نیما و شهراد. دادم تکون سری

 راضیشون پول كمی دادن با... دارن امالكی كه هستن پدر دوستان از وحیدی آقای ایشون -
 ... كنیم بازدید ویال از شب تا كردم

 :داد ادامه كه كردم نگاه نیما به تیز
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 ... نداره خبر موضوع این از كسهیچ -
 تهران از خارج داشت كه بدی اما بود شیکی ویالی. كرد ونراهنماییم ویال سمت به وحیدی

 خیلی جای واقعاً. شدمی فوتبال زمین دوتا یاندازه تقریباً طبقه هر كه بود طبقه سه. بود
 رو جااون بتونیم تا بفروشیم وحیدی به رو شمال و تهران داخل ویالی شد قرار. بود بزرگی
 . بخریم
 ماشین تو رو شب یبقیه. بده اندازشپس از نازی شد قرار كه آوردیممی كم پول هم كمی

 هم بعد. كردیم تعویض تهران و شمال ویالی دوتا با رو ویال رفتیم صبحش و گذروندیم
 . جدید ویالی اومدن بادیگاردها همراه به معمولی هایلباس و گریم كمی با هامستخدم همه

*** 
 دیواری كاغذ كه رو اتاقی. كنم انتخاب رو اتاقم تا رفتم باال طبقه به. شدم جدید ویالی وارد

 . اتاق این داخل بیاره رو وسایلم گفتم ربابه به و كردم انتخاب داشت مشکی و خاكستری
 داخل كه رو وسایلم تا تهران داخل قبلی ویالی به رفتم شدم مطمئن همه اومدن از وقتی
 . بردارم رو بودن كتابخونه اون

 سمت به. شدم ویال داخل و پیاده ماشین از. كردم پارك قبلی الیوی باغ توی رو ماشین
. پیچیدمی سالن كل تو هامقدم صدای همین برای بود، خالی ویال كل. رفتم كتابخونه

 . بود خالی كتابخونه هایقفسه
 رو مگوشواره. داشت قرار پشتش مخفی در كه بود تابلویی همون داشت وجود كه چیزی تنها

 . كنار رفت و خورد تکونی ابلوت. كردم لمس
 تا جدید ویالی بفرسته مهندس چندتا كه بودم كرده هماهنگ رحیمی با. شدم راهرو وارد
 . نشه متوجه كسی تا بیان شب بود قرار. بسازن رو مخفیم اتاق
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 و سفید لباس بردارم خواستممی كه چیزی تنها. ایستادم اتاق وسط. رسیدم اتاق به باالخره
 و صورتم نزدیک آوردمش. درآوردم تنش از رو لباس. مانکن سمت رفتم. بود رامآدل خونی
 رو ـش*نـ*ـد*بـ روی شروین هایـت*دسـ حركت تونستممی هم هنوز. كشیدم بو عمیق
 . ببینم هامچشم جلوی
 خیلی رو من اما كرد؛ بدبخت رو همه عوضی فطرتپست اون. شد مچاله مشتم توی لباس
 . حامدم آرایدل من. حامدم دختر من. بود گرفته كم دست
 كه هاشچشم. نمیره یادم رو لرزیدمی ترس از كه حالی در آرامدل تصویر. بستم رو هامچشم

 . نمیره یادم رو كردنمی نگاهم عجز با
 با. كنم تیربارونش كلت یه با من و باشه هامچشم جلوی شروین خواستمی دلم قدرچه

 . رفتم كتابخونه به شدمی مچاله داشت هامدست توی لباس كه حالی در داغون اعصابی
 باز ریموت با رو در. شدم ماشینم سوار. بیرون زدم ویال كل از و كردم لمس رو مگوشواره

 . بیرون بردم رو ماشین و كردم
 تو اونم! سمند. زدم پوزخندی. بود دودی هاششیشه كه سفیدرنگی سمند به خورد چشمم

 . جیبهع! منطقه این
 پشت سمند بود؟ كرده فرض چی رو من شروین. بودم عصبی. افتادم راه باالیی سرعت با

 دنبالم ضایع خیلی چون بودن؛ آورده واردتازه یه كردنم تعقیب برای بود معلوم. افتاد راه سرم
 سرعت و كجا سمند سرعت. شد ترپررنگ پوزخندم. اومدمی اونم رفتممی من هرجا. اومدمی
  كجا؟ یفرار
 كنار جلوم از ماشینی اگه و كشیدممی الیی هاماشین بین از. دادم فشار گاز روی رو پام

 . دادممی فشار بوق رو رو دستم رفتنمی
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 كنیردگم فقط ماشین اون كه داشت امکان اما نبود؛. كردم نگاه سرم پشت به آینه تو از
 :گفتم سریع الو گفت تا. داد جواب سریع. گرفتم رو نیما شماره. باشه

 . ..سه ورودی»...«  پاساژ بیا االن همین... كننمی تعقیبم دارن -
 . اومدم -

 از بعد و كردم پارك پاركینگ تو رو ماشین. پاساژ به رسوندم رو خودم. كردم قطع رو گوشی
 سوار برم و دور به نسبت تفاوتبی خیلی و شدم پیاده كیفم داخل آرامدل پیراهن گذاشتن

 . شدم سورآسان
 وارد بودن گرفته رو هم دست كهدرحالی پسر و دختر یه كه شدمی بسته داشت آسانسور در

 طبقه به باید سه ورودی سمت به رفتن برای و بود زیرزمین پاركینگ. شد بسته در. شدن
 . رفتممی همکف

 پیاده من با همراه پسر و دختر. بودم همکف طبقه در من بعد لحظه چند. فشردم رو دكمه
 . كشیدمی طول كمی بیاد نیما تا. فروشیساعت سمت رفتن و شدن
 كفش خواستممی من و كردمی تعقیبم داشت یکی. فروشیكفش سمت رفتم همین برای
 برای برنمیاد دستمون از كاری دونستممی وقتی. نداشت اهمیتی برام تعقیب موضوع. بخرم
  كردم؟می اذیت رو خودم باید چی
 لوازم مغازه سمت به مشکی روسری و كرمی مانتوی و مشکی كفش جفت یه خرید از بعد

 دستشویی وارد. رفتم دستشویی سمت به و خریدم رو داشتم الزم كه وسایلی. رفتم آرایشی
 . بستم رو در و شدم

 رو شادامه و بستم محکم رو موهام. كردم عوض خریدم كه هاییلباس با هامولباس سریع
 پوشیدن از بعد و گذاشتم سرم روی رو رنگخرمایی گیس كاله. مانتوم یهیق تو ریختم
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 كار به دست سریع و ایستادم آینه جلوی پالستیک داخل قبلیم هایلباس گذاشتن و روسری
 . شدم
 خیلی. بیرون زدم دستشویی از مشکی و كرمی غلیظ نسبتاً آرایش بعد و گذاشتم رو لنزها

 كه رو نیما ماشین. رفتم سه شماره خروجی طرف به رفتممی هرا ناز با كه حالی در ریلکس
 :گفتم سریع و شدم سوار دیدم

 . بیفت راه -
 :گفت تعجب با
 . نشستین اشتباه اینکه مثل خانوم -
 :گفتم عصبانیت با
  نه؟ یا میری نیما -
  خودتی؟ آرادل -

 :بگه و بزنه لبخندی شد باعث كه كردم نگاهش چپچپ
 . خودتی -

 بودیم راه تو كه مدتی كل تو. كردم پوفی. افتاد راه سریع و كرد روشن رو ینماش
 . نزدیم حرفی هیچ كدوممونهیچ

 باز بادیگاردی توسط در. زد بوق و داشت نگه در جلوی رو ماشین نیما بعد دقیقه4٥ حدود
 .شدم پیاده ماشین از سریع كردن خاموش از بعد. داخل برد رو ماشین. شد
 بود عصبانیتم یدهندهنشون كه غلیظی اخم با. بود ویال وسط وسایل یهمه. شدم ویال وارد

 برگشتم و كنم تحمل نتونستم. كردنمی نگاه بهم تعجب با همه. رفتم باال هاپله از
 . سمتشون

 .كردن نگاهم ترس با كشیدم سرشون كه دادی با
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... بهم بزنین زل جوریاین كه نمیدم بهتون مفت پول... كنین؟می نگاه من به چی برای -
 وسایال دیگه ساعت یک تا اگه حالتون به وای. گردمبرمی دیگه ساعت یک تا و میرم من

 . باشه نشده چیده
 مشغول دوباره و افتاد بدنشون به لرزی همه بعدیم داد با كه كردنمی نگاه بهم ترس با هنوز
 .شدن

 ... كنینمی نگاه رو من دارین كه هنوز... دیگه یاال دِ -
 و كیفم. بستم محکم رو در. رفتم جدیدم اتاق به و باال هاپله از ترداغون اعصابی با

 كردم تصور و شدم خیره رنگممشکی بوكسكیسه به. انداختم تخت روی رو هاپالستیک
 . هامهچشم جلوی آرام تصویر االن

 حامد. بودن سارا و حامد مقصر. نبود هم شروین ولی بود؛ شروین مقصر. نبود مقصر آرام اما
 . نبودن مقصر هم اونا اما. بودن شده آرام و آرامدل من، اومدن وجودبه باعث كه سارایی و

 شروین صورت رو بوكسكیسه دادم ترجیح. زدن مشت به كردم شروع افکارم از عصبی
 . سارا و حامد تا كنم تصور
 . دادمی مشآرا بهم شدمی وارد كتفم و دستم استخوون به كه دردی
 با و لرزیدمی. پیچید گوشم تو «شدی دیوونه تو» گفتمی بهم كه آرامدل یترسیده صدای
 . كردن مدیوونه آرام و شروین. نبودم دیوونه من. شدی دیوونه تو گفتمی ترس

 ندیدی كه تو آخه» بزنم داد زنهمی بهم رو حرف این آرامدل وقتی خواستمی دلم قدرچه
 كرد؟ خم رو كمرم جوریچه خیانتش با آرام ندیدی كه تو آخه كردن؟ كارچی چشمم جلوی

 .«نزنه دم و بشنوه رو جیغم صدای نداشت حق ولی بود، كه بود ـسـت*مـ
. كردم نگاه دستم به و انداختم مبل روی رو خودم. بود رفته تحلیل انرژیم. شد آروم هاممشت
 . بود كبود
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 گرمم عجیب. زیرش رفتم لباس با و كردم باز رو سرد آب شیر. رفتم حموم به حالیبی با
 . كردنمی كم درونم آتیش از چیزی آب سردی اما بود؛

 كشهنمی رو من اینکه از داشت؟برنمی سرم از دست چرا لعنتی شروین اون. بودم كالفه
 دست به داشتم كثیفش كارهای از مدرك هرچی مردنم محض به چون بود؛ راحت خیالم
 . افتادیم پلیس

 رو گروهم هایبچه. داشت مدرك من از هم اون چون بکشمش تونستمنمی هم من
 . بودن كرده شلیک بهشون در دم ولی بیارن؛ گیر رو مداركم تا بودم فرستاده

 موندن زنده تیربارون از كه كسایی سراغ هم بعد خدمتکار، اون و رها سراغ رفتممی باید اول
 رو مداركم نتونن و بخورن شکست دوباره هم بعدی دفعه برای اگر و بترسونمشون كمی تا

 . برم شروین ویالی به خودم شدممی مجبور بیارن گیر
 ... بود بزرگ ریسک یه قطعاً كار این

*** 
 هلش بیرون سمت به و گرفت ماشین داخل فرد بازوی از. كرد باز رو ماشین عقب در امیر
 . شد پرت من پای جلوی دقیقاً زمین، به بودك و زخمی بدنی با رها. كرد ولش و داد

. زدم زانو كنارش و زدم بهش پوزخندی. بود شده بسته رنگی اینقره چسب با دهنش
 . بهش زدم زل نفرت با و گرفتم دستم تو رو شچونه
 شباهت بهاره هایچشم به كه هاییچشم با. منه زندگی هایآدم منفورترین جزء زن این

 . كردمی نگاهم التماس با. خوردمی سر هاشگونه روی از اشک. كرد نگاه بهم داشت
 سرم پشت به و چرخوندم رو سرم. موند جاهمون و سرم پشت رفت نگاهش لحظه یه برای
 . كردمی نگاه رها به پوزخند با و جیب به دست نیما. كردم نگاه
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 بلند جام از. شد بلند كشیدمی كه ایخفه هایجیغ صدای كمكم. شد بلند رها یگریه صدای
 :گفتم و كردم اخمی. بود مستخدم ظاهر به زن اون كرد برخورد زمین به كه بعدی نفر. شدم

 ... زیرزمین ببرشون -
 :گفتن هم با دیگه بادیگارد یه و امیر

 . خانوم چشم -
 تا شدم خیره حركاتشون به چندلحظه پوزخند با. شد بلند هردوشون یخفه هایجیغ صدای

 . بشه ثبت ذهنم توی حظهل این
 نازی. رفتم ویال به و گرفتم ازشون چشم كردن بلندشون زمین روی از بادیگاردها وقتی
 . كردمی نگاه بهم بغض با. بود منتظرم هاپله جلوی

 :گفت لرزونی صدای با كه كردم نگاهش فقط هم من
 ...بشی سنگ حد این در تو كه خواستمنمی من... آرادل -

 :فتگر شگریه
 ... كنم سنگت اینکه نه... كنم مقاوم رو تو خواستممی فقط من -
 خیره بهش العملیعکس هیچ بدون خونسرد. كرد گریه بلند و پوشوند رو صورتش دستش با

 یه گوشش در و كرد ـغـل*بـ رو نازی و اومد كه شد پیداش كجا از نیما دونمنمی. شدم
 . گفت چیزهایی

 روی از رو بود مات مشکی رنگش كه ویولونم. رفتم اتاقم به و تمگذش كنارشون از تفاوتبی
 . برداشتم میزم

 خنکی باد. رفتم اتاقم بالکن به. بیارم گیر رو ماتش تا كردم رو و زیر رو تهران كل تقریباً
 روی رو ویولون. راستم یشونه روی ریختم رو همه. كردم باز رو موهام كش. وزیدمی

 . كردم شروع و مداد قرار چپم یشونه
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 قطع ویولون صدای خواستنمی دلم. گرفتن درد به كردن شروع هامدست دقیقه چند از بعد
 . بودن شده ضعیف كتفم هایماهیچه. نداشتن توانایی دیگه هامدست اما شه؛
 و لرزیدمی ترس از كهدرحالی ربابه. اتاق داخل برگشتم اخم با. شد باز شدت به اتاق در یهو

 :گفت كردیم گریه
 ... یـ... خانوم... خـ -

 رو ویولونم. گریه به كرد شروع بلند بلند و صورتش رو گذاشت رو دستش. بده ادامه نتونست
 :گفتم و گرفتم هاششونه از. سمتش رفتم. تخت رو گذاشتم

 شده؟ چی -
 صدای. رفتم پایین تند تند رو هاپله. بیرون رفتم اتاق از سریع. كرد اشاره بیرون به گریه با

 باز محکم رو سالن در. اصلی سالن سمت دویدم و گذاشتم آخر پله روی رو پام. اومدمی دعوا
 . كردم

 من ورود با كه كردنمی دعوا داشتن غریبه مرد چندتا با بادیگاردها از چندتا و نیما شهراد،
 :زدم داد دنبو شده جمع سالن یگوشه كه هاییمستخدم به رو. سمتم اومد هانگاه یهمه

 . بیرون همه -
 نگاه هامبل سمت به كسی زدن دست صدای با. بستن رو سالن در و بیرون رفتن سریع
 . كردم

 ... پدرتی مثل درست... آفرین... ایجذبه چه -
 منفور هایچشم با و بود ایستاده جلوم شبم هر كابوس. شدم خیره رومروبه به مبهوت

 حركت به بدنم روی هاشچشم. كردم مشت رو هامستد. هامچشم به زد زل رنگشآبی
 تهوع حالت احساس. نیست تنم لباسی هیچ كردم حس كه بهم بود زده زل طوری. دراومد

 . داد دست بهم
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 رومروبه. سمتم اومد آروم و جیبش توی كرد رو هاشدست. بود گرفته سکوت رو جاهمه
 در حركت به صورتم روی گونهزش*ا*نو و آورد در جیبش تو از رو راستش دست. ایستاد

 :اومد یواشش صدای. شد بسته داد دست بهم كه انزجاری حالت از هامچشم. آورد
 ... مصرفتبی خواهر دوتا اون هم تو هم... تریخوشگل هم سارا از حتی -

 :گفتم نفرت با و كردم باز رو هامچشم
 ... كنی صحبت جوریاین آرامدل بهراجع نداری حق تو -
  چی؟ آرام پس -
 ... نرفته یادم رو خیانتش هنوز -

 :گفت و زد چندشی لبخند
 ... یادته كه خوبه -
  كردی؟ پیدا رو جااین جوریچه -

 :گفت و زد پوزخندی
 . نشدی سرت پشت موتوری متوجه كه بودی سمند اون درگیر قدران -

 :تگف بادیگاردهاشن فهمیدم كه مردا اون به. گرفت ازم رو نگاهش
 ... بشن زدنم حرف مزاحم خوامنمی... بگیرین رو اونا -

. گرفتن بادیگاردهام و نیما شهراد، بازوهای از بادیگاردهاش كه بود نشده تموم حرفش هنوز
 :گفت داد با نیما. دربیارن اونا چنگ از رو بازوشون تونستننمی ولی كردن؛می تقال شونهمه

  ل؟آشغا عوضی بکنی خوایمی كارشچی -
 نیما فریاد صدای. كمرش رو زد زانو با و كرد خم رو نیما بود گرفته رو دستش كه بادیگاردی

 . شروین صورت تو نکوبونم رو مشتم تا بستم رو هامچشم. شد بلند
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 جاری هامانگشت الی از خون. كردم باز رو هامچشم دستم روی چیزی گرمای احساس با
 . بود بریده رو دستم كف بلندم هایناخن. بود شده

 ... ندارم كارت به كاری دیگه من بگم بهت تا جااین اومدم -
 :گفتم و زدم پوزخندی. كردم نگاه بهش

  جداً؟ -
 لبخند. نشستم هامبل از یکی روی و رفتم باشم خونسرد كردممی سعی كهدرحالی و

 . بود اعصابم روی خیلی چندشش
 :گفتم و زدم زل بود ایستاده رومروبه كه یشروین به نفرت با. سوختمی خیلی دستم كف

  بیرون؟ ببری مخونه از نحستو هایقدم خواینمی -
  بفهمی؟ رو اومدم جااین چرا اینکه دلیل خواینمی یعنی -

 رو خودم خیلی. نشست روییمروبه مبل روی. بود هاشچشم به زدن زل العملمعکس تنها
 . نزنم داد سرش تا كردم كنترل

 :كرد شروع بعد و كرد نگاهم خیره ظهلح چند
 خواستگاری ازش تا بودم فرصت یه دنبال همیشه... داشتم دوست خیلی رو مادرت سارا، -

 با شب یه... دادنمی بهم رو اجازه این داشت شخانواده با كه مشکالتی. شدنمی... ولی كنم
 حالش... باشه خوش جااون ایلحظه چند بتونه كه جایی یه ببرمش گفت و پیشم اومد گریه
 داره دیدم وقتی اما... باشه خوب حالش خواستممی... مهمونی بردمش... بود بد خیلی
 از بعد هم اون و ماشین تو برم من شد قرار... كرد قبول... بریم گفتم بهش كنهمی رویزیاده
 رفتم و شدم یادهپ ماشین از... نیومد ولی بودم منتظر ربع یه... بیاد پوشید رو مانتوش اینکه
 جیغ صدای یکیشون از اما بود جااون اتاق كلی... باال رفتم... نبود مهمونا پیش... خونه داخل

 ...اومدمی
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 :گفت و كرد نگاه بهم نفرت با. كرد مشت رو دستش
 پدرتم بود شده خونه وارد سارا وقتی... بود كرده ـسـت*مـ حد از بیش تو عوضیِ پدر -

 ... بهش و بود رفته سرش پشت
 :گفت عصبانیت با
 ز*ـاو*ـجـ*تـ من سارای به من، عشق به تو آشغال پدر... بود كرده ز*ـاو*ـجـ*تـ -

 دونیمی... كنن ازدواج هم با كه كردن مجبورشون شدن متوجه هاخانواده وقتی... بود كرده
  بود؟ چی ز*ـاو*ـجـ*تـ اون حاصل
 :داد ادامه و زد پوزخندی. شدنمی باورم. بودم زده زل شروین به مبهوت

 ...آرامدل و آرام و بودی تو ز*ـاو*ـجـ*تـ اون حاصل -
 :كشید عمیقی نفس

 مغرور هم بچگی همون از تو چون... چرا؟ دونیمی... كردمی توجه بهت خیلی پدرت -
 ... نیستن مهم اینا االن اما... داشت دوست خیلی رو غرورت پدرت... بودی

 :كرد شروع دوباره و رفت پنجره سمت به. دش بلند مبل روی از
 ... نکرد قبول رو من اون اما... سارا پیش برگشتم نفر سه شما اومدن دنیا به از بعد ماه چند -

 :گفت نفرت با و زد زل هامچشم به. سمتم برگشت
... ننشستم جوریهمین من اما ببره؛ رو سارا دل بود تونسته خوب خیلی پدرت پول بوی -

 ده... قاچاق كار تو رفتم برخوردم مشکل به وقتی اما بزنم شركت كردم سعی و كردم تالش
 جلوی پدرت... كردم باز تونخونه به رو پام قیافه تغییر با گرفت رونق كارم وقتی بعد سال
... بگیرم انتقام ازتون تا شدم مصمّم بیشتر همین برای كردمی رفتار باهاتون خوب خیلی من

 ... كنی فرار تونستی و بودی فرز خیلی تو اما كردم؛ آرام و آرامدل با رو كارا اون همین برای
 :گفت و زد پوزخندی
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 بوده مهربون شما با كه كردهمی بازی نقش مهموناش جلوی پدرت فهمیدم كه حاال اما -
 ... باشم مواظبت بیشتر باید... منی سارای یادگار تو باالخره... نکنم اذیتت دیگه گرفتم تصمیم

 و هامشونه رو بودن گذاشته سنگین یكیسه یه انگار. بود سنگین خیلی برام هاشحرف
 ... برم راه كردنمی مجبورم
 شروین بادیگاردهای دست از بادیگاردهام و نیما و شهراد. كرد اشاره بادیگاردهاش به شروین
 :گفت بادیگاردهاش به رو شروین. شدم بلند مبل روی از آروم. شدن راحت

 . میام االن من. بیرون برین شما -
 :گفت بهم رو شروین رفتن بادیگاردها اینکه از بعد
 ... ستشده ثابت گیت*اد*زم*ـرو*حـ... نیست ایاندی آزمایش یا وجوپرس به نیازی -

 . كردمی كر رو گوشم داشت قلبم هقهق صدای. كشید جیغ مغزم
 :گفت و برد یورش سمتش به نیما

 ... غالآش عوضی -
 احساس. بود كرده خم رو كمرم شروین آخر حرف. نفهمیدم چیزی برم و دور از دیگه

 ه*اد*زم*ـرو*حـ یه من. زمین افتادم زانو با. ندارن رو وزنم تحمل دیگه پاهام كردممی
  بودم؟

 كسی اما میگه؛ دروغ شروین بگه بهم و بیاد كه بودم كسی دنبال. كردم نگاه برم و دور به
 . پیشم بیاد كه نبود كسی همیشه مثل. نبود
 هضم تونستمنمی رو شروین هایحرف. بودم سرگردون. بود شده نامنظم هامنفس ریتم
 . بود بدی آدم چه كردم زندگی سال پونزده باهاش كه كسی پدرم،. كنم

 :گفتم آرومی صدای با. بود شهراد. نشست بازوم روی دستی
  م؟ه*اد*زم*ـرو*حـ من -
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 و زدم تلخی لبخند كردممی نگاه هاشچشم به كه طورهمون. هامچشم تو زد زل حمتر با
 :گفتم

 ... ترحم از میاد بدم... نکن ترحم بهم -
 :گفت آروم حرفم به توجه بدون

 ... اتاقت تو بریم شو بلند... آرادل -
 ... جااون برم خوامنمی... نه...  اتاقم؟ -

 :گفت كردمی بلندم كه طورهمون
 ... برمتمی بخوای كه هرجا هستم، نوكرت خودم. شو بلند فقط تو -
 گلوم توی بغض به نسبت كردم سعی. كردمی درد گلوم. كشیدممی نفس سختی به
 . بیرون رفت اتاق از و داد دستم شالی و مانتو. اتاقم تو بردم شهراد. باشم اهمیتبی

 شهراد با همراه افتاده سری با. بود منتظرم هرورا تو شهراد. بیرون رفتم و پوشیدم رو هالباس
 . كردمی ناله و بود نشسته گوشه یه نیما. پایین رفتیم

. زدمی هاییحرف یه داشت و بود كنارش سفید روپوش با مردی. بود كمرش روی دستش
 .بیرون رفتم ویال از و گرفتم نیما از چشم
 شده زخمی كه بادیگاردهایی به داشتن هامستخدم یهمه. بود زیاد خیلی ومرجهرج باغ توی
 . كردنمی كمک بودن

 حرف با من كه ببینه نیومد چرا ببینه؟ رو مشدهخم كمر نیومد چرا بود؟ كجا نازی راستی
 . مردم شروین
. بشینم كرد كمکم. ماشینش سمت رفتیم. برم راه تا كرد كمکم و گرفت رو بازوم شهراد

 . افتاد راه و كرد وشنر رو ماشین. نشست رفت هم خودش
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 خارج باغ از باالیی سرعت با شهراد و كرد باز رو در امیر. زد بوق بود در جلوی كه امیر برای
 :اومد شهراد صدای. شد
  برم؟ كجا... آرادل -
 ... دونمنمی -

 :گفت و كرد پوفی
  باشه؟ گفته راست دونیمی كجا از اصالً -

 :گفتم حرفش به توجهبی
... باشه آدمی همچین یه كرده بزرگ رو من كه كسی... پدرم كه كردمنمی شمفکر اصالً -

 خودم با... زدممی گول رو خودم همیشه من ولی خونه؛ میاد یکی با شب هر كه دیدممی
 از حالم اومدمی اتاق توی از صداهاشون وقتی اما كنهنمی كاری همچین من پدر گفتممی

 ـسـت*مـ كه وقتایی... داشت اوقات بعضی رو هوام اینا یمهه با اما... خوردمی همبه پدرم
. باشه پیشمون كردمی سعی اوقات بیشتر... بودم ابرا رو انگار رفتمی مصدقهقربون و بود

... دیدمشمی كمتر شدممی بزرگتر هرچی. رفتمی مونصدقهقربون كلی خندیدیممی وقتی
 یه ماهی شد سالم چهارده كه وقتی از پدرمم... آرامدل و آرام از كردن مواظبت بود شده كارم

 ... خونه اومدمی بار
 :كنم جلوگیری هاماشک ریزش از تا كشیدم عمیقی نفس

 غریبه زن و مرد تا چند با... نبود انگار بود كه هم وقتایی. نبود خونه وقتهیچ... مادرم اما و -
... اما آرامدل و آرام بود شده دنیام یهمه... بود راه به بساطشون شب هر و خونه اومدمی

 .گرفت ازم رو دنیام زود خیلی شروین
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 تهران از چون. بود شده پارك كوه تپه روی ماشین. كردم نگاه برم و دور به. ایستاد ماشین
 بدون. تپه باالی بودیم رسیده زود همین برای. بود كوه از پر ویالمون بر و دور بودیم دور

 . وزیدمی شدیدی نسبتاً باد. شدم پیاده ماشین از كردمی نگاهم خیره كه شهراد به توجه
 عرق. نشست كنارم شهراد. كردم نگاه رومروبه یمنظره به و نشستم ماشین جلوی رفتم
 هامدست. بخورم تکونی شد باعث افتاد جونم به كه لرزی. بود سرد بدنم ولی بودم كرده
 :گفت و سمتم برگشت تعجب با شهراد. لرزیدمی
  خوبه؟ حالت...  آرا؟دل -

 :گفتم گریه با و دادم تکون نه نشونه به سری
 ...  باشه؟ خوب حالم جوریچه -

 :گفت گوشم در. اومد بند مگریه. كرد ـغـلم*بـ محکم و شد نزدیکم یهو
 قدراون و كردممی ـغـلت*بـ منم... شدیمی جوریاین بودی ناراحت خیلی وقتی همیشه -

 ... بردمی خوابمون تا موندیممی جوریهمین
 با. بود سخت برام هاحرف اون تحمل. فشردم بهش رو خودم. بود گرم شش*ـو*غـ*آ

 :گفتم لرزونی صدای
 . شهراد -

 :گفت خودم مثل هم اون. گفتممی رو اسمش كه بود اولی یدفعه
 ... جانم -

 طورهمون. گرفت ـغـلش*بـ تو ترمحکم رو من. گریه زیر زدم یهو و كنم تحمل نتونستم
 :گفتم كردممی گریه كه
  م؟ه*اد*زم*ـرو*حـ یه من شهراد -
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 صورتمون. باال آورد رو سرم و گرفت راستش دست با رو مچونه. كرد باز دورم از رو دستش
 :گفت و هامچشم تو زد زل. داشت فاصله هم با وجب یه فقط

 ... تو یعنی سپ. كردن ازدواج هم با اقاتف اون بعدِ تو مادر و پدر... آرادل -
 :گفتم و حرفش وسط پریدم

 بود آرامیدل مهم... بودم گرفته افسردگی بچگیم تو كه بودم منی مهم... بوده قبلش مهم -
 كمبود my friend داشتن با كردمی سعی كه بود آرامی مهم... كردمی مصرف قرص كه

 ... نکنه حس رو محبتش
 رو هامچشم. نکنم گریه دیگه كردم سعی. نگفت چیزی و كرد ـغـل*بـ محکم رو من دوباره
 . بیفته سرم از شالم شد باعث خورد صورتم به كه خنکی باد. بستم
 . تپیدمی عجیب قلبم اما شد؛می منظم داشت هامنفس ریتم
 خوابم بعد و سـیـد*ـو*بـ رو موهام روی شهراد كردم حس كه بودم بیداری و خواب بین
 .برد

*** 
 شهراد

 مظلوم خوابیدمی وقتی قدرچه. بود خیس اشک از هاشچشم زیر. كردم نگاه صورتش به
 . كردم نگاه رومروبه یمنظره به و گرفتم ازش رو نگاهم. شدمی

 دیدن با نازی كه دیدم. شد خم آرادل كمر كه دیدم زدمی رو هاحرف اون شروین وقتی
 . شخود اتاق به رفت ترس با شروین

 كمی اگه. بود كرده تربیت رو آرادل پدر حامد، اون. بود شده عوض نازی بهراجع كمی نظرم
 این از كدومهیچ بمونه بیرون دیروقت تا دادنمی اجازه بهش و گرفتمی سخت حامد به

 نبود؟ جوریاین من پدر چرا پس اما مادره؛ همین پروردهدست حامد. افتادنمی هااتفاق
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 هاششونه روی كه رو شالش. كردم نگاه بهش خورد ـغـلم*بـ توی آرادل هك تکونی با
 زیر بردم رو دستم یواش بود ـغـلم*بـ تو كه طورهمون و كردم سرش رو بود افتاده

 . شدم بلند و ش*ـو*انـ*ز
 هم خودم. بستم یواش رو ماشین در. صندلی رو گذاشتم رو آرادل و كردم باز رو ماشین در

 . افتادم راه كمربند بستن از بعد و شدم سوار
 و كشیدم عمیقی نفس. بدم دستش از خواستمنمی دیگه بودم، كرده پیدا رو آرادل تازه من

 ... نکنم فکر امروز به كردم سعی
*** 

 آرادل
. دوختم هاملباس به رو رم*ـمـا*خـ هایچشم. شدم بیدار خواب از شدید گرمای احساس با
 كار باال این تا آورده رو من شهراد اینکه زدن حدس. بودم تختم روی رشلوا و مانتو همون با

 . نبود سختی
 مستقیم و شدم بلند تخت روی از. بود شب هشت ساعت. برداشتم پاتختی روی از رو گوشیم

 شروع موهام كردن خشک از بعد و بیرون اومدم ایدقیقه بیست دوش یه از بعد. حموم رفتم
 هم رو شلواركم. پوشیدم مشکی شلواری جوراب با دكلته تاپ یه. پوشیدن لباس به كردم

 . بپوشم رو شلوارك و بیارم در رو شلواری جوراب جااون تا برداشتم
. بمونه باز تا گذاشتم هم رو موهام. كردم تکمیل مات صورتی رژ با رو ریملم و دودی سایه
 اتاق از گوشیم با همراه كیفم تنبرداش و شال انداختن از بعد و پوشیدم رو مشکیم بلند مانتو
 . بیرون رفتم
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 آرادل

 از اصوالً سارا. زدم زنگ نازی دوست دختر سارا، به رفتممی پایین هاپله از كه طورهمون
 با. كردیمی پیداش آنچنانی هایمهمونی توی باید هرشب كه بود دخترهایی دسته اون

 :شد مچاله مقیافه نازكش صدای شنیدن
 ...آرادل جانم -

 اصالً جانم یكلمه از وگرنه كیه؛ كنارش نیست معلوم. گرفت جا لبم یگوشه پوزخندی
 :گفتم جدی. كردنمی استفاده

  داری؟ بساط كجا امشب -
 بهشون توجهی اینکه بدون اما بهم؛ شده خیره همه نگاه كه دیدم. رسیدم هاپله پایین به

 . بیرون زدم ویال از بکنم
 . تهرانه از خارج فقط میدم، كه آدرسی این به بیا گلم -
 ... رو آدرس بگو. نداره اشکالی -

 دلم. بیرون زدم باغ از و شدم فراریم سوار. كردم قطع رو گوشی داد رو آدرس اینکه از بعد
 ... ببرم یاد از كردن ـت*ـسـ*مـ با رو چیهمه امشب خواستمی

*** 
 و رفتیم مبل سمت به خندیدیممی سعید با كه طورهمون. كردم باز رو ویال در قهقهه با

 سرد اولش. كردنمی ولم بودم گذاشته مهمونی تو رو پام كه موقعی از سعید. شدیم ولو روش
 . هستم كی كه رفت یادم كردم ـت*ـسـ*مـ كه وقتی اما كردم؛ برخورد باهاش
 كوچیک هایچراغ. گرفتم انگشت با رو بود اومده چشمم یگوشه خندیدن موقع كه اشکی

 لحنی با. بود تاریک هم هنوز ویال كل اما بود روشن بود وصل دیوار به كه رنگنارنجی
 :گفت كشیده

  خندی؟می قشنگ خیلی دونستیمی -
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 :گفتم كشیده خودش مثل خندیدممی كه طورهمون
 ... اره -

 :گفتم كه پایین آورد آروم سرشو و كرد نگاه هامچشم به كمی
 ... كنیمی كارچی داری نفهمم كه نیستم گیج قدراماون هنوز... نکن -

 دادم هلش. هاششونه رو گذاشتم رو دستم. شنیدم رو لعنتی گفت كه رو لبیش زیر صدای
 :گفتم خنده با همراه داركش و عقب سمت

 ...بیرون گمشو -
 لبخند یهو. كرد مشت رو هاشدست. بود شده قطعه قطعه هاشنفس. بست رو هاشچشم

 داشت سرش. گرفت محکم رو هامدست و كرد باز رو هاشچشم نشست، شلب رو چندشی
 . خورد زنگ گوشیش كه نزدیک اومدمی

 :داد جواب رو گوشی. برداشت جیبش تو از رو گوشیش دادمی فحش زیرلبی كه طورهمون
 ... مامان جانم -
-  ... 
 ... خودمم خونه من. نه -
-  ... 

 :پرید رنگش
 ...  بیاین؟ دیگه هفته نبود قرار مگه این؟ونهخ در دم شما... چی؟ -
-  ... 

 :گفت و كرد دور دهنش از رو گوشی
 ... الو... نمیاد صدا... الو... الو -
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 دلیل بی كه طورهمون. بیرون زد خونه از بگه چیزی اینکه بدون و كرد قطع سریع هم بعد
 . رفتم بود نازی عکس كه تابلویی سمت به زدن سوت با. شدم بلند مبل رو از خندیدممی

 :اومد سرم پشت از شهراد یزدهبهت صدای
 ...  بیرون؟ رفت كه بود كی پسره اون... وضعیه؟ چه این... آرا؟دل -

 تعجب با. شلوارك یه با بود تنش بود باز هاشـمه*كـ*د كه پیراهن یه. سمتش برگشتم
 دورش دستمو. سمتش رفتم خوردممی تلو تلو كه طورهمون و خندیدم ریز. كردمی نگاه بهم
 :گفتم داركش و كردم ـه*ـلقـ*حـ
  بیداری؟ چرا تو -

 :گفت بلندی نسبتاً صدای با و كرد غلیظی اخم
  بیرون؟ رفت خونه از كه بود كی پسره اون خوردی؟ نوشیدنی چی برای -

 :گفتم دلخور و هاشچشم تو زدم زل ناراحتی با. بود شده زیاد خیلی قلبم تپش
  شکنه؟می قلبم نمیگی ها؟ زنی؟می داد من سر چی برای -

 روی نگاهش. كردم نگاهش ـه*ـیـنـ*سـ به دست و كردم غنچه رو هامـب*لـ بعد
 پایین باال تند تند شـه*ـیــنـ*سـ یقفسه. بود مونده ثابت مشده غنچه هایـب*لـ

 :گفت و كرد نگاه امهچشم به. گرفت ازم رو نگاهش و داد قورت رو دهنش آب. رفتمی
 ... اتاقت تو بریم بیا آرادل -
  چرا؟ -
 ... بگذره خوش بهت میدم قول... بریم بیا تو -

 كه طورهمون. باال رفتیم هاپله از. رفتم دنبالش حرفی هیچ بی. افتاد راه و گرفت رو دستم
 اتاق در و كرد لو رو دستم. تو رفتیم. كرد باز رو اتاقم در نکنه ایجاد سروصدا كردمی سعی

 :گفتم آوردممی در رو مانتوم كه طورهمون. بست رو
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 ... گرمه قدرچه -
 رفت یادم كه بودم گیج قدراون برگردم خواستممی كه موقعی. تخت رو انداختم رو مانتوم

 .بپوشم رو شلواریم جوراب باید
 :گفتم كشدار زدممی باد رو خودم دست با كه طورهمون

  خوابی؟می پیشم بامش... شهراد -
 :گفت دادمی تکون سر كه طورهمون و هاشمو تو كرد فرو رو دستش. بود كالفه

 . داره شرطی یه ولی... مونممی اره -
  شرطی؟ چه -
 . خوابممی پیشت میام من بعد... حموم برو بیا -

 :گفتم و خندیدم ریز ریز
 ... باشه -

 :گفتم و كردم نگاهش رفته باال ابروهای با. اومد سرم پشت شهراد. حموم داخل رفتم
  اومدی؟ چی برای تو -

 كرد نگاه هامچشم تو كمی. پیشم اومد و كرد باز رو سرد آب شیر بده رو جوابم اینکه بدون
 . افتاد بدنم به شدیدی لرز خورد بدنم به كه سرد آب. آب زیر داد هولم یهو

 اومد كردمی نگاهم كالفه كه طورونهم شهراد. خوردمی همبه سرما شدت از هامدندون
 از كل به نوشیدنی گیجیِ. كرد نگاهم ـه*ـیـنـ*سـ به دست و بست رو آب شیر. سمتم
 .بود پریده سرم
 زیر رفتن موقع كه شکی. كردنمی كار انگار مغزم. بودم ایستاده حموم وسط هازدهشوك مثل

 طورهمون. سرجاش بیارم رو مغزم اطالعات كردم سعی. بود سنگین بود شده وارد بهم دوش
 اتاقم وسط. چکیدمی روم و سر از آب. بیرون اومدم حموم از خیس زدممی لنگ لنگ كه
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 رو تمركزم كردم سعی و سرم روی گذاشتم رو دستم. كردم نگاه برم و دور به گیج و ایستادم
 . بیارم دست به
 حالبی. بیارم در هم رو اینا استخومی دلم. كردم تنم توی هایلباس به نگاهی حالیبی با

 رفت. كرد روشنش و آورد در جیبش توی از سیگاری شهراد. تخت رو كردم پرت رو خودم
 . گرفت لرز بدنم وزید داخل به كه سردی باد هجوم با. كرد باز رو درش و بالکن سمت

 دیده رو شروین كه لحظه همون كاشکی. كردم نگاه سیگارش دود به. رفت بالکن داخل به
 خیلی رو سیگار دود بوی. كشیدم عمیقی نفس و بستم رو هامچشم. كشتمشمی بودم

 . داشتم دوست
 و ایستاد سرم باالی. سمتم اومد و كرد خاموش عمیقی پک زدن بعد رو سیگارش شهراد
 :گفت

  برات؟ بیارم قرص -
 و كرد ظیغلی اخم یهو. پیشونیم رو گذاشت رو دستش. دادم تکون نه نشونه به رو سرم
 :گفت

 ... بیارم قرص برات میرم من... داری تب -
 بسته خودكار صورت به هامچشم. بیرون رفت اتاق از سریع شهراد. نداشتم مخالفات حس

 دید وقتی اما زد، صدام. اتاق داخل اومد شهراد بعد دقیقه چند. اومدمی خوابم خیلی. شد
 . نداشتم دادن جواب حس واقعاً. خوابیدم كرد فکر نمیدم جواب

 هامدست كف سوزش متوجه كمكم. پیچید دورش چیزی و برداشت رو دستم كردم احساس
 . ابروهام بین نشست رنگیكم اخم. شدم

 حرارت خاطر به هامچشم از. شد بلند جاش از باند، با دستم یکی اون بستن از بعد شهراد
 . برد خوابم و شد گرم هامچشم كمكم. اومدمی اشک باال خیلی
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*** 
 شهراد
 داخل اومدم و بستم رو اتاقش در. بیرون اومدم اتاق از كنم نگاهی صورتش به اینکه بدون
 كردم سعی و بستم رو هامچشم. كشیدم دراز تخت رو و درآوردم رو پیراهنم. خودم اتاق

 . بردنمی خوابم اما بخوابم
 رو از بخوابم؟ كه اومدم من وقتاون داشت تب آرادل. نشستم تخت رو كالفه و كردم پوفی
 . بیرون رفتم اتاقم از و پوشیدم رو پیراهنم دوباره. شدم بلند تخت

 خواب تو. باال پرید ابروهام آرادل دیدن با. شدم وارد و كردم باز یواش رو آرادل اتاق در
 . نزدیکش رفتم سریع. بود كرده عرق بدنش و كردمی ناله داشت
 دونستمنمی و بودم شده هول. بود داغ قدرچه من خدای. یشپیشون رو گذاشتم رو دستم

 بلد هم رو كاراین حتی لعنتی منِ اومد یادم اما كنم؛ پاشویَش گرفتم تصمیم. كنم كارچی
 . نیستم
 كه ربابه اتاق سمت به دو با و پایین اومدم یکی دوتا رو هاپله. بیرون اومدم اتاقش از سریع
 . زدن در به كردم شروع تند تند و ایستادم اتاقش در جلوی. رفتم بود پایین یطبقه
 بسته هایچشم با. كرد باز رو در كردمی سرش رو روسریش داشت كهدرحالی ربابه

 :گفت و كرد تعجب دیدنم با. كرد باز رو هاشچشم بعد لحظه چند و كشید ایخمیازه
  كنین؟می كارچی جااین شما... آقا -

 :گفتم شده هول
 . سوزهمی تب تو داره آرادل. ودبیاز -
 :گفت نگران و شگونه رو زد محکم دست با
  االن؟ كجان... بده مرگم خدا -
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 . اتاقش تو -
 . میام منم برین شما -

 سرجام كه رفتم آرادل اتاق طرف به. باال یطبقه رسوندم رو خودم وسریع دادم تکون سری
 .كردم نگاه دادمی جون داشت كه رومروبه ایآردل به فقط هاشده مسخ مثل. برد ماتم

 رو هاشدست. بود كرده تشنج. رفتم آرادل طرف به سریع. اومدم خودم به ربابه جیغ با
 :زدم داد و گرفتم محکم

 ... دهنش تو بکن چیزی شالی یه -
 تا تونستمی تا و آورد در مشکی شال. كرد باز رو درش. رفت كمرش طرف به سریع

 باز رو دهنش كرد سعی. ایستاد لرزیدمی داشت شدت به حاال كه آرادل سر باال اومد. كردش
 :گفت گریه با. تونستنمی اما كنه

 . نمیشه باز -
 :زدم داد
 ... بگیر محکم رو هاشدست بیا -
 كردم سعی و برداشتم سرش كنار از رو شالش. گرفت رو آرادل هایدست. اومد سمتم به

 :زدم داد و دهنش تو گذاشتم رو شال سریع شد باز دهنش تا. كنم باز رو دهنش
 ... آمبوالنس بزن زنگ -

 قلبم محکم كوبش صدای. زدممی نفس نفس. بودم ترسیده. بیرون رفت اتاق از سریع ربابه
 . بود شده آروم. شدم خیره آرادل به نگران. كردمی كر داشت رو گوشم
 هامدست تو رو سرم و نشستم زمین رو شد، خم هامزانو. بود رفته تحلیل انرژیم یهمه انگار

 :گفت و داخل اومد ربابه. گرفتم
 ... آقا زدم زنگ -
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 شلوارم و اتاقم تو رفتم سریع هم من. رسید آمبوالنس بعد ربع یه. دادم تکون رو سرم فقط
 . كردم عوض مشکی كتون شلوار با رو

 رو آرادل. بیرون اومدم اتاق از ماشینم ریموت برداشتن از بعد و بستم رو پیراهنم هایدكمه
 :گفتم ربابه به رو. كردن آمبوالنس سوار

 . نشه خبر با موضوع این از كسی -
 . هست حواسم. آقا بله -

 هیچ. رسیدیم تهران به. برسم آمبوالنس به تا رفتممی سرعت با. شدم ماشینم سوار سریع
 . شدم پیاده و كردم پارك رو ماشین. بیمارستان به رسیدیم. نبود هاخیابون تو ماشینی

 برم خواستم. بستن رو درش و رفتن اتاقی سمت به سریع. بودن گذاشته تخت رو رو آرادل
 :گفت و گرفت رو جلوم سریع پرستاری كه اتاق داخل

 . بشینین جااین بفرمایید لطفا. آقا ممنوعه شما ورود -
 كنار رنگآبی صندلی روی كالفه. بودن دهبـر رو آرادل كه اتاقی داخل رفت سریع هم بعد

  افته؟می هم سر پشت داره هااتفاق یهمه چرا خدایا. نشستم راهرو
 عمیقی نفس. افتاد تنم به لرزی لرزید،می تختش رو جوریچه آرادل اینکه یادآوری با

 . كنم منظم رو هامنفس ریتم بتونم تا كشیدم
 سفید روپوش با مردی بعد ربع یه حدود. بود سخت اییجور یه برام هااتفاق این یهمه هضم

 :گفتم و سمتش رفتم سریع. بیرون اومد پرستار چندتا و
  دكتر؟ طورهچه حالش -
  داری؟ بیمار با نسبتی چه -

 :بود این رسید ذهنم به كه چیزی تنها لحظه اون
 . دكتر همسرشم -
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 :گفت و شد رهخی روشروبه به لحظه چند. كرد بهم گذرایی نگاه دكتر
 ... داشتن كه باالیی خیلی تب خاطربه بیمار متاسفانه -

 :شدم زنده و مُردم بیاد حرف به دكتر تا. شدمی شنیده وضوح به قلبم تبش صدای
 ... رفتن كما به -

 تحمل زانوهام كردم احساس. شد دور ازم و داد تکون سری دكتر. افتاد بدنم به بدی لرز
 . صندلی رو انداختم رو خودم و دادم تکیه دیوار به رو دستم. ندارن رو وزنم
  بود؟ رفته كما به آرادل

*** 
 بعد روز سه

. بود شده خیره روروبه به مبهوت كه نیمایی ـغـل*بـ تو انداخت رو خودش ضجه با نازی
 :گفت زیرلب. شدنمی باورش انگار

 ...  كما؟...  چی؟ -
 :گفت و دوخت بهم رو نگاهش

  نه؟ مگه كنی؟می شوخی -
 هول بود شده قطع شگریه صدای یهو كه نازی دیدن با. دادم تکون نه ینشونه به رو سرم
 رو پرستار. بود شده بیهوش انگار. دادمی تکون رو نازی بهت با نیما. سمتشون رفتم. شدم
 رو خودم. بود افتاده فشارش. كنن وصل سرم بهش تا بردن رو نازی و اومدن. زدم صدا
 :گفت كالفه و نشست كنارم اومد نیما. صندلی رو ختماندا
... كما رفت آرادل... اومد شروین... خورد شکست آرادل عملیات... شده قاطی چی همه -

 ... شد بیهوش نازی
 :گفت و باال گرفت رو سرش



 

 

141 

 

  نوازش رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 آرادل

  چرا؟ خدایا -
 سه این یتو. بستم رو هامچشم و دادم تکیه پشتم دیوار به رو سرم. بگم كه نداشتم چیزی

 تونستم دروغ با اما كردن؛نمی باور اولش. مسافرت رفته آرادل بودم گفته بهشون روز
 . كنم قانعشون

 كه بود پریده ربابه دهن از امروز اما بود؛ بد نازی حال برای. كجاست آرادل بگم تونستمنمی
 . كردم باز رو هامچشم جیغ صدای با بعد چندلحظه. بیمارستانه آرادل
 دهنم. گرفتم رو نگاهش رد. كردمی نگاه راهرو انتهای به داشت تعجب با. كردم نگاه نیما به
 كردمی سعی و زدمی جیغ داشت بود پوشیده چادر كه آرادل شبیه كامالً دختر یه. موند باز

 كلی با بعد چندلحظه. سمتشون رفت نگهبانی. بیاره در پسری دست توی از رو دستش
 اون زیر اتاق تو كه اونی پس اینه آرادل اگه. بود آرادل كپی. سمتمون داوم دختره سروصدا

  كیه؟ دستگاهه همه
 :گفت گریه با و زد زانو پام جلوی اومد دختره

  طوره؟چه آرادل حال بگو خدا رو تو -
 بود آرامدل یا دختر این یعنی بود؛ كرده هنگ مغزم كالً. كردم نگاهش شده گرد هایچشم با
 :كردم زمزمه مبهوت! امآر یا
  آرام؟ -

 :گفت تعجب با. اومد بند شگریه كمكم
  دونی؟می كجا از رو من اسم شما -

. باشه جااین نباید اون. شدم خیره بود آرادل هایچشم كپی كه هاشچشم به. بود آرام پس
 . تهبیف براش اتفاقی چه دیگه نیست معلوم بشه حضورش متوجه و بیاد بهوش آرادل اگه
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 كه افتادم،فهمیدم «نرفته یادم رو خیانتش» گفتمی شروین به كه آرادل نفرت یاد وقتی
 . باشه متنفر آرام از قدران آرادل شده باعث كه افتاده اتفاقی یه حتماً

 :اومدم خودم به آرام صدای با
  دونین؟می كجا از رو من اسم میگم... آقا هی -

 حرفش به توجه بدون. نشست ابروهام بین رنگیكم اخم. شهرادم من بفهمه خواستمنمی
 :گفتم

 ... باشی جااین نباید تو -
 :گفت آروم و شد بلند هم آرام. شدم بلند صندلی روی از یواش

  چی؟ یعنی -
 :گفتم و كردم غلیظی اخم. بود گذاشته اثر روم آرادل رفتار انگار. شدم عصبی ناخودآگاه

 . بیرون برو... باشی جااین نباید تو ممیگ... نبود؟ مفهوم حرفم -
 :گفت گریه با
  ببینم؟ رو خواهرم ذاریننمی چرا خودت؟ برای تو میگی چی -

 :گفت و گرفت رو آرام دست دوباره سمت این بیاد آرام ذاشتنمی كه پسری
 تربد حالش جاییماین ما بفهمه اگه آرادل... نیست جااین تو و من جای... آرام بریم بیا -

 ... میشه
 گیج. دوختم نیما به رو نگاهم. بود آرتان. شناختمشمی خوب. زدم رومروبه پسر به پوزخندی

 . كردمی نگاه آرام به داشت ایسکته آدمای مثل. بود
 :گفتم و كردم نگاه آرام به دوباره

 ... نیست جااین كار ـیانـت خــ آدمای جای. برو جااین از -
 :گفت و كرد نگاهم تعجب با آرام. بودم كرده دهاستفا آرادل حرف از
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  هستی؟ كی تو -
 :گفتم و زدم بهش پوزخندی

 ... آشنا غریبه یه -
 روی و كردم پوفی. بیمارستان ورودی در سمت بردش زور به و گرفت رو آرام بازوی آرتان

 :گفت و نشست كنارم نیما. نشستم صندلی
 ؟بود آرادل خواهرای از یکی این... این -

 :گفت دوباره. دادم تکون رو سرم فقط
  دونی؟می آرادل از چی تو... كرده؟ ـیانـت خــ آرام دونیمی كجا از تو -

 :گفتم كالفه
 ... نیما نپرس هیچی -

 آرادل كه بودن كرده كارچی آرتان و آرام شروین، مگه. چرخیدمی ذهنم توی سوال كلی
  افتاده؟ آرادل برای اتفاقی چه پیش سال پنج بود؟ كجا آرامدل اصالً بود؟ متنفر ازشون قدران

 :گفتم نیما به رو و شدم بلند صندلی روی از ذهنم توی هایسوال از كالفه
 . حیاط تو میرم -
 . باشه -
. كردم روشن سیگاری و نشستم صندلی روی. حیاط به رسوندم رو خودم آروم هایقدم با

 هوا بودن سرد خاطربه. بیرون دادم بعد و داشتم نگه چندلحظه رو دودش. زدم عمیقی پک
 . شدمی دیده غلیظ دودش
 یه روش كه تختی و كردن باز رو درش سریع. شد حیاط وارد كه آمبوالنسی به خورد نگاهم

 . كرد پارك آمبوالنس سر پشت سریع ایدیگه ماشین. بیرون آوردن رو بود بچه
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. بیارن بیرون رو ماشین داخل مریض تا خواست كمک و شد پیاده ماشین از گریه با خانومی
. بیرون انداخت رو مرد تا دو نگهبان. بیمارستان در به افتاد نگاهم. بود كرده تصادف انگار

 :زد داد داشت بدتری حال انگار كه اونی به رو مردا از یکی. اومدن گریه با هم شونخانواده
 ... كشتی رو خواهرم تو -

 حسی هر از خالی. فهمیدمنمی چیزی هیچ االن انگار اما دیدم؛ ور هردوشون كمر شدن خم
  هات؟بنده بین ذاریمی تبعیض قدران چرا خدایا. آسمون به دوختم رو نگاهم. بودم

 به رو حرفی همچین كه هستم جایگاهی چه تو من مگه. شدم پشیمون شدت به حرفم از
 خجالت خدا از. كردممی صحبت داخ با نباید پس. بودم گناهکار آدم یه من بزنم؟ خدا
 . كشیدممی

 سیگار. كردم لهش و زمین رو انداختم رو بود شده تموم كه سیگاری. پایین انداختم رو سرم
 . كردم روشن ایدیگه

 ... كشیمی سیگار دونستمنمی -
 :گفت كردمی نگاه روروبه به كه طورهمون. كردم نگاه بود نشسته كنارم كه نیمایی به
  میدی؟ منم هب -

 و زد بهش پکی. كرد روشنش و برداشت سیگاری. بهش دادم رو فندك و سیگار یبسته
 :گفت آروم

 كه شدمی باعث بیشتر سردش رفتار... شد مونخانواده وارد آرادل كه بود سالم بیست -
 اون اما... كردممی صحبت باهاش و نازی یخونه رفتممی روز هر... بشم كشیده سمتش

 بیشتر شدمی بهتر صورتش هایكبودی چه هر... گفتنمی چیزی و كردمی نگاهم خیره فقط
 ... بردممی پی زیباییش به
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 به كه طورهمون. زد تلخی لبخند. زمین روی انداختش و زد سیگارش به ایدیگه عمیق پک
 :گفت كردمی نگاه زمین روی سیگار

  ه؟دار خاكستری هایرگه هاشچشم توی دونستیمی -
 :داد ادامه و كشید عمیقی نفس. نگفت چیزی لحظه چند. دادم تکون نه ینشونه به رو سرم

 اما... باشم تفاوتبی احساسم به نسبت كردممی سعی... لرزیدمی دلم دیدمشمی هروقت -
 یعالقه و گذشتمی روز هر... كنم زندگی اون بدون تونمنمی دیدم اومدم خودم به وقتی

 ...اینکه تا شدمی ربیشت بهش من
 :گفت بغض با
 و كردم مخفی رو معالقه... شد آوار سرم روی دنیا... داداش گفت بهم بار اولین برای -

 تقاص همه كه رسهمی روزی یه گفتمی... زدمی انتقام از حرف همیشه... نگفتم هیچی
 ... میدن پس رو كاراشون

 :تگف و زد تلخی لبخند. زد حلقه هاشچشم توی اشک
 هیجده كهاین تا گذشت هاسال... میشه غرق بیشتر انتقام كلمه توی هرروز كه دیدممی -

 شروین گفتمی... كنه اذیتش خوادمی شروین اسم به شخصی گفت بهم... شد سالش
 اطالعات بتونه تا من یـه*قـ*ـشو*ـعـ*مـ بشه تا بفرسته خوادمی رو رها اسم به دختری

 نگران گفتم بهش... نشم رها عاشق تا باشم مواظب گفتمی بهم... دهب شروین به رو آرادل
 ... میاد خوشم بدم بازی رو دختر یه اینکه از و خوادمی هیجان یکم دلم من. نباشه
 :داد ادامه بغض با. كردممی نگاهش هاشده مسخ مثل. كرد پاك رو هاشاشک

 چند... دادنمی جواب اون و پرسیدمیم ازش... میاره كجا از رو اطالعات این دونستمنمی -
 قرار... بود شده ریزیبرنامه قبل از زدممی رها به كه حرفی هر... شد زندگیم وارد رها بعد روز
 جلوی دیدممی وقتی... كنم ولش شدیم داربچه اینکه از بعد و كنم خودم عاشق رو رها بود
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 عشق... گرفتممی آتیش نمیده نشون العملیعکس هیچ اون و میرم رها یصدقهقربون آرادل
 ... االن اما... نباشم بیشتر برادر یه براش كردم سعی و كشتم خودم توی رو آرادل به
 :گفت گریه با
 ... بمیره وقت یه اگه... اگه... شهراد نگرانم -

 من، خدای. كردم ـغـلش*بـ و نزدیکش كشیدم رو خودم. كنه كامل رو حرفش نذاشت گریه
  بود؟ اومده پسر این سر بالیی چه

 بودم؛ موافق كامالً «كنهنمی گریه كه مرد» یجمله با. كنه گریه بتونه راحت تا نگفتم چیزی
 ... االن اما
 تا كرد التماس بهمون كلی. اومد بهوش نازی. بیمارستان داخل رفتیم دقیقه ده حدود از بعد

 :گفتم كشید نیما كه ایازهخمی با بعد ساعت دو حدود. بمونه بیمارستان تو بذاریم
 . هستم جااین من... داداش خونه برو پاشو -

 :گفت و زد بهم ایخسته لبخند نیما
 . مونممی. نه -

 :گفتم و كردم مصنوعی اخم
 . ببر خودت با هم رو نازی. دیگه پاشو -
 هنگا آرادل به داشت شیشه از كه نازی سمت به. شد بلند و داد تکون سری نارضایتی با

 :گفت و رفت كردمی
  مامانم؟ بریم -

 :گفت بغض با و رومروبه اومد و داد تکون سری نازی
 . بده خبر بهم اومد بهوش هروقت -

 :گفتم و زدم لبخندی
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 . استراحت یکم خونه برو. عزیزم چشم -
 :گفت و سـیـد*ـو*بـ رو پیشونیم

 . دارم شما مثل هایینوه كه شکر رو خدا -
 :گفت و گرفت رو نازی بازوی نیما

  بریم؟ -
 آرادل به و شیشه پشت رفتم آروم. شدن خارج بیمارستان از هم با و داد تکون سری نازی
 .دادنمی نشون العملی عکس هیچ اما بود؛ گذشته روز سه. كردم نگاه

 طاقت همین برای. بود جااین شهمه ذهنم خونه رفتممی وقت هر. اومدمی خوابم خیلی
. خورد تکون آرادل انگشت كردم حس كه بودم افکار همین تو. گشتمبرمی زود و آوردمنمی

 خواستم. سرم به زده خوابیبی. كه نخورد تکون! بابا نه. دستش به شدم خیره تعجب با
 . خورد تکون دوباره كه بگیرم دستش از رو نگاهم

 :زدم داد كردممی نگاه دستش به كه طورهمون. هامـب*لـ رو نشست خنده كمكم
 ... خورهمی تکون داره دستش... شکرت خدایا -

 :گفت و كنارم اومد عصبانیت با پرستاری
  آقا؟ زنیمی داد چی برای -

 :گفتم خوشحالی با و كردم نگاهش
 ... خورهمی تکون داره دستش -

 :گفت و كشید هینی
  نگفتی؟ زودتر چی برای -

 دستش ببینم كه بود آرادل به چشمم. نکردم گاهن پرستاره به دیگه. اتاقی سمت دوید هم بعد
 . اتاق تو رفتن آدم تا شیش پنج حدود بعد لحظه چند. نه یا خورهمی تکون هم باز
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 دیگه هم من و كشید رو شیشه یپرده و اومد پرستار یه كه كردممی نگاهشون داشتم
 كارچی دارن ببینم نذاشت كه دادم پرستاره به فحشی لب زیر. ببینم رو آرادل نتونستم

 . كننمی
 نگران. جیبم تو كردم رو هامدست و دیوار رو گذاشتم رو راستم پای. دادم تکیه دیوار به

 . اومد بیرون اتاق از دكترش بعد دقیقه ده حدود. بودم
 :گفتم و سمتش رفتم سریع

  دكتر؟ شد چی -
 :گفت و مشونه به زد بار چند رو دستش. زد لبخندی

 ... اومدن بهوش خانومتون. جوون ممیگ تبریک -
. بودم خوشحال. شدم خیره دكتر خالی جای به بهت با. رفت كنارم از ژكوندی لبخند با بعد و

 با. نازی به زدم زنگ و درآوردم جیبم توی از رو گوشیم سریع. بودم خوشحال هم خیلی
 :گفت ایگرفته صدای

 . شهراد جانم -
 :گفتم و خندیدم

 . براتون رمدا خوب خبر یه -
 :گفت هول با
  اومده؟ بهوش آرادل -

 :كفتم و زدم ـسـی*ـنـ*بدجـ لبخند
 . نه -

 :شد ناراحت صداش
  شده؟ چی پس -
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 . میدم بهتون رو خبر كردین قبول اگه دارم، شرطی یه اول -
  پدرسوخته؟ خوایمی چی -

 :گفتم و زدم لبخندی
 ... من برای خورهمی خاك رهدا باغ تو كه خوشگلتون خیلی خیلی ماشین اون -

 :گفت و كشید عمیقی نفس
 . باشه داشته رو ماشین اون لیاقت خبرت امیدوارم -

 . گرفتم رو ماشین كه شکر رو خدا خب. شد باز نیشم
  چیه؟ خبرت بگو حاال گرفتی كه رو ماشینم... شهراد؟ شد چی... الو -

 :گفتم و خندیدم
 . اومده بهوش آرادل -

 جیغ صدای یهو. دادم یهویی خیلی رو خبر كنم فکر. اوه اوه. نیومد صدایی چهی لحظه چند
 :گفتم هول با. اومد نازی

 ... الو... شدی چی مامان -
 :اومد شگریه صدای

  میگی؟ راست من جون... شهراد -
  بود؟ كجا دروغم... خدا به آره -
 :گفت گریه با
  نه؟ یگفت اومده بهوش آرادل گفتم بهت وقتی چرا پس -
 :گفتم مرموز لبخند یه با
 . بگیرم رو ماشینتون خواستممی -

 :گفت و خندید
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 ... بدم بهت رو چیزم همه حاضرم كه خوشحالم قدران االن. نداره اشکال -
 :گفتم و زدم لبخندی

 .منتظرتونم -
*** 

 آرادل
 پوزخندی. شدم مرخص بیمارستان از امروز. بودم زده زل سقف به و كشیده دراز تختم روی
 . رفتمی باید و داشت كار نیما. بودن اومده شهراد و نازی فقط. زدم

 ساعت یک تا. كردم تعجب خیلی بودم كما تو روز سه حدود و كردم تشنج فهمیدم وقتی
 . كما برم سرماخوردگی یه خاطربه كردمنمی هم رو فکرش اصالً. بودم بهت تو فقط

. شد زده اتاق در كه رحیمی به بزنم زنگ خواستم. برداشتم پاتختی روی از رو گوشیم
 :گفتم گرفتممی رو رحیمی یشماره كه طورهمون

 . تو بیا -
 سینیِ ربابه. داخل اومدن نیما و شهراد نازی، ربابه،. شد باز در. گوشم دم گذاشتم رو گوشی

 :داد جواب رو گوشی رحیمی. میزم روی گذاشت رو دستش توی
 خانوم؟ بله -
  ؟كجایی -
 . خانوم دفترمم توی -

 :گفتم و زدم پوزخندی
  دفترتی؟ تو هنوز شب ده ساعت -

 :گفت و شد هول
 ... دفترمم تو كنین باور خانوم -
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 :گفتم و كردم پوفی
 با حسابی و درست دعوای یه قراره. كن آماده فردا برای رو همه... بگی دروغ نیست الزم -

 ... باشیم داشته هم
 . زدم بهش خندیپوز. كرد اخم نیما

  ندارین؟ ایدیگه امر. خانوم چشم -
 . نه -
 . خداحافظ پس -

 :گفت و كرد اشاره سینی به نازی. كنارم انداختم رو گوشی و كردم قطع رو تماس
 . مفیده برات. بخور رو اینا -

 :گفت و كرد بغض
 . استخوون و پوست شدی... نخوردی هیچی روزه چهار -

 و گرفت رو بازوش نیما. گریه زیر زد یهو و كرد نگاه هامچشم هب یکم. كردم نگاهش سرد
 . رفت سرشون پشت هم ربابه. بیرون رفتن
. شهراد و بودم من فقط حاال بگن؟ رو همین بودن اومده فقط آدم همه این االن. پوف

 . نشست كنارم اومد و داشت برش. سینی سمت رفت و زد مرموز لبخندی
 كه سینی به. پاش جلوی دقیقاً یعنی. تخت روی گذاشت رو سینی. پرید باال ابروهام جفت
 :گفت ایكشیده لحن با و مالید همبه رو هاشدست كف. كرد نگاه بود میوه پرِ توش

 ... میوه همه چه... جون -
 با. چشمش جلوی گرفت و برداشت شدهحلقه موز تیکه یه بود سینی توی كه چنگالی با

 :گفت تعجب با و سمتم چرخوند رو شسر. كردمی نگاه بهش تعجب
  چیه؟ این -
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. دهنم تو گذاشت رو موز و نزدیکم آورد سریع رو چنگال بندازم تیکه بهش كردم باز دهن تا
 .بیرون كشید دهنم از رو چنگال هم اون. بستم رو دهنم غلیظی اخم با

 :گفت كه كردم نگاهش چپچپ اخم با. سمتم گرفت و برداشت موز یه دوباره
 . بخور رو اینا حداقل خورینمی غذا. نخوردی هیچی روزه چهار -

 :گفتم و دادم قورتش سریع و جویدم رو موز
 . خورممی شد مگرسنه هروقت... دارم دست خودم -

 :گفت و طرفم برگشت یهو. اتاق در سمت رفت شد بلند و انداخت باال ایشونه خیالبی
  ببینیم؟ بیارم فیلم برم -

 :گفت كه نه بگم خواستم
 . میارم میرم االن. باشه -
 .كردم نگاه بهش حرص با
 نور با. كرد خاموش رو اتاق چراغ. برگشت تاپلپ با بعد چندلحظه و بیرون رفت اتاق از

 :گفت و كنارم اومد گوشیش
 . بشینم منم تا ورتراون برو یکم -

 رو گوشیش نور. داد یهتک تخت تاج به و نشست كنارم. كنار كشیدم رو خودم و كردم پوفی
 . كرد روشن رو تاپشلپ. كرد خاموش

 رو چندتاش شهراد. بود بالش از پر تختم روی اصوالً. تخت تاج به دادم تکیه خودش مثل
 . داد تکیه بهش و بینمون گذاشت و برداشت
 به كردم شروع و برداشتم رو چنگال. زدمی چشمک بدجور موز. سینی به افتاد نگاهم
 :گفت و گذاشت رو فیلم رادشه. خوردن

 . شنیدم زیاد رو تعریفش اما ندیدمش؛ هنوز خودمم. قدیمیه نسبتاً هندیِ فیلم یه -
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 :گفتم زاری یقیافه با
  گذاشتی؟ هندی فیلم -

 دیدن با. بود «اوم شانتی اوم» فیلمه اسمه. شد شروع فیلم. نگفت هیچی و زد لبخندی
 . بمل روی نشست پوزخندی فیلم اول یصحنه

 فیلم یصحنه. بود گذشته فیلم از ساعت یک حدود. شدمی ساعت سه به نزدیک فیلمش
 . گرفتمی آتیش داشت سالن كه بود جایی
 همبه و بودن ایستاده آتیش وسط بعد. سالن تو رفته دختره نجات برای( خان شاهرخ) پسره
 . آتشیه برشون و دور كه انگار نه انگار. كردنمی نگاه
 ماشین یه بعد. افتاد جاده توی و بیرون شد پرت پنجره از پسره و گرفت صورت جاریانف یهو
 دردش و بود حامله زنشم بود، معروفی بازیگر هم فیلم توی راننده حاال. بهش زد و اومد

 . بود گرفته
 پسردار هم بازیگره و میرهمی پسره. بیمارستان برهمی رو زنش و پسره بازیگره كه خالصه

 . گرفتمی خوابم داشت كمكم اما دیدم هم رو فیلم از دیگه ساعت یک دودح. میشه
 سریع. اومد فیلم توی آهنگ بلند صدای كه بودم بیداری و خواب تو. شد بسته هامچشم
 . شهراده كاره حتماً. شد باز هامچشم
 پس. خوردمی میوه داشت خونسرد. كردم نگاهش حرص با و سمتش برگردوندم رو سرم
 . بوده بلند فیلم خود آهنگ صدای و نبوده اون كار یعنی
 نگاه سنگینی كه ببینم رو فیلم ادامه و نخوابم كردم سعی و تاپلپ سمت چرخوندم رو سرم

 . تاپلپ سمت چرخوند رو سرش سریع كه سمتش برگردوندم رو سرم. كردم حس رو شهراد
 سمت رفتمی نگاهم آگاهناخود دیدممی اول دفعه رو كسی هروقت. كردم نگاهش خیره

 . طرفم چرخوند رو سرش كه كردممی نگاه شهراد بینی به داشتم هم االن. بینیش
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 چرخید صورتم روی نگاهش. دربیاد جاش از خواستمی انگار قلبم. هاشچشم به شدم خیره
 . هامچشم به دوخت رو نگاهش دوباره. 

 فیلم آخر تا و شدم خیره تاپلپ به. گرفتم ازش رو نگاهم سختی به و كشیدم عمیقی نفس
 . كردممی حس رو نگاهش سنگینی اوقات بعضی اما نکردم؛ نگاهش دیگه

. بیرون رفت اتاق از بخیرشب گفتن با و شد بلند و بست رو تاپلپ سریع شد تموم فیلمش تا
 . كشیدم دراز و بیرون دادم محکم رو نفسم
. شدم خیره سقف به و پیشونیم رو گذاشتم رو دستم. دادمی صدا گومب گومب قلبم

 . بودم ندیده هم آرامدل هایچشم توی حتی كه آرامشی. بودن آرامش از پر هاشچشم
 با! بردنمی خوابم اما بخوابم شهراد به كردن فکر بدون كردم سعی و بستم رو هامچشم

 كه حاال اما اومدمی خوابم كردممی نگاه فیلم كه موقعاون. تخت روی نشستم حرص
 .برهنمی خوابم بخوابم خواممی
 اومدم آروم آروم هاپله از. بیرون رفتم و كردم بازش. در سمت رفتم و شدم بلند تخت روی از

 . كردم روشن رو برق. رفتم آشپزخونه به و پایین
 فیلم موقع شهراد رو هامیوه یبقیه. بودم خورده موز تیکه چندتا فقط. بودم گرسنه خیلی
 . كردم باز رو یخچال در. بود هخورد دیدن

 نوتال در. برداشتم قاشق یه. بستم رو یخچال در و داشتم برش سریع. نوتال به خورد چشمم
 . توش كردم فرو رو قاشق. كردم باز رو

 رو قاشق. بستم رو هامچشم ت*ـذ*لـ با. دهنم تو گذاشتم رو قاشق و برداشتم نوتال از یکم
 . بیرون اومدم آشپزخونه از و كردم خاموش رو برق. آوردم در دهنم توی از

 آهنگی صدای كه اتاقم جلوی رسیدم. رفتم باال هاپله از خوردممی رو نوتال كه طورهمون
 . اومدمی شهراد اتاق توی از صدا. كردم تیز رو هامگوش. شنیدم
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 آهنگ صدای. بود باز اتاق در چون نبینه، رو من تا دادم تکیه دیوار به و اتاقش كنار رفتم
 :اومدمی
 بردار دست بگم فردام از خودم حالم از بگم چی از -

 بردار دست برو بذارو خودم حالِ این توو منو
 كن تركم خوبم حال این تو پرم خودم از نه تو از

 كن دركم دنیا كردم قانعم دنیا كرد خارم دنیا
 نبود جنگی گیجو مریضو همو، بخشید میشه هنوزم
 نکرد تحقیر حرفِ دالرو نزد، یشزخم نیشو غریبو
 لغزیدمو و پست كه كه منی منو، بخشید میشه هنوزم

 ریشمو میزنم امشب همین و امخالی حرفه كه منی
 زنممی نکرد عمل و زد حرف بگن مرد واسه بده خیلی میزنم
 مردم باز حرفو بدون اما میزنم، زخم ـینه*سـ حرف بکنه قرون دو نباشه كه بده خیلی

 زننمی
 باش مشتی و بیا تو خدا با نی تریپی پس
 باش نگشتیم و زدیم و رفتیم پیچیدیمو ما چند هر

 داشت چربی جوری یه و نبود دست یه دلمون كه هرچند
 باش چندیم چند عالمیم رسوایِ كه ما نذاشت لنگ بدون آبرودارو باالسری اما

 كه هرچند» شد تکرار ذهنم توی شعر از تیکه یه. اومدمی ویولون صدای آهنگ كل توی
 «داشتچربی جوری یه و نبود دست یه دلمون
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 ایستادم. شد تکرار اول از دوباره آهنگ. بگیرم یاد رو ویولونش گرفتم تصمیم. شدم جوری یه
 هم هاشخواننده صدای. بود قشنگ خیلی ویولونش. دادم گوش دوباره رو آهنگ و سرِجام

 . بخوابم برم باید فهمیدم كشیدم كه ایخمیازه با. دش تکرار دوباره آهنگ. اومدمی آهنگ به
 گذاشتم رو نوتال ظرف. نشستم روش. تختم سمت رفتم. بستم آروم رو در و رفتم اتاقم به

 . كشیدم دراز و پاتختی روی
 این قبالً رها. بگیرم یاد رو آهنگش كنممی سعی فردا تونستم اگه. كردم نگاه ویولونم به

 . بودم نکرده توجه آهنگ به خیلی من اما ؛بود گذاشته رو آهنگ
 فکر با. ستخواننده كدوم از دونستمنمی اما بخشش؛ آهنگ. بود گفته بهم هم رو اسمش

 .برد خوابم دارم ایبرنامه چه فردا اینکه
*** 

 رو مشکیم كوتاه مانتو و كتون شلوار. كردم خشک رو موهام بالفاصله و اومدم در حموم از
 و مالیدم هامـب*لـ به رو قرمزم رژ. زدم هامچشم به رو ریملم و دودی سایه. پوشیدم

 . بزنم دوباره شد الزم اگه تا كیفم تو گذاشتمش
 پاشنه هایكفش. كردم سرم هم رو شالم. بافتمشون و ریختم چپم یشونه روی رو موهام

 . بیرون ماومد اتاقم از نوتال ظرف و كیفم برداشتن از بعد و پوشیدم رو مشکیم بلند
 عضالتم كمی بود نخورده تکون بدنم سرِهم پشت روز سه چون. پایین رفتم آروم هاپله از

 ربابه جز كدومشونهیچ. دادممی تکون رو سرم فقط هامستخدم سالم جواب در. كردمی درد
 . بودم بیمارستان رو روز سه این من كه دونستننمی

 هامستخدم. میز روی گذاشتم رو كیفم و نشستم صندلی روی. رفتم ناهارخوری میز سمت به
 . چیدنمی رو مصبحانه تند تند
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. بود كردن گریه آماده انگار كه بود نیما ـغـل*بـ تو بهاره. اومدن نیما و نازی بعد لحظه چند
 بلندی صدای با و اومد هم شهراد لحظه همون. گریه زیر زد بهاره میز، پشت نشستن تا

 :گفت
 . سالم -

. كردمی نگاه بهش و بود شده ساكت شهراد بلند صدای با هم بهاره. دادن رو وابشج همه
 :گفت و آورد درش نیما ـغـل*بـ تو از. سمتش رفت شهراد

  جوریه؟این چرا تبچه نیما -
 :گفت رفته باال ابروهای با نیما

  جوریه؟ چه -
 ... زِرزِرو مبزن صداش خواممی بعد به این از... كنهمی گریه داره شهمه -

 :گفت حرص با نیما
 ... ساكتی این به بچه... مرض -

 :گفت بود شده خیره بهاره صورت به كه طورهمون نیما به توجه بدون شهراد
 من هایچشم وقتاون... خوشگله قدرچه ببین... كن نگاه رو هاشچشم... نچ نچ نچ نچ -

 ... مشکی مشکیِ...  چی؟
 :تگف و میز پشت نشست هم بعد
  بخوره؟ چیزی تونهمی زِرزِرو نیما -

 :گفت و رفت بهش ایغرهچشم نیما
 . تونهنمی. نخیر -

 نازی و نیما نگاه. خوردن به كردیم شروع هم ما و چیدن رو میز. نگفت چیزی كسی دیگه
 . خوردممی آرامش با رو مصبحانه بهشون توجه بدون. كردمی سنگینی روم
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 ـش*سـ*ـو*بـ تند تند هم شهراد. شدمی بلند بهاره یخنده یصدا بار یه لحظه چند هر
 . شدم بلند و دهنم گذاشتم هم رو لقمه آخرین. رفتمی شصدقهقربون و كردمی

 :گفتم بهش اخم با اومد وقتی. زدم صدا رو ربابه
 یتمیزكار به احتیاج اتاقم ضمن در... باشه همه به همیشه مثل حواست... نمیام ناهار برای -

 . نکنه تمیز رو جااون خودت جز كسی. داره
 . خانوم چشم -
 . بری تونیمی -

 و گرفت رو دستم نیما كه بردارم رو كیفم كردم دراز رو دستم میز، سمت برگشتم. رفت ربابه
 :گفت

 ... بیام نتونستم دیروز شرمنده... آرادل -
 كشیدم دستش توی از رو دستم. زدم بهش پوزخندی. بود شدنم مرخص موقع منظورش

 . شدم خارج ویال از محکم هایقدم با و برداشتم رو كیفم. بیرون
. بـرده كجا رو بود پوشیده هامستخدم لباس كه زن اون و رها ببینم تا امیر پیش رفتم اول

 یه با دیگه بادیگارد تا چند و امیر خود شد قرار. افتادم راه و شدم ماشینم سوار فهمیدم وقتی
 . بیان سرم پشت هدیگ ماشین
 رو خودم سریع باید نداشتم، وقت خیلی. بودن زندانی كه جایی رسوندم رو خودم سریع

 . برسم رو خوردن شکست عملیات توی كه اونایی حساب تا رحیمی پیش رسوندممی
 پارك رو ماشین. رسیدیم. بود ویال نزدیک جایی یه بودن، زندانی شروین زن و رها كه جایی
 !بود خرابه یه انگار. شدم هپیاد و كردم

 :گفت و نزدیکم اومد امیر. بیرون اومدن بادیگاردها. شد پارك ماشینم سر پشت امیر ماشین
 . لطفاً طرف این از -
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. شد خم امیر. كوچیک هایپالستیک و سیگار ته از بود پر زمین روی. شدیم خرابه وارد
 . كشیدش باال سمت به و گرفت رو شکلی دایره یمیله

 ازش نردبون با باید كه بود تونل یه. شد باز زمین روی شکلی مربع چوبی درِ میله كشیدن با
 نردبون از و گرفتم ازش رو چراغ. آورد در جیبش توی از ایقوهچراغ امیر. پایین رفتیمی

 دقیقاً كه در یه و تلوزیون و مبل دست یه. بود رومروبه شکل مربع اتاق یه. پایین رفتم
 . بود مروروبه
. شکستنمی تخمه و بودن نشسته مبل روی دوتاشون. بودن اتاق داخل بادیگارد تا سه

 . بود ایستاده در كنار هم یکیشون
 و دادم تکون سری. كردن سالم و شدن بلند جاشون از سریع بادیگارد دوتا اون ورودم با

 . كردم باز رو در عمیق نفس یه با. رومروبه در سمت رفتم
 و بود گریون. بود اتاق دیگه یگوشه هم خانومه اون. بود افتاده بیهوش اتاق یوشهگ یه رها

 . بود شده خشک كالً انگار. كردمی نگاه رها به ترس با
 دهندهنشون كه غلیظی اخم با. بود شده اتاق وارد تازه كه امیری سمت برگشتم عصبی

 :گفتم بود عصبانیتم
  اینه؟ وضعشون كه كردی كارچی باهاشون -
 ... نکردیم كاری كنین باور خانوم -

. كنارم اومد سریع امیر. شروین زن سر باالی رفتم. آوردم باال سکوت ینشونه به رو دستم
 رفت و شد بلند و برداشت رو خانومه دهن روی رنگ اینقره چسب و كرد خم رو كمرش

 . عقب
 با. دیدم رو افتاد تنش به كه زیلر وضوح به. باال اومد یواش پاهام روی از شروین زن نگاه
 :پرسیدم اخم
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 . اسم -
 :گفت لکنت با
 ... الله... ل -

 :گفت گریه با و زد چنگ پام به كه بزنم حرفی خواستم
 ... كشهمی رو مبچه شروین پیش نرم فردا تا اگه... برم بذارین خدا رو تو... خانوم -

 :گفتم و كردم نگاه بهش عصبی
 ... بردار رو دستت -
 اخم با. كنم كنترل رو خشمم بتونم تا كشیدم عمیقی نفس. برداشت رو دستش گریه با

 :گفتم كردممی نگاه هاشچشم به كه طورهمون
 در منم و میدی جواب پرسممی ازت كه هرسوالی به تو... بکنیم معامله یه هم با خوایممی -

 كنه؛ پیداش نتونه شروین ات گیرممی برات هم رو جایی یه... میدم بهت رو تبچه عوضش
 ... اما

 و زدم پوزخندی. ببینم هاشچشم تو رو شادی برق تونستممی. كردمی نگاه بهم منتظر
 :گفتم

 رو تو كه بگه شروین به بره تا كنممی درست جعلی شاهد یه باشه دروغ حرفات اگه اما -
 ... گرفته فرار موقع
 :گفت و كرد پاك رو هاشاشک

 ... بگم رو راستش كه میدم قول... ممنون ادنی یه خانوم -
 بیرون رفتممی اتاق از كه طورهمون خوره؟می من درد چه به تو قول آخه. زدم پوزخندی

 :گفتم
 ... بیا دنبالم -
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 گوشیم. انداختم راستم پای روی رو چپم پای. نشستم تکی مبل روی و بیرون اومدم اتاق از
 . آوردم در كیفم توی از رو

 از كهدرحالی سختی به. كنه ضبط رو الله و من صدای تا گذاشتمش گرفتن فیلم لتحا روی
 . نشست رومروبه و اومد گرفتمی كمک دیوار
 و بود ریخته دورش پریشون موهاش. بود خونی ذره یه هم صورتش و سر. زدمی لنگ كمی
 اخم با. ایستادن لهال سر باالی دیگه بادیگارد دوتا و من سر باالی امیر. لرزیدمی هاشدست
 :گفتم

  شدی؟ آشنا شروین با كجا از... الله خب -
 :كردن تعریف به كرد شروع لرزونی صدای با و پایین انداخت رو سرش

 كه دخترهایی هامهمونی این توی همیشه... گیرهمی مخصوص مهمونی یه ماه هر شروین -
 توی فرستهمی باز لباس با و كنهیم آرایششون... میاره رو كرده پیدا پارك توی یا دزدیده

 ... كننمی مزایده دخترا سر بعد و مهمونی
 :داد ادامه گریه با
 به برد رو من... بود كرده پیدام پارك توی شروین... دخترا اون مثل بودم یکی هم من -

 حس لحظه اون... رفتمی مصدقهقربون شهمه... رسید بهم كلی مهمونیش روز تا. قصرش
 اما شدم؛ زنده و مُردم مزایده برای بفرسته منم خوادمی فهمیدم وقتی... ابرام رو مكردمی

 ... نبرد مزایده برای رو من دیگه... شد خوشحال كلی شدم حامله ازش فهمید وقتی
 :داد ادامه و كشید عمیقی نفس

 رو دختر كلی هرشب... داد نشون رو خودش روی اون آوردم دنیا به كه رو مونبچه -
 ذاشتنمی حتی... زدمی كتکم شب هر و روز هر... نکرد رحم حتی منم به... كردمی بدبخت

 با اما باشم؛ مبچه با تونستممی ساعت ٣ فقط روزشبانه ساعت٢4 از... بدم شیر مبچه به
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 اینکه تا گذشت طورهمین ماجرا خالصه... بود شده وابسته بهم مبچه هم ساعت ٣ همون
 پیشش از همیشه برای پسرم و من كه ذارهمی بدم انجام براش رو كاری یه اگه گفت بهم
 ... بریم

 :گفتم اخم با -
  دادی؟می انجام باید كاری چه -
 هفته سه تا من كارم انجام بعدِ اگه بود قرار... شما ویالی توی ذاشتممی رو پاكتی یه باید -

 ... بکشه رو مبچه شروین، پیش باشم برنگشته
 ویال داخل كه موقع همون كاش شروین، وای. كرد گریه و صورتش رو گذاشت رو دستش
 . پریدم مبل روی از جیغ صدای با. آوردممی رو دخلت بودی
 رو موهاش رها. اتاق تو رفتم اخم با. بود رها صدای مسلماً خب و اومدمی اتاق توی از صدا

 . زدمی جیغ و كشیدشونمی و بود گرفته هاشدست تو
 كشیدمی هیستیریک هایجیغ. بود كرده وحشتناك رو شقیافه بود صورتش روی كه خونی

 . كوبیدمی كنارش دیوار به رو خودش و
 هم هنوز رها. دارن نگهش كردن سعی و بستن رو دهنش سریع. سمتش رفتن بادیگارد دوتا
 . بهم زد زل اشکی هایچشم با. كشیدمی خفه هایجیغ
 خودم به لحظه یه برای. گریه زیر زد بیشتری شدت با بعد و كرد نگاهم یکم. شد ساكت یهو

 ...بود شده دیوونه انگار رها. لرزیدم
*** 

 رو شبچه تا موند زندانی جاهمون هم لیال. ویال بردیم رو رها دیگه بادیگارد چند و امیر با
 . بگیرم براش قراره مثالً كه ایخونه به بره بفرستمش و بیارم براش
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 پیاده ماشین از. ببرم براش رو شبچه نبود قرار هم اول از. زدم لیال حماقت به یپوزخند
 . شد پارك سرم پشت امیر ماشین. شدم
 وانمود و تیمارستان بزنم زنگ بود قرار. شد پیاده بود گرفته رو رها هایدست كهدرحالی امیر
 به. ببرن خودشون با ور رها و بیان هم اونا تا شده دیوونه و ستخونه مستخدم رها كنم

 . شد بلند رها جیغ صدای دوباره. كرد باز رو رها دهن روی چسب امیر. راحتی همین
 با. كرد ول رو رها هایدست امیر. بیرون اومدن خدمتکار چند و نیما شهراد، نازی، صداش با

 . افتاده زمین به رها كارشاین
 :گفت بهت با نیما

  جوریه؟این چرا این... ایـ -
 :گفتم و زدم پوزخندی

 ... شده دیوونه -
 نزدیک وپادست چهار. نیما به زد زل و شد ساكت كمكم رها. كنارم رسوند رو خودش نیما
 . كردمی نگاهش خیره و نیما به بود زده زل فقط. نبود خودش انگار. رفت نیما

 روزنامه توی زا كه تیمارستانی شماره به زدم زنگ سریع. آوردم در كیفم توی از رو گوشی
 :گفتم ترسیدم مثالً كه لحنی با الو، گفتن تا. بودم كرده پیداش

 دیوونه انگار. سرش به زده مخونه خدمتکار. آدرس این به بیاین زود خدا رو تو... خانوم الو -
 ... قهقهه یا زنهمی جیغ یا. شده

 بخشآرامش محیط هی توی رو بیمارتون كنین سعی... كنین حفظ رو خودتون آرامش لطفاً -
 ... بگین هم رو آدرس... نشه نزدیکشون كسی لطفاً اینکه و بدین قرار
 . بیچاره. زدم بهش پوزخندی. شدم خیره رها به و كردم قطع رو تماس آدرس، دادن از بعد
 ... نکن باهاش رو كاراین... داره ـناه گـ... آرادل -
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 آرادل

 به كهدرحالی غلیظ اخمی با. بود ایستاده كنارم كه شهرادی سمت برگشتم خشمگین
 :گفتم كردممی نگاه هاشچشم

 ... ستدیوونه زن این... كن نگاهش -
 زد رها. شهراد سمت برگردوندم رو صورتش و دستم تو گرفتم رو شچونه. رها جلوی رفتم
 :دادم ادامه شهراد به رو عصبانیت با. خنده زیر
 ؟سالمه االن زن این نظرت به... بینیش؟می -

 :گفتم و زدم پوزخندی
 وقتی مگه زدی؟ حرفی همچین یه اساسی چه بر داره؟ ـناه گـ میگی داری تو تازه بعد -

 نداشتم؟ ـناه گـ ساله پونزده منِ كرد باهام رو كار اون لعنتی شروین اون
. رفتم ماشینم سمت به. كردم ول رو رها یچونه. پایین انداخت رو سرش و كرد پوفی شهراد
 :گفتم امیر به رو بشینم اینکه قبل و كردم باز رو درش

 ... بده رو رها كارای ترتیب خودت -
 . خانوم میشه اطاعت -

 روشن رو ماشین سریع. بود یازده. كردم نگاه ساعت به. شدم ماشین سوار و دادم تکون سری
 . شدم خارج ویال از آف تیک یه كشیدن با و كردم

. نظرم مورد محل به رسیدم ساعت یک حدود از بعد. دمرونمی جاده توی باالیی سرعت با
 . كردم پارك ساختمون جلوی رو ماشین

 دیدنم با بود ایستاده ایخونه در جلوی كه پسری. شدم پیاده ماشین از و زدم دوباره رو رژم
 :گفت ایكشیده لحن با و زد سوتی

  عشقم؟ میدی شماره... ژوون -
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 و كردممی اخم اگه. ساختمون جلوی رفتم كنم گاهشن اینکه بدون و زدم بهش پوزخندی
 . زدم رو در زنگ. شدمی پرروتر دادممی رو جوابش

.  رفتم باال هاپله از. بستم سرم پشت رو در و شدم ساختمون وارد. شد باز در حرفی هیچبی
 :گفت و كرد خم رو كمرش كمی دیدنم با. بود منتظرم خونه در كنار رحیمی

 . اومدین خوش خیلی .خانوم سالم -
 افرادم و بادیگاردها از هركدوم. شدم خونه وارد كفش با بدم نشون العملیعکس اینکه بدون

 . بودن شده ولو خونه طرف یه مدارك، دزدیدن برای شروین ویالی بودمشون فرستاده كه
 :زدم داد عصبانیت با
  وضعشه؟ چه این -
 :زدم داد دوباره. شدن بلند جاشون از سریع شونهمه صدام با
 بودم؟ نداده تجهیزات بهتون من مگه -

 :گفت بود انداخته پایین رو سرش كهدرحالی آروم صدایی با یکیشون
 ... شد شروع تیزاندازی یهو... شدیم غافلگیر خیلی كنین باور خانوم -
 ناو تا كردم براتون كار همه من... احمق؟ كننمی شروع هماهنگی با رو تیراندازی مگه -

  دستمزدم؟ اینه... بیارین دستبه رو لعنتی مدارك
 بیست نفر پنجاه از شاید. بود شده كم خیلی تعدادشون. چرخوندم سالن دورتادور رو نگاهم

 :گفت آروم و ایستاد كنارم اومد رحیمی. بودن مونده زنده نفرشون
  كنیم؟ كارچی باید االن -
 رو دهنش آب و پایین انداخت رو سرش. سیدهپر جاییبی سوال فهمید. كردم نگاهش اخم با

 جواب خوب خیلی چون بترسونمشون؛ چیزا جوراین و كردن شلیک با تونستمنمی. داد قورت
 :گفتم و زدم پوزخندی. دادنمی
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 .نیست حقوق از خبری ماه سه تا -
 .بود گیر پیشم كارشون چون بکنن تونستننمی اعتراضی. دیدم رو شونهشدمشت هایدست
 :گفتم رحیمی به رو. رفتممی باید دیگه

 ... باشه بهشون حواست... میرم من -
 .خانوم چشم -

 و كردم باز رو ساختمون در. پایین رفتم رو هاپله. بیرون اومدم خونه از ایدیگه حرف هیچبی
 . افتادم راه و شدم ماشینم سوار. بیرون رفتم

 یه ربع یه حدود از بعد. رستوران برم گرفتم متصمی. بود نیم و دوازده. كردم نگاه ساعت به
 رو مشکیم آفتابی عینک. كردم قفل رو درش. شدم پیاده ماشین از. كردم پیدا خوب رستوران

 . نشستم روش و كردم انتخاب سالن یگوشه میز یه. شدم رستوران وارد و زدم هامچشم به
 و بودن دودی همه شاپكافی هایشیشه. رستوران باال یطبقه و بود شاپكافی پایین طبقه
 . اومد خوشم خیلی شاپكافی داخل تاریک فضای از. شدنمی دیده داخل
 . بخورم شیرموزبستنی گرفتم تصمیم. برداشتم رو منو. میز روی گذاشتم رو كیفم

 ... اومدین خوش خیلی. خانوم سالم -
 :گفت كه دادم تکون سری

  دارین؟ میل چی -
 رو گذاشتم رو عینکم. شد دور ازم میارم براتون الساعه یه گفتن با ماون. گفتم رو سفارشم

 . داشتم پیام یه. آوردم در كیفم توی از رو گوشیم. موهام
 :بود نیما طرف از
  كجایی؟ -

 :كردم تایپ براش تندتند
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 ... باشه داشته ربطی بهت كنمنمی فکر -
 زنگ دوباره. رسوندم سبز به رو مزقر دایره. زد زنگ بعد لحظه چند. زدم رو ارسال یدكمه

 . چرخوندم شاپكافی دورتادور رو نگاهم كالفه. زد
. نگفتم چیزی و گوشم دم گذاشتم رو گوشی. رسوندم قرمز به رو سبز دایره. كردم پوفی

 :گفت بعد لحظه چند. اومد عمیقش نفس صدای
  كجایی؟... آرادل -

 :گفت غمگینی لحن با. نگفتم چیزی
  كجایی؟ بگی بهم كه ندارم ارزش برات قدریاین من یعنی -

 :گفتم كالفه
 ... شاپمكافی -
  نمیگی؟ كه دروغ -

 :گفتم و كردم غلیظی اخم
 ... میگی چی داری بفهم نیما -

 :گفت و كشید عمیقی نفس
 ... شرمنده -

. اومدمی بود شده قطعه قطعه انگار كه هاشنفس صدای. آوردن رو سفارشم. نگفتم چیزی
  كشه؟می نفس جوریاین چرا این. باال رفت بروهاما

 :اومد صداش
 ... بردن رو رها -
  كنم؟ كارچی میگی االن. ببرن خب -

 :گفت لرزونی صدای با بعد لحظه چند



 

 

168 

 

  نوازش رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 آرادل

 ... خداحافظ... برم باید من... آرادل ببخشید -
 !ود؟ب چش این. شد كم ابروهام بین یفاصله. كرد قطع رو گوشی سریع هم بعد

*** 
 شهراد

 ... خداحافظ... برم باید من... آرادل ببخشید -
 و كردم اخمی. شد خیره بهم بغض با. كرد قطع رو گوشی سریع حرف این گفتن از بعد نیما

 :گفتم
  كنی؟می اذیت رو خودت قدران چرا داداشم آخه -

 :گفتم و خندیدم. پایین انداخت رو سرش
 ... برای كه دیش دخترایی این عین دقیقاً االن -
 و دادم تکون تاسف ینشونه به سری. خوردم رو حرفم یادامه زد بازوم به كه مشتی با

 :گفتم
  كنی؟ كارچی خوایمی االن -
 . دونمنمی -
 ... ندی اهمیتی داری آرادل به نسبت كه عشقی به دیگه كه بهتره نظرمبه... نیما -

 كنیمی كوچیک رو خودت چرا نمیده میتاه بهت بینیمی وقتی بگم بهش تونستمنمی
 :گفتم بنابراین

  كنی؟می كوچیک رو خودت چی برای كنهمی نگاه بهت برادر یه مثل بینیمی وقتی -
 :گفت و داد تکون سری

 ... داره حسی چه شدن عاشق دونینمی تو... نمیشه -
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 قول بهم» گفتیم بهم همیشه. هامچشم جلوی اومد رزیتا با خاطراتم كل لحظه یه برای
 :گفتم و زدم نیما به تلخی لبخند «مونیمی عاشقم همیشه كه بده
 ... نزن حرف بهشراجع دونینمی چیزی وقتی -
 :گفت تعجب با
 ...  شدی؟ عاشق تو یعنی... چی؟ یعنی -
 :گفتم قاطعیت با
 ... نه -
  بود؟ چی حرف اون از منظورت پس -
 ... گفتم چیزی یه الکی یجورهمین. ولش... نیما نبود هیچی -

 :آرادل سمت بکشونم دوباره رو بحث كردم سعی. شد خیره بهم مشکوك
 ... كنی فراموش رو آرادل كه بهتره خودت برای -
 :گفت غمگین لحنی با
  طوری؟چه -

 كردم سعی. بود بدی روزهای چه. امریکا رفتم رزیتا فراموشی برای كه افتادم موقعی یاد
 . نشم غرق گذشته توی خیلی

 :گفتم و نیما به كردم رو
 ... مسافرت برو مدت یه -

 باید. فکر تو رفت هامحرف شدن تموم از بعد. زدم حرف باهاش هم دیگه دقیقه بیست حدود
 :گفتم و ششونه به زدم رو دستم. كردممی دور آرادل از رو نیما اول

 ... كنی فکر راحت تا میرم من -
 :گفت و زد تلخی لبخند
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 ...داداش مرسی -
 سمت رفتم. بیرون اومدم اتاقش از و زدم داشت شباهت پوزخند به كمی كه رنگیكم لبخند
 رو سردم ادكلن. زدم تا رو هاشآستین و پوشیدم رنگی یشمی پیراهن و كرمی شلوار. اتاقم
 ماشینم سوار. بیرون زدم ویال از ماشینم ریموت برداشتن از بعد و كردم خالی لباسم روی
 . افتادم راه و شدم

 تا دادم فشار گاز روی رو پام. كردم زیاد رو آهنگ صدای و پایین دادم رو ماشین هایشیشه
 . رسیدم بعد ساعت نیم حدود. تهران برسم زود
 هاكوچه اسم. كنم پیدا رو بودم خریده رزیتا با كه ایخونه تونستم وجوپرس كمی از بعد

 . بود گرفته رو وقتم كمی مردم از وجوپرس همین برای بود شده عوض
 سمت رفتم بعد و بخورم ناهار برای تا گرفتم ساندویچ یه كوچه سر سوپرماركت از اول

 . شدم پیاده و كردم پارك آپارتمان در جلوی رو ماشین. آپارتمان
 آورده رو رزیتا كه افتادم اولی یدفعه یاد. كردم نگاه بهش و آوردم در جیبم توی از رو كلیدم
 .شد رد چشمم جلوی از خاطرات. جااین بودم

 ... دیگه كن باز رو هامچشم... شهراد اِ» -
 ... كنمنمی... نچ -

 :گفت آروم گوشش دم شهراد. كرد غنچه رو هاشـب*لـ رزیتا
 ... دیگه نکن قهر -
 ... نکردم قهر -

 :گفت كنه زبا رو خونه خرابِ در كردمی سعی كه طورهمون. عقب كشید رو سرش شهراد
 ... عزیزم كنممی باز رو هاتچشم بعد بشه، باز این كن صبر دیگه یکم -

 :گفت ـوه*ـشـ*عـ و ناز با. موند دور شهراد چشم از رزیتا مرموز لبخند
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 ... كنم باز رو در تونستم من شاید كن باز رو من هایچشم من عشقِ خب -
 ... نمیشه... نچ -

 در كه داد فحشی كلید و در یسازنده به. كردمی غرغر لب یرز و رفتمی ور كلید با شهراد
 :گفت و باال پرید هیجان با. شد باز
 ... شد باز... یس -

 :گفت و سـیـد*ـو*بـ رو رزیتا گونه چال شهراد. خندید رزیتا
 «...خانومم اومدی خوش تخونه به -
  ایستادی؟ جااین چرا... آقا هی -
 طورهمون پیرزنه. رفتم كنار در جلوی از. بودم شده غرق اطراتمخ تو هم باز. پریدم جام از

 . شدم وارد اهللبسم یه با هم من. شد آپارتمان وارد كردمی غرغر كه
 شماره یدكمه. داخلش رفتم و كردم باز رو درش. رفتم آسانسور سمت به لرزون هایقدم با

 . پشتم به دادم تکیه رو سرم. شد بسته در. زدم رو ده
 گوش آسانسور مزخرف آهنگ به داشتم. آوردیممی در بازیدیوونه آسانسور این تو قدرهچ

 . كردم نگاه خونه ایقهوه درِ به زدهشوك. شد باز درش كه دادممی
 :اومد پایین طبقه از مردی صدای. بزنه خشکم جوریاین در یه دیدن با كردمنمی فکر

 ... پایین بیاد ذارب. آسانسورو این كن ول جدت جانِ بابا -
 نفس. كردم باز رو خونه در كلید با. ایستادم خونه در جلوی. بیرون اومدم آسانسور از سریع

 . شدم خونه وارد و كشیدم عمیقی
 حس. بود نشسته خاك وجب یه حدود وسایل یهمه روی. شیک متری دویست یخونه یه

 .بستم سرم پشت رو در. ندارن حس پاهام كردممی
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 كردم پرت رو خودم و رفتم مبل سمت به آهسته هایقدم با و زمین رو انداختم رو كلید
 . شد خشک عکسمون روی نگاهم. روش

 تلخی لبخند روزها اون یادآوری با. كردیم اذیت جامونبی هایخندیدن با رو عکاس قدرچه
 بلند حس اما كنم باز رو درش و پاشم خواستمی دلم. بالکن سمت چرخوندم رو نگاهم. زدم

 . بود شده شروع قاروقورش. شدم خیره شکمم به متعجب اومد كه صدایی با. نداشتم شدن
 به توجه بدون كردم سعی و كردم باز رو درش. آوردم در پالستیک توی از رو ساندویچ سریع
 . بخورم رو ساندویچم باشه رزیتا و من برای بود قرار روز یه كه ایخونه

 خونه همیشه برای كه شدنمی. بخرم رو دیگه جای یه و روشمبف رو خونه گرفتم تصمیم
 . زدن رو خونه زنگ كه خوردم رو ساندویچ نصف. بمونم نازی

 :اومد مردی صدای. باال پرید ابروهام
  شمایین؟ شهراد آقا... شهراد آقا -

 بازش و رفتم در سمت به سریع. شدم بلند جام از. پالستیک رو گذاشتم رو ساندویچ سریع
 گرفته باال سمت به كه بود چوب یه دستش توی. بود ساختمون نگهبان اكبری، آقای. كردم

 . بودش
 لبخندی دیدنم با. سرش تو بکوبونه رو چوب بود ایدیگه كس اگر كه بود آماده انگار

 :گفت شدههول و كرد قایم سرش پشت رو چوب. زد زدهخجالت
 . بخیر رسیدن... شهراد آقا سالم -

 :گفتم و زدم لبخندی
  اومده؟ پیش مشکلی... ممنون خیلی... اكبری آقای سالم -
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 فکر شدین، خونه وارد كه دیده رو شما هاهمسایه از یکی اینکه مثل... آقا بله راستش -
 با... شد راحت خیالم شمایین فهمیدم كه االنم... خبره چه ببینم اومدم منم... اومده دزد كرده
 ... برم من توناجازه

 ... داخل بفرمایید -
 دعوت مهمون من وقتاون بود، كثیفی و پلوغی شلوغ اون به خونه. زدم مفت زر قشنگ

 كه خوند چی نگاهم توی از دونمنمی. كنم پذیرایی ازش كه نداشتم هم چیزی تازه. كنممی
 :گفت

 . بدم انجام باید كه دارم كار سری یه. ممنون خیلی آقا، نه -
 :گفتم كه بره خواست

 ... اكبری آقای -
 :گفت و سمتم برگشت

 ... آقا بله -
 ... خواممی رو بنگاه یه آدرس -
  بفروشین؟ رو خونه خواینمی -

 :گفت كه دادم تکون سری
 . میدم بهتون رو آدرس پایین اومدین هروقت -
 . ممنون -
 ... اجازه با. آقا كنممی خواهش -

 كل و رفتم. نداشتم ساندویچ به میلی یگهد. بستم یواش رو در و دادم تکون براش سری
 كردن پیدا برای پلیس با خواستمی دلم. كنم پیدا مشکوكی چیز بتونم تا گشتم رو خونه
 .بودم شده مصمم انتقام گرفتن برای آرادل مثل هم من انگار. كنم همکاری رزیتا
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*** 
 آرادل

 :گفت و اومد تمسم به سریع امیر. شم پیاده و كردم پارك باغ توی رو ماشین
 . خانوم سالم -

 :گفت كه دادم تکون براش سری
 ... اومده پیش مشکلی خانوم -

 :گفتم و كردم اخمی
  شده؟ چی -
 شروع طرفش میری تا. شد نزدیکش نمیشه اصالً... كنهمی رو شبچه قراریبی خیلی لیال -

 ... دادن فحش و خودزنی به كنهمی
 كنهمی استفاده مواد یفروشنده یه عنوان به ازش و كشهنمی رو بچه یا شروین. كردم اخم

 . كنهمی قاچاق رو بدنش اعضای و كشهمی رو بچه یا
 :گفتم اخم با
 استفاده مواد فروش برای ازش احتماالً. نمیاره شبچه سر بالیی شروین بگو بهش -

 . كنهمی
 . خانوم میشه امر اطاعت -

. شدم خیره مچیم ساعت به. دورشد ازم و كرد مخ رو كمرش كمی حرف این گفتن از بعد
 . برداشتم هامچشم روی از رو عینکم. بود بعدازظهر نیم و شش

 كسی صدای كه كردم باز رو در. رفتم ویال در سمت به كیفم تو ذاشتمشمی كه طورهمون
 :اومد

 ... سالم -
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 هاشآستین. بود دهپوشی یشمی پیراهن و كرمی شلوار. بود شهراد. كردم نگاه سرم پشت به
 . كردنمی خودنمایی دستش یبرجسته هایرگ. باال بود داده آرنج تا رو

 آروم هایقدم با. شدم وارد. بود وكورسوت ویال. كردم باز رو در و دادم تکون براش سری
 . رفتم باال هاپله از محکم ولی

 صدای. ایستادم اتاقم رویروبه. شنیدممی رو اومدمی سرم پشت كه شهراد هایقدم صدای
 . اومدمی توش از جاروبرقی

 بود رفته. كردم نگاه اتاقش در به. شهراد اتاق در شدن بسته با شد مصادف اتاقم در كردن باز
 . گرفتم در از نگاه و كردم ایكالفه پوف درمیاره؟ بازی جدیداً چرا قلبم. اتاقش تو

. كردم نگاه بود مونده دست به جارو كه یاربابه به بشه؟ تموم نکبتی زندگی این میشه كی
 :گفت و كرد خم رو كمرش. كرد خاموش رو جاروبرقی سریع

 . اومدین خوش. خانوم سالم -
 :گفتم هاشحرف به توجه بدون

 . بیرون برو شده تموم كارت اگه -
 . میرم بزنم جارو رو قسمت همین. خانوم چشم -

 رو انداختم رو كیفم. شد مشغول دوباره و دكر روشن رو جارو. دادم تکون براش سری فقط
 . رفتم كمدم سمت به دادممی ژ*ـا*ـاسـ*مـ رو نم*ـرد*گـ دست با كه طورهمون. تخت

 هامانگشت سر تا هاشآستین كه بافت یه همراه به رو بود پام مچ از باالتر كمی كه شلوار یه
 اومدمی پایین سمت به كه طورمونه و بود گشاد خیلی بافتش یباالتنه. برداشتم رو اومدمی

 . چسبیدنمی شکمم به هم باز اما شدمی ترتنگ كمی
 و كرد خاموش رو جارو ربابه. بیرون اومدم و كردم عوض رو هاملباس. حموم داخل رفتم
 :گفت
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  خانوم؟ ندارین امری -
 . بری تونیمی. نه -
 و پایین رفتیممی هشت ساعت باید امش برای همیشه. بیرون رفت اتاق از اجازه با یه گفتن با

 . بیکاری ساعت دو حدود یعنی این
 رو ایمجسمه داشت كه مستخدمی از. پایین رفتم یکی دوتا رو هاپله. بیرون اومدم اتاقم از

 :پرسیدم كردمی تمیز
  كجاست؟ نیما -
 . خانوم اتاقشونن داخل -
 . دارم كارش پایین بیاد بگو بهش برو -
 . خانوم چشم -

 یگوشه رنگبادمجونی مبل سمت به. گرفتم ازش رو نگاهم. رفت هاپله سمت به سریع
 . زدم زل ویتی خاموش صفحه به و نشستم روش رفتم، سالن

 زجری یادآوری با. شد مشت هامدست. بودم قربانی یه پدرم و سارا و شروین بازیِ وسط من
 . شد بسته هامچشم كشیدن آرام و آرامدل كه
 گرفت رو وجودم كل سرمایی یهو. كشید زجر هم اون ولی بود؛ اتفاقات این تمام مقصر مآرا
 . بلرزه خفیف بدنم شد باعث كه

 .نبود چیزا این به كردن فکر وقت االن
 رومروبه اومد. نیماست كه فهمیدم عطرش بوی از. كردم باز رو هامچشم پا صدای شنیدن با

 :گفت حوصلهبی و نشست
  بی؟خو. سالم -

 :گفتم و دادم تکون رو سرم
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 . خوبم -
  داشتی؟ كاری -
 ... اینکه و بدی انجام رو طالقت كارای زودتر كه خواستممی... آره -

 :گفت رنگیكم اخم با. كردم سکوت و خوردم رو حرفم ادامه
  آرا؟دل شده چی -

 :گفتم كالفه و كردم پوفی
. دارم زیادی اطالعات به نیاز. بخرم رو شروین مستخدمای و بادیگاردا از چندتا خواستممی -
  كنی؟ كاریش یه تونیمی. خروجی و ورودی درهای تعداد تا گرفته مستخدما تعداد از
 :گفت تعجب با
  بکنی؟ خوایمی كارچی -

 :گفت ناراحتی با كه بگم چیزی خواستم و كردم اخم
 تو بازیچه یه عنوان به باید شههمی من. نمیشه مربوط من به تو كارای نبود یادم. شرمنده -

 ... باشم تو دستای
 :گفتم عصبی لحنی با. شد ترغلیظ اخمم

 ویالی وارد خواممی چون بخرم رو اونا خواممی فقط من... نیما؟ چی یعنی حرفا این -
 . بشم شروین

 :گفت داد با
  چی؟ -

 :گفت عصبانیت با كه كردم نگاهش اخم با فقط
 ... بکنی رو كار این نداری حق تو -
 ... نکنم یا بکنم رو كار این من كه كنی تعیین نیست قرار تو -
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 :گفت خشم با لحظه چند از بعد
 بازی وارد رو من نباید دیگه بعدش اما خرم؛می رو تعدادیشون برات من... خب خیلی -

 ... بکنی خودت كثیف
 :گفتم تندی لحن با. شدم بلند جام از. برخورد غرورم به
 بهم اون حداقل. بده انجام رو كارام میگم رحیمی به میرم. بکنی كاری نکرده الزم اصالً -

 ... كنهنمی توهین
 :گفتم رو حرفم یادامه و زدم پوزخندی

 . ذارهنمی سرم هم منت ضمن در -
 اول یپله روی رو پام. هاپله سمت رفتم و گرفتم ازش رو خشم با. كرد نگاه بهم اخم با فقط

 . بود ایستاده پنجم یپله روی. شدم شهراد متوجه كه گذاشتم
 حركاتش به خیره و ایستادم ـه*ـیـنـ*سـ به دست. زدمی سوت و كردمی نگاه رو اطراف

 . كردمی نگاه بهم زیرچشمی اوقات بعضی. كردم نگاه
 :گفت و نیاورد طاقت كه كردم نگاهش خیره قدران
  شده؟ چیزی -

 :گفتم و كردم ریز رو هامچشم
 بودی؟ ایستاده فالگوش -

 :گفت شده هول
 ... شنیدم رو صداتون شدممی رد داشتم. بابا نه... من؟ كی؟ -
 :گفتم تمسخر با
 . آهان -
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. اومد شهراد گوشی زنگ صدای كه رفتم باال رو موندهباقی هایپله حرف این زدن از بعد
 . بستم رو درش و اتاقم به رسوندم رو خودم خیالبی

 رو نگاهم. نکنم فکر داشتم نیما با كه دعوایی به كردم سعی و كشیدم دراز تختم روی
 . كنم پیدا سرگرمی برای ایوسیله تا چرخوندم اتاق دورتادور

! نبود اما گشتم رو جاهمه. شدم بلند تخت روی از هراسون بود؟ كجا آرامدل پیراهن راستی
  لباسشویی؟ ماشین تو بندازتش ربابه نکنه

 سمت رفتم كردمی نگاهم تعجب با كه شهراد به توجه بدون. بیرون اومدم اتاقم از سریع
 :زدم داد رفتممی پایین تند تند ازشون كه طورهمون. هاپله
 ... ربابه... ربابه -

 :گفت و هاپله پایین اومد سریع
 ... خانوم جانم -
  گذاشتی؟ كجا رو بود پالستیک توی كه سفیدی پیراهن اون -
  بود؟ خونی كه یهمون -

 :گفت كه دادم تکون رو سرم
 . نکردم روشنش هنوز... اما لباسشویی ماشین تو انداختمش -

 :گفت تعجب با. بیرون دادم محکم رو مشده حبس نفس
  خانوم؟ افتاده اتفاقی -
 . بیار برام رو لباس و برو االن همین... نه -
  نشورمش؟ یعنی -

 :گفت و كرد خم رو رشكم. دادم تکون نه نشونه به سری
 . میارمش براتون االن. خانوم چشم -
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 رو صورتم هامدست با. نشستم بودم ایستاده كه ایپله روی و كردم پوفی. رفت بعد و
 . آوردممی سرش بالیی چه نبود معلوم وگرنه اومد یادم سریع شد خوب. پوشوندم

 هامدست با حالت همون تو رو سرم كمی. موهام تو كردم فرو مشقیقه كنار از رو هامدست
 . سفت جای یه به خورد محکم دماغم هاپله از باال برم برگشتم تا. شدم بلند و دادم فشار
 بلندتر من از قدش. كردم نگاه خندیدمی كه شهراد به حرص با و دماغم رو گذاشتم رو دستم

 . گرفتممی باال رو سرم باید همین برای بود
 :گفتم بود ماغمد رو دستم كه طورهمون

 . شد له دماغتون نبود حواسم ببخشید -
 رو ذاشتممی رو ماشاره انگشت كهدرحالی اخم با طورهمون. گرفت شدت شخنده

 :گفتم شـه*ـیــنـ*سـ
  باشه؟ یکی دیوار با كه كنی سفت قدران رو جااین مجبوری -
 :گفت خنده با
 مـه*ـیــنـ*سـ تو بیاد سر با یکی قراره مدونستنمی تمرین موقع باشگاه تو... شرمنده -

 . كردمنمی سفتش قدران وگرنه
 :گفتم حرص با و زدم زل هاشچشم تو پررو

 . خندیدم هه هه هه هه -
 . خانوم ببخشید -

 نگاهش دارم دید وقتی. بود ایستاده هاپله پایین دست به پیراهن ربابه. صدا سمت برگشتم
 :گفت و سمتم گرفت رو پیراهن. باال اومد هاپله از كنممی
  همینه؟ -
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 برگردوندم رو سرم. رفت و گفت ایاجازه با. گرفتم ازش رو پیراهن و دادم تکون سری
 . بهش خورد دماغم دوباره كه شهراد سمت
 و رفتم اتاقم به. شدم رد كنارش از و كشیدم ایخفه جیغ حرص با. شد بلند شقهقهه صدای

 . اومدمی هنوز شقهقهه صدای. بستم محکم رو در
 و روش گذاشتم رو دستم. سوختمی و بود شده قرمز دماغم. ایستادم آینه جلوی رفتم

 .بود شده كمتر هم شهراد یخنده صدای. بشه كمتر دردش تا دادم فشارش
 چرا قلبم. كردم نگاه خودم به تعجب با آینه توی از. شنیدممی وضوح به رو قلبم صدای

  گرفتم؟ چیزی بیماری نکنه ؟زنهمی جوریاین
 تختم روی. برداشتمش و تاپملپ سمت رفتم و كردم پوفی. برم دكتر یه باید كنم فکر

 رو تاپلپ در. ندیدم مهمی چیز كه كردم چک رو هامایمیل رفتم. كردم روشنش و نشستم
 . بستم

 و مونهش رو گذاشتمش. داشتم برش و سمتش رفتم شدم بلند. زدمی چشمک بهم ویولونم
 .زدم رو هامحبت فیلم آهنگ
 بستم رو هامچشم. بود عالی واقعاً داشت آهنگش كه ریتمی. داشتم دوست رو آهنگش خیلی

 . كردم عوض رو آهنگ ریتم كمكم. نواختم رو آهنگ ت*ـذ*لـ با و
 فرستاد رو من و كرد تشویقم كلی گفتم پدرم به وقتی. داشتم دوست رو ویولون قدرچه

 . پیانو هم آرام و گیتار رفت آرامدل. كالسش
 . هوا رفت و شد دود هامخوشی یهمه بود زده پدرم بهراجع شهراد كه حرفی یادآوری با
. خودتن گلدسته گفتمی هم سارا... خوامنمی رو هابچه این من گفتمی و زدمی داد حامد»

 .«كن جمعشون برو خودتم
 . كردم باز رو هامچشم و برداشتم آهنگ زدن از دست
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 بود شده رویام یهمه بود سالم سیزده وقتی. سوزهمی خودم حال به دلم خیلی اوقات بعضی
 بود اون شبیه فامیلم كه این از. بشم اون شبیه خواستمی دلم. گناهکار رمان توی آرشامِ
 اما باشم؛ خشک و سرد اون اندازه به خواستمی دلم. دادمی دست بهم غرور حس كلی

 . گرفتم فاصله دخترونه هایرویا اون به كردن فکر از شدم بزرگتر هرچی
 برش. بود كمدم باالی كه ایجعبه سمت رفتم. میز رو گذاشتم رو ویولون. شدم پکر خیلی
 . زمین رو نشستم جاهمون و داشتم
 شده چیده جعبه توی مختلف مارك چندتا با آرایشی لوازم اقسام و انواع. كردم باز رو جعبه

 . آوردم درش جعبه توی از رو بود الك پر توش كه قسمتی. بود
 و زدم مشکی الك دوباره رو ناخنم دقت با بعد و كردم پاكپاكن الك با رو هامناخن اول

 . كردم طراحی طالیی رنگ با رو روش
 :اومد ربابه صدای بعد و شد زده اتاق در كه كردممی نگاه هامناخن به داشتم

 . ضرهحا شام خانوم -
 :گفتم لب زیر
 . عجب چه -

 رفتم آروم رو هاپله. بیرون اومدم اتاق از و شدم بلند سرجاش بذارم رو هاالك اینکه بدون
 . بودن جمع شام میز سر همه. پایین
 قاشق. ریخت سوپ كمی برام و سمتم اومد سریع ربابه. نشستم نازی كنار و میز سمت رفتم

 . خوردن هب كردم شروع آروم و برداشتم رو
 گرفتمی گاز رو لبش هی. رسیدمی نظر به نگران. شهراد سمت رفت نگاهم لحظه یه برای

 . خوردمی آب هم تند تند. كردمی نگاه گوشیش به و
 :گفت و كرد ایسرفه نازی كه كردممی نگاه شهراد به ریزشده هایچشم با داشتم
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 . بیاین باید تونهمه... میریم خانوادگیمون دوستای از یکی خونه فردا -
 با كردممی نگاه هاشچشم به كه طورهمون. گفت كردمی نگاه من به وقتی رو آخرش حرف

 :گفتم قاطعیت
 . بیام تونمنمی. دارم كار -

 :گفت حرفم به توجه بدون و زد حرصی لبخند. كشید خوردن غذا از دست
 بیاد ناصری آقای پسر هفته آخر قراره. بگم بهت رفتمی یادم داشت... آرادل راستی اوه -

 . خواستگاریت
 :گفتم بلندی نسبتاً صدای با و شدم بلند جام از عصبانیت با
 . كنین دعوت خواستگار من اجازه بدون ندارین حق شما -

 :گفت و زد پوزخندی
 دیگه. كنیمی آماده رو خودت هفته آخر برای هم مهمونی، به میای من با فردا هم تو، -

 . كن بلند رو تلوزیون صدای ربابه... مونهنمی حرفی هم
 :گفتم عصبانیت با و میز به كوبیدم محکم و كردم مشت رو دستم

 .كنممی خالص تو هایزورگویی دست از رو خودم و میرم جااین از روزی یه باالخره -
 ندپوزخ. كنه نگاه تلوزیون به خونسرد كرد سعی. نباخت رو خودش اما پرید وضوح به رنگش

 . رفتم هاپله سمت به و زدم داری صدا
 به اخم با. شد كشیده پشت از دستم كه باال رفتممی هاپله از داشتم. كرد كوفتم رو غذا. اَه

 . كردم نگاه بود گرفته رو دستم كه شهراد
 :گفت هول و كرد ولم سریع

 . گرفتم رو دستت همین برای ندادی جواب زدم صدات هرچی -
 :گفت اضطراب و استرس با كه كردم نگاهش فقط
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 ... داشتم ازت خواهشی یه راستش -
 :داد ادامه آروم و
 ... خب ولی شده خطیخط اعصابت كه االنم -

 :گفتم و انداختم باال ابرو
  شده؟ چی -

 :گفت و كرد بر و دور به نگاهی
 . میگم بهت جااون. اتاقم تو بریم بیا -
 :گفت و كرد نگاه مبه نگرانی با. اتاقش به رفتیم هم با
 ... خیلی كه دارم دوستی یه من راستش -

 :گفتم و باال آوردم رو دستم
 . بزن رو حرفت زودتر... نرو طفره -

 :گفت یهو بعد. كرد نگاهم یکم
  مسابقه؟ برم باهاش تا بهم بدی رو ماشینت میشه -

 :گفت و كرد شل رو نیشش. باال پرید ابروهام
 . مگفت یهویی خیلی كنم فکر -

 :گفتم و دادم تکون سری
 . خواممی بیشتری توضیح -
 به بعدش. كنی شركت مسابقه تو بذارن تا میدی تومن ده. تهرانه از خارج مسابقه یه -

 سرت بالیی اگر اینکه هم و بشن متوجه كردی تقلب اگر هم تا كننمی وصل ردیاب ماشین
 همیشه اصوالً. دادن مسابقه به ورود یبرا هاكنندهشركت كه پوالییه شمجایزه. بفهمن اومد
 . نقد پول تومن پنجاه یعنی این و بدن مسابقه تا میان حتماً نفر پنج
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 به. زیاده بشه وارد ایصدمه ماشین به اینکه امکان. بود زیاد ریسکش. رفتم فرو فکر به
 :گفتم و دادم تکون نه نشونه به سری. ارزهنمی ریسکش

 . نمیدم بهت ماشین -
 :گفت ضطرابا با
  نمیای؟ بازم چی؟ باشی راننده خودت اگه... خب خیلی -

 :گفت دید رو دلیم دو وقتی
 ... دیگه بیا -

 شهراد به شک با. بودم مطمئن رانندگیم از. كمتره ریسکش حداقل بدم مسابقه خودم اگه
 :گفتم و دادم تکون سری ناخوداگاه دیدم رو نگاهش طرز وقتی. كردم نگاه

 . اممی. باشه -
 :گفتم و گرفتم ازش چشم كالفه. شد شل نیشش

 . بشم آماده میرم -
 :گفت خوشحالی با
 . منتظرتم پایین -
 فقط. نداشتن مشکلی هاملباس خودم نظر از. رفتم خودم اتاق به و بیرون اومدم اتاقش از

 . بستم سرم باالی محکم رو موهام
 پالتوم. زدم هم رو قرمزم مات رژ. كشیدم پلکم پشت دقت با هم رو رنگممشکی چشم خط
 . سرم رو انداختم هم رو شالم. پوشیدم رو

 از بعد و شلوارم جیب تو گذاشتم رو گوشیم. پوشیدم هم رو مشکیم بلند پاشنه هایكفش
 . بیرون اومدم اتاق از فِراریم ریموت برداشتن
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. بیرون اومدم ویال از یمان نگران و متعجب نگاه به توجه بدون و پایین رفتم هاپله از تند تند
 . زدمی ضربه هاریزهسنگ به پاش با و بود ایستاده ماشینم كنار شهراد
 هم هاشدست توی. باال بود داده آرنج تا رو پیراهنش هایآستین. بود پوشیده مشکی سرتاپا

 با. سمتش گرفتم رو ماشین ریموت و سمت رفتم. بود پول توش احتماالً كه بود ساك یه
 :گفت و گرفت رو ریموت دلبخن

 . ممنون -
. من دست داد رو ساك و شد سوار هم اون. شدم ماشین سوار و دادم تکون براش سری

 . كرد باز برامون رو در بود در كنار كه امیر. زد بوق و كرد روشن رو ماشین
 زا رو اون گوشیش خوردن زنگ با. كردمی رانندگی سرعت با شهراد. شدیم خارج ویال كل از

 :گفت و بلندگو روی گذاشتش. آورد در جیبش توی
 !داداش جانم -

 :گفت و خندید خط پشت غریبه مرد
  كنی؟می صحبت جوریاین كه كیه كنارت. عوضی -

 خواستممی كه رنگیكم لبخند از تا گرفتم گاز رو لبم. انداخت بهم نگاهی. پرید شهراد رنگ
 :گفت حرص با شهراد. كنم جلوگیری بزنم

 ذاری؟می مگه. كنم صحبت مؤدب باهات خواستم بار یه... آرشام سرویس دهنت -
 :گفت و خندید آرشام

  كنارته؟ كی بگو ما جان -
 ... كنارمه كی بفهمی دادی گیری چه تو -

 :گفت محکمی صدای با و شد جدی یهو آرشام
  كجایی؟ -
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 :گفت كردمی زیاد رو سرعتش كه طورهمون شهراد
 . راهم تو -
 :گفت نگرانی كمی با شامآر
  میشی؟ برنده مسابقه تو مطمئنی داداش -

 :گفت و كرد اخمی شهراد
  پرسی؟می چی برای... مطمئنم راننده از. آره -

 :گفت و كشید عمیقی نفس آرشام
 . بستم شرط شدنت برنده سر -

 :گفت عصبانیت كمی با. شد غلیظ شهراد اخم
  قدر؟چه -

 :گفت آرومی صدای با آرشام
 . تومن بیست -

 :زد داد شهراد
  شدی؟ دیوونه تومن؟ بیست چی؟ -

 :گفت ناراحتی با آرشام
 . دارم احتیاج پولش به. ببندم شرط مجبورم -

 :گفت عصبانیت با شهراد
  بستی؟ شرط كه بکنی خوایمی كارچی مگه... آرشام فهممتنمی اصالً -

 :گفت ناراحت و كشید عمیقی نفس آرشام
 برای و كنهمی ازدواج داره خواهرمم خب... شده ورشکست بابام دونیمی كه خودت -

 . ببندم شرط شدم مجبور... نداریم پول شجهیزیه
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 :گفت دلخوری و ناراحتی با. كردم نگاه شهراد به
  بگی؟ من به تونستینمی یعنی -

 :گفت آرومی صدای با آرشام
 . بشم شرمنده جلوت خواستمنمی -

 :گفت یتعصبان با شهراد
 . دادممی انجام برات كاری یه گفتیمی خودم به اومدیمی...  آرشام؟ چی یعنی -
 :گفتم شهراد به اخم با
 . میشم برنده. نباشین نگران... شده كه كاریه حاال -

 :اومد خط پشت از آرشام ناراحت صدای
 . خانوم سالم -
 :گفتم اخم با
 ... سالم علیک -

 :گفت كالفگی با آرشام. بیرون داد محکم رو نفسش شهراد
 . دیگه شدم مجبور -

 :گفت و زد پوزخندی شهراد
 زبونت... شدی الل جدیداً آخه... بگی من به تونستینمی اصالً و بودی مجبور. آره -

 ... داری الزم پول بگی من به نچرخیده
 :داد ادامه و كرد اخمی

 .كردمی كار خوب زبونت كه قبالً -
 :گفتم عصبانیت با و گرفتم بازوش از نیشگونی

 . شهراد -
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 :گفت و بیرون داد پرحرص رو نفسش شهراد
 . كنیممی صحبت باهم جااون. رسیممی االن. كن قطع آرشام -
 . باشه -
 فحش آرشام به زیرلب و جیبش تو گذاشت رو گوشی شهراد. اومد گوشی بوق صدای بعد و

 . رسیدیم دقیقه چند از بعد. داد
 چون. بودن پخش محوطه توی باال مدل هایماشین. بود بیابون فقط برمون و دور كالً

 تا بودن كرده روشن رو هاشونچراغ هاماشین از بعضی ولی بود تاریک فضا بود نه ساعت
 . نباشه تاریک خیلی فضا

 دیده چیزی بود دودی هاشیشه چون ولی كردنمی نگاه ماشینم به بیشترشون تقریباً
 هوا این تو جوریچه. بودن اومده شلوارك و تاپ با همه. كردم نگاه دخترها پتی به. شدنمی

  شد؟نمی سردشون
  بکنی؟ برام كاری یه میشه آرادل -

 :گفتم و شهراد سمت برگردوندم رو سرم
  خوای؟می چی دیگه -

 :گفت زدههیجان
 هایاخم همون از هم تو. كنممی باز رو تو سمت در میام و میشم پیاده اخم با من اول -

 بگیر رو بازوم هم تو سمتت گیرممی رو بازوم اخم همون با من بعد. شو پیاده و بکن غلیظت
 . بیا من همراه

 :گفت كه كردم نگاهش رفته باال ابروهای با
 . میشه باحالی صحنه خیلی... دیگه بیا -

 :گفتم و كردم پوفی
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 . خبخیلی -
. كرد غلیظی اخم و زد تا دوباره رو آستینش. دكر مرتب رو موهاش ماشین آینه توی از

 :گفت و سمتم برگشت
  طوره؟چه -
 :گفتم و انداختم باال شونه خیالیبی با
 . تحملی قابل -

 :گفت و كرد ایخندهتک
 . واقعاً مرسی -

 پالتوم. كردم باز رو موهام كش و آوردم در رو شالم كنممی خواهش گفتممی كه طورهمون
 :گفتم شهراد به رو و وردمآ در هم رو
 . دیگه بیرون برو -

 از دخترها چندش لبخند. شد پیاده ماشین از و كرد اخمی دوباره. گرفت ازم رو شخیره نگاه
 دست با و زد دور رو ماشین. شلوارش جیب تو كرد رو چپش دست شهراد. نموند دور چشمم
 .كرد باز رو من سمت در راستش

 رو بازوش. شهراد سمت برگشتم. بستم رو در و شدم پیاده شینما از همیشگی اخم همون با
 . بود ما سمت بیشترشون نگاه. گرفتم رو بازوش و باال آوردم رو راستم دست. سمتم گرفت
 :گفت هیجان با و گوشم نزدیک آورد رو سرش شهراد

 . ممنون -
 :گفتم و شدم خیره هاشچشم تو
  چی؟ برای -
 :گفت ـوكرفیس*پـ
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 . هیچی -
 روروبه به و گرفتم ازش رو نگاهم. افتاد راه و زد بهم لبخندی هم اون. خندیدم شقیافه هب

 . بود ایستاده زردرنگ بوگاتی یه كنار كه مردی سمت رفتیم همدیگه یشونه به شونه. دوختم
 :گفت مرده به رو خشک و سرد شهراد. رفت باال سمت به لبم یگوشه ماشین رنگ دیدن با
 . بدم ابقهمس اومدم -

 نگاه بهم بد قدراون. دوخت من به رو نگاهش بعد و انداخت سرتاپاش به نگاهی مرده
 . دهنش تو بخوابونم مشت یه و جلوش برم خواستمی دلم كه كردمی

 دادممی فشار رو بازوش محکم داشتم قدران. شدمی فشرده داشت دستم توی شهراد بازوی
 خاصی چیز نکنم فکر داره این كه بازویی این با خب ولی بود گرفته درد خودم دست كه

 . بفهمه
 :گفت و كرد ایسرفه باالخره شهراد

 !درویش خر چشم -
 :گفت شهراد به رو و زد پوزخندی مرده

 كه رو مسابقه به ورود یهزینه. چیزی یه فقط... پسر كنم دعوا باهات خوادنمی دلم اصالً -
  دارین؟
 :گفت و داد تکون سری شهراد

 . ماشینه تو. آره -
 :گفت و كرد نگاه ساعتش به مرده

 خط این پشت رو ماشین و من به بده رو پول بیا. میشه شروع دیگه ساعت نیم مسابقه -
 . میدن انجام رو ردیاب كارای میان االن هابچه. كن پارك سفید
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 یکی كه دادممی فحش رو مرده داشتم زیرلب. شدیم دور ازش و دادیم تکون سوی جفتمون
 :گفت

 . سالم -
 سرمون پشت ناراحت ایقیافه با شهراد سنهم تقریباً پسر یه. برگشتیم صدا سمت به

 شبیه خیلی رو اون سفیدش پوست و رنگشخرمایی موهای عسلی، هایچشم. بود ایستاده
 . بود كرده هاغربی
 ورشکستگی قبلِ كه فهمید شدمی هاشلباس از. كرد ـغـل*بـ محکم رو شهراد و جلو اومد

 . بکنه اخم آرشام شد باعث كه گفت بهش چیزی پوزخند با شهراد. بودن پولدار خیلی باباش
 خباثت شدت از هاشچشم كه درحالی شهراد. دارم وجود جااین منم یعنی كه كردم ایسرفه
 :گفت و كمرم پشت گذاشت رو دستش. سمتم اومد و شد جدا آرشام از زدمی برق

 . آرادل دخترعموم -
 :گفت من به رو و
 . آرشام اسم به خیانتکاره یه اینم -

 پوزخند با آرشام! كردمی صحبت كینه با قدران شهراد چرا. شد كم ابروهام بین یفاصله
 :گفت

 . وقتمخوش آشناییتون از -
 :گفت شهراد به رو. دادم تکون سر براش فقط

  كو؟ راننده -
 ایتیکه كه كرد باز رو دهنش تا. باال داد رو ابروش تای هی آرشام. كرد اشاره من به شهراد
 . شد ساكت كالً كردم كه غلیظی اخم با بندازه بهم چیزی
 :گفتم شهراد به خطاب كردممی نگاه آرشام به اخم با كه طورهمون
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 .ماشین تو میرم -
 با. نشستم و كردم باز رو درش. ماشین سمت رفتم بگه چیزی شهراد بذارم اینکه بدون

 . گاو یپسره. كندممی لبمو پوست حرص
 خط سمت افتادم راه و كردم روشن رو ماشین. كنی حظ كه بدم نشون بهت رانندگی یه

 . كردم خاموشش و داشتم نگه پشتش رو ماشین. سفید
 بهش چیزی پوزخند با آرشام. شهراد سمت چرخوندم رو نگاهم بود؟ چی دوتا این بین قضیه
 رو عوضی یكلمه فقط شهراد حرف از. بزنه حرفی و بکنه غلیظی خما شد باعث كه گفت

 . فهمیدم
 اومد شهراد. كردم نگاه آرشام به غلیظی اخم با. شد جدا شهراد از پوزخند همون با آرشام
 . گرفتم آرشام از رو نگاهم و پایین دادم رو خودم سمت شیشه. ماشین سمت
 :گفت یعصب و ماشین شیشه جلوی آورد رو سرش شهراد

 . بستم شرط -
 :گفت عصبانیت همون با. كردم نگاهش تعجب با و سمتش چرخوندم رو سرم

 . ببندم شرط شدم مجبور رفت اسکی اعصابم رو -
 :گفتم اخم با
  قدر؟چه -
 . تومن سی -

 :گفت كالفه و كرد پوفی كه كردم نگاهش خشمگین
  میدی؟ رو ساكه اون -

 :گفتم حرص با حرفش به توجه بدون
  بکشمت؟ خوادمی دلم دونستیمی -



 

 

194 

 

  نوازش رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 آرادل

 و برداشتم صندلی روی از رو ساك. شدم كالفه شخیره نگاه از. كرد نگاه هامچشم تو فقط
 . شد دور ازم «فعالً» گفتن از بعد و كرد نگاه ساعتش به. دستش دادم

 سرپ دوتا. بود شده مشخص بزرگی هایچراغ با مسابقه مسیر. شدم خیره روروبه به حرص با
 . كردن وصل ماشین به كوچولو دستگاه چندتا و ماشین جای اومدن

 خودم آرامش عمیق نفس كشیدن با كردم سعی. گرفتن قرار كنارم و اومدن هاماشین كم كم
 . كردم نگاه روروبه به و اومدم خودم به سوت صدای با. بیارم دست به رو

 دختره. كردم روشن رو ماشین سریع. دبو ایستاده هاماشین جلوی رنگی قرمز پرچم با دختری
 . باال برد رو رنگ قرمز پرچم مسابقه قوانین كردن دور از بعد

 :شمردن به كردن شروع بودن دورمون كه جمعیتی
 ...یک... دو... سه... چهار... پنج -
 نفر چهار و جلو من از نفر دو. دادم گاز سریع. رفت پایین سمت به پرچم «یک» گفتن با

 . بیاد نتونست دیگه و شد خراب اول همون ماشین چهارتا اون از یکی. بودن عقب
 دقیقاً هاماشین از یکی. كردم بیشتر رو ماشین سرعت و گرفتم انرژی صحنه اون دیدن با

 . داشت زدن جلو در سعی و بود سرم پشت
 و جلوم اومدمی هی ولی بگیرم سبقت جلویی ماشین از كردممی سعی. دادم گاز بیشتر

 . چپ سمت گرفتم رو فرمون. كردمی خرد رو اعصابم
 سریع من كه چپ سمت اومد هم جلویی ماشین چرخید چپ سمت به كمی ماشینم تا

 . ایستادم ماشینش كنار دقیقاً و راست سمت چرخوندم رو فرمون
 هم اون. دادم گاز بیشتر و زدم پوزخندی كردمی نگاه بهم تعجب با كه ماشین یراننده به
 . بزنه جلو ازش عقبیش نفر شد باعث كه كرد كم رو ماشینش سرعت بود بهت تو نچو
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 برای بود طوالنی كمی مسابقه مسیر. داشتم اول نفر با كمی یفاصله. شدم خیره رومروبه به
 . بزنم جلو ازش تونممی كه بودم مطمئن همین

 هاپیچ موقع كه دمفهمی گذشت كه كمی. كنم كم باهاش رو فاصله نتونستم كردم هركاری
 . گرفت جا لبم یگوشه شیطانی لبخندی. كنهمی كم رو ماشین سرعت
 به باید ماشین. نکشید طول خیلی انتظارم. بزنم جلو ازش پیچ اولین موقع تا موندم منتظر
 راستش سمت از گرفت ترمز و كرد كج چپ سمت به رو ماشین تا. پیچیدمی چپ سمت

 . زد جلو كنارمون از و كرد اقدام زودتر سری پشت ماشین كه جلو بزنم خواستم
 كردم سعی و گفتم لب زیر لعنتی. زدم جلو دوم نفر از و دادم فشار گاز روی رو پام عصبی

 . شد خشک جلومون سفید و قرمز و سبز هایچراغ روی نگاهم. بگیرم سبقت ازش
 بشم دوم نفر ممکنه کهاین از. بدبختی یعنی این و شدمی دیده وضوح به جااین از جمعیت
 . ریخت همبه اعصابم

 .كردم نگاه ماشینش به متعجب اول نفر سرعت شدن كم دیدن با
 . زدم جلو ازش و دیدم مناسب رو فرصت. شدمی كم داشت سرعتش
 دیدن با. كردم نگاه عقب به آینه از. بودم اول نفر كه االن تا. نشست لبم روی لبخندی
 . بشم اول نفر و برم پیش طورهمین كردم سعی و شدم هول بود سرم پشت دقیقاً كه ماشینی

... ده. شمردن به كردم شروع دلم توی. شدمی كمتر و كمتر پایان خط با مفاصله هرلحظه
 . یک و... دو... سه... چهار... پنج... شش... هفت... هشت... نه

. زدنمی دست عیتجم كل. كردم كم رو ماشین سرعت. اومد در صدا به بازی پایان سوت
 . شد پرت هوا به فشفشه چندتا لحظه همون

 شهراد. شدم پیاده و كردم باز رو ماشین در آروم! شدم؟ اول نفر االن یعنی. بودم شوك تو
 . شدنمی باورم. بودم كرده هنگ كالً. داد فشارش محکم و ـغـلم*بـ پرید یهو
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 هوا تو و كرد بلندم و دورم گذاشت رو دستش شهراد. شدیم برنده میلیون صد ما االن
 :گفتم و زدم جیغی. چرخوندم

 . پایین افتممی االن دیوونه كن ولم -
 خوشحالی و هیجان با. كردم نگاه بهش خنده با. پایین گذاشتم زدمی قهقهه كه طورهمون

 :گفت و باال آورد رو دستش
 . قدش بزن -

 و بودن شده جمع دورمون مهه. دستش به كوبوندم محکم رو دستم و كردم ایخندهتک
 كیف یک با بود ایستاده زردرنگ بوگاتی كنار كه مرده همون. زدنمی دست برامون
 . سمتمون اومد مشکیبزرگ
 كمكم جمعیت. زد ششونه به ضربه تا چند گفتن تبریک از بعد و شهراد دست داد رو كیف

 :فتگ و سمتم اومد بود شل نیشش كه طورهمون شهراد. شد پراكنده
  بریم؟ -

 :گفتم و زدم بهش لبخندی
 . بریم -

 و كرد روشن رو ماشین. فرمون پشت نشست شهراد نداشتم رانندگی یحوصله دیگه چون
 :وگفت خندید یهو. افتاد راه
 شده خشک سنگ عین... دیدیمی رو آرشام یقیافه و بودیمی جااون باید... خدا وای -

 ... بود
 درش شلوارم جیب توی از. شد بلند گوشیم صدای كه بگم یچیز خواستم و زدم لبخندی

 . اومد نیما عمیق نفس صدای. گوشم دم گذاشتم رو گوشی متعجب. بود نیما. آوردم
 :گفتم تعجب با
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 ... نیما الو -
 :رسید گوشم به لرزونش صدای

 . سالم -
 :گفت سردی صدای با نیما كه بگم چیزی خواستم. شدم نگران

 روی پرونده یه بگم بهت زدم زنگ... هواپیمام تو االنم... امریکا برم تمد یه باید من -
 رو دونفر تونستم فقط مستخدما از. خریدم برات كه بادیگارداییه اطالعات توش كه تختته
 . كنم جور برات

 رو هاشحرف داشتم. بزنم حرفی تونستمنمی كه كردم تعجب قدریاون. رفتم فرو بهت تو
 :گفت سرد كه كردممی تحلیل تجزیه

  نداری؟ كاری. بشه بلند خوادمی هواپیما. برم باید من آرادل -
 :گفتم سرد خودش مثل و زدم پوزخندی. بشم مسلط خودم به كردم سعی

 .سالمت به -
 داشت. گرفت عجیب دلم. پرید داشتم كه ایخوشی یهمه. كردم قطع رو تماس سریع و

 رو خودش جلوی ولی بزنه حرفی خواستمی هی هرادش. كشیدم آهی. ذاشتمی تنها رو من
 . داشتم نیاز بهش زمانی هر از بیشتر كه رفتمی داشت موقعی. گرفتمی
 باهاش برم تا وایسته كه نداشتم ارزش قدریاون من یعنی یهویی؟ قدران چرا رفت؟ چرا

 . بیرون دادم محکم رو نفسم كنم؟ خداحافظی
 صندلی به رو سرم. دادمی رو خوبی حس بهم وزیدمی كه خنکی باد. پایین دادم رو شیشه
 . نیاورد طاقت آخرشم شهراد. بستم رو هامچشم و دادم تکیه
 :گفت آروم

  شدی؟ جوریاین كه گفت چی نیما -
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 :نباشه صدام توی لرزشی كه كردم رو تالشم تمام. كشیدم عمیقی نفس
 . امریکا بره مدت یه برای خوادمی... گفت -
 :گفت بلندی ایصد با
  امریکا؟ چی؟ -

 . دادم تکون رو سرم فقط
*** 
 شهراد

 زیر! كنه فراموش رو آرادل خوادمی یعنی پس. لبم یگوشه نشست لبخندی ناخودآگاه
 . كنار بره صورتش روی از موهاش شدمی باعث اومدمی كه بادی. كردم نگاه بهش چشمی
 یهو و بود اول نفر كه پسره اون. گذشت شخو امشب قدرچه. دوختم روروبه به رو نگاهم
 شده كم ماشینش سرعت همین برای. بود گرفته درد دندونش بود شده كم ماشینش سرعت

 . نشست لبم گوشه لبخندی. شدیم برنده صدتومن. خدا وای. بود
 بیدار زدممی بوق اگه. بود خواب. كردم نگاه آرادل به. ویال رسیدیم بعد ساعت نیم حدود

 در، به رسیدممی تا رفتممی رو راه همه این شدم،می پیاده ماشین از باید. كردم پوفی. شدمی
 ... و زدممی در و باال آوردممی رو دستم باید بعد

 خسته قدراون چون بزنم بوق بعد و كنم بیدارش گرفتم تصمیم. كردم نگاه آرادل به دوباره
 . شمب پیاده ماشین از نداشتم حوصله حتی كه بودم
 :زدم صداش آروم

 ... آرادل... آرادل -
 :گفت ضعیفی صدای با
  هوم؟ -
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 :گفتم و زدم ایخسته لبخند
 . رسیدیم كه پاشو... خانومی پاشو -

 :گفت و كشید ایخمیازه
 . میشم بیدار االن -
 توسط در بعد لحظه چند. زدم بوق و روروبه سمت به چرخوندم رو سرم. خندیدم حرفش به

 . كردم پاركش و باغ داخل بردم رو ماشین. شد ازب امیر
 زاری یقیافه با. خوابیده دوباره دیدم كه بردارم پاش روی از رو ساك تا آرادل سمت برگشتم
 :گفتم آروم و بازوش رو گذاشتم رو دستم. كردم نگاهش

 .دیگه پاشو... آرادل -
 اونم. شدم پیاده ماشین از و برداشتم پاهاش روی از ساكو. كرد باز رو هاشچشم آروم

 . بست رو در و شد پیاده نش*ـرد*گـ دور بود انداخته رو شالش و مانتو كه درحالی
 با سرش پشت. شد داخل و كرد بازش. رفت ویال در سمت به خوردمی تلو تلو كه طورهمون
 . كردممی نگاه حركاتش به خیره و داشتمبرمی قدم فاصله
 رفتمی داشت آروم هاپله از. رفتمی راه جوریاین اگه عمراً گرنهو خوابه گیج كه بود معلوم

 . كشیدم خمیازه ناخوداگاه هم من كشید كه ایخمیازه با. باال
 فندك و سیگار پاكت و نشستم هاپله روی زمین، رو انداختم رو ساك و ایستادم هاپله روی

 . نشنیدم رو آرادل هایقدم صدای دیگه. آوردم در جیبم توی از رو
 عمیقی پک و كردم روشن رو سیگار. كنهمی نگاهم داره و ایستاده كه كردممی احساس

 . كنارم نشست اومد بعد لحظه چند. زدم بهش
. دستش رو گذاشتم رو دستم كه برداشت پام روی از راستش دست با رو سیگار پاكت

 :گفتم و زدم زل هاشچشم تو. گرفت پاكت از رو نگاهش
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 . داره ضرر سالمتیت برای... شنک سیگار -
 :گفت و زد پوزخندی

 . نداره تو برای ولی داره ضرر من برای. آره -
 و زدم سیگارم به ایدیگه پک. بیرون كشید دستم توی از رو دستش و كرد ول رو سیگار
 :گفتم

  چی؟ تو ولی... مقاومم... مَردم من -
 :گفت اخم با
 . زن و مرد بین تبعیض از میاد بدم -

 :گفتم و دادم تکون سری
... ظریفی... دختری تو. ستدیگه چیز یه بحثم ولی نمیاد خوشم تبعیض از منم. درسته -

 . كنی خراب رو صورتت سیگار با بخوای كه حیفه
 :گفت و پایین انداخت رو سرش

 . متنفرم مقیافه از من -
 :گفتم تعجب با
  چرا؟ -

 :گفت و زد پوزخندی
 ... مادرمه شبیه مقیافه چون -

 :داد ادامه و كشید عمیقی نفس
... نداشتم وجود من االن نبود ایافسانه زیباییش میگن، كه جوریاون مادرم اگه شاید -

 ... كردنمی آرام با رو كار اون شروین نبود جوریاین مقیافه اگه شاید
 :گفتم آرومی لحن با. كردم خاموشش و هاپله روی انداختم رو سیگار
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  اومده؟ آرامدل و آرام سر بالیی چه... راآدل -
 :گفت و كرد مکثی. كرد نگاه بهم و باال آورد رو سرش

 . بگم بهت تونمنمی -
  چرا؟ -
 :گفت سرد و كرد نگاه هامچشم تو
 . ندارم رو جرئتش -

 :گفتم و گرفتم هامدست با رو صورتش
 . كنیمی فرار گذشته از داری فقط تو... داری رو جرئتش -

 :گفت بغض با. پایین گرفت رو سرش
 ... بگم تونمنمی -
 :گفت گریه با
 . سخته برام گذشته آوردن زبون به -

 جداش خودم از. شد قطع شگریه كم كم. نگفتم چیزی و كردم ـغـلش*بـ محکم ناخودآگاه
 :گفتم و كردم

  خوبه؟ حالت -
 :گفت بغض با و داد تکون سری

  نگی؟ كسی به میدی قول -
 میگه بهم رو حقیقت داره اینکه از دلم ته. بود شده مظلوم قیافش قدرچه. من یخدا

 :گفتم و كردم پاك رو شگونه روی اشک رد. شد خوشحال
 . میدم قول -

 :كردن تعریف به كرد شروع لرزونی صدای با و پایین انداخت دوباره رو سرش
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 آرام. شدم متنفر آدماش و دنیا از گذرهمی چی داره برم و دور بشم متوجه تونستم وقتی از -
 اما كنه عوض رو باورم این كردمی سعی همیشه بود اومده دنیا به دیرتر آرامدل و من از كه

 به شروین اومدن متوجه كه بود سالم چهارده... گذرممی حرفا این از... شدنمی موفق
 رفتاریخوش خواهرام و من با خیلی پدرم بود مونخونه اون كه هروقت. شدممی مونخونه
 كه بود آرامدل سمت حواسم یهمه. كردمنمی توجه آرام به خیلی هاموقع اون... كردمی

 و دادمی تحویلت گنگ نگاه یه فقط. بود شده قفل زبونش انگار. كردنمی صحبت دیگه
 ... كرد نزدیک آرام به رو خودش شروین زمان اون توی... كردمی سکوت
 :گفتم آروم. كشید عمیقی نفس و كرد پاك ور شگونه روی اشک

 ... نگو خواینمی اگه -
 :گفت آروم و داد تکون سری

 . كنم سبک رو خودم تا بگم بذار. نه -
 :داد ادامه لرزونی صدای با. كنه شروع خودش تا نگفتم چیزی

 فراموش رو ما كالً دیگه آرام كه نزدیک قدران. كرد نزدیک آرام به رو خودش شروین -
 طرز. پوشیدمی چسب و كوتاه هایلباس بیرون رفتیممی وقتی. كشیدمی سیگار. كرد

 دی پنج و بیست... نگفتم بهش هیچی لعنتی من اما بود؛ شده عوض كالً كردنش صحبت
 دوستاش از یکی كه گفت و پیشمون اومد خوشحال خیلی آرام صبحش... تولدمون روز. بود

 ... شروینه دوستش اینکه از غافل... گرفته تولد برامون
 :گفتم بهت با و كردم نگاهش كردن سکته كه كسایی مثل

 my جوریچه. بوده سالش چهارده آرام موقع اون تازه... پیری این به شروین... ولی -

friendبوده؟ شروین ش  
 :گفت و داد تکون رو سرش و كرد پاك دستش پشت با رو هاشاشک
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 . رسیدمی نظر به ساله بیست پسرِ یه بود كرده هك گریمی با شروین. میگی درست -
 :داد ادامه عمیقی نفس كشیدن از بعد. دادم تکون سری

 چه نبود معلوم و بودن غریبه باالخره. مهمونی به بریم كه شدم راضی سختی به -
... دختره آرام دوست كردیممی فکر موقع اون آرامدل و من. باشن داشته توننمی ایخانواده

 . دنبالمون اومد آرام دوست اصطالح به یا شروین راننده. پوشیدیم رو اسامونلب
 :كرد بغض رسید كه جااین به
 پرسیدم ازش وقتی. بود تهران از خارج توی متروكه ویالی یه... ویال به برد رو ما راننده -

 ...گفت جمله یک تنها جااین آورده رو ما چرا
 :تمگف ریزشده هایچشم با. كرد سکوت

  آرا؟دل گفت چی -
 :گفت شده مسخ

 داد فشار گوشش روی محکم رو دستش حرف این گفتن از بعد... مرگه ویالی جااین گفت -
 پیاده ماشینش از سریع. بودیم ترسیده چی عین. زدن فریاد به كرد شروع هادیوونه مثل و

 توی هنوزم راننده اون بلند فریاد صدای... كنیم كارچی باید دونستیمنمی دقیق. شدیم
 فهمیدم امسال من كه جوراون. اومد بیرون خون راننده گوش از بعد چندلحظه... گوشمه

 اون حرفای متوجه شروین جااون از كه بودن كرده وصل هدفونی راننده اون گوش توی
 ... شدهمی راننده
 :داد ادامه و كشید عمیقی نفس

 خیلی. مرد بودن كرده غذاش وارد قبل از كه* پودری دلیل به راننده اون بعد لحظه چند -
 كارچی باید كه دونستیمنمی. بود داده جون هامونچشم جلوی راننده اون. بودیم ترسیده

 . كردممی نگاه جلو به شده مسخ من و لرزیدنمی فقط اونا... كنیم
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 :داد ادامه و بیرون كرد فوت محکم رو نفسش. پایین انداخت رو سرش
 جاهمه. شدیم ویال وارد... نشیم جونور و جک خوراك تا ویال داخل بریم حداقل گفت آرام -

 جن جااین گفتمی ترس با آرامم. شنیدممی پچپچ صدای اوقات بعضی. بود تاریک نسبتاً
 حس كه كردممی نگاه رو اطراف داشتم آرام حرف به توجه بدون. حرفا جوراین از و داره

 رو دهنم جلوی پشت از نفر یه آرامدل و آرام سمت برگشتم تا. میاد خفه جیغ صدای كردم
 ... بودم ترسیده خیلی. زمین روی افتادن بیهوش آرام و آرامدل لحظه همون. گرفت

 :باال پریدم متر یه نازی صدای با كه بگم چیزی خواستم. كردم نگاه آرادل به تعجب با
  خبره؟ چه جااین -
 هایشکل به پودر این. شودمی شناخته كشنده قرص یک عنوان هب كه پتاسیم سیانید پودر*

 را آن عمداً خود زندگی به بخشیدن پایان منظور به فرد كه است آمپول یا كپسول قرص،
. شودمی منجر فرد مرگ به پتاسیم سیانید گرممیلی ٣۰۰ تا ٢۰۰ خوردن. دهدمی قورت

 مانند) ناخوشایندتر مراتب به مرگ از اجتناب منظور به تواندمی روش این به خودكشی
 نتیجه، در. پذیرد انجام بازجویی طریق از مهم اطالعات نشت عدم از اطمینان یا( شکنجه

 .كندمی گوشزد مأمور به را بازجویی و مأموریت خطر میزان روانی نظر از كشنده قرص
 :گفتم نازی به رو شده هول. شدیم بلند هاپله روی از سریع جفتمون

 . مامان مسال -
 . كردمی نگاه آرادل به اخم با داشت بهم توجه بدون نازی
*** 

 آرادل
 كرده خرد رو اعصابم نازی موقع بی اومدن و گذشته یدوباره مرور. نبود خوب اصالً حالم
 . باال رفتم هاپله از افتاده هایشونه با. بود
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 كه جایی دقیقاً رسیدم، هاپله باالی به. كردممی حس خودم روی رو جفتشون یخیره نگاه
 . بشم رد كنارش از بهش توجه بدون كردم سعی. بود ایستاده نازی

. كردم نگاه شهراد به و چرخوندم رو سرم بشم اتاق وارد اینکه از قبل. كردم باز رو اتاقم در
 . شدم اتاق وارد و گرفتم ازش رو نگاهم. رسیدمی نظر به نگران

 شهراد به. موهام تو كردم فرو رو دستم. زمین روی كردم پرت رو امهلباس. بستم آروم رو در
 . نمیگه چیزی كسی به كه دونستممی. داشتم اعتماد
 ولم سردرد. زمین رو كردم پرت رو بود تخت روی كه ایپرونده. تخت روی انداختم رو خودم
 . میگن چی بفهمم كه نبود واضح قدریاون ولی اومدمی شهراد و نازی صدای. كردمنمی
 در محکم شدن بسته بعد و اومد نازی بلند پاشنه هایكفش تقتق صدای بعد لحظه چند

 . شدنمی ولی بخوابم؛ كردم سعی و بستم رو هامچشم. اتاقش
 داخل اومد شهراد. شد باز آروم در. نداشتم رو تو بیا بگم اینکه یحوصله. شد زده اتاقم در

 :گفت یواش و اتاق
  خوابی؟... آرادل -

 :گفتم آروم
 . بیدارم -
  داخل؟ بیام تونممی -
  گیری؟می اجازه چی برای دیگه. داخلی االن كه تو -
 صورتش به و چپ سمت چرخیدم كشیده دراز طورهمون. تختم كنار اومد و بست آروم رو در

 . نشست زانوهام كنار تخت پایین. كردم نگاه
 :گفتم و كشیدم ایخمیازه

  ؟داشتی كاری -



 

 

206 

 

  نوازش رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 آرادل

 :گفت آروم و پایین گرفت رو سرش
  نمیگی؟ رو شادامه -

 :گفتم و دادم تکون سری. داشتم ازش رو سوال این انتظار
 . بعداً ولی... میگم -

 :گفت كالفه و باال گرفت رو سرش
 گفتی؟ نیما به -
 . دادم تکون نه ینشونه به رو سرم و باال دادم رو ابروم تای یه كالفگیش خاطربه

 :گفت و كرد نگاهم خیره حظهل چند
 تازه كه منی برای چرا پس. نکردی تعریف چیزی براش و شناسیمی وقته خیلی رو نیما -

  كردی؟ تعریف شناسیشمی داری
 :گفتم ناخودآگاه

 . دونمنمی خودمم -
 :كن عوض رو بحث كرد سعی و پایین انداخت رو سرش

  ی؟كن كارچی خوایمی شدی برنده كه پولی این با -
 :گفتم رفته باال ابروهای با
 . خوامشوننمی -

 :گفت و شد شل نیشش. باال آورد رو سرش
  دیگه؟ من برای شهمه یعنی پس... خوایشوننمی كه كنیمی خوبی كار -

 :گفت آروم و پایین انداخت رو سرش دوباره. دادم تکون مثبت نشونه به رو سرم
  نم؟ك كمکت مدارك اون دزدیدن توی ذاریمی -
 :گفتم بهش تعجب با
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  دونی؟می كجا از رو این تو -
 :گفت و زد كجی لبخند

 اجازه... حاال... شنیدیم رو صداتون بودم هاپله رو من و شد دعوات نیما با كه روز اون -
  میدی؟

 :اومد در دهنم از كلمه یک تنها. بگم باید چی دونستمنمی واقعاً. كردم نگاه بهش فقط
 . مكن فکر باید -

 :گفت و زد مهربونی لبخند. كرد نگاهم خیره لحظه چند
 . ذارمنمی تنهات و پشتتم بیفته كه اتفاقی هر -

 با كردم سعی. بیرون رفت اتاق از بندازه بهم نگاهی اینکه بدون. كردم نگاه بهش شده مسخ
 . كنم منظم رو هامنفس ریتم عمیق هاینفس كشیدن
 و پیشونیم رو گذاشتم رو دستم. نمیشه پاك ذهنم زا وقتهیچ حرفش این بودم مطمئن
 . بشه كمتر سردردم تا دادم فشارش

 كه االن همین تا شهراد اومدن از. كردم فکر بود افتاده كه اتفاقاتی به و بستم رو هامچشم
 . كردمی تکرار برام هی رو حرفش ذهنم. كشیدم دراز تخت رو

 یادآوری با. تخت رو نشستم كالفه. تپیدمی دیبلن صدای با و آوردمی در بازیبچه قلبم
 . شد بلند نهادم از اه فردا مهمونی
 . نرم و كنم جور ایبهونه شدمی كاشکی

*** 
 رو گوشیم. پوشیدم شلواری و تیشرت. بستم سرم باالی محکم و كردم فر رو موهام پایین

 زدم بادمجونی رژ. یدمكش هاممژه رو سرهم پشت چندبار رو ریملم. شلوارم جیب تو گذاشتم
 . بپوشم پایین تا برداشتم شال با همراه رو مانتوم و
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 عصبانی قدرچه كه دونهمی خدا. برم مهمونی به بودم مجبور و نشدم نازی حریف هم آخرش
 . بودم متنفر دادمی دستور بهم اینکه از. خوردم حرص و شدم

 بلندم پاشنه هایكفش خاطربه. یرونب رفتم اتاقم از بود نازی با دعوام حاصل كه اخمی با
 . پایین برم هاپله از آروم بودم مجبور

. رفتم آشپزخونه سمت به. بود كامل سکوت تو ویال كل و مرخصی بودن رفته هامستخدم
 .كردممی پر رو شکمم باید بنابراین. بود زیاد خیلی بخوریم شام دیر اینکه امکان

 رو شال و مانتو. ایستادم سرجام اومدمی آشپزخونه وت از كه شهراد خوندن آواز صدای با
 :دادم گوش خوندمی كه آهنگی به و آشپزخونه در سمت رفتم یواش و مبل رو انداختم

 ابری دمپایی با بزنی تو... شیم جدا بگم الکی... بدونم قلبتو حرف... اینم عاشق فقط من -
 نزن زر بگی و... صورتم تو شه خرد هاششیشه... آینه به بکوبی سرمو و... دهنم تو خیس

 ! …تونمنمی و دارم دوسِت كثافت
 :اومد قبل دفعه از بلندتر صداش. خندیدم ریزریز و دهنم جلو گرفتم رو دستم

 اَه... ببینی منو دزدكی نباشه تو به حواسم... بشینم پنجره پشت كه املحظه اون عاشق -
 ! بود؟ چی شبقیه

 و بود نشسته میز پشت. آشپزخونه تو رفتم و كردم مصنوعی میاخ. دادم قورت رو مخنده
 . خوردمی رب با مرغ تخم سوسیس داشت
. بود ندیده رو من هنوز. گیرهمی تحویل رو شکمش بشر این قدرچه. باال پرید ابروهام جفت
 :گفت و ماهیتابه تو كرد پرت رو بود دستش كه ایلقمه

  بود؟ چی شبقیه... نچ -
 و كردم خودم حال برای اخمی. شد داغ تنم تمام و اومد یادم دیشبش حرف حظهل یه برای

 . بخورم كه هست چی ببینم تا رفتم یخچال سمت به
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 :گفت بود شده من ورود متوجه تازه كه شهراد
  اومدی؟ كی تو... اِ -
 :گفتم و كردم باز رو یخچال در
 و بشین جدا بگی بهش الکی و بدونی رو عشقت قلب حرف بود قرار كه موقعی همون از -

 . دهنت تو بزنه ابری خیس دمپایی با اونم
 سمت چرخیدم و بستم رو درش و برداشتم رو یخچال توی شکالتی كیک حرفم اتمام با

 روی دقیقاً و باال دادم ابرومو تای یه. كردمی نگاهم داشت پریده رنگ و باز دهن با. شهراد
 . نشستم روشروبه صندلی

 :گفت استرس با
  شنیدی؟ رو شهمه -

 :گفت كه دادم تکون سری
  شنیدی؟ قبلشم -
 كیک تیکه یه. خونده چی دیگه قبلش ببینم خواستممی. دادم تکون رو سرم دروغ به

 :گفت نگرانی با. دهنم تو گذاشتم
  نه؟ مگه خوندم؟ بهشراجع چی بگی نازی به نیست قرار كه تو -

 :گفتم و دادم تکون یسر مرموز. باال پرید ابروهام جفت
 . داره شرط -

 :گفت سریع
 . قبوله باشه چی هر -

 نازی بهراجع چی خوندهمی كه آهنگی تو نیست معلوم. نشست لبم یگوشه موزی لبخندی
 :گفتم موزی لبخند همون با. بوده گفته
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 . میگم بهت بعداً سختمم شرط... نمیگم نازی به. باشه -
 تو بود انداخته كه رو شلقمه. انداخت من كیک و هیتابهما به نگاهی. كرد شل رو نیشش

 :گفت و برداشت رو ماهیتابه
 . بخور داری دوست اگه -
 :گفتم و باال دادم رو ابروم تای یه
  كنم؟ ترآسون رو بگم خواممی كه شرطی كه زدی این برای رو حرف این االن -

 :گفت و كرد ایخنده تک
 . باهوشی تو چقد -

 :گفتم و ادمد تکون سری
 . خورمنمی -

 متر یه نازی جیغ با كه خوردیممی آروم داشتیم. خوردن به كرد شروع و انداخت باال ایشونه
 :باال پریدیم

 نیستی؟ آماده چرا تو شهراد -
 اومد و شد بلند سریع شهراد. كردن سرفه به كردم شروع زیادی شدت با. گلوم تو پرید كیک
 :گفت نازی به رو و كتفم به زد چندبار دستش كف با و پشتم

  خب؟ زنیمی جیغ چرا مامان -
 :گفتم داریخش صدای با
 . نزن دیگه. بسه -

 صندلی رو نشست خونسرد دوباره و برداشت رو بود مونده كتفم روی كه رو دستش شهراد
 :گفت و زد جیغ دوباره نازی كه
 . میشه دیر هفته ساعت. شو حاضر برو بلندشو پدرسوخته -
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 :گفت حرص با و كرد پوفی هرادش
 . بخورم غذا لقمه یه گذاشتین اگه -
 كه كردم دنبال چشم با رو رفتنش مسیر. بیرون رفت آشپزخونه از و شد بلند اخم یه با و

 . اومدمی بهش خیلی كه بود پوشیده سفیدی دامن و كت. نازی به خورد نگاهم
 :گفت نداختمی ششده درست موهای روی رو روسریش كه طورهمون

 . بریم كه بپوش رو شالت و مانتو برو هم تو -
 :گفتم و چرخوندم حدقه توی رو هامچشم

 . میرم بعد بخورم چیزی یه بذار. خب خیلی -
 آشپزخونه از و خورد لقمه چندتا شهراد هایسوسیس از. كنارم اومد و رفت بهم ایغرهچشم
 . شدم بلند جام از كیکم كردن تموم از بعد منم. بیرون رفت
 رو شالم و مانتو. بیرون رفتم آشپزخونه از بزنم دست میز روی هایظرف به اینکه بدون

 . نشستیم مبل روی نازی با. پوشیدم
 و پایین اومد كردمی تا رو هاشآستین كه درحالی بعد دقیقه پنج. بیاد شهراد تا بودیم منتظر
 :گفت

 . بریم -
 بریم ما تا ایستاد كنار و كرد باز رو ویال در شهراد. رفتیم در سمت به و شدیم بلند جامون از

 . بیرون
*** 
 دخترِ دوباره طالق بهراجع كه گالره دوستش و نازی مزخرف هایصحبت به كالفه

 اثر بر گالره دختر. بودیم رسیده كه شدمی دوساعت حدود. دادممی گوش بود شونهمسایه
 . شونخونه بود اومده زینا همین برای و بود شده نابینا تصادف
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. بود مونده یادم زور به هم رو گالره خود اسم. دونستمنمی هم رو دخترش اسم حتی من
 :گفت گالره كه رفتم ور دستم توی گوشیِ با و پایین انداختم رو سرم

  خوبه؟ حالت جان آرادل -
 :گفتم جدی و سرد. بود من به نگاهشون همه. باال آوردم رو سرم

 . بمخو بله -
 :گفت و داد تکون سری

 . پریده كه رنگتم... خوردی سرما كردم فکر. ایحوصلهبی دیدم آخه. آهان -
 :گفت و داد تکون سری نازی

 . داد غذا بهش زور به باید... خورهنمی هیچی -
 رو پیام متعجب. شد بلند گوشیم پیام صدای. اومدنمی خوشم بحث این از اصالً. كردم اخمی

 :بود اشنا نا شماره .كردم باز
 .نگاه رو شقیافه خخخ -
 گوشی به و زد بهم چشمکی. خورد شهراد نگاه به نگاهم كه باال آوردم رو سرم تعجب با

 . بوده شهراد مال شماره كه شدم متوجه. كرد اشاره
 :نوشتم براش بعد و كردم سیو SHAHRAD اسم به رو ششماره اول. كردم نگاه گوشیم به
  آوردی؟ كجا از ور مشماره -

 :داد جواب سریع
 . گرفتم نیما از -

 :اومد بعدیش پیام كه بنویسم چیزی خواستم
 . بیرون بریم كنممی جور بهونه یه منم بشور رو صورتت برو پاشو... شده زار خیلی تقیافه -
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 شکل از كردن سرفه با كردم سعی. خوندمش چندبار. شدم خیره پیام متن به شده مسخ
 شر از تونستممی. بود خوب خیلی پیشنهادش. كنم جلوگیری رنگیكم لبخند گونههر گیری

 . بشم راحت زنونه مزخرف و كنندهكسل هایبحث این
 باال بود زیاد خیلی تعدادشون كه هاپله از. بود باال یطبقه دستشوییشون. شدم بلند جام از

 پله همه این وجود و باال طبقه در دستشویی كردن درست برای رو ویال سازنده و رفتم
 . كردم نفرین

 صورتم. شدمی جدا دستشویی از مات شیشه یه یوسیله به حموم. كردم باز رو دستشویی در
 . نشه پاك آرایشم تا نخوره لبم و چشم به آب كه شستم جوری رو
 :گفتم و كشیدم هینی شهراد یهویی دیدن با كه كردم باز رو دستشویی در
  میای؟ جوریاین چرا -

 :گفت و كرد شل رو نیشش
 . بترسونمت خواستم -

 :گفت یهو شهراد كه بزنم حرفی خواستم. كردم اخمی
 . هیس -
 :گفت لب زیر و كرد مچاله رو شقیافه. كرد نگاه هاپله به بعد و
 ... اوه اوه -
 :گفت یواش و عجله با. سمتم برگشت سریع بعد و
 . تو برو -
 :گفتم تعجب با
  چرا؟ -
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 وارد هم خودش و عقب سمت كشوندم و گرفت م*ـمـر*كـ از حرفم به توجه ونبد
 :گفتم تعجب با. بست آروم رو در و شد دستشویی

  چی؟ یعنی كارا این -
 :گفت حرص با و دهنش رو گذاشت رو دستش

 . حموم تو برو. هیس -
 ایشهشی در سمت برد و كشید رو دستم كه چرا بگم دوباره خواستم. شد گرد هامچشم
 آروم رو كدر ایشیشه در و حموم داخل كشوند هم رو من. شد واردش و كرد بازش. حموم
 . بست

 :گفت التماس با و دهنم رو گذاشت رو دستش كه بکنم اعتراض خواستم اخم با
 . باش آروم لحظه یه خدا رو تو -
 با. شد باز ییدستشو در لحظه همون. انداخت باال ابرویی كه كردم نگاه بهش غلیظی اخم با

 . كردم نگاه شهراد به شده گرد هایچشم
 و بود شیشه یه یاندازه بود دستشویی داخل كه كسی و ما فاصله. دستشویی بود اومده یکی
 .شدمی ما بودن متوجه بود دستشویی داخل كه كسی آوردیممی در صدایی ما اگر
 :گفت چون ستگالره دختر فهمیدم صداش از
 با وگرنه رفته كجا شهراد نیست معلوم نچ،...  كنم؟ پیدا كجا از رو ستشویید من االن اوف -

 . جااین بیاره رو من كردممی راضیش ه*ـو*ـشـ*عـ تا چند
 هم آخرش. نخنده تا گرفتمی گاز رو لبش هی شهراد. بود شده گرد هامونچشم جفتمون
 . خنده زیر زد صدابی و بکنه تحمل نتونست

 دهن رو گذاشتم رو دستم هم من نشه متوجه رو شهراد یخنده صدای دختره اینکه برای
 . گرفتم ـر*گـ یهو ـش*ـبـ*لـ به دستم كف برخورد با. شهراد
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 صدای. خندیدمی بازم ولی بود دهنش رو دستم اینکه با. آورددرمی بازی داشت دوباره قلبم
 . اومد دختره ر*ـوا*ـلـ*شـ ـپ*زیـ كشیدن

 شهراد. نشنوم صدایی تا گرفتم رو هامگوش باهاش و برداشتم شهراد دهن روی از رو دستم
 . گوشش رو گذاشت رو دستش خندیدمی صدا بی كه طورهمون هم

 رو خودش جلوی شهراد. بودم ایستاده سرجام شده خشک اومدمی كه ناواضحی صداهای با
 . بستم محکم رو هامچشم. نخنده كه بود گرفته

 من به پشت شهراد. كردم باز رو هامچشم. كشیدم راحتی نفس سیفون كشیدن صدای با
 . بود شخنده یدهندهنشون كه لرزیدنمی هاششونه. بود ایستاده

 دستشویی و حموم از. كشید رو دستم خنده با شهراد. بیرون رفت گالره دخترِ بعد لحظه چند
 . كردیم نگاه همبه و ایستادیم راهرو توی. بیرون اومدیم

 رو چشمش یگوشه اشک كه طورهمون شهراد. خنده زیر زدیم بلند صدای با فتمونج یهو
 :گفت خنده با كردمی پاك

 . پوكید دلم خدا وای -
 ایستاده هاپله رو پسرهاش و شوهرش گالره، نازی،. هاپله به خورد نگاهم لحظه یه برای
 بودن اومده شهراد و من دبلن خنده صدای خاطربه انگار. كردنمی نگاه بهم متعجب و بودن

 . باال
 بود دیده رو من العملعکس كه شهراد. كردم ایسرفه و دادم قورت رو مخنده دیدنشون با
 . كرد نگاه هاپله به و گرفت رو نگاهم رد
 :گفت بغض با نازی. شد قطع شخنده صدای كمكم
 . خندیمی داری تو آرادل... من خدای -
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 گالره. بینهمی رو من یخنده اوله یدفعه انگار كه كردمی صحبت جوری یه. كردم اخمی
 :گفت سریع بود دیده رو من اخم كه
 . بفرمایید... ستادینای سرپا نیست خوب. كنیم صحبت بهشراجع پایین بریم بیاین حاال -

 :گفت و كنارم اومد شهراد. رفتن پایین طبقه به و گرفتن ازم رو نگاهشون شهراد جز همه
 . كنم جور تونممی ایبهونه چه ببینم برم منم. بپوش رو مانتوت روب تو -

. پایین رفت سریع هم شهراد. بود توش مانتوم كه رفتم اتاقی سمت به و دادم تکون سری
 .بیرون اومدم اتاق از و پوشیدم رو شالم و مانتو

 مبل رو شهراد. باال پرید ابروهام رومروبه یصحنه دیدن با. پایین اومدم آروم رو هاپله
 . بودن ایستاده دورش بقیه و بود گذاشته فکش روی رو دستش و بود نشسته

 :گفت بلند یهو و زد ریزی چشمک شهراد. سمتم اومد هانگاه همه ورودم با
 ... آخ -

 :گفت نگران نازی. كردن نگاه شهراد به دوباره همه
 . پزشکیدندون بیام باهات بذار خب -

 :گفت ساختگی درد با و ددا تکون سری شهراد
 . چیه دندونم مشکل ببینم میرم آرادل با من. بمون تو مامان نه -

 :گفت من به رو شهراد كه كنه مخالفت خواست نازی
  بریم؟ -

 زدیم شونخونه از شهراد با خداحافظی از بعد. شد بلند جاش از سریع. دادم تکون سری
 . دیمافتا راه و شدیم شهراد ماشین سوار. بیرون
 :گفتم شهراد به رو و پایین دادم رو شیشه

 . هستی خوبی بازیگر -
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 صدای. كرد روشنش و ضبط سمت برد رو دستش. نگفت چیزی و كرد شل رو نیشش
 :گفت دادمی گاز كه طورهمون شهراد. گرفت رو ماشین فضای كل صادقلو

  برم؟ كجا -
 . آروم جای یه برو... دونمنمی -

. دادمی بهم رو خوبی حس كنارش در بودن. كرد بیشتر رو ماشین رعتس و داد تکون سری
 . فرستادم هامریه به رو سردش عطر بوی و كشیدم عمیقی نفس
 :گفت و كرد اشاره سمتی به. كرد پارك خیابون یگوشه رو ماشین بعد دقیقه چند

 . پاركه این بریم بیا -
 با. كرد قفل رو ماشین در و شد ادهپی هم اون. شدم پیاده ماشین از و دادم تکون سری

 . شدیم پارك وارد و رد خیابون از همدیگه
 :گفت و كرد اشاره مجنون بید زیر صندلی به شهراد. بود خلوتی جای

 . بشینیم جااون بریم -
 كه ایدختربچه سمت رفت نگاهم. نشستیم صندلی روی همدیگه كنار. نزدم حرفی

 ایستاده سرش باال هم باباش و مامان. دادمی هلش رومآ و تاب رو بود گذاشته رو عروسکش
 رو خانومه پیشونی آروم مَرده بعد چندلحظه. كردنمی نگاه دخترشون به لبخند با و بودن

 . سـیـد*ـو*بـ
 :گفت لبخند با. گرفت رو نگاهم رد شهراد

 . حالشون به خوش -
 :گفت آروم. كردم نگاه شهراد به و گرفتم ازشون رو نگاهم

 رو مادرم و پدر لحظه چند برای و عقب به برگردم تا بدم رو زندگیم از سال ده حاضرم -
 . ببینم
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 سرم من كه كردیم نگاه همدیگه هایچشم به خیره لحظه چند. سمتم برگردوند رو سرش
 :گفتم زنهنمی حرفی دیدم وقتی. پایین انداختم رو
  بودی؟ بلد كجا از رو جااین -

 :گفت آروم نبود دنیا این تو انگار اصالً كه اون
 . پلیس با -
 :گفتم و باال آوردم رو سرم تعجب با
  پلیس؟ چی؟ -

 :گفت تعجب با. كرد نگاه من به و گرفت زمین از رو نگاهش یهو
  پلیس؟ گفتم كی من پلیس؟ -
 . گفتی االن همین -

 :گفت شده هول
 ... بود پُلید منظورم... منظورم... نه -
 :گفتم فراران تعجب با
  پُلید؟ -

 :گفت و داد قورت رو دهنش آب
 . دوستامه از یکی اسم... آره -

 :گفتم و كردم غلیظی اخم
 .نگو دروغم... خب ولی نگو بگی خواینمی اگه... نمیاد خوشم دروغ از اصالً -

 :گفت كالفه و كرد پوفی
 . بگم بهت بعدها شاید -
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 رد جلومون از دو با پسری و دختر ویه. نگفتم چیزی و دیگه طرف یه چرخوندم رو سرم
 :زدن داد و شدن

 . پلیس -
. كردمی نگاه بهم داشت تعجب با من مثل هم اون. كردم نگاه شهراد به. باال رفت ابروهام

 . مسلح پلیسای از بود شده پر پارك دقیقه چند عرض در
. بود دستش ساك كه پسری سمت رفت رسیدمی نظر به پیرتر همه از كه شونیکی

 :گفت پسره به رو پلیسه. لرزیدمی وضوح به پسره یهادست
 . ببینم رو ساكتون داخل خواممی -

 شهراد با. پلیس دستِ داد رو ساك نداره ایدیگه یچاره دید وقتی. بگه چی بود مونده پسره
 . بشه چی قراره ببینه تا بود اومده بود پارك توی كه هركسی. شدیم بلند جامون از

 آورد ساك از رو داشت سفیدی پودر توش كه كوچیکی هایبسته. بازكرد رو ساك رد پلیسه
 . داد تکون تاسف ینشونه به سری. بیرون
 به و اومد هم دیگه نفر یک. دیگه پلیس یک دست دادش و ساك تو ریخت رو هابسته
 . بودم زده زل رومروبه یصحنه به اخم با. زد دستبند پسره

 همه بین رو نگاهش پلیس. زدمی دست پلیسا برای داشت ودب پارك توی كه هركس
 . بودیم دونفر شهراد و من فقط و بودن خانواده با همه. چرخوند

 نگاه پلیسه به خونسرد داشتیم جفتمون. سمتمون اومد. شد خشک ما روی نگاهش پلیسه
 :گفت بود رسیده ما به تازه كه پلیسه به لبخند با شهراد. كردیممی
 . نباشید خسته. جناب سالم -

 :گفت اخم با پلیسه
  چیه؟ خانم با نسبتتون. ممنون -
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 :گفت خونسرد شهراد
 . هستن عموم دختر -

 :گفت و باال انداخت ابرویی پلیسه
 . چیه هم با نسبتتون میشه مشخص بعداً. بیاین ما با باید شما -

 :گفت و كرد اخمی شهراد
 . رفتیممی در هم با باید جااین بودین اومده شما كه اول همون بود مmy friend اگر -

 :گفت اخم همون با پلیسه
 . بیاین ما با باید شما -

 :گفتم و زدم پوزخندی كه بگه چیزی خواست شهراد
  نه؟ مگه. بشه مشخص نسبتمون قراره باالخره... بریم باهاشون بیا. شهراد كن ولش -

 و كرد ترغلیظ رو اخمش پلیسه. بگیره رو شخنده جلوی كرد سعی كردن سرفه با شهراد
 :گفت

 . طرف این از -
 حدود. نشستیم و ماشین سمت رفتیم آروم خیلی شهراد با. كرد اشاره پلیسش ماشین به و

 . بودیم نازی منتظر و بودیم نشسته پلیسه دفتر تو ما بعد دقیقه4٥
 :فتگ گوشم دم آروم و سمتم كرد خم رو خودش بود نشسته كنارم كه شهراد

 نچ نچ... نرفتیم پزشکیدندون و كردیم فرار مهمونی از ما كه میشه متوجه بیاد مامان اگه -
 . بشه سرویس دهنمون دیگه دقیقه چند تا قراره نچ نچ

 :كردم نگاه بهش پلیسه صدای با كه بفهمه بذار نداره اشکال بگم خواستم و كردم اخمی
 . بزنین حرف ندارین حق همدیگه با -
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 دهنم شد باعث كه زد پام به محکم پاش با شهراد كردم باز رو دهنم تا. كردم یظیغل اخم
 پلیسه. شد زده اتاق در لحظه همون. شهراد سمت برگشتم عصبانیت و حرص با. بشه بسته
 :گفت بلند

 . تو بیا -
 :گفت و گذاشت احترامی. داخل اومد سربازی

 . اومدن مادربزرگشون قربان -
 :گفت و ددا تکون سری پلیسه

 .داخل بیان بگو -
 توی دیدنش با. داخل اومد نازی بعد لحظه چند. بیرون رفت و گذاشت احترامی دوباره سرباز

 . بود مونده باز دهنم چادر اون
 آرایشش اینکه برای احتماالً. شدمی دیده دماغش فقط كه بود كشیده جلو رو چادرش طوری

 . بود كرده رو كار این نشه دیده
 پرسیدن از بعد پلیسه. نشست رومونروبه صندلی روی و كرد سالمی سنگین و دبمؤ خیلی
 . كرد بهشون نگاهی و گرفت رو هامونشناسنامه سوال چندتا

 آخرش. بودم شده خیره بهش پوزخند یه با پرسیدمی سوال نازی از داشت كه مدتی كل تو
 . هكن ول پارك تو رو ما تونستهنمی و بوده وظیفه كه گفتش هم

 شهراد كه بندازم ایتیکه تا كردم باز رو دهنم. شدم عصبی خیلی زد رو حرف این وقتی
 :گفت سریع و دستم رو گذاشت رو دستش

 . نگو هیچی -
 :گفت كردمی نگاه هامچشم به كه طورهمون. سمتش چرخوندم رو سرم

 . بخوری خنک آب باید وگرنه نزن حرفی هیچ -
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 دستم روی از آروم رو دستش هم اون. كردم سکوت و تمگرف ازش رو نگاهم سختی به
 اومدیم جااون از خداحافظی و هاپلیس بودن شانسوظیفه بابت نازی تشکر از بعد. برداشت

 . بیرون
 با و آورد در رو چادرش سریع نازی بیرون گذاشتیم كالنتری از رو پامون اینکه محض به

 :گفت حرص
 . شدم راحت. آخیش -
 :گفت و سمتمون برگشت مخش با بعد و
  آره؟. پزشکیدندون بودین رفته كه -

 :گفت ایكشیده لحن با و كرد شل رو نیشش شهراد
 ... آره -

 به. شد زردرنگی سمند ماشین سوار رفت و انداخت بهمون نگاهی عصبانیت و حرص با نازی
 . افتاد راه و داد تکون رو سرش هم اون. زد حرفی ماشین یراننده

 :گفتم عصبانیت و حرص با
  بشیم؟ ماشین سوار هم ما كه بذاره تونستنمی االن یعنی -

 :گفت و مشونه دور انداخت رو دستش شهراد
 . چسبهمی خیلی هوا این تو كه بدن بر بزنیم توپ بستنی یه بریم بیا... خیالبی -

 كه طورونهم و كرد باز مشونه دور از رو دستش ایسرفه با كه كردم نگاه بهش چپچپ
 :گفت زدمی باد رو خودش

 . گرمه هوا قدرچه -
 كه طورهمون. داشتیمبرمی قدم همدیگه كنار. افتادم راه و چرخوندم حدقه توی رو هامچشم

 :گفتم كردممی نگاه روروبه به
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 . برداریم رو ماشینت كه پارك سمت بریم -
 :گفت و داد تکون نه ینشونه به سری

 . كنممی ماشین حال به فکری یه بعدشم كنم مهمون بستنی یه رو تو من مبری بیا فعالً -
 جیب به رو نگاهم گوشیم زنگ صدای با. داشتیمبرمی قدم هم كنار آروم. نگفتم چیزی
 :گفت حسبی. بود رحیمی. دادم جواب و آوردم درش. دوختم شلوارم

 . دارم براتون اول دسته خبر یه. خانوم سالم -
 :گفتم اخم با. بهم زد زل و ایستاد كنارم نمیرم راه من دید وقتی هم شهراد. ادمایست سرِجام

  شده؟ چی -
 :گفت و كشید عمیقی نفس

 . شد انجام موفقیت با عملیات. شدن بستری بیمارستان تو پدرتون خانوم -
 :گفتم بهت با
  كرد؟ تصادف -
 . خانوم بله -

 بدم و خوب خاطرات تمام. دهنم تو اومدیم داشت قلبم. لرزیدن به كردن شروع هامدست
 :گفتم سختی به. شد زنده هامچشم جلوی

  بیمارستانه؟ كدوم -
 :گفت و كرد مکثی

 »...«. بیمارستان -
 :گفتم و دادم تکون سری

 . كنممی رسیدگی خودم. خب خیلی -
 . خانوم بله -
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 شهراد كه افتادممی داشتم. ندارن جون دیگه پاهام كردممی احساس. كردم قطع رو تماس
 :گفت نگرانی با. شد افتادنم مانع و گرفت رو بازوم

 بیمارستانه؟ كی شده؟ چی -
 :گفتم بهت با و آروم و كردم نگاه هاشچشم به. سمتش چرخوندم رو سرم

 . بیمارستانه و كرده تصادف بابام -
 :گفت ناراحتی با
 . متاسفم -

 دستم. بود كنارمون كه ایمغازه سمت كشوند رو من آروم. نگفتم چیزی و دادم تکون سری
 . اومد صندلی با بعد لحظه چند و داخل رفت كرد ول رو

 :گفت و زمین رو گذاشتش
 . دختر نداری صورت به رنگ. بشین جااین لحظه چند یه بیا -

 :گفت آروم و زد زانو پام جلوی اومد. صندلی رو نشستم و دادم تکون سری
  شدی؟ وریجاین بابات خاطربه -

 :گفتم لرزیدمی وضوح به كه صدایی با و دادم تکون سری
 ... ناراحت یا باشم خوشحال باید دونمنمی... دارم عجیبی حس -

 توی محکم رو هامدست. زدمی چنگ گلوم به خوره عین بغض. لرزیدمی عجیب هامدست
 :گفت نگرانی با و گرفت دستش

 . افتهنمی بابات برای اتفاقی چهی... باش آروم خدا رو تو آرادل -
 :گفتم و دادم تکون سری

 ... داره عادت آدما كردن غافلگیر به من بابای... دونی؟می كجا از -
 :دادم ادامه و زدم تلخی لبخند
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 . زدمی كتکمون بعد ساعت و رفتمی مونصدقهقربون ساعت یه -
 گریه با. پایین اومدنمی هامشمچ از گوله گوله هاماشک. بگیرم رو بغضم جلوی نتونستم

 :گفتم
 از انتقامم طرف یه از... غلط چی درسته چی دونمنمی. شدم گیج دیگه خودمم خدابه -

 بابا... . ندارم تحمل دیگه خدابه... بابام هم حاال... نیما طرف یه از و نازی طرف یه از شروین
 . نکنین فرض مقاوم رو من قدران... دارم دل منم

 :گفت و فشرد محکم رو دستم
 و افتاده كه هست اتفاقاتی اینا باالخره... داری دل توهم دونممی... آرادل باش آروم -

 ... كرد نمیشه كاریشون
 برق انگار كرد كه كاری با. شد بلند جاش از. نگفتم چیزی و دادم تکون رو سرم فقط

 . سـیـد*ـو*بـ رو هاممو روی و كرد خم رو ـرش*ـمـ*كـ. كردن وصل بهم ولتی دویست
. نبود كسهیچ. چرخوندم خیابون تو رو نگاهم. مغازه داخل رفت و شد رد كنارم از هم بعد

 . گذاشتم خیسم هایگونه روی رو دستم
 پالستیک یه با شهراد بعد لحظه چند. كنم ترآروم رو قلبم ضربان تا كشیدم عمیقی نفس
 :گفت و بیرون اومد

 . كنیم صحبت جااون بریم. هست نزدیکیا این پارك یه -
 بردش و برداشت رو صندلی و دستم داد رو پالستیک. شدم بلند جام از و دادم تکون سری
 .بیرون اومد مغازه از. داخل

 رفتیم قدم چند. داشتمبرمی قدم آروم سرش پشت. افتاد راه و گرفت دستم از رو پالستیک
 :گفت حرص با و گرفت رو دستم. سمتم برگشت كه
 ... دختر بیا تندتر یکم -
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. بود دستش تو هنوز دستم. افتاد راه و كرد پوفی كالفه. نگفتم چیزی و كردم نگاهش فقط
 . كنارش بیام دقیقاً شد باعث كه جلو سمت كشوند رو دستم
. كرد ولش آروم دید هاموندست روی رو مخیره نگاه وقتی. بود گرم عجیب هاشدست
 . كردمی نگاه روروبه به رنگیكم اخم با .دوختم صورتش به رو نگاهم

. بود خلوت خلوتِ خیابون. گرفتم ازش رو نگاهم و كردم مشت رو دستم. بودم كرده ناراحتش
 . شدمی رد كنارمون از سرعت با ماشین یه فقط هرازچندگاهی

 رو پالستیک شهراد. نشستیم صندلی روی. رسیدیم پارك به رویپیاده دقیقه پنج از بعد
 :گفت رنگیكم اخم با و پام رو گذاشت

 . باشی داشته دوست رو طعمش امیدوارم... بخور -
 :گفتم آروم. بود داخلش آب بطری یه و كیک یه آبمیوه، یه. كردم نگاه پالستیک داخل به
  چی؟ خودت پس -

 :گفت و زد لبخندی
  .گرفتممی خودمم برای وگرنه پره پرِ شکم این كردی؟ فرض چی رو من -

 :گفتم دلم ته از و زدم بهش لبخندی
 . ممنون -
 :گفت و سمتم برگشت تعجب با نبود؟. بود حقش تشکر یه
  گفتی؟ چی -
 :گفتم بیشتری تعجب با
 . كردم تشکر -

 :گفت رنگیكم لبخند با. باال پرید ابروهاش
 . كنی تشکر ازم كردمنمی فکر -
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 :گفتم و باال دادم رو ابروم تای یه
  منظور؟ -

 :گفت شده هول
 دارم چی اَه... كردی تشکر من از تو كه زده چشمک من به خدا كه بود این منظورم -

  شدی؟ ناراحت...  میگم؟
 :گفتم و خندیدم

  شدی؟ هول قدران چرا. دیوونه نه -
 :گفت و كشید نش*ـرد*گـ پشت به دستی خنده با
 . دونمنمی خودمم -

 :گفتم و كردم باز رو بود خریده كه بزرگی كیک. زدم لبخندی
 . بخورمش تونمنمی تنهایی... بزرگه خیلی این -

 با. باال آورد و كرد مشت رو دستش. جلو داد رو شـه*ـیـنـ*سـ. انداخت غبغب به بادی
 :گفت و زد دست بازوش

  نه؟ یا دارم نگه فرم رو رو هیکل این باید باالخره... بخورم تونمنمی -
 خنده با. خنده زیر زدم بلند صدای با و كنم تحمل نتونستم رفتگ كه ورزشی ژست دیدن با

 :گفت
 ... من برای شده خندهخوش چه... كوفت -
 با و دهنم تو گذاشتم رو شکالتی كیک تکه اولین. نگفتم چیزی و دادم تکون سری خنده با
 . بود عالی شمزه. بستم رو چشمم ت*ـذ*لـ

 به دست. دوختم شهراد به رو نگاهم .كردم باز رو چشمم و دادم قورت رو كیک
 .گرفتم رو نگاهش رد. بود زده زل روروبه به اخم با و ـه*ـیـنـ*سـ
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 به فکری. بود شده مچاله خودش تو و بود نشسته درخت یه زیر پاره هایلباس با پسربچه یه
 . شهراد جلو گرفتم رو شبقیه و برداشتم رو كیک از كوچولو تیکه یه. رسید ذهنم

 :گفت و گرفت رو كیک عجبت با
  من؟ به میدیش چرا -
 :گفتم و كردم اشاره پسره به
 . ترهمهم من از اون... بدم تو به خوامنمی -

 :گفت و زد مهربونی لبخند
  بخوری؟ خواینمی مطمئنی -

 :گفتم و دادم نشونش رو بودم كنده كیک از كه كوچیکی یتیکه
 . بسه من برای این -

 :گفت و شد بلند جاش ازش
 . خانومی خیلی -

 بود نشسته ـبم*لـ روی آخرش جمله از كه لبخندی. رفت پسربچه سمت به و شد دور ازم
 كه گفت چیزی و سمتش گرفت رو كیک. نشست پسره كنار. رفتنمی بین از عنوان هیچ به

 . بخنده پسره شد باعث
 جاش از و داد دست باهاش. پسره جلوی برد رو دستش شهراد. كردن صحبت هم با كمی
 . سمتم اومد لبخند با و جیبش تو كرد رو دستش یه. شد بلند

 :گفت و نشست كنارم
 . بزنه زنگ بهم داشت كاری اگه كه دادم بهش رو مشماره. شد خوشحال خیلی -

 :گفتم و كردم نگاهش پوكرفیس
  بزنه؟ زنگ اون داری انتظار االن -
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 :گفت و داد تکون سری
 . شتدا گوشی. بابا آره -

 یادآوری با. نگفتم چیزی و دادم تکون سری بوده؟ آورده كجا از گوشی. باال پرید ابروهام
 :گفت آروم و سمتم چرخوند رو خودش شهراد. كشیدم آهی پدرم

  بگی؟ شبو اون حرفای ادامه میشه -
 خشک خوردمی رو كیک ـع*ولـ با كه پسربچه روی نگاهم. زد یخ بدنم كل حرفش این با

 :گفت و بیرون كرد فوت محکم رو نفسش رادشه. شد
 . نگو. خب خیلی -

 :گفتم آروم. شدم خیره هاشچشم به و سمتش برگردوندم رو سرم
 اون دیدن خاطربه من. سخته خیلی آورده آرام و آرامدل من، سر شروین كه بالهایی مرور -

 . مبد توضیح برات تا نخواه ازم. تیمارستان رفتم سال یک برای هاصحنه
 :گفت چرخیدمی صورتم روی نگاهش كه طورهمون

 ... نگو باشه -
 :داد ادامه و كرد مکثی

 . كنممی كمک بهت انتقام گرفتن برای من ولی -
 یک به شددممی تبدیل بودم كنارش وقتی انگار. نگفتم چیزی و پایین انداختم رو سرم
 . كردممی فراموش رو گستاخیم و جسارت و دیگه آرایدل

 به كه طورهمون. باال آورد رو سرم و مچونه زیر گذاشت رو دستش نمیگم چیزی دید قتیو
 :گفت كردمی نگاه هامچشم

  كنم؟ كمک بهت میدی اجازه -
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 مثبت نشونه به سرمو و زدم رنگیكم لبخند بنابراین داد،می آرامش بهم كنارم در بودنش
 :گفت و زد رنگیكم لبخند خودم مثل. دادم تکون

 . كنمنمی پشیمونت -
 سرم كشیدم كه عمیقی نفس با همراه. گرفتم رو جلوش كه شدمی ترپررنگ داشت لبخندم

 . بشه جدا مچونه از دستش شد باعث كه عقب بردم رو
 :گفتم رفته باال ابروهای با. دوختم مچیم ساعت به رو نگاهم

  .گیرهنمی ازمون خبری نازی كه عجیبه... شده دوازده ساعت -
 :گفت و خندید حرفم به توجهبی
 ... شدی روح شبیه آرادل وای -
 :گفتم تعجب با
  روح؟ -

 :گفت و كرد ایخنده تک
 ... شده قرمز كه چشماتم. شده سفید چی عین پوستت... آره -

 :گفتم و زدم بازوش به مشتی. كشیدم هینی
  نگفتی؟ زودتر چرا -

 دهن زمین خواستمی دلم كرده نگاه من به تمصور همین با كه كردممی فکر این به وقتی
 . آورد در جیبش تو از كاغذی دستمال. توش برم تا كنه وا

 :گفت و سمتم گرفتش
 .شده سیاه چشمات زیر كشیدی كه مدادی خاطربه. بگیر رو این بیا -

 :گفتم و گرفتم ازش رو دستمال
 . دارم آب به نیاز... نداره فایده این -
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 :گفت و ردك اشاره سمتی به
 . هست سردكن آب جااون -

 رو صورتم جای همه اینکه از بعد. سردكن آب سمت رفتیم و شدیم بلند. دادم تکون سری
 :گفت و كشید هینی كه شهراد سمت برگشتم كردم تمیز

 ... الرحیم الرحمن اهلل بسم -
 :گفت خنده با كه كردم نگاهش رفته باال ابروهای با
 . شدی نج شبیه بدتر كه االن -

 :گفتم و زدم بازوش به مشتی
 ... مسخره -

 :گفتم و كردم پوفی
 . بریم پیاده ماشینت جای تا باید حاال -

 :گفت حرص با و داد تکون سری
 . نبره خوابم درد پا خاطربه امشب كنم فکر -

. نبود بسته هامغازه یهمه. بود خلوت خلوتِ هاخیابون. بیرون اومدیم پارك از. نگفتم چیزی
 .داشتیمبرمی قدم خیابون وسط همدیگه، كنار
 :گفت كه كشیدم عمیقی نفس. رفتیممی راه آروم آروم

  درسته؟. ناراحتی خیلی بابات دست از -
 :گفتم پوزخند با زدممی ضربه پام جلوی سنگ به كه طورهمون

 یا آرامدل واستخمی هروقت... نیاورده سرم بال كم بابام...  باشم؟ ناراحت نباید نظرتبه -
 كه وقتی خب اما... خوردممی كتک و زدممی جا اونا جای به رو خودم من بزنه كتک رو آرام
... نکنه دعوا سارا با روز یه نداشت امکان... كردمی رفتار خوب باهامون بود ـت*ـسـ*مـ
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 من كشیدمی خجالت كه هم كسی و كردنمی خرد رو همدیگه شخصیت جمع تو همیشه
 ... اومدنمی مهمونی ما با وقتهیچ آرام... آرامدل و بودم
 :گفتم و پایین انداختم رو سرم

 ببره رو من نشد حاضر زدمی عاشقی از دم كه آرتان... . كشیدم سختی خیلی من -
 ... شخونه

 :دادم ادامه مکث با
 . گذاشتن تنها رو من همه -

. شدمی شکسته هامونقدم ایصد با خیابون سکوت. شد پشیمون كه بگه چیزی خواست
 . نکنم فکر گذشته به دیگه كردم سعی

 دیدن با. آورد درش جیبش توی از. شد شکسته شهراد گوشی زنگ صدای با بینمون سکوت
 :داد جواب و كرد اخمی صفحه روی اسم

 ... الو -
- ... 

 :گفت خرد نسبتاً اعصابی با. شد ترغلیظ اخمش
 . بشنوم رو صدات بتونم تا جا یه برو -
 :گفت بلندی نسبتاً صدای با شهراد. هم تو رفت هاماخم دختر یه قهقهه صدای با
 ... عوضی سامان اون به بده رو گوشی -

 تمام اما كنه؛ صحبت بتونه ترراحت تا ایستادم ازش جلوتر یکم. ایستاد سرجاش و كرد پوفی
 :گفت اخم با. بود پیشش حواسم

  آورده؟ كجا زا رو من یشماره این سامان -
-  ... 
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 :زد داد عصبانیت با
 اگه نگفتم من مگه... عوضی یدختره این به دادی رو من یشماره كه كردی جابی تو -

  نده؟ بهش خواست رو مشماره
- ... 

 :گفت و كرد نچی
 . ایران اومدم من بعدشم نیستم كارااین آدم من... بابا برو -

 :گفت و زد پوزخندی. رفتممی راه كنارش فاصله با .افتاد راه و انداخت من به نگاهی
 . خداحافظ... باشه داشته ربطی بهت كنمنمی فکر -
 دیگه دیدم رویپیاده دقیقه ده از بعد. بود شده خرد خیلی انگار اعصابش. كرد قطع بعد و

 نكنارشو جاهمون و درآوردم رو بلندم پاشنه هایكفش. ایستادم سرجام. ندارن جون پاهام
 . نشستم زمین روی

 :گفت و سمتم برگشت تعجب با شهراد
  نشستی؟ خیابون وسط چرا -

 :گفتم دادممی مالش رو پام كه طورهمون
 . شدم خسته -

 :گفت و زد زانو كنارم اومد
 . راهه ماشین تا ربع یه فقط -
 :گفتم زاری یقیافه با
 ربع؟ یه -
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 از سانتی هفت پاشنه كفش یه با وقتی. ردكمی درد شدت به پاهام. داد تکون سری كالفه
 هامكفش پاشنه به نگاهی شهراد. بگیره درد پاهام هم باید میرم شهر وراون به شهر وراین
 :گفت و كرد

  میری؟ راه اینا با جوریچه -
 . سختی به -

 از همدیگه با. گرفتم رو دستش. كرد دراز سمتم به رو آزادش دست و برداشت رو هامكفش
 . نیفتم كه گرفتم محکم رو شهراد بازوی. شدیم بلند ونجام

 تا. ماشین به رسیدیم بعد دقیقه بیست حدود. بود سکوت جاهمه. داشتیمبرمی قدم آروم آروم
 . كشیدم دراز و خوابوندم رو ماشین صندلی شدیم سوار

 :گفت ایخسته لحن با و كرد بهم نگاهینیم شهراد
 . كشیدی دراز حالتبهخوش -
 كردیم؟می حركت صبح و خوابیدیممی ماشین تو اگه شدمی چی. كشید ایخمیازه بعد و

 :گفت و كرد فکر كمی. گفتم شهراد به رو نظرم
 . نمیشه باز چشمام كالً دیگه كه من. بهتره بخوابیم. میگی راست -

 رو من و خودش طرف یشیشه از كمی و كرد روشن رو ماشین. دادم تکون رو سرم فقط
 . باشه داشته جریان هوا كه داد ایینپ

 و پیشونیش رو گذاشت رو دستش ساعد. كشید دراز و خوابوند رو صندلیش هم بعد
 . بستم رو هامچشم و كشیدم طوالنی خمیازه. بست رو هاشچشم

 خوابم و نداشتم رو امروز اتفاقات به كردن فکر فرصت دیگه كه بودم خواب یتشنه قدران
 . برد

*** 
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 ... آرادل... آرادل -
 :دز صدام دوباره. نکردم باز رو هامچشم ولی شدم بیدار شهراد صدای با
 . رسیدیم بلندشو آرادل -

 پام جلوی از رو هامكفش. بودیم ویال باغ داخل. كردم باز رو هامچشم و كشیدم ایخمیازه
 . شد پیاده هم شهراد من با زمانهم. شدم پیاده و برداشتم

 و كشیدم صورتم به دستی پوشیدمشونمی كه طورهمون. پام جلوی انداختم ور هاكفش
 :گفتم

  شدی؟ بیدار كی -
 :گفت و كرد فکر كمی

 . شدم بیدار كه بود صبح پنج ساعت كنم فکر -
  درسته؟. شیشه حدوداً ساعت االن یعنی پس -

. ویال در متس رفتیم پاورچین پاورچین همدیگه با. داد تکون مثبت نشونه به رو سرش
 . كرد باز درو صدایی كوچیکترین بدون شهراد

 صدا كردممی سعی كه طورهمون. بود كامل سکوت تو ویال. هاپله سمت رفتیم آروم آروم
 . اومدمی سرم پشت فاصله با هم شهراد. باال رفتم هاپله از نکنم ایجاد
 :گفتم نگیركم لبخند با و شهراد سمت برگشتم رسیدم اتاقم در به وقتی

 . گذشت خوش خیلی -
 خیره نگاه دست از و پایین انداختم رو سرم بنابراین نچرخید دهنم توی ممنون یكلمه

 . آوردم پناه اتاقم به و كردم فرار شهراد
 و تخت رو كردم پرت رو خودم و آوردم در سریع رو مانتوم و شال. بستم آروم رو اتاق در

 . خوابیدم دوباره
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*** 
 سعی. زدم غلتی و دادم فشار هم روی رو هامچشم محکم صورتم به خورشید نور خوردن با

 . بود كرده رو خودش كار آفتاب ولی بخوابم دوباره كردم
 شستن از بعد. شدم بلند جام از غرغر با و پنجره سمت كردم پرت عصبانیت با رو بالشم

 و كشیدم پلکم پشت ایسرمه صورتم نبودن روحبی برای. كردم عوض رو هاملباس صورتم
 . زدم هامـب*لـ به رو رنگی كم صورتی رژ
 نگاه برم و دور به متعجب بچه یخنده صدای با. پایین طبقه رفتم و كردم باز رو اتاقم در

 . اومدمی هم شهراد خنده صدای. كردم
 توپ با شهراد. بودن نشسته هم رویروبه بهاره و شهراد. رفتم صدا سمت به سریع

 . خندوندشمی و كردمی بازی بهاره با داشت رنگیصورتی
 :گفتم عصبانیت و اخم با
  نبرده؟ خودش با رو بهاره چی برای نیما -

 :گفت رفته باال ابروهای با. سمتم چرخوند رو سرش شهراد
 ... سالم علیک -

 :گفت كه دادم تکون سری
 . نگفته من به بهاره نبردن بهراجع چیزی نیما -

 :گفتم شهراد به رو خشم با. بزنم زنگ نیما به تونستمنمی و بود اقمات تو گوشیم
  پیشِته؟ گوشیت -

 :گفتم كه داد تکون سری
 . بگیر رو نیما شماره -

 :گفت و درآورد رو گوشی
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 . ندارم رو شدیگه كارت سیم شماره -
 . ستقبلیه همین ششماره -

 :گفت و سمتم گرفت رو گوشی. گرفت رو نیما شماره و داد تکون سری
 . بشنوم منم بلندگو رو بزن زحمتبی -

. برداشت رو گوشی بوق هفت از بعد. بلندگو رو گذاشتم رو گوشی و رفتم بهش ایغرهچشم
 :بود گرفته خیلی صداش

  داداش؟ جانم -
 :گفتم عصبانیت با
  نبردی؟ خودت با رو تبچه چرا -

 :اومد غمگینش لحن و پوزخند صدای
 آوردم؟می خودم با باید چی برای رو ننگ یمایه اون -
 :گفتم بلندی نسبتاً صدای با. گرفتم آتیش حرفش این با
 مسئول تبچه قبال در باید. باباشی تو... . آوردیش دنیا به كه كردی غلط ننگه یمایه اگه -

 . باشی
 :گفت عصبی و كرد پوفی نیما. شد بلند و كرد ـغـلش*بـ شهراد. گریه زیر زد بهاره

 . خوامنمی رو نباشه عشقم مادرش كه ایبچه من -
 :گفتم باریدمی ازش كالفگی و عصبانیت كه صدایی با
 رو تبچه مسئولیت كه االنم. ستحامله گفتی و اومدی یهو... نیما نبود ما برنامه توی بچه -

 ... كنینمی قبول
 . نیست من یبچه اون درضمن... ننگه یمایه اون كه گفتم... هه -

 :گفتم تعجب با. شد باز اخمم
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  چی؟ یعنی -
 :گفت كالفگی با
... شده حامله ازش كه بوده كی با دیگه رها نیست معلوم... نیست من مال بچه اون -

 همین برای شد،می بیشتر ذهنیت هایدرگیری شدیمی متوجه اگه. بفهمی تو خواستمنمی
 . نگفتم بهت چیزی

 :داد ادامه تاكید با و
 . فعالً. برم باید االنم... نیست من یبچه هارهب -

 با بود كرده ـغـل*بـ رو بهاره كه طورهمون متعجب شهراد. اومد گوشی بوق صدای
 :گفت و كرد نگاه بهاره به باز دهن با و گرفت ازم رو گوشی. سمتم اومد آروم هایقدم

  ست؟ده*زام*ـرو*حـ بچه این یعنی -
 مهمی این به حقیقت. بودم عصبی خیلی نیما دست از. كردم نگاه هبهار به درهم هایاخم با
 . كردم فرو موهام تو رو دستم. بود كرده پنهون من از رو

 :گفت و كرد نگاه بهم شهراد
  بکنی؟ خوایمی كارچی حاال -

 :گفتم كالفه
 ... نداره خبر كارا این از كدومهیچ از اون. بگیم تونیمنمی هیچی نازی به -
  درسته؟. بگیم تونیمنمی چیزی كسی به كالً یعنی سپ -

 :گفت و انداخت باال ایشونه خیالبی كه دادم تکون سری
 و تیمارستانه االن كه هم رها. كرد نمیشه كاریش و افتاده كه اتفاقیه... حاال؟ چی كه خب -

 اعترافم كه گیرم حاال. بگیری اعتراف ازش تونینمی پس. شده دیوونه یه به تبدیل كالً
  بکنی؟ باهاش خوایمی كارچی كیه بچه این بابای بفهمی اگه. گرفتی ازش
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 و باال دادم رو ابروم تای یه. گفت مکث بدون رو جمالتش كل. كردم نگاه شهراد به متعجب
 :گفتم

 . نشی خفه بکش نفس -
 لمشغو دوباره و نشست روش و مبل سمت رفت بهاره با. نگفت چیزی و كشید عمیقی نفس
 . بود درست هاشحرف یهمه. شد بهاره با بازی
 سالمی و خم رو كمرش دید رو من تا ربابه. رفتم ناهارخوری میز سمت به و كردم پوفی
 . نشستم صندلی رو و دادم تکون براش سری حواسبی. كرد
 از رو دستم و میز رو گذاشتم رو آرنجم. كنه آماده رو مصبحانه تا رفت آشپزخونه به هم ربابه
 . موهام تو كردم فرو مشقیقه كنار

 بزرگ وقتی بهاره. نیماست یشناسنامه تو اسمش ولی نیست نیما یبچه بهاره كه درسته
 دست از لحظه یه برای. خورهمی ضربه كه معلومه خب مادر، نه داره پدر نه كه ببینه و بشه

 رو اصلیم خود داشتم كممك انگار. میاد بهاره سر بالیی چه كه چه من به. شدم عصبی خودم
 دل بچه یه برای داشتم حاال بکشم آدم تونستممی راحت كه منی. كردممی فراموش

 . مگونه رو نشست كوچیک دست یه كه دادم فشار هم روی محکم رو هامچشم. سوزوندممی
. میز روی بود گذاشته رو بهاره و بود نشسته صندلی رو كنارم شهراد. باال آوردم رو سرم

 . بود بهاره مال بود مگونه روی كه هم دستی
 رو دستم مچ محکم شهراد كه بشم بلند جام از خواستم. برداشتم مگونه روی از رو دستش
 :اومد جدیش صدای. گرفت

 .آرادل بشین -
 با و كرد ول رو دستم. نشستم صندلی روی میلیبی با و چرخوندم حدقه توی رو هامچشم

 :گفت عصبانیت
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 اول كه نازی از اون... كنین؟می پشت بهش دارین تونهمه كه چیه بچه این ـناه ـگ مگه -
 بهش كه نیما از اون... بود تفاوت بی بهش نسبت و دیدمی رو بهاره یگریه داشت صبح
. بنداز شقیافه به نگاه یه. ماهشه هفت فقط بچه این... تو از اینم... ننگ یمایه میگه

 بود، كرده گریه قدران صبح امروز بچه این كنین؟ رفتار باهاش جوریاین میاد دلتون طورچه
 . بود كبود صورتش و دادمی جون داشت

 :گفتم خودش مثل و زدم زل هاشچشم تو جسارت با
 اون به كردمنمی قبول اگه لعنتی منِ... قاتلم یه من... ... اَمكی من رفته یادت اینکه مثل -

... بیمارستان فرستادم رو بابام لعنتی منِ... . بودن كنارم خواهرام االن بریم قالبی تولد جشن
 داری انتظار تو االن و داره فاصله مرگ با قدم چند فقط و بیمارستانه من انتقام خاطربه بابام
  بدم؟ اهمیت بچه یک به من

 و مداو صبحانه سینی با ربابه. كردم مشت رو لرزیدنمی كه هاییدست. كرد نگاهم تعجب با
 . ربابه سمت گرفت رو بهاره شهراد. میز روی گذاشتش

 دستش كالفه شهراد. شد دور ما از سریع و كرد ـغـلش*بـ دید وخیم رو اوضاع كه هم اون
 :گفت و موهاش تو كرد فرو رو
  بوده؟ تو كار بابات تصادف یعنی -

 :گفت لب زیر و. داد تکون رو سرش ناباور. دادم تکون مثبت معنی به رو سرم
 . باشی آدمی همچین یه كردمنمی فکر -
 رو بغضم و میز رو گذاشتم رو سرم. شدم خرد حرفش با. رفت كنارم از سریع و شد بلند بعد و

  نمیده؟ حق بهم كسهیچ چرا. دادم قورت
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 حد از بیش شده نفرین مهمونی اون توی اگه. بیفته هااتفاق این شد باعث من لعنتی بابای
 رفتار خوب ما با هاشمهمون جلوی اون اگه. نداشتم وجود من االن بود دهنکر ـت*ـسـ*مـ

 . بودن كنارم خواهرهام االن كردنمی
. داشتم تهوع حالت احساس. بود بد حالم. لرزیدنمی هم هامدست و كردمی درد خیلی سرم
 . بیارم باال رو مگذشته كل خواستمی دلم

 :اومد ربابه و گوشیم زنگ صدای
 . زنهمی زنگ داره گوشیتون... نومخا -

 :بود رحیمی. دادم جواب و گرفتم ربابه از رو گوشی. برداشتم میز روی از رو سرم
 . خانوم سالم -
 :گفتم كالفگی و اخم با. بره كه كردم اشاره ربابه به
  شده؟ چی. علیک -
 :گفت ناراحتی و نگرانی با
 . دارم براتون بد نسبتاً خبر یه خانوم -

 :گفت و كرد مکثی. شد ترغلیظ ماخم
 . كردن فوت پدرتون متاسفانه -

 چون نشدم سوپرایز اصالً. تپیدمی محکم قلبم. كشهمی سوت داره گوشم كردممی احساس
 :گفتم نباشه مشخص لرزشش كردممی سعی كه صدایی با. داشتم رو اتفاق این انتظار

 . كن اس برام رو شقطعه و دیفر یشماره كنن دفنش خواستن هروقت... خب خیلی -
  ندارین؟ ایدیگه امر. خانوم چشم -
 :گفتم محکمی صدای با
 . نه -
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 . خداحافظ پس -
 :اومد سرم پشت از شهراد صدای. میز رو كردم پرت رو گوشی و قطع رو تماس

 كشتی؟ رو بابات كه هستی راضی االن -
 :گفتم و زدم لز هاشچشم به ناراحت. سمتش برگشتم. شدم بلند جام از
  بده؟ حالم بینینمی... نزن زبون زخم -

 :گفتم بغض با. پایین انداخت رو سرش
 عوضیم بابای اون... ندارم درستی حال خودمم خدابه... كنین؟نمی دركم كدومتونهیچ چرا -

  فهمی؟می... بفروشه رو آرامدل خواستمی... شد آرامدل مرگ باعث
 از تندتند. زدم بهش محکمی نسبتاً یوتنه شدم رد كنارش از عتسر با. گرفت گاز رو لبش

 . داخل رفتم و كردم باز رو اتاقم در. رفتم باال هاپله
 با. شد اتاقم وارد و بهم رسوند رو خودش سریع شهراد كه ببندم محکم رو در خواستم
 :گفتم عصبانیت و بغض حرص،

 . بیرون برو -
. بگیرم باال رو سرم شدم مجبور دیدنش برای كه بود نزدیک همب قدران. ایستاد رومروبه اومد

 :گفت آروم و زد زل هامچشم تو
 رو پدرت نبودی مجبور ولی كردی درستی كار نمیگم... میدم حق بهت من... شرمنده -

 . بده پس رو تقاصش كه كردمی كاری یه خدا بود زنده اگه. بکشی
 :گفتم و زدم تلخی ندپوزخ. شد جاری هامگونه روی از هاماشک

 بود خدا اگه خدا تازه... كردمی سال پنج این توی بکنه كاری بود قرار خدا اگه... خدا؟ -
 ...ببینم رو هاصحنه اون بچه منِ ذاشتنمی

 :زد تشر بهم اخم با
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 پیدا رو تو نازی شب اون نبود خدا اگه خدا... نبودی زنده االن تو نبود خدا اگه خدا -
 ... كردنمی
 تا كنه ـغـلم*بـ شدمی كاشکی. گفتمی راست. پایین انداختم رو سرم و گرفتم گاز رو لبم

 . بگیرم آروم ـوشش*غـ*آ تو همیشه مثل
 سر مگونه روی از اشک هایقطره شد باعث كه دادم فشار هم روی محکم رو هامچشم

 . بخوره
 هاشدست شهراد. كردم باز رو هامچشم. كردممی فراموش رو خودم داشتم جدی جدی انگار

 . كرد مشتشون راه بین ولی باال اومدن
 ششونه دور رو هامدست و ـغـلش*بـ تو كردم پرت رو خودم. كنه تحمل نتونستم دیگه

 . موهام روی رو شچونه و دورم گذاشت رو دستش آروم هم اون. كردم ـلـقـه*حـ
 :گفتم و زدم تلخی لبخند

 . ببینی رو من روی این نیست قرار دیگه بعد به االن همین از ولی كنارمی؛ كه ممنون -
 بندازه بهم نگاهی اینکه بدون. كرد ولم و كشید عمیقی نفس. شد زیاد دورم هاشدست فشار

 . شد خارج اتاق از
 كردم سعی و زدم خودم حالت به پوزخندی. كردم پاك رو مگونه روی هایاشک هامدست با

 . باشم سرد و مغرور آرایدل همون
*** 

 بکنه نگاهی بهم اینکه بدون. داخل اومد و كرد باز رو اتاقم در نازی تو، بیا گفتن از بعد
 :گفت استرس با و كشید رنگش لیمویی دامن و كت به دستی

  طوره؟چه لباسم -
 :گفتم عصبی و كالفه
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 . خوبه -
 :گفت و گرفت تحسین رنگ نگاهش رنگمشکی پیراهن توی دیدنم با. باال آورد رو سرش

 . مشکیه لباست كه حیف ولی شدی خوشگل خیلی -
 :گفت كه كردم نگاهش خیره اخم با
 . رسنمی االن كه صورتت به بزن چیزی یه زود نکردی؟ آرایش چرا تو دختر -

 نگاه دیدن با نازی. شده قرمز هامچشم دور كه بودم مطمئن. كردم نگاهش عصبی فقط
 . بیرون رفت ماتاق از و كرد ایسرفه عصبیم

 رو ریمل. كشیدم پلکم پشت احتیاط با رو چشم خط. آرایش میز صندلی روی نشستم اخم با
 . كشیدم هاممژه به هم سر پشت چندبار
 به رو قرمزرنگ مات رژ آخر در و كشیدم هامگونه روی كم خیلی رو رنگآجری رژگونه

 . بستم مچم دور هم رو رنگم طالیی ساعت. مالیدم هامـب*لـ
 با. بود تکمیل چی همه. ایستادم آینه جلوی و ریختم چپم یشونه روی رو مشده فر موهای
 . پایین رفتم هاپله از خرد اعصابی

 و ایستادن صف به سالن گوشه هامستخدم یهمه در زنگ صدای با. بودن تکاپو در همه
 ورود منتظر ورودی رد كنار هم ربابه و شهراد نازی، من،. خونه دورتادور هم بادیگاردها
 . بودیم من خواستگار

 بود سالش پنجاه حدود كه مردی همه از اول. رفت استقبالشون به نازی. كرد باز رو در ربابه
 با نازی از بعد. بشه مچاله مقیافه شد باعث كه كرد ـی*سـ*ـو*روبـ نازی با. شد وارد

 . داد دست شهراد
 :گفت و كرد زری رو هاشچشم. ایستاد رومروبه و اومد

  درسته؟. باشی آرادل باید تو -
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 :گفتم سرد و كردم غلیظی اخم ش*ـیـز*هـ نگاه خاطربه
 .درسته -
 داشت تشریف بنده خواستگار كه پسرشون اون بعد. شد دور ازم و داد تکون سری رضایت با

 با و كرد ـی*سـ*ـو*روبـ نازی با خانومه. اومد بود ساله چهل حدوداً كه خانومی با همراه
 . داد دست شهراد

 :گفت لبخند با و كرد دراز سمتم به رو دستش. من سمت اومد
 . عزیزم سالم -

 :گفت و شد ترپررنگ لبخندش. دادم تکون سری و گرفتم رو دستش خشک خیلی
 . باشه حد این در كردمنمی فکر ولی شنیدم زیاد رو غرورت تعریف -

. سمتم اومد پسره. رفت و شد رد كنارم از ناز اب. نگفتم چیزی و زدم رنگیكم پوزخند
 :گفت افتاده سری با و سمتم گرفت رو بود دستش كه گلیدسته

 . سالم -
 رفت و گرفت پسره از رو گلدسته و اومد سریع. كردم اشاره ربابه به و دادم تکون سری
 . مادرش پدر سمت رفت هم پسره. آشپزخونه سمت
 طرفاون از كه ببنده محکم رو سالن در خواست شهراد. بشینن كه كرد دعوتشون نازی

 . شهراد سمت اومد نگاهشون همه. اومد دختر یه بلند اخ صدای
 با و داخل اومد بود دماغش رو دستش كهدرحالی جوونی دختر. كرد باز رو در پریده رنگی با

 :گفت ناله
  ؟بستینش كه ندیدین در پشت رو من مگه... شد له دماغم مامی وای -

 گفتن با نمیگه چیزی شهراد دید وقتی دختره. خنده زیر نزنه تا گرفت گاز رو لبش شهراد
 . شد رد ازكنارمون «ایش» منفور یكلمه
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 رو راستم پای. نشستم جمعیت از مبل دورترین روی رفتم منم. نشستن مبل روی همه
 . دادم گوش هاشونحرف به خونسرد و چپم پای روی انداختم
 :گفت كردمی نگاه ویال دورتادور به كه طورهمون پسره مامان

 . دارین بادیگارد همه چه ماشااهلل -
 :گفت و داد تکون سری نازی

 . ستخونه داخل یعتیقه وسایل خاطربه همه اینا... درسته -
 كردم اشاره هامستخدم به. شروینه ورود خاطربه همه اینا كه نداره خبر پیچاره. زدم پوزخندی

 . رفتن كنارمون از و كردن خم رو كمرشون هم با زمانهم همه. نبر كه
 صدای با و مامانش سمت كرد رو روش دادمی مالش رو عملیش دماغ كه درحالی دختره
 :گفت نازكی

  نشده؟ كج كه دماغم مامی -
 :گفت و كرد اشاره شهراد به ابرو با. زد لبخندی مامانش

 . صافه صافِ. جانمامان نه -
 تای یه. كرد صاف رو روسریش پایین انداخت رو سرش سریع. كرد شهراد به گاهین دختر
 . كردم نگاه شهراد به. باال انداختم رو ابروم

 خوردن داشت درصد99 احتمال به. كردمی تایپ رو چیزی خنده با و بود گوشیش تو سرش
 . كردمی تعریف كسی برای رو دختره دماغ
 پدر. میز رو گذاشتن رو چیزهمه و اومدن پذیرایی هایظرف با دیگه مستخدم چند و ربابه
 پسره و من كه شد قرار ازدواج بهراجع صحبت از بعد. مطلب اصل سر رفت زود خیلی پسره
 . شد خرد اعصابم قدرچه وسط این كه بماند. كنیم صحبت تا باغ به بریم



 

 

247 

 

  نوازش رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 آرادل

 بدون و كردم بازش. رفتم در سمت به غلیظ اخم یک با همراه و شدم بلند جام از میلیبی با
 . باغ تو رفتم پسره به توجه
. نشستم هاصندلی از یکی روی و رفتم آالچیق سمت به. داشتبرمی قدم آروم سرم پشت
 صدای كه كردممی نگاه باغ هایگل به داشتم اخم با و سکوت تو. نشست رومروبه هم پسره
 . اومد كسی هایقدم

 كه كردم نگاهش اخم با. نشست من كنار دقیقاً و ومدا چای و شیرینی ظرف با شهراد
 :گفت لبخند با پسره به رو خیالبی
  بود؟ چی اسمتون -

 رنگیكم اخم با و كرد نگاهی بود چسبیده من به كه شهرادی به. باال آورد رو سرش پسره
 :گفت

 . هستم امیر -
 :گفت و داد تکون سری شهراد

 . كن صحبت یدار كه شغلی بهراجع امیرجان خب -
 فقط. نفهمیدم هاشحرف از هیچی. كردن صحبت به كرد شروع و داد تکون سری امیر

 من حرص این و كردمی نگاه امیر به داشت خونسرد خیلی. بود شهراد سمت اخم با نگاهم
 رو شیرینی ظرف دادمی تکون تایید ینشونه به رو سرش كه طورهمون. آوردمی در رو

 . گرفت امیر سمت
 رنگ زد گاز یه و گذاشت دهنش رو شیرینی تا. كرد تشکر و برداشت دونه یه اخم اب

 . كردن سرفه به كرد شروع و شد قرمز صورتش
 چای هم اون. امیر دست داد رو چای نخنده، تا بود گرفته گاز رو لبش كه طورهمون شهراد

 . كنه سرفه بدتر شد باعث كه خوردش مکث بدون و گرفت رو
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 از سریع امیر. ریخته چیزی چای و شیرینی توی حتماً كه فهمیدم شهراد ریز یدهخن دیدن با
 . دوید ویال سمت به و بلند جاش
 داد تکون برام دستی زدمی سوت كه طورهمون. شد بلند كنارم از و كرد ایخندهتک شهراد

 .شدم خیره شهراد خالی جای به متعجب. شد دور ازم و
 با شهراد و نازی امیر، یخانواده و شد باز ویال در یهو كه دمبو نشسته متعجب جاهمون

 و سرد خیلی كه پرسیدن رو جواب ازم عصبی حالت با امیر یخانواده. باغ تو اومدن سروصدا
 . منفیه جوابم گفتم خشک

 البته كه كرد دادوبیداد كلی نازی رفتن اونا اینکه از بعد. شد عصبانی قدرچه نازی كه بماند
 . آوردم پناه اتاقم به و دستش دادم درشت جواب تا چند. نشستم خونسرد هم من
 و هامستخدم یپرونده و میزتحریرم پشت نشستم خرد اعصابی با هاملباس تعویض از بعد

 . كنم شمطالعه تا گذاشتم میز روی رو بود خریده برام نیما كه رو شروین بادیگاردهای
 سی حدود همه. كردم نگاه شخصیشون اطالعات و هاکسع به. خدمتکار دو و بادیگارد پنج

 . بود هم هاشونتلفن یشماره. بودن جوون و بود سالشون
. دادممی توضیح براشون رو نقشه و ذاشتممی مالقات قرار باهاشون تک به تک باید

 من با شدن حاضر همین برای داشتن، زیاد یكینه هم شروین از و نداشتن ایخانواده
 . كنن همکاری

 تعداد تونستممی اونا از استفاده با. بگیرن ازم میلیون پنجاه كدومشون هر شد قرار البته
 . بشم متوجه رو...  و مخفی هایراه خروجی، هایدر تعداد ها،دوربین

 رو من شروین بعد. بشم شروین خونه وارد دخترها اون از یکی عنوان به تونممی وقتاون
 یهمه جااون. خرهمی رو من شهراد مهمونی توی. كنهمی ونیمهم وارد مزایده برای

 . میشه محسوب مثبت امتیاز یه این و موننمی شروین خونه توی رو شب هاخریدار
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 یه فیلم و كنهمی هک رو اتاق دوربین نیما میریم، خواب اتاق به شهراد و من كه موقعی
 . ذارهیم رو هستن شهراد و من به شبیه كه دیگه پسر و دختر
 پسر یه و كاره اون دختر یه بادیگارد اون. میشه گرفته بادیگاردها از یکی كمک با فیلم اون
 از و اتاق توی برتشونمی. كنهمی گریم شهراد و من به شبیه هامستخدم از یکی كمک با رو

 وارد شهراد و من وقتی. فرستهمی من برای و گیرهمی فیلم میارن وجود به كه ایصحنه
 شد هک دوربین وقتی. ذارهمی رو اونا فیلم و كنهمی هک رو اتاق دوربین نیما میشیم اتاق
 . گردیممی شروین و من مدارك دنبال و میایم بیرون اتاق از شهراد و من

. دارمبرمی خودم با رو شروین مدارك و زنممی آتیش رو خودم مدارك كردم پیداشون وقتی
 شروین مدارك زود صبح و كنیممی فرار شروین ویالی از رادشه با بشه صبح اینکه از قبل

 . كننمی اعدامش بعد و دستگیر رو شروین هم اونا. میدیم پلیس دست رو
 خریدمی رو من شهراد جای به ایدیگه فرد اگه. داشت باالیی خیلی ریسک نقشه انجام
 مرگمون احتمال گیرنب مدارك كردن پیدا موقع رو شهراد و من اگه یا بود تموم چیزهمه

 . بود صددرصد
 شهراد اگه. داشتم شک شهراد اومدن به اما بودم مطمئن ماموریت برای نیما اومدن از

 . شدمی سخت خیلی كارم اومدنمی
 از باید. بذارم شهراد جای رو اعتمادی مورد و مناسب شخص تا كنم صبر ماه یه حدود باید
 . بده رو جوابم نکنم فکر نبردم براش رو سرشپ چون ولی بگیرم اطالعات بیشتر لیال
 ساعت به. لیال سراغ برم میشم مجبور ندونن مهمونی بهراجع چیزی هامستخدم این اگه

 . بود شب نیم و ده. كردم نگاه اتاقم توی
 تا پنج از بعد. گرفتم رو بود الهه اسمش كه خدمتکارها از یکی شماره و برداشتم رو گوشیم

 :داد جواب سریع بوق
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 . خانوم سالم -
 :گفتم سردی با. زنمب زنگ قراره من كه بود گفته بهشون نیما انگار. باال رفت ابروم تای یه
 كنی؟ صحبت تونیمی. سالم علیک -
 :گفت استرس با
 . بیرون اومدم دستشویی یبهونه به. خانوم بله -

 :گفتم و دادم تکون سری
  بیای؟ تونیمی كی. بدم توضیح برات رو نقشه تا ببینمت باید... خوبه -
 :گفت لرزونی صدای با
 . بیرون بیام ویال از تونمنمی دیگه ماه یک تا من و شده تموم مرخصیم امروز همین خانوم -

 :گفتم عصبانیت با. كردم مشت رو دستم و گفتم لب زیر لعنتی
  چی؟ دیگه خدمتکاره اون -

 :گفت آروم
 . داریم مرخصی بعد روز سه تا ماه اول از مونهمه. تونهنمی اونم -

 :گفتم و زدم چنگ موهام به كالفه
  فهمیدی؟. خدمتکار یکی اون با حتی. كنینمی صحبت كسهیچ با من تماس بهراجع -
 . خانوم بله -
 :گفتم محکمی صدای و جدیت با
 چند این توی. كن جمع رو حواست خوب. گیرممی تماس باهات ماه همین یکم و سی من -
 . كنی جور برام رو مکانشون و هادوربین بادیگاردا، مستخدما، یهمه تعداد برام باید فتهه

 :گفت محکم
 . كنمنمی امیدتون نا. خانوم بله -
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 :گفت آرومی صدای با كه گفتم ایخوبه لب زیر
  ندارین؟ كاری. كننمی صدام دارن خانوم -
 . بری تونیمی. نه -
 . خداحافظ. خانوم چشم -

. میز روی انداختم رو گوشیم. افتهمی عقب ماه یه برای منقشه. كردم قطع رو تماس یعصب
 . كردم مطالعه رو پرونده دوباره

 . بود زود االن ولی دادم؛می توضیح رو نقشه شهراد و نیما برای باید
 نفس. نشست ـبم*لـ روی محوی خیلی لبخند. افتادم كارهاش و شهراد یاد لحظه یه برای

 . شدم بلند میز پشت از و كشیدم صداداری عمیقِ
 كه خنکی باد. كردم باز رو درش. رفتم بالکن سمت به و برداشتم میز روی از رو گوشی

 . نشستم روش و چوبیم صندلی سمت رفتم آروم هایقدم با. دادمی بهم خوبی حس وزیدمی
 كسهیچ. خودم دبختیب برای بزنم زار و بشینم فقط خواستمی دلم. بود گرفته دلم عجیب

 . گیرهمی عقم افتممی پدرم كارای یاد وقتی. كنه درك رو من تونستنمی
 سرد بدنم كلِ. كردمی درد خیلی داشتم كه بغضی شدت از گلوم. شد جمع هامچشم تو اشک
 . شدن جاری هامگونه روی گوله گوله هاماشک هامچشم بستن با. بود شده
 ... واستخمی مرگ دلم امشب قدرچه

*** 
 شهراد
 سیگاری. كردممی نگاه بود نشسته بالکن روی كه آراییدل به و بودم شده قایم درخت پشت

 . زدم بهش عمیقی پک و كردم روشن
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 آرام فهمیدمی اگه یعنی. بود كرده مشغول رو فکرم عجیب رفتارهاش و دختر این یگذشته
  داد؟می نشون العملیعکس چه دیدنش بود اومده

 و دادم تکیه سرم پشت درخت به. گرفتم آرادل از چشم. زدم سیگارم به ایدیگه کپ
 . اومد ویولون صدای بعد لحظه چند. زدم ایدیگه پک. بستم رو هامچشم
 وسط. تپیدن به كرد شروع محکم قلبم حالت اون توی آرادل دیدن با. كردم باز رو هامچشم
 . خوردمی تکون باد وزش با بلندش وهایم. زدمی ویولون و بود ایستاده بالکن
 دیدم وقتی افتاد دستم از سیگار. بود دیگه دنیای یه تو كالً انگار. بود بسته رو هاشچشم

 به كرد شروع بلند صدای با و پوشوند دستش با رو صورتش. زمین روی افتاد زانو با آرادل
 . منداشت رو هاشگریه دیدن طاقت. كشید تیر قلبم. كردن گریه

 قدرچه. كردممی گریه پاشپابه هم من كردمی گریه اون هروقت كه یادمه بچگی همون از
 قدرچه. بستم رو هامچشم. نرم جلو وقت یه تا كردم مشت رو هامدست. آرادل این بود غریب
 با كنممی كارچی دارم من. كردم لعنت رو خودم فکر این با. بود قشنگ شگریه صدای
  خودم؟

 به. بود آزاردهنده برام قلبم صدای. كردم باز رو هامچشم. شد قطع شگریه صدای مك كم
 . كردمی نگاه آسمون به و بود داده تکیه بالکن دیوار

. بود بد و عجیب خیلی حالتم. شد سرد بدنم تمام یهو كشته آدم حال به تا اینکه فکر با
 نزدیک همبه دوران اون تو قدرچه. هامونبچگی زمان به گشتبرمی چیز همه كاشکی

 توی آرامدل و آرام و بودیم تیم یه توی آرادل و من كردیممی بازی هروقت همیشه. بودیم
 . دیگه تیم یه
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. اومدمی آرادل پدر و سارا بیداد و داد صدای شونخونه رفتممی سرزده كه اوقات بعضی
 رو حواسشون تا كشتممی رو خودم. شدنمی مچاله خودشون تو دیوار یگوشه هم دخترها

 . كنم پرت
 دیوار از كهدرحالی افتاده سری با. اومدم در فکر از شده بلند جاش از آرادل اینکه دیدن با

 . رفت اتاقش داخل گرفتمی كمک
 داخل و بخوره تکون اتاقش یپرده شدمی باعث وزیدمی كه بادی و اتاقش روشن چراغ

 . یستادا اتاقش وسط. بشه دیده اتاقش
 اتاقش از رو نگاهم. ندیدم چیزی دیگه. كرد خاموش رو اتاقش برق و زد موهاش به چنگی
 . زدم موهام به چنگی كالفه. اومدنمی خوابم اصالً. گرفتم
 یهمه شد باز نازی یخونه به پاش كه وقتی از. شناختممی رو آرادل بود وقت خیلی

 زنگ بهم نیما همیشه. عمومه دختر كه دونستمنمی اما بودم گرفته نیما از رو اطالعاتش
 موقعی همین خاطربه. كردمی صحبت باهام دادمی انجام كه كارایی و آرادل بهراجع و زدمی
 یه و بود فرستاده نازی خود اصل در رو احمد. نکردم تعجب خیلی كرد شلیک احمد به كه

 خواستمی. شروینه هایجاسوس جزو احمد مثالً انگار كه بود كرده سازیصحنه جوری
 هیچی نازی كه كنهمی فکر آرادل. میده نشون شروین بهراجع العملیعکس چه آرادل ببینه

 . داره خبر آرادل كارهای همه از نازی كه صورتی در دونهنمی شروین مورد در
 شده اختهشن قبل از برام دختر این. بودم كرده صحبت آرادل مورد در هم ربابه با حتی من
 .بود

*** 
 :گفتم كردممی روشن سیگاری كه طورهمون

  كنم؟ كارچی نظرتبه. ندارم همراهی هیچ و دوستامه از یکی عروسی امشب -
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 :اومد گوشی پشت از نیما غمگین صدای
 ... دونمنمی -

 :گفتم و كردم پوفی
  چته؟ -

 :گفت و كشید آهی
 ... كنم فراموشش تونمنمی -

 :گفتم و كردم اخمی. زدم سیگارم به پکی
 ... كنی فراموشش بتونی تا رفتی تو -

 :اومد خشمگینش صدای
 ... كردی فرار رزیتا دست از كه تو مثل درست و ترسو یه عین... كردم فرار... نه -

 :گفتم عصبی نسبتاً صدای با. شد ترغلیظ اخمم. نداشت خبر رزیتا یقضیه از نیما
 دوباره بتونم تا دور جای یه رفتم. نکردم فرار من... نزن حرف الکی دونینمی چیزی وقتی -

 . شدم هم موفق البته كه بسازم رو خودم
 :گفت پشیمونی با بعد لحظه چند. شد ایجاد سکوت بینمون

 . نیست خودم دست حرفام و كارا... كردم ناراحتت اگه ببخش -
 :كنم عوض رو بحث كردم سعی و كشیدم عمیقی نفس

  داره؟ حقیقت نیست تبچه بهاره گفتی اینکه راستی.. .نیست مهم -
 :گفت تفاوتبی
 . داره حقیقت... آره -
 :گفتم و باال دادم رو ابروم تای یه اومد خط پشت از كه دختری صدای با
  بود؟ كی صدای -
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 :گفت خونسرد
 . بود اون صدای االن اینم... میرم شناسروان پیش -

 :گفتم ایكشیده لحن با و زدم سیگارم به ایدیگه پک
 . زننمی صدا ناز با قدران رو بیمارشون اسم وراون شناسایروان دونستمنمی... آهان -

 :گفت آرومی صدای با. شده عصبی حرفم این از االن كه بودم مطمئن
 . خداحافظ. مشاوره برای برم باید االنم... بدم فحشت تونمنمی جلوش كه حیف -

 خاموشش و زدم سیگارم به عمیقی پک. كردم قطع رو تماس و تمگف لبی زیر خداحافظ
 . بیرون رفتم اتاق از و شدم بلند تختم روی از. شلوارم جیب تو گذاشتم رو گوشی. كردم
 سمت رفت نگاهم. پایین رفتم هاپله از آروم و شلوارم جیب تو كردم رو راستم دست

 . بلند ته تا صداش و بود روشن كه تلوزیونی
. نشسته مبل رو كه دیدم رو آرادل برم برگشتم تا. كردم خاموشش و رفتم سمتش به ماخ با

 . بود شده خیره خاموش تلوزیون به اخم با و بود گوشش تو هندزفری
. سمتش رفتم رفته باال ابروهای با. بود ندیده رو من و بود دیگه جای یه حواسش كالً انگار
 . پرید جاش از یهو كه پهلوش تو كردم فرو سریع رو انگشتم. دیدنمی رو من اصالً
 :گفت عصبانیت با و آورد در گوشش از رو هندزفریش سریع

  كنی؟می جوریاین چرا -
 :گفتم الکی و زدم مرموزی لبخند

 . كردم رو كاراین همین برای ندادی جواب زدم صدات چی هر -
 :گفت غلیظی اخم با
 . نزدی صدام اصالً تو... نگو دروغ -
 :گفتم شده گرد هایچشم با
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  فهمیدی؟ كجا از تو -
 :گفت و داد نشون رو هندزفری رنگیكم اخم با
 . بشنوم رو مستخدما زدن حرف صدای تا گذاشتم كار ویال كل توی كه شنوده جور یه این -
 :گفت و كرد اشاره گوشیش به بعد و
 . بشنوم رو ویال از قسمت كدوم صدای كه كنم تنظیم تونممی هم گوشی توی از و -
 :گفتم حیرت با
 . جالب قدرچه... من خدای -
 :دادم ادامه هیجان با
  بشنوم؟ منم میدی -

 رو هندزفری. كرد تنظیم رو چیزی گوشیش توی از و دستم داد رو هندزفری حرفی هیچبی
 :باال رفت ابروهام خدمتکار تا دو صدای شنیدن با. گذاشتمش گوشم توی

 ... خونه برگشتن همدیگه با شب دیدم خودم... بابا آره -
 :گفت خدمتکار یکی اون. بود جوون خیلی صداش

 به میره بشنوه یکی. نکن بحث دیگه هم تو... آقا نه كاراست این اهل خانوم نه... بابا نه -
 . ستشده تموم كارت وقتاون. میگه خانوم

 تونهمی ایدیگه معنی ونهخ میاد شبنصفه غریبه پسر یه با یکی وقتی آخه... بابا ای -
 از نیست معلوم كه خانومم... عادیه كارا این براش و برگشته خارج از تازه كه آقا باشه؟ داشته
 ... اومده كجا

 . میاره رو دخلت گفتی چی سرش پشت بفهمه خانوم اگر... دیوونه كن بس -
. نشنیدم رو صداشون دیگه بود هاظرف شستن یدهندهنشون كه آب شرشر صدای با

 . آرادل به دادمش و آوردم در گوشم توی از رو هندزفری
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 :گفت و كرد نگاهم مشکوك آرادل كه كردم غلیظی اخم
  شنیدی؟ چی -

 قسمت یه گوشیش توی از نمیدم رو جوابش دید وقتی. نگم یا بگم بهش دونستمنمی
 . گوشش توی گذاشت رو هندزفری. آورد رو ایدیگه

 هاشاخم لحظه هر آرادل چون نبود؛ سختی كار بودن شده ضبط اصداه اینکه زدن حدس
 خشمگین و شد بلند. درآورد گوشش از رو هندزفری عصبانیت با. هم تو رفتنمی بیشتر
 :گفت

 ... عوضیا كشمتونمی -
 :گفتم اخم با و گرفتم بازوهاش از. جلوش رفتم سریع

 . آرادل نرو -
 :گفت بلندی نسبتاً صدای با و زد زل هامچشم تو خشم با
 .برم بذار... شهراد كن ولم -
 :گفتم اخم همون با
 تو بذار. كن ولشون. میاری سرشون بالیی چه نیست معلوم بری بذارم اگه... كنمنمی ولت -

 . بشن غرق تهمت و غیبت
 رو خودش داره دونستممی. گرفت گاز رو لبش و راست سمت چرخوند رو سرش عصبی
 :گفتم آروم. دهنم تو زنهن تا كنهمی كنترل

 ... ها پیششون نری... كنم ولت خواممی -
 از رو گوشیش و هندزفری. عقب رفت قدم یه. كردم ولش آروم. داد تکون رو سرش كالفه
 روی. گرفتم ازش رو نگاهم كالفه. شد رد كنارم از بهم تنه یک زدن با و برداشت میز روی
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 هست كسی ببینم تا هاممخاطب توی رفتم. ردمدرآو جیبم توی از رو گوشیم. نشستم مبل
 . نه یا عروسی برم باهاش كه

 یه به نیاز همین برای. بیاد هم رزیتا داشت امکان مهمونی این توی. نداشتم رو كسیهیچ
 كارم این نبود معلوم البته. كنم ـک*ـریـ*ـحـ*تـ رو رزیتا حسادت بتونم تا داشتم دختر

 . نداشت رضر كه امتحانش ولی بده جواب
 ببرم خودم با رو آرادل تونممی اینکه فکر با. میز رو انداختم رو گوش پوف كلمه گفتن با

 زدم بهش كه حرفی خاطربه. بیاد باهام نکنم فکر اما نشست ـبم*لـ روی مرموزی لبخند
 آدمی همچین یه كردمنمی فکر» شد تکرار گوشم تو خودم صدای. عصبیه دستم از حتماً
 . «باشی

 تهمت بهش شدم باعث هم االن همین تازه. شدم پشیمون حرف این زدن از بعد قدرچه
 . بود پنج ساعت. كردم نگاه مچیم ساعت به. بزنن
 در جلوی. باال رفتم یکی دوتا رو هاپله. شدم بلند جام از یهویی تصمیم یک در و كردم پوفی

. زدم در به ایتقه. كنم ظحف رو خودم خونسردی تا كشیدم عمیقی نفس. ایستادم اتاقش
 . كردم باز رو در آروم تو بیا گفت وقتی

 رفت شد دود شهمه اخمش این با داشتم امیدواری هرچی. هم تو رفت هاشاخم دیدنم با
 :اومدم خودم به صداش با. هوا
  داشتی؟ كاری -

 :گفتم شده هول
 . دونمنمی... نه... آره -
 :گفتم كالفه و كردم وفیپ. كرد نگاهم رفته باال ابروهای با
 . بیای دوستم عروسی به باهام امشب كه خواممی ازت -
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 آرادل

 :گفتم عصبی و كالفه كه بگه چیزی خواست. كرد اخمی
 . دارم احتیاج اومدنت به... كنممی خواهش ازت -

 مظلوم بنابراین بردم،می خودم با رو آرادل باید داشتم كه اینقشه برای من. نگفت هیچی
 :گفتم

 ... كنممی خواهش -
 بعدِ. بست رو هاشچشم و پیشونیش رو گذاشت رو دستش. دزدید ازم رو نگاهش. شد كالفه

 :گفت چندلحظه
 . میام... خب خیلی -

*** 
 آرادل

 اذیتم كمی هامكفش. هاپله سمت رفتم آروم. بیرون اومدم اتاقم از گوشی برداشتن با
 . پایین فتمر هاپله از. نبود مهم خیلی ولی كردنمی

 با. چرخوندمی میز روی رو گوشیش و بود نشسته مبل روی مشکی سرتاپا تیپ با شهراد
 . دوخت بهم رو نگاهش هامكفش صدای

 تو كرد رو هاشدست و داد باال رو پیراهنش هایآستین. شد بلند جاش از رنگیكم اخم با
 . بود سرد زیادی هوا .كردم بازش و رفتم ویال در سمت به محکم هایقدم با. جیبش
 به. اومد سرم پشت شهراد. شدم خارج ویال از و كردم لعنت پالتو نپوشیدن برای رو خودم
 در دم نگهبان برای بوقی و كرد روشن رو ماشین. نشستیم داخلش و رفتیم ماشینش سمت

 . شد خارج ویال كل از و كرد حركت آروم شهراد. كرد باز رو در سریع هم اون. زد
. پایین دادم رو ماشین یشیشه. كرد زیاد هم رو ماشین سرعت ضبط صدای كردن ندبل با

 تو. بود گرفته ضرب فرمون رو و خوندمی بلند بلند آهنگ با. بود باال خیلی ماشین سرعت
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 متر یه شد باعث كه كرد بلندتر رو ضبط صدای یهو كه بودم سرد هوای اون حال و حس
 :باال بپرم

 نگاش عاشق شده من دل وای وای وای -
 چشاش پریشون میشم دونستمنمی كه وای
 اون دیوونه شده من دل وای وای وای
 اون موی ـسـت*مـ اسیر من یدیوونه دل

 :خوند آهنگ با و كرد ایخندهتک بکنه نگاهم اینکه بدون. كردم نگاه بهش حرص با
 تو در عاشقانه حس یه... من -
 من در جاودانه عشق یه... تو

 رویات بدون پرم و بال بی ...من
 دنیات بدون سرم تاجبی

 از. كنم كنترل رو حرصم بتونم تا كشیدم عمیقی نفس. گرفتم ازش رو نگاهم و كردم پوفی
 . بودم داده بهش رو دنیا انگار لحظه اون. بود شنگول خیلی میام گفتم بهش كه وقتی
 امشب در بودنم خوشگل یبرا پافشاریش و اصرار این بودم مطمئن. كردم شک بهش خیلی

. بود خودشون ویالی توی عروسیشون. تهران رسیدیم بعد ساعت نیم حدود. داره دلیلی یه
 . كرد پارك باغ توی رو ماشین شهراد. رسیدیم ویال به زود خیلی

 برگشتم و كردم مشت رو دستم. بستم رو هامچشم. كرد قفل رو در كه بشم پیاده خواستم
 :گفت آروم كردمی نگاه هامچشم به كه طورهمون. كردم زبا رو هامچشم. سمتش

 .نشی شوكه شنیدی من بهراجع چیزی شخصی از اگه -
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 كردم پوفی. شد پیاده و كرد باز رو در قفل سریع كه چیه منظورت بگم خواستم. كردم اخمی
 زشا رو نگاهم. كرد باز رو من سمت در اومد و زد دور رو ماشین. شدم خیره بهش عصبی و

 . شدم پیاده ماشین از خرد اعصابی با و گرفتم
 رو عصبیم نگاه. جلوم گرفت رو بازوش و بست رو در. بود عجیب خیلی امروز مرد این رفتار

 :گفت كالفگی با كه بهش دوختم
 . كننمی نگاهمون دارن همه... آرادل خدا رو تو -

 و زدم پوزخندی. نگفت زیچی ولی شد؛ درهم هاشاخم. گرفتم دستم توی رو بازوش محکم
 دوتا. رفتیم ویال در سمت به. اومدنمی موسیقی صدای اصالً باغ توی. گرفتم ازش رو نگاهم

 آدم كمی تعداد كه شدیم متری دویست حدود سالن یه وارد. كردن باز برامون رو در نگهبان
 در اون از یدبا عروسی به ورود برای كه زدم حدس رنگایقهوه بزرگ در دیدن با. بود توش

 . بشیم رد
. گرفتم نرمال خیلی رو شهراد بازوی دوباره. دادم رو گوشیم و شال مانتو، در كنار خدمتکار به

 :گفت و گوشم نزدیک آورد رو سرش
 . شدی زیبا خیلی -

 ازش رو نگاهم آروم. كرد نگاه روروبه به سریع كه كردم نگاه بهش و چرخوندم رو سرم
. كردن باز رو در نگهبان دوتا دوباره كه رفتیم در سمت به هم با. دمز محوی لبخند و گرفتم

 . آورد هجوم سمتم به نوشیدنی و سیگار و عطر بوی ایقهوه درِ اون شدن باز با
 نظربه كوچیک زیاد، جمعیت این با اما بود؛ بزرگی خیلی ویالی. هم تو رفت كمی هاماخم
 درحال خرابی وضع با وسط اون هاجوون. بود بلند خیلی آهنگ صدای. رسیدمی

 نگاه دیدن با كه كردم نگاه شهراد به و گرفتم ازشون رو نگاهم سریع. بودن ـصیدن*قـ*ر
 :گفت زدمی موج التماس توش كه آرومی صدای با. شدم میخکوب شخیره
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 . نره یادت ماشین تو حرفای -
 كه جمعیتی كنار از ههمدیگ با. گرفتم ازش رو نگاهم و دادم تکون رو سرم سختی به

 بشینیم خواستیم تا. رفتیم سالن یگوشه هایمبل سمت به و شدیم رد ـصیدن*قـ*رمی
 :شد كارمون این از مانع كه اومد دختری صدای

 ... ببینمت جااین كردمنمی فکر -
 رو مردی بازوی كه درحالی سفیدرنگ یدكلته لباس با دختری. برگشتیم صدا سمت به

 :گفت اخم با شهراد. بود ایستاده رومونوبهر بود گرفته
  نه؟ مگه. میان ویال این به زیاد خیانتکار آدمای اصوالً... آره -

. عملی یگونه و دماغ با درشت سبز هایچشم. دختره یقیافه كردن اسکن به كردم شروع
 زیبا هانداز از بیش رو شقیافه و بود تضاد در پوستش سفیدی با رنگشمشکی لَـخت موهای

 كمی با و كرد اشاره من به شهراد حرف به توجه بدون و زد پوزخندی دختره. كردمی
 :گفت حسادت

  كنی؟نمی معرفی -
 :گفت و شد خیره من به لبخند با شهراد

 . آرادل نامزدم -
 فشرده دستم توی بازوش. بیرون زنهمی مـه*ـیـنـ*سـ از محکم قلبم االن كردم احساس

 :گفت و كرد اشاره خترهد همون به. شد
 . هستن رزیتا هم ایشون -

 :گفت و سمتم گرفت رو دستش مصنوعی لبخند با رزیتا
 . جان آرادل شدم خوشحال آشناییت از -

 :گفت و كرد اشاره كناریش مرد به رزیتا. نزدم حرفی و گرفتم میلیبی با رو دستش
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- my friendمیالد م . 
 پوزخند دیدن با رزیتا. داد تکون سر من برای و داد دست ادشهر با میالد. زد پوزخندی شهراد
 :گفت من به رو و زد مرموزی لبخند شهراد

  گفته؟ چیزی بهت نامزدیمون بهراجع جان شهراد -
 شهراد بازوی روی رو دستم فشار كردم سعی. نمیاد باال نفسم كردم احساس حرفش این با

 . بود شده نفرین امشب. كنم كمتر
 :گفتم باشه سرد كردممی سعی كه لحنی با. كنم بهتر رو حالم تا كشیدم یعمیق نفس

 .كنهنمی پنهون من از رو چیزی شهراد -
 :گفت و كشید رو میالد دست شده، ضایع نده نشون اینکه برای. رفت بین از رزیتا لبخند

 . ـصیم*قـ*بر یکم بریم بیا... منه یعالقه مورد آهنگِ این عزیزم -
 روروبه به خشمگین و نشستم مبل روی. شدن خم زانوهام رفتنشون با. شدن دور ما از بعد و

 رو سرش. هاشدست تو گرفت رو مشدهمشت دست. نشست كنارم سریع شهراد. شدم خیره
 :گفت آروم و ناراحت و گوشم نزدیک آورد

 ... ببخشید آرادل -
 كردممی سعی كهدرحالی. دبو كم خیلی هامونصورت فاصله. دوختم بهش رو عصبیم نگاه

 :گفتم بمونه آروم و نشه بلند صدام
 كه بفهمم باید االن خودم وقتاون كردم تعریف تو برای رو زندگیم نصفِ من... ببخشم؟ -
  داشتی؟ نامزد تو

 :گفت ناراحت و داد تکون رو سرش
 . میدم توضیح برات... خدابه تمشرمنده من -



 

 

264 

 

  نوازش رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 آرادل

 تا. شد خیره جایی به. كرد نگاه اطراف به و برگردوند رو شسر كه كردم نگاهش فقط اخم با
 اومد. بایستم كرد مجبورم و گرفت رو دستم. شد بلند كنهمی نگاه چی به ببینم خواستم

 :گفت آروم و ایستاد كمی فاصله با رومروبه
 . میدم توضیح رو چیز همه برات خدابه -

 :گفتم رنگیكم اخم با و پایین انداختم رو سرم
 ... پرسیدم جاییبی سوال من... بدی توضیح برام نیستی مجبور -

 :گفتم و كشیدم رو دستش بزنه حرفی بذارم اینکه بدون و كردم بلند رو سرم
 . بگیم تبریک داماد و عروس به بریم بیا -
 كه بماند. گفتیم تبریک بهشون و رفتیم داماد و عروس سمت به. اومد دنبالم كالفگی با

 به داشتم و بودم ایستاده عروس كنار. شد خوشحال دیدنش از قدرچه شهراد دوست یا داماد
 :اومد گوشم ـغـل*بـ از رزیتا صدای كه كردممی نگاه داماد و شهراد هایقهقهه

  داری؟ دوستش -
 :گفتم و زدم پوزخندی. كردم نگاه بهش

 . باشه داشته ربطی بهت شهراد و من ـطـه*ابــ*ر كنمنمی فکر -
 از رزیتا دیدن با شهراد. شد دور ازم و زد عصبی پوزخندی. كرد مشت رو دستش حرص با

 :گفت اخم با. سمتم اومد و كرد خواهیمعذرت داماد
  گفت؟می بهت داشت چی -

 :گفت و كرد پوفی. شد خیره بهم حرص با. نگفتم چیزی و انداختم باال ایشونه خیالبی
 . گفت بهت چی وبگ... مهمه برام حرفش... آرادل -

 :گفتم و كردم غلیظی اخم
 . نداره ربطی بهت گفتم منم داری، دوستش گفت -
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. گفتم دروغ نشکستم لبخندش با بگم اگه. زد محوی لبخند و بیرون كرد فوت رو نفسش
 رو خودم كردم سعی بود؟ مهم شهراد برای قدران رزیتا حساسیت یعنی داشتم؛ بدی حس

 وسط برد و كشید رو دستم كه كردممی نگاه ـصنده*قـ*ر عیتجم به. بدم نشون خیالبی
 با. كرد ـلـقـه*حـ دورم رو دستش. ـصیدن*قـ*رمی داشتن همه كه جایی دقیقاً. سالن
 . خواستمی سیگار دلم عجیب. ششونه رو گذاشتم رو دستم اجبار

 :گفت زیرلب شهراد. بودم آهنگ این عاشق. شد باز اخمم آهنگ صدای شنیدن با
 ... گذاشتن رو نوازش آهنگ -

 :گفت و دوخت بهم رو نگاهش
 . من یعالقه مورد آهنگ -
 دلم. نداشتم دوست رو شهراد به بودن نزدیک همه این. كشیدممی نفس سختی به

 . كنم فرار دارم كه جدیدی حس این از خواستمی
 احوالم نیست راهروبه -

 كارم درگیر روزا بد شبا
 كشتی نوم تو نی خوش حالم
 نی پشت این خنده شینممی پنجره پشت

 . آورده رزیتا خاطربه رو من كه فهمیدم
 كوهن هاغصه هم تو اخما -

 دورم ازت كه مجبورم انگار
 شومن چقده شبها این توبی

 من رو داره تاثیر رفتارت چقده
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 مروزا تهرانی، آرادل من،. كنه یـک*ـر*ـحـ*تـ رو رزیتا حسادت خوادمی كه فهمیدم
 فشار. نگفتم چیزی كه عجیبه اما شکست؛ غرورم. بودم شهراد هایدست یبازیچه
 :گفت و گوشم نزدیک آورد رو سرش. شد بیشتر دورم شهراد هایدست

  ببخشی؟ رو من تا كنم كارچی -
 :گفتم و باال آوردم رو سرم

 ... شهراد نگو هیچی -
 :دادم ادامه مکث با
 ... كردی ودتخ دست یبازیچه رو من تو -
 :گفتم پوزخند با
  درسته؟. كنی یـک*ـر*ـحـ*تـ رو رزیتا حسادت تا جااین آوردیم -

 :گفتم سریع كه بزنه حرفی خواست. زد خشکش
 . نگو هیچی -
 باال یطبقه به تند تند. شدم رد سریع كنارش از و كردم باز ششونه دور از رو دستم بعد و

 با كه كنم فکر كمی كامل سکوت در جا،اون تا هااتاق زا یکی داخل برم خواستممی. رفتم
 . شدم پشیمون اتاق به رفتن از داشت وجود راهرو ته كه كوچیکی بالکن دیدن

 به كوتاهی لرز آورد هجوم سمتم به كه خنکی باد با. كردم باز رو درش و رفتم سمتش به
 .بودن سرد یخیل. هانرده روی گذاشتم رو دستم و رفتم جلوتر. افتاد بدنم

 :اومدمی هم باال این تا آهنگ صدای
 كنم بازش رو بحث این جلوت تونممی نه -
 كنم سازش تنهایی غمت با تونممی نه
 كنم خواهش تو به كه دهمی اجازه غرور نه
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 كنم نوازش موهاتو زنهمی پر دلم من ولی
 كنم بازش رو بحث این جلوت تونممی نه
 كنم ازشس تنهایی غم با تونممی نه
 كنم خواهش تو به كه دهمی اجازه غرور نه

 كنم نوازش موهاتو زنهمی پر دلم من ولی
 كار جای یه. كردم رنگیكم اخم بذارن؟ آهنگی همچین یه باید چرا عروسی شب تو

 . كردم حس رو عطرش بوی كه كردممی نگاه خیابون هایچراغ به داشتم! لنگیدمی
 :گفت لرزونی صدای با و گوشم نزدیک آورد رو سرش. شد غلیظ اخمم

 ولی دادممی توضیح برات رو چیزهمه اول همون باید... خواممی معذرت من... من آرادل -
 ... نکردم رو كاراین

 :داد ادامه و كشید عمیقی نفس
 باشه داشته ارزش برام كسی وقتی... داری ارزش من برای تو... نیستی بازیچه تو ضمن در -

 . كنمنمی خودم دستای عروسک رو اون وقتهیچ شبا مطمئن
. بودم ناراحت خیلی دستش از چرا؟ دروغ. بشنوم رو قلبم تپش صدای وضوح به تونستممی

. كردم نگاه هاشچشم به. خودش سمت چرخوند رو سرم و گرفت دستش توی رو مچونه
 :گفت آروم

  بخشیم؟می -
 و گرفتم ازش رو نگاهم. زد لبخندی. بدم تکون مثبت ینشونه به رو سرم تونستم تنها

 . داد تکیه نرده به كنارم هم اون. شدم خیره هاچراغ به دوباره
. كرد روشنش و برداشت نخ یه پاكت توی از. درآورد فندك و سیگار پاكت جیبش توی از

 . كردم استشمام رو سیگار بوی و كشیدم عمیقی نفس
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 آهنگ صدای و باد آروم وزش و سیگار بوی .بستم رو هامچشم. زدمی عمیقی هایپک
 . بود كرده عوض رو حالم و حس كالً مالیم

 داری ناز چقد تو نداریم حرفارو این كه ما -
 داری سرباز كار چی بودیم بیبی و شاه ما
 دادیم خواست دلت هرچی پای و دلمون كه ما

 كاری پاس نی بلد كه اونی به دادیم پاس
 کنیبش منو دل كه بلدی فقط
 ندی بش حقشو واسشی گفتی كه اونی
 عشقمی و چی همه كه دونیمی فقط
 ندی كش انقده چیزو یه تونینمی ولی

 كنم بازش رو بحث این جلوت تونممی نه
 كنم سازش تنهایی غم با تونممی نه
 كنم خواهش تو به كه دهمی اجازه غرور نه
 كنم بازش رو بحث این جلوت تونممی نه
 كنم سازش تنهایی غم با تونممی نه
 كنم خواهش تو به كه دهمی اجازه غرور نه

 كنم نوازش موهاتو زنهمی پر دلم من ولی
 خواست. كرد روشن رو سیگارش سومین شهراد. كردم باز رو هامچشم شد تموم كه آهنگ

 . كنم تحمل نتونستم دیگه كه بزنه رو اول پک
 رو هامچشم. هامـب*لـ بین اشتمشگذ و كشیدم بیرون دستش الی از رو سیگار سریع
 . زدم بهش عمیقی پک وجود تمام با و بستم
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 ... شدمنمی خلوتتون مزاحم وگرنه دونستمنمی شرمنده... جایین؟این شما اوه -
. كردم خارج دهنم از آروم رو سیگار دود. صدا سمت برگشتم و كردم باز آروم رو هامچشم

 . شدمی دیده ظغلی خیلی دودش هوا سردی خاطربه
 :گفت و زد چندشی لبخند كردمی نگاه هامچشم به كه طورهمون رزیتا

 . جااین اومدممی شهراد با همیشه من... بخیر یادش -
 به ایدیگه پک. كنم حفظ رو خودم خونسردی كردم سعی. زد یخ بدنم كلِ لحظه یه برای

 . گرفت رو ومباز شهراد برداشتم سمتش به رو اول قدم تا. زدم سیگار
 :گفتم اخم با. كردمی نگاهم نگران. سمتش برگشتم

 ... شهراد كن ولم -
 :دادم ادامه و زدم پوزخندی

 . ندارم كاریش -
 رفتم. رزیتا سمت چرخیدم. كرد ول رو دستم سریع و داد فشار هم روی محکم رو هاشچشم

 :گفتم نسردیخو با و شدم خم صورتش توی. بود تركوتاه من از یکم قدش. سمتش
 ...بکنی؟ تونینمی غلطی هیچ حرفات این با دونستیمی -

 :دادم ادامه و زدم پوزخندی
 ... كنیمی كوچیک من پیش رو خودت داری فقط االن تو -

 سمت به قدم یه سریع. بریزه خاكسترش تا دادم تکونش كمی رو سیگار. عقب بردم رو سرم
 ادامه كردممی نگاه هاشچشم به خیره كه رطوهمون و زدم بهش پوزخندی. برداشت عقب
 :دادم

 ... ایسوخته یمهره یه سیگار همین مثل من برای هم االن كه هرچند -
 :گفتم سرد و سمتش برگشتم دوباره. اومد یادم چیزی یه كه شهراد سمت برگشتم



 

 

270 

 

  نوازش رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 آرادل

 ... نداره اهمیتی هیچ من برای گذشته... االنه مهم درضمن -
 فکر انتقام به داشتم سال پنج من باشه؟ نداشته اهمیتی برام گذشته دشمی مگه. گفتم دروغ

 . بود گذشته منشأش كه انتقامی. كردممی
 و زدم پوزخندی. زدمی قرمزی به پوستش سفیدی و بود كرده مشت رو هاشدست رزیتا

 زا رزیتا به توجه بدون و گرفتم رو بازوش. شهراد سمت رفتم. زمین رو انداختم رو سیگارم
 كافی یاندازه به امروز. كنم نگاه شهراد به خواستنمی دلم اصالً. بیرون كشوندمش بالکن
 . بود شده له غرورم
. ایستادم منم. ایستاد و بود بازوش روی كه دستم روی گذاشت رو آزادش دست شهراد
 :گفت آروم. كنم نگاهش خواستمنمی. چپ سمت چرخوندم رو سرم كه كرد نگاهم

 .زنممی گند دارم خیلی كنممی احساس -
 :گفتم و زدم پوزخندی

 . میگه درست احساست -
 :گفت و موهاش داخل كرد فرو رو دستش كالفه

 . ببخشی رو من تا كنم كارچی باید دونمنمی واقعاً من -
 :گفتم شدممی رد كنارش از كه طورهمون

 . نیست مهم -
 :گفت عصبانیت كمی با. گرفت محکم رو دستم مچ
 . كردممی خودم بازی وارد رو تو نباید من... مهمه من برای -

 :گفتم كالفه و سمتش برگشتم
 ... شهراد نده كشش دیگه -
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 زیر عصبی صدای. رفتم هاپله سمت به. كرد جدا دستم مچ از رو دستش آروم. كرد پوفی
 . شنیدم رو لعنتی گفت كه لبیش

. بودن شده جمع دورشون همه و بریدنمی یکك داشتن داماد و عروس. پایین اومدم هاپله از
 . گرفتم ازشون رو نگاهم اخم با و حوصلهبی
 ازش كمی. برداشتم داشت موهیتو توش كه لیوانی روش از و رفتم نوشیدنی میز سمت به

 . بکنم بودن آروم احساس كمی شد باعث حدش از بیش بودن سرد. خوردم
 پونزده حدوداً كه دختر تا پنج بریدن رو كیک وقتی. نشستم روش و رفتم مبل سمت به

 قدرچه غیرتبی مردهای این كه بماند. ـصیدن*قـ*ر عربی و وسط اومدن بود سالشون
 . كردن نگاهشون خیره

 كاشکی. ببینم جمعیت این توی رو شهراد خواستنمی دلم اصالً. دوختم لیوانم به رو نگاهم
 . خونه برم زودتر شدمی

 بلند صدای. بیرون رفتن ویال از بودن پیر نسبتاً كه كسانی یهمه دش دوازده ساعت وقتی
 :كردمی كر رو گوشم داشت جیدی

  وسط؟ بیاین خوایننمی. بذارم توپ آهنگ یه قراره مجلسمون، جوونِ پسرای و دخترا -
 بهم بدی حس هاچراغ شدن خاموش با. وسط رفتن جمعیت بیشتر نصف حرفش این با

 نورش كه شد روشن سفیدرنگی چراغ آهنگ صدای شدن بلند با بعد ظهلح چند. داد دست
 . كردمی روشن كمی رو ـصیدن*قـ*رمی همه كه قسمتی فقط و بود كم خیلی

 نگاهم. شدم بلند جام از سریع. كردم تهوع حالت احساس ـصیدنشون*قـ*ر بد وضع دیدن با
 دیدن با. نبود ولی كنم پیداش رو شهراد بتونم شاید تا چرخوندم ویال دورتادور سرگردون رو

 . زد یخ بدنم كل كردم احساس بود سفیدرنگ هایقرص توش كه هاییسینی
 :گفت بلند جیدی
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  بکشن؟ جیغ نیستن بلد دخترا -
 عصبانیت با. ویال در سمت افتادم راه و كردم غلیظی اخم شد بلند كه دخترها جیغ صدای
 . گرفتم مستخدم از رو گوشیم و شال مانتو،. بیرون رفتم و كردم بازش
 گذاشته باغ دورتادور كوچیکی هایصندلی و میز. رفتم باغ سمت به و پوشیدم رو هاملباس
 شهراد ماشین. كردنمی صحبت هم با و بودن نشسته اونا روی پیر جمعیت همون و بودن
 . نبودن روشن باغ گوشه هایچراغ متاسفانه و بود شده پارك باغ یگوشه
. ایستادم كنارش و رفتم سمتش به. كنم پیدا رو ماشینش تونستم بدبختی با تاریکی اون توی

 :داد جواب سریع. زدم زنگ گوشیش به
  تو؟ رفتی كجا -
 :گفتم عصبی نسبتاً صدای با
 . ماشینم كنار -

 :گفت كالفه
 . میام كنم خداحافظی بذار... خب خیلی -

 :گفتم و بستم رو هامچشم
 .منتظرم -

 به رو نگاهم و كردم پوفی. نیومد شهراد ولی گذشت؛ دقیقه ده حدود. كردم قطع رو تماس
 تو رو شهراد وقتی. باال آوردم رو نگاهم پا هایقدم صدای با. بود نیم و دوازده. دوختم ساعتم

 بازوش از و بود شده خاكی كالً پیراهنش. بود دستش كتش. شدم خشک دیدم وضعیت اون
 :گفتم نگران و سمتش رفتم سریع. اومدمی خون

  كردی؟ دعوا كی با... وضعیه؟ چه این -
 :گفتم نگرانی و حرص با. شد توهَم شقیافه كه بازوش خراش روی گذاشتم آروم رو دستم
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  نمیدی؟ جواب چرا. نخورده موش دیگه كه رو زبونت شده، زخمی بازوت -
 :گفت و كرد ایخندهتک درد با
 . بپرس سوال بعد بشینم جا یه بذار خوب دختر خب -

 :گفتم و دادم تکون سری
 . گیرممی نگهبانشون از رو ریموت میرم االن. خب خیلی -

 :گفت و گرفت رو دستم مچ سالمش دست با كه برم خواستم
 . گرفتم ازشون. نرو -

 :گفتم سریع
  كجاست؟ -
 :گفت درد با
 . كتم جیب تو -

 در سالمش دست با شهراد. كردم باز رو ینماش قفل. آوردم در جیبش از رو ریموت سریع
. فرمون پشت نشستم و زدم دور رو ماشین سریع. توش نشست و كرد باز رو ماشین
 :گفتم نگران كردممی روشن رو ماشین كه طورهمون

  رفت؟ ازت خون خیلی -
 :گفت و خندید درد با
  ...میاد در بازوم زخم از مروده و دل یهمه االنم تازه... آره -

 بیمارستان تریننزدیک سمت به و شدم خارج باغ از. افتادم راه و گفتم ایمسخره لب زیر
 . انداختم شهراد به نگاهی. بودن خلوت نسبتاً هاخیابون. رفتم

 كالفه و كردم پوفی. بود بسته رو هاشچشم درد با و بود داده تکیه صندلی به رو سرش
 :گفتم
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  بوده؟ كی كار بگی خواینمی -
 :گفت عصبانیت با و كرد مشت رو ستشد
 . دادم بهش گوشمالی یکم منم. كرد زرزر زیادی یکم پسره... نبود خاصی چیزِ -
 :گفتم اخم با
  شدی؟ زخمی و دادی بهش گوشمالی -
 :گفت حرص با
 . بود همراهش چاقو عوضی یپسره -

 :گفتم و انداختم بهش نگاهینیم
  شدی؟ شیآتی جوریاین كه گفته بهت چی خب -
 :گفت عصبانیت با
  گیره؟می چند شبی همراهته كه دختره این میگه بهم اومده عوضی یپسره -

 كه فشاری خاطربه. نیومد پیش مشکلی هیچ و بود خلوت خیابون. ترمز رو زدم محکم
 یقیافه با. شهراد سمت برگشتم غلیظی اخم با. شد مچاله مقیافه كرد وارد گلوم به كمربند
 :گفت درد از شدهمچاله

 كنی؟می جوریاین چرا -
 :گفتم عصبانیت و اخم با
  چیه؟ پسره اسم -
 :گفت اخم با
 . احتماالً بوده عروس فامیالی از... دونمنمی -

 :گفتم زیرلب و فرمون به كوبوندم رو مشتم
 !لعنتی -
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 :گفتم زیرلب عصبانیت و حرص با. افتادم راه زیادی سرعت با بعد و
 . كنمیم پیداش -

 دقیقه پنج حدود از بعد. بود موافق پسر اون كردن پیدا با هم خودش انگار. نگفت هیچی
 عصبانیت و كالفگی با. كردم پارك بیمارستان حیاط تو رو ماشین. بیمارستان به رسیدیم
 در مکث كمی با شهراد. شدم پیاده ماشین از و كردم باز رو خودم و شهراد كمربند زیادی
 . بیرون اومد و كرد ازب رو ماشین
 :گفت كالفه

 . میرم خودم من. ماشین تو بشین تو -
 كرد پوفی. افتادم راه و كردم قفل رو ماشین در حرفش به توجه بدون. بست رو ماشین در و
 وضع دیدن با بود راهرو توی كه پرستاری. شدیم بیمارستان وارد. افتاد راه سرم پشت و

 :گفت و دكر اشاره اتاقی به سریع شهراد
 . بیاد دكتر بگم تا جااون برین -
 ابروهام اتاق توی رنگكرم دیواری كاغذ دیدن با. رفتیم بود كرده اشاره كه اتاقی سمت به

 ندیده حال به تا. اتاق هایگوشه هم تخت دوتا و بود ایقهوه كرم اتاق دیزاین كل. باال پرید
  .باشه ایقهوه كرم بیمارستان اتاق دیزاین بودم

 همون بعد لحظه چند. دادم تکیه روشروبه دیوار به منم. نشست هاتخت از یکی روی شهراد
 . شد اتاق وارد استیل سینی یک با همراه پرستار
 :گفت و شهراد كنار گذاشت رو سینی

  ندارین؟ شکایتی درضمن... میاد االن دكتر -
 :گفتم اخم با. كرد نگاه من به شهراد. چرخوند شهراد و من بین رو نگاهش و
 . نیست شکایت به نیازی -
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 و رفتم شهراد تخت رویروبه تخت سمت به. بیرون رفت اتاق از و داد تکون سری پرستاره
 :گفت و داخل اومد دكتر. شد زده در بعد لحظه چند. نشستم روش

 . سالم -
 :گفت جدیت با دكتره. ندادم نشون العملیعکس منم و داد تکون سری شهراد

 . بزنم بخیه رو بازوتون تا بیارین در رو پیراهنتون الطف -
 رو پیراهنش هایدكمه سالمش دست با و داد تکون سری خیالبی شهراد. باال پرید ابروهام

 رو سرم خواستنمی دلم اصالً. رفتم ور گوشیم با و پایین انداختم رو سرم سریع. كرد باز
. كنم پرت رو حواسم چیزی یه با تونستم من و خورد زنگ گوشیم شکر رو خدا. باال بیارم
 :گفت جیغش صدای اون و عصبانیت با گوشم دم گذاشتم رو گوشی تا. بود نازی

  كجایین؟ دوتا شما هست معلوم هیچ -
 ماشین به كه طورهمون. رفتم اتاق توی بزرگ یپنجره سمت به. شدم بلند تخت رو از

 :گفتم خونسرد كردممی نگاه آمبوالنس
 . رستانبیما -
 :گفت نگرانی و تعجب با
  چی؟ برای بیمارستان -

 :گفتم خیالبی و انداختم باال ایشونه
 . بخیه برای بیمارستان اومدیم خورده چاقو شهراد بازوی -

 :گفت و كشید هینی
  زده؟ چی برای اصالً زده؟ چاقو بهش كی -

 :گفتم و زدم پوزخندی
 ... بوده من كار -
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 :گفت رفتمی تحلیل هی داشص كهدرحالی تعجب با
  كردی؟ رو كاراین چی برای تو چی؟ یعنی -

 :گفتم كالفه و كردم پوفی
 زخمی رو شهراد بازوی تونهمی كی دیگه مزاحما جز پرسی؟می كه سواالییه چه این اخه -

  كنه؟
 :گفت عصبانیت و حرص با
  میدی؟ جواب جوریچه ببین. پرسیدما ازت سوال یه حاال -

 :گفت عصبانیت همون با كه گفتمن چیزی
 . خداحافظ. خونه بیاین زود -

 دیدن با كه شهراد سمت برگشتم. كردم قطع رو تماس و چرخوندم حدقه توی رو هامچشم
 برام اساماس یه لحظه همون. دیگه سمت یه چرخوندم رو سرم سریع لباسش بدون بدن
. بود داده رو بابام قبر یقطعه و ردیف شماره و آدرس. بود رحیمی طرف از. كردم بازش. اومد
 . نیومده من به خوشی روز یه انگار. كردم پوفی
*** 
 نگاه شدمی پخش تلوزیون از كه آشپزی برنامه به حوصلهبی و بودم نشسته مبل روی
 رو شکالتی فنجونی كیک تهیه طرز تندتند داشت و بود ایستاده كنارم هم ربابه. كردممی
 از تندتند و رفتمی ور گوشیش با معمول طبق و بود نشسته گوشه یه هم شهراد. نوشتمی

 . گرفتمی عکس خودش
 رحیمی از پیامی هیچ هنوزم. شدم خیره گوشیم به هزارم بار برای و كردم پوفی كالفه

. خورد زنگ شهراد گوشیِ. رومروبه میز رو كردم پرت رو گوشی عصبانیت با. نداشتم
 :گفت ندهخ با و گوشش دم گذاشتش
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  گفتم؟ بهش چی دیدی -
-  ... 

 :گفت و زد ایقهقهه
 . میشه دیدنی خیلی شقیافه االن -
 صفحه به ـه*ـیـنـ*سـ به دست و اخم با. رفت هاپله سمت به و شد بلند جاش از بعد و

 روی RAHIMI اسم. دوختم بهش رو نگاهم گوشیم لرزش با. كردممی نگاه تلوزیون
 بلند كه طورهمون. برداشتم رو گوشی سریع. كردمی دنماییخو گوشیم روشن صفحه

 دم گذاشتم رو گوشی. رسوندم قرمز به رو سبز دایره رفتممی هاپله سمت به و شدممی
 :گفتم اخم با و گوشم

  زدی؟ زنگ دیر قدران چرا -
 :گفت شده هول

. كنممی مکپیا براتون رو آدرس. آوردن خبر برام االن همین راستش. خانوم سالم -
 . میشه شروع یک ساعت مراسم درضمن

 :گفتم تعجب با
  كردن؟ دفنش دیر قدراین چرا -
 خودشون كه آقایی یه االنم. بده انجام رو كردنش دفن كارای كه نبوده كسی اینکه مثل -
 . دادن انجام رو كاراشون نکردن هم معرفی رو

 :گفتم هاشحرف به توجهبی و زدم پوزخندی
 . كن اس رو آدرس النا همین -
 رو كردم پرت رو گوشیم سریع. شدم واردش و كردم باز رو اتاقم در. كردم قطع رو تماس و

 روسری. پوشیدمشون و برداشتم رو مشکیم چسب شلوار و مانتو. كمدم سمت رفتم و تخت
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 برای و بستم محکم رو موهام. آینه جلوی رفتم سریع. انداختم تخت روی رو مشکیم ساتن
 . بافتمشون نخورن سر هامشونه روی از کهاین

 خط. بستمش دارمدل و كردم سرم رو ساتن روسری گوشیم پیامک صدای به توجه بدون
 روی و برداشتم رو قرمزم رژ زدم، ریمل كمی هاممژه به كشیدم، پلکم پشت چشمی

 شنهپا هایكفش پوشیدن از بعد و زدم هامچشم به رو مشکیم عینک. كشیدم هامـب*لـ
 . بیرون اومدم اتاق از و برداشتم تخت روی از رو گوشیم بلندم،
 مشکی سرتاپا لباس با شهراد. بود كرده غیرطبیعی رو حالم سردم بدن و هامدست لرزش
 شهراد. كرد بدتر رو حالم و افتاد تنم به بدی لرز شهراد دیدن با. بود ایستاده هاپله روی

 شَک با و كرد ریز رو هاشچشم حالتم دیدن با. سمتم چرخوند رو سرش پام صدای خاطربه
 :گفت

  خوبه؟ حالت -
 :گفتم نلرزه كردممی سعی كه صدایی با و دادم تکون رو سرم

 . خوبم -
 :گفت و كرد غلیظی اخم

  درسته؟. پدرت خاك سر بری خوایمی -
 هر كردممی احساس. پایین رفتممی هاپله از آروم. شدم رد كنارش از و دادم تکون سری
 اومدمی سرم پشت كه طورهمون شهراد. زمین بیفتم و بشه خالی پام زیر داره امکان لحظه
 :گفت

 . میام باهات منم -
 ولی بودم؛ ناراحت و عصبی دستش از هنوز. سمتش برگشتم و بیرون كردم فوت رو نفسم
 . بگیره رو جلوم تا بودمی همراهم باید یکی
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. سمتش گرفتم و آوردم در كیفم داخل از رو كلت لرزونم دستای اب كنم، نگاهش اینکه بدون
 :گفت تعجب با
  برداشتی؟ رو این چرا -

 :گفتم اخم با. لرزیدمی وضوح به هامدست
 .دارم الزمش. كمربندت الی بذار رو این باید بیای خوایمی اگه -

 چرخیدم سریع. كرد پنهونش اسپرتش كت پشت و گرفت ازم رو رنگمشکی كلت آروم
 سمت به. شدم خارج ویال از برم و دور به توجه بدون. پایین رفتم ازشون و هاپله سمت

 . بشینم فرمون پشت حالم این با تونمنمی بودم مطمئن. رفتم ماشینم
 از سریع رو ریموت اومدمی سرم پشت كه شهراد. آوردم در كیفم توی از رو ماشین ریموت
. ماشین تو نشستم و كشیدم عمیقی نفس. فرمون پشت ستنش غلیظی اخم با و گرفت دستم
 . افتاد راه و كرد روشن رو ماشین هم بعد. كنه باز رو در تا زد امیر برای بوقی شهراد

 و بستم رو هامچشم. دادم تکیه پشتم به رو سرم رحیمی، پیامکِ توی از آدرس دادن از بعد
. بود شده قطعه قطعه هامنفس. نمك كمتر رو لرزششون تا كردم مشت محکم رو هامدست
 آروم شهراد. بود بد خیلی حالم. بودمش كشته خودم كه پدری قبر سمت رفتممی داشتم
 :گفت

  خوبه؟ حالت آرادل -
 :گفتم آروم

 . خوبم -
 :گفت نگرانی با
  لرزه؟می قدران دستات چرا -
 :گفت تعجب با و گرفت رو دستم آزادش دست با و
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  دختر؟ سردی قدران چرا تو -
 :گفتم و شدم جمع خودم توی. بیرون كشیدم دستش زیر از رو دستم. كردم باز رو هامچشم

 . برو فقط... خوبه حالم من -
 :گفت و سمتم گرفت و درآورد رو كتش. داشت نگه رو ماشین آروم آروم. كرد پوفی كالفه

 . بشی گرم یکم روت بنداز رو این حداقل -
 محکم نگرانیش و حركت این خاطربه قلبم. خودم رو انداختمش و گرفتم ازش رو كت آروم
 . رفتنمی بیرون سرم از ایلحظه پدرم فکر. شدم گرم كمكم. تپیدمی

 بوی كه فضایی به. كرد پیدا رو آدرس سختی به شهراد. تهران رسیدیم بعد ساعت نیم حدود
 جمعیت. كرد پارك سمند یه سرِ پشت رو ماشین آروم شهراد. رسیدیم دادمی مرگ
 دادم. برداشتم روم از رو شهراد كت. دیدم رو بودن ایستاده قبری باالی كه پوشیسیاه

 . شدم پیاده ماشین از سریع و دستش
 یدك به رو مادر اسم كه زنی روی نگاهم. شدم پشیمون ولی بردارم؛ خواستم رو قدم اولین

 كالً كه بودم شنیده. كردم رتقد احساس ویلچر اون روی دیدنش با. شد خشک كشیدمی
 . بود نشسته ویلچر روی مرده فرد یه عین بده، انجام تونستنمی كاری هیچ. شده فلج

 :گفتم بود ایستاده كنارم كه شهرادی به آروم و زدم حالش به پوزخندی
  بینی؟می رو مادرم... سارا -

 :گفتم نفرت با. شد خیره بهم ناراحت و داد تکون سری
 ... داد پس رو رشكا تقاص -

 :گفتم و كشیدم عمیقی نفس ت*ـذ*لـ با. بستم رو هامچشم
 .بمیره امروز قراره هم اون انگار. میاد مرگ بوی -



 

 

282 

 

  نوازش رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 آرادل

. توش نشستم و كردم باز رو ماشین در. كردم نگاه سارا به نفرت با و كردم باز رو هامچشم
 آروم، و زد آتیش یسیگار. گذاشت باز رو ماشین در ولی نشست فرمون پشت هم شهراد
 :گفت زنهمی حرف خودش با داره كه انگار

 ... دونستممی -
 یه حدود. كرد سکوت فقط ولی بده؛ نشون حرفم به نسبت شدیدی العملعکس داشتم انتظار

 این تو شهراد. برن سارا یخونه به ناهار صرف برای همه بودم منتظر. نشستیم ماشین تو ربع
. رفتن هاشونماشین سمت همه. شدن متفرق جمعیت الخرهبا. كشید سیگار فقط مدت

 :گفتم سریع ماشین اولین حركت با. بود سارا یخونه مونهمه مقصد
 . بریم كن روشن -

. افتاد راه و كرد روشنش. بست رو ماشین در و بیرون كرد پرت رو سیگارش. داد تکون سری
 :گفتم و كردم اشاره روروبه ماشین به
 . روب این دنبال -

 بدجنسی لبخند. كشیدم عمیقی نفس. بستم رو هامچشم. نگفت چیزی و داد تکون سری
 . داشتم هابرنامه سارا برای. كردم باز رو هامچشم. نشست ـبم*لـ یگوشه
 شهراد. باغ داخل بردن رو هاشونماشین همه. سارا ویالی در دم رسیدیم بعد ربع یه حدود

 یه با رو ماشین در بعد دقیقه ده حدود. نشدم پیاده ماشین زا. كرد پارك در جلوی رو ماشین
 . كنم شروع رو كارهام بعد و بشن جمع ویال توی همه خواستممی. كردم باز پوزخند

 اخم با. ایستاد كنارم اومد و شد پیاده هم شهراد. بستم رو درش و شدم پیاده ماشین از
 . كنن بازش تا موندم رمنتظ و زدم رو آیفون. رفتم باغ در سمت به غلیظی
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 با. بودن شده خشک هادرخت یهمه. باغ داخل رفتم و زدم پوزخندی. شد باز سریع خیلی
 خواستمی دلم قدرچه. گرفت نفرت رنگ نگاهم بود بد خاطرات از پر برام كه باغی دیدن

 . بزنم آتیش رو جااین
 این با رو ما سارا یشههم. گرفتم باغ وسط یشدهخشک انگیزنفرت درخت از رو نگاهم
 ترس از هاشب اوقات بعضی آرام و آرامدل اما نبود؛ مهم خیلی من برای. ترسوندمی درخت

 دستشویی رفتنمی سریع خوردنمی وقتی. بخورن چیزی تونستننمی حتی. خوردننمی جم
 . آوردنمی باال رو بودن خورده كه هرچی و

 وقتی. رفتم ویال در سمت به غلیظی اخم و محکم هایقدم با. كردم مشت رو هامدست
 . كردم بازش و زدم پوزخندی رسیدم بهش
 اخم با. بود سکوت جا همه. پرید وضوح به رنگشون دیدنم با. كردن نگاهم و برگشتن همه
 . بودم متنفر شونهمه از. كردم ثبت ذهنم توی رو تکشونتک یقیافه
 كمی رو نم*ـرد*گـ. خونه بودم برگشته سال پنج از بعد باالخره. نداشتن رو دیدنم انتظار

 . دوختم سارا به رو نگاهم و كردم كج
 . سمتش رفتم محکم هایقدم با و زدم پوزخندی

 هر با. شکستمی رو سکوت بلندم پاشنه هایكفش صدای. لرزیدن به كرد شروع بدنش
. شد بلند شفهخ هایجیغ صدای كمكم. لرزیدمی بیشتر داشتمبرمی سمتش به كه قدمی
 . بخونم هاشچشم توی از تونستممی وضوح به رو ترس

. ویلچرش هایدسته به دادم تکیه رو دستم و شدم خم صورتش توی. ایستادم جلوش
 :گفتم نفرت با كردممی نگاه سبزش منفور هایچشم به كه طورهمون

  شد؟ بهتر زندگیتون ما، شدن غیب از بعد -
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 عمیقی نفس و بستم رو هامچشم. شدنمی جاری هاشچشم از گوله گوله اشک هایقطره
 . دادنمی اصالً رو مادرا عطر بوی. كشیدم
 مشت هامدست. شد رد چشمم جلوی از دادمی نوشیدنی آرامدل به زور به كه ایصحنه
 خودش فقط كه طوری آروم و گوشش نزدیک بردم رو سرم. كردم باز رو هامچشم. شدن
 :گفتم یتعصبان با بشنوه

  داره؟ حسی چه كشتنت نظرتبه -
 و شد شدید بدنش لرزش حرفم این با. شدم دور ازش قدم یه و عقب بردم رو سرم و

 . ریختنمی پایین تند تند هاشاشک. كشید خفه هایجیغ
 رو سرم. بود داده قدرت بهم حالت این توی دیدنش انگار. كردممی نگاهش پوزخند یه با

 :گفتم و هبقی سمت چرخوندم
 . بیرون همه پس... باشه دختری مادر قضیه بعد به این از قراره -
 دادی با. كردنمی نگاه سارا به نگران هم هاشونبعضی. كردنمی نگاهم ترس و تعجب با

 :اومدن خودشون به همه زدم كه
 . بیرون -
 به دست هرادش. سارا و شهراد و بودم من فقط حاال. شد خالی ویال كلِ دقیقه یه عرض در
 رفتم آروم هایقدم با. كردمی نگاه حركاتم به خیره و بود داده تکیه دیوار به ـه*ـیـنـ*سـ

 :گفتم خنده با و گوشش نزدیک بردم رو سرم. ویلچرش پشت
 منم یادته... لرزوندی؟می رو من بدنِ و تن جوریهمین هم تو یادته... لرزیمی قدرچه -

  ریختم؟می اشک تو مثل جوریهمین
 :زدم داد عصبانیت و نفرت با. عقب بردم رو سرم

  بفروشین؟ رو آرامدل خواستینمی یادته -
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 :گفتم عصبانیت با و آروم. لرزیدمی و كردمی گریه فقط. كشیدنمی جیغ دیگه. جلوش رفتم
  بکنم؟ باهات رو كارمینه منم داری دوست... افتادی؟می جونمون به كمربند با یادته -
 :زدم داد گریه با. شدن جاری هامگونه روی بخوام اینکه بدون اشکم هایطرهق
 مثالً تو... تیمارستان رفتم سال یه برای كثافت شروین اون و عوضی تویِ خاطربه من -

 . بودی مادرم
 :دادم ادامه و كردم پاك دستم پشت با رو هاماشک

 خیانتکار عوضیِ آرامِ اون... فهمی؟می. بود گرفته افسردگی بابا و تو رفتار خاطربه آرامدل -
 . بود تو از تركثافت و ترعوضی كه یکی سمت رفت محبت كمبود داشتن خاطربه
 گوله گوله هاماشک. بکوبونم سارا سر تو رو اتفاقات یهمه تونستمنمی شهراد وجود خاطربه
 :گفتم و زدم پوزخندی. شدمی جاری هامچشم از
  بودم؟ كشیده رو قتلت ینقشه سال پنج این یتو دونستیمی -
 گرفتم رو دستم. شد بلند جیغش صدای. شهراد سمت رفتم كنم نگاهش اینکه بدون بعد و

 :گفتم عصبانیت و اخم با و جلوش
 .بده رو كُلت -

 و باال آوردم رو كلت. ایستادم جلوش رفتم و سارا سمت برگشتم. دستم دادش حرفی هیچبی
 . گرفتم نشونه رو قلبش
 كردممی احساس. شدنمی جاری هامچشم از تند تند اشکم هایقطره. بستم رو هامچشم
 شلیک بهش تونستمنمی و بود شده خشک انگار انگشتم. بیاد در جاش از قلبم داره امکان

 . كنم
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 یاجازه احساساتم. شدم عصبی. بکشم رو مادرم كه بود سخت برام. بکشمش تونستمنمی
 محکم رو كلت. كردم باز رو هامچشم. شدم احساساتم تسلیم. دادنمی بهم رو كردن شلیک
 :زدم داد گریه با و سالن یگوشه كردم پرتاب

 . كشیدی گند به رو زندگیم كه بهت لعنت... سارا بهت لعنت -
 وارد و كردم بازش. باغ در سمت دویدم. شدم باغ وارد و رفتم ویال درِ سمت به گریه با بعد و

 . بود خلوت خلوتِ. شدم چهكو
 به كردم شروع كم كم. داشتمبرمی قدم تند تند شهراد گفتن آرادل آرادل به توجه بدون

 . كردممی گریه و رفتممی و دویدممی فقط. میرم كجا دونستمنمی. دویدن
 فقط دقیقه پنج حدود. نشنیدم رو شهراد صدای دیگه بعد لحظه چند. بود بد خیلی حالم

 . داشت رو بیابون هایحالت كه مکان یه به رسیدم تا دویدم
 سعی و كردم پاك رو هاماشک. دادم تکیه سرم پشت خراب دیوار به و نشستم خاك روی
 . كردننمی ولم ایلحظه خیال فکرو. نکنم گریه دیگه كردم

 حس یهو. داشتم شدیدی تهوع حالت احساس. كردمی وارد فشار بهم خاطرات یهمه هجوم
. زدم عق و راست سمت چرخوندم رو سرم سریع. باال میاد داره مهمعده تو هرچی ردمك

 . شدن جاری دوباره هاماشک. زدممی عق فقط. اومدنمی بیرون دهنم توی از هیچی
 كه سردی عرق. لرزیدنمی هیستیریک بدنم و هادست. كردممی شدیدی ضعف احساس

 زانوهام انگار اما بشم؛ بلند جام از خواستممی. ردكمی بدتر رو حالم بود نشسته بدنم روی
 شهراد شماره. آوردم در شلوارم جیب توی از رو گوشیم لرزون هایدست با. بودن شده شل
 :گفت عصبانیت و داد با. داد جواب سریع. گرفتم رو
  كجایی؟ هست معلوم هیچ -



 

 

287 

 

  نوازش رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 آرادل

 ضعف احساس. زدم عق و كردم دور خودم از سریع رو گوشی تهوع حالت دوباره احساس با
 ضعیف و گوشم دم گذاشتم رو گوشی لرزون هایدست با نیست هیچی دیدم وقتی. كردممی

 :گفتم
 ... شهراد -
 :گفت عصبانیت با
  كجایی؟ میگم بهت... نخوره حرص تو دست از قدران كه بمیره شهراد الهی -
 :گفتم لرزونی صدای با
 . دادم تکیه خرابه دیوار یه به. بیا دمدویمی كه مسیری همون از... دونمنمی -

 :گفت سریع
 . اومدم -

 و لرزیدمی هامدست. بود یخ تنم تمام ولی بود؛ كرده عرق بدنم. كردم قطع رو تماس
 با رو هاماشک نکشتمش؟ چرا. خورد همبه خودم ضعف از حالم. داشتم تهوع حالت احساس

 هوا. باشم شهراد اومدن منتظر و منکن فکر چیزی به كردم سعی. كردم پاك دستم پشت
 . بدتر من حال و شدمی تاریک داشت كمكم
. شد پیاده ماشین از سریع شهراد. شد پارك جلوم ماشین. اومد ماشین صدای بعد لحظه چند

 . پرید رنگش بود لرزش حال در كه بدنم و مپریده رنگِ دیدن با
 :گفت نگرانی با و مهگون روی گذاشت رو دستش. زد زانو كنارم اومد سریع

  كنی؟می اذیت رو خودت قدران چرا آخه -
 رو گذاشتم رو لرزونم دست. شد بسته هامچشم ناخودآگاه. كردم آرامش احساس وجودش با

 . سرم پشت دیوار به دادم تکیه رو سرم و پیشونیم
 :گفتم آروم



 

 

288 

 

  نوازش رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 آرادل

 ... نیست خوب اصالً حالم -
 :شدن جاری هامچشم از اشک هایقطره

 نکشتمش؟ چرا -
 به بغض. اومدنمی هم باز اما كردم؛ پاك رو هاماشک دستم پشت با و كردم باز رو هامچشم
 انداختم رو سرم گرفتم، گاز رو ـبم*لـ. كنه درد گلوم شدمی باعث و كردمی وارد فشار گلوم
 :گفتم گریه با. گریه زیر زدم و پایین

  نکشتمش؟ لعنتی منِ چرا... كنم؟ كارچی باید دونمنمی... نیست خوب حالم -
 نگاه هاشچشم به شدم مجبور كارشاین با. باال آوردش و گرفت رو صورتم طرف دو شهراد

 :گفت آروم و كرد پاك رو هاماشک. كنم
 بشی؟ آروم میدی قول بکشمش برات من اگر -

 مطمئن هك بود بلند و محکم كوبشش صدای قدران. بیرون زنهمی قلبم االن كردم احساس
 . شنوهمی رو صداش هم شهراد بودم
 :گفتم آروم و بهت با. زنهمی حرفی همچین یه شهراد كنم باور تونستمنمی اصالً

  میگی؟ چی داری فهمیمی... بکشی؟ آدم من خاطربه خوایمی -
. بست رو هاشچشم و پایین انداخت رو سرش. اومد در چرخش به صورتم روی نگاهش

 :گفت و كشید عمیقی نفس
 . میگم چی دارم فهمممی... آره -

 اما بره بین از بغضم تا كشیدم عمیقی نفس. كردم پاك رو اشکم دستم پشت با سریع
 با و كردم نگاه هاشچشم به. باال آوردم رو سرش و گرفتم رو شچونه دستم با. رفتنمی

 :گفتم بغض
 ... شهراد نیست كار این به نیازی -
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 :دادم ادامه آروم و كردم ول رو شچونه
 . میشم آروم هم دیگه چیزای با من -

 :گفتم ترآروم و بیرون كردم فوت رو نفسم. بود اعصابم روی قلبم كوبش صدای
 . نیست خوب حالم اصالً من... بریم پاشو -

 توی تا كرد كمکم. شدم بلند جام از شهراد كمک با. گرفت بازوم از و داد تکون رو سرش
 . نشست فرمون پشت هم ودشخ. بشینم ماشین
 :گفت نگران و كرد روشن رو ماشین

  دكتر؟ بریم خواینمی... خوبه؟ حالت -
 :گفتم آروم

 . ویال برو فقط... خوبم -
. بستم رو هامچشم و دادم تکیه ماشین دودی شیشه به رو سرم. افتاد راه و داد تکون سری
 . اومدنمی صدایی هیچ
 اصالً. شدم جمع خودم تو و گرفتم گاز رو ـبم*لـ بکشه؟ دمآ من خاطربه خواستمی یعنی
 باقی ذهنم توی پاك جوریهمین خواستممی. بشه آلوده خون به دستش خواستنمی دلم

 . بود عجیبی آدم كالً شهراد. بمونه
 دلم. داشتم عجیبی آرامش بودم پیشش وقتی. داشت تازگی مواسه اخالقش و رفتار
 رو اجازه این غرورم اما كنم گوش هاشحرف به هاساعت و جلوش بشینم مدام خواستمی
 :اومدم خودم به صداش با. دادنمی بهم

  سردته؟ -
 :گفتم و برداشتم شیشه روی از رو سرم. كردم باز رو هامچشم

 . یکم -
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 :گفت و انداخت بهم نگاهینیم
  كنم؟ روشن رو بخاری -

 :گفتم و دادم تکون منفی ینشونه به رو سرم
 . نیست الزم -

 :گفت و كرد فکر كمی
  كنی؟می قبول بگم چیزی یه -

 :گفتم و دوختم بهش رو نگاهم
 ... باشه چی تا -

 :گفت و زد محوی لبخند
 . كنیمی قبول بده قول فقط تو... نیست بدی چیز -

 :گفتم آروم و كردم نگاه بیرون به شیشه، سمت چرخوندم رو سرم
 . قول... خبخیلی -

 :گفت و انداخت بهم نگاهینیم. شد ترپررنگ شلبخند
  شهربازی؟ بریم میای -

 :گفتم و سمتش برگشتم تعجب با. شد گرد هامچشم
  شهربازی؟ -

 :گفت و داد تکون مثبت نشونه به رو سرش
 . بشه عوض هوات و حال كنم كاری یه خواممی... آره -

 :گفت سریع كه كنم مخالفت خواستم
 . دادی قول من به تو... نگو هیچی -

 . نداشتم مخالفت حس اصالً. نگفتم چیزی و كشیدم عمیقی نفس



 

 

291 

 

  نوازش رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 آرادل

*** 
 شهراد حركات به خیره فقط. بودم گرفته سکوت یروزه بودیم شهربازی كه زمانی كل تو

 . دادممی تکون منفی یا مثبت نشونه به رو سرم هاشسوال جواب در و كردممی نگاه
 شهراد كه بماند. نشستیم روش و رفتیم صندلی سمت به لکف و چرخ از شدن پیاده از بعد
 و زدمی جیغ هاخانوم مثل و دادمی تکون رو اتاقک هی. آورددرمی بازیمسخره قدرچه
 . كنیممی سقوط االن سرم به خاك گفتمی
 به داشتم. گفتنمی چیزی ولی شدمی مخیره نگاه متوجه. كردممی نگاهش فقط هم من

 نزدیک آورد رو سرش شهراد كه كردممی نگاه بودن گرفته رو هم دست كه یپسر و دختر
 :گفت آروم و گوشم

  بیای؟ در هوا و حال این از تا برات كنم كارچی دیگه -
 :گفتم و كردم رنگیكم اخم. رفتم ور هامانگشت با و پایین انداختم رو سرم

 . خواممی زمان یکم فقط... میشم درست -
 :گفت تلخی لبخند با بینمون جو تغییر برای. عقب برد رو رشس و كرد پوفی

  بخوریم؟ بستنی بریم -
 :گفتم لبخند با. داشت باالیی ارزش برام شهراد. كنم ناراحتش خواستمنمی. كردم نگاهش

 . بریم پاشو -
 . كردم قبول ناچار به منم و داد رو شاپكافی پیشنهاد شهراد. شدیم بلند جامون از

*** 
. بود عالی واقعاً شاپكافی داخل تاریک فضای. نشستیم بود سالن یگوشه كه میزی پشت
 میز روی از رو منو. كردمی ترزیبا رو فضا كه داشت وجود كوچیکی هایشمع میز هر روی

 . برداشتم
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 :گفت لبخند با شهراد. بود خوبی انتخاب تلخ شکالت بستنی
  بخوری؟ خوایمی چی -
 :گفتم و باال دمدا رو ابروم تای یه
 . تلخ شکالت بستنی -

 پیامی كه رفتممی ور گوشیم با داشتم. بگه رو سفارشمون و بره تا شد بلند و داد تکون سری
 :اومد نازی طرف از
 . داریم مهمون. بیاین زود -

 و نشست رومروبه و اومد شهراد بعد لحظه چند. میز رو انداختم رو گوشی و كردم پوفی
 . جلوم گذاشت رو داشت رنگكم صورتی پاپیون روش كه گیسفیدرن یجعبه

 :گفتم تعجب با
  چیه؟ این -

 :گفت و كرد شل رو نیشش
 . دیگه كادوئه خو... پیچیه پیچ -

 :گفتم و باال انداختم رو ابروم
  مناسبت؟ چه به وقتاون... آهان -

 :گفت و پایین انداخت رو سرش
 ... غرورت كه شدم باعث من وزر چند این توی... متاسفم من آرادل -

 سکوت غرورم دوباره نشکستن و بینمون حرمت مراعات برای كه بودم مطمئن. كرد سکوت
 . شکونده رو غرورم كه بیاره روم به خواستنمی. كرده
 :گفت تلخی لبخند با هوام و حال تغییر برای

  كنی؟نمی بازش -
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 جنسش كه پابندی دیدن با. كردم باز رو درش. برداشتم رو جعبه و زدم بهش رنگیكم لبخند
 . موند باز دهنم بود سفید طالی
 :گفتم بهت با. درخشیدنمی شمع نور با حالشبی صورتی هاینگین

  شهراد؟ -
 :گفت و كرد شل رو نیشش

  بله؟ -
 :گفتم و دادم تکون منفی نشونه به رو سرم. دوختم شهراد به و گرفتم پابند از رو نگاهم

 . بکنم قبولش تونمنمی من... زیاده خیلی ینا... این -
 :گفت و كرد غلیظی اخم

 ... كنیمی بدی كارِ خب -
 :داد ادامه و جلو سمت كرد خم رو خودش

 ... میگی تو وقتاون. كنم پیدا رو این تونستم تا گشتم رو تهران كلِ من -
 با داد،می کونت هوا توی رو هاشدست كهدرحالی نازك صدایی با و عقب برد رو سرش
 :گفت ایكشیده لحن

 . كنم قبولش تونمنمی من زیاده، خیلی این... عشقم... عزیزم... شهرادجون وای -
 :گفتم و باال دادم رو ابروم تای یه. صندلی به دادم تکیه ـه*ـیـنـ*سـ به دست

  آوردی؟ در رو من ادای االن -
 :گفت و گرفت گاز رو لبش

 . نانا بیارم در رو تو ادای بکنم جسارت نم. رو حرف این نزن! هی -
 :گفتم و كردم ایخندهتک بود مهمونی تو كه پسری اون یادآوری با
  زد؟می حرف جوریاین پسره چرا -
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 :گفت و خندید هم شهراد
  نانا؟ بود جوریچه مگه -

 :گفت و شچونه زیر گذاشت رو دستش. نگفتم چیزی و خندیدم
  اومد؟ خوشت ازش حاال -

 :گفتم و دادم تکون رو سرم. زدم محوی لبخند
 . خوبه تسلیقه... آره -

 بعد لحظه چند. پایین انداختم رو سرم شخیره نگاه از معذب. نگفت چیزی و زد لبخندی
 چیزهمه ساعت چند برای تونستم روزاون شهراد، هایبازیمسخره با. آوردن رو سفارشمون

 رفت و شد دود هامخوشی یهمه كرده ازدواج قبالً نکهای یادآوری با اما كنم؛ فراموش رو
 . هوا

 . نفهمیدم من و داشت زندگیم توی مهمی نقش شهراد
*** 

 :گفت و سمتم گرفت رو ماشینم ریموت. جلوم اومد. شدیم پیاده ماشین از
 . برم باید كه دارم كار جایی یه من داخل برو تو. بیا -

 سمت رفت و شد دور ازم فعالً گفتن از بعد. تمگرف ازش رو ریموت و دادم تکون سری
 . شدم ویال وارد و گرفتم ازش چشم. خودش ماشین

 از بعد. شدن بلند جاشون از نازی، هایدوست از یکی باقری، خانوم خانواده ورودم با
 . كنم عوض رو هاملباس تا رفتم اتاقم به داشتم باهاشون كه سردی پرسیاحوال
 با رو چسبم شلوار. آوردم در رو شالم و مانتو سریع و میز رو گذاشتم رو شهراد كادوی یجعبه
 . پوشیدم رو بود چسب كه رنگی مشکی پیراهن و كردم عوض رنگمشکی نود قد شلوار
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 سرم باالی رو موهام دوباره و كردم تجدید رو آرایشم. پوشیدم رو بلندم پاشنه هایكفش
 . افتادم شهراد یهدیه ادی كه بیرون بیام اتاق از خواستم. بستم
 كردم فوت رو نفسم. بیرون آوردم رو پابند و كردم باز رو درش. رفتم شجعبه سمت به آروم

  نه؟ یا ببندمش پام به دونستمنمی. بیرون
 برداشتم میز روی از رو گوشیم بستم، پام مچ دور رو پابند و شدم خم ناگهانی حركت یک در
 . نشستم مبل دورترین روی و پایین رفتم هاپله از آروم .بیرون اومدم اتاق از سریع و

 كنارم اومد بود رویا اسمش كه باقری خانوم دختر. انداختم چپم پای روی رو راستم پای
 . دادمنمی محلش خیلی من ولی بود؛ خوبی دختر. نشست

 رو نگاهم كالفه كنارم در نشستنش با. زدمی حرف خیلی كه بود این داشت كه عیبی تنها
 صحبت به كرد شروع من محلیكم به توجه بدون رویا اما باقری؛ خانوم و نازی به دوختم
 . آرایشی لوازم بهراجع كردن
 هاشحرف وقتی. بشم عصبی كمی شدمی باعث رویا پحرفی این و كردمی درد خیلی سرم
 رفتم و شدم بلند جام از سریع. دستشویی سمت رفت و كرد خواهیمعذرت ازم شد تموم
 . آشپزخونه سمت
 همین خاطربه. كنه شروع رو زدن حرف دوباره گردهبرمی كه وقتی خواستنمی دلم اصالً
 خم رو كمرشون احترامم به بودن آشپزخونه تو كه هاییمستخدم یهمه. آشپزخونه به اومدم
 . كردن
 رو وشیمگ. نشستم آشپزخونه توی كوچیکِ ناهارخوری میز پشت و دادم تکون براشون سری

 :گفت لبخند با و سمتم اومد سریع ربابه. میز رو گذاشتم
  خانوم؟ خواینمی چیزی -

 :گفتم و دادم تکون رو سرم
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 . بده بهم سردرد قرص یه -
 :گفت نگرانی با
  كنه؟می درد سرتون. خانوم بده مرگم خدا -
 :گفت سریع. گفته چی فهمید خودش كه كردم نگاهش رفته باال ابروهای با
 . كنم درست گیاهی دمنوش براتون بذارین خورین؟می چیه قرصا این خانوم -

 :گفتم كالفه
 . زود فقط. بیار بیاری خوایمی هرچی -

 :گفت و داد تکون سری
 .خانوم چشم -
 گذاشتم رو پیشونیم و میز به دادم تکیه رو آرنجم. رفت كنارم از و كرد خم رو كمرش بعد و

 رو اعصابم اینکه جایبه هاقابلمه خوردن همبه سروصدای. بستم رو هامچشم. دستم كف
 . شدمی شدنم ترآروم باعث بریزه همبه

 قبل از انگار. بود كم خیلی نظرمبه شهراد العملعکس. كردم مرور رو امروز اتفاقات یهمه
 تبرا من اگر». افتاد بدنم به خفیفی لرز حرفش یادآوری با. كنم كارچی قراره دونستمی

 «بشی؟ آروم میدی قول بکشمش
 این از حتماً نازی. كردم اخمی بوده شهراد نامزد قبالً كه رزیتا اسم به زنی آوری یاد با

 . داره خبر موضوع
 . خانوم بفرمایید -

 با ربابه. دمنوشه فهمیدم لیوان داخل سبزرنگ مایع دیدن با. برداشتم دستم روی از رو سرم
 :گفت نگرانی

  دكتر؟ به بزنم زنگ خواینمی. پریده نرنگتو خانوم -
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 :گفتم و دادم تکون نه ینشونه به رو سرم
 . بری تونیمی... نیست الزم -
 :گفت ناراحتی با
 . بود بهتر خیلی اومدمی دكتر اگه ولی... خانوم چشم -
 تا موندم منتظر و كردم پوفی. رفت كنارم از و پایین انداخت رو سرش. كردم نگاهش اخم با

 . كردم نگاه بهش گوشیم لرزش با. بشه خنک كمی دمنوشم
 با خوردممی رو دمنوشم از كمی كه طورهمون. كردمی خودنمایی روش SHAHRAD اسم

 زن چندتا قهقهه صدای شنیدن با. گوشم دم گذاشتم رو گوشی. كردم وصل رو تماس تعجب
 :گفتم و كردم غلیظی اخم مرد و
 ... شهراد الو -
 :گفت كشیده حنیل و خنده با
 ... عزیزم سالم -

 :گفتم تعجب با. باال پرید ابروهام
  خوبه؟ حالت -

 :گفت ایكشیده لحن با حرفم به توجه بدون و خندید هم باز
 ... دنبالم بیا آرادل -

 از. نبود سختی كار بود كرده ـت*ـسـ*مـ اینکه زدن حدس. شدم بلند جام از سریع
 نگران بقیه، متعجب نگاه به توجه بدون و رفتم هاپله سمت به ود با. بیرون اومدم آشپزخونه

 :گفتم
  كجایی؟ االن -

 :گفتمی خنده با كه اومد زنی قهقهه صدای
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  بری؟ خوایمی گوری كدوم... دیگه بیا شهراد -
 قطع سریع و گفت رو آدرس ایكشیده لحن با شهراد. بود آشنا برام صدا این چرا دونمنمی
 . كردم باز رو ماتاق در. كرد
 از نگرانی با نازی. پایین رفتم هاپله از تند تند. بیرون زدم اتاق از و پوشیدم شال و مانتو فقط

 :گفت و شد بلند جاش
  میری؟ داری كجا -

 :گفتم كالفه
 . گردمبرمی زود... اومده پیش مشکلی یه -
 با كرد باز رو در وقتی. دمز امیر برای بوقی. شدم ماشینم سوار سریع. بیرون زدم ویال از و

 . شدم خارج باغ از باالیی سرعت
 حس چندتا. بود داده شهراد كه آدرسی به برسم زودتر هرچه خواستممی. روندممی سرعت با

 . عصبی و نگران متعجب،. داشتم مختلف
. بیفته اتفاقی چه قراره مهمونی اون به رفتن با بزنم حدس دونستمنمی اصالً لحظه اون

 . گذشتمی كندی به زمان. كردم بیشتر رو ماشین سرعت
 كنم پارك رو ماشین نبود جا چون. بود داده شهراد كه آدرسی به رسیدم بعد ربع یه حدود
 قفل رو درش و شدم پیاده ازش. كردم پارك رو ماشین و رفتم بعدی كوچه سمت به سریع
 . كردم
. بود معروف بودن نحس به كه عددی. بود سیزده پالكش كه آپارتمانی در سمت دویدم
 . شد باز سریع خیلی. زدم رو درش زنگ سریع

 بوی. شنیدممی رو آهنگ صدای بیشتر قدم هر با. باال رفتم هاپله از تندتند. شدم واردش
 . كردمی مخفه داشت سیگار و نوشیدنی
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 بیرون دود زیرش از كه ایخونه در دیدن با. دوم یطبقه جز بود خالی آپارتمان كلِ انگار
 . ایستادم راهرو توی زدمی
. كردم باز رو خونه در آروم! اومده جایی همچین یه شهراد كه شدنمی باورم. بودم بهت تو
 . شد مچاله مقیافه نوشیدنی و سیگار و مختلف هایعطر بوی خاطربه

 خونه یهمه. بود روشن داشت رنگی ضعیف نورهای كه چراغ چندتا فقط. بود تاریک جاهمه
 داشتن بدی وضع با پسرا و دخترا. بودن گذاشته رو آرومی آهنگ. بود دود غرق
 . بودن ـت*ـسـ*مـ استثناء بال همه و ـیدن*ـصـ*قـ*رمی

 دیدن با كه برداشتم جلو به قدمی. چرخوندم چشم سالن توی. شدم خونه وارد غلیظی اخم با
 اینقطه به و داده لم مبلی روی ردخومی نوشیدنی بطری از كه درحالی. شدم خشک شهراد
 . بود شده خیره

 .شدن شل زانوهام كردم احساس رومروبه یصحنه دیدن با. گرفتم رو نگاهش رد
 . ـصید*قـ*رمی داشت شهراد جلوی كوتاهی لباس با رزیتا

 ـاز*نـ با رزیتا. كردم بغض دلیلبی. خوردمی نوشیدنی و كردمی نگاهش خیره هم شهراد
 وقتی برگردوندم، رو سرم كارش ندیدن برای من و شد نزدیک بهش. شهراد تسم رفت

 برگردوندم سریع خیلی رو سرم. شد دور ازش رزیتا كه دیدم كردم نگاه سمت اون به دوباره
. كردم پاك دستم پشت با رو بود خورده سر مگونه روی از كه اشکی قطره. راست سمت
 و رفتم سمتش به آرومی هایقدم با. شهراد متس چرخوندم رو سرم و كشیدم عمیقی نفس
 خیره هامچشم به. باال آورد رو سرش آروم و دوخت پاهام به رو نگاهش. ایستادم روشروبه
 . شد

 :گفت تلخی یخنده با. ایستاد تپش از قلبم سرخش هایچشم دیدن با
  اومدی؟ باالخره -
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 خالیِ جای به چندبار رو دستش. ركنا كشوند رو خودش ول و شل حرفش این گفتن از بعد و
 :گفت داركش و زد كنارش

 . دارم كار باهات. بشین جااین بیا -
 سرم قراره بالیی چه نبود معلوم دادمنمی گوش حرفش به اگه. بود كرده ـت*ـسـ*مـ خیلی

 . شناختمنمی رو شهراد این من. بیاد
 بغض با. سمتم برگشت املك و زمین رو گذاشت رو نوشیدنی بطری. كنارش نشستم آروم

 پوزخند با و كرد نزدیک بهم رو خودش. زدمی فریاد هاشچشم تو غم. شدم خیره بهش
 :گفت

  دیدی؟ رو رزیتا -
 روش. دادم تکون رو سرم آروم. كردمنمی درك رو خودم حالِ. شد جمع هامچشم تو اشک

 :گفت تلخی لبخند با. رزیتا سمت برگردوند رو
  ؟نه مگه خوشگله، -
 بعد و كشیدش سر كامل و برداشت رو بطریش. پایین ریخت چشمم از اشک قطره یه

 . دوختم رزیتا به و گرفتم شهراد از رو نگاهم. زمین رو انداختش
 اشکی قطره دیدن با. كردم نگاه شهراد به دوباره. زدمی قهقهه و بود نشسته مرد چندتا كنار
 . بکشم سنف تونمنمی كردم احساس ریخت چشمش از كه

 :گفتم بغض با و گرفتم رو دستش شدممی بلند كه طورهمون
 ... بریم جااین از تا شو بلند... شهراد پاشو -

 روش كه میزی سمت به. برداشتم مبل دسته روی از رو كتش. شد بلند جاش از حالبی
 . برداشت رو بود باز درش كه اونی و رفت بود نوشیدنی هایبطری
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 جمعیت كنار از. بره راه تا كردم كمکش و گرفتم محکم رو شبازو. سمتش رفتم
 . رفتیم آپارتمان درِ سمت به و شدیم رد ـده*ـصنـ*قـ*ر

 آروم راهرو هایپله از. كنم درك تونستمنمی رو بودم دیده كه ایصحنه. بود بد خیلی حالم
 . زدنمی حرفی هیچ و بود شده خیره زمین به فقط و فقط شهراد مدت این تو. پایین رفتیم

 كوچه به شدن وارد با. بود سکوت جاهمه. شدیم كوچه وارد و بیرون زدیم آپارتمان كل از
 دورم داره شهراد دست اینکه حس با. كردم استشمام وجودم تمام با رو آزاد هوای

 مسخ و ایستادم سرجام شدهخشک. بکشم نفس تونمنمی كردم احساس میشه ـه*ـلـقـ*حـ
 . كردم نگاه روروبه به شده

 :گفت بغض با و گوشم نزدیک آورد رو سرش بود ایستاده كنارم كه طورهمون
  تزریقیه؟ رزیتا دونستیمی -

 رو هاشچشم و عقب برد رو سرش. كردم نگاه بهش و شهراد سمت برگشتم زدهشوك
 . پایین ریختن تند تند اشکش هایقطره هاشچشم شدن بسته با. بست

 :گفت و خندید ـانه*ـتـ*ـسـ*مـ. كرد باز رو هاشمچش حالت همون تو
... كردمی تزریق مواد داشت و بود نشسته جلوم پیش ساعت نیم همین... میشه؟ باورت -

 ... اومد بهوش كه هم وقتی... شد بیهوش یهو و شد سفید سفیدِ هاشچشم اولش
 اومدن راستم دست ناخودآگاه. داد تکون تاسف ینشونه به سری. خورد رو حرفش یادامه
 . كشید عمیقی نفس و بست رو هاشچشم. كردم پاك رو شگونه روی اشک رد. باال
 به و كنارم نشست هم خودش. بشینم زمین روی كرد مجبورم و گرفت محکم رو دستم مچ

 . داد تکیه آپارتمان كنار دیوار
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 از رو بطری شحركت این دیدن با. خورد نوشیدنیش از كمی و دهنش جلوی گرفت رو بطری
 هاشچشم دور. كرد غلیظی اخم. بگیره رو بطری نتونه تا شدم بلند سریع و گرفتم دستش

 . بود شده قرمز وحشتناك
 :گفتم گریه با زمین رو انداختم رو بطری كه طورهمون

 . میدی عذابم كارات با داری... شهراد كن بس -
 .كردمی بد رو حالم بدجور خاطرات هجوم
 كه اتفاقی و رفتارش و كارهاش. نبود دنیا این تو اصالً انگار. نگفت چیزی و كرد نگاهم خیره

 . كردمی بد رو حالم داشت بود افتاده چشمم جلوی پیش چنددقیقه
 ناامنی احساس كمی فقط كمی، شدمی باعث داشت كه غلیظی اخم. شد بلند آروم شهراد
 . عقب برم قدم یه هم من شد باعث كه سمتم اومد قدم یه. بکنم

 سرد بدنم یهمه. بود بلند خیلی قلبم تپش صدای. دراومد حركت به صورتم روی نگاهش
 نگاهش تونستمنمی دیگه. كردمی نگاه بهم خیره فقط. بود شده ترشدید سردردم. بود شده

 . شدم دور ازش دیگه قدم یه و كردم پاك دستم پشت با رو هاماشک. كنم تحمل رو
 ماشینم به تا بعدی یكوچه سمت رفتم و كردم بهش پشت. گرفتم ازش رو نگاهم سختی به

 . شنیدممی رو اومدنمی سرم پشت كه هاشقدم صدای. برسم
 كردم باز رو درش. باشم مسلط خودم حال به تا بیرون دادم محکم رو نفسم ماشینم دیدن با
 شهراد تا موندم تظرمن. شد روشن ماشین. زدم رو فرمون كنار استارت دكمه. توش نشستم و

 . بستم رو هامچشم رعدوبرق بلند صدای با. ننشست ولی كرد باز رو ماشین در. بشینه هم
 در شهراد. دادمی نوازش رو گوشم خوردمی زمین به كه بارون نمنم صدای بعد ایلحظه

 . كوچه وسط رفت و بست رو ماشین
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 داشت بارون. بست رو هاشمچش و آسمون به رو گرفت رو سرش. كرد باز رو هاشدست
 در. بودم نگرانش. شدم پیاده ازش كنم خاموش رو ماشین اینکه بدون سریع. گرفتمی شدت

 گلوم یکی كردممی احساس. بود خراب هم خودم حالم. سمتش رفتم آروم و بستم رو ماشین
 . میده فشارش داره و گرفته رو

 با و شگونه رو گذاشتم رو دستم. ادشهر سمت رفتم. بود كرده خیس رو جامون همه بارون
 :گفتم گریه

 ... هوا این تو خوریمی سرما. خونه بریم بیا... كن بس خدا رو تو... شهراد كن بس -
 :گفت عصبی كردمی نگاه هامچشم به كه طورهمون. گرفت رو دستم مچ
 نهعاشقا كه كسی... كرد تزریق مواد من جلوی رزیتا امشب... آرادل بده حالم -

  چی؟ ینی اینا فهمیمی. كرد مصرف مواد من جلوی پرستیدمشمی
 :گفت گریه با و گرفت هاشدست بین رو سرش. زمین افتاد. شدن خم زانوهاش

 ... بسمه دیگه خدایا -
 بارون. شدمی فشرده دلم اشکش قطره هر با. كنم كارچی باید دونستمنمی. زدم زانو جلوش
 . بشم مچاله خودم تو شد باعث كه اومد سردی سوز. بود گرفته شدت
 . دیدم خودم هایچشم با رو زندگیم مرد شدن خرد امشب من. كردممی نگاهش فقط

 :گفت بغض با. باال آورد سرشو
 ... بشم آروم خواممی... كنم؟ ـغـلت*بـ ذاریمی -
 مدور محکم هاشدست. ـغـلش*بـ تو انداختم رو خودم و دادم تکون رو سرم گریه با

. خوردنمی سر مگونه روی از اشکم هایقطره چشمم بستن با. شدن ـه*ـقـ*ـلـ*حـ
 . زندگی این داره عجیبی چرخه قدرچه
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 وزیدمی كه بادی و بود خیس هاملباس یهمه. بود سردم خیلی. اومد بند مگریه كم كم
 به میشن ركمت دارن شهراد هایدست فشار اینکه حس با. كردمی بیشتر رو بدنم سرمای

 . شدم جدا ازش سریع. اومدم خودم
 هاشچشم. گرفتم رو هاششونه سریع كه زمین رو بیفته بود مونده كم كردم رو كاراین تا

 . بودن بسته
 :گفتم بغض با و نگران و زدم ضربه شگونه به چندبار راستم دست با
  نامرد؟ بود شدن بیهوش وقتِ االن آخه... دیگه بلندشو شهراد... شهراد -

 با. بودم تنها قدرچه من و. بیهوشه كه شدم مطمئن نمیده نشون العملیعکس دیدم وقتی
 . شهراد و خودم بدبختی برای. كردم گریه وجودم تمام

 كردم سعی. شدم مچاله خودم تو. اومد رعدوبرق بلند صدای بعد و شد سفید یهو آسمون
 . رسیدنمی زورم اما كنم؛ بلند رو شهراد

 نگاه برم و دور به سریع. كردم تیز رو هامگوش مردی و زن هایقهقهه صدای یدنشن با
 . شدم خشک میالد و رزیتا دیدن با. كردم
 رو ما كه چرخوند رو سرش خندیدمی كه طورهمون میالد! جااین بیان باید االن اونا چرا آخه
 . شد محو شخنده كمكم. ایستاد سرجاش. دید

 توی نگرانی. زد زانو كنارم. سمتمون اومد سریع و كرد باز رزیتا یهشون دور از رو دستش
 ! باشه؟ متنفر شهراد از رزیتا خاطربه نباید میالد مگه. كردمنمی درك رو هاشچشم

 :اومدم خودم به صداش با
  اومده؟ سرش بالیی چه -
 :گفتم رنگیكم اخم با
 . شد بیهوش -
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 با. باال آوردم رو سرم افتاد سرم روی كه ایسایه با. كرد موهاش داخل رو دستش كالفه
 دختر این از من قدرچه. كردم غلیظی اخم كردمی نگاه شهراد به نگرانی با كه رزیتا دیدن

  تزریقیه؟ دختر این كه داشت خبر میالد. اومدمی بدم
 :گفت رنگیكم اخم با میالد

 . رسونیمتونمی ما -
 گرفت شهراد بازوی از و جلوتر اومد میالد. دادم تکون رو سرم. نداشتم موافقت جز ایچادره

 . شدم بلند جام از تعجب با. كرد بلندش و
 با. گرفتم شهراد چپ بازوی از سریع. كنه بلند رو شهراد بتونه كردمنمی هم فکرش اصالً

 . ماشینش سمت بردیم رو شهراد میالد كمک
 روی گذاشت رو شهراد آروم هم میالد. كردم ول رو شهراد بازوی. كرد باز رو عقب درِ رزیتا

 . باریدمی همچنان ولی بود شده كمتر بارون شدت. عقب صندلی
 :گفت كالفه و بست رو ماشین در میالد

 . میام االن منم. ماشین تو بشینین شماها -
 زبا رو جلو در هم رزیتا. شهراد كنار نشستم و كردم باز رو عقب در. زدم دور رو ماشین اخم با

 . كردم نگاه بودن مونده شهراد صورت روی كه بارون هایقطره به. نشست و كرد
 رزیتا و من بود رفته میالد كه مدتی كل تو. فهمیدمنمی رو میالد كمک و نگرانی دلیل

 . شکستمی رو سکوت بارون صدای فقط و بودیم كرده سکوت
 شدت داشت دوباره ارونب. شد ماشین سوار و اومد سریع میالد بعد دقیقه پنج حدود

 هم رو بخاری مینداخت راه رو ماشین كه طورهمون. كرد روشن رو ماشین میالد. گرفتمی
 رو هامچشم و صندلی به دادم تکیه رو سرم بعد و دادم بهش رو ویال آدرس. كرد روشن
 . بستم
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 رو ستمد. باشم تفاوتبی رزیتا ریز ریز هایخنده صدای و پچشونپچ به نسبت كردم سعی
 . دادمی آزارم شونخنده صدای. كردم مشت پام روی

 بخاری و انداخت بهم نگاهی آینه از میالد. پایین دادم رو پنجره كمی زیاد گرمای احساس با
 .خوردنمی شیشه به محکم بارون قطرات. كرد خاموش رو

 به كردن رفک با. بیفته بد اتفاق یه ممکنه آن هر كردممی حس. داشتم عجیبی یدلشوره
 . چشمم جلوی اومدمی شهراد تصویر شهمه اما بشم؛ آروم كردم سعی آرامدل

 و آبی هایچراغ دیدن با. شدنمی دیده دور از ویال هایچراغ. كردم باز رو هامچشم كالفه
 . توهَم رفت اخمام شدنمی خاموش روشن كه قرمز

 ویال به رسیدن با میالد. باال رفت یهو قلبم ضربان كرد؟می كارچی جااون آمبوالنس
 . شدم پیاده سریع. داشت نگه رو ماشین و كرد كم رو سرعتش

 تمام ربابه هایضجه صدای شنیدن با. ایستادن ماشین كنار و شدن پیاده هم رزیتا و میالد
 گریه و بودن شده جمع در جلوی هامستخدم یهمه. جلو رفتم قدم یه. كرد یخ تنم
 . بود شده نفرین شبام انگار. كردنمی

 سفیدرنگی یپارچه چون. توهَم رفت هاماخم بود خوابیده روش شخصی كه تختی دیدن با
 . مرده كی ببینم تونستمنمی بود روش
 :زد داد گریه با دید رو من وقتی ربابه. برداشتم ایدیگه قدم

 ... شدیم بدبخت... خانوم شدیم بدبخت -
. رفتم سمتش به. كردم نگاه رومروبه یجنازه به و مگرفت ربابه از رو نگاهم سختی به

 . گرفتم دستم توی رو سفید یپارچه و باال آوردم رو لرزونم هایدست
. بزنم كنار رو پارچه اینکه از ترسیدممی. بود شده بلند همه یگریه صدای. بستم رو هامچشم

 . كردم باز رو هامچشم و كشیدم رو پارچه ناگهانی حركت یک در
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. بکشم نفس تونمنمی دیگه كردم احساس كبودش هایـب*لـ و نازی سفید صورت دیدن با
 . زمین افتادم و شدن شل زانوهام

 !بود؟ مرده نازی
*** 
 بعد روز هفت
 سال پنج برای كه كسی احمدی، نازی. بودم شده خیره قبر سنگ روی اسم به شده مسخ
 . بود مرده حاال داشت نگهم
. كردنمی پچپچ هم گوش دم و بودن زده زل بهم جمعیت بیشتر .كشیدم عمیقی نفس
 . كنم گریه صفتگرگ هایآدم این جلوی خواستمنمی اصالً. شد مشت هامدست
 تنگ جیغاتجیغ برای دلم بزنی؟ غر سرم تا مامانم كجایی. كشیدم ایدیگه عمیق نفس
 كه ندادی قول بهم كردی دامپی وقتی مگه گذاشتی؟ تنهام هم تو چرا رو؟ من بینیمی. شده
 رو آرامدل مامانم بود؟ سال پنج فقط «همیشه برای» از منظورت باشی؟ پیشم همیشه برای

 حالم قدرچه ندیدی رفتی؟ یهویی قدران آخه چرا مامانم نه؟ مگه. منه شبیه خیلی دیدی؟
  خرابه؟

 رو نهار تا ما ویالی به بریم كه كردمی اعالم بلند میکروفون توی از كه مداح صدای با
 . كنم نگاه بقیه به روحبی و سرد كردم سعی. اومدم خودم به باشیم جااون

 متفرق جمعیت كم كم. زدم پوزخندی آوردنمی در كردن گریه ادای كه هاییخانوم دیدن با
 . ماشیناشون سمت رفتن و شدن
 من و بود اومده وزدیر نیما. نشستن طرفم دو نیما و شهراد. سنگ سمت چرخوندم رو سرم
 . كردم نگاه نیما به. بودمش دیده تازه
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 پیشونیم و جلو آورد رو سرش. كردمی نگاه بهم بود شده جمع اشک توش كه هاییچشم با
 . خوردنمی سر مگونه روی از اشک هایقطره. شد بسته هامچشم. سـیـد*ـو*بـ رو

 و مشونه دور انداخت رو ستشد شهراد. شدم خیره سنگ روی اسم به و چرخوندم رو سرم
 صدای كه بود موقع اون و شـه*ـیـنـ*سـ رو گذاشتم رو سرم. چسبوند خودش به رو من

 . شد بلند مگریه
 :گفت بغض با و كرد ـغـلم*بـ محکم شهراد

 ... آرادل باش آروم خدا رو تو -
 :گفتم گریه با
 چرا پس. میشم خرد دارم بیشتر وزر به روز دیدنمی مگه... بده حالم ندید مگه رفت؟ چرا -

 ...  رفت؟
 :گفت گریه با هم شهراد

 و بلندشو. ببینتت جوریاین وقتی میشه ناراحت مامان... باش آروم... آراممدل باش آروم -
 . باشی قوی تونیمی كه بده نشون بهش
 رو پیشونیم آروم. گرفت هاشدست بین رو سرم شهراد. دادم تکون گریه با رو سرم

 :گفت و سـیـد*ـو*ـب
 ... ویال بریم باید... آرادل پاشو -

 دست دستم یه با. شدم بلند نیما و شهراد كمک با. كردم پاك دستم پشت با رو هاماشک
 . بودم گرفته رو نیما دست مدیگه دست با و شهراد
 یشقیقه كنار سفید موهای. بود شده خم شهراد كمر. خوردنمی سر هامگونه روی هاماشک
 . بود بد مونهمه حال. كردمی خودنمایی بدجور نیما
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 هاشونماشین با هركدوم شهراد و نیما. كردم ول رو نیما دست شهراد، ماشین به رسیدن با
 . كردم ول رو دستش بنابراین خونه برم نیما با خواستمنمی هم من. بودن اومده
 محکم رو نفسش حركتم این با نیما. كردممی امنیت و آرامش احساس بیشتر شهراد پیش

 :گفت و كرد موهاش داخل رو دستش كالفه. بیرون داد
 . بینمتونمی خونه -

 دستم كه كردممی نگاه داشتبرمی كه هاییقدم به داشتم. رفت ماشینش سمت به هم بعد
 . دوختم شهراد به و گرفتم نیما از رو نگاهم. شد فشرده

 :گفت رنگیكم اخم با و آروم
  شی؟ سوار خواینمی -

 از رو دستش كردمی باز رو راننده كمک سمت در كه طورهمون. دادم تکون رو سرم آروم
 :گفت و پشتم گذاشتش و درآورد دستم توی

 .شد دیر خیلی كه بشین بیا -
 و شد سوار. زد دور رو ماشین و بست رو در. شدم ماشین سوار تپیدمی محکم كه قلبی با

 . افتاد راه آروم خیلی. زد استارت
 :گفتم بستممی رو هامچشم كه طورهمون و دادم تکیه پشت به رو سرم

  كرد؟ سکته چی برای مامان -
 داشت محکم. دوختم بهش رو نگاهم و كردم باز رو هامچشم. دادمی آزارم شهراد سکوت
 . بود كرده غلیظی اخم و دادمی فشارش رو فرمون

 :گفتم اخم با
  نمیدی؟ جواب چرا -

 :گفت كالفه و كرد پوفی
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 . بگم بهت خوامنمی -
 :گفتم عصبانیت كمی با. شد ترغلیظ اخمم

 ... مرده چرا نازی بدونم كه دارم رو حق این كنم فکر -
 :گفت و كرد فرو موهاش داخل رو دستش كالفه

 . كرده سکته خب -
 :گفتم سریع

  دلیل؟ چه به -
 :گفت عصبانیت و حرص كمی با و سمتم شتبرگ كامل. كرد پارك خیابون كنار رو ماشین

 . ندونی مقصر رو كسهیچ كه بدی قول باید ولی دلیل؛ چه به میگم بهت -
 بهم حرفی همچین یه شهراد كه بوده چی قضیه مگه. بدم تکون رو سرم تونستم فقط
 :گفت كردمی نگاه روروبه به كه طورهمون زد؟می
 به و گیرهمی خبر تو از... زنهمی زنگ بهش نیما هكن سکته مامان اینکه قبلِ ساعت نیم -

 ... كه میگه مامان
 :گفتم عصبانیت و اخم با. كرد مکث

  بود؟ گفته چی نازی به نیما... شهراد -
 :گفت و كرد اخی

... شده فوت بابات كه بودم گفته بهش من چون... میگه تسلیت مامان به رو بابات مرگ -
 سکته بعد و میشه شوكه كرده فوت پسرش همون یا تو ابایب كه نداشته خبر چون مامانم

 . كنهمی
 رو پدرم مرگ خبر نیما به كه شهرادی یا نیما؟ یا بودم كشته رو نازی من. كرد یخ تنم تمام
 !بودم مقصر دنبال انگار ولی چرا؛ دونمنمی بود؟ داده
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*** 
 شهراد
 به. شناسممی بچگی از رو آرادل این من. كنهمی فکر چی به داره االن كه دونستممی خوب

 . گردهمی مقصر دنبال داره درصد99 احتمال
 از رو اون ششده قرمز هایچشم و رنگبی هایـب*لـ. بود شده سفید شدت به صورتش
 . كردم نگاه ششده مشت هایدست به. دادمی نشون ترشکسته همیشه

 :فتمگ آروم. كرد نگاهم سرخش هایچشم با. زدم صداش آروم
 .نگردی مقصر دنبال شد قرار -

 داره دلش تو االن دونستممی. سمت اون كرد رو روش و گرفت دندون به محکم رو لبش
 .رفتم ویال سمت به باالیی سرعت با و كردم روشن رو ماشین. میده فحشم
. شدیم پیاده ماشین تو از. كردم پارك حیاط توی رو ماشین. رسیدیم بعد ربع یه حدود

 . گرفته محکم رو بازوم یکی كردم حس كه بیفتم راه خواستم
 :گفت بغض با. باال رفت قلبم ضربان بود گرفته رو بازوم كه آرادل هایدست دیدن با
  میشی؟ گاهمتکیه... بیفتم ترسممی -

 و مظلومش لحن و بغض از ناراحت. بود عجیب خیلی كردم پیدا لحظه اون كه حسی
 . بدونه خودش گاهتکیه رو من خوادمی اینکه از خوشحال

 :گفتم و سـیـدم*ـو*بـ رو موهاش روی
 ... میشم -

 همدیگه با. دوختم روروبه به و گرفتم هاشـب*لـ از سختی به رو نگاهم. زد تلخی لبخند
 . كرد باز برامون رو در بادیگاردها از یکی. ویال در سمت افتادیم راه
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 از بعد. زدمی حرف كناریش با و بود هایستاد گوشه یه كس هر. شدیم سالن وارد
 هامونلباس تا رفتیم باال طبقه به زدم حرف من فقط البته كه شونهمه به آمدگوییخوش

 . كنیم عوض رو
 كرد ول رو بازوم آروم. ایستادیم آرادل اتاق به رسیدن با. بود نشسته هامهمون پیش هم نیما

 . اتاقش سمت رفت افتاده هایشونه با و
 در و رفتم اتاقم به. گرفتم در از رو نگاهم. بست رو در دوباره و داخل رفت. كرد باز رو شدر
 . تخت رو كردم پرتش و آوردم در رو مشکیم اسپرت كت. بستم رو

 هایآستین. بستم شل هم رو مشکیم كروات. كردم عوض دیگه پیراهن یه با رو پیراهنم
 ساعت بستن از بعد و زدم نم*ـرد*گـ به ردمس عطر از كمی. باال دادم رو مشکیم پیراهن
 . بیرون اومدم اتاق از اسپرتم

. داخل رفتم و كردم باز رو در آروم گفتنش «تو بیا» با. زدم در و آرادل اتاق سمت رفتم
 با رو سرش و بود نشسته آرایشش میز پشت باز موهای با و بود پوشیده رنگیمشکی پیراهن
 . بود گرفته هاشدست
 به رو عطرش و كشیدم عمیقی نفس. باشم توجهبی قلبم محکم تپش به نسبت ردمك سعی
 محوی لبخند میز روی یشونه دیدن با. سمتش رفتم آروم و بستم رو در. فرستادم هامریه
 . زدم

 من بودن بچه وقتی همیشه. موهاش زدن شونه به كردم شروع و برداشتم رو شونه
 . بافتمی رو موهاشون ممامان و كردممی شونه رو موهاشون

 شونه رو موهاش كه طورهمون. گرفت جا ـبم*لـ یگوشه تلخی لبخند خاطرات، مرور با
 :زدم صداش آروم زدممی
 ... آرادل -
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 سرخش هایچشم دیدن با. كرد نگاهم آینه توی از و برداشت صورتش روی از رو دستش
 به و گرفتم هاشچشم از چشم سختی به. تپیدمی محکم قلبم. ایستاد حركت از دستم
 :گفتم دادممی حركت پایین سمت به رو شونه كه طورهمون و كردم نگاه دستم توی یشونه

  كردم؟ اذیتت خیلی... شب اون -
 :گفت رنگیكم اخم با و كرد مشت رو هاشدست

 .نه -
 هیچی موهاش كردم شونه شدن تموم تا و بستم رو دهنم دیگه كه گفت محکم قدران

 . بافتمشون و سرش پشت آوردم رو ششقیقه كنار موهای شد تموم كارم وقتی. گفتمن
 :اومد ربابه گرفته صدای. شد زده اتاق در
  پایین؟ نمیاین... خانوم -

 :گفت سرد خیلی آرادل
 . میام االن -
 رو نگاهم. توهَم رفت اخمم پاهاش دیدن با. اومد در چرخش به روش نگاهم. شد بلند بعد و

 . كردم نگاه صورتش به و گرفتم پاهاش از سختی به
 لب رژ شد تموم كارش وقتی. زدمی ریمل داشت و بود كرده خم میز روی كمی رو خودش

 . كشید هاشـب*لـ روی كم خیلی و برداشت بادمجونی
 :گفت و سمتم برگشت

 . بریم -
. سمتش برگشتم. شدم پشیمون كه كنم بازش خواستم و در سمت رفتم. دادم تکون رو سرم

 . شدم پشیمون كه بپوشه شلواری جوراب یه بگم تا كردم باز رو دهنم. كردم نگاهش كالفه
 :گفت اخم با
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 . بگو -
 كالفه و دادم قورت رو دهنم آب! بگم چیزی خواممی فهمید كجا از. كردم نگاهش تعجب با

 :گفتم
  بپوشی؟ شلواری جوراب یه نمیشه -

 رنگیكم اخم با و پایین انداختم رو سرم كه كرد نگاهم خیره ظهلح چند. باال پرید ابروهاش
 :گفتم

 . نیست مهم. كن ولش -
 :گفت حرفم به توجهبی
 . بپوشم تا بیرون برو -

 كه شدنمی باورم. بیرون اومدم اتاقش از و زدم محوی لبخند. زد برق خوشحالی از هامچشم
 . بیرون اومد آروم و شد باز قشاتا در بعد لحظه چند. كنهمی گوش حرفم به داره
 :گفتم محوی لبخند با. سمتش رفتم آروم. بود پوشیده مشکی كلفت شلواری جوراب یه
 . شدی ترخوشگل خیلی االن -

 تعجب با. گرفت محکم رو دستم كه بیفتم راه خواستم. نگفت هیچی و زد تلخی لبخند
 . پایین بود انداخته رو سرش. سمتش برگشتم

 :گفت آروم
  نه؟ مگه. باشی گاهمتکیه بود قرار -

 :گفتم آروم خودش مثل و كردم وارد دستش به خفیفی فشار
 ... آخرش تا. هستم -
 به كه قدمی هر با. هاپله سمت افتادم راه ببینم رو العملشعکس بخوام اینکه بدون بعد و

 . دادمی فشار بیشتر رو دستم داشتیمبرمی پایین سمت
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 رو حسادت و خشم ، ناراحتی ترحم، نگاهشون توی از. كردنمی موننگاه حاضرین بیشتر
 . كردم نگاه آرادل صورت به رسیدیم هاپله پایین به وقتی. خوند شدمی

 نگاهش رد. شد خشک جا یه روی نگاهش كه كردمی نگاه بر و دور به داشت غلیظی اخم با
 . رفتمی دختری سمت به داشت بود گرفته ـغـل*بـ رو بهاره كهدرحالی نیما. گرفتم رو
 و داد تکون رو سرش هم اون. گفت چیزی دختره به لبخند با نیما. باال دادم رو ابروم تای یه
 رو دختر اون دست كنیممی نگاهش داریم ما دید وقتی هم نیما. كرد اشاره ما سمت به

 . اومد ما سمت به و گرفت
*** 

 آرادل
 و رنگاستخونی موهای. ببینم رو دختر اون ییافهق تونستم بهتر شدنشون ترنزدیک با

 . بود كرده زیبا خیلی رو اون سبزش هایچشم
 بهش نیما. كردمی جلوه بیشتر بود زده كه قرمزی رژ با هاشـب*لـ و داشت قلمی بینی
 :گفت و كرد اشاره

 . كردن كمکم كلی ماه یه این توی كه روانشناسم دكتر... هستن سارا ایشون -
 باید نیما چرا. كردممی نگاه بهش خیره من اما گفت آمدخوش بهش رنگیكم اخم با دشهرا
 !بره؟ شناسروان پیش
 :گفت بهم رو لبخند با سارا

  درسته؟... باشی آرادل باید شما -
 :گفتم سرد و باال دادم رو ابروم تای یه فارسیش كردن صحبت لحن خاطربه
 . هستم خودم -
 :گفت و كرد حلقه نیما بازوی دور رو دستش لبخند همون با
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 ...شنیدم زیاد شما یدرباره نیماجان از -
 و دادمی قلقلک رو بهاره داشت. نیما سمت چرخوندم رو نگاهم بهاره یخنده صدای با

 عصبانیت با و كردم غلیظی اخم نیست؟ ننگ یمایه همون این مگه. خندیدمی باهاش
 :گفتم

  گرفتی؟ ـغـلت*بـ رو ننگ یمایه این چی برای -
 :گفت و مشونه روی گذاشت رو دستش شهراد

 . آرادل باش آروم -
 رو ـبم*لـ حرص با. كردمی نگاه بهم كالفه كه نیمایی به بودم زده زل خشم با فقط من اما
 . نزنم ایدیگه حرف تا گرفتم دندون به

 دیگه لحظه چند گفت و ردك دعوت نشستن به رو سارا و نیما دید وخیم رو اوضاع كه شهراد
 . آشپزخونه سمت كشوندم و گرفت رو دستم حرفش این از بعد و گردیمبرمی
 برامون رو كمرشون كمی هامستخدم. یخچال سمت رفت و كرد ول رو دستم رسیدیم وقتی

 . شدن كاراشون دادن انجام مشغول دوباره و كردن خم
 شهراد بعد لحظه چند. كردمی درد لیخی. گرفتم هامدست توی رو سرم و نشستم میز پشت
 :گفت و میز رو گذاشت رو دستش اب لیوان. باال آوردم رو سرم. زد صدام آروم

 . بشی آروم یکم بخور -
 خوبی حس بهم حدش از بیش خنکی. گرفتم هامدست توی رو لیوان و دادم تکون رو سرم
 . یمپیشون رو گذاشتم رو شبدنه و كردم بلند رو لیوان. دادمی

 :گفت رنگیكم اخم با شهراد. بود سرد سردِ
  كنه؟می درد -

 :گفتم و دادم تکون مثبت نشونه به رو سرم
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 . نیست مهم ولی آره -
 :گفتم آروم. كرد فرو موهاش داخل رو دستش كالفه

 ... شهراد -
 :گفتم اخم با. كرد نگاه بهم

 برن هفته یه برای بگو بهشون و كن جمع رو مستخدما رفتن مهمونا اینکه از بعد -
 . ندارم رو هاشونگریه یحوصله... مرخصی

 :گفت پوزخند با. كردم جدا سرم از رو لیوان
 . میگم بهشون نداره موردی اگه... میشیم تنها خونه تو تو، و من جوریاین -
 :گفتم دومش یجمله به توجه بدون و كردم نگاه بهش حرص با
  بمونه؟ خوادنمی نیما مگه -
 :گفت اخم اب

 . دارن پرواز شیش ساعت امروز آقا -
 :گفتم خشم با بعد لحظه چند. كردم مرور ذهنم توی رو شهراد حرف. زد خشکم

 عزادار روز هفت فقط...  بود؟ كشک گفتمی نازی به كه دارماییدوسِت همه اون یعنی -
 ...  شد؟

 رو كمرش كمی. كنارم ومدا ربابه. كردم مشت رو آزادم دست عصبانیت با و زدم پوزخندی
 :گفت و كرد خم
  كنیم؟ سرو رو ناهار میدین اجازه خانوم -
 آشپزخونه از محکم هایقدم با. شدم بلند جام از سریع و دادم تکون رو سرم عصبانیت با

 . باشم توجهبی ربابه و شهراد هایاشاره به نسبت كردم سعی و بیرون اومدم
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 كردن مشت با خواستممی. كردم مشت رو دستم. اومدینم خوشم هانمهمو نگاه طرز از
 . چرخوندم ویال دورتادور رو نگاهم اخم با. بیارم دستبه آرامش كمی هامدست

 مسخره حركات به داشت و بود نیما ـغـل*بـ بهاره. توهَم رفت هاماخم سارا و نیما دیدن با
 . گرفتم ازشون رو روم عصبانیت با. خندیدمی سارا
 !درك به رفتمی باید هم نیما انگار
*** 
 شهراد
 :گفتم رنگیكم اخم با نیما به رو كردممی روشن رو سیگارم كه طورهمون

  چیه؟ سارا این قضیه -
 :گفت كالفه

 رو موضوع این وقتی از منم. هست هم روانشناس قضا از و ایمهمسایه جااون. بابا هیچی -
 فهمیدم هم هاجلسه این طی. كنم فراموش رو آرادل تا میرم پیشش مشاوره برای فهمیدم

 . بلده فارسی و ساراست اسمش همین برای. ایرانیه مادرش و آمریکایى پدرش كه
 :گفت حالت همون در و كردن سرفه به كرد شروع نیما كه زدم سیگارم به رو پک سومین

 . ام به هم زنیمی ضرر داری خودت به هم...  خب؟ كشیمی چیه كوفتی این -
 :گفتم ایكشیده لحن با و مسخره به و انداختم باال ابرویی

 ... بابا نه -
 :گفت و زد كتفم به محکم رو دستش خنده با
 ... كوفت -

 :گفتم حرفش به توجه بدون
  جا؟این آوردیش خودت با چرا االن -
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 :گفت و انداخت باال ایشونه
 . بینهب رو مادریش نسرزمی و ایران بیاد بار اولین برای خوادمی گفت -
 :گفتم اخم با
 . آوردیش كه نکردی درستی كار -

 :گفت و كرد اخمی متقابالً
 . كنه درمان اونم بتونه شاید گفت... ببینه رو آرادل كه كردمی اصرار -

 :گفتم خشم با و زمین كردم پرت رو سیگار. شدم عصبی هم خیلی. شدم عصبی
  كنه؟ درمانش خوادمی كه داره مشکلی چه آرادل مگه -

 :گفت تعجب با و باال آورد تسلیم ینشونه به رو هاشدست
 بیرون سرش از رو انتقام فکرِ كه خوایممی فقط ما... نداره مشکلی آرادل... باش آروم -

 ... نباشه خشک و سرد رفتارش دیگه كه كنیم كاری و بندازیم
 :گفتم عصبی و كردم مشت رو هامدست

 كشیده زحمت انتقامش برای سال همه این اون... بکنی كاری همیچین یه نداری حق تو -
 !نکنه؟ فکر انتقام به دیگه آرادل كه كنی كاری خوایمی تو وقتاون

 :غریدم حرص با و
 ببینم یا بخوره بهش دستت قسم خدابه... نیما ببینمت آرادل بر و دور خوامنمی دیگه -

 رو دستت قلم و زنممی رو رفاقتمون قید زنیمی حرف باهاش داری و شدی نزدیکش
 .شکونممی

 . رفتم ویال سمت به و گرفتم ازش رو نگاهم خشم با بعد و
*** 

 آرادل
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 نگاه نیما به داشت غلیظی اخم با. شدم خیره شهراد به نیما غمگین نگاه به توجه بدون
 :گفت عصبانیت با و برداشت جلو به قدمی سریع شهراد كه سمتم بیاد خواست نیما. كردمی
 ... گفتم چی ظهر رفته یادت اینکه مثل -

 اخم با سارا. كردممی نگاه بهشون متعجب. چرخوند شهراد و من بین رو نگاهش كالفه نیما
 :گفت

 ... نیما بریم بیا -
 :گفت خشک خیلی من به رو بعد و
 ... خداحافظ -

 همراه به و كرد زمزمه داحافظیخ زیرلب ناراحت هم نیما. دادم تکون براش رو سرم فقط
 اشک با ربابه. فرودگاه به برسونتشون تا رفت باغ توی رنگمشکی ماشین سمت به سارا

 :گفت نگرانی و ناراحتی با و كرد نگاه بهمون
 . پیشتون بمونم من بذارین حداقل خب -

 :گفتم كالفه
 همیشه برای كه ستنی قرار. باشی خوش هاتبچه با و كرج بری هفته یه خوایمی فقط -

 ... بری
 :گفت و كرد پاك رو هاشاشک روسریش با
 . خداحافظ. باشین خودتون مواظب خدا رو تو... میرم خانوم چشم -

 درِ آروم شهراد. بیرون رفت و كرد خداحافظی هم شهراد با. دادم تکون براش رو سرم فقط
 . ندمچرخو سالن دورتادور رو نگاهم بهش، توجه بدون. بست رو ویال
 برای بود خواب شهراد اتاق تو باال یطبقه بهاره. بود لیوان و كاغذیدستمال از پر جا همه

 به و كردم پوفی. چرخیدممی ویال تو بیکار باید شدمی بیدار خواب از كه موقعی تا همین
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 رو خواستم بیرون رفته شهراد اینکه فکر با. اومد در شدن بسته و باز صدای. رفتم مبل سمت
 :شدم خشک سرجام ظریفی صدای شنیدن با كه بشینم مبل

 ... آرادل آبجی -
 به قدم یه ناخودآگاه. شد حبس نفسم چادر اون توی دیدنش با. صدا سمت برگشتم سریع
 . كردم نگاه آرتان به و گرفتم آرام صورت روی از رو نگاهم زدهشوك. برداشتم عقب سمت

 خشمگینم نگاه. شد ورشعله وجودم توی عصبانیت و نفرت كم كم. بود شده شکسته قدرچه
 . كردمی نگاه آرتان به غلیظی اخم با و بود ایستاده سرم پشت. شهراد سمت دوختم رو
 كه بزنه حرفی خواست. كرد پاك رو هاشاشک چادرش با. دوختم آرام به رو نگاهم نفرت با
 پوزخند با و گرفتم مشتم توی رو چادرش. چرخیدم دورش. شد ساكت من گفتن هیس با

 :گفتم
  پوشن؟می چادر هاه*ز*ـر*هـ حاال تا كی از -
 نزدیکش بردم رو سرم پوزخند همون با. بود بسته محکم رو هاشچشم. ایستادم روشروبه و
 :گفتم خشم با و
  نجسی؟ تو من نظر از دونستیمی -
 :گفت گریه با. ینزم بیفته شد باعث كه شدن خم زانوهاش. گریه زیر زد بلند صدای با
 ...كردم غلط... ببخشید آرادل -
 :گفتم داد با و عقب اومدم قدم یه. بزنه رو حرفش یادامه نتونست گریه خاطربه
 آرامدل تو غلط خاطربه... كشیده گند به رو مونهمه زندگیِ كه كردی غلطی یه... آره -

  فهمی؟می... مرد
 :گفتم پوزخند با. آرتان سمت برگشتم باشم آرام جانب از جوابی منتظر اینکه بدون

  من؟ خونه بیای داده اجازه بهت بابات جوریچه... خان ترسو... بهبه -
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 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 آرادل

 عصبانیت با جفتشون به رو. بود اعصابم رو آرام یگریه صدای. شدن مشت هاشدست
 :گفتم

  برگشتین؟ رویی چه با -
 :گفت حرفم به توجه بدون و بغض با و پایین انداخت رو سرش آرتان

  كنه؟می خردمون داره جوریچه بینینمی... بریم پاشو آرام -
 :گفتم و زدم پوزخندی

 ... كم شرَّتون -
 :گفتم نفرت با و ایستادم روشروبه. آرام سمت رفتم بعد و
 ... عوضی خیانتکارِ ببینم رو ریختت خوامنمی دیگه -

 :گفت گریه با آرام
 ... كن بس خدا رو تو... كشیدم سختی تو یاندازه به منم آرادل -

 :زدم داد
 هیچی و بودی كرده ـت*ـسـ*مـ كه تویی... كشیدی؟ سختی من اندازه به تو -

  كشیدی؟ سختی فهمیدینمی
 آرتان. كردن سرفه به كرد شروع. بکشه نفس تونستنمی دیگه كه بود كرده گریه قدران

 كشید رو خودش آرام كه بزنه ستد بهش خواست. زد زانو كنارش و سمتش رفت سریع
 . نشستم روش و رفتم مبل سمت به آروم. گرفتم ازشون رو نگاهم پوزخند با. كنار
 چند. بود شده كمتر آرام یسرفه صدای. نکردم نگاهشون دیگه. كردمی سرفه هم هنوز آرام

 . زد زانو پام جلوی اومد بعد لحظه
 :گفت عجز و گریه با
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 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 آرادل

 عوضی شروین اون... نبود من تقصیر خدابه... ببخش زو من خدا رو تو ...خدا رو تو آرادل -
 ... بود داده نوشیدنی زیادی بهم
 :گفتم عصبانیت با و كردم نگاهش تیز
  نه؟ مگه. دونینمی مقصر رو خودت تو یعنی پس -

 :گفت لرزونی صدای با ریختمی اشک كه طورهمون
 ... نکردم اشتباهی كار من -

 :زدم داد و شدم بلند جام از. كنممی كارچی دارم نفهمیدم دیگه .گرفتم آتیش
 هوا سرنگ آرامدل به شروین تو كاریای كثافت خاطربه... نکردی؟ اشتباهی كار لعنتی دِ -

 وراون فرستاد رو بدنش اعضای و كرد تیکه تیکه رو خواهرم چشمام جلوی... كرد تزریق
 ... دبی به شدی فرستاده شروین ز*ـاو*ـجـ*تـ بعدِ خودت... آب

 :زدم داد گریه با
 یه برای شماها یهمه خاطربه من... كردم فرار كه سوختممی آتیش تو داشتم لعنتی منِ -

 كارِ میگی تو وقتاون... شدممی خطاب دیوونه یه سال یه برای من. تیمارستان رفتم سال
  كرده؟ كارچی زندگیمون با یدونمی كیه؟ شروین دونیمی اصالً تو... نکردی؟ اشتباهی

 رو حالم و زدمی چنگ گلوم به بغض. بود كرده عرق بدنم كل. كشیدممی نفس تند تند
 . بود شده خیره بهم متعجب آرام. كردمی بد خیلی
 :گفت گوشم در آروم لرزونی صدای با. شد ـه*ـلـقـ*حـ دورم شهراد هایدست

 .میشه بد حالت ناال بشین، جااین بیا... آرادل كن بس -
 طورهمون. شدنمی جاری هامگونه روی تند تند اشکم هایقطره. كنم تحمل نتونستم دیگه

 :گفتم آروم كردممی نگاه شوكه آرامِ به كه
  شهراد -
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 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 آرادل

 جانم؟ -
 . ببینمشون خوامنمی. برن بگو بهشون -

 :گفت و داد تکون رو سرش
 . كنممی ونشونبیر میام خودم هم بعد. اتاقت تو ببرمت بیا -

 و كشیدم دراز تختم روی. شدم اتاقم وارد و رفتم باال هاپله از شهراد كمک با. نگفتم هیچی
 . صورتم رو گذاشتم رو هامدست
 باز رو پاتختی كشوی لرزونم هایدست با. بیرون رفت اتاقم از بزنه حرفی اینکه بدون شهراد
 پاكت توی از سیگار نخ یه. برداشتم رو كفند و سیگار پاكت. شدم بلند تخت روی از. كردم

 . كردم روشن رو سیگار و باال آوردم رو فندك. ـبم*لـ یگوشه گذاشتمش و درآوردم
 لحظه چند. كردم روشن دیگه یکی و كردم تموم رو نخ یه زود خیلی. زدممی عمیق هایپک
 :زد داد بلند هگری با آرتان یهو. شد بلند زدمی صدا رو اسمم كه آرام جیغ صدای بعد
 ... دارم دوسِت من لعنتی دِ -

 :زد داد بلند عصبانیت با شهراد. شد بلند هقمهق صدای. فشردم هم روی محکم رو هامچشم
  دارم؟ دوسِت میگی بهش رویی چه با... عوضی بفهم رو دهنت حرف -

 در سمت به. شدم بلند تخت روی از عصبانیت با. كنارم آب لیوان تو كردم پرت رو سیگار
 صداها كم كم. تخت رو نشستم و گذاشتم هامگوش روی رو دستم. بستمش محکم و رفتم
 . اومد در شدن بسته محکم صدای بعد و شدن قطع

 نبود شهراد اگر. كردم پاك رو هاماشک دستم پشت با. برداشتم هامگوش روی از رو دستم
 . شد زده اتاقم در بعد چندلحظه كردم؟می كارچی من

 :گفتم و كردم ترزبونم با رو ملب
 ... تو بیا -
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 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 آرادل

 :گفت شستمی كنارم اخم با كه طورهمون. داخل اومد شهراد و شد باز در
  كشیدی؟ سیگار چی برای -

 :گفتم و زدم پوزخندی
 . الزمه وقتا بعضی -

 :گفت و داد تکون سری
 .نکنی پیدا اعتیاد بهش من مثل كه باشه حواست ولی... الزمه آره؛ -

 :گفت آروم كه بزنم حرفی خواستم. كردم پوفی
  داشت؟ حقیقت گفتی كه اینایی یهمه -

 :گفت رنگیكم اخم با. دادم تکون رو سرم آروم
  كنی؟ تعریف رو چیزهمه برام میشه -

 :گفت ناراحت و كالفه كه كردم نگاهش فقط
 .نگو باشه -

 :گفتم سختی به و دادم تکون منفی نشونه به سری
 . میگم رو چیزهمه.. .میگم -

 :گفتم و كردم نگاهش
  بودم؟ كرده تعریف كجا تا -

 :گفت آروم
 . بودن كرده بیهوش رو آرامدل و آرام كه تاجایی -

 :كردن تعریف به كردم شروع لرزونی صدای با و دادم تکون سری
 رو هامونتدس و ویال زیرزمین تو بردنمون... نه رو من اما كردن بیهوش رو آرامدل و آرام -

 ... بستن
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 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 آرادل

 :دادم ادامه بغض با
 ریخت؛می اشک فقط و گفتنمی هیچی آرامدل. بودن ترسیده خیلی اومدن بهوش وقتی -
 برد اتاق از رو آرامدل... اومد شروین خود كه موقعی تا كردیم سروصدا كلی آرام و من اما

 ... هم آرام به و بیرون
 دور انداخت رو دستش و كرد ترنزدیک بهم رو شخود شهراد. ریخت مگونه روی هاماشک
 :گفتم لرزونی صدای با و كردم تکیه بهش. كنارمه كه بود خوب قدرچه. مشونه

 ... داد نوشیدنی آرام به -
 :دادم ادامه گریه با
 جلوی جا،همون درست شروین... فهمیدنمی هیچی دیگه آرام كه خوروند بهش قدران -

 خودش به كه كردم التماس آرام به و زدم داد هرچی... كرد ز*ـاو*جــ*تـ آرام به من چشم
... بودم شده دیوونه لحظه اون... خوردمی همبه آرام از حالم دیگه... بود نتیجهبی بیاد
 مسلماً و بود سالم پونزده فقط من... بودم شده شوكه... بدم انجام كاری چه باید دونستمنمی
 ... بود انگیزفرتن خیلی برام هاصحنه اون

 :دادم ادامه و كشیدم عمیقی نفس
 یگوشه كرد پرتش... پیشم اومد آرامدل با شروین روز اون فردای... كنم صبر تونستم فقط -

 فهمیدم وقتی گرفتم آتیش... دربیاره پول براش تا دبی فرستاده رو آرام كه گفت و اتاق
... زدم قهقهه فقط زد رو حرف این كه شروین... كنه شی*ـرو*فــن*تـ قراره خواهرم

 دیوونه تو گفت و كرد باز زبون چندماه از بعد باالخره... كردمی نگاه بهم ترس با آرامدل
  اومد؟ سرم بالها این آخه چرا... بود سالم پونزده فقط من شهراد... شدی
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 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 آرادل

 زشنوا به كرد شروع. شد بلند مگریه صدای. نگفت هیچی و كرد ـغـلم*بـ محکم فقط
 ادامه لرزونی صدای با شدم آروم كه كمی. زدنمی حرفی و بود كرده سکوت. موهام كردن
 :دادم

 اون... دنیا اون بره یکیمون قراره گفت... اتاق داخل اومد هوا سرنگ یه با شروین فرداش -
 كه آرامدل سمت رفت كردمی نگاه بهم كهدرحالی... نشدم شروین حرف متوجه اصالً لحظه
 از تا چند... مرد و داد جون چشمم جلوی خواهرم... كرد تزریق بهش رو سرنگ. بود خواب

... آب وراون كنن صادر تا آوردن در رو آرامدل بدن اعضای و اومدن شروین زیردستای
 باال فقط دیدم حالت اون تو رو آرامدل وقتی... شد انجام من چشم جلوی اتفاقات این یهمه

 .بودم داده دست از ممکن شکل ترینفجیع با رو خواهرام... بود بد حالم... آوردم
. نکنم گریه دیگه كردم سعی. كرد جدا خودش از رو من شهراد. اومدمی باال سختی به نفسم

 :گفت نگران و گرفت رو صورتم طرف دو
 ...بکش عمیق نفس -

 و خوردنمی سر گوله گوله هاماشک. كشیدم عمیق نفس همراهش و دادم تکون سری
 :گفت نگران شهراد. پایین اومدنمی
  خوبه؟ حالت -

 :گفتم و دادم تکون سری
 . خوبم -

 :دادم ادامه عمیقی نفس كشیدن با. كردمی نگاهم نگران فقط. نگفت چیزی
 اتاق تو و اومدن زیردستاش... انداخت جاهمون رو آرامدل یشدهپارهتیکه یجنازه شروین -

 آتیشی با... بیرون رفتن و انداختن كبریت روشون و ریختن چوبا روی رو نفت. انداختن چوب
 كه بود این بکنم تونستم كه كاری تنها. كردم باز رو هامدست بود گرفته رو اتاق نصف كه
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 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 آرادل

 بزرگتر هرلحظه آتیش... كردم باز رو اتاق یپنجره... بردارم رو آرامدل خونی و سفید لباس
 رو حالم داشت سوخته یجنازه بوی دیگه طرف یه از و كردمی بیشتر رو استرسم و شدمی
 خاطربه شد باعث كه پریدم پایین پنجره از و باال بردم رو خودم سختی به... زدمی همبه

 كردم نگاه برم و دور به وقتی... ببینه جدی آسیب بدنم داشته زمین تا پنجره كه ارتفاعی
 رسیدم تا رفتم راه قدران و جاده به رسوندم رو خودم سریع... نیست ویال تو كسهیچ فهمیدم

 وقتی. دادم رو آرتان یخونه آدرس. بیارم گیر تاكسی تونستم سختی به. تهران اول به
 من دونستنمی كسی جااون. پایین بیاد خواستم آرتان از و شونخونه سمت رفتم رسیدم

... دادننمی راه خونه تو رو من داشتن بابام با كه دشمنی خاطربه فهمیدنمی اگه... آرامدل
 ببینتش پدرش اگه گفت و نکرد قبولم اون ولی خواستم كمک ازش... خونه در دم اومد آرتان
 ... میشه دردسر براش

 :گفتم و زدم تلخ پوزخندی
. نداد راهم شونخونه تو دید حال اون با رو من وقتی ولی كرد؛می عاشقی ادعای -

 و كرد ولم خیابون وسط راننده كه شدم تاكسی سوار وبارهد كردممی گریه كه طورهمون
 ... گردهنمی دردسر دنبال كه گفت

 :گفتم گریه با
 هیچ من و بود زده پسم آرتان... بودم داده دست از رو خواهرام دوتا. بمیرم خواستمی دلم -

. برم راه تونمنمی دیگه دیدم كه رفتممی راه خیابون و كوچه توی... برم كه نداشتم جایی
 اون... تیمارستان بردنم بود سالم هفده كه وقتی... كرد پیدام نازی كه زمین افتادم جاهمون
 یكلمه وقتی... دادممی جون آرامدل مردن یصحنه یادآوری با هرشب. نداره گفتن هالحظه
 دستبه شروین از مداركی نیما كمک با... بیرون اومدم تیمارستان از شد پررنگ برام انتقام
 دنبال من. نبود كافی برام اینا ولی افتهمی زندان به شروین پلیس دست بدم اگر كه آوردم
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 آرادل

 هم بعد به جااین از... اومدی تو كه موقعی تا خوابیدم فکر این با هرشب. بودم شروین مرگ
 ... دونیمی خودت دیگه كه
 :دادم ادامه نفرت با
 رفتار خوب باهامون شروین جلوی اون اگه. دممی رو پدرم رفتار و كار تقاص دارم من -

 منی دیگه كردنمی ز*ـاو*ـجـ*تـ سارا به اون اگه... افتادنمی انتقام فکر به شروین كردنمی
 . نداشت وجود
 :گفتم و دیگه سمت كردم رو روم. كردمی نگاهم غمگین و خیره

 . نکن نگاهم جوریاین -
 :گفت ناراحت و كشید عمیقی نفس

 . میدم حق تبه من -
 :گفتم و زدم پوزخندی

 . نمیده حق بهم كسهیچ دنیا این تو... نکن اشتباه -
 :گفت كالفه و كرد پوفی

 . كنیممی صحبت هم با شد بهتر حالت هروقت. بخواب بگیر -
 شد باعث كه عقب سمت داد هلم كمی و گرفت هامشونه از اخم با كه كردم نگاهش فقط
 . بکشم دراز تخت روی

 كاش ای. بستم رو هامچشم. بیرون رفت اتاقم از كنه نگاهم اینکه بدون و روم كشید رو پتو
 . مردممی سوزیآتیش همون تو

*** 
 :گفت اخم با كردمی خاموش رو تلوزیون كه طورهمون شهراد

  داری؟ انتقام برای اینقشه چه -
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 آرادل

 :دادن توضیح به كردم شروع رنگیكم اخم با
 یه وارد رو اونا بعد و میده آموزش رو خریده یا و كرده پیدا كه راییدخت ماه هر شروین -

 ... كنهمی مزایده
 :دادم ادامه و زدم پوزخندی

 دخترا اون اینکه برای و میشن داده اجاره خریدارا به شب یه برای دخترا مزایده این توی -
 مجهز و كامل اتاق یه اون جایبه و نمیده رو اخریدار به خروج یاجازه شروین نکنن فرار

 دخترا شروین ، رفتن اخریدار اینکه از بعد مزایده فردای... بکنن رو كارشون تا میده بهشون
 . برهمی دبی به رو

 :دادم ادامه و كردم پوفی
 توی. بشم مزایده و شروین خونه وارد دخترا آموزش برای رقاص یه عنوان به قراره منم -

 ... كنییم اجاره رو من تو مزایده این
 :دادم ادامه اخم با. شد خیره بهم زدهشوك

 هک رو اتاق دوربین ایدیگه شخص هر یا نیما میریم خواب اتاق به تو و من كه موقعی -
 با فیلم اون. ذارهمی رو هست تو و من به شبیه كه دیگه پسر و دختر یه فیلم و كنهمی

 كمک با رو پسر یه و كارهاون دختر هی بادیگارد اون. میشه گرفته بادیگاردا از یکی كمک
 به كه ایصحنه از و اتاق توی برتشونمی. كنهمی گریم تو و من به شبیه مستخدما از یکی
 اتاق از تو و من شد، هک دوربین وقتی. فرستهمی من برای و گیرهمی فیلم میارن وجود
 رو خودم مدارك كردم پیداشون وقتی. گردیممی شروین و من مدارك دنبال و میایم بیرون
 ویالی از هم با بشه صبح اینکه از قبل. دارمبرمی خودم با رو شروین مدارك و زنممی آتیش

 رو شروین هم اونا. میدیم پلیس دست رو شروین مدارك زود صبح و كنیممی فرار شروین
 . كننمی اعدامش بعد و دستگیر
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 آرادل

 :گفت اخم با
 فیلم و كنهمی هک رو دوربین نیما گردیممی ركمدا دنبال داریم تو و من وقتی یعنی -

  ذاره؟می رو هستن تو و من شبیه كه پسری و دختر
 :گفت و داد تکون سری. دادم تکون مثبت ینشونه به رو سرم

 ... بشیم دستگیر اگه... چی؟ نده من به رو تو شروین اگه... ولی خوبیه ینقشه -
 :گفتم اخم با. نزد رو حرفش یادامه دیگه

 ... بیای خواینمی اگه... شهراد ندارم ایدیگه یچاره -
 :گفت و حرفم وسط پرید كالفه

 . هستم هم آخرش تا... میام -
 :گفت اخم با. رفتم ور هامانگشت با و پایین انداختم رو سرم

  رفتی؟ پیش كجا تا حاال... باالست خیلی ریسکش -
 . بیاره برام رو شروین عمارت چیزهمه آمار مستخدما از یکی منتظرم فعالً -
 :گفت و باال داد رو ابروش تای یه
  كنی؟ كارچی خوایمی موقع اون تا -

 :گفتم و زدم پوزخندی
 .صبر -

 از. كرد نگاه خاموش تلوزیون صفحه به و راست سمت چرخوند رو سرش. نگفت چیزی دیگه
 . رفتم آشپزخونه سمت به و شدم بلند جام

 یخچال سمت به. شدم آشپزخونه وارد. نداشتیم خوردن برای چیزی ما و بود شب ده ساعت
 خسته دیگه. كنم فراموش رو چیز همه امشب خواستمی دلم. كردم باز رو درش و رفتم
 . بودم شده
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 آرادل

 :گفتم بلندی صدای با. كنم كارچی باید دونستمنمی اصالً. كردم پوفی
 ... شهراد -

 :گفت و زد داد هم اون
  بله؟ -
 :گفتم اخم با
 . آشپزخونه بیا پاشو -

 :گفت و شد آشپزخونه وارد شهراد بعد لحظه چند
  داری؟ كارچی بله؟ -

 :گفتم و كردم یخچال به ایاشاره
 . كرد درست میشه چی اینا با ببین بیا -

. باال پرید ابروهاش جفت. انداخت یخچال داخل به نگاهی. سمتم اومد و داد تکون رو سرش
 :گفت و كرد شل رو نیشش

 . كنم درست مرغتخم بلدم فقط من -
 :گفتم و كشیدم عمیقی نفس

 خرد فلفل و قارچ هم تو كنممی سرخ زمینیسیب من... بکنیم كاری یه بیا... خب خیلی -
 و كنیممی اضافه بهش مرغتخم چندتا. كنیممی قاطی هم با رو اینا یهمه بعدش... كن
 . خوریممی
 :گفت و كرد ایخندهتک

 ... غذا این با ندیمون كشتن به فقط... امشب بخوریم غذایی چه -
 :گفتم و باال دادم رو ابروم تای یه. ایستادم ـینه*سـ به دست

 . نمرده مرغتخم و زمینیسیب با كسی حال به تا -
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 آرادل

 :گفت و باال داد رو پیراهنش هایآستین
 . كنیم شروع پس خب -

. بود زمینیسیب توش كه سبدی سمت رفتم و فتمگر ازش رو نگاهم. دادم تکون رو سرم
 . آورد در قارچ و فلفل یخچال توی از هم شهراد
 شیر و توش ریختم رو هازمینیسیب. سینک سمت رفتم و برداشتم بزرگ زمینیسیب چهارتا

 با و كناری سینک تو ریخت رو هافلفل و قارچ. ایستاد كنارم دقیقاً شهراد. كردم باز رو آب
 :گفت لش نیش

 . بشور اینارم دستت قربون -
 :گفتم و كردم نگاهش چپچپ

  نبود؟ ایدیگه امر -
 :گفت و كرد ایخندهتک

 . نبود نه -
 شد تموم كارم وقتی. هازمینیسیب شستن به كردم شروع و كردم نثارش پررویی زیرلب

 . پوستشون كندن به كردم شروع و ظرف یه توی ریختمشون
 :گفت اعتراض با شهراد

 . دیگه شستیمی اینارم خب آرادل اِ -
 :گفتم و باال آوردم رو چاقو. سمتش برگشتم غلیظی اخم با
 . شام بعدِ ظرفای هم بشوری رو اینا باید هم -

 :گفتم محکم كه كنه اعتراض خواست
 . نباشه حرف -
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 نگاه هازمینیسیب به و گرفتم ازش رو نگاهم. شستن به كرد شروع و رفت بهم ایغرهچشم
 . بکنم رو پوستشون تونستمنمی اصالً. كردم
 و كرد رد دورم از رو هاشدست. سرم پشت اومد شهراد كه بودم هازمینیسیب درگیر

 . ایستادم سرجام سیخ. هامدست رو گذاشتشون
 :گفت گرفتمی دستم از رو زمینیسیب و چاقو كه طورهمون

 ... بگیری دستت تو جوریاین رو چاقو باید -
 :گفت آروم. كردم نگاه هاشدست به
 ... میشی خوشگل خیلی ریزیمی دورت جوریاین رو موهات وقتی -

 از و شد جدا ازم سریع گوشیش زنگ صدای با. دادم قورت رو دهنم آب. تپیدمی محکم قلبم
 . بیرون رفت آشپزخونه

*** 
 شهراد
 ویال از و زدم چنگ میز روی از رو گوشیم دادم،می فحش خودم به زیرلب كه طورهمون
 :گفتم حرص با و كردم وصل رو تماس. بیرون اومدم

 ... الو -
 :گفت جدیت با میالد

  كجایی؟ -
 :گفتم و كردم پوفی

 . ویال -
 تونستم باالخره. بدم نشونه رو چیزایی یه كه الزمه. بزنیم حرف هم با االن همین باید -

 . بیارم گیر رزیتا از مدرك چندتا
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 آرادل

 :گفتم خما با
 . بعد برای بذار... مونهمی تنها ویال تو آرادل. بیرون بیام تونمنمی -
 :گفت حرفم به توجه بدون عصبانیت با
 . جااون میام من یا من یخونه بیا تو یا. بگیر تصمیم زود -

 :گفتم و كردم فرو موهام داخل رو دستم كالفه
  .شناسهمی رو تو آرادل جااین بیای اگه خب -
  نمیدی؟ توضیح براش رو چیزهمه چرا -
 :گفتم اخم با
 . میگم بهش رو چیزهمه م،نقشه از بعد -
 :گفت حرص با
 ... اون لعنتی دِ... ببینه؟ ضربه قدرچه ممکنه دونیمی -

 :گفتم عصبانیت با و حرفش وسط پریدم
 ... میالد كن بس -

 :گفتم آروم. كرد سکوت
 . بیا پاشو واجبه خیلی كارت اگه -

 :گفت كالفه و كرد پوفی
 . خداحافظ... جاماون دیگه ساعت یه تا -

 به آروم. شدم ویال وارد افتاده هایشونه با. كردم قطع رو تماس و گفتم خداحافظی زیرلب
 . كردم نگاه آرادل به ـینه*سـ به دست و دادم تکیه در كنار دیوار به. رفتم آشپزخونه سمت
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 آرادل

. بودشون بسته سرش باالی محکم و سفت خیلی. زدم رنگیمك لبخند موهاش دیدن با
 هایقارچ به اخم با داشت و بود گذاشته شچونه زیر رو دستش یه و بود نشسته میز پشت
 . كردمی نگاه میز روی
 توش كه ایماهیتابه سمت رفت و شد بلند جاش از كالفه. كردممی نگاهش خیره
 . زدنشون هم به كرد شروع و برداشت اشقیق. بودن شدن سرخ درحال هازمینیسیب
 رو گوشیم و نشستم میز پشت. بایسته حركت از دستش شد باعث كه كردم ایسرفه تک

 . بود بد خیلی بینمون جو. كردممی نگاه بهش خیره. میز رو گذاشتم
. افتادم آرتان و آرام یاد یهو. كردم لعنت حرف اون گفتن برای رو خودم بار هزارمین برای
 آتیش عصبانیت شدت از كه االنه كردم احساس «دارم دوسِت من» زد داد آرتان وقتی
 . بگیرم

 آرتان عاشق هم آرادل شاید اینکه فکر با. صورتش به بکوبم مشت یه خواستمی دلم قدرچه
 سعی كه طورهمون. كردم مشت رو هامدست و كشیدم عمیقی نفس. كردم غلیظی اخم باشه
 :گفتم زهنلر صدام كردممی
  آرتانی؟ عاشق... تو... آرادل -
 :گفت و سمتم برگشت تعجب با
 !چی؟ -

 :گفتم عصبانیت كمی با و كالفه و كردم پوفی
  آرتانی؟ عاشق تو -

 :گفت و خندید
 برای... باشم؟ عاشقشم تونممی جوریچه متنفرم، اون از من... شهراد؟ میگی داری چی -

  پرسیدی؟ رو سوال این چی
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 :گفتم و زدم كجی لبخند
 . جوریهمین -

 :گفت ریزشده هایچشم با و شچونه زیر گذاشت رو دستش. رومروبه نشست
  رزیتایی؟ عاشق توهَم... چی؟ تو -

 :گفتم لبخند با و مچونه زیر گذاشتم رو دستم یه هم من. باال پرید ابروهام جفت
 . نیستم عاشقش... نه -
  چی؟ قبالً -

 :گفتم و كردم رنگیكم اخم. كشیدم عمیقی نفس
 ... نبودم عاشقش -

 :گفتم و پایین سمت كردم كج رو لبم
 . بود ساده داشتن دوست یه فقط شاید -
  كنه؟ حسادت بهم كه كنی كاری خواستیمی چرا پس -

 :گفتم و زدم تلخی لبخند. نداشتم رو سوال این انتظار اصالً. شدم شوكه
 . بگیرم انتقام ازش خواممی -
 :گفت رنگیكم اخم با
 ... پس. نداشتی دوسِش میگی كه تو چی؟ برای... انتقام؟ -
 . بگیرم رو دیگه آدم هزاران و خودم یرفتهدست از زندگیِ انتقام خواممی -

 :گفت و كرد ریز رو هاشچشم
  شهراد؟ چیه قضیه -
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 بهش راتتغیی كمی با رو قضیه نصفِ اگر. دادم تکیه صندلی پشت به ـینه*سـ به دست
 با كردممی نگاه هاشچشم به كه طورهمون بنابراین. اومدنمی پیش برام مشکلی گفتممی
 :كردن تعریف به كردم شروع رنگیكم اخم

 . دیدم شاپكافی توی رو رزیتا كه بود سالم٢١ حدود -
 :دادم ادامه و زدم پوزخندی

 اوایل. گرفت رو مشماره كردن ازن یکم بعد اونم. دادم بهش رو مشماره و اومد خوشم ازش -
 كه جوراون البته. شدیم همدیگه عاشق جفتمون... بعدش اما نبود جدی خیلی مونـطه رابـ
 ... داد بله جواب وقتی. خواستگاریش رفتم بعد دوسال حدود... كردممی فکر من

 :گفتم و كردم تلخی یخنده
 هاموقع اون رزیتا... عروسی كارای دنبال مرفتی فرداش از... بودن داده بهم رو دنیا انگار -

 كیه گفتممی بهش هروقت. بود خوردن زنگ درحال مدام گوشیش. زدمی مشکوك خیلی
 . میگن تبریک بهم دارن كه دوستامن گفتمی

 :زدم پوزخندی
 دعوای مسئله همین سر كه خالصه! نداشتم خبر من و داشت دوست همه این رزیتا -

 یه دیگه اما... كردم خواهیمعذرت ازش و اومدم كنار من آخرش كه كردیم پا به بزرگی
 ... بودم شده دلسرد جورایی

 :دادم ادامه و كردم پوفی
 فوری كار من با كه گفت و زد زنگ آقایی یه كه عروسیمون روز به بود مونده هفته یه -

 پلیس زده زنگ بهم كه آقایی فهمیدم رفتم پارك به وقتی. داد رو پارك یه آدرس... داره
 جشن توی خوادمی اون گفتمی... خالفکاره باند یه عضو رزیتا گفتمی پلیسه... بوده
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 رو حرفا اون وقتی شدم زنده و مردم... كنه جاجابه مواد زیادی خیلی مقدار عروسیمون
 ...شنیدم
 :گفتم و كردم اخمی

 من اما كنن؛ گیردست عروسی شب رو رزیتا بتونن تا كنم همکاری باهاشون گفتمی -
 رو موضوع این همین برای و گرفتن نظر زیر رو من كه وقته خیلی گفتش... نکردم همکاری

 اسم حتی باهاش كه كسی. بودم خورده شدیدی یضربه... گذاشتن درمیون من با
 برم ایران از كالً گرفتم تصمیم... بود بزرگ خالفکار یه بودم كرده انتخاب هم رو هامونبچه

 همه اون و رزیتا كردن فراموش كردممی حس اوایل اون. كنم فراموش رو رزیتا نمبتو تا
 كردممی فکر كه چیزی اون از ترراحت خیلی اما باشه سخت باید دارم ازش كه ایخاطره

 مدتی برای كه بود مزخرف وابستگیِ جور یه. نبود عشق داشتم رزیتا به من كه حسی... بود
 ... دبو گرفته ازم رو آرامش

 :گفتم كالفه و كردم پوفی. پایین انداختم رو سرم
 نگم؟ رو بعدش به این از میشه -

 :گفت تعجب با آخرم حرف به توجه بدون
  كنی؟می شوخی داری شهراد -

 :گفتم و زدم تلخی لبخند
  كنم؟ شوخی باید چی برای... نه -
 سمت شد كشیده اهمنگ. بود سوختنی بوی انگار. كشیدم عمیقی نفس اومد كه بویی با

 :گفتم خنده با. ومدمی بیرون دود ازش كه ماهیتابه
 ... سوخت غذات دلی وای -
 :گفت تعجب با
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  چی؟ -
 زیرش. رفت ماهیتابه سمت به سریع و شد بلند جاش از هول با كه كردم اشاره ماهیتابه به
 :گفت حرص با خندیدممی كه منی به رو و كرد خاموش رو
 . رفت بین از ذامونغ نخند... كوفت -
 :گفتم و زدم بهش چشمکی شل نیش با
 . بیاره غذا برامون یکی زنممی زنگ االن... نباشه غمت -

 یشماره و برداشتم میز روی از رو گوشیم. نگفت هیچی و كرد نگاه بهم حرص با فقط
 . گرفتم رو میالد
 :داد جواب سریع

 . راهم تو -
 :گفتم شل نیش با
  ایی؟كج دقیقاً االن -
  مگه؟ طورچه. جاده وسطای -

 :گفتم و كردم ایخندهتک
 . بیا بعد بگیر پیتزا تا سه برو اول. داداش برگرد -
 :گفت تعجب با
  چی؟ برای -

 :گفتم كردممی نگاه آرادل به كه طورهمون
 ... سوزونده رو غذاش آشپزمون -

 :گفت و كرد پوفی میالد. كرد نگاه بهم حرص با آرادل
 . میام گیرممی... خب یلیخ -
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 :گفتم و دادم تکون سری
 . میدم بهت رو پولش اومدی. اوكی -

 :گفت و خندید
 . خداحافظ. باشه -
 سریع اینم زدم تعارف یه فقط من. كردم نثارش شعوریبی لب زیر. كرد قطع سریع بعد و

 . كرد قبول
 به زدممی سوت كه طورهمون. بیرون اومدم آشپزخونه از آرادل حرصیِ نگاه به توجه بدون
 . رفتم مبل سمت
. كردم پایین باال رو هاكانال و كردم روشنش. برداشتم رو تلوزیون كنترل و نشستم روش

 . شد خیره تلوزیون به اخم با و نشست ازم مبل دورترین روی آرادل
 :گفتم بهش رو. زدن برق هامچشم رسید ذهنم به كه فکری با
  بزنی؟ ویولون امبر میشه... آرادل -

 :گفت و انداخت باال ابرویی
 . میشه بیدار بهاره -
 :گفتم تعجب با
  شنوه؟می رو تو ویولون صدای جوریچه. خوابیده اتاقم تو باال یطبقه بهاره -

 :گفت و كرد كج رو لبش
 . بیارم رو ویولونم تا باال برم هاپله از ندارم حوصله -

 :گفت راآدل یهو كه بزنم حرفی خواستم
 . كن كم رو تلوزیون صدای شهراد -
 :گفتم تعجب با
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 آرادل

  چی؟ برای -
 :گفت اخم با و شد بلند جاش از
 . كن كمش تو -

 سمت به سریع آرادل. شدم بهاره گریه صدای متوجه تازه. كردم قطع كال رو تلوزیون صدای
 . رفت هاپله
. باال رفت یکی دوتا رو هاپله آرادل .باال رفتیم هاپله از تندتند. رفتم سرش پشت و شدم بلند

 آرادل. شدم اتاقم وارد و كردم بیشتر رو هامقدم سرعت. داخل رفت. اتاقم سمت دوید سریع
 . بود شده خیره كردمی گریه كه بهاره به كالفه و بود ایستاده اتاق وسط
 رو هاشدست و كردمی گریه بلند بلند. داشتم برش تخت روی از و بهاره سمت رفتم سریع
 :گفتم نگران و آرادل سمت برگشتم. دادمی تکون هوا توی

 كنیم؟ كارچی باید االن -
 خیره. گرفت ازم رو بهاره و ایستاد رومروبه اومد رنگیكم اخم با. انداخت باال ایشونه

 . كردممی نگاهش
 خودم به داشص با كرد؟نمی جدا هم از رو ما باباش اگه شدمی چی. تپیدمی محکم قلبم

 :اومدم
 ... میرهمی االن... شهراد بکن كاری یه -

 :گفتم كالفه
 ... شهگشنه شاید خب -

 رفتم. برداشت رو بهاره شیر شیشه. رفت میزم سمت به. چرخوند اتاق دورتادور رو نگاهش
 . ایستادم كمی فاصله با روشروبه دقیقاً و جلو
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 دهنش سمت به رو شیشه كه طورهمون. دمكر نگاه بهاره به. گرفتم دستش از رو شیشه
 :گفتم آروم بردممی
 ... آرادل میشی هول بد خیلی -

 فاصله ازش سریع. شیر خوردن به كرد شروع و گرفت هاشدست با رو شیشه سریع بهاره
 . بیرون اومدم اتاق از و گرفتم

 و كردم بازش. رفتم باغ در طرف به و كردم رد رو پذیرایی سالن. پایین رفتم هاپله از تند تند
 فرو موهام داخل رو دستم كالفه. كنم بهتر رو حالم تا كشیدم عمیقی نفس. شدم باغ وارد

 . كنم كنترل تونستمنمی رو قلبم محکم تپش. كردم
 و رفتم ویال سمت به شده بهتر حالم دیدم وقتی. كشیدممی عمیق نفس سرِهم پشت

 :شد حبس نفسم آرادل نخوند الالیی صدای شنیدن با. شدم واردش

 مهریبی رنگ تا بخواب ... شقایق زانویِ رویِ كن الال... شبنم زیبای دختر كن الال -
 ... حقایق تلخه كه بیداری تو نبینی
 ایستاده روشن شومینه كنار. بگیرم رو لرزششون جلوی تا كردم مشت محکم رو هامدست

 :بود ـغـلش*بـ هم بهاره و بود
 هاینوازش گرم سرم... چکیدم هاششونه روی شب یک كه مونیمی من التماس مثل تو -

 سقفش از كه خلوت كنجِ یه و موندم من حاال... ندیدم رو كوچش و برد خوابم كه بود اون
 وا دنیا به چشمم دیگه شیرین خوابِ اون از پس خواستمی دلم... كرده چکه غریبی

 ... نمیشه پیدا خاطره از دیگه نشونی متروكم قلب میونِ... شدنمی
 وقتی. كرد مکثی شخمیازه دیدن با آرادل. زدم تلخی لبخند بهاره كشیدن خمیازه دیدن با

 :خوندن به كرد شروع دوباره تلخ لبخندی با بخوابه خوادنمی هنوز دید
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 كسی پرسهنمی... نیست ایآوازه هیچ و اسم هیچ ازم... كردم گریه بس از غمگینه صدام -
 میلِ شمعم كه بودم گفته هاصفتپروانه به... نیست ایتازه آشنای از خبر حالی، چه در هی

 ...نیست من فراموشیِ وقت حاال كن آشیون درختم رو پرنده... نیست من خاموشی
 اشک از خیس صورت به. سمتشون رفتم آروم. كرد سکوت بهاره هایچشم شدن بسته با

 مشتش راه بین اما كنم؛ پاك رو شگونه روی اشک تا باال اومد دستم. شدم خیره آرادل
 . كردم
 :گفتم یواش و گرفتم ازش رو بهاره آروم خیلی و پایین آوردم رو دستم. كردمی نگاهم خیره

 ... اتاقم تو برمشمی -
 :گفت و كرد پاك دستش پشت با رو هاشاشک

 ... من اتاق تو بذارش -
 :گفتم و كردم رنگیكم اخم

 . كنهمی اذیتت میشه داربی شبنصفه -
 :گفت و داد تکون منفی نشونه به رو سرش

 ... نیست مهم -
 به نسبت كردم سعی. رفتم هاپله سمت به. شدم دور ازش آروم و دادم تکون سری كالفه

 . باال رفتم هاپله از آروم. باشم تفاوتبی شخیره نگاه
 و ایستادم سرجام سریع خورد بهاره كه تکونی با. كردم باز یواش خیلی رو آرادل اتاق در

 . دهنش تو كرد رو شستش انگشت بعد و داد تکون رو سرش كمی. كردم حبس رو نفسم
 از صدا بدون و تختش وسط گذاشتم رو بهاره. شدم آرادل اتاق وارد خوابه شدم مطمئن وقتی
 . اومدم پایین یکی دوتا رو هاپله. بیرون اومدم اتاق
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 به و گرفتم ازش رو نگاهم. كردمی نگاه آتیش به خیره و بود نشسته شومینه كنار آرادل
 رو گوشی تا. زدم زنگ میالد به و برداشتم میز روی از رو گوشیم. رفتم هامبل سمت

 :گفت برداشت
 . كن باز رو در بیا داداش -

 :گفتم سریع
 .اومدم -

 قد شلوار و سوئیشرت دیدن با. افتادم آرادل یاد كه رفتم در سمت به و كردم قطع رو تماس
 :گفتم و كردم رنگیكم اخم نَودش

 . كن عوض رو لباسات برو داری دوست اگه. داریم مهمون آرادل -
 :گفت و داد تکون منفی نشونه به رو سرش

 . خوبه همینا -
 با. شدم باغ وارد. بیرون اومدم ویال از و گرفتم ازش رو نگاهم كالفه. شد بلند جاش از بعد و

 . كردم بیشتر رو هامقدم سرعت میالد ماشین بوق صدای یدنشن
 هم اون كه دادم تکون سری بود نشسته فرمون پشت كه میالد دیدن با. كردم باز رو باغ در

 . باغ داخل آورد رو ماشین. كرد رو كارهمین متقابالً
 :گفت و داد دست بهم رنگیكم اخم با. شد پیاده ازش. ماشینش سمت رفتم و بستم رو در
  خوبی؟. داداش سالم -
 :گفتم و باال دادم رو ابروم تای یه
 ... پرسیدی رو من حال بار یه تو عجب چه -

 :گفت و زد كجی لبخند
 . بپرسم رو حالت ازت و بدم افتخار بهت بار یه گفتم -
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 آرادل

 :گفتم ریزشده هایچشم با
  دوست؟ میگن هم تو به -

 :گفت تفاوتبی و انداخت باال ایشونه
  تو؟ بیام كنینمی تعارف... میگن كه بقیه -

 :گفتم و ایستادم ـینه*سـ به دست
  نه؟ یا بدم راهت تونممی خونه تو ببینم بعد تا بردار رو هاپیتزا اول -

 با. درآورد رو سامسونتش كیف و پیتزا جعبه سه ماشینش توی از و كرد نثارم پررویی زیرلب
 :گفتم تعجب

  نگرفتی؟ نوشابه -
 :گفت و انداخت باال بروییا

 . نچ -
 :گفتم حرص با
  آخه؟ نوشابه بدون پیتزا. میالد سرویس دهنت -

 :گفت و كرد شل رو نیشش
 . نگرفتم همین برای. دارین نوشابه كردم فکر تو جان به -

 :گفت خنده با كه كردم نگاهش حرص با فقط
 ... بخور نوشابه بدون پیتزا بار یه حاال... بابا ای -
 :داد ادامه مکثی با و
  داخل؟ بریم میشه -

 :گفتم و كردم پوفی
 ... تو برو -
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 آرادل

 . رفتیم ویال در سمت به هم با. شد رد كنارم از و زد لبخندی
*** 

 آرادل
 ویال وارد باالخره. بودم مهمونش و شهراد اومدن منتظر و بودم داده تکیه دیوار به حوصلهبی

 . باال پرید روهاماب جفت رومروبه فرد دیدن با. شدن
 ذهنم توی داشت سوال كلی كنه؟می كارچی جااین پس نبود؟ رزیتا my friend مگه این

 . كرد زمزمه سالمی لب زیر میالد كه گرفتمی شکل
 خیره و ایستادم ـینه*سـ به دست. گفتم زیرلبی سالم خودش مثل و كردم نگاه بهش اخم با
 . كردم نگاه شهراد به اخم با و

 :گفت و زد هولی لبخند دشهرا
 ... میایم االن ما بشین برو تو میالد -

 به غلیظی اخم با. نشست شومینه كنار مبل روی و شد رد كنارم از و زد پوزخندی میالد
 . گرفت رو دستم مچ محکم شهراد كه رفتم هاپله سمت

 :گفتم و كردم نگاهش
  چیه؟ -

 :گفت و زد لبخندی
 . بپرس -
 :گفتم تعجب كمی با
  رو؟ چی -

 :گفت و كرد ایخندهتک
 ... گیرهمی شکل داره ذهنت توی كه سوالی -
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 :گفتم حرص و اخم با
 . گیرهنمی شکل من ذهن توی سوالی -

 :گفت آروم
 ... كردممی تعریف برات رو چیزهمه وگرنه بزنم حرفی ندارم اجازه كه حیف -

 :گفتم حرص با و كردم مشت رو هامدست
 . اقمات تو میرم -

 وارد. باال رفتم ازشون تند تند و برگشتم هاپله سمت به. شد دور ازم و داد تکون سری كالفه
 . بمونه باز درش گذاشتم و شدم اتاقم

 دستم كردمی بازی دستش توی یشونه با داشت و بود نشسته تختم روی كه بهاره دیدن با
 :گفتم زاری یقیافه با و سرم تو كوبیدم رو
 ... اَه... یداریب كه تو -

 كاریخراب اینکه زدن حدس. شد مچاله مقیافه كردم حس كه بدی بوی با كه سمتش رفتم
 . گفتم لعنتی زیرلب. نبود سختی كارِ كرده

 بلند و كردم آویزون نرده روی رو خودم كمی. ایستادم هاپله باالی. بیرون اومدم اتاقم از
 :گفتم

 ... شهراد... شهراد -
 :گفت و هاپله پایین اومد دبع لحظه چند

 ... بله -
 :گفتم اخم با
 .باال بیا لحظه یه -
 :گفت رنگیكم اخم با
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  بیام؟ بعداً نمیشه -
 :گفتم محکم و قاطع خیلی

 . باال بیا زود... نع -
 :گفت و باال اومد كردمی غرغر لب زیر كه طورهمون

 ... بله -
 :گفتم اخم با
  كنی؟ عوض پوشک بلدی -
 :گفت بتعج با
  پوشک؟ -

 :گفت و خندید كه دادم تکون رو سرم
  مگه؟ طورچه... ندارم یاد نه -
 :گفتم حرص با
  داره؟ دلیلی چه من سوال این نظرتبه -

 :گفت و كرد شل رو نیشش
 . باشه داشته تونهنمی ایدیگه دلیل بهاره جز -
 سرش پشت. شد ردشوا و رفت اتاقم سمت به و شد رد كنارم از. كردم نگاهش حرص با

 . بود گذاشته زانوهاش روی رو هاشدست و بود كرده خم رو كمرش. رفتم
 :گفت بهاره به رو خنده با
  عمو؟ كردی دستشویی -

 یه. سمتم برگشت. ایستاد راست و كشید رو لپش شهراد. خندید شهراد یخنده دیدن با بهاره
 :گفت كمر به دست و باال داد رو ابروش تای
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 ... كنم عوض پوشک ندارم یاد من -
 :گفتم حرص با
 ... زنمنمی دست بچه این به منم -

 :گفت حرص با هم اون
 ... بخوابی پیشش خواستیمی كه پیش دقیقه چند تا -

 :گفتم و كردم پوفی
 . كردمی فرق وضعیتش موقع اون -
 شد اعثب كه اتاقم داخل اومد آروم میالد. شد كشیده در سمت به نگاهم سرفه صدای با

 :گفت شهراد به رو. بکنم اخمی
  شهراد؟ نمیای چرا پس -

 :گفت اخم با شهراد
 . داریم مشکلی یه فعالً -

 :گفت تعجب كمی با میالد
  مگه؟ شده چی -

 :گفت و كرد بهاره به ایاشاره شهراد
 . كنیم عوض رو پوشکش نداریم یاد هم كدوممونهیچ... كرده كاریخراب -

 :گفت اخم با میالد
  همینه؟ فقط مشکلتون یعنی -

 :گفت تعجب با شهراد
 . كن عوض رو پوشکش و بکش زحمت خودت كمه اگه... كمیه؟ مشکل -

 :گفت و باال داد رو رنگشمشکی پیراهن آستین پوزخند با میالد
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 . بیار رو نیاز مورد وسایل -
 :گفتم و زدم صداداری پوزخند

 من اتاق تو رو مهمتون عملیات این ثانیاً... ستبهاره اتاق تو نیازتون مورد وسایل كه اوالً -
 ... ندین انجام
 رو بهاره نخنده، تا گرفتمی گاز رو لبش كه طورهمون شهراد. كرد نگاه بهم حرص با میالد

 :گفت و برداشت
 . بدین انجام رو عملیات بهاره خودِ اتاق تو بریم بیاین پس -

 شهراد ، اتاق از رفتنش بیرون از بعد. رفت در سمت هب و شد رد كنارم از سریع خیلی میالد
 . كردممی حركت آروم سرشون پشت هم من. رفت بیرون
 داخل رفت بکنه بهم نگاهی اینکه بدون میالد. داخل رفت و كرد باز رو بهاره اتاق در شهراد

 .بکنم غلیظی اخم شد باعث كه اتاق
 میالد. شدم بهاره اتاق وارد و كردم نثارش یشعوربی لب زیر. بود اعصابم رو قدرچه بشر این

 بود لیمویی رنگش كه شکل مستطیل بزرگ كلفت پالستیک یه بهاره كمد كشوی توی از
 بسته توش از. بود اتاق یگوشه كه ساكی سمت رفت و كرد پهنش اتاق وسط. برداشت
 .دونستمنمی رو اسمش كه پالستیکی همون كنار نشست و درآورد رو پوشک

 :گفت اخم با شهراد هب رو
 . جااین بذارش -

 كشیده دراز آروم خیلی بهاره. ایستاد كنارم اومد و پالستیک رو گذاشت رو بهاره آروم شهراد
 . بود شده بامزه خیلی شقیافه. بود شده خیره میالد به شده گرد هایچشم با و بود

 كه طورهمون و گوشم یکنزد آورد رو سرش شهراد. آورد در رو بهاره ـوار*ـلـ*شـ میالد
 :گفت خندیدمی ریزریز
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 . كنهمی كاریخراب میالد رو بهاره یهو فیلما این مثل االن... بکن رو فکرش -
 :گفت اخم با میالد كه كردم ایخندهتک

 . شنیدم -
 :گفت و انداخت باال ایشونه خیالبی شهراد

 . نیست مهمی مسئله خیلی -
 رو دستش خنده با شهراد كه كرد نگاهش چپ چپ و هرادش سمت چرخوند رو سرش میالد

 :گفت و باال آورد تسلیم عالمت به
 . بزرگه داداش شرمنده -

 :گفت ریزشده هایچشم با شهراد بود؟ بزرگتر شهراد از میالد. باال پرید ابروهام
  بلدی؟ كجا از رو كاراین تو -

 :گفت اخم با. ایستاد حركت از میالد دست
 ... كردمی بزرگ رو الهه باید یکی باالخره -

 :گفت و كرد اخمی شهرادم
  میگی؟ رو خواهرت -

 :گفت و شد ترغلیظ اخمش شهراد. داد تکون رو سرش میالد
  كجاست؟ الهه االن -

 :گفت نفرت با و زد پوزخندی میالد
 معلوم عوضی رزیتای اون... نمیاد یادشم رو من حتی الهه... كنهمی كار رزیتا دستِ زیرِ -

 مغزش به میگن بعضیا... كنه فراموش رو چیزهمه الهه شده باعث كه كرده كارچی نیست
 ... میگن بعضیام... كرده وارد شوك
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 چرا قراره؟ چه از قضیه. بود چرخش در شهراد و میالد بین تعجب با نگاهم. كرد سکوت و
  زنه؟می حرف رزیتا بهراجع نفرت با میالد قدران

 شهراد. كرد پاش دوباره رو بهاره ـوار*ـلـ*شـ میالد نیست؟ شmy friend اون مگه
 :گفت اخم با و میالد شونه به زد رو دستش. زد زانو كنارش. میالد سمت رفت

 . میدم قول... گیریممی ازشون رو همه انتقام -
 رو نفسش محکم شهراد. بیرون رفت اتاق از و شد بلند جاش از سریع. داد تکون سری میالد

 . كرد فرو موهاش داخل رو دستش كالفه و بیرون داد
 جاش از شهراد دست از گرفتن كمک با كرد سعی و شهراد سمت رفت وپاچهاردست بهاره
 . شد خیره بهاره حركات به تلخی لبخند با شهراد. بشه بلند

. وایسه سرپا كردمی سعی و بود گرفته شهراد دست مچ از محکم بهاره. نزدیکشون رفتم
 . وایسته سرپا و بشه موفق تونست بهاره باالخره. زدم زانو نارشونك

 شهراد یشونه روی گذاشتم رو دستم. خندیدن به كرد شروع بهاره. زد جونیبی لبخند شهراد
 :گفتم نگرانی با و آروم و
  خوبه؟ حالت -

 :گفت و زد تلخی لبخند
 ... نه -

 به زدمی صدا رو شهراد كه میالد بلند صدای. اومد در چرخش به صورتش روی نگاهم
 از محکم شهراد كه زمین افتادمی داشت. كرد ول رو شهراد مچ بهاره. رسید گوشم

 . كرد ـغـلش*بـ و گرفت ـمــرش*كـ
 :گفت و كشید عمیقی نفس شهراد. ایستادیم سرپا و شدیم بلند جامون از هم با
  بخوابونیش؟ دوباره تونیمی -
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. بیرون رفت اتاق از بکنه نگاهم اینکه بدون. گرفتم ازش رو ارهبه و دادم تکون رو سرم
  بخوابونم؟ جوریچه رو تو من آخه. زدم زل بهاره به كالفه
 آروم. بود راستم دست روی پاهاش و چپم دست روی سرش كه كردم ـغـلش*بـ جوری

 . دادممی تکون رو خودم آروم
 . خوابوندن وریجاین رو بچه كه بودم دیده هافیلم از یکی توی
 داشت یکی انگار. كشیدن تیر و سوختن به كرد شروع نم*ـرد*گـ و هاشونه گذشت كه یکم
 تخت روی. شد مچاله درد شدت از مقیافه. كردمی فرو سوزن نم*ـرد*گـ هایماهیچه توی
 تختش روی از ناچار به و كردم نگاهش كالفه. كردن گریه به كردن شروع كه نشستم بهاره
 . دادنش تکون به كردم شروع دوباره و شدم بلند

. اومد در اخم صدای و كنم تحمل نتونستم كه كشید تیر آنچنان راستم سمت شونه یهویی
 :گفتم حرص با زیرلب

 ... اَه -
 بودن نشسته شومینه كنار میالد و شهراد. پایین رفتم هاپله از و بیرون اومدم بهاره اتاق از و
 . كردنمی نگاه میالد تاپلپ یصفحه به داشتن اخم با و

 از اخمم و شدهمچاله یقیافه دیدن با. شد من حضور متوجه كه باال آورد رو نگاهش شهراد
 :گفت نگران و سمتم اومد. شد بلند جاش

  شده؟ چی -
 :گفتم و دادم فشار هم روی محکم رو هامچشم درد شدت از
 ... درد از تركهمی داره هامشونه شهراد -

 :گفت اخم با میالد به رو. گرفت ازم رو بهاره عسری
 . میام االن من. بگیر رو بچه این بیا -
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. شد بدترم هیچ نشد كه بهتر دردش. راستم شونه به زدمش چندبار و كردم مشت رو دستم
 و گرفت شهراد از رو كردمی گریه و زدمی جیغ داشت كه رو بهاره و شد بلند سریع میالد
 . رفت شومینه سمت به زدمی غر لبزیر كه طورهمون
 محکم رو ـبم*لـ. دادنشون ماساژ به كرد شروع و هامشونه روی گذاشت رو دستش شهراد

 . نیاد در صدام تا گرفتم گاز
 و هاشونه داخل گذاشتن بزرگ یخ تیکه یه كردممی احساس. بود عجیب خیلی دردش

 :گفت نگرانی و عصبانیت با شهراد. نم*ـرد*گـ
 . كنم پیدا چیزی پمادی بتونم شاید. آشپزخونه داخل بریم بیا -

 ناهارخوری میز صندلیِ روی. رفتیم آشپزخونه به هم با. بدم تکون رو سرم تونستم فقط
 . راستم یشونه رو گذاشتم رو چپم دست و نشستم
 یدند با. كنه پیدا رو هاپماد و قرص یجعبه تا گشتمی رو هاكابینت توی تند تند شهراد
 ! بود بدتر من از حالش كه این. كردم تعجب خیلی هاشدست لرزش

 :گفت خرد اعصابی با
 . نیستش -
 :گفتم درد با و كردم اشاره یخچال به
 . كن نگاه یخچالم تو -

 و بست رو یخچال در محکم بعد لحظه چند. كرد باز رو درش و رفت یخچال سمت به سریع
 :گفت عصبانیت با
 . نیست -

 :گفتم درد با. شد مشت بود مشونه رو كه دستم
 . بده ژشون*ـا*ـاسـ*مـ یکم بیا حداقل... نداره اشکال -
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 رو ـبـم*لـ. كرد شروع و هامشونه رو گذاشت رو دستش. سمتم اومد و داد تکون رو سرش
 . بستم رو هامچشم درد شدت از و گرفتم گاز محکم

 :گفت رنگیكم اخم با. شد آشپزخونه وارد میالد بعد لحظه چند
 . خوابوندمش -
 :گفت و دراومد چرخش به شهراد و من بین نگاهش بعد و
  چیه؟ مشکل -

 :گفت بود هامشونه دادن ژ*ـا*ـاسـ*مـ مشغول اخم با كه طورهمون شهراد
 دقیقه سه دو منم. بده انجام خودت رو كارا یبقیه برو تو. كنهمی درد آرادل هایشونه -

 . میام دیگه
 :گفتم شدهمچاله یقیافه با. بیرون رفت آشپزخونه از و داد تکون سری دمیال

 . برو داری كار اگه -
 :گفت اخم با
 ... تریمهم تو -

 درد. نگفتم هیچی و زدم جونیبی لبخند. میاد در جاش از قلبم االن كردممی احساس
 كمتر داره هرادش دست حركت اینکه حس با بعد دقیقه چند. شدمی كمتر داشت هامشونه
 . نمیگه هیچی ولی شده خسته كه فهمیدم میشه

 :گفتم و كردم اخمی اما كردمی درد هنوز هامشونه اینکه با
 . شدم خوب. شهراد بسه -

 :گفت نگرانی با. ایستاد حركت از دستش
 . بگو كنهمی درد اگه آرادل -

 :گفتم و دادم تکون منفی ینشونه به رو سرم
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 . خوبم -
 :گفت كالفه

  مطمئنی؟ -
 :گفت و زد جونیبی لبخند كه كردم نگاهش چپچپ

 . مطمئنی اینکه مثل -
 انداختم بهش نگاهی كالفه. بود سخت برام «ممنون» یكلمه گفتن. شدم بلند صندلی رو از

 :گفت لبخند با كه
 . كنممی خواهش -

 منتظر و سمتش شتمبرگ. زد صدام كه بیرون برم آشپزخونه از خواستم. زدم تلخ لبخندی
 :گفت و كرد اشاره یخچال به. بزنه رو حرفش تا شدم

 . بخور بیا ایگرسنه اگه. یخچال تو گذاشتیم رو پیتزاها بخوریم شام دیر خوایممی چون ما -
 :گفتم و دادم تکون منفی ینشونه به رو سرم

 . بخیر شب. ندارم میل االن... خورممی فردا -
 :گفت و زد تلخی لبخند

 . بخیر هم تو شب -
 سمت رفتم بندازم شومینه طرف به نگاهی اینکه بدون و بیرون اومدم آشپزخونه از آروم
 به رو شهراد همیشه. كنم درك تونستمنمی رو بود شده بد شهراد حال چرا یهو اینکه. هاپله

 . بود عجیب برام بودنش ناراحت یهویی این و دیدممی دیگه آدم یه چشم
 رو حالش این تونستمنمی همین برای ببینم شاد آدم یه رو شهراد كه بودم كرده عادت انگار
 . شدم اتاقم وارد و باال رفتم هاپله از. كنم درك
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 و تختم كه ببینم تونستممی بنابراین بودن روشن حیاط هایچراغ. كردم خاموش رو برق
 . كنار دادم ور هاپرده و رفتم بالکن طرف به. دارن قرار كجا سایل*ـو*بقیهـ

 از نخ یه. برداشتم رو سیگارم پاكت پاتختی روی از. كشیدم دراز روش و رفتم تختم طرف به
 سیگار تختم روی فندك با. كنارم انداختم رو پاكت. لبم یگوشه گذاشتمش و درآوردم توش

 . شدن بسته هم هامچشم زدم بهش كه عمیقی پک با همراه. كردم روشن رو
. نداشتم براشون جوابی هیچ كه بودن ذهنم توی سوال كلی. بود بد هم لیخی. بود بد حالم
 چرا میالد و شهراد یا اومدن؟ جااین به امروز و كردن پیدا رو هم جوریچه آرام و آرتان مثالً
  بگیرن؟ انتقام رزیتا از خوانمی

 متوجه هرادش با صمیمیتش و االنش اومدن و بود بیهوش شهراد كه شبی تو میالد نگرانی با
 . هستن قدیمی خیلی هایدوست اینا كه شدم

 با شهراد و كنه نزدیک بهش رو خودش رزیتا با دوستی طریق از خوادمی میالد
 . زدم سیگارم به ایدیگه پک. احساساتش كردن ـک*ـریـ*ـحـ*تـ

 .بود كرده مكالفه حسابی بود امروز عصبی هایتنش از ناشی كه سردردی و هامشونه درد
 .بالکن سمت چرخوندم رو سرم و كردم باز رو هامچشم

 امروز وقتی. زدم سیگارم به ایدیگه پک. بودن دیدن قابل آسمون توی هایستاره جااین از
 . نکردم پیدا حرفش به نسبت احساسی هیچ «دارم دوسِت» زد داد آرتان

 با. اومدمی من سرِ داشت هابال یهمه چون. سوخت خودم برای دلم فقط لحظه اون من
 و پاتختی روی آب لیوان تو انداختم رو سیگار. كردم نگاه دستم به هامانگشت سوختن حس

 اومدم خودم به وقتی. كردم فکر و كشیدم سیگار فقط شب آخر تا. زدم آتیش ایدیگه سیگار
 . گرفته دود رو اتاق دیدم
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 نفس ت*ـذ*لـ با. تمبس رو هامچشم. كردم خاموشش و زدم سیگارم به رو پک آخرین
 . فرستادم هامریه به رو سیگار دود و كشیدم عمیقی

 .بخوابم بکنم ایدیگه فکر اینکه بدون كردم سعی
 *** 
 شهراد
 :گفتم آلودخواب و دادم بدنم به قوسی و كش. كشیدم ایخمیازه

 . كنیم صحبت كه هست وقت هم فردا. بخوابیم بریم پاشو. یکه ساعت میالد -
 :گفت و داد مالش رو هاشچشم كمی دستش با. بست رو اپشتلپ در
 . موافقم -
 و كردم اشاره مهمان هایاتاق به. رفتیم باال طبقه به حرفی هیچ بی. شدیم بلند جامون از

 :گفتم
 . بیارم شلوار برات میرم منم. بردار خوایمی رو هركدوم -

 یکی. رفتم اتاقم به و گرفتم ازش رو نگاهم. رفت هااتاق از یکی سمت به و داد تکون سری
 . بیرون اومدم اتاقم از و برداشتم كمدم توی از رو بودم خریده تازه كه شلواری دوتا از
 ساعدش و بود كشیده دراز تخت روی. شدم واردش و رفتم بود باز درش كه اتاقی سمت به
 ایخسته لبخند با و صورتش رو انداختم رو شلوار. سمتش رفتم. پیشونیش رو بود گذاشته رو

 :گفتم
  نداری؟ الزم ایدیگه چیز -
 :گفت اخم با و برداشت صورتش روی از رو شلوار حرص با
 . كم شَّرت -



 

 

360 

 

  نوازش رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 آرادل

 سیگار بوی. كشیدم عمیقی نفس. بیرون اومدم اتاقش از و كردم نثارش شعوریبی زیرلب
 . كردم بازش آروم خیلی و رفتم آرادل اتاق درِ سمت به. اومدمی

 بود پر اتاقش یهمه. كشیدم عمیقی نفس هم باز و دادم قورت رو دهنم آب آرادل ندید با
 . كردمی رنگخاكستری جورایی یه رو فضا و سیگار دود از

 یهمه. كردم نگاه باغ به. كردم باز رو درش و رفتم بالکنش سمت به صدایی هیچ بدون
 . كردم نگاه آرادل به و گرفتم باغ از رو نگاهم. شدنمی خشک داشتن هاگل و هادرخت

 آب لیوان سمت رفت نگاهم. بشه جمع خودش تو كمی آرادل شد باعث كه وزید سردی باد
 . كردم غلیظی اخم. سیگار ته از بود پر توش. پاتختیش روی

 صورتش جایجای. شدم خم صورتش روی. تختش سمت رفتم آروم. كردم مشت رو دستم
 آروم. كشیدم عمیقی نفس. بستم رو هامچشم و گرفتم گاز رو ـبـم*لـ. كردم نگاه رو

 :گفتم زیرلب و سـیـدم*ـو*بـ رو پیشونیش
 . بشی دور ازم ذارمنمی دیگه -
 اومدم اتاقش از سریع و كشیدم روش رو تختش پایین پتوی. ایستادم صاف سریع بعد و

  میشه؟ تموم كی پس خدایا. بستم آروم رو در و بیرون
*** 

 تکرار بلند رو اسمم سرِهم پشت و تندتند. شدم بیدار خواب از میالد گفتن هرادش صدای با
 . زدمی ضربه هامشونه به تندتند دستش با و كردمی

 ، رو پتو حرص با. اومدمی بدم( زدن ضربه تند تند) بکنه رو كاراین یکی اینکه از همیشه
 :گفتم و كشیدم خودم روی

 ... بکپم اربذ تعمه جانِ میالد... اَه -
 :گفت و كرد پوفی
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 . داریم كار كلی كه بخوریم صبحونه بریم پاشو... شهراد دیگه شو بلند -
 :گفتم عصبانیت با و كردم باز رو هامچشم

 . میام بشم حاضر منم پایین گمشو برو... خوردی رو مخم... میالد سرویس دهنت -
 .بیرون رفت اتاقم از و داد تکون سری شل نیش با

 *** 
 آرادل

 ـینه*سـ به دست و اخم با و بودم داده لم صندلی روی. بودم نشسته ناهارخوری میز پشت
 .بودم شده خیره میز به

 به كالفه. زنهمی زنگ بهم نیم و ده ساعت كه بود داده اس بهم. بودم الهه تماس منتظر
 . بود مونده دقیقه سه هنوز. كردم نگاه گوشیم ساعت
 سالم صدای با بگه؟ بهم خوادمی چی الهه یعنی. رفتم فرو فکر به و شدم خیره میز به دوباره
 میالد به حرص با شهراد. كردم سالمی اخم با. باال آوردم رو نگاهم میالد و شهراد كردن
 :گفت

  بشه؟ چی كه كردی بیدار رو من تو االن خب -
 :گفت و انداخت باال ایشونه میالد

 ... عکسا كردن چاپ كارای دنبال میریم بعدشم. كنم نامت تثب تا)...( باشگاه میریم اول -
 تماس و داشتم برش میز روی از سریع. سمتم شد كشیده نگاهشون موبایلم زنگ صدای با
 :گفتم اخم با و گوشم دم گذاشتم رو گوشی. كردم وصل رو
 ... الهه... الو -

 :اومد آرومش صدای
 . بگم بهتون ور مهمی یمسئله یه خواستم... خانوم سالم -
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 ... شنوممی -
 :گفت استرس با
 كش نامهدعوت یه منم. كنن برگزار رو ماه این یمزایده مهمونی قراره( شروین)آقا فردا -

 امکان نامهدعوت با شما تا فرستادم بودن داده بهم قبالً نیما آقا كه ویالتون آدرس به و رفتم
 بتونین چیزایی یه بیاین مهمونی به فردا اگه شاید گفتم... باشین داشته رو مهمونی به ورود

 . بشین متوجه
 و باال دادم رو ابروم تای یه. ـبم*لـ یگوشه نشست خبیث لبخندی. زدن برق هامچشم
 :گفتم

 . كنممی هماهنگ باهات... باش منتظرم. میدم بهت خوبی پول كارتاین بابت -
 سمت به بهشون توجه بدون و شدم بلند جام از. كردنمی نگاه بهم تعجب با میالد و شهراد

 :گفت خوشحالی با الهه. رفتم هاپله
 ... ممنونم خانوم وای -

 :گفتم حرفش به توجه بدون و زدم پوزخندی
 . فعالً. زنممی زنگ بهت شب فردا -

 :گفت خوشحالی با تند تند
 . خداحافظ. خانوم هست حواسم -

 ده دوش یه از بعد. رفتم حموم به و برداشتم رو محوله. شدم اتاقم وارد. كردم قطع رو تماس
 باز جلو مانتوی و سارافونی زیر. كردم خشک رو موهام سریع. اومدم بیرون حموم از ایدقیقه

 . كردن آرایش به كردم شروع و كردم پام رو رنگممشکی نود قد لی شلوار. پوشیدم رو مشکیم
 سرِهم پشت چندبار رو هاممژه. كشیدم پلکم پشت نازكی چشم خط بعد و زدم كرم یکم اول

 . موهام كردن شونه به كردم شروع ماتم قرمز رژ كشیدن از بعد و زدم ریمل
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 اسپرت هایكتونی و كردم سرم رو شالم. بستمشون سرم پایین و كردم شونشونه سختی به
 و رداشتمب میزم روی از رو كیفم و گوشی پوشیدنشون بعدِ. آوردم در كمدم توی از رو مشکیم

 . نداد رو جوابم اما زدم صدا رو شهراد. پایین اومدم هاپله از تندتند. بیرون اومدم اتاق از
 نبود اما گشتم رو ویال كل و كردم پوفی! بود جااین پیش دقیقه چند تا كهاین. كردم اخمی

 . شدم باغ وارد و بیرون اومدم ویال از عصبانیت با. نبود كه
 ماشین شیشه روی كاغذ كه توش بشینم و كنم باز رو در خواستم. رفتم ماشینم سمت به

 رو بود شده چسبونده شیشه به نواری چسب با كه رو برگه تعجب با. كرد جلب رو توجهم
 . برداشتم

 :بود نوشته روش
 پرستاری پیش بریممی راه سر هم رو بهاره. باشگاه برهمی داره زور به رو من گاو میالدِ این»

 «...فعالً. گردمبرنمی شب تا. كردیم هماهنگ باهاش دیشب كه
 روشنش و شدم ماشینم سوار و گفتم لعنتی زیرلب. شدم خیره دستم توی كاغذ به حرص با

 . كردم باز ریموت با رو باغ در. كردم
 با دوباره رو در و بیرون بردم باغ از رو ماشین. كنارم صندلی روی انداختم رو گوشیم و كیف

 كردم شروع زیادی سرعت با و بستم رو كمربندم. كردم تنظیم رو ـل*بغـ آینه. بستم ریموت
 . روندن به

 و بخرم لباس برم هم بیارم گیر گریمور یه هم فردا برای تا تهران به برسم زود خواستممی
 . بیاد باهام داشت امکان هم اون چون شدمی انجام شهراد وجود با باید كارها این یهمه

 رو گذاشتم رو گوشی. گرفتم رو شهراد شماره. برداشتم كنارم صندلی روی از رو گوشیم
 . نداد جواب هم باز اما گرفتم رو ششماره دوباره. دادنمی جواب. بلندگو
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 شاید جااون برم اگه. افتادم بود گفته میالد كه باشگاهی اسم یاد كه كردم پوفی عصبانیت با
 . نبودم بلد رو باشگاه آدرس. دمكر اخمی. بیارم گیر رو شهراد بتونم

 سرچ رو باشگاه اسم سریع. داشتم نگهش جاده كنار آخر در و كردم كم رو ماشین سرعت
 . كنم پیدا رو آدرسش بتونم شاید تا كردم

 حركت و زدم كجی لبخند. بیارم گیر تونستم رو باشگاه تلفن شماره و آدرس بعد چندلحظه
. كنم پیداشون برن اوجا از میالد و شهراد اینکه از قبل ات روندممی باالیی سرعت با. كردم
 .كردم روشنش و بردم ضبط سمت به رو دستم

 كمی. نکردم كم رو صدا اما میشن كر هامگوش االن كردم احساس آهنگ بلند صدای با
 .بشه عوض ماشین داخل هوای تا پایین دادم رو شیشه

 ... قشنگه چه بینب من چیدم رو باغچه گالی... تنگه دلم خیلی -
 ... رنگهخوش چه ببین تواسه پوشیدم نو لباس
 ...  كه؟ من نشدم بد نه؟ یا میاد بهم
 ... اشک چشما این از نمیاد میدم قورت بغضمو آروم قدرچه ببین
 ... عکسامونو كردم ـغـل*بـ آروم

 ...  كه؟ من نبودم بد
 ... تنگه دلم خیلی باز اما كردم گم دلمو
 ... دلنگس شدم آروم

 :دادم فشار فرمون دور محکم رو هامدست و كردم بلندتر رو ضبط صدای
 ببین دلم نشسته آسون چه دل آرومِ -

  بگه؟ خانوم كی به ـبـم*لـ من تو بی دیگه دل آرومِ
  بده؟ سروسامون دلو این تونهمی كی
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 بلندتر رو داص هم باز. بود قشنگ خیلی. كردم پیدا آرامش احساس آهنگ ویولون صدای با
 روی از رو گوشیم ایستادم قرمز چراغ پشت وقتی. تهران رسیدم بعد ربع یه حدود. كردم

. دوختم چراغ به رو نگاهم. بود نزدیک. كردم نگاه باشگاه آدرس به دوباره و برداشتم صندلی
 سعی. صندلی رو انداختم رو گوشی و كردم پوفی. بشه سبز تا بود مونده ثانیه پنجاه هنوز
 . باشم توجهبی كناری ماشین هایتیکه به نسبت كردم

 كه ایدختربچه روی نگاهم. كردم نگاه چهارراه دورتادور به. كردم كم رو ضبط صدای
. ماشینم سمت اومد كردمی پاك رو هاشاشک كه طورهمون. موند خیره بود گل دستش
 :گفت گریه با همراه و زد شیشه به چندبار رو دستش

 ... خدا رو تو میرهمی داره مامانم... بخرین ازم گل یه خدا رو تو... اخد رو تو -
 سبز چراغ دیدن با. فشردم فرمون دور محکم رو دستم. گرفتم ازش رو نگاهم رحمیبی با

 . شدم دور ازش و كشیدم اف تیک یه دختره به توجه بدون
 خیابونی به رسیدم بعد دقیقه دو حدود. برسم باشگاه به زودتر تا گرفتممی سبقت هاماشین از

 رسیده موقع به. بیرون دادم محکم رو نفسم شهراد ماشین دیدن با. بود توش باشگاه كه
 . بودم

 توی از رو رژم. هامچشم رو گذاشتم رو عینکم. كردم پارك شهراد ماشین پشت رو ماشینم
 پیاده ماشین از مكیف و گوشی برداشتن بعدِ و كشیدمش ـبـم*لـ روی دوباره آوردم در كیفم
 . شدم
 در دم كه هیکلی مرد دوتا دیدن با. كردم حركت باشگاه در سمت به و كردم قفل رو درش

 . كردم اخمی بودن ایستاده
 اخم با. ایستاد جلوم اومد مردها اون از یکی كه بشم باشگاه وارد خواستم. در سمت رفتم

 :گفت پوزخند با. شدم خیره هاشچشم به غلیظی
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 ... خانوم نیست شما جای اجاین -
 :تمگف اخم با. موهام روی گذاشتمش و برداشتم هامچشم روی از رو عینکم

 . داخل برم بذار كنار برو... گردمنمی دعوا دنبال اصالً االن من ببین -
 . زدم زل هاشچشم به گستاخی با. گرفتممی باال رو سرم باید دیدنش برای. ترنزدیک اومد

 و كرد خم رو كمرش سریع. گرفت فاصله ازم میالد دیدن با كه بگه چیزی خواست اخم با
 :گفت

 . آقا سالم -
 :گفت اخم با بهم رو بهش توجه بدون میالد

  كردی؟ پیدا رو آدرس طوریچه كنی؟می كارچی جااین -
 :گفتم عصبانیت با بودم شده خیره پسره اون به اخم با كه طورهمون

 ... كردم پیدا اینترنت تو از -
 :دادم ادامه مکث با
 . دارم كار شهراد با -
 :گفت و داد تکون سری. كردم نگاه میالد صورت به بعد و
 . بیاد میگم بهش. من دفتر بریم بیا. خب خیلی -
 اومدمی آهنگ بلند صدای پایین یطبقه از. شدم باشگاه وارد میالد با همراه خرد اعصابی با

 . كردنمی ورزش اجاون صددرصد احتمال به كه
 رو شستش انگشت میالد. بود رومونروبه سفیدرنگ در یه. رفتیم باال یطبقه به میالد و من

 . بشه باز رومونروبه در شد باعث كه دیوار روی شکل مربع یصفحه روی گذاشت
 واعان از بود پر سالن دورتادور. باال پرید ابروهام بود سفید كالً دیزاینش كه سالنی دیدن با

 . نظامی تجهیزات و اسلحه
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 تلویزیون و بود وصل دستگاه و سیم كلی بهش كه بود كامپیوتر یه سالن از قسمت یه
 . بود گرفته رو محیط یهمه سیگار بوی. بود دیوار روی بزرگی

 :گفتم و باال دادم رو ابروم تای یه. داخل رفتم
  ذارن؟می بادیگارد هاباشگاه در جلوی شده مد جدیداً -

 :گفت اخم با و ورزشیش شلوار جیب تو كرد رو دستش
 ... خودمونه امنیت خاطربه اینا -

 :گفتم تمسخر به و زدم صداداری پوزخند
  امنیت؟ -
 :گفتم و كردم اشاره هیکلش به
  بیای؟ بر پلیسا پس از تونینمی دستگاه و دم این و هیکلت این با تو یعنی -

 :گفت پوزخند با میالد
 ...گیریمی كمدستِ رو پلیسا ارید خیلی -

 :گفت كه انداختم باال ایشونه خیالبی
 . كنممی صداش میرم االن. بمون منتظر -

 یپرده. رفتم پنجره سمت به. بیرون رفت سالن از و كرد پوفی. دادم تکون رو سرم
 . كردم نگاه خیابون به و كنار دادم رو سفیدرنگ

 دیدن با. داشت دید در دم به كامالً جااین چون اومدم من كه دیده جااین از میالد احتماالً
 . كردم اخم بودن ایستاده در دم هم هنوز كه پسر دوتا اون
. كردم نگاه مانیتور به و رفتم كامپیوتر سمت به. چرخیدم پا یپاشنه روی و كردم ول رو پرده

 اسکن داشت انگار هك بود صفحه وسط رنگ سبز مستطیل یه. باال دادم رو ابروم تای یه
 . شدمی
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  كنی؟می كارچی جااین تو آرا؟دل -
 :گفتم اخم با. كردمی نگاهم تعجب با و بود ایستاده در دم شهراد. صدا سمت چرخیدم

 . فردا كارای دنبال بریم باید. كن عوض رو لباسات برو -
 :گفت تعجب با
  خبره؟ چه فردا مگه -

 :گفتم و كردم پوفی
 ینامهدعوت... دزدیده نامهدعوت یه برام خریدم شروین ویالی از كه تخدماییمس از یکی -

 تا مهمونی برم فردا خواممی... كنن مزایده توش قراره مهموناش و شروین كه ایمهمونی
 . بفهمم چیزایی یه بتونم

 :گفت كالفه زیرلب
 !لعنتی -
 :وگفت داد تکون رو سرش بعد و
 . بریم كنم عوض رو لباسام برم من ات وایسا جاهمین. خبخیلی -
 و دادم تکیه دیوار به. شدم پلهراه وارد و رفتم سالن در سمت به هم من. بیرون رفت بعد و

 . افتادم دختربچه اون یاد لحظه یه برای. شدم شهراد منتظر
 :اومدم خودم به شهراد صدای با. كردم مشت رو هامدست و زدم پوزخندی

 . آرادل بریم -
 اومدیم ساختمون از و پایین اومدیم هاپله از هم با. دادم تکون رو سرم و كردم نگاه بهش
 :گفت بهم رو شهراد. بیرون

 ... بهتره بریم من ماشین با -
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 تو نشستم كنم نگاه بادیگارد دوتا اون به اینکه بدون. نگفتم چیزی و دادم تکون رو سرم
 . كرد روشن رو ماشین و نشست هم خودش. شهراد ماشین

 اخم دومش پارت آبی نهنگ آهنگ صدای شنیدن با. كردم روشن رو ضبط. افتاد راه آروم
 . بودم متنفر آهنگش از. كردم غلیظی
 :گفت تعجب با شهراد. كردم عوض رو آهنگ سریع

  كردی؟ عوض چرا -
 :گفتم اخم با
 ... متنفرم آهنگش از -
 . نگفت چیزی و باال داد رو ابروش تای یه

*** 
 :گفت غرغر با و نشست رومروبه شهراد. نشستم پاساژ شاپكافی صندلی روی فهكال

  سخته؟ خانوما شما با اومدن خرید قدران چرا -
 :گفتم و باال دادم رو ابروم تای یه
 ... كنیم خرید راحت ما ذاریننمی مردا شما -
 :گفت و خودش سمت گرفت رو دستش تعجب با
  كنین؟ خرید تونیننمی شما كه كنیممی كارچی ام مگه وقتاون ببخشید ما؟ -

 :گفتم خیالبی و انداختم باال ایشونه
 ... گیرینمی ایراد یه لباسی هر از شما -
 :گفت و داد تکیه صندلی به ـینه*سـ به دست. باال داد رو ابروش تای یه
  گرفتم؟ ایرادی چه من االن -
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 اخم با. شد دور ازمون بود كیک و قهوه كه شمونسفار گرفتن از بعد. سمتمون اومد گارسون
 :گفتم شهراد به رو
 ... گرفتی ایراد خیلی -
 :دادم ادامه مکثی با و
 این... زشته كمربندش... كوتاهه زیادی... نمیاد بهت رنگش بازه؟ جاشاین چرا این -

 كم پارچه مگه... خورهنمی مهمونی این درد به لباس مدل... اعصابمه رو خیلی ستدكلته
  بگم؟ بازم... لباس؟ میگین پارچه تیکه یه این به شما...  لخته؟ پهلوهاش جای كه آوردن

 :گفت و باال آورد تسلیم عالمت به رو دستش
 ... شدم قانع كامالً. بابا نه -

 بودم، گفته نفس یه رو هامحرف یهمه. كنم منظم رو نفسم ریتم تا كشیدم عمیقی نفس
 .بود شده نامنظم سمنف ریتم همین برای

 :گفت و كرد ایاشاره صورتم به شهراد
  كنی؟ كارچی خوایمی رو صورتت -

 :گفتم خیالبی و انداختم باال ایشونه
 . پیشش برم تا بذاره برام نوبت یه فردا برای میگم. آرایشگرم پیش میرم امروز -
 :گفت اخم با
  كنی؟می كارچی تویی كه بفهمه شروین اگه -
 :گفتم خما با
 ... فهمید اگرم... فهمهنمی -

 :گفتم خیالبی و انداختم باال ایشونه
 . میریممی -
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 :گفتم دادم ادامه تلخی لبخند با و
 !راحتی همین به -

 كه كیکمون و قهوه خوردن از بعد. نگفت هیچی سفارشمون آوردن موقع تا و زد پوزخندی
 . بریم باال یطبقه به تا رفتیم ورآسانس سمت به هم با كرد حساب شهراد رو پولش
 و دختر یه بشه بسته خواست در تا. شدیم آسانسور سوار. بودیم ندیده رو هامغازه نصفِ هنوز
 . خندیدن به كردن شروع و داخل انداختن رو خودشون سریع جوون پسر

 یدكل شهراد. شد بسته آسانسور در. شدم خیره زمین به و گرفتم ازشون رو نگاهم اخم با
 . داد تکیه آسانسور دیوار به ـینه*سـ به دست و داد فشار رو سه شماره

 دیدن با. آوردم در كیفم تو از رو گوشی. سمتم اومد شونهمه نگاه گوشیم زنگ صدای با
 . كردم وصل رو تماس سریع الهه اسم

 :گفتم اخم با و گوشم دم گذاشتم رو گوشی
  الهه؟ شده چی -
 :گفت استرس با
  نیستین؟ خونه خانوم -

 :شد ترغلیظ اخمم
  مگه؟ طورچه... نه -
 بگم بهش. مونده ویال در دمِ بیاره براتون رو نامهدعوت بود قرار كه پیکی اون االن خانوم -

  كنه؟ كارچی
 :گفتم و پیشونیم به زدم رو دستم

 برش تمبرگش وقتی. باغ توی بندازتش بگو بهش... نبود اون به حواسم اصالً... آخ آخ -
 . دارممی
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 :گفت آروم
  ندارین؟ كاری. خانوم چشم -
 . خداحافظ. نه -
 سوم یطبقه به. كیفم تو گذاشتم رو گوشی. كردم قطع رو تماس گفتنش خداحافظ شنیدن با

 . شد باز آسانسور در. رسیدیم
 بزرگی یمغازه دیدن با. چرخوندم دورتادور رو نگاهم. بیرون اومدیم آسانسور از شهراد و من
 . زد برق هامچشم بود مجلسی لباس فقط توش كه

 :گفت زاری یقیافه با و كرد اشاره بهش شهراد
 ... بخر فقط تو. ندم نظر دیگه میدم قول من. بخر جاهمین از رو لباسات خدا رو تو -

 هالباس به دقت با و دونه به دونه. شدیم واردش و رفتیم مغازه سمت به. كردم ایخندهتک
 . شدم خیره بود تیره آبی رنگش كه ماكسی لباس به. كردممی

 لباس شدمی باعث كه بود ساده شتنه باال. بود شده ولو زمین روی آزادانه حریرش دامن
 . كردمی پوشیده رو لباس قایقیش یقه و بلند آستینای. بشه دیده شیک

 فرم لباس كه نومیخا. شدم خیره لباس به متفکر و كردم جمع دهنم توی رو ـم*ـبـ*لـ
 :گفت لبخند با. سمتمون اومد داشت رنگیمشکی

  كنین؟ پروش بدم بهتون... اومدین خوش. سالم -
 :گفتم و دادم تکون مثبت نشونه به رو سرم

  نداره؟ ایدیگه رنگ فقط. آره -
 :گفت و كرد اشاره سمتی به
 ... لطفاً طرفاین از -
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 در آلبومی كشوش توی از و رفت میز پشت خانومه. مرفتی بود كره اشاره كه سمتی به هم با
 :گفت و كرد باز رو ایصفحه. میز روی گذاشتش. آورد

 . ببینین رو دیگه هایرنگ تونینمی جااین -
 برگشتم. بادمجونی با داشت تیره یشمی رنگ. ببینم رو هاشعکس بتونم تا جلوتر رفتم

 :گفتم و كردم اشاره آلبوم به. شهراد سمت
  بردارم؟ رو كدومشون -

 :گفت و انداخت باال ایشونه خیالبی
 . ندم نظر من شد قرار -
 .گرفت ازم رو نگاهش و زد نیشخندی كه كردم نگاه بهش حرص با

 :گفتم و خانومه سمت برگشتم
 . باشه بهتر كنم فکر شتیره آبی رنگ -

 :گفت لبخند با و انداخت هیکلم به دقیق نگاهی
 . میارم رو لباس براتون من جااون برین شما. متهس اون پرو اتاق -

 راه طوالنی خیلی هروقت. رفتیم پرو هایاتاق سمت به شهراد با همراه. دادم تکون رو سرم
 رو كیفم بنابراین بردارم، رو كیفم تونستمنمی و سوختن به كردنمی شروع هامشونه رفتممی

 :گفتم موزی لبخندی با و شهراد دست دادم
 . بمونی استفاده بدون كه بده خیلی... باشه دستت فعالً ینا -
 ازش رو لباس. سمتم اومد لباس همراه به خانومه لحظه همون. كرد نگاه بهم حرص با

 . كردم قفل درشو. رفتم پرو اتاق به و گرفتم
 . لباس تعویض به كردم شروع و جالباسی رو گذاشتم رو لباس
*** 
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 شهراد
 زده چسبی دماغش روی. جلوم اومد خانومی یه كه كردممی نگاه گهدی هایلباس به داشتم

 جلو، بود داده رو ـاش*هــب*لـ كه طورهمون. كرده عمل رو دماغش دادمی نشون كه بود
 :گفت نازكی صدای و لبخند با
 ... خوشگلی كیفِ چه -

 :گفت دوباره. نکردم نگاهش اصالً
  خانومتونن؟ -

 :گفتم و كردم نگاهش چپچپ
 . نه -

 :گفت ـوه*ـشـ*عـ با و خندید
 . خوب چه -

. بود كج. شدم خیره دماغش به اخم با و دقیق. چیه هدفش فهمیدم. باال پرید ابروهام جفت
 :گفت تعجب با
  اومده؟ پیش مشکلی -
 :گفتم اخم با و كردم اشاره دماغش به
  بوده؟ كی دكترتون -

 :گفت و خندید
 . مپسرخاله -

 :گفتم سریع و كرد الهمچ رو مقیافه
 . ببینم هم رو رختنیم بچرخون رو سرت... كو -

 :گفت ـوه*ـشـ*عـ با. چرخوند رو سرش سریع
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  دكترین؟ شما -
 :گفتم دروغ به
 ... آره -
 :گفتم جدی خیلی و كردم اشاره دماغش به بعد و
 ... داره مشکلی یه دماغ این -
 :گفت نگرانی با
  شده؟ چی -

 :گفتم ناراحت ایقیافه با و دادم تکون تاسف ینشونه به رو سرم
 . میگم تسلیت -

 :گفت لرزونی صدای با و سمتم برگشت هراسون
 . دارم رو طاقتش من بگین دكتر؟ آقای شده چی -

 :گفتم الکی ناراحتی با و دادم تکون منفی ینشونه به رو سرم
 ... بگم تونمنمی من -
 :گفت التماس با
 . كن خالصم و بگو. دكتر بگو -
 ینشونه به رو سرم. كردم جمع دهنم توی و ـم*ـبـ*لـ. بودم گرفته رو مخنده جلوی زور به

 :گفتم و دادم تکون تاسف
 ... كجه -
 :گفت تعجب با
  چی؟ -
 :گفتم و كردم اشاره دماغش به
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 . این -
 :گفت و كشید هینی

  دكتر؟ میگین راست -
 :گفتم جدیت با و غلیظی اخم با
  كنم؟می شوخی دارم من رتنظبه -

 :گفت ناباور دماغش و رو گذاشت رو دستش
  كنم؟ كارچی من حاال -

. شد باز بود توش آرادل كه پرویی اتاق در كه بدم رو جوابش خواستم. انداختم باال ایشونه
 .آرادل سمت رفتم دختره به توجه بدون

 احساس چسب لباس این توی دیدنش با. موند باز دهنم كه كردم باز كامل رو پرو اتاق در
 . نمیاد باال نفسم كردم

 :گفت و زد چرخی. بود ریخته چپش یشونه روی باز رو موهاش
  طوره؟چه -
 داخل رو دستم كالفه. كردم غلیظی اخم بود باز دایره شکل به كه كمرش از قسمتی دیدن با

 :گفتم و كردم فرو موهام
 . بازه خیلی پشتش اینکه... این -
 :گفت تعجب با
  بازه؟ لباس این كجای -

 :گفتم اخم با. بود كنارش كه ایآینه سمت چرخوندم رو سرش. پرو اتاق داخل رفتم كمی
 . بازه خیلی پشتش -
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 لبخند با و نزدیک اومد بود داده بهمون رو لباس كه دختری. بیرون اومدم اتاق از بعد و
 :گفت

  پسندیدین؟ رو لباس... خب -
*** 

 آرادل
  پسندیدین؟ رو لباس خب -

 رو سرش و كرد فرو موهاش داخل رو دستش كالفه. شهراد سمت رفت نگاهم ناخودآگاه
 :گفتم و كردم نگاهی خانومه به. دیگه سمت یه چرخوند

 . بازه یکم لباس پشت -
 :گفت و انداخت ـرم*ـمـ*كـ به نگاهی دختره

 باشه همین مثل حدوداً كه دیگه سلبا چند تونممی اما نداریم ایدیگه مدل ماكسی خب -
 . كنین پرو تا بیارم براتون

 ته. ایستادم پرو اتاق گوشه رفتم. نکنم نگاه شهراد به كردم سعی. دادم تکون رو سرم فقط
 كوتاه به نیازی كه كنه درست طوری رو موهام بشه كاشکی. گرفتم دستم توی رو موهام

 . باشم نداشته كردنشون
 دوست رو پوستم و لباس رنگ تضاد. كردم نگاه لباس باز قسمت به كنارم آینه توی از

 . شهراد سمت رفت نگاهم ناخوآگاه. كشیدم عمیقی نفس. داشتم
 چشم اخم با. زده یخ یهو بدنم تمام كردم احساس دیدم خودم روی رو شخیره نگاه وقتی

 . كشیدم عمیقی نفس. گرفت ازم
 رو بود ایسرمه رنگش كه رو لباسی. نزدیکم اومد لباس چندتا با دختره بعد لحظه چند

 :گفت و سمتم گرفت
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 ازش اگه. كنهمی فرق شیقه مدل و سبسته پشتش فقط. تنتونه كه همینیه مثل این -
 . میدم نشون بهتون هم رو شدیگه هایرنگ اومد خوشتون

 تیره آبی لباس. كردم قفلش و بستم رو اتاق در. گرفتم ازش رو لباس و دادم تکون رو سرم
 . پوشیدم رو یکی اون و درآوردم رو

 توی خودم دیدن با. چپم یشونه روی ریختمشون و آوردم در لباس یقه توی از رو موهام
 . بود قبلی لباس از بهتر خیلی یکی این. باال دادم رو ابروم تای یه آینه
 :گفت و زد محوی لبخند دیدنم با شهراد. كردم باز رو در آروم

 . عالیه -
 :گفت لبخند با و داد تکون مثبت نشونه به رو سرش خانومه

 سه امروز همین. شیکه خیلی هم مدلش. میاد بهتون قبلیه از بیشتر خیلی یکی این. درسته -
 . فروختیم رو لباس این از تا

 :گفتم و دادم تکون رو سرم
 . دارمبرمی رو همین -

 :گفت و داد تکون رو سرش خانومه
  ببینین؟ خوایننمی رو شدیگه ایرنگ فقط. باشه -

 :گفتم و دادم تکون منفی نشونه به رو سرم
 . خوبه همین -

 نفس. پایین بود انداخته رو سرش. كردم نگاه شهراد به. شد دور ازمون و گفت ایباشه
 :گفت و كشید عمیقی

 . شدم خسته. آرادل بریم كن عوض -
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. پوشیدم رو شلوارم مانتو و آوردم در رو سملبا. بستم رو اتاق در و گفتم ایباشه لب زیر
 . كردم باز رو اتاق در و برداشتم جالباسی روی از رو هالباس
 :گفت شهراد

  دیگه؟ بریم -
 :گفتم و دادم تکون رو سرم

 . بریم -
 :گفتم اخم با و میز رو گذاشتم رو هالباس. رفتیم صندوق سمت به هم با
  میشه؟ قدرچه -

 :گفت و داد ونتک رو سرش خانومه
 . تومن)...(  میشه -
 تو گذاشت رو لباس خانومه. باشه گرون قدران كردمنمی فکر. باال دادم رو ابروم تای یه

 :گفت رنگیكم اخم با شهراد كه درآوردم كیفم توی از رو كارتم خیالبی. جعبه
 . كنممی حساب خودم. كیفت تو بذارش -
 توی از رو كارتش اخم با. بزنه حرفی همچین یه كردمنمی فکر. كردم نگاهش تعجب با

 . كرد حساب رو لباس پول و كشید كارت خیالبی هم اون. خانومه به دادش و درآورد جیبش
 :گفت لبخند با خانومه. برداشت رو جعبه كارتش گرفتن از بعد شهراد

 . باشه مباركتون -
 :گفت زیرلب شهراد

 . ممنون -
 :گفت بهم رو بعد و
  بریم؟ -
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 تو ضایع خیلی كیفم دیدم وقتی. بیرون اومدیم مغازه از. افتادم راه و دادم تکون رو سرم
 :گفتم ـسـی*ـنـ*بدجـ لبخند با و گرفتمش ازش دستشه

  بخریم؟ لباس تو برای كجا از... خب -
 :گفت حرص با
 ... دیگه پوشممی كنممی پیدا كوفتی یه... خدا رو تو بریم بیا -

 . افتادم راه دنبالش و مكرد ایخندهتک
*** 
 جا لنزها تا زدم پلک سرِهم پشت چندبار. هامچشم تو گذاشت رو لنزها آروم خیلی گالره
 :گفت لبخند با و شد دور ازم قدم یه گالره. بیفتن

 ... شدین عوض كل به -
 فر رو رنگماستخونی موهای بعد به آرنج قسمت از. شدم خیره آینه توی خودم یقیافه به

 . بودشون ریخته دورم آزادانه و بود كرده درشت
 به رو چشم خط و رنگتیره آبی سایه. كنم رنگ رو موهام بودم شده مجبور هم آخرش
. بود زده ریمل هم سرِ پشت چندبار رو بلندم هایمژه. بود كشیده پلکم پشت زیبایی صورت

 . بود كرده تکمیل رو آرایشم رنگكم صورتی رژگونه و قرمزرنگ رژ
 رو مقیافه كل به رنگمطوسی لنز و موهام روشن رنگ. زدمی برق نور زیر سرم روی تاج

 . نشست ـبـم*لـ روی رضایت از لبخندی. بود كرده عوض
 :گفت و كرد اشاره بود آرایشگاه یگوشه كه دری به گالره

 براتون رو كرم تا سه این من... چیزی یه فقط... كنین عوض تونینمی جااون رو لباستون -
 كرم تا سه این از شد پاك گریمتون و شستین رو صورتتون وقت یه اگه تا گذاشتم كنار

  دیگه؟ گرفتین یاد هم رو تركیبشون و زدنش طرز. بزنین
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 در سمت به بود مجلسیم لباس توش كه پاكتی برداشتن از بعد و دادم تکون رو سرم خیالبی
 . شدم واردش و كردم بازش. رفتم

 و آرایشگاه اومدم صبح دهِ ساعت از. لباسم كردن عوض به كردم شروع سریع و بستم رو در
 دنبالم بیاد شهراد شد تموم كارم وقت هر بود قرار. كشید طول كارم پنجه ساعت كه االن تا

 . شدم خیره اتاق توی قدی آینه به. كردم تنم سختی به رو لباس. شروین ویالی به بریم كه
 توی از رو بلندم پاشنه كفش. كشیدم عمیقی نفس. بود ایستاده آینه جلوی دیگه آدم یه انگار
 . كردم عوضش هامكتونی با و آوردم در پاكت
 گذاشتم رو شلوارم. بگیرم باال رو دامن دستم با بودم مجبور و اومدمی پاهام زیر كمی دامنم

 . باشه باز هاشدكمه گذاشتم و پوشیدم رو مانتوم. پاكت تو
 :گفت لبخند با گالره. بیرون اومدم اتاق از
 . شدین خوشگل قدرچه. خانوم ماشااهلل -

 :گفتم حرفش به توجهبی
  میشه؟ قدرچه -
 :گفت لبخند همون با
 ... تومن)...( شد... نداره قابل -

 كارت گالره. سمتش گرفتم و درآوردم كیفم توی از رو كارتم. دادم تکون رو سرم خیالبی
 :گفت و كشید رو
  رمزتون؟ -

 جواب سریع. گرفتم رو شهراد شماره و آوردم در كیفم توی از رو گوشیم. گفتم بهش رو رمز
 :داد
  شد؟ تموم كارت -



 

 

382 

 

  نوازش رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 آرادل

 :گفتم و دادم تکون رو سرم
 . شده تموم آره -
 . دَرَم جلوی دیگه دقیقه پنج من. اكی -

 :تگف و سمتم گرفت رو كارت گالره. كردم قطع رو تماس و گفتم ایباشه
 . باشه مباركتون -

 كردن كوتاه برای كه خانومی سمت گالره. نشستم مبل روی. نگفتم چیزی و زدم پوزخندی
 . باهاش زدن حرف به كرد شروع و رفت بود اومده مو

 بد چرا فهمیدم دستش توی یتاشده چادر دیدن با. بود شده خیره بهم بدی جورِ یه خانومه
 .گرفتم ازش رو نگاهم و كردم غلیظی اخم. كنهمی نگاهم

 استرس. اومدمی دستم سفید پوست به بدجور رنگمایسرمه الك. شدم خیره هامناخون به
 . تمومه چی همه بعد و شناسهمی رو من شروین جااون بذارم رو پام تا كردممی حس. داشتم
. شدم بلند مجا از زد بهم شهراد كه زنگی تک با. كنم دور خودم از رو منفی افکار كردم سعی
 و آوردم در پاكت توی از رو شالم. كیفم داخل گذاشتمشون و برداشتم میز روی از رو هاكرم

 . برداشتم كنارم مبل روی از رو رنگایقهوه پاكت و كیف. سرم رو گذاشتمش آروم خیلی
 هب كه شهراد دیدن با. بیرون اومدم آرایشگاه از داشتم گالره با كه سردی خداحافظی از بعد

 از قلبم االن كردم حس بود شده خیره زمین به ـینه*سـ به دست و بود داده تکیه ماشینش
 . میاد در جاش
 اسپرت شلوار و كت اون توی قدرچه. كردمی نگاهم باز دهن با. باال آورد رو سرش آروم

 . بود شده جذاب رنگشایسرمه
. بیاد خودش به شد باعث كه كردم ایسرفه كشهمی طول داره خیلی نگاهش دیدم وقتی
 :گفت تعجب با. ایستادم روشروبه و پایین اومدم آرایشگاه هایپله روی از آروم
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 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 آرادل

  كردی؟ رنگ رو موهات -
 :گفتم و زدم نیشخندی زدنش حرف لحن و شقیافه خاطربه
  نیست؟ معلوم -

 چی بپرسم ازش خواستم. عصبانیه كردم احساس. نگفت چیزی و بیرون كرد فوت رو نفسش
 . دادنمی اجازه غرورم اما شده

 و كرد بازش رو درش. عقب صندق سمت رفت و گرفت ازم رو پاكت و سمتم اومد كالفه
 . كردممی نگاهش خیره. توش گذاشت رو پاكت

 موهاش داخل رو دستش كالفه. سمتم برگشت. بودم كرده تعجب عصبیش حالت دیدن با
 :گفت كردیم نگاه زمین به كه طورهمون و كرد فرو

  نمیشی؟ سوار چرا -
 آروم خیلی. زد استارت و شد سوار هم اون بعد لحظه چند. ماشین تو نشستم حرفی هیچبی
 . ایستادیم قرمز چراغ پشت بعد لحظه چند. افتاد راه

 اخمم سیگار بوی و فندك زدن آتیش صدای شنیدن با كه كردممی نگاه هامغازه به داشتم
 :گفت كالفگی با. سمتش برگشتم. توهَم رفت

  كنیم؟ مرور رو نقشه دور یه -
 بهش پک تا سه فقط كه رو سیگارش شهراد. افتاد راه چراغ شدن سبز با. دادم تکون رو سرم
 . كرد روشن دیگه یکی و بیرون انداخت رو بود زده
 مرور رو بودیم كشیده دیشب كه رو اینقشه دور یه هم با عصبیش هایحالت به توجهبی
 . زد سیگار به عمیقی پک و كرد روشن رو سیگارش هفتمین. ردیمك
 :گفتم و كردم نگاهش تعجب با
  شهراد؟ شده چیزی -
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 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 آرادل

 :گفت لرزونی صدای با
 ... دارم مهمونی این به نسبت بدی حس من آرادل -
 :داد ادامه نفرت و عصبانیت با
 تو ببره رو تو بذارم رم؟بخو گوهی چه من بگیره ازم امشب رو تو كثافت شروین اون اگه -

  كنم؟ نگاه ـا*هـه*ـرز*هـ اون ـص*قـ*ر به و بندازم پا رو پا راحت خیلی منم و اتاق
 چرخودم رو سرم. بگیرم رو لرزششون جلوی تا كردم مشت رو دستم. كشیدم عمیقی نفس
 :گفتم نلرزه كردممی سعی كه صدایی با و شیشه سمت

 ... نیست مهم -
 :زد داد عصبانیت با و فرمون به زد محکم رو مشتش

 بهت دستش قسم خدا به آرادل... میدم جون دارم االن من كه مهمه... لعنتی مهمه دِ -
 دستش عوضی اون ولی بمیرم حاضرم... میدم لو رو چیهمه و میشم نقشه خیالبی بخوره
 ... نخوره بهت
 رو ماشین شهراد. بود شده نامنظم هامنفس ریتم و تپیدمی محکم قلبم. بستم رو هامچشم
 . فرمون رو گذاشت رو سرش. داشت نگه خیابون یگوشه
. گزیدم رو لبم رسید دهنم به كه فکری با. رفتمی پایین باال تند تند شـینه*سـ یقفسه
 :گفتم آروم

 ... شهراد كرد میشه كاری یه -
 نگاه ماشین سقف هب كه طورهمون. كرد تکیه صندلی به و برداشت فرمون روی از رو سرش

 :گفت آروم كردمی
  چی؟ -

 . كردم تعریف براش رو بود اومده ذهنم توی كه فکری و كشیدم عمیقی نفس
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 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 آرادل

*** 
 شهراد. دادمی آرامش بهم كمی شدنمی پخش هابلندگو از كه آرومی آهنگ صدای
 .داد نشون در دم بادیگارد به رو نامهدعوت

 :گفت خشک خیلی و كرد اشاره ویال داخل به بادیگارد
 . اومدین خوش -

 موهام. دادم در دم مستخدم به رو شالم و مانتو. رفتیم ویال داخل به بزنیم حرفی اینکه بدون
 . شهراد سمت برگشتم و كردم مرتب كنارم قدی آینه توی از رو
 یک شاید و بود مرد از پر سالن بیشتر. گرفتم رو نگاهش رد. كردمی نگاه روروبه به اخم با

 . سمتم اومد مردها چندش نگاه. بودن زن جمعیت سوم
 رو بازوش اخم با شهراد. بود اعصابم روی لبخندشون. كردنمی نگاه خیره رو سرتاپام از

 حلقه بازوش دور رو دستم بود نقشه از جزئی كه انه*ـبــر*دلـ لبخندی با. سمتم گرفت
 . كردم
 از رو دستم. نشستیم روش و رفتیم اشتد وجود سالن وسط تقریباً كه میزی سمت به آروم
 . پام روی گذاشتمش و برداشتم شهراد بازوی دور

. كردمی متعجب رو من این و نبود سرپا كسیهیچ. بودن ایدیگه زیاد میزهای دورتادورمون
 . بودن كشیده پرده روش كه بود بزرگ خیلی سکوی یه میزمون رویروبه یعنی سالن، ته

 داخل وسایل یهمه. چرخوندم سالن دورتادور رو نگاهم. بشه اجرا نمایش یه بود قرار انگار
 هایرنگ با كه بود مهمونی مخصوص فقط انگار بودیم توش كه سالنی. بودن عتیقه ویال

 دیده بزرگتر و روشن سالن شدمی باعث همین و بود شده دیزاین سفید و طالیی كرمی،
 . بشه
 :گفتم ومآر و شهراد گوش نزدیک بردم رو سرم
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 آرادل

  دیدی؟ رو شروین -
 :گفت و داد تکون منفی نشونه به رو سرش

 . نیومده هنوز انگار -
 كه رنگی آبی هایچراغ و شد تاریک جا همه یهو. گرفتم فاصله ازش و دادم تکون رو سرم

 . شدن روشن بودن سکو یپرده باالی
 مخمل یپرده. شدمی دیده سکو فقط و بود تاریک جا همه. شدن قطع صداها كمكم

 . كنار رفت سکو روی از قرمزرنگ
 وسط دختری. اومد سکو وسط دایره شکل به نور یه جاش به و شدن خاموش آبی هایچراغ
 . شدنمی دیده شقیافه نور تنظیمات خاطربه كه بود نشسته سکو
 كه عربی آهنگ شنیدن با. خودش دادن تکون به كرد شروع دختر شد شروع آهنگ وقتی

 . قراره چه از قضیه فهمیدم شدمی پخش
 اجاره رو هااون و بیاد خوششون ازشون مردا تا ـصـن*قـ*ـر*بـ عربی بیان بود قرار دخترا
 . شد بلند جاش از آهنگ ریتم با دختر آهنگ، گرفتن اوج با. كنن

 گوش به دخترها پای خلخال صدای. گرفت سکوت رو جا همه و شد قطع آهنگ صدای
 . بزنه رو چشمم زیادش نور شد باعث كه شدن روشن هاچراغ تمام یهو. رسیدمی

 آهنگ با داشتن كه بودن سکو روی دختر تا پنجاه حدود دفعهاین. شد بلند آهنگ صدای
 . بود گذاشته نمایش به رو بدنشون بازشون هایلباس. دادنمی تکون رو خودشون عربی

. تپیدمی محکم قلبم. بود دیدن قابل مه جااین از هاشونبعضی یگونه روی اشک درخشش
 . شهراد سمت رفت نگاهم ناخودآگاه

. كشیدمی نفس تند تند و بود كرده مشت محکم رو هاشدست. پایین بود انداخته رو سرش
 . ششده مشت دست رو گذاشتم رو دستم آروم. بده حالش كه فهمیدم
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 آرادل

 رو نگاهم. كشید عمیقی سنف و بست رو هاشچشم. گرفت محکم رو دستم. شد باز مشتش
 . كردم نگاه سکو به و باال آوردم
 داشت حالم. زدنمی قهقهه چندشی حالت با و كردنمی نگاه دخترها به ت*ـذ*لـ با مردها

 .شدم شروین چشم تو چشم كه چپ سمت چرخودم رو سرم. خوردمی همبه
 نقشه طبق. كرد خم برام كمی رو سرش و باال برد رو نوشیدنیش جام چندش لبخندی با

 . كردم خم رو سرم كمی هم من و زدم كج لبخندی
 سفیدرنگ شلوار و كت اون توی قدرچه. كرد نگاه سکو به و گرفت ازم چشم لبخند همون با

 . كردم نگاه سکو به و گرفتم ازش رو تنفرم از پر نگاه. بود شده انگیزنفرت
 گریه كه طورهمون دخترها از بعضی. زدن دست به كردن شروع مردها آهنگ اتمام با

 و پایین اومدن سکو از زنهمبه حال لبخندی با بیشترشون اما رفتن سکو روی از كردنمی
 . رفتن مردها سمت به

 :گفت عصبانیت با و گوشم نزدیک آورد رو سرش شهراد
 ... ز*ـر*هـ جااین لباسا، این با اینا، مثل قراره هم تو -

 رو شروین نگاه سنگینی. موهاش داخل كرد فرو رو ستشد عصبی و كالفه. كرد سکوت
 عصبی كه لحنی با اما الکی لبخندی با و گوشش نزدیک بردم رو سرم. كردممی حس كامالً

 :گفتم بود
 تو بازیزه*ـر*هـ اما باشه؛ خونم تو آدما كشتن شاید... میگی چی داری بفهم شهراد -

 ... نیست خونم
 اعصابم رو بودن گذاشته كه شادی آهنگ صدای. نگفت یچیز و كرد مشت رو آزادش دست

 . باال آوردم رو نگاهم ایسایه افتادن با. بود
 :گفت مسخره لبخندی با شروین
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 دانلود نگاه انجمن کاربر
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 ... زیبایی زوج عجب -
 كمی كه صدایی با. كردیم بهش سالمی لبخند با. شدیم بلند جامون از سریع شهراد و من

 :گفتم چرخوندممی انگشتم دور رو موهام كه رطوهمون و زدم لبخندی بودم، كرده نازكش
  درسته؟. باشین شروین باید شما -
 :گفت و انداخت پاپاروی شروین. نشستیم هاصندلی روی مونهمه بعد و
  طور؟چه -
 :گفتم و كردم اشاره شهراد به. باال دادم رو ابروم تای یه
 . بودم شنیده زیاد شهراد از رو تعریفتون -

 :گفت بهش رو پوزخند با من به توجه بدون و كرد شهراد به نگاهی ماخ با شروین
  جاست؟این عموش پسر كه داره خبر آرادل -

 :گفت پوزخند با شهراد
  آرا؟دل -
 :گفت خیالبی و انداخت باال ایشونه بعد و
 ... نیست مهم برام -

 :گفت و زد كج لبخندی شروین
  مگه؟ طورچه -

 :گفت رنگیكم اخم با شروین حرف به توجه بدون و شد خم میز روی كمی شهراد
 . بکنم معامله یه باهات اومدم -

 :گفت و باال داد رو ابروش تای یه شروین
 ... شنوممی جالبی چیزای -

 :گفت شروین حرف به توجه بدون و زد پوزخندی شهراد
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  كنی؟می كمکم. بگیرم انتقام آرادل از خواممی -
 طورهمون. گلوش تو پرید نوشیدنی شهراد حرفِ این با كه خورد دنیشنوشی از كمی شروین

 :گفت كردمی سرفه كه
  انتقام؟... چی؟ -

 :گفت نفرت با و داد تکون سرشو شهراد
 انتقام دخترش از خواممی منم. كرد فرار و كشید باال رو بابام پوالی عوضی اون پدر -

 و... برگرده پوالم خواممی من. ناپذیرهانجبر كردن من زندگیِ با اونا كه كاری. بگیرم
 ... آرادل كشتن با اونم... برسه آرامش به پدرم روح كه خواممی همچنین

 هم خودم كه بود گفته عجیب نفرتی با رو هاشحرف این قدران. زد یخ بارهیک به تنم تمام
 . كرده كاری همچین یه پدرم شدمی باورم داشت

 :گفت و باال داد رو ابروش تای یه. ادد تکیه صندلی به شروین
  میگی؟ راست داری كه بفهمم كجا از -

 :گفت و زد پوزخندی شهراد
 . دربیاری رو آمارم كل تونیمی زدن زنگ یه با كه دونممی. ستساده -

 :گفت و كرد نگاهی شهراد به تحسین با و زد لبخندی شروین
 ... ولی كنممی فکر پیشنهادت روی... خوبه -

 :گفت و شد جاجابه مبل روی كمی
  رسه؟می من به چی -

 :گفت خیالبی و انداخت پاپاروی شهراد
 ... بکنی باهاش خوادمی دلت كه كاری هر تونیمی مرگش قبلِ -
 :گفتم و زدم ایقهقهه عصبانیت روی از
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 ... شهراد بودم ندیده رو روت این حال به تا -
 رو ابروش تای یه. كردمی نگاه بهم خیره چندش بخندیل با شروین. گرفت رو منظورم خوب

 :گفت و باال داد
 ... ندیدمتون حال به تا بانو؟ هستین كی شما -

 :گفتم لبخند با و نم*ـرد*گـ پشت فرستادم رو موهام
 . دخترا همین مثل یکی... هستم طنین -

 :گفتم پوزخند با و باال دادم رو ابروم تای یه. شد ترپررنگ لبخندش
 ... نیست صاحبم كسی و كنممی كار خودم برای من كه اینه دخترا این با فرقم تنها اما -

 سرم پشت اومد. شد بلند جاش از شروین. شد فشرده محکم بود شهراد دست توی كه دستم
 . سمتم شد خم صندلی روی از و

 :گفت و نزدیکم آورد رو سرش
 ... میدم بهت خوبی پول باشم؟ داشته رو وقتت تونممی امشب -

 ـاش*هــب*لـ به عمد از بشم خیره هاشچشم به اینکه جای به. سمتش چرخوندم رو سرم
 :گفتم و باال سمت دادم رو لبم یگوشه. شدم خیره

 ... گرفته شهراد رو امشبم. عزیزم شرمنده -
 بود دستش توی كه دستم اما خندید؛ ظاهر در شهراد. زد قهقه بلند و عقب برد رو سرش

 :گفت خنده با و داد تکون سری شروین. شدمی له اشتد
 ...باشه بلد كارا این از شهرادم كردمنمی فکر -

 :گفت اخم با و شروین سمت اومد بادیگاردها از یکی. نگفت چیزی و زد پوزخندی شهراد
 . اومده پیش مشکلی یه آقا -

 :گفت غلیظی اخم با شروین
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 . میام االن كن گم رو گورت برو -
 :گفت لبخند با ما به رو بعد و
 . هابچه بینمتونمی -
 شدم مجبور منم كه شد بلند صندلی روی از شهراد. شد دور ازمون و داد تکون دستی بعد و

 . ـص*قـ*ر پیست سمت برد و كشید رو دستم. بشم بلند همراهش
 منم كرد، ـقه*ـلـ*حـ دورم محکم رو دستش شهراد. بودن گذاشته مالیمی و آروم آهنگ
 . بود زیاد خیلی دستش فشار. گذاشتم ششونه دور رو هامدست

 :گفتم مصنوعی لبخندی با
 ... میشه له داره ـرم*ـمـ*كـ شهراد -

 :گفتم آروم. نبود دنیا این توی اصالً انگار. كرد كم رو دستش فشار سریع
 ... بود خوب حالت كه دیشب كنی؟می رفتار جوریاین چرا... شهراد؟ چته -
 :گفت الفهك
 این جلوی باید جوریاین دخترا، این مثل باید توهَم كه بینممی وقتی... بده حالم آرادل -

 چیزی یه كنممی احساس. نیستم آروم. خورهمی همبه خودم از حالم ـصی*قـ*بر صفتاگرگ
 . كنهمی سنگینی دوشم روی داره

 :گفتم آروم و زدم زل هاشچشم به
  باشی؟ آروم من اطرخبه امشب یه میشه -

 رو گذاشتم رو سرم. كرد ترنزدیک بهم رو خودش. كرد نگاهم خیره فقط لحظه چند
 :گفت و سـیـد*ـو*بـ رو موهام روی. كشید عمیقی نفس. شـینه*سـ
 . شدم آروم االن -
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 نفس كرد؟ پیدا رو آرامشی همچین یه شدمی هم ایدیگه جای مگه. بستم رو هامچشم
 . بشه تموم زودتر چی همه كاشکی. كشیدم عمیقی

 پیست از وقتی. گرفت محکم رو دستم. شدم جدا ازش آروم شد تموم آهنگ وقتی
 :گفت گوشم دم آروم شهراد بیرون اومدیم ـص*قـ*ر
 . ببینیم رو بادیگاردا و دوربینا جای تونیممی جوریاین باغشون؟ تو بریم -

 مدیگه دست با و بودم گرفته باال رو دامنم دستم یه با. دادم تکون مثبت ینشونه به سری
 . رفتیم ویال در سمت به هم با. رو شهراد بازوی

 باغ دورتادور رو نگاهم خونسرد خیلی. شدیم باغ وارد. كرد باز برامون رو در بادیگارد
 . بود شهراد نفرت از پر هایحرف سمت فکرم تمام اما چرخوندم

 از بود پر باغ دورتادور. بکشونم منقشه سمت به رو ذهنم كردم سعی و كشیدم عمیقی نفس
 . بشه روشن فضا شدمی باعث كه بودن باغ توی زیادی هایچراغ. گل و درخت

 همه روی. شده حسبی تنم تمام كردم حس هادرخت تنه روی رنگسیاه دایره دیدن با
 . بود شده گذاشته كار دوربین هادرخت

 به كه بود بزرگ خیلی قفس یه هاشونبعضی كنار كه بودن دهایستا بادیگاردها باغ دورتادور
 . داشتنمی نگه رو هاسگ جااون صددرصد احتمال
 از یکی كنار. شد فشرده دستم توی شهراد بازوی. بود اعصابم روی واقعاً خِرخِرشون صدای
 دورش رو هامدست ناچار به. مشونه رو گذاشت رو هاشدست شهراد. ایستادیم هادرخت

 :گفت آروم. گوشم كنار آورد رو سرش. زدم زل هاشچشم تو. كردم ـقه*ـلـ*حـ
 ... باشه حواست... كننمی ضبط رو صداها. شناسممی رو دوربینا این من -
 عقب رو سرش. رفته یادم كشیدن نفس كردم حس زد مگونه روی كه ایـه*سـ*ـو*بـ با

 :گفت نفرت با و زد زل هامچشم تو برد،
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 ... بکشمش خودم دستای با خودم كه منتظرم صبرانهبی... متنفرم آرادل زا من -
 فشار. كنم حفظ رو آرامشم تا كشیدم عمیقی نفس. بستم رو هامچشم. زد یخ تنم تمام

 . شد بیشتر دورم شهراد هایدست
 :گفتم و زدم تلخ لبخندی. كردم باز رو هامچشم

 خراب رو شبمون ندارم دوست اصالً... عشقم؟ منکنی صحبت چیزا این بهراجع دیگه میشه -
 ... كنم

 :گفت و زد خبیثی لبخند
  بده؟ كه كیه... فقط بخواه جون تو -
 :گفتم و زدم بازوش به مشتی خنده با
 دارم؟ شوخی تو با من مگه -

. شد بسته هامچشم. سـیـد*ـو*بـ طوالنی رو پیشونیم و جلو آورد رو سرش. زد لبخندی
  كرد؟ بیدا آرامشی همچین یه میشه كجا دیگه مگه

 دلم. باشم توجه بی قلبم محکم كوبش به نسبت كردم سعی. عقب برد آروم رو سرش
 :گفتم بهش رو. بود كرده سیگار كشیدن س*ـو*هـ
  داری؟ سیگار -

 :گفت و كرد غلیظی اخم

 …نه تو برای ولی دارم -
*** 
 شهراد

 :گفتم غلیظی اخم با

 …نه تو برای ولی دارم -



 

 

394 

 

  نوازش رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 آرادل

 بودم مطمئن. مخالف سمت چرخوند رو سرش و كرد غنچه حرص با رو ـاش*هــب*لـ
 . نزنه بهم حرفی تا كنهمی كنترل رو خودش داره

 :گفت و زد مصنوعی لبخندی. سمتم برگشت و كرد مکثی

 …نداره اهمیتی خیلی اونم كه كشممی ذره یه فقط... دیگه بده... عشقم -
 :گفتم عصبی لحنی با

 …بکشی دادممی تو به هم كشیدممی خودم هم نداشت، اگه... داره اهمیت هم خیلی قاًاتفا -
 :گفتم محکم كه بگه چیزی خواست

 …نباشه حرف -
 :گفت و زد نیشخندی. گرفت گاز محکم رو ـش*ـبـ*لـ

 …عشقم میریم خونه باالخره كه ما -
. ویال سمت دمچرخون رو سرم. كردم حس رو نگاهی سنگینی. نگفتم چیزی و خندیدم
 رو سرش كمی. كردمی نگاهمون خیره و بود ایستاده پنجره پشت دستبه سیگار شروین

 . كردم رو كارهمین متقابالً كه كرد خم برام
 :دوختم بهش رو نگاهم آرادل صدای با. بودم متنفر مرد این از قدرچه
  داخل؟ بریم... متشنه شهراد، -

 ویال وارد. كرد باز برامون رو در بادیگارد. ویال در سمت رفتیم هم با. دادم تکون رو سرم
 . چرخوندم سالن دورتادور رو نگاهم. شدیم

 خالی مبل دیدن با. كنم وصل خودم به رو شنود و ردیاب بتونم تا دستشویی رفتممی باید
 :گفتم آرادل به رو سالن، یگوشه

 …ردمگبرمی زود جایی یه برم منم... بشین جااون برو تو -
 :گفت تعجب با
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  میری؟ كجا -
 :گفتم و انداختم باال ابرویی

 …آب به دست -
 به بزنه ایدیگه حرف اینکه بدون. بود چی نفهمیدم دقیق كه گفت چیزی حرص با زیرلب
 . رفت مبل سمت
. داخل رفتم و كردم باز رو درش. رفتم دستشویی سمت به و گرفتم ازش رو نگاهم

 قایم جااین رو الهه پول هم و كنم وصل رو شنودم هم بزنم، زنگ میالد به هم خواستممی
 . داره برش بیاد بعداً تا كنم

 راضی رو آرادل سختی به. گرفتم رو میالد یشماره و درآوردم جیبم توی از رو گوشیم سریع
 :داد جواب بوق دوتا از بعد. بشه موننقشه وارد میالد نیما، جای به كه بودم كرده

 …هرادش جانم -
 :گفتم لبخند با. دستشوییه تو كسی كه فهمیدم سیفون صدای شنیدن با

 …زندگیم عشق سالم -
 :گفت خنده با میالد

 …میدم توضیح برات رو چیزهمه االن. كن صبر لحظه چند یه... سالم علیک -
 :گفتم حرص با و خندیدم منم

 …میدم انجام رو كار همون من بگه خانومم هرچی -
 سوت كهدرحالی پسری. شد باز هادستشویی از یکی در. شد ترشدید میالد یخنده صدای

 . هاشدست شستن به كرد شروع و بیرون اومد زدمی
 :اومد میالد جدی صدای
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 توش كه مکانی تونهمی دستگاه این... ریزه نسبتاً دستگاه یه كراواتت توی شهراد ببین -
 كمک با ما... بفرسته كنهمی كنترلش هك كسی برای و كنه اسکن كامل طور به رو هست

 جای بفهمیم تونیممی جوریاین. كنیم اسکن رو شروین ویالی كل تونیممی دستگاه این
 كردی خارج كراواتت از رو دستگاه این تو وقتی. كجاست... و هادوربین و خروجی درهای

 …كنم روشن رو دستگاه من تا بگو رو عشقم یكلمه
 :ادد ادامه و كرد مکثی

 شنود راحت تونیمی... شنود نه هست دوربین نه هستی كه دستشویی توی ضمن در -

 …باشی ارتباط در من با تا كنی روشن رو خودت
 ازش رو نگاهم بره؟می زمان قدرچه شستن دست یه مگه. شدم خیره پسره به حرص با

 :گفتم و باال دادم رو ابروم تای یه. گرفتم
 !بینمتمی فردا ولی... دبی اومدم ماموریتم كه امشب... عزیزم باشه -

 :گفت و كرد ایخندهتک میالد
 !خداحافظ -
 نگاهم اینکه بدون پسره. جیبم تو گذاشتم رو گوشی و كردم پوفی. كرد قطع رو تماس بعد و

 . بیرون رفت دستشویی از كنه
 رو یالدم صدای من كه بود جوری شنودش. كتم داخل جیب به كردم وصل رو شنودم سریع
 . بشنوه رو اطرافم صداهای تمام تونستمی میالد ولی شنیدمنمی

 تا بودم كرده باز رو ساعتم از كوچیکی قسمت یه قبل از. ساعتم جای گذاشتم رو ردیاب
 . توش بذارم رو ردیاب
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 نشست خبیثی لبخند آینه كنار جالباسی دیدن با. چرخوندم دستشویی دور تا دور رو نگاهم
 اینکه دیدن با. پشتش هایكاشی روی گذاشتمرو دستم و جالباسی سمت رفتم. لبم یگوشه

 . زد برق هامچشم لَقه یکیشون
 كاشی خود بعد و كاشی خالیِ قسمت تو گذاشتم رو رنگآبی كارت. درآوردم رو كاشی سریع

 . بیرون كردم فوت محکم رو نفسم. روش گذاشتم رو
 مـینه*سـ تو نفس شروین و آرادل دیدن با. بیرون اومدم دستشویی از صورتم شستن از بعد

 . شد حبس
*** 

 آرادل
 شدن نابود به دوختم چشم و كشیدم عمیقی نفس. نشستم روش و رفتم مبل سمت به

 . دخترها این زندگیِ
 بود نشسته مبل روی كه مردی به رو هقهق با. شد خشک ایساله پونزده دختر روی نگاهم

 :گفت زدمی قهقهه و

 …باشین نداشته كاری باهام خدا رو تو -
 :گفت خنده با شروین به رو دختره یگریه و حرف به توجه بدون مرده

 . بدم دختر این یاجاره برای تومن چهل حاضرم -
 لبخند شروین. نیاد بیرون دهنم از حرفی تا گرفتم گاز رو لبم. كرد اشاره دختره به بعد و

 :گفت و زد چندشی
 ... خودته مال صبح تا دختره وقتاون... بده هاضاف تا ده -

 به كرد شروع بلند صدای با و پوشوند هاشدست با رو صورتش. زمین رو افتاد زانو با دختره
 . نینداخت دختره به هم نگاهینیم حتی كسهیچ. كردن گریه
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 :گفت و انداخت باال ایشونه خیالبی مرده. بود شده عادی خیلی هاصحنه این انگار
 . میدم اضافه تا ده... قبوله... اكی -

 :گفت لبخند با و داد دست باهاش شروین

 …نمیشی پشیمون باش مطمئن -
 رو نگاهش. شد بلند جاش از شروین. نگفت چیزی و داد تکون رو سرش خنده با مرده

 . شد ترپرنگ لبخندش دیدنم با. چرخوند سالن دورتادور
 دقیقاً كه صداش شنیدن با. بینمش تونستمنمی بود رمس پشت چون. ایستاد سرم پشت اومد

 :شد بسته هامچشم تنفر شدت از اومد گوشم كنار از
  باشی؟ من برای رو امشب یه نمیشه -

 كمی. كردم باز رو هامچشم. بگیرم رو هامدست ارزش جلوی كردم سعی. زد یخ تنم تمام
 :گفتم شیطون لحنی و خبیث لبخندی با و كردم كج چپ سمت به رو سرم

 …دیگه شب یه شااهللان... عزیزم شرمنده -
 خنده حرفم كجای. شد گرد هامچشم. زدن قهقهه به كرد شروع بلند و عقب برد رو سرش

 رو دستش و كنارم نشست اومد دادمی تکون رو سرش خنده با كه طورهمون شروین داشت؟
 . مشونه دور انداخت

 پر رو وجودم تمام انزجار و تنفر حس. نکنم ایاضافه تحرك هیچ تا كردم مشت رو هامدست
 بازی بدجور اعصابم با انگیزشنفرت صدای. گوشم نزدیک آورد رو سرش شروین. بود كرده
 :كردمی

 …حله شبقیه باشی، من با خوایمی بگو فقط تو... شهراد بابای گور -
 رو سرم. كنم حفظ رو خودم آرامش كردم سعی نمیای؟ دستشویی از چرا پس لعنتی

 :گفتم رفته باال ابروهای با. سمتش چرخوندم
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 …بپرونم رو مشتریم ندارم عادت -
 آرامشم كردم حس اومد كه شهراد صدای. نگفت چیزی و داد تکون رو سرش خنده با

 :برگشته
  باشم؟ جانطنین با رو وقتم از لحظه چند میدین اجازه... خان شروین -

 با شروین. ایستادم شهراد كنار و شدم بلند مبل روی از. برداشت دورم از رو دستش شروین
 :گفت مسخره لبخندی

 …تویی صاحبش كه فعالً -
 شروین و خودم دست كاری یه حتما واینمیستاد؛ جلوم شهراد اگر كه شدم عصبی آنچنان

  زنه؟می حرفی همچین یه كه حیوونم من مگه. آشغال كثافتِ. دادممی
 تند. آشپزخونه سمت افتاد راه و گرفت محکم رو دستم. نگفت چیزی و زد نیشخندی شهراد

 . ندم انجام كاری تا كشیدممی عمیق نفس تند
 شهراد. بودن كارهاشون انجام مشغول بهمون توجه بدون هامستخدم. شدیم آشپزخونه وارد

 :گفت اخم با

 …آرادل باش آروم -
 كم عصبانیتم شدت از كمی تا كردم تمش رو هامدست. گرفتم گاز رو ـم*ـبـ*لـ محکم

 . شد مچاله كمی مقیافه هامشونه سوزش حس با. بشه
 :گفت نگرانی و اخم با شهراد

  كنه؟می درد هاتشونه باز -
 :گفتم و كشیدم عمیقی نفس

 …نیست مهم فعالً ولی اره -



 

 

400 

 

  نوازش رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 آرادل

 رو عکسش. دمبو الهه دنبال. چرخوندم آشپزخونه دورتادور رو نگاهم. گرفتم ازش چشم بعد و
 . نداشتم كردنش پیدا برای مشکلی پس بودم دیده شپرونده توی

 اینکه جایبه بود عقابی كمی كه دماغش. گندمی پوست با مشکی ابرو و چشم دختر یه
 ابروم تای یه كردمی پاك برنج داشت كهدرحالی دیدنش با. بود كرده خوشگلش كنه زشتش

 . نزدیکش رفتم و دمكر ول رو شهراد دست. باال دادم رو
 :گفتم بهش رو زوری لبخندی با
  بدی؟ من به آب لیوان یه میشه عزیزم -

 :گفت لبخند با. باال آورد رو سرش
 . كنین صبر لحظه چند... البته -
 گوشم كنار از شهراد عصبی العادهفوق صدای. یخچال سمت رفت و شد بلند جاش از بعد و

 :اومد

 …شكشممی خدابه …كشمشمی -
 :گفتم بهش رو شده گرد هایچشم با
  بکشی؟ خوایمی رو كی... روشن چشمم -

 برجسته نش*ـرد*گـ رگ. زدمی قرمزی به رو چشمش سفیدی. كرد مشت رو هامدست
 . كشیدمی نفس تند تند و بود شده

 :غرید عصبانیت با

 رو سرت گوشت نزدیک آورد رو سرش وقتی چرا …رو كثافت شروین اون هم رو تو هم -
  بدی؟ عذابم میاد خوشت لعنتی؟ عقب نبردی

 :داد ادامه آرومی صدای با بعد و

 …بزنه دست بهت كثافت اون نمیاد خوشم... آرادل بفهم -
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 روم؟روبه مرد كردن آروم برای كردممی باید كارچی. گرفتم گاز رو ـبـم*لـ
 :گفتم شل نیش اب. ششونه دور انداختم رو دستم. كنم پرت رو حواسش كردم سعی

  بکشی؟ رو من میاد دلت جوریچه... عشقم -
 :گفت عصبانیت و حرص با
  میگم؟ چی من میدی گوش اصالً -
 :گفت كردمی نازك رو صداش كه طورهمون بعد و
  بکشی؟ رو من میاد دلت جوریچه... عشقم -
 :گفتم شده گرد هایچشم با
  درآوردی؟ رو ادام االن -

 :گفت و كرد ریز رو هاشچشم. بازوم رو گذاشت رو دستش

  كه؟ شناسیشمی! ها میگم رو الناز عمه... آوردم در رو مونعَمه ادای …نع -
 :گفتم الکی حرص با. كنم پرت رو حواسش بودم تونسته و بودم شده موفق انگار

 …شهراد -
 :گفت حرص با
  بله؟ -

 :گفتم بیشتری حرص با و كردم ریز رو هامچشم
 !ویگا خیلی -

 :گفت و كرد ایخندهتک

  چی؟ دیگه …مرسی -
 :گفتم و انداختم باال ابرویی

 …هیچی فعالً -
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 :برداشت رو دستش شهراد الهه صدای با
 ...خانوم بفرمایید -
 و چپم پای روی انداختم رو وزنم. گرفتش سریع شهراد بگیرم ازش رو لیوان خواستم تا

 . مشد خیره بهش حرص با و ـنه*ـیـ*سـ به دست
 :گفت الهه به رو رنگیكم اخم با بهم توجه بدون

 حواستون... بشه كنده خوادمی انگار جالباسی پشت كاشی مردا، قسمت دستشویی توی -

 …باشه بهش
 :گفت تعجب با الهه

  جالباسی؟ پشت كاشی -
 :گفتم و انداختم باال براش ابرویی

 …جالباسی پشت كاشی... عزیزم آره -
 :گفت و داد تکون رو سرش تند تند لبخند با. چیه ممنظور فهمید تازه

 …كنممی پیگیری حتماً -
 :گفت لبخند همون با الهه. گفتم ایخوبه زیرلب

 . برسم كارام به برم من اجازه با -
 نگاه بر و دور به كه طورهمون. كردم نگاه شهراد به. نگفتم چیزی و دادم تکون رو سرم
 . خورد آب از كمی كردمی

 :گفتم ریزشده هایشمچ با
 !بودم تشنه من كنم فکر -

 :گفت و كرد ایخندهتک

 …نبود حواسم شرمنده -
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 خورده آب ازش كه جایی روی رو انگشتش بعد و زد زبونش به رو شاشاره انگشت سر بعد و
 :گفت و كشید بود
 . كردم تمیزش برات... بیا -
 با شهراد. كشیدم سر نفس یه رو آب لیوان دیگه طرف از و گرفتم ازش رو لیوان خنده با

 :گفت شده گرد هایچشم

 …ها بودی تشنه جدی جدی -
 بردارم قدم خواستم میز، رو گذاشتم رو لیوان. نگفتم چیزی و انداختم باال ایشونه خیالبی
 . سرامیک به كرد گیر پاش بود نوشیدنی هایلیوان حاوی سینی دستش تو كه خدمتکاری كه

 دامنم به باز دهن با. همانا لباسم دامن روی هانوشیدنی ریختن و همانا ینزم رو افتادنش
 خیره هامچشم تو التماس با كه طورهمون زمین، رو بود افتاده كه مستخدمی. شدم خیره
 :گفت لکنت و گریه با بود شده

 …خدا رو تو خانوم... ببخشین خدا رو تو خانوم... خانوم -
 شده سفید میت مثل رنگش. لرزیدمی شدت به هاشدست .كردممی نگاه بهش تعجب با

 . میشه كر گوشم االن كردم حس كه كردمی گریه بلند جوری. بود
 كالً مستخدم اون هایحالت دیدن با اما بودم؛ شده عصبی خیلی ترسیده؟ قدران چرا این

 . بود رفت یادم عصبانیتم
 :آشپزخونه در سمت رفت نگاهم شروین داد صدای با
  وضعشه؟ چه این -

 با. عقب سمت برد رو خودش كشونكشون ترس با. شد قطع مستخدمه گریه صدای یهو
 :گفت لرزیدمی كه صدایی

 ...ببخشین رو من خدا رو تو... نبود حواسم خدابه آقا... آقا -
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 یگوشه تو رو خودشون ترس شدت از همه. ایستاد سرش باالی و جلو اومد شروین
 . بودن كرده مچاله آشپزخونه
 و بودم من بودن ایستاده آشپزخونه وسط كه كسایی تنها. نداشت زدن حرف جرئت هیچکی

 . مستخدم اون و شروین و شهراد
 :گفت عصبانیت با شروین

  ها؟ زمین؟ خوردی جوریاین كه بود كجا حواست -
 :گفت گریه با مستخدمه. گرفتم گاز محکم رو ـم*ـبـ*لـ

 …رفت گیج سرم لحظه یه برای... بودم شده خسته... كنممی كار دارم صبح از -
 كلتش دیدن با. آورد در كتش جیب توی از رو رنگشمشکی كلت و زد پوزخندی شروین

 . كردم حبس رو نفسم. شد گرد هامچشم
 :گفت شروین به رو التماس و هقهق با مستخدمه

 …من خدا رو تو... مونهمی مادربی مبچه آقا... نکشین رو من كنممی خواهش آقا... آقا -
 :گفت و زد ایقهقهه واردیوانه شروین

 …بریمی سر رو محوصله داری دیگه -
 جونبی بدن به شده مسخ. رفت باال هامستخدم یبقیه جیغ صدای. كرد شلیک بعد و

 . شدم خیره مستخدمه
 زمین به پیشونیش روی از كه خونی قطره دیدن با. بود خورده پیشونیش وسط دقیقاً گلوله

 . زد یخ تنم تمام ریخت
 :زد داد بقیه به رو عصبانیت با شروین

 !یاال... برسین كارتون به -
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 خشک مستخدم اون جنازه روی نگاهم. بیرون رفت آشپزخونه از محکم هایقدم با بعد و
 . بود شده

 طرف دو. ینمبب رو جنازه تونستمنمی دیگه كه جوری. ایستاد رومروبه اومد سریع شهراد
 . باال آورد رو سرم و گرفت رو صورتم

 :گفت و شد خیره هامچشم به نگرانی با
  آرا؟دل خوبی -

 :گفتم و زدم تلخی لبخند. دادم تکون آروم رو سرم

 …كشهمی آدم جلوم شروین كه نیست اولی یدفعه -
 كردم سعی. دمكشی عمیقی نفس و پایین انداختم رو سرم. چرخید صورتم روی نگرانش نگاه

 . باال آوردم رو سرم. زدم مصنوعی لبخندی. نکنم فکر موضوع این به دیگه
 :گفتم و كردم حلقه بازوش دور رو دستم

  بریم؟ -
 از. نکنم نگاه مستخدم اون یجنازه به كردم سعی. نگفت چیزی و داد تکون سری كالفه

 . بیرون اومدیم آشپزخونه
 اخمم كردمی صحبت روشروبه مرد با و زدمی قهقهه داشت خیالبی كه شروین دیدن با

 فشار هم روی محکم رو هامدندون. شد فشرده محکم دستم توی شهراد بازوی. توهَم رفت
 . نیاد بیرون دهنم از حرفی تا دادممی

 آدم كه انگار نه انگار اصالً. بیارم رو دخلش جاهمین تونستممی كاشکی! كثافت آشغال
 . زد چندش لبخندی دیدنمون با شروین. كشته
 مصنوعی لبخندی و دادم قدرت رو دهنم آب. سمتمون اومد و زد روشروبه مرد به حرفی

 :گفت نگرانی با و بازوم رو گذاشت رو دستش. ایستاد رومروبه اومد. زدم
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  بانو؟ پریده رنگت چرا -
 :گفتم بود تنفر شدت از كه لرزون صدایی با

 …نشده عادی برام هنوز ممچش جلوی آدما شدن كشته -
 خودش. شد گرد هاشچشم. لرزهمی صدام ترس شدت از كردمی فکر كه بود احمق قدران
 :گفت و كرد ترنزدیک بهم رو
  عزیزم؟ خوبی االن -

 :گفتم و زدم مصنوعی كامالً لبخندی

 …روحی لحاظ از ولی خوبم؛ جسمانی لحاظ از -
 :گفت آروم. ایینپ انداختم رو سرم و كردم مکثی بعد و
 ... كردمی كاریخراب جوریاین كه نبود اولی یدفعه. بکشمش شدم مجبور... جانطنین -
 :گفت خیالبی و انداخت باال ایشونه بعد و

 …كشتمشنمی كردنمی التماسم قدراون اگر شاید... بردمی سر رو محوصله داشت البته -
 قدران خواستمی دلم. بود شده برابر چند تنفرم حس. دهنم تو میاد قلبم االن كردممی حس

 . بده جون هامچشم جلوی كه بزنمش
 :گفت حرصی لبخندی با شروین به رو شهراد. پایین انداختم رو سرم

 بریم بهتره... هست هم وقت دیر. شده كثیف طنین لباس... بریم دیگه ما بدین اجازه اگر -

 …خونه
 :گفت و كرد مصنوعی اخمی شروین

 رو باال یطبقه اتاقای از یکی سپردم هابچه به... برین جااین از اگر میشم ناراحت خیلی -

 …كنه آماده براتون
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 مجبورمون اول دیدار تو نبود قرار! لعنتی. زدم حرصی لبخندی. زد مسخره چشمکی بعد و
 . بمونیم شخونه تو كنه

 :گفت و ردك اشاره باال یطبقه به شروین. نزد حرفی و خندید شهراد
... هست لباس اتاق داخل كمد توی جانطنین درضمن... كنین استراحت برین تونینمی -

 !كنی عوض اونا با رو لباست این تونیمی
 فشار هم روی محکم رو هامدندون عصبی. شد دور ازمون مضحک و چندش لبخندی با و

 باال یطبقه به و بودن فتهگر رو دختر یه دست مردها یهمه. هاپله سمت رفت نگاهم. دادم
 . رفتنمی

. بود زده یخ تنم تمام. بود شده یکی مردها یقهقهه صدای با هاشونگریه و جیغ صدای
 . خوردمی همبه داشت حالم

 كالفگی با و گرفتم دستم توی رو موهام از تیکه یه. برداشتم شهراد بازوی دور از رو دستم
 شهراد. نشست دلم توی ترسی بمونیم جااین شب قراره اینکه یادآوری با. شدم خیره هاپله به
 :گفت نگرانی با
  شدی؟ جوریاین یهو چرا آرا؟دل خوبی -
 :گفتم عصبانیت و حرص با و شدم خیره صورتش به
 .بمونیم جااین رو شب قراره... نشدی متوجه انگار -
 :گفت و بازوم رو گذاشت رو دستش لبخند با
 . كنیم كارچی میگم بهت اتاق تو بریم بیا هستی؟ چی نگران تو جاماین من وقتی تا -

*** 
 شهراد

 . كنیم كارچی میگم بهت اتاق تو بریم بیا... هستی؟ چی نگران تو جاماین من وقتی تا -
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 ازشون آروم. هاپله سمت افتادم راه و گرفتم محکم رو دستش. داد تکون رو سرش كالفه
 . توهَم رفت اخمم باال طبقه هب ورودمون با. رفتیم باال

. كردم نگاه بهش. داد فشار محکم رو دستم آرادل. اومدمی هااتاق از گریه و جیغ صدای
 . شدم كالفه. بود پریده رنگش
 قفلش و بستم رو در. شدیم اتاق وارد. بود باز درش كه اتاق آخرین سمت كشوندمش سریع
 :گفتم صبیع صدایی با ولی آروم و ایستادم جلوش. كردم

  نداره؟ اهمیت براش هیچی كه نیستی دختری همون تو مگه لعنتی دِ -
 :گفتم و كردم ریز رو هامچشم. داد تکون رو سرش آروم

  چیه؟ برای خرابت حال این پس -
. خورد سر شگونه روی اشکش هایقطره زد كه پلکی با. شد جمع اشک هاشچشم توی
 . رفت نفسم لحظه یه برای كردم حس
 :گفت كردمی پاك رو اشکش كه طورهمون و زد تلخی لبخند

 آرامدل سر رو هابال اون شروین كه موقعی دقیقاً... افتادم بچگیام یاد لحظه چند برای -

 …آورد
 :گفت و بست رو هاشچشم. پایین انداخت رو سرش

 همین برای... دزمی جیغ آرامدل... كنه تزریق هوا آرامدل به خواستمی شروین كه موقعی -

 …افتادم لحظه اون یاد االن
 شروع. باال اومدن هاشدست. كشید عمیقی نفس. بگم چی و كنم كارچی بودم مونده كامالً
 :گفت آروم. كراواتم گره كردن باز به كرد

  بکنی؟ خوایمی كارچی. سرته پشت دیوار روی دقیقاً. رومون كرده زوم اتاق توی دوربین -
 :گفتم آروم خودش مثل
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  دادم؟ بهت دستبند یه آرایشگاه ببرمت اینکه از قبل امروز یادته -
 دور از رو كراوات. داد تکون رو سرش و شد خیره هامچشم تو. ایستاد حركت از دستش

 . تخت رو كردم پرتش و كردم باز نم*ـرد*گـ
 :گفتم ترآروم صدایی با و شدم خم صورتش توی

 …آبیه قرص یه شدیگه نگین توی و بزس قرص یه نگیناش از یکی توی -
 :دادم ادامه و كردم مکثی

 از بعد میشه باعث بخوره رو قرص اون هركس... معده به میشه مربوط سبزرنگ قرص -

 یه فرد میشه باعث اون …رنگآبی قرص اما و... بکنه درد مرگ حد در معدش دقیقه چند
 !بشه بیهوش جورایی
 :گفت و داد تکون رو سرش

  خب؟ -
 :گفتم و باال دادم رو ابروم تای یه
 توی از رو قرص تا دو اون. اتاق داخل حموم توی برو لباست كردن عوض بهونه به -

 …بکنیم تونیممی كارچی ببینیم تا پیشم بیا و بیار در دستبندت
 صدای و شیطونی لحن با و باال انداخت رو ابروهاش. گرفت فاصله ازم. كشید عمیقی نفس
 :گفت كنه ضبطش دوربین كه ندیبل نسبتاً

 …بیام كنم عوض رو لباسام برم من -
 تونستمی زود خیلی. پایین انداختم رو سرم و نم*ـرد*گـ پشت بردم رو دستم خنده با

 . بکنه هماهنگ محیط با رو خودش
 و برداشتم روش از رو چشمم. كشیدم عمیقی نفس. كرد باز رو درش و رفت كمد سمت به
 . شدم خیره زمین به
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 تا بگو رو عشقم كلمه كردی خارج كرواتت از دستگاهو این تو وقتی». افتادم میالد حرف یاد
 .«كنم روشن رو دستگاه من
 اتاق دورتادور رو نگاهم. بود رفته یادم رو دستگاه اون پاك. گرفتم گاز رو ـم*ـبـ*لـ

 . بود افتاده تخت روی كراواتم. چرخوندم
 نگاه كراوات به جوری. برداشتم كنارم از رو كروات. تمنشس تخت روی. رفتم سمتش به

 . فکرم تو االن من مثالً انگار كه كردممی
. بیرون دادم محکم رو نفسم بود كروات پارچه داخل كه كوچیکی نسبتاً مربع كردن لمس با

 . بشه باز پشتش شد باعث كه كشیدم رو كراوات پشت نخ
 كارچی كروات با دارم نیست حواسم انگار كه مدادمی انجام جوری رو كارها این تمام
 بین و آوردم در كراواتم داخل از رو شکل مربع دستگاه نباشه ضایع كه جوری. كنممی

 . كردم قایمش شستم و اشاره انگشت
 باید فقط حاال. تخت رو انداختم رو دستگاه حالت همون در و موهام سمت آوردم رو دستم
 كل دستگاه كمک به و كنه شروع رو كارش میالد تا آوردممی زبون به رو «عشقم» یكلمه
 . كنه اسکن رو ویال
 بازش و رفت اتاق گوشه در سمت به برداشت رنگیزرشکی لباس آرادل. باال آوردم رو سرم
 :گفتم بهش خطاب و زدم لبخندی. كرد

 …عشقم -
. كرده روشنش دمیال و دستگاهه مال زدم حدس كه اومد كوچیکی تیک صدای حرفم این با

 :گفت و باال داد رو ابروش تای یه. سمتم چرخوند رو سرش آرادل
  جانم؟ -

 :گفتم آویزون هایلب با و خاروندم رو مشقیقه كنار بهش؟ بگم چی االن. سرم تو خاك
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 …بگم خواستممی چی رفت یادم -
 رو آرنجم هكالف. بست رو در و رفت حموم داخل. گرفت ازم رو نگاهش و كرد ایخندهتک

 . پوشوندم هامدست با رو صورتم و زانوهام رو گذاشتم
. كنم فراموش رو چیز همه شدمی كاشکی. برم و بزنم رو چیز همه قید تونستممی كاشکی

 . خواستمی عادی زندگی یه دلم. كشیدم عمیقی نفس
 اولین آرادل آوردن دستبه. نمیشه ولی باشم داشته آرامش تا بدم رو ثروتم تمام حاضرم

 و خودم انتقام باید آرادل از بعد. بگذرم آرامشم از باید آوردنش دست به برای. زندگیمه هدف
 . بگیرم رزیتا از رو میالد
 كه رنگی دقیقاً. بودن قرمزرنگ اتاق داخل وسایل بیشتر. چرخوندم اتاق دورتادور رو نگاهم
 . داشتن حساسیت بهش نسبت مردها
 پوشیده رو رنگزرشکی دكلته لباس. شد حبس نفسم دیدنش با. اومد در شدن باز صدای

 . نشه دیده پاش رویخالکوبی شدمی باعث كه بود زانوهاش باالی تا لباس یاندازه. بود
 . اومدمی بهش عجیب پوستش و لباس رنگ تضاد
*** 

 آرادل
. نزدیکش رفتم آروم. گرفت حرصم. دادنمی انجام حركتی هیچ. بود شده خشک روم نگاهش

 . بود روم نگاهش هم هنوز
 :گفتم حرص با و شدم خم صورتش روی

  بدی؟ نشون العملیعکس خواینمی... عزیزم -
 :گفت و انداخت باال ابرویی. شد خیره هامچشم تو
  مشکلیه؟... كنم نگاهت خوادمی دلم... نچ -
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 ضبط رو مونتصویر و صدا داشت دوربین كه حیف. گرفتم گاز حرص با رو ـم*ـبـ*لـ
 . بزنه حرفی همچین یه دادممی اجازه عمراً وگرنه كردمی

. عقب بردم رو سرم هم من ناخودآگاه كه جلو آورد رو سرش. نشستم تخت روی كنارش
 . بکشم دراز تخت روی شدم مجبور كه جلو اومد قدران

 هامچشم وت. دهنم تو بیاد قلبم كه االنه كردممی حس. سرم طرف دو گذاشت رو هاشدست
 . شد خیره
 :گفت آروم

 …ببند رو چشمات لحظه یه -
 :گفتم تعجب با
  چرا؟ -

 :گفت كالفه

 …ببندشون. باش نداشته كاری تو -
. كردم حس رو پوستم شدن گرم كه بستم رو هامچشم. كشیدم عمیقی نفس. كردم مکثی

 . افتادم دوربین یاد كه كنم باز رو هامچشم تعجب با خواستم
 روی تا باال اومد هامدست ناخودآگاه. داشتمعجیبی حس. دهنم تو اومدمی اشتد قلبم
 . كردم حس ممعده توی رو شدیدی درد كه بشینه ششونه

 سمت به و ششونه روی گذاشتم رو دستم. كنم تحمل نتونستم كه بود شدید دردش قدران
 . دادم هولش عقب
 :گفت نگرانی با مشده همچال یقیافه دیدن با. عقب برد رو سرش آروم

  پریده؟ رنگت قدران چرا -
 :گفتم و بستم درد با رو هامچشم
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 …خوردم رو قرصا -
 :گفت باشه كرده هنگ انگار كه جوری

  چی؟ -
 :گفتم درد با
 !خوردم رو قرصا میگم -
 :غرید عصبانیت و حرص با. شد عصبی كه نکشید ثانیه به

 …تو نه بکشم درد من بود قرار... بخورم من بود قرار خوردیشون؟ چرا تو لعنتی -
 هول. باال رفت آخم صدای و كنم تحمل نتونستم كه كشید تیر ممعده آنچنان لحظه یه برای
 :گفت عصبانیت و نگرانی با و شد بلند روم از شده

 …. گردمبرمی االن -
 شدت از بدنم امتم. شدم مچاله خودم توی و گرفتم رو دلم. رفت بیرون اتاق از دو با بعد و

 . بود شده سرد یخ مثل بدنم اما بود كرده عرق باال حرارت
 
 ممعده كشیدن تیر و تهوع حالت حس. بودم افتاده كردن غلط به كه بود شدید دردش قدران

 . بود كرده بد رو حالم واقعاً
 .شدن اتاق وارد هراسون الهه و شهراد شروین، یهو. هوا رفت جیغم صدای
*** 
 شهراد

 :گفتم عصبانیت با الهه به ور
 . بیمارستان ببرمش بیار رو مانتوش برو -
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 زانو تخت پایین و رفتم آرادل سمت به. بیرون رفت اتاق از و داد تکون رو سرش تند تند
 . شدم خیره صورتش به نگران. زدم

. ایستاد سرم باالی و اومد شروین. دادمی فشار هم روی محکم درد شدت از رو هاشدندون
 :گفت اخم با
  شد؟ جوریاین یهو چرا -
 :گفتم عصبانیت با
 ...بود نشده جوریاین حال به تا... دونمنمی -

 :زد داد عصبانیت با یهو و كرد پوفی شروین
  الهه؟ رفتی گوری كدوم پس -

 :گفت نگران و تند تند و شد اتاق وارد آرادل شال و شلوار و مانتو با سریع الهه

 …آقا اومدم -
 و ـو*انـ*ز زیر انداختم رو دستم سریع. كردیم تنش رو آرادل هایلباس الهه كمک با

 . ـغـلم*بـ تو گرفتمش محکم و كردم بلندش. آرادل ن*ـرد*گـ
 به توجه بدون. رفتمی هوش از داشت كمكم انگار. شدمی ترضعیف داشت هاشناله صدای
 . بیرون اومدم اتاق از سریع الهه و شروین

 .بمونه زنده آرادل كه خواستممی خدا از فقط. پایین رفتم یکی دوتا رو هاهپل
*** 

 رو اون و شگونه روی بود افتاده شخورده فر و بلند هایمژه یسایه. شدم خیره صورتش به
 عمیقی نفس. بود ریخته دورش آزادانه رنگشاستخونی بلند موهای. كردمی زیباتر همیشه از

 . بیمارستان بودیم اومده كه شدمی ساعتی رچها حدود. كشیدم
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 تا كنم راضی رو دكتر تونستم بدبختی هزارجور با. بودن كرده وصل سرم بهش هم االن
 . نکنه خبر رو پلیس

 عمل رو آرادل بپرسم ازش نتونستم حتی كه بودم زده چونه دكتره با و بود بد حالم قدران
 . اومد در شدن زده صدای. نه یا كرده

 لبخند با و شد اتاق وارد جوونی پرستار. شد باز در. برداشتم آرادل صورت روی از رو اهمنگ
 :گفت

 . كنم چک رو سرمشون خواممی -
 تخت كنار اومد پرستار. شدم خیره آرادل به دوباره حرفی هیچبی و گرفتم ازش رو سردم نگاه

 . شد كارش انجام مشغول و ایستاد
 نگرانش باز نداره مشکلی بود گفته دكترش اینکه با. چرخوندم صورتش دورتادور رو نگاهم

 . زد یخ بدنم تمام دستگاه بوق صدای با یهو. بودم
 محکم قلبم. شد خشک دستگاه روی صاف خط روی نگاهم. شدم بلند جام از شدههول
 . تپیدمی

 شتدا كه بلندش صدای. بیرون رفت اتاق از سریع پرستار. شدن شل زانوهام كردم حس
 . بود شده قاطی دستگاه ممتد بوق صدای با زدمی صدا رو پرستارها یبقیه و دكتر
. ذارهنمی تنها منو آرادل كه مطمئنم. نداره امکان. چرخیدمی آرادل و دستگاه بین نگاهم فقط

 . اومدم خودم به كنه بیرونم كردمی سعی كه پرستار بیداد و داد صدای با
 افتادم. شدن خم زانوهام. بستن روم محکم رو در بعد و اتاق از نبیرو سمت به دادن هلم
 .نمیاد باال نفسم كردممی حس. زمین روی

 سادگی همین به یعنی. گلوم رو گذاشتم رو دستم. شد مچاله مقیافه گلوم دردِ شدت از
  شد؟ تموم چیزهمه
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 :گفتم ریختممی اشک كه طورهمون و باال بردم رو سرم
 قدران چرا... دیگه بسه... شدم خسته... خدا نمیارم رو اسمت دیگه بگیری ازم ور آراممدل -
 هیچی گرفتی رو بزرگممامان... نگفتم هیچی گرفتی رو بابام و مامان میدی؟ عذاب رو ما

 كردن زندگی برای بهونه یه بذار... نگیر ازم رو آراممدل... نگیر ازم رو آرامشم دیگه... نگفتم

 …باشم داشته
 مونده سرم توی دستگاه بوق صدای. پایین انداختم رو سرم و زمین روی گذاشتم رو دستم

 . مونمنمی زنده دیگه منم بره نفسم اگر. بود نفسم آرادل. كردمی مدیوونه داشت و بود
 اگر. منه تقصیر شهمه. لعنتی. شدن جاری هاماشک. دیوار سمت كشوندم رو خودم جونبی

 . بود كنارم االن قرصه دستبندش تو گفتمنمی بهش
 از هراسون دكتر دیدن با. شد باز اتاق در. موند زنده شاید. كنم حفظ رو آرامشم كردم سعی
 .كشید عمیقی نفس. شدم خیره بهش ترس و استرس با. شدم بلند جام

 :گفت و مشونه رو گذاشت رو دستش لبخند با
 . شده رد گوشش یخب از خطر... گردونیم برش تونستیم شکر رو خدا -

 :گفتم آروم. كردم شکر رو خدا دلم تو و كشیدم عمیقی نفس. شد باز كشیدنم نفس راه انگار
  شد؟ جوریاین یهو چی برای -

 :گفت و داد تکون تاسف نشونه به رو سرش
 باید زیاد خیلی... بیفته اتفاق این شده باعث كه شده وارد بهش زیادی شوك یهو انگار -

 …بندازه خطر به رو جونش تونهمی اتفاقی هر... باشین ربیما مراقب
 :گفتم و دادم تکون رو سرم

  دكتر؟ طورهچه االن -

 …بیهوشه فعالً -
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 :گفتم آروم
  ببینمش؟ تونممی -

 :گفت و داد تکون مثبت نشونه به رو سرش
 . بدن انجام رو كارشون پرستارا تا كن صبر لحظه چند فقط... آره -
 . بستم رو هامچشم و دادم تکیه دیوار به. شد رد كنارم از ندلبخ با بعد و

 تونممی هم هنوز. كشیدمی نفس. بود زنده آرادل. نشست ـبـم*لـ یگوشه جونیبی لبخند
 . كنم حس رو حضورش و ببینمش خودم كنار

 زبا صدای با بعد لحظه چند. داخل برم من و بیرون برن اتاق از پرستارها تا موندم منتظر
 . شدنمی خارج اتاق از دونه به دونه پرستارها. كردم باز رو هامچشم در شدن

 :گفت اخم با و سمتم اومد شد خارج كه پرستاری آخرین
 . ببینینشون تونینمی دقیقه پنج فقط -

 درد دیدنش با. كردم باز رو درش و رفتم اتاق سمت به آروم. دادم تکون رو سرم كالفه
 . كردم حس گلوم توی رو شدیدی

 روی از رو نگاهم. تختش كنار صندلی روی نشستم. رفتم تختش سمت به آروم هایقدم با
 بکنم رو كاراین اگه كردممی فکر. بزنم دست بهش ترسیدممی. بردارم تونستمنمی صورتش

 . كردممی نگاهش فقط. افتهمی براش ایدیگه اتفاق
 رو خودم هزارم بار برای. زد یخ تنم تمام ذاشتمی تنهام داشت قبل لحظه چند اینکه فکر با
 . كردم لعنت هاقرص خاطربه

 :گفتم آروم. گوشش پشت دادم رو صورتش كنار موهای ترس با. باال آوردم رو لرزونم دست
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 رو باید االن من خوردی؟ رو قرصا اون چرا لعنتی دِ بذاری؟ تنهام خواستیمی آراممدل -
 طاقت من دونینمی تو مگه... تو نه بکشم درد من بود قرار... تو هن خوابیدممی جااین تخت

  آرا؟دل ندارم رو كشیدنت درد
 هاماشک ریزش از تا باال گرفتم رو سرم. كردمی درد كه گلوم روی گذاشتم رو دستم

 . كنهنمی گریه كه مرد. كنم جلوگیری
. پایین آوردم رو سرم و كشیدم عمیقی نفس. بشه كمتر گلوم درد تا دادم قورت رو دهنم آب

 :شد بسته حرص با هامچشم پرستار یـوه*ـشـ*عـ از پر و نازك صدای شنیدن با

 …بیرون بیاین لطفاً... تمومه وقتتون جناب -
 رو پیشونیش آروم و آرادل صورت روی شدم خم. شدم بلند جام از خسته و كالفه

 . سـیـدم*ـو*بـ
 از تند هایقدم با. بیرون اومدم اتاق از كنم نگاه جایی به هاینک بدون و باال آوردم رو سرم

 . بیرون زدم ساختمون
 . نشستم روش و باغچه كنار صندلی سمت رفتم. بکشم نفس تونمنمی كردممی حس

 خیره داره كسی اینکه حس با. پوشوندم دستم با رو صورتم و زانوهام رو گذاشتم رو آرنجم
 . االب آوردم رو سرم كنهمی نگاهم

 هم دیوونه. زدم پوزخند خودم به. نبود بیمارستان حیاط تو كسهیچ. كردم نگاه برم و دور به
 . شدم

 عمیقی پک و ـبـم*لـ یگوشه گذاشتمش. كردم روشنش و آوردم در جیبم توی از سیگاری
 . زدم بهش
 خراب. بود بد حالم. شد مشت آزادم دست. بیرون فرستادم رو دودش و بستم رو هامچشم
 . بودم
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 رو دوم پک و كردم باز رو هامچشم. بشه بدتر حالم بود شده باعث داشتم كه شدیدی سردرد
 . زدم سیگارم به

 مو دختر سر. شد خشک بود گرفته رو ایساله هفت شیش دختر دست كه مردی روی نگاهم
 . دختره كه فهمید شدمی لباسش صورتی رنگ با همین برای نداشت

 بچه این ـناه گـ مگه كنی؟می جوریاین چرا خدایا سرطان؟ و ساله شیش بچه یه. لرزید تنم
 . كرد ـغـل*بـ رو دختر مرده چیه؟
 و پاش رو گذاشت رو دختره مرده. نشست داشت باهام كمی فاصله كه رومروبه صندلی روی

 :گفت تلخ لبخند با
  بیارم؟ براش خوادنمی چیزی بابا دختر... خب -

 :گفت بغض با همراه و آویزون یهالب با دختره
 خودت با منو چرا... داره درد زننمی بهم كه آمپوالیی... ترسممی من... بابایی نرو -

  بری؟نمی
 یگونه رو گذاشت رو دستش. زدم تلخی لبخند ریخت پدرش كه اشکی قطره دیدن با

 :گفت و دخترش
  داره؟ درد چرا والآمپ این دونیمی... قشنگم دختر باشی داشته صبر باید -

 :گفت بغض با و كرد پاك رو باباش اشک دختره
  داره؟ درد چرا... نه -

 :گفت تلخی لبخند با و سـیـد*ـو*بـ رو دستش باباش
 اون توی... بعدش ولی... میده درد... میده سختی داره، دوستشون خیلی كه كسایی به خدا -

 خیلی رو تو چون خدا كن فکر هم تو... یدهم آرامش داره دوستشون كه كسایی به خدا... دنیا
  بکنیم؟ كاری یه بیا اصالً... بده درد بهت خوادمی داره دوست
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 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 آرادل

 :گفت تعجب با دختره
  كار؟چی -
 اون روی از تونستمنمی اصالً رو نگاهم. زمین روی انداختم رو سیگار دستم سوختن حس با

 . بردارم دختر و پدر
 :گفت مهربونی با مرده

  بزنی؟ حرف خدا با داری تدوس -
 :گفت و كرد اشاره آسمون به مرده. داد تکون رو سرش تند تند دختره

 كمک ازش... شنوهمی رو صدات زنیمی حرف باهاش وقتی... باالست این خدا كن فکر -

 …بخواه
 :گفت و گوشش رو گذاشت رو دستش بعد و

 …میگی چی نشنوم كه گیرممی رو گوشم منم -
 بسته هامچشم شبچگونه صدای شنیدن با. كرد نگاه آسمون به و باال برد ور سرش دختره

 :شد

 …نگیر ازم آراممودل گفتمی بهت هی آقاهه یه امروز... خدایا -
 :گفت طلبکارانه حالت با آسمون به رو كمر به دست. كردم باز تعجب با رو هامچشم

 بگیره؟ رو تو آراملد یکی داری دوست بگیری؟ آرامشودل خوایمی چرا خب -
 دختره. داره زبونی عجب. بود مونده باز دهنم. كردممی نگاه دختره به شده گرد هایچشم با
 :گفت التماس با

 …نگیرم بابام از خودمو میدم قول منم نگیری آرامشودل اگه... خدایا -
 :داد ادامه خندیدمی ریزریز كه طورهمون بعد و

 …بابامم آرامدل منم خدا؟ چیه دونیمی آخه -
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 گرفته مخنده هم. شدم بیمارستان وارد. كردم ترك رو جااون سریع و شدم بلند جام از كالفه
 . بودم كالفه و عصبی هم و بود
 راهرو آخر دقیقاً بود بستری توش آرادل كه اتاقی. رفتم باال یکی دوتا رو بیمارستان هایپله

 . داشت وجود
 در كنار صندلی روی. بود تاریک هنوز هوا ولی بود صبح هارچ. شدم خیره مچیم ساعت به

 . كشیدم دراز اتاقش
 . بخوابم شده كه هم ساعتی یه برای كردم سعی و هامچشم رو گذاشتم رو ساعدم
*** 

 دوروبرم به و نشستم صندلی روی هراسون. كردم باز رو هامچشم سریع زنی جیغ صدای با
 . كردم نگاه

 همه و بود آدم پر هم برش و دور. كردمی گریه و زدمی جیغ. بود ستهنش زمین روی خانومی
 . كردنمی گریه دم از

 نگاهم غلیظی اخم با. كردن بیرونشون بیمارستان از دعوا با و سمتشون اومدن نگهبان دوتا
 . كردم نگاه ساعتم به و گرفتم ازشون رو

 دیدن با. دادم بدنم به وقوسیكش و كشیدم ایخمیازه. بخوابم ساعت یه بودم تونسته فقط
 . شدم بلند ازجام سریع بیرون اومد آرادل اتاق از كه پرستاری

 :گفتم نگران و ایستادم جلوش
  اومد؟ بهوش -

 :گفت لبخند با و داد تکون رو سرش

 …خوابه بخشآرام تزریق خاطربه االن ولی اومده بهوش كه میشه ساعتی نیم... آره -
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 آرادل

 ترسریع پرستار كه ببینمش تونممی بگم خواستم. گرفت جا ـبـم*لـ یگوشه خسته لبخندی
 :گفت من از
 .. .نشه بیدار تا نکنی ایجاد سروصدا كن سعی ولی ببینیش تونیمی -

 باز آروم رو درش. رفتم اتاقش سمت به ممنون گفتن از بعد و دادم تکون رو سرم تند تند
 . شدم واردش و كردم

 سمت رفتم آروم و دادم قورت رو دهنم آب. تپیدن به كرد شروع محکم قلبم دیدنش با
 . نشستم روش و تختش كنار صندلی
 از رو گوشیم. گرفتم صورتش از چشم گوشیم زنگ صدای با. چرخید صورتش روی نگاهم

 . آوردم در جیبم توی
 حوصلهبی. داشتم كم رو همین فقط وضعیت این تو. كردم غلیظی اخم نیما اسم دیدن با

 :دادم جواب

 …سالم -
 :گفت شادی لحن با
  خوبه؟ آرادل ؟ خوبی طوری؟چه... شهراد سالم -

 :گفتم و زدم تلخی لبخند
  زدی؟ زنگ داشتی كاری... خوبه... خوبم -
 :گفت خنده با

 …من به دادن هم رو بهاره... گرفتم رها از رو طالقم باالخره... شهراد وای -
 :گفت شادی خیلی لحن با بعد و

 …كنم ازدواج خواممی -
 :گفتم تعجب با. باال پرید ابروهام جفت
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 آرادل

  درسته؟... كنی ازدواج خوایمی بود سارا اسمش كه شناستروان اون با البد -
 :گفت تعجب با هم اون

  فهمیدی؟ كجا از -
 طورهمون. رفتم اتاق داخل یپنجره سمت به و شدم بلند آرادل تخت كنار صندلی روی از

 :گفتم بودم شده خیره بیرون به كه

 …كنیمی ازدواج اون با كه بود مشخص كامالً -
 :گفتم و زدم پوزخندی بعد و
 فراموشش كالً دیدی آرادل از بهتر یکی تا بود؟ حد همین در بودنت آرادل عاشق یعنی -

  كردی؟
 :گفت و زد پوزخندی هم اون

 چی؟ آرادل ولی... باشه دختر یه كه بلده سارا حداقل... آراستدل از بهتر خیلی سارا …آره -
  بلده؟ هم ایدیگه كار مگه آدما كشتن و بودن احساسبی جز
 :غریدم عصبانیت با
 دارن فهمننمی كه سارا مثل زدهغرب صدتا به ارزهمی آرادل موی تار یه... نیما شو خفه -

 به رو پسر یک تو یسارا مثل حداقل ولی خشکه و سرد آرادل درسته... كننمی كارچی

 …كنهنمی تور ثروتش خاطر
 :دادم ادامه كوتاهی مکث با و

 …كنی خداحافظی دنیا این با باید قرمزش خط رو بذاری رو پات... داره قرمز خط آرادل -
 :گفتم محکم و

 …نداره تو سارای كه چیزی دقیقاً... داره قرمز خط آرادل... نیما كنممی تکرار -
 :گفت و زد عصبی ایقهقهه
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 حرفایی باش مواظب... لعنتی كنیمی صحبت كی با داری بفهم... شهراد میگی چی بفهم -

 …باشه نداشته تقاص زنیمی كه
 :گفتم تمسخر با و زدم پوزخندی

  كنی؟می تهدید -
 :گفت عصبی

 …كنممی تهدیدت دارم …آره -
 :گفتم خیالبی و انداختم باال ایشونه

... گیریمی رو وقتم تبیهوده حرفای با داری االنم. بکن داشتی دوست هركاری... باشه -
 !فعالً

 پنجره از رو نگاهم و جیبم تو گذاشتم رو گوشیم. كردم قطع رو تماس عصبانیت با بعد و
 . گرفتم

 .شدم شوكه بازش هایچشم دیدن با كه آرادل تخت سمت چرخیدم
 :گفتم بهت با
  شدی؟ بیدار كی -

 و كنارش رفتم سریع. شد مچاله درد شدت از شقیافه كه بشینه تخت روی كرد سعی
 . بشینه كردم كمکش
 نامنظم هاشنفس ریتم. بود كرده عرق بدنش تمام. نشستم تختش كنار صندلی روی خودمم

 . بود شده
 با كه طورهمون. پایین انداخت رو سرش اخم با. كردمی اذیتش داشت چیزی یه انگار
 :گفت رفتمی ور هاشناخن

 …. دونمنمی -
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 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 آرادل

 :گفتم آروم
  خوبی؟ -

 :گفت و داد تکون رو سرش

 …بهترم -
 :گفت لرزونی صدای با و زد زل هامچشم به بعد و
  زدی؟می حرف نیما با داشتی -
 :گفت و زد تلخی لبخند. كردم فرو موهام داخل رو دستم كالفه و دادم تکون رو سرم اخم با
  بودی؟ شده عصبی جوریاون كه گفتمی چی -
 :گفتم عصبانیت با و كردم مشت رو هامدست. كردم غلیظی اخم نیما هایحرف یادآوری با

 …زدمی اضافی زر -
 :گفت آروم و كرد نگاه بهم

 …شهراد نبود این من جواب -
. كنم كنترل رو عصبانیتم كردم سعی. كشیدم عمیقی نفس. پوشوندم هامدست با رو صورتم

 :گفتم ایخسته لحن با
 .میدم توضیح برات بعداً... نکن اذیت... شدم خسته... بده حالم... آرادل -
 سرش افتاد نگاهش به نگاهم تا. كردم نگاهش و برداشتم صورتم روی از رو هامدست بعد و

 . كشید عمیق نفسی و ایدیگه سمت چرخوند رو
 :گفتم آروم و تخت روی گذاشتم رو سرم

 …آرادل شدم خسته -
 كردمی نوازش رو موهام كه طورهمون. شد بسته هامچشم. موهام روی نشست ستشد

 :گفت
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 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 آرادل

 …شهراد مخسته منم -
 طوالنی رو دستش پشت. لبم سمت آوردمش و برداشتم موهام روی از رو دستش

 :گفتم و سـیـدم*ـو*بـ

 …دادم دستت از كردم فکر لحظه یه برای -
 :گفت آروم و كشید عمیقی نفس

 …نمیرم بیرون نکبتی دنیای این از نگیرم انتقام تا من. ..نترس -
 :گفت مکث با بعد و
  شهراد؟ -
  هوم؟ -

 :گفت كالفه

 …نیست مهمی یمسئله خیلی... ولش... هیچی -
 :گفتم رنگیكم اخم با. باال آوردم رو سرم

  شده؟ چی... آرادل -
 :گفتم غلیظی اخم با. پایین انداخت رو سرش

 …آرادل -
 :گفت هكالف

 …دیدم رو آرامدل خواب -
 :گفتم گردشده هایچشم با
  آرام؟دل چی؟ -

 :گفتم بهت با آروم. داد تکون مثبت نشونه به رو سرش
  گفت؟می چی... چی؟ یعنی -
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 آرادل

 :گفت تلخی لبخند با
 به وقتی... كنارم اومد ضعیفی نور یهو... بود تاریک جا همه... بودم ایستاده هاپله باالی -

 هاپله روی از رو خودشون دارن و ایستادن كنارم زن و مرد چندتا دیدم كردم نگاه نور سمت

 …شد درست جنازه بزرگ یتپه یه كه بود زیاد تعدادشون قدران... پایین كننمی پرت
 :داد ادامه لرزونی صدای با. بودم حالش نگران. داشت بغض انگار. داد قورت رو دهنش آب

 …اومدمی جیغ صدای برم و دور از... شهراد ترسیدم -
 :گفت و كشید عمیقی نفس

 حس یهو... اومدمی جیغ صدای و بود تاریک جا همه. بودم تنها نبود، كنارم كسهیچ -
 رو كسیهیچ كردم نگاه سرم پشت به وقتی... مشونه رو گذاشت رو دستش یکی كردم
 و كردمی گریه... شنیدم رو زدمی داد عصبانیت با داشت كه رو آرامدل صدای... ولی... ندیدم

 آرامدل كردم نگاه برم و دور به وقتی. شد روشن جا همه یهو... كشتی منو تو زدمی داد بلند
 و بودن ایستاده جلوم شروین با. بود سرنگ از پر آرامدل بدن جای همه. دیدم رو شروین و

 .زدنمی قهقهه
 :گفت آروم و زد زل هامچشم به دبو شده جمع اشک توشون كه هاییچشم با بعد و
  كشتم؟ رو آرامدل من مگه... شهراد -

 :گفتم آروم و گرفتم دستم توی محکم رو دستش. نگاهش مظلومیت از رفت ضعف دلم

 …نداری تقصیری هیچ تو... آرادل -
 :گفت عصبانیت و ریزشده هایچشم با. آورد در دستم توی از رو دستش

 این از كدومهیچ شروین یخونه بریم تولدمون برای كردمینم قبول شب اون من اگه -
 اون عذاب حاضرم. بود بهتر خیلی چیز همه مردممی آرامدل جای من اگه... افتادنمی اتفاقا

 …نباشم دنیا این تو ولی بکشم رو دنیا
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 :گفتم اخم با
  ای؟ندهز انتقامت خاطربه فقط كنم باور كنی؟نمی خودكشی چرا ای؟زنده چرا پس -
 :دادم ادامه عصبانیت با و
 رو انتقامت میرم منم بکن رو خودكشیت تو... نیست مشکلی كه اونه خاطربه اگه -

 اذیت و اشتباه همه این كنی؟ زندگی گذشته تو خوایمی كی تا لعنتی دِ خوبه؟... گیرممی
  نیست؟ بس خودت كردنِ

 با و بست رو هاشچشم. كرد مشت رو دستش. بود شده قرمز هاشچشم دور. بود عصبی
 :گفت خشم

 …شهراد بیرون برو... بشه شکسته بینمون حرمت كه بزنم حرفی خوامنمی -
 رو در و بیرون اومدم اتاق از. كردم بازش و رفتم در سمت به. شدم بلند جام از عصبانیت با

 . بستمش محکم
 گذاشتم رو پیشونیم. مرگشم به راضی انگار كه زدم رو حرفم جوری یه. زدم گند رسماً. لعنتی
 . بیمارستان سرد دیوار روی

 صندلی روی. برداشتم دیوار روی از رو سرم. گفتمنمی هیچی و بستممی رو دهنم كاشکی
 . نشستم
 خوردن زنگ صدای با. پوشوندم هامدست با رو صورتم و زانوهام رو گذاشتم رو آرنجم
 . آوردم درش جیبم توی از و كردم پوفی گوشیم
 :گفتم اخم با. گوشم دم گذاشتم رو گوشی و كردم وصل رو تماس. بود میالد

  بله؟ -
 :گفت و كرد پوفی

 …شنیدم رو حرفاتون تمام همین برای... كنی خاموش رو شنود بود رفته یادت -
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 :شد بسته هامچشم عصبیش صدای شنیدن با. نگفتم چیزی. دیوار به دادم تکیه رو سرم
  زدی؟ بهش كه ودب حرفی چه این كنی؟می كارچی داری ببینی تهس حواست لعنتی -
 :گفتم عصبانیت با

 …بگی تو نیست الزم... زدم گند دونممی خودم -
 :گفت حرص با
  نکنی؟ خالی بقیه سر رو عصبانیتت گیرینمی یاد چرا تو -

 :گفتم و كردم پوفی
 تو به خوامنمی. كن قطع نماال... میشم سگ قدرچه خرده اعصابم وقتی دونیمی خودتم -

 . بزنم گند هم
 :گفت آروم و كشید عمیقی نفس. كرد سکوت

 …ببینی آسیب خوامنمی... رفیق باش خودت مواظب -
 :گفتم و زدم تلخی لبخند

 ... داداش هستم -
 :گفت خشک كه كنم قطع رو تماس خواستم

  شهراد؟ -
  هوم؟ -
 . بیمارستانم در دم من -
 :گفتم تعجب با
  كنی؟می كارچی جااین چی؟ -

 :گفت خیالبی
 . بدم خبر بهتون اومد شروین اگه ببینم خواستم... باشم مواظبتون اومدم -
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 :گفتم و پیشونیم رو گذاشتم رو دستم

 …بود رفته یادم رو شروین كالً…آخ آخ -
 مبر خواینمی چیزی نداری؟ كاری. اومدم نمیاد یادت رو اون االن بودم مطمئن چون -

  بخوری؟ بیارم برات بخرم
 :گفتم و باال دادم رو ابروم تای یه
  بازه؟ مغازه كدوم صبح پنج ساعت -

 :گفت و كرد ایخندهتک

 …میگیا راست -
 :گفتم آروم

 …میالد كنم قطع خواممی -
 :گفت سریع

 …خداحافظ... نمیشم مزاحمت... دادا اكی -
. جیبم تو گذاشتمش و كردم خاموش رو مگوشی. كردم قطع رو تماس و گفتم خدافظی زیرلب
 .بیرون كردم فوت محکم رو نفسم

 كه مردی دیدن با. راهرو سمت رفت چشمم لحظه یه برای كسی نگاه سنگینی حس با
 . باال پرید ابروهام جفت بود پوشیده سیاه كامالً
 بودن گرفته رو كتش جلوی كه هاشدست و چشمش روی مشکی عینک. بود هیکلی كامالً

 رو هاشوندست امنیتی ماموران و هابادیگارد همه. )كردمی مشکوك رو مرد این جیبع
 .(نشه دیده كمربندشون روی اسلحه تا گیرنمی كتشون جلوی

 بلند جام از سریع. پایین رفت هاپله از سریع و گرفت ازم چشم كنممی نگاهش دارم دید تا
 . شدم
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 پرسیده دكتر یا هاپرستار از رو آرادل وضعیت هاگ باشه؟ شروین بادیگاردهای از یکی نکنه
 . حتمیه مرگمون گذاشتیم كاله شروین سر بفهمه و باشه

 رفت بیمارستان در از دو با. پایین رفتم هاپله از تند تند. دنبالش دویدم و گفتم لعنتی زیرلب
 . بیرون

 میالد دیدن با. شد یرنگمشکی ماشین سوار مرده. شدم بیمارستان حیاط وارد. دویدم دنبالش
 . سمتش رفتم سریع بود گوشیش تو سرش و بود داده تکیه ماشینش به كه
 :گفتم زدممی نفس نفس كه طورهمون عجله با
 ... بده رو تاسلحه -
 :گفت تعجب با
  چی؟ -
 :گفتم عصبانیت با

 …بده رو تاسلحه میگم -
 :گفت تعجب با
 . ماشینه تو -

 . افتاد راه باالیی سرعت با و كرد روشن رو ماشین مرده. كردم ازب رو راننده سمت در سریع
 :گفتم زدممی استارت كه طورهمون و فرمون پشت نشستم سریع. شدم كلت خیالبی
 . گردمبرمی زود... باش آرادل مواظب و بمون جاهمین میالد -
. شدم دور ازش آف تیک یه كشیدن با و كردم روشن رو ماشین. داد تکون رو سرش اخم با
. بود زیاد ماشینش با مفاصله. كردم بیشتر رو ماشین سرعت. شدم خارج بیمارستان حیاط از

 بعد كشتمی رو من آرادل اول فهمیدمی رو چیز همه شروین اگر. تپیدمی محکم قلبم
 . شروین
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 رو مدست بود ماشینش به چشمم كه طورهمون. دادم فشار گاز پدال روی رو پام عصبانیت با
 . داشبرد سمت بردم

 باال استرس شدت از بدنم. آوردم در توش از رو میالد رنگمشکی كلت و كردم باز رو درش
 با و پام رو گذاشتم رو اسلحه. ماشینش پشت ببرم رو ماشین تونستم باالخره. بود كرده عرق
 . پایین دادم رو خودم سمت شیشه خالیم دست
 از رو اسلحه. باشم داشته روش بیشتری كنترل تا ردمك كم فرمون دور از رو دستم فشار
 جاده روی از رو نگاهم اگه چون كنم شلیک شانسی بودم مجبور. برداشتم پام روی
 . شدمی تموم چیز همه داشتمبرمی

. بینتموننمی كسی بشم مطمئن تا كردم نگاه ماشینم پشت به ـغـل*بـ آینه توی از
 هرلحظه ماشینش سرعت. بیرون دادم پنجره از رو بود اسلحه توش كه دستی. نبود كسهیچ

 ترمز یهویی اون اگه كه بود جوری مونفاصله. دادم فشار گاز روی رو پام منم. شدمی بیشتر
 . نخوره ماشینم به ماشینش كه كنم كاری و كنم كنترل رو ماشین تونستممی من كردمی

 با. داشت كنخفه صدا شکر رو اخد. دستم توی كلت به دادم رو نگاهم لحظه یه برای
 . داخل آوردم رو دستم سریع كردم كه شلیکی
 دستش دیدن با. شدیممی بزرگراه وارد داشتیم كم كم. كرد بیشتر رو سرعتش. نخورد لعنتی

 . كردم حبس رو نفسم اومد بیرون شیشه از كه
 تا راست تسم چرخوندم رو فرمون سریع. درخشیدمی خورشید نور توی رنگشطالیی كلت
 آوردم شیشه از رو دستم دوباره. بودم عصبی هم خیلی. بودم عصبی. نخوره بهم شگلوله
 . كردم شلیک بگیرم هدف اینکه بدون. بیرون

 باعث كه بود كرده اصابت جلو چرخ به تیر. ترمز رو زدم محکم ماشینش یهویی چرخش با
 . بره در دستش از فرمون كنترل شد
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 رو اسلحه. داشتم نگه ترعقب كمی رو ماشین. بزرگراه كنار تابلوی به خورد محکم ماشینش
 . دادم فشار دستم توی محکم

 یا ستزنده دونستمنمی. دادنمی نشون العملیعکس هیچ. اومدمی در دود ماشینش جلوی از
 . مرده
 مرده دست به یا موندممی زنده یا. بود بزرگ خیلی ریسک یه كارم. كردم باز رو در آروم

 . شدممی كشته
 از. بود عرق خیس بدنم ولی بود سرد هوا. تپیدمی محکم قلبم. شدم پیاده ماشین از یواش
 .شدمی پایین باال تند تند مـینه*سـ قفسه هیجان شدت
 به بودم زده زل و بودم گرفته دستم دوتا با رو اسلحه. برداشتم قدم ماشینش سمت به آروم

 . ماشینش
 . بمیرم و كنه شلیک بهم كه بودم این منتظر هرلحظه. ایستادم شینشما پشت دقیقاً
 در خواستم تا. برداشتم قدم راننده در سمت به آروم. كنم تمركز بتونم تا كشیدم عمیقی نفس

 !كرد شلیک سرش به و باال آورد رو شاسلحه سریع كنم باز رو ماشین
 شیشه به رو مشتم صبانیتع با. شد مشت دستم شیشه روی شده ریخته خون دیدن با

 :زدم داد و كوبوندم
 ... لعنتی -

 عصبانیت با. زمین زدم محکم رو اسلحه. رفتمی پایین و باال تند تند مـینه*سـ یقفسه
 رو ـم*ـبـ*لـ. نه یا گفته شروین به نیست معلوم لعنتی. كردم فرو موهام داخل رو دستم

 . كنم كنترل رو عصبانیتم بتونم تا كردم مشت محکم رو دستم. گرفتم گاز محکم
 و كردم باز رو درش. رفتم ماشینم سمت به سریع و زدم چنگ خاكی زمین روی از رو اسلحه

 . شدم سوارش
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 . بیمارستان سمت افتادم راه باالیی سرعت با و زدم استارت
*** 

 آرادل
 شهراد رفتن از دقیقه ده حدود. كشیدم عمیقی نفس. پیشونیم رو گذاشتم رو دستم كف

 . بود گذشته
 خودم توی رو دردهام تمام همیشه مثل باید. بودم پشیمون خیلی خوابم كردن تعریف از

 . گفتمنمی شهراد به چیزی و ریختممی
 میالد دیدن با. شد باز در بعد لحظه چند. توهَم رفت اخمم شد زده در به كه ایتقه با

 . نشست ـبـم*لـ یگوشه رنگكم پوزخندی
 :گفت اخم با. نشست صندلی روی كنارم اومد و تبس رو در
  خوبی؟ -

 :گفتم و زدم صدادار پوزخندی
  كنی؟می فکر چی خودت -

 :گفت و كرد فرو موهاش داخل رو دستش كالفه

 …نداشت منظوری حرف اون زدن از شهراد -
 :گفتم سرد

 …نداره اهمیتی برام حرفاش -
 دروغ حرفم. شدم خیره روروبه به و گرفتم شاز رو نگاهم سریع. زد زل هامچشم به متعجب
 . بود محض

 :گفت بهت با باشه؟ نداشته اهمیتی برام حرفش شدمی مگه

 …باشی تفاوتبی قدران شهراد به نسبت كردمنمی فکر -



 

 

435 

 

  نوازش رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 آرادل

 :گفتم و كردم نگاهش تیز
  دارم؟ حسی شهراد به نسبت من كنی فکر تو شده باعث كه كردم كارچی من مگه -

 :گفت و باال برد تسلیم عالمت به رو هاشدست

 …بود فکر یه و حدس یه فقط این... نکردی كاری تو -
 :گفتم و زدم پوزخندی

 …برن دارم نیاز بهشون همیشه از بیشتر وقتی دارن عادت من زندگیِ آدمای اصوالً -
 :گفتم خیالبی و انداختم باال ایشونه بعد و
 وابسته و نبندم دل كنممی سعی همین برای... باشه نامستث قاعده این از شهراد نکنم فکر -

 …هستین ایاضافه موجودات كالً... متنفرم پسرا از من درضمن... نشم
 :گفت لبخند با و باال داد رو ابروش تای یه. داد تکیه صندلی به ـینه*سـ به دست

... افتهمی قاییاتفا یه داره وجودت تو كه مطمئنم من …آرادل زنیمی گول رو خودت داری -

 … كجا؟ این و كجا قبالً خشک و سرد دختر اون وگرنه
 :داد ادامه كوتاهی مکث با بعد و

 …باشه یادت خوب رو این... نیستن هم شبیه پسرا یهمه درضمن -
 :گفتم و زدم پوزخندی

 هم نیستن هم شبیه پسرا یهمه اینکه درباره... كنمنمی حس خودم تو تغییری كه من -

 …مخالفم باهات كامالً بگم باید
 :گفت اخم با
  مخالفی؟ چرا -

 :گفتم خیالبی و انداختم باال ایشونه
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 جز اینکه و... مخالفین جنس با گذروندنخوش دنبال همیشه... همین شبیه تونهمه چون -

 …كنیننمی فکر چیزی به دیگه خودتون
 :گفت و كرد ریز هاشوچشم

  مخالفه؟ جنس با گذروندنخوش دنبال شهراد مثالً االن... كنی؟نمی اشتباه نظرت به -
 :گفت و انداخت باال ابرویی. زدم زل هاشچشم به و سمتش چرخوندم رو سرم

 تا شهراد... نزن چوب یه با رو همه... آرادل نیستن هم كم نباشن زیاد شهراد مثل آدمای -
 جاش به ولی كنه؛ یتتاذ و بشه نزدیک بهت تا داشت وجود براش موقعیت كلی حال به

 بالیی تا بیرون زدمی خونه از كرد؛می ـسـت*مـ كه هاییموقع …شب نصفه كرد؟ كارچی
 .نیاره سرت

 :گفتم تعجب با چی؟ برای كرد؟می ـسـت*مـ شهراد. كردممی نگاه بهش شده خشک
  كرده؟ ـسـت*مـ چرا اصالً كرده؟ ـسـت*مـ شهراد كی -

 :گفت اخم با و جلو آورد رو سرش
 شبنصفه نیاره سرت بالیی اینکه برای میگم دارم دادی؟ گوش حرفم آخرِ تیکه به اصالً -

 …بیرون زدمی خونه از
 :گفتم و كردم اخمی متقابالً

  نداشت؟ جواب سوالم -
 :گفت عصبانیت با

 …نداشت... نه -
 :گفتم و انداختم باال ایشونه. گرفتم ازش رو نگاهم و زدم پوزخندی

 بره... كرده؟ ـسـت*مـ چرا شهراد كه چه من به اصالً. نداره جواب میگی، راست -

 …بخوره خوادمی دلش قدرهرچه
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 :گفت اخم با و شد بلند جاش از. كرد فرو موهاش داخل رو دستش كالفه

 …میشی مرخص كی ببینم دكترت دنبال میرم -
 رفتن بیرون از قبل. كرد بازش و در سمت رفت بلند هایقدم با. دادم تکون رو سرم فقط

 :گفت بود بهم پشتش كه طورهمون

 …كن فکر حرفام به -
 رو هامچشم و كردم فرو موهام داخل رو دستم. بست رو در و رفت بیرون اتاق از سریع بعد و

 . بستم
 . بالش رو گذاشتم رو سرم آروم. بکشم دراز گرفتم تصمیم بنابراین كردمی درد خیلی ممعده

. افتادم دیدم ـسـت*مـ رو شهراد كه ایدفعه اولین یاد لحظه یه برای. زدم زل سقف به
 ـصیدن*قـ*ر یصحنه لحظه یه برای. شد مشت دستم. نداشتم خوبی یخاطره ازش اصالً
 .شد زنده هامچشم جلوی رزیتا
 عمیقی نفس. پایین ریخت هری دلم رزیتا؟ یخونه بره كنهمی ـسـت*مـ وقتی هاشب نکنه

 . كنم منظم رو هامنفسم ریتم ات كشیدم
 خونه رفته هم االن نکنه اتاق؟ داخل اومد میالد اون جای به چرا رفته؟ كجا االن اصالً
 تیر با كه نشستم تخت رو یهو و كردم پوفی. شدم عصبی افکارم و خودم دست از رزیتا؟

 . شد مچاله مقیافه ممعده كشیدن
 زیرلب و كردم مشت محکم رو دستم. نیاد در مآخ صدای تا گرفتم گاز محکم رو ـبم*لـ

 و ـبم*لـ و بستم رو هامچشم درد با. ممعده رو گذاشتم رو دستم. كردم تکرار رو لعنتی كلمه
 . بشه كمتر دردم تا موندم حالت همون تو فقط لحظه چند. گرفتم گاز
  جوریه؟این راچ این. شدم متعجب زدمی نفسنفس كه شهراد دیدن با. شد باز محکم در یهو
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 شـه*ـنـ*ـیـ*سـ یقفسه و بود شده قرمز هاشچشم دور. اتاق داخل اومد عصبانیت با
 . شدمی پایین و باال تند تند

 :گفت شهراد به رو شده گرد هایچشم با. بست رو در و شد اتاق وارد تعجب با هم میالد
  شهراد؟ وضعشه چه این -
 . گرفت هاششونه از و سمتش رفت هراسون ؛میالدزد دیوار به شهراد كه محکمی مشت با
 آروم میالد. بود محکم خیلی دیوار به زد كه مشتی. شدم خیره شهراد دست به نگرانی با

 . بشینه صندلی روی كرد كمکش و كنارم آورد رو شهراد
 شده مچاله درد شدت از شقیافه. بود گرفته رو بود زده دیوار به كه رو دستی محکم شهراد

 . دبو
 :گفت غلیظی اخم با میالد

  كاریه؟ چه این دیوونه -
 :گفت عصبانیت با و بلندی نسبتاً صدای با شهراد

 …زدم گند... میالد زدم گند -
 :گفت و پوشوند دستش با رو صورتش بعد

 …من به لعنت -
 :گفتم عصبانیت و غلیظ اخمی با
  نه؟ یا شده چی میگی -
 تا دیده راهرو تو رو مرده اون كه موقعی از. كرد تعریف برامون رو ماجرا تمام عصبانیت با

 . كرده شلیک خودش به مرده كه موقعی
 شروع كالفه و پوشوند هاشدست با رو صورتش میالد. كردممی نگاه شهراد به شدهخشک

 . اتاق وسط رفتن راه به كرد



 

 

439 

 

  نوازش رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 آرادل

 :گفتم عصبی لبخندی با شهراد به رو

 …ذارمنمی تزنده باشه فهمیده رو چی همه نشروی اگه... شهراد آخ... شهراد -
 بعد و زده اتاق در لحظه همون. گرفتم ازش رو نگاهم عصبانیت با. زد زل هامچشم تو فقط

 . شد باز
 :گفت لبخند با و اتاق داخل اومد پرستاری

 …میشی مرخص بود اكی چیزت همه اگه... كنه تمعاینه تا میاد دكتر االن عزیزم -
 از رو دستم كالفه. بیرون رفت اتاق از آرومی یاجازه با گفتن از بعد. دادم کونت رو سرم فقط
 . موهام تو كردم فرو هامشقیقه كنار

 :گفت اخم با تخت لبه رو بود گذاشته رو پیشونیش كه شهراد به رو میالد
 گفته شروین به بفهمیم بکنین كاری یه حداقل... نمیشه درست چیزی خودخوری با االن -

 …نه یا
 :گفتم غلیظی اخم با شهراد روبه. داشت خبر احتماالً اون. افتادم الهه یاد سریع

 …بده رو گوشیم -
 و آورد در رو گوشیم. جیبش تو كرد رو دستش برداره تخت رو از رو سرش اینکه بدون

 . سمتم گرفتش
 رو گوشیم و گرفتم رو الهه شماره. كردم باز رو قفلش و زدم چنگ دستش از رو گوشی

 . گوشم دم گذاشتم
 :گفتم عصبانیت با. دادنمی جواب بازم. گرفتم رو ششماره دوباره. دادنمی جواب

 …نمیده جواب الهه -
 اینکه بدون. شد بلند جاش از شهراد. كرد فرو موهاش داخل رو دستش كالفه میالد

 :گفت بکنه نگاهمون
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 …بکشم سیگار میرم -
 :گفت و میالد صورت جلوی گرفت رو تشدس شهراد كه بگه چیزی خواست میالد

 …كنم فکر یکم خواممی... میالد نگو هیچی -
 و بستم رو هامچشم. بست محکم رو در و بیرون رفت اتاق از و انداخت بهم نگاهینیم بعد و

 . كردم تکیه تخت پشت به
 اسم دیدن با. شد بلند گوشیم زنگ صدای لحظه همون شد؟می خراب داشت چیز همه چرا
 . كردم وصل رو تماس سریع الهه

 :گفتم بلندی نسبتاً صدای و عصبانیت با و گوشم دم گذاشتم رو گوشیم
  هستی؟ گوری كدوم هست معلوم هیچ -

 :زدن حرف به كرد شروع تندتند
 برای... بخورن رو شونصبحانه تا بودم ایستاده آقا میز كنار... ببخشین خدا رو تو خانوم -

 …بدم ابجو تونستمنمی همین
 :گفتم كالفه و كردم پوفی

  نداشته؟ بشه من به مربوط كه تماسی االن تا شروین -
 :گفت تعجب با

 …نداشتن تماسی... شدن بیدار خواب از االن همین آقا... خانوم نه -
 :گفتم اخم با
 دنبال فرستاده رو كسی دیشب شروین اصالً بیرون؟ اومدن خونه از بادیگارد تا چند االن تا -

  ما؟
 توجه خیلی شما به اصالً آقا دیشبم... نداره رو ویال از اومدن بیرون حق بادیگاردی هیچ -

 …خوابشون اتاق به رفتن هم آقا بیمارستان بردن رو شما شهراد آقا اینکه از بعد نکردن،
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 :گفتم كالفه
 كردی فکر كه هرتماسی... خورینمی جم شروین كنار از تونیمی كه جایی تا... الهه ببین -

  نه؟ یا فهمیدی... میگی من به رو مشکوكه
 :گفت سریع

 .میدم خبر بهتون باشین مطمئن خانوم، بله -
 :گفتم و دادم تکون رو سرم

 …فعالً... هستم تماست منتظر... خوبه -
 میز رو ذاشتممی رو گوشیم كه طورهمون. كرد قطع رو تماس و گفت زیرلبی خداحافظ

 :گفتم كنارم

 …نداره خبر هنوز شروین -
 :گفت و بیرون كرد فوت محکم رو نفسش

 …نفهمیده شکر رو خدا -
 :گفت آروم. دادم تکون تایید ینشونه به رو سرم

 بهتره، نمونه تنها شهراد، دنبال میرم -
 كوچکی تیکه یه. بیرون رفت اتاق از بکنه نگاهم اینکه بدون. نگفتم چیزی و زدم پوزخندی

 . پیچوندمش انگشتم دور و گرفتم رو موهام از
 به شدنمی مربوط مدارك اون. شدمی تموم چیز همه مداركشم دنبال فهمیدمی شروین اگه

 و بدن اعضای قاچاق تا گرفته ـدر مخـ مواد كردن درست و حمل از. بود كرده كه كارهایی
 تموم زچی همه بعد و پلیس دست میدمش بیارم گیر رو مدارك این اگر. آب اونور به دخترها

. بشه تموم زود قدران چیز همه نیست قرار ولی میشه؛ نابود همیشه برای شروین. میشه
 . بده پس تقاص باید شروین
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*** 
 شهراد

 و زدم بهش عمیقی پک. ـبم*لـ یگوشه گذاشتمش و كردم روشن رو سیگارم چهارمین
 . بیرون فرستادم رو دودش بعد چندلحظه

 پالتوش هایدكمه كه طورهمون. توهَم رفت اخمم سمتم داوممی داشت كه میالد دیدن با
 . ایستاد جلوم اومد بستمی رو
 :گفت ریزشده هایچشم با
  شهراد؟ چته -
 :گفتم و زدم پوزخندی. كنارم آشغال سطل توی انداختش و گرفت ازم رو سیگار پاكت بعد و
 من... میرهمی آرادل... میالد میشه تموم چیز همه بفهمه رو موننقشه شروین اگه -

 …میرنمی همه... میرهمی الهه... میریمی تو... میرممی
 :گفت و هامچشم تو زد زل غلیظی اخم با
  راحتیه؟ همین به آدما كشتن مگه... بیفته اتفاقی همچین نیست قرار -

 :گفتم آروم
 .بکنی رو فکرش كه چیزی اون از ترراحت -
 :گفت و كرد پوفی كالفه .زدم سیگارم به ایدیگه پک بعد و
 دنبال بریم بیا فعالً. میگین پرت و چرت دارین هم جفتتون. آرادل نه خوبه تو حال نه االن -

 .كنیم صحبت بهش راجع جااون تا من یخونه بریم بعدشم. آرادل كارای
 . زمین انداختم رو سیگارم و دادم تکون رو سرم

*** 
 آرادل
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 یه و میالد و شهراد همراه به سفید روپوش با آقایی یه. شد باز بعد لحظه چند و زده اتاق در
 . شدن اتاق وارد پرستار
 :گفت لبخند با دكتره

  ؟ خوبی دخترم، سالم -
 :گفتم دادم تکون رو سرم

 …بهترم -
 به كرد شروع... و ممعده درد به راجع سوال چندتا پرسیدن از بعد. ایستاد سرم باالی اومد

 . مهاآزمایش خوندن
 :گفت كردمی نگاه آزمایشم برگه به كه طورهمون

  كنی؟می مصرف كـل*الـ -
 :گفت و باال داد رو ابروش تای یه. دادم تکون رو سرم اخم با. كرد نگاه بهم بعد و

 …نداری رو خوردنش حق دیگه چون كن؛ خداحافظی باهاش پس -
 :گفت میالد و شهراد به رو غلیظی اخم با بعد و
 هم مدتی یه تا داره، ضرر خیلی سالمتیش برای كنه، مصرف كـل*الـ ندین ازهاج دیگه -

 موجب كه كارایی و زااسترس موقعیت هرگونه كنین سعی بخوره، باید مایعات فقط

 …كنین دور ازشون رو میشه عصبانیتشون
 :گفت اخم با و داد تکون رو سرش شهراد

 .هست بهش حواسم دكتر، حتماً -
 :گفت بهم رو ترخیصم، برگه ضایام از بعد دكتره

 .باشی خودت مراقب قبل از بیشتر خیلی باید -



 

 

444 

 

  نوازش رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 آرادل

 میالد و شهراد. بیرون رفت اتاق از خداحافظ گفتن بعد دكتر. دادم تکون رو سرم آروم فقط
 . بپوشم رو هاملباس من تا بیرون رفتن اتاق از هم

 اتاق از آروم میز روی از مكیف برداشتن از بعد و كردم عوض رو هاملباس پرستار كمک با
 . بیرون اومدم
 نبودن خاطربه. نشستم اتاق در كنار صندلی روی جاهمون. ندارن جون پاهام كردممی حس
 . بودن ریخته دورم آزادانه همین برای ببندم رو موهام نتونستم كش
 تیوق. بافتنشون به كردم شروع و چپم یشونه روی آوردم رو موهام. كشیدم عمیقی نفس
 . بستم موهام خود از تیکه یه با رو تهشون شد تموم
 نفس تونمنمی كردممی حس. بستم رو چشمم و پیشونیم رو گذاشتم رو دستم و كردم پوفی

 . بکشم
 .شدم بلند جام از
 نفس و نشستم صندلی روی. بیمارستان حیاط به رسوندم رو خودم دیوار از گرفتن كمک با

  داشت؟ كار قدرچه كردن مرخص یه مگه اومدن؟نمی اینا چرا پس. كشیدم عمیقی
 جااین این. زد یخ بدنم رزیتا دیدن با. باال آوردم رو سرم كسی هایقدم صدای شنیدن با

 . گرفتم رو نگاهش رد. كردمی نگاه لبخند با روشروبه به كرد؟می كارچی
 رو میالد یگونه. نسمتشو رفت رزیتا. بودن ایستاده بیمارستان در دم میالد و شهراد

 . نکرد ول رو دستش ولی داد دست شهراد به و سـیـد*ـو*بـ
 حرفی میالد به شهراد كنی؟نمی ول رو دستش چرا لعنتی. شد خشک دستشون روی نگاهم

 سوار و ماشینش سمت كشوند رو رزیتا اخم با شهراد. داد تکون رو سرش كالفه میالد كه زد
 . شد فشرده دستم توی كیفم. شدم بلند جام از. شدن ماشین
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 انگار. داشتمعجیبی و بد حس. افتاد راه باالیی سرعت با و كرد روشن رو ماشین شهراد
 . افتهمی اتفاقی یه حتماً امشب بودم مطمئن

 :گفت اخم با و ایستاد رومروبه. سمتم اومد دیدنم با. چرخوند بر و دور به رو نگاهش میالد
 بیاد شب تا بمونی من یخونه فعالً شد قرار رفت، اومد شپی شواسه كاری یه شهراد -

 ... دنبالت
 :گفتم آروم و دادم تکون منفی ینشونه به رو سرم

 . خداحافظ... بدم انجامش باید كه دارم كاری یه... نیست الزم -
 :گفت اخم با. ایستاد جلوم اومد سریع كه حیاط در سمت افتادم راه بعد و
  بری؟ وایخمی كجا چی؟ یعنی -

 :گفتم عصبانیت كمی با و باال دادم رو ابروم تای یه. قبلی آرایدل همون شدم

 …بدم پس جواب بهت باشه الزم كنمنمی فکر -
 :گفتم و زدم پوزخندی بعد و

 …خداحافظ -
 تهوع حالت احساس. شدم رد كنارش از باشم جواب منتظر و كنم نگاه بهش اینکه بدون
. بود ریخته همبه رو اعصابم و كردمی درد شدت به ممعده. گرفتم رو خودم جلوی ولی داشتم

 لباس پالتو زیر از. پالتوم جیب تو كردم رو هامدست و مشونه رو انداختم رو كیفم بند
 . بود شده سردم حسابی همین برای. بود تنم بودم پوشیده شروین خونه تو كه ایدكلته

 شدمی رد جلوم از داشت كه زردرنگی سمند برای رو دستم. شدم خارج بیمارستان حیاط از
 . دادم تکون

 :گفت و پایین داد رو ماشین شیشه. داشت نگه پام جلوی و كرد كم رو سرعتش
  خانوم؟ میرین كجا -
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 :گفتم اخم با

 (…)میرم -
 :گفت و داد تکون رو سرش

 …برمتونمی بشینین -
 . افتاد راه در شدن بسته با. ماشین داخل نشستم و كردم باز رو عقب در حرفی هیچبی

 . شدم خیره بیرون به و كشیدم عمیقی نفس
 دست به مادرش و پدر. كردمی كار بیمارستان توی و بود دكتر. رُهام خونه برم خواستممی

 انتقامم توی بهم كرد قبول كه بود كسی اولین رهام همین برای بودن، شده كشته شروین
 . كنه كمک
 چون. شنیدم دهنش از رو شروین اسم بود ـسـت*مـ وقتی. شدم آشنا هاشبا مهمونی توی
 . شناسهمی كجا از رو شروین كه بپرسم ازش تونستم راحت بود گیج
 توی از و كردم اخمی گوشیم زنگ صدای شنیدن با. دادم تکیه صندلی پشت به رو سرم
 . آوردم درش جیبم

 :گفتم سرد و گوشم دم گذاشتم رو گوشیم .كردم وصل رو تماس و زدم پوزخندی. بود شهراد
  بله؟ -
 دور گوشم از كمی رو گوشی. بستم عصبانیت با رو هامچشم رزیتا قهقهه صدای شنیدن با

 .نشنوم رو شخنده صدای تا كردم
 :گفت صمیمی لحنی با شهراد

  كجایی؟... دانیال سالم -
 :گفتم اخم با

 …شهراد گرفتی اشتباه -
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 :گفت سریع
 !گرفتم درست رو شماره مطمئنم... شهراد منم بابا یعنی؟ ینشناخت -

 به تنفرم حس كارش این با. كنهمی صحبت من با داره بفهمه رزیتا خوادنمی كه فهمیدم
 . شد بیشتر و بیشتر رزیتا

 به تا كشیدم عمیقی نفس. گرفتم گاز محکم رو لبم كردی؟ فراموشش نگفتی تو مگه! لعنتی
 . باشم مسلط اعصابم

 :گفتم اخم با
  داری؟ كارمچی -

 :گفت جدی شهراد. گوشم نزدیک آوردم رو گوشی شد تموم كه رزیتا یخنده صدای
 ... تونخونه بیام رزیتا با خواستممی امشب دانیال؟ كجایی -

 :گفتم و زدم پوزخندی
  شناسیش؟می... رهام خونه میرم دارم -

 :گفت و خندید عصبی
  نداری؟ كاری. میشم مزاحمت بعدی دفعه نداره، اشکالی. نیستی خونه پس اوه، -

 :گفتم و انداختم باال ایشونه
 .خداحافظ نداشتم، اولم از -
 برو، جونت رزیتا با تو!  بسوز. شهرادخان بسوز. زدم نیشخندی. كردم قطع رو تماس بعد و

 . رهام با هم من
 . جلوم گرفتم رو گوشی. اومد پیامکش صدای كه كیفم تو بذارم رو گوشی خواستم پوزخند با
 :بود نوشته. باال دادم رو ابروم تای یه شهراد پیام دیدن با
  كیه؟ رهام -
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 :نوشتم و زدم پوزخندی
  دونی؟می تو دونم،نمی -
 به. صندلی به دادم تکیه رو سرم و كیفم تو گذاشتم رو گوشی. كردم ارسال براش بعد و

 با. شدنمی بزرگتر هاخونه رفتیممی جلوتر هرچی. بودیم شخونه نزدیک. شدم خیره بیرون
 :گفتم اخم با كوچه ته رنگمشکی در دیدن

 . دارین نگه جاهمین -
 از تومن ده. آوردم در كیفم توی از رو پولم كیف. شدم پیاده و كردم باز رو در. ایستاد ماشین
 . راننده سمت گرفتمش و برداشتم توش

 :گفت لبخند با
 . خانوم ممنون -

 و باال آوردم رو دستم. كشیدم عمیقی نفس. رفتم شخونه در سمت به و دادم تکون رو سرم
 . زدم رو شخونه زنگ
 :گرفت جا لبم یگوشه رنگیكم لبخند شمردونه و بم صدای شنیدن با بعد لحظه چند

  بله؟ -
 :گفتم لبخند همون با

 …رهام منم -
 :گفت خنده با
 .تو بیا ،جاستاین كی ببین به، به -
 بوی و كشیدم عمیقی نفس. بستم سرم پشت رو در و شدم ویال باغ وارد. كرد باز رو در بعد و

 . كردم استشمام وجود تمام با رو یاس گل
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 در پشت. ویال در سمت افتادم راه آروم هایقدم با. گل و درخت از بود پر باغش تمام
 . كنه باز رو در رهام تا ایستادم

 سرتاپام به كه طورهمون و داد تکیه در چهارچوب به لبخند با رهام. شد باز در بعد لحظه چند
 :گفت كردمی نگاه

  شد؟ پیدات طرفا این شما عجب چه خودم، تنهای بانوی به به -
 رو مشکیش لَخت موهای. بود سفید پوستش. شد قفل رنگشمشکی هایچشم توی نگاهم

 . اومدمی بهش خیلی كه باال بود داده
 :گفتم ریزشده هایچشم با
  داری؟ نگهم جاهمین شب تا قراره یا تو بیام ذاریمی -
 :گفت و كرد اشاره داخل به. كنار رفت در چهارچوب از
 .دارم نگه سرپا رو شما بکنم غلط من بانو، بفرما -

 تای یه بودن پایین یطبقه كردن تمیز درگیر كه زن و مرد تا چند دیدن با. شدم ویال وارد
 :گفتم و باال دادم رو روماب
  خبریه؟ -

 :گفت بستمی رو در كه طورهمون
 .دارم مهمونی امشب آره، -
 :گفت و كرد اشاره هامبل طرف به بعد و
 .بشین بیا -

 . نشستم روش و رفتم بود تلویزیون جلوی كه سفیدرنگی مبل طرف به و دادم تکون رو سرم
 :گفتم اخم با. نشست رومروبه هم رهام

 .برم مزاحمتم اگه -
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 :گفت و گرفت گاز رو لبش
 .كردممین باز برات رو در اصالً بودی مزاحم اگه باش مطمئن حرفیه؟ چه این -

 :گفت بود جدیتش یدهنده نشون كه اخمی با. نگفتم چیزی
  خبرا؟ چه -

 :گفتم و كشیدم عمیقی نفس
  برات؟ بگم كجا از. زیاده هم خیلی زیاده، خبر -
 :گفت اخم با. نشست مبل روی كنارم اومد و شد بلند جاش از
 .كن تعریف برام موموبه اول، از -

 جز كردم، تعریف براش رو االن همین تا دیدم رو شهراد كه موقعی از. دادم تکون رو سرم
 با زندگیم داستان از كسی خواستمنمی. بودم كرده تعریف شهراد برای رو زندگیم كه جاهایی

 :گفت اخم با رهام. بشه خبر
 .زده گند حسابی امروز شهراد آقا این پس طور،این كه -

 :گفت و كرد پوفی رهام. نگفتم چیزی و دادم تکون موافقت ینشونه به رو سرم
 جااین منم. كن استراحت یکم اتاق تو باال برو تو... سخته یکم اتفاقا این كردن هضم -

 .كرد باید كارچی ببینم تا كنممی فکر شینممی
 :گفتم و دادم تکون منفی نشونه به رو سرم

 .پیشت مونمنمی شلوغه، سرت امشب رهام، برم خواممی -
 :گفت گردشده هایچشم با
 پیش پایین میای و پوشیمی لباس بعدم... كنیمی استراحت شب تا... اتاق تو باال میری -

 .نداریم حرفم مهمونا،
 :گفتم و زدم پوزخندی
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 .خركیه تعارفاتم -
 :گفتم و شدم بلند جام از بعد و
 .باال میرم من -

 :گفت و داد تکون رو سرش
 .سالمت به -

 كه بود بزرگ خیلی سالن یه شامل پایین یطبقه. رفتم هاپله سمت به و گرفتم ازش چشم
. شد مچاله مقیافه ممعده كشیدن تیر حس با. رفتم باال هاپله از آروم. بود سفید دیزاینش كالً

 :زدم داد حرص با! اوف. كردم نگاه هاپله باقیِ به. كشیدم عمیقی نفس. ایستادم سرِجام
 پله همه این من االن دیگه، بذار شدهخراب این برای آسانسور یه خب نکشتت، خدا رهام -
  باال؟ برم جوریچه رو
 :زد داد خنده با

 …تو برای فقط ذارممی آسانسور یه فرصت اولین تو بانو، شرمنده -
*** 

 شروین خونه تو كه رنگیزرشکی یدكلته همون. شدم خیره خودم به و ایستادم آینه جلوی
 . بودم پوشیده رو بود تنم

 پلکم پشت چشمی خط. بستم سرم باالی محکم و سفت و كردم شالقی لَخت رو موهام
 یخیل و برداشتم رو میز روی قرمز رژ. زدم ریمل هم سرِ پشت چندبار رو هاممژه. كشیدم
 . كشیدم لبم روی پررنگ
 صدای. بیرون رفتم اتاق از گوشیم برداشتن از بعد و كردم پام هم رو بلندم پاشنه هایكفش

 . بود گرفته رو ویال فضای تمام آهنگ بلند
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 سالن دورتادور رو نگاهم. پسر و دختر از بود پر سالن. پایین رفتم هاپله از همیشگیم اخم با
 . چرخوندم

 . كشیدم عمیقی نفس خندیدمی و بود ایستاده دختر چندتا بین كه رهام دیدن با
 . رفتم سالن گوشه میز سمت به خیالبی

 پر لیوان توی رو ازش كمی و برداشتم رو موردنظرم بطری. چرخوندم هابطری بین رو نگاهم
 ـص*قـ*ر پیست به. نشستم قسمت اون خالی مبل روی و برداشتم رو لیوان. ریختم یخ از

 . شدمی پخش داشت اپیکور بده تکون آهنگ. شدم رهخی
 كنار بم صدای شنیدن با. خوردم رو دستم توی نوشیدنی از كمی. زدم بهشون پوزخندی

 :توهَم رفت هاماخم گوشم
 .باالست یکم درصدش دستته تو كه اونی -

 :گفتم و انداختم باال ایشونه خیالبی. نشست مبل دسته روی حرف این گفتن از بعد رهام
 .كنم فراموش رو چیزایی یه لحظه چند برای دارم احتیاج بخورم، خواممی نیست، مهم -
 :گفت اخم با
 .نندازی دردسر تو رو خودت باشه حواست ولی خب؛ خیلی -

 :گفتم و زدم پوزخندی
 ... نمیشه حالیش چیزا این ـت*ـسـ*مـ آدم -
 :گفت آروم. زد زانو پام جلوی اومد و شد بلند مبل دسته روی از
 .شدی مرخص بیمارستان از امروز تازه... نکن... آرادل -

 :گفت و زد پوزخندی. نگفتم هیچی
 .نمیدی گوش حرفم به دونممی -

 :گفتم و زدم نیشخندی
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 .دونیمی كه خوبه -
 . زدم استم رد. بود شهراد. كردم نگاه بهش. شد بلند گوشیم زنگ صدای لحظه همون
 :گفت اخم با رهام

 .نگرانته بده، جواب -
 :گفتم و زدم پوزخندی

 .نیست مهم -
 :گفت و شلوارش جیب تو كرد رو دستش. شد بلند جاش از و كرد پوفی

 .باش خودت مواظب -
 . رفت دخترها همون سمت به و شد رد كنارم از اخم با. دادم تکون مثبت نشونه به رو سرم
 .گرفتم ازش چشم و كشیدم عمیقی نفس

. زدم تماس رد. بود شهراد هم باز. خورد زنگ گوشیم دوباره. شدم خیره دستم توی لیوان به
 باز. شدم بلند جام از. شد مچاله مقیافه تلخیش خاطربه كه كشیدم سر نفس یه رو نوشیدنیم

 شدت به گلوم كه كشیدم سر سرِهم پشت رو لیوان تا دو. ریختم نوشیدنی خودم برای هم
 :گفت و گرفت دستش توی رو موهام هت. ایستاد كنارم پسری. سوخت

 اكستنشنه؟ بلندی، موهای عجب -
 :گفت و زد لبخندی شده هول. كردم نگاه بهش غلیظی اخم با
 .نداشتم جسارت قصد شرمنده، -

 :گفتم و زدم پوزخندی
 .خودمه موهای -
 طورهمون و دادم تکیه میز به. ریختم نوشیدنی خودم برای هم باز بهش توجه بدون بعد و

 . خوردم رو لیوان تلخ محتوای از كمی بودم، شده خیره ـص*قـ*ر پیست به كه



 

 

454 

 

  نوازش رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 آرادل

 :گفت و داد تکیه میز به من مثل هم اون
  آراست؟دل اسمت -

 :گفت و كرد ایاشاره پام به. كردم نگاهش سرد
 .كردیخالکوبی قشنگ خیلی رو اسمت -

 سر رو نوشیدنیم و شدم خیره ـص*قـ*ر پیست به. گرفتم ازش چشم و زدم پوزخندی
 . كشیدم

 هایچشم. بگیرم باال رو سرم دیدنش برای شدم مجبور. ایستاد رومروبه اومد پسره
 . دراره پا از رو دختری هر تونستمی رنگشطوسی

 :گفت آروم. شدم خیره بهش خیالبی

 …خوشگلی خیلی -
 :گفت و شد خم صورتم روی كمی

- my friendمیشی؟ م  
 :گفتم برمیداشتم میز روی از رو نوشیدنی بطری كه طورنهمو و زدم پوزخندی

 !نه -
 :گفت تعجب با
  هستی؟ كسی مالِ مگه چرا؟ -
 :گفتم غلیظی اخم با
 .میگی چی داری بفهم و كن رعایت رو خودت حد هم تو نیستم، كسی مال من -
. شدم خارج ویال از تند هایقدم با. شدم رد كنارش از زدممی تنه بهش كه طورهمون بعد و
. پایین رفتم در جلوی هایپله از. كنم حفظ رو آرامشم تا كشیدم عمیقی نفس باغ به ورودم با
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 ویال پشت سمت به. بود تلخ. شد مچاله مقیافه. خوردم رو ازش كمی و باال آوردم رو بطری
 . رفتم
. كردممی اپید خوبی حس جااین اومدممی هروقت. بود خوشگل خیلیچوبی صندلی یه جااون

 . هیکلیه كه بود مشخص كامالً. ایستادم سرجام بود نشسته صندلی روی كه مردی دیدن با
 گرم داشت بدنم كم كم. بشه پاره داره امکان آن هر رنگشمشکی پالتوی كردممی حس
 بوی شدممی نزدیکش بیشتر هرچی. سمتش رفتم و انداختم باال ایشونه خیالبی. شدمی

 . كنم استشمام تونستممی ربهت رو سیگار
 . دادم لم صندلی روی كنارش، دقیقاً كنم نگاه مرد اون به اینکه بدون و صندلی كنار رفتم
 بطری. كشیدمی رو سیگارش داشت خیالبی. نکرد نگاه بهم اصالً اونم. كشیدم عمیقی نفس

 . خوردم داخلش نوشیدنی از تونستممی كه جایی تا و باال آوردم رو
 عمیقی نفس. شدمی عادی برام داشت كمكم اما سوزوند؛می رو گلوم حدش از بیش تلخی

 . كشیدم
 رو فندك برداشتم، سیگار نخ یه. سمتم گرفت رو فندك و سیگار پاكت حرفی هیچبی مرد
 . گرفتم ازش هم

 پک. كردم روشنش فندك با و لبم گوشه گذاشتم رو سیگار. زمین روی گذاشتم رو بطری
 . زدم بهش عمیقی
 زمین روی از رو بطری. گرفت ازم فندكو و باال آورد دستشو اروم. سمتش گرفتم رو فندك

 . خوردم بازم و برداشتم
 تیر ممعده. بشه بدتر حالم شدمی باعث وزیدمی كه سردی باد. بود شده گرمم خیلی

 . كردمی درد شدت به سرم و كشیدمی
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. كردم نگاه بهش كالفه گوشیم زنگ صدای دنشنی با. زدم سیگار به عمیقی پک خیالبی
 لحنی با و گوشم دم گذاشتم رو گوشی. كردم وصل رو تماس حوصلهبی. بود شهراد هم باز

 :گفتم كشیده
 زنی؟می زنگ هی تو چته -
 :زد داد عصبانیت با

 …شبه نصفه یک ساعت لعنتی رفتی؟ گوری كدوم هست معلوم هیچ -
 . خنده زیر زدم پقی

 :گفت عصبانیت و تعجب با
  كردی؟ ـسـت*مـ -

 :گفتم خندیدممی كه طورهمون
 .گفتیش باحال خیلی كن، تکرار رو حرفت دیگه بار یه دونم،نمی -

 :گفتم كشیده لحنی با. نداد جوابی
  شهراد؟ -

 :گفتم آویزون هایلب با. اومدمی عصبیش هایكشیدن نفس صدای فقط
  قهری؟ -

 :گفت كالفه حرفم به توجه بدون
  كجایی؟ عزیزم، آرا،دل -

 :گفتم و انداختم باال ابرویی
 !كنیمی دعوام میای بگم اگه... نچ -
 :گفت زاری حالت با
  خوبه؟ بخرم، بستنی برات بیرون ببرمت خواممی نکنم، دعوات میدم قول نه -
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 :گفتم خنده با
 .شده دراز گوشام جدیداً -

 شدهمچاله قیافه با. خوردم نوشیدنیم از بعد و زمین رو انداختم رو بود سوخته كه رو سیگارم
 :گفتم

 .تلخه...اخ -
 :گفتم مکث كمی با بعد و
 .خدافظ... كنم قطع خواممی... بریمی سر رو محوصله داری... شهرادی -
 . باال آوردم رو سرم هاكالغ قارقار صدای شنیدن با. كردم قطع رو تماس سریع بعد و

 :گفتم دمخندیمی كه طورهمون
 . اعصابمن رو... كنهمی اذیتم صداشون خیلی -
 :گفتم كردممی اشاره هاكالغ به كه طورهمون. كشیدم سر رو بطری محتوای تمام بعد و
 مثل دقیقاً آسمون... كرد بیرون خونه از رو خواهرام و من بابام بودم بچه وقتی بار یه -

 …سیاه سیاهِ... بود امشب
 :گفتم و كشیدم عمیقی نفس. شد بسته هامچشم رعدوبرق بلند صدای شنیدن با
... ساله پنج بچه تا سه... داشتن حقم خب... ترسوندمی خیلی رو خواهرام كالغا صدای -

  نترسن؟ جوریچه خیابونا تو... شب یک ساعت
 هاكالغ از یکی. باریدمی داشت بارون. كردم باز رو هامچشم صورتم شدن خیس حس با

 . رومونهروب اومد
 و كردم اشاره كالغه به خنده با. نشه خیس تا نشست درخت یشاخه ترینپایین روی دقیقاً
 :گفتم
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 ترس شدت از شبا بگیره، زبون لکنت ماه دو مدت به من خواهر شدن باعث لعنتیا این -
 این انگیزنفرت صدای خاطربه فقط و فقط بخوابه، ترسیدمی شبا آراممدل برد،نمی خوابش

 …لعنتیا
 به شتاب با رو ایشیشه بطری و گرفتم نشونه رو كالغه سریع. شدم بلند جام از بعد و

 . كردم پرت سمتش
 كه طورهمون. شد بیشتر بارون شدت. زمین رو افتاد خراشیگوش یناله با كالغه

 . كالغه سمت رفتم و شدم بلند جام از خندیدممی
 بشه؛ بلند كرد سعی و خورد شدیدی تکون یهو. ودب مونده باز دهنش. ایستادم سرش باالی

 خنده با. بود زنده هم هنوز حال این با ولی بود بریده رو گلوش بدجور شیشه. نتونست ولی
 .شدم خیره بهش

 رو سیگار حرفی هیچبی. شد گرفته جلوم شده روشن سیگاری. بود كرد اثر بدجور نوشیدنی
 . ـم*ـبـ*لـ گوشه گذاشتمش و گرفتم
 . مرد كالغه. زدم سیگار به عمیقی پک. نشه خاموش كه سیگار رو گرفتم رو آزادم دست

 :زدم پوزخندی كنارم مردونه صدای شنیدن با
 .خوبه خیلی گیریت هدف -
 :گفتم پوزخند همون با
  داری؟ انتظاری چه قاتل یه از -

 :گفت و كشید عمیقی نفس
 .جوریهاین لتحا كه زده تاپتوتیپ به بدجور امشب یکی انگار -

 :گفتم و خندیدم
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 من به. بیرون رفته رزیتاجونش با باشه پیشم باید كه موقعی دقیقاً. شهراده اسمش آره، -
 رو دختره دست من چشم جلوی... بعدش ولی كرده؛ فراموشش و نداره دوسِش میگه

 و تگرف رو لعنتی اون دست ولی هست آرادل به حواسم گفت دكتر به. برتشمی و گیرهمی
 .رفت

 سیگارم به ایدیگه پک و كردم نگاه بود شده جاری كالغه گلوی از كه قرمزرنگی خون به
 . زدم

 :گفت و زد پوزخندی
  نه؟ مگه... نامردن -

 :گفتم و زدم نیشخندی

 …خیلی -
 مرده به. گیرهمی آتیش بدنم االن كردممی حس اما بودم؛ شده خیس كالً بارون خاطربه

 . كردم پشت
 . بودن سالن توی كمی جمعیت. كردم باز رو در. ویال سمت افتادم راه نامنظم هایدمق با

 میز اون سمت رفتم كنم نگاه برم و دور به اینکه بدون. نبود خودش حال تو كسهیچ
 . كذایی
 لیوان یه همراه به رو بود بزرگتر همه از كه ایبطری. چرخوندم هابطری بین رو نگاهم

 . برداشتم
 نوشیدنی از پر رو لیوان. نشستم روش و مبل سمت رفتم خوردممی تلو تلو كه ورطهمون
 . كشیدمش سر نفس یه و كردم

 رو گلو كمی فقط. بود شده عادی برام بودن تلخ دیگه چون نبود تلخ خیلی یکی این
 كه جایی تا. خوردن به كردم شروع بطری از و گوشه یه گذاشتم رو لیوان. سوزوندمی
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 جوری یه. كردم جدا دهنم از رو بطری بود نشسته كنارم كه رهام دیدن با. خوردم متونستمی
 :گفتم گیجی با. كردمی نگاهم

  كنی؟می نگاه جوریاین چرا -
 :گفت و شد خم صورتم روی

  خوشگلی؟ قدران چرا تو -
 :گفتم و خندیدم

  بزنی؟ رو مخم خوایمی... عوضی -
 :گفت كشیده لحنی با و كرد ترنزدیک رو خودش رهام. زمین رو گذاشتم رو بطریم

 …برسم چیزی یه به خواستممی فقط من... بزنم؟ رو مخت باید چی برا... نه -
 :گفتم و كردم اخمی. مشونه دور انداخت محکم دستشو كه كشیدم عقب رو خودم كمی

  برسی؟ خواستیمی چی به -
 :گفت و زد نیشخندی

 .دارم دوست رو وت قدران من چرا كه این به -
 :گفتم كشیده لحنی با و انداختم باال ابرویی

 …میگی دروغ -
 :گفت جلو آوردمی رو صورتش كه طورهمون

 ولی... نکنم اعتراف بهت تا گرفتم رو خودم جلوی دوساله... كنممی تحمل دارم ساله دو -

 …االن
 :گفتم كشیده و دهنش جلوی گرفتم رو دستم

 …بشنوم چیزی خوامنمی! هیس -
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. گرفتم محکم رهام كه افتادممی داشتم. رفت گیج سرم كه شدم بلند جام از سریع بعد و
 از. دیدمش زمین روی كه گشتممی نوشیدنیم بطری دنبال گیج. مبل رو نشوند رو من آروم

 . كردمی نگاهم فقط و فقط رهام. خوردم ازش تونستممی كه جایی تا و برداشتمش زمین رو
 . گوشم دم گذاشتم رو گوشی و كردم وصل رو تماس. بود شهراد. خورد زنگ گوشیم

 :گفتم كشیده لحنی با
  نه؟ یا داریبرمی سرم از دست -
 :گفت عصبانیت با
 ...كنم كارتچی دونممی... كنم پیدا رو تو فقط من -

 . گرفت رو وجودم تمام انزجار حس كارش با نزدیکم، آورد رو سرش رهام
 :گفتم آروم. كجام بگم بهش گرفتم تصمیم مرها كار این با
  خب؟... میگم بهت من... شهراد -
 :دادم ادامه مظلوم لحنی با بعد و
  باشه؟... نکن دعوام اومدی فقط -

 :گفت سریع

 …بده رو آدرس فقط تو... باشه -
 :گفت و كشید دستم از رو گوشی سریع رهام كه بگم رو خونه پالك خواستم. دادم رو آدرس

  بری؟ در خوایمی كجا كنیم، حال خوایممی تازه عزیزم؟ جاك -
 :گفتم و خندیدم ـتانه*مسـ

 .برم خواممی... میاد داره شهراد... كنار برو پاشو... نشو عوضی... رهام -
 :گفت و سـیـد*ـو*بـ رو مگونه

 …جااین هستی فعالً -
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. هاششونه رو گذاشتم رو دستم. زمین رو انداخت رو گوشی و كرد قطع رو تماس بعد و
 :گفتم خنده با دادممی هولش عقب سمت به كه طورهمون

 ... رهام نکن -
 :گفتم آروم. زد برق هامچشم رسید ذهنم به كه اینقشه با

 …اتاقت تو بریم پاشو حداقل -
 رو دستم. بایستم سرپا تا كرد كمکم و گرفت رو دستم. شد بلند و خندید خواسته خدا از

 :گفتم و عقب سمت بردم كمی رو سرم. ورشد انداختم
  بکنم؟ باحال كار یه میشه -
 :گفت شل نیش با

 …بکن كشهمی عشقت هركاری -
. دادم فشارش تونستممی تا و كفشش رو گذاشتم رو كفشم یپاشنه و زدم نیشخندی

 . عقب رفت قدم چند و كرد ول رو ـرم*ـمـ*كـ دادمی فحشم كه طورهمون
 :گفتم داشتمبرمی بطری همراه به رو گوشیم كه طورهمون خنده با
 .همیشه برای خداحافظ... متنفرم ازت... هستی عوضی خیلی -
 بهم عصبانیت و حرص با. برداشتم قدم عقب سمت به خوردممی تلو تلو كه طورهمون بعد و

 . كردمی نگاه
 زدم ویال از و مكرد بازش. در سمت چرخیدم كامل و خوردم نوشیدنیم از كمی خیالبی

 . بیرون
 هاییقدم. خوردم نوشیدنیم از هم باز و پایین رفتم هاپله از خیالبی. باریدمی شدت با بارون

 . بودن نامنظم داشتمبرمی كه
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. شدم كوچه وارد و كردم بازش. باغ در سمت رفتم خوندممی آهنگ زیرلب كه طورهمون
 . شکست بدی صدای با و زمین افتاد بطری و دش شل دستم كه كشید تیر ممعده آنچنان یهو

 دادم تکیه دیوار به رو دستم. كردم نگاه زمین روی هایشیشه به درد از شدهمچاله یقیافه با
 . نیفتم تا

 گرفتم گاز محکم رو ـم*ـبـ*لـ. بشن خم كمی زانوهام شد باعث كه كشید تیر بازم ممعده
 . نیاد در صدام تا

 رو پام شیشه انگار. شد قاطی بارون آب با روش قرمزرنگ خون رد. پاهام سمت رفت نگاهم
 . بود بریده

. بود داشته نگه رومروبه رنگیمشکی ماشین. باال آوردم رو سرم روم سفیدرنگ نور افتادن با
 تکیه بهش بتونم تا برداشتم قدم رومروبه دیوار سمت به و گرفتم ماشین از چشم خیالبی

 . نزمی رو بشینم و كنم
 رو هامچشم و سرم رو گذاشتم رو دستم. رفت سیاهی هامچشم لحظه یه برای راه وسط
 . بستم ایلحظه برای
 رو بازوم محکم یکی كه افتادممی داشتم. چرخید سرم دور دنیا لحظه یه برای كردم حس

 و زدم تلخی لبخند شهراد دیدن با. باال آوردم رو جونمبی نگاه. كردم باز رو هامچشم. گرفت
 :گفتم

  گذشت؟ خوش رزیتا پیش -
 :گفت آروم و مگونه رو گذاشت رو آزادش دست. شد خیره هامچشم به نگرانی با
 آوردم؟ سرت به چی من -

 :گفتم و خندیدم تلخ

 …بده حالم... شهراد -
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 :گفت آروم
 .كردممی رو كاراین نباید گذاشتم، تنهات ببخشید دونم،می -
 شد، شل زانوهام. ممعده روی گذاشتم رو دستم. شد مچاله مقیافه مهمعد كشیدن تیر حس با

 كه دستش رو گذاشتم رو دستم. گرفت ـرم*ـمـ*كـ از سریع شهراد كه افتادممی داشتم
 . بود ـرم*ـمـ*كـ روی

 :گفتم عصبانیت با بردارم ـرم*ـمـ*كـ رو از رو دستش كردممی سعی كه طورهمون
 نگفتی تو مگه لعنتی... معرفتیبی هم تو... گذاشتی تنهام هم تو... ادمی بدم ازت... كن ولم -

 رو دستت وقتی چرا بردیش؟ و گرفتی رو دستش امروز چرا پس نداری؟ دوست رو اون دیگه
 نداری غیرت تو مگه... گذاشتی؟ تنهام بده حالم دیدی وقتی چرا نکردی؟ اخم براش گرفت

  ها؟ شناسمش؟می روزه یه فقط كه پسری یخونه یفرستمی رو تنها دخترِ یه... منو كه
 رو موهام روی. كرد ـغـلم*بـ محکم شهراد. نبود خودم دست اصالً زدنم حرف

 :گفت و سـیـد*ـو*بـ

 …كردم غلط... آراممدل كردم غلط -
 :گفتم كردممی نگاه هاشچشم به كه طورهمون. باال آوردم رو سرم

 زیادیه؟ یخواسته... نذاری تنهام خواممی فقط من …خوامنمی رو كردنت غلط من -
 :گفت آروم. چرخید صورتم روی نگاهش. صورتم طرف دو گذاشت رو دستش

  بذارم؟ تنهات جوریچه... منی آرایدل تو... ها؟ گذاشت؟ تنها رو تو میشه مگه -
 رادشه. گفتیمنمی هیچی كدوممونهیچ. بود كرده خیسمون بارون هایقطره. نگفتم هیچی
 گرمی حس با. شد بسته ناخودآگاه هامچشم. تپیدمی محکم قلبم. نزدیک آورد رو سرش

 . گرفت جا لبم یگوشه تلخی لبخند پیشونیم روی ـاش*هـ*ـب*لـ



 

 

465 

 

  نوازش رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 آرادل

 باز رو هامچشم. عقب برد رو سرش لحظه چند از بعد و سـیـد*ـو*بـ رو پیشونیم عمیق
 .هامشونه رو انداختش و آورد در رو پالتوش بکنه نگاهم اینکه بدون. كردم

 بشینم كرد كمکم و و كرد باز برام رو در. ماشین سمت داد هلم و گرفت رو ـرم*ـمـ*كـ
 . زد دور رو ماشین و بست رو در. ماشین داخل
 رو در آروم. داخل نشست و كرد باز رو راننده سمت در. بود روش مخیره نگاه مدت این تمام
 . افتاد راه و بست
 و شد گرم هامچشم بعد چندلحظه. بستم رو هامچشم و صندلی پشت به دادم تکیه رو سرم

 . برد خوابم
*** 

. نکردم باز رو هامچشم ولی شدم بیدار خواب از چشمم به شدیدی نور خوردن حس با
 . توهَم رفت هاماخم شدیدم سردرد خاطربه

 و كردم باز رو هامچشم یگیج با. دادم ماساژشون كمی و هامشقیقه رو گذاشتم رو دستم
 . تخت رو نشستم

 رنگزرشکی دكلته لباس. كردم نگاه تنم توی یهالباس به خودم؟ اتاق تو اومدم كی من
 از قسمتی بود یادم كه چیزی تنها. نداشتم گذشته شب از ایخاطره هیچ. كردم اخم. بود تنم

 . بود دیشب مهمونی
. شدم كالفه سردرد شدت از. نبود یادم چیزی دیگه ونا از بعد. باغ تو رفتم كه موقعی دقیقاً

 . بود شده باندپیچی زانوم پایین. پام سمت رفت نگاهم. شد مچاله مقیافه پام سوزش حس با
 كالفه بود؟ افتاده اتفاقی چه دیشب. شد غلیظ اخمم. بود معلوم هم باند زیر از خون رد

 . شد خشک نزمی روی نگاهم كه پایین بیام تخت روی از خواستم
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 این. خوابه كه دادمی نشون منظمش و عمیق هاینفس. بود كشیده دراز زمین روی شهراد
 . نشستم زمین روی كنارش. شدم بلند تختم روی از تعجب با كرد؟می كارچی جااین

 :گفتم آروم
  شهراد؟ -

 :دادم تکونش كمی و ششونه رو گذاشتم رو دستم. بود خواب خوابِ
 .دیگه اشوپ... شهراد -
 :گفت بود آلودخواب كامالً كه ایشدهبم صدای با

 …بخوابم یکم بذار... آرادل كن ول شهراد جانِ -
 :گفتم و كردم پوفی كالفه خوری؟می قسم چی برای لعنتی

 .بخواب تخت رو پاشو حداقل -
 رتپ رو خودش و شد بلند جاش از آروم. زمین رو نشست كنه باز رو هاشچشم اینکه بدون
 . خوابید و تختم رو كرد

 حموم سمت رفتم حوله و لباس برداشتن از بعد. شدم بلند جام از و زدم كارش به لبخندی
 . اتاقم داخل
 داخل جاهمون رو هاملباس و گرفتم ساعته یک دوش یه. شدم واردش و كردم باز رو درش
 سر تا هاشآستین یاندازه كه مشکی بافت یه با رنگ مشکی چسب شلوار یه. پوشیدم حموم

 . اومدمی هامانگشت
. بودن خیس تقریباً و داشتن نم هم هنوز خب ولی كردم خشک رو موهام كمی حوله با

 و سمتش رفتم آروم. بود خواب هم هنوز شهراد. شدم اتاقم وارد. كردم باز حموم در یواش
 . نشستم تخت روی كنارش
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 رو صورتش روی موی تار چندتا و تشصور نزدیک بردم رو دستم. شدم خیره صورتش به
 . باال سمت فرستادم
 تو. گرفت رو دستم مچ محکم و باال آورد رو دستش یهو كه عقب بیارم رو دستم خواستم
 :گفت بود بسته هاشچشم كهدرحالی حالت همون

 …ها شدی شیطون جدیداً -
 . تخت ور بیفتم شد باعث كه كشید دستمو یهو. نگفتم چیزی و كردم ایخندهتک

 :گفتم خنده و تعجب با
  دیوونه؟ كنیمی كارچی -
 :گفت اخم با
 . كنیممی صحبت بعداً... بخواب هم تو... بخوابم بذار! هیس -

 :گفتم و كردم ایخندهتک

 …بده رو بالش حداقل -
 :گفت و انداخت باال ابرویی

 …بخوابی بالش بدون همیشه زندگی تو كن سعی!... نچ -
. اومدمی خوابش خیلی انگار. نگفتم چیزی و كردم ایخندهتک. خوابید سقف به رو بعد و

 به نسبت كردم سعی. شدم خیره بهش و كردم سرم گاهتکیه رو دستم. كشیدم عمیقی نفس
 . باشم توجهبی قلبم محکم كوبش

 به رو شهراد مثل. بود بعدازظهر دو. ساعت سمت رفت نگاهم. كردم اخمی دیروز یادآوری با
 . بستم رو هامچشم و كشیدم دراز قفس

. كشیدم عمیقی نفس. چشمم جلوی اومد دیدم هم با رو شهراد و رزیتا كه هاییصحنه تمام
 . كنم فکر چیزی به خواستنمی دلم اصالً
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 خوابم و شد گرم هامچشم بعد لحظه چند. بخوابم كردم سعی. بودم شده خسته جورایی یه
 . برد

*** 
. بپره سرم از خواب كامالً شد باعث كه كردم ایعطسه دماغم به چیزی خوردن حس با

 گاهتکیه رو دستش. كردم نگاه خندیدمی كه شهرادی به حرص با و كردم باز رو هامچشم
 . بود گرفته آزادش دست توی رو موهام از ایتیکه و بود كرده سرش

 :گفت و باال داد رو ابروش تای یه

 …بخیر ظهر -
 :گفتم و دادم تکون رو رمس گیج حالتی با
  چنده؟ ساعت -

 …بعدازظهر شیش -
 :گفت آروم شهراد. بخوابم كردم سعی و بستم رو هامچشم دوباره خیالبی
  آرا؟دل -
  هوم؟ -

 :گفت كردمی نوازششون كه طورهمون و موهام رو گذاشت رو دستش
  كردی؟می اركچی خونه اون تو دیشب كنی تعریف من برای بشی بلند خواینمی -

 و كشیدم ایخمیازه. باشم توجهبی موهام روی دستش حركت به نسبت كردم سعی
 :گفتم آلودخواب

 …افتاده اتفاقی چه دیشب داری خبر تو كردممی فکر من... نمیاد یادم هیچی دیشب از -
 :گفت و كشید عمیقی نفس

 …كنی تعریف برام رو یزچ همه صبح امروز داشتم انتظار. نصفه ولی دیشب از دارم خبر -
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 :گفتم بود گیجی از حاصل كه اخمی با. كردم باز رو هامچشم
 .نمیاد یادم هیچی كن باور شهراد -

 :گفت رنگیكم لبخند با و مگونه رو گذاشت رو دستش
 .دونممی -

 :گفت و كشید عمیقی نفس. نگفتم چیزی
 .زد زنگ مهناز عمه بودی خواب وقتی -
 :گفتم فتهر باال ابروهای با
  خب؟ -
 به بفهمن و بخونن رو نازی نامهوصیت تا جااین بیان امشب فامیل كل با خوانمی گفت -

 !چیزی یه فقط. برسن خونه كارای به بیان تا كردم خبر رو بقیه و ربابه منم. رسیده چی كی
 :گفتم اخم با
  چی؟ -

 :گفت و كرد اخمی متقابالً
  باشه؟ و،نش عصبانی گفتن چیزی حرفی اگه -

 :گفت آروم. نگفتم چیزی و دادم تکون مثبت نشونه به رو سرم. فهمیدم رو منظورش
  بگی؟ بهم چیزی دیشب بهراجع خواینمی -

 :گفتم و انداختم باال ابرویی
 .میاد یادم شبقیه حتماً بگو، دونیمی كه جایی تا تو نمیاد، یادم هیچی -

 :داد ادامه اخم با. كرد تعریف رو بود افتاده اتفاق دیشب كه هرچی و كشید عمیقی نفس
 خواب تو. آوردمت جااین تا و كردم ـغـلت*بـ ویال رسیدیم وقتی. برد خوابت ماشین تو -

 یاد... ولی میگی؛ هذیون داری ایخسته خیلی چون كردم فکر خودم با گفتی،می هذیون
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 رفتی، كما به و كردی شنجت كه موقعی همون. افتادم بودی كرده ـسـت*مـ كه آخری دفعه
 .موندم كنارت همین برای
 هم روی محکم رو هامچشم و گرفتم رو سرم اخم با. كردمی درد سرم. نشستم تخت روی
 . دادم فشار
 :گفت و نشست كنارم شهراد. اومدنمی یادم هیچی. بود خالی كامالً مغزم

 .میاد یادت باالخره نیار، فشار خودت به خیلی آرا،دل باش آروم -
 :گفت اخم با و شد بلند تخت روی از شهراد. نگفتم چیزی و دادم تکون رو سرم كالفه

 .بشم حاضر امشب برای میرم من -
 و كرد باز رو در. رفت اتاقم در سمت به و كشید عمیقی نفس شهراد. دادم تکون رو سرم
 . بیرون رفت
 رو درش و رفتم دستشویی متس به. شدم بلند تخت روی از و كردم پوفی. بست رو در آروم

. رفتم كمدم سمت به. بیرون اومدم صورتم و دستم شستن از بعد و شدم واردش. كردم باز
 . تخت رو كردم پرت و آوردم در توش از رو رنگم مشکی پیراهن

 شونه روی شد تموم وقتی. موهام كردن شونه به كردم شروع و نشستم آرایش میز پشت
 ته و برداشتم میز روی از رو رنگمشکی كش. بافتن به مكرد شروع و ریختمشون چپم

 . هاملباس كردن عوض به كردم شروع و شدم بلند جام از. بستم باهاش رو موهام
 عوض رو هاملباس دوباره حرص با. شدم پام بودن باندپیچی متوجه پوشیدم كه رو پیراهنم

 سمت رفتم و كردم پام رو لندمب پاشنه هایكفش. پوشیدم رو قبلیم هایلباس همون و كردم
 به رو رنگصورتی مات رژ. زدم ریمل رو هاممژه و كشیدم نازك چشمی خط. آرایش میز
 . پایین رفتم هاپله از اخم با. بیرون اومدم اتاق از گوشیم برداشتن از بعد و زدم هاملب

 :گفت لبخند با. سمتم اومد دیدنم با ربابه
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  خانوم؟ ندارین میل چیزی -
 :گفتم و دادم تکون رو رمس
 . كنهمی درد سرم بیار، قهوه -
 حال در هامستخدم یهمه. رفت آشپزخونه سمت به و شد دور ازم چشم یكلمه گفتن با

 . بودن خونه گردگیری
 رو گوشیم. نشستم كنارش مبل روی و رفتم شومینه سمت به. گرفتم ازشون رو سردم نگاه

 . هامشقیقه رو شتمگذا رو دستم و پام روی گذاشتم
 رد چشمم جلوی از فیلم مثل اتفاقات تمام یهو. دیشب بهراجع كردن فکر به كردم شروع
. كردنمی خودنمایی ذهنم توی رهام كارهای و هاحرف و كالغ اون كشتن یصحنه. شدن
 !عوضی رهامِ. شد مشت دستم

 …خانوم بفرمایید -
! لعنتی. لیوان دور گرفتم رو سردم هایدست. گرفتم بهربا از رو قهوه و كردم باز رو چشمم

  زدی؟ كه بود حرفی چه این آخه رهام
 زدم شهراد به دیشب كه هاییحرف یصحنه. آتیش به دوختم رو مكالفه نگاه و كردم پوفی
 . چشممجلوی اومد

  آرا؟دل -
 :گفت نگرانی و اخم با. كردم نگاه بود ایستاده كنارم كه شهرادی به
  پریده؟ رنگت چرا خوبی؟ -

 :گفتم و زدم پوزخندی

 …حالم به زده گند بیای تو اینکه قبلِ یکی دیشب اومد، یادم االن -
 :گفت ریزشده هایچشم با
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 دیگه؟ بود رهام اسمش كه همونی -
 مقهوه از كمی. شد دور ازم و گفت آهانی زیرلب. دادم تکون مثبت ینشونه به رو سرم

 سر نفس یه رو تمامش همین برای نداشتم رو بخورمش ذره ذره اینکه یهحوصل. خوردم
 . كشیدم

 بازش و ویال در سمت رفتم آروم هایقدم با. میز رو گذاشتم رو لیوان و شدم بلند جام از
 تو كمی افتاد تنم به كه لرزی با. بود سرد هوا. كشیدم عمیقی نفس و شدم باغ وارد. كردم
 . شدم مچاله خودم

 نگاهم. مچونه زیر گذاشتم رو دستم. نشستم داخلش صندلی روی و رفتم آالچیق سمت به
 . چرخید باغ دورتادور رو

 كمی رسید بهم وقتی. سمتم اومد دو با. كردم ایاشاره امیر به. بودن اومده بادیگاردها تمام
 :گفت و كرد خم رو كمرش

 …خانوم بفرمایید -
 :گفتم اخم با
  ره؟دخت اون از خبر چه -

 :گفتم و زدم پوزخندی كه كرد نگاهم گیج
 .داد اطالعات بهم كه همونی شروین، زنِ میگم، رو لیال -

 :گفت و داد تکون رو سرش
 ایچاره خب ولی گیرهمی رو پسرش یبهونه خیلی. بود قبالً كه جاییههمون هنوزم آهان، -

 .نداره موندن جز
 :گفتم جدیت و اخم با و كشیدم عمیقی نفس

 .بده انتخاب حق دوتا بهش -
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 :گفتم و زدم پوزخندی بعد و
 .كنه كفایت موندن زندانی همین به یا بمیره، یا -

 :گفت و داد تکون رو سرش
 .چشم -
 .بری تونیمی -

 كه شدم خیره گوشیم خاموش صفحه به. گرفتم ازش رو سردم نگاه حرف این زدن از بعد
 . خورد زنگ لحظه همون

 دم گذاشتم رو گوشی. كردم وصل رو تماس. باال دادم رو ابروم تای یه نیما اسم دیدن با
 :گفتم اخم با و گوشم

 .شنوممی -
 :گفت و زد صداداری پوزخند

 .سالم -
 رو خودش واقعیِ رفتار داشت تازه نیما انگار. اومدنمی خوشم باهاش صحبتیهم از اصالً

 !من كردن خرد با هم اون. دادمی نشون
 :گفتم كالفه و كردم پوفی

  داشتی؟ كاری... علیک -
 :گفت آروم. كنه حفظ رو خودش آرامش داشت سعی انگار. كرد سکوت و كشید عمیقی نفس

 خبر تا تهران بیام فرداپس قراره كنم، دعوت مهمونی به رو شهراد و تو خواستممی آره، -
 .بگیرم مهمونی و بدم رو ازدواجم

 :گفتم سرد. مرد این بودن عوضی شدت از مبزن قهقهه خواستمی دلم قدرچه
 .برام كن اس رو بگیری مهمونی قراره كه جایی آدرس. كنممی قبول رو دعوتت اكی، -
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 خونه این تو رو مهمونی تونهنمی كه فهموندم بهش آخرم حرف این با. زدم نیشخندی
 . بگیره

 :گفت حرص با
 .خدافظ برات، كنممی اس خب، خیلی -

 هامدست با رو صورتم و میز رو كردم پرت رو گوشی. كردم قطع رو ماست حرفی هیچبی
 هم اول از. كنهمی همراهیم و باهامه آخرش تا كردممی فکر كه كسی! نیما از اینم. پوشوندم

 . گفتممی بهش چیزی نباید
 هایقدم با. زدممی یخ داشتم هم من و بود سرد واقعاً هوا. شدم بلند جام از و كردم پوفی
 . رفتم ویال سمت به آروم

 با. كرد باز رو در ربابه. شد زده خونه زنگ لحظه همون. شدم ویال وارد و كردم باز رو در
 . ایستادیم ورودی در كنار ربابه و شهراد

 فقط سالمشون جواب در. شدن ویال وارد تهرانی خاندان كل و شد باز در بعد لحظه چند
 . دادممی تکون رو سرم

 .زدم پوزخندی نفر رینآخ ورود با
 ازش شدت به و بود مهنازعمه دخترِ آتوسا. شد ویال وارد ـوه*ـشـ*پرعـ لبخندی با آتوسا
 . بودم متنفر

 و شد بلند پا پاشنه روی چندشش لبخند همون با اون اما كرد؛ سالم بهش اخم با شهراد
 . سـیـد*ـو*بـ رو شهراد یگونه

 :گفت و كرد نگاه بهم پیروزمندانه لبخندی با. رومروبه اومد آتوسا. شد مشت هامدست
 .عزیزم سالم -

 :گفت و دهنش رو گذاشت رو دستش بهت با كه كردم نگاهش فقط
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 بد تقیافه خیلی االن نداشتی رو دماغ این اگه خوبه، دماغت فرم قدرچه جون، آرادل وای -
 .شدمی
 شهراد به نگاهی نیم. زنهمی حرفی همچین یه كنه عصبیم اینکه برای فقط دونستممی

 . انداختم
 :وگفتم زدم حرفش به نیشخندی. كردمی نگاه آتوسا به شده گرد هایچشم با
 .شده عمل خوب خیلی شمام دماغ... عزیزم مرسی -
 و گرفت گاز رو ـش*ـبـ*لـ حرص با. شدم خیره بهش ـه*ـنـ*ـیـ*سـ به دست بعد و

 . كرد اهنگ بهم خنده با شهراد. شد دور ازمون
 روش و رفتم شومینه كنار خالیِ مبل سمت به. شدم رد شهراد كنار از و انداختم باال ابرویی
 . نشستم

 سنگینی. بود كناریش با زدن حرف مشغول هركسی. پذیرایی به كردن شروع هامستخدم
 . كردمی اذیتم بعضیاشون نگاه
 مرد به رو اخم با و كرد ایرفهستک نازی بزرگ دختر مهناز،عمه ان؟جوریاین چرا اینا

 :گفت كنارش غریبه

 …حمیدی آقای كنید شروع -
 . بودمش ندیده حال به تا كه عجیبه. بوده نازی وكیل حمیدی كه شدم متوجه حرفش این با

 رو نگاهم. درآورد رو سفیدرنگی بزرگ پاكت كیفش توی از و داد تکون رو سرش حمیدی
 . چرخوندم سالن دورتادور

 و كرد صاف رو گلوش. دوختم حمیدی به رو نگاهم. زدم پوزخندی چشمشون برق رخاطبه
 . خوندن به كرد شروع
 . نبود كسهیچ برای اعتراض جای و بود شده تقسیم همه بین مساوی طور به چیزهمه
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 .دوختم بهش رو نگاهم آتوسا صدای با. بود گذاشته برام رو هاشماشین و شركت فقط نازی
  میشه؟ چی هستیم توش االن كه ایهخون این پس -

 :گفتم و زدم پوزخندی
 .بگیره تصمیم براش كسی نبود قرار اولم از منه، نام به خونه این -
 :گفت حرص با
 .نیست تو مال جااین یعنی پس خریدی، نازی پول با رو خونه این -

 :گفت اخم با شهراد
 .آراستدل اسم به سندش كه اینه مهم ولی شده؛ خریداری مامان پول با جااین درسته، -

 :گفت محکم شهراد كه بزنه حرفی خواست آتوسا
 .نباشه حرفم -

 از پیام یه. ویبره رو رفت لحظه یه برای گوشیم. نشست لبم یگوشه پیروزمندانه لبخندی
 .باال دادم رو ابروم تای یه. كردم باز رو پیامش. بود داده آدرس احتماالً. بود اومده برام نیما
 . بگیره مهمونی خواستمی شمال ویالی توی

! كنهمی كارچی داره فهمهنمی احمق یپسره. كردم قفل رو گوشی یصفحه و زدم پوزخندی
 . باال آوردم رو سرم

 زدم بهش پوزخندی. كردمی نگاه بهم غلیظی اخم با. خورد گره آتوسا حرصیِ نگاه به نگاهم
 . شدم بلند جام از و

 رو شام ترتیب خودش كه گفتم ربابه به رو اخم با. شدم واردش و رفتم هآشپزخون سمت به
 .برن حاالها حاال نبود قرار انگار بود معلوم پوشیدنشون لباس طرز از كه جوراون چون بده؛

 خیره آتیش به و نشستم شومینه كنار دقیقاً یعنی قبلی، جایهمون. اومدم بیرون آشپزخونه از
 . شدم
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 . كردمی اظهارنظر خودش برای كسی هر. بود مجددش ازدواج و یمان طالق سرِ بحث
 شد قرار پسرها از یکی پیشنهاد به نبود؟ ترجذاب این از بحث. شدم خیره بهشون اخم با

 . بشن مشغول و بذارن آهنگ
 فضای كل آهنگ صدای بعد لحظه چند. رفتن ضبط سمت به دیگه پسر چندتا و شهراد
 . گرفت رو خونه
 به دوختم رو مكالفه نگاه. ـصیدن*قـ*رمی باید حتما رفتنمی هرجا. بود ادتشونع كالً

 . گوشیم
 قفل رو گوشی. نداشتم خودم كردن سرگرم برای ایبرنامه هیچ توش. كردم باز رو قفلش
 این. كردم تعجب. كردمی نگاهم اخم با داشت هم هنوز آتوسا. باال آوردم رو سرم و كردم
  وریه؟جاین چرا دختره

 وسط كه كسایی سمت رفت نگاهم. گرفتم ازش چشم خیالبی. بود جوری یه نگاهش
 . بود رفته سر شدت به محوصله. ـصیدن*قـ*رمی

 زنگ دوباره. زدم تماس رد و كردم اخمی. بود رهام. كردم نگاه بهش گوشیم زنگ صدای با
 . زد

 رد حوصلهبی. شدم باغ وارد. ردمك بازش و رفتم در سمت به. شدم بلند جام از و كردم پوفی
 كردم وصل رو تماس. زد زنگ دوباره. رفتم پشتی باغ سمت به آروم هایقدم با. زدم تماس

 . گوشم دم گذاشتم رو گوشی و
 :گفتم عصبانیت با
  زنی؟می زنگ هی چته -

 :گفت شرمنده
 .كنممی كارچی دارم نفهمیدم بودم ـسـت*مـ خدا به آرادل -
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 :گفتم خشم با و ظیغلی اخم با
 برو بکنی؟ خوادمی دلت غلطی هر ـی*ـتـ*ـسـ*مـ وقتی قراره مگه... بودی كه بودی -

 …آشغال نمیارم سرت بالیی كن شکر رو خدا
 :گفت و كرد پوفی

 .نگیر ازم رو خودت... رو كاراین نکن... آرادل -
 تو. زدن قهقهه بلند بلند به كردم شروع عصبی حالت با. بگیرم رو خودم جلوی نتونستم

 :گفتم حالت همون
 نبود معلوم كردمنمی له رو پات دیشب اگه عوضی. داری رو خیلی... رهام داری رو خیلی -

 .آوردیمی سرم بالیی چه
 :گفتم عصبی و جدی بعد و
 .كنممی رو گورت خودم بیای اگه نیا، من طرف دیگه -
 . نشستم كنارم صندلی روی. بیرون دادم محکم رو نفسم. كردم قطع رو تماس سریع و

 من فقط دیگه االن! لعنتی. پوشوندم هامدست با رو صورتم و پاهام رو گذاشتم رو گوشی
 . میالد و شهراد و بودم
 رو دستم. كنه اسکن تونسته چی ریزش دستگاه اون با بفهمیم تا بذاریم میالد با قرار یه باید

 . برداشتم صورتم روی از
 گوشیم لحظه همون. بشه سردم كمتر تا كردم باز رو موهام همین برای بود، سرد خیلی هوا

 . خورد زنگ
 رو گوشی. كردم وصل رو تماس اخم با. خورهمی زنگ گوشیم قدرچه. بود ناشناس شماره

 :گفتم و گوشم دم گذاشتم

 …الو -
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 آرادل

 :شد ترپررنگ اخمم میالد صدای شنیدن با
  نمیده؟ جواب رو گوشیش چرا كجاست؟ شهراد... آرادل میالدم -

 :گفتم كردممی نگاه آسمون به كه طورهمون
 راه رو بکوبشون و بزن بساط االنم. ارث تقسیم برای اومدن فامیال ست،خونه داخل شهراد -

 …نشنیده رو گوشیش صدای شهراد بلنده آهنگ صدای چون احتماالً. انداختن
 :گفتم مکث با بعد و
  داشتی؟ كاری -

 :گفت و دكر پوفی
 جاسوس كردمی دنبالمون داشت دیروز كه مرده اون. بدم خبری یه بهتون خواستممی آره، -

 .نبود شروین
 :گفتم اخم با
  فهمیدی؟ كجا از تو چی؟ یعنی -
 هزار با. بود كشته رو خودش مرده كه جایی رفتم هم من رفتین شهراد و تو كه این از بعد -

 با گوشیش رمز شکر رو خدا. برداشتم رو گوشیش بمونه نگشتما اثر جای اینکه بدون بدبختی
 آخرین حرفا، این خیالبی. كنم باز رو گوشیش تونستم راحت همین برای. بود انگشتش اثر

 .تو یپسرخاله یعنی بوده؛ آرتان نام به فردی با داشته مرد این كه تماسی
 :گفتم تعجب با
 !آرتان؟ -
 :دادم ادامه عصبانیت با بعد و
  دارن؟برنمی من سر از دست اینا چرا -

 :گفت و كرد پوفی
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 بهمون ضرری وقتی. بکنه خوادمی كه هركاری بذار نکن، اذیت رو خودت خیلی. خیالبی -
  بخوریم؟ حرص الکی چرا زنهنمی

 :گفتم و بستم رو هامچشم. پیشونیم رو گذاشتم رو آزادم دست

 …دردسره فقط نآرتا من نظر از نباش، خیالبی قدران -
 :دادم ادامه و كردم پوفی

 !سرشه تو اینقشه چه باز دونهمی خدا -
 :گفت جدی

 .آرادل نمیاد پیش مشکلی -
 :گفتم و دادم تکون رو سرم

  كردی؟ پیدا چی شروین خونه تو از دستگاهت، اون با اینا، خیالبی -
 :گفت و زد نیشخندی

 …پنجره و در تعداد تا گرفته كنهمی قایم رو مداركش كه جایی از چی، همه -
 :بگیرم رو شیطانیم لبخند جلوی نتونستم

 .كنیم مشخص رو چیز همه تا بذاریم قرار یه باید فرصت اولین تو -
  نداری؟ كاری برم، من دیگه خب. حتماً -

 :گفتم و دادم تکون منفی نشونه به رو سرم
 .ممنون اطالعاتتم بابت... نه -
 .ظخداحاف بود، وظیفه -

 به. شدم بلند جام از و كشیدم عمیقی نفس. كردم قطع رو تماس و گفتم خدافظی زیرلب
 پسر تا پنج حدود. ایستادم جام سرِ پسر چندتا قهقهه صدای شنیدن با كه رفتم در سمت
 . بود جزوشون هم شهراد كه بودن
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 رو من كه االب آورد رو سرش لحظه یه برای شهراد. بیرون رفتنمی داشتن انگار. كردم اخم
 :گفت اخم با. سمتم اومد دو با بعد و گفت چیزی پسرها به رو. دید

 .گردیمبرمی زود داریم، كوچیک كار یه بیرون ما -
 :گفتم گردشده هایچشم با
  بذاری؟ تنها آدم همه این با رو من خوایمی -
 كارم. كمتر ایدمش تازه باشم، جااین دیگه نیمه و ساعت یه تا میدم قول بهت من آرادل -

 .كشهنمی طول خیلی
 :گفتم یهو كه بره خواست. دادم تکون رو سرم اجبار با
 ...شهراد -

 :گفت و سمتم برگشت
  جانم؟ -

 :گفتم زدههول لبخندی با بهش؟ بگم چی االن! سرم تو خاك. شدم دستپاچه
 !باش خودت مراقب... آهان... چیزه -

 چه این آخه. پیشونیم تو كوبوندم یکی دست با و دادم فشار هم روی محکم رو هامچشم
  زدم؟ من كه بود حرفی
 :گفت خندیدمی كه طورهمون

  چی؟ دیگه... چشم -
 :گفتم بگیرم رو شلم نیش جلوی كردممی سعی كه طورهمون

 .خداحافظ هیچی، -
 :گفت خنده با شدمی دور ازم كه طورهمون

 .خداحافظ -
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. كشیدم عمیقی نفس. افتادن راه و شدن شهراد ماشین رسوا شونهمه. رفت پسرا سمت به
 . شد بلند نهادم از آه عظیم جمعیت اون دیدن با. كردم بازش و رفتم ویال در سمت به

*** 
 هامهمون. بود نیومده هنوز شهراد و بود دوازده ساعت. رفتممی راه سالن وسط استرس با

 . بخوابن كه نرفت هم هامستخدم تمام و بودن رفته یازده ساعت
. بود مخم رو حسابی كه بود كفشم پاشنه صدای شکستمی رو سالن سکوت كه چیزی تنها

 شهراد گوشی به دوباره. سالن یگوشه كردم پرتشون و درآوردم رو هامكفش عصبانیت با
 . زدم زنگ

 كم دشهرا دیدن با. شد باز آروم سالن در. كنارم مبل رو كردم پرت رو گوشی. دادنمی جواب
 . دهنم تو بیاد قلبم بود مونده

 از و بود شده پاره پیراهنش. بود شده مچاله درد شدت از شقیافه و بود گرفته رو پهلوش
 . اومدمی خون پیشونیش

 آروم رو در. بخورم تکون جام از تونستمنمی كه بود شده وارد بهم شوك دیدنش از قدران
 . كنارش مبل رو انداخت رو خودش و شد سالن وارد زدمی لنگ كه طورهمون و بست
 :گفتم نگران. ایستادم سرش باال و سمتش رفتم آروم. بود ندیده رو من هنوز انگار

 ! وضعیه؟ چه این شهراد، -
 :گفت و زد لبخندی درد با. باال آورد رو سرش

 !بیداری كه تو... اِ -
 :گفتم عصبانیت با
  باشی؟ خودت اقبمر بود قرار جوریاین كردی؟ دعوا كی با -

 :گفتم اخم با. زدم زانو پاش جلوی نگران. پهلوش رو گذاشت رو دستش و گفت آخی
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 …كن باز رو هاتـه*ـمـ*كـ*د -
 :گفت تعجب با
  چرا؟ -
 :گفتم عصبانیت با
 .كردی كارچی خودت با ببینم خواممی -

 دادم رو لباسش ومآر. كرد باز رو پیراهنش پایین ـه*ـمـ*كـ*د چندتا و گفت آهانی زیرلب
 . نیاد در صدام تا دهنم رو گذاشتم رو دستم پهلوش دیدنش با. كنار
 شده سیاه و كبود كامالً دورش كه بود اومده وجود به رنگ قرمز بزرگ دایره یه پهلوش روی
 . بود

 با. شدم هول. شد بلند آخش صدای كه ـوش*ـلـ*ـهـ*پـ به زدم رو انگشتم سر آروم
 :گفتم دستپاچگی

 …بیمارستان ببرمت پاشو -
 :گفت درد با و داد تکون منفی نشونه به رو سرش

 …نیست الزم -
 :گفت شل نیش با بعد و
  دیدی؟ پکاموسیکس -

 رد خرد اعصابی با. بود رهام. كردم سکوت گوشیم زنگ صدای با كه بدم فحشش خواستم
 . زد زنگ دوباره بالفاصله كه زدم تماس
 بلندی نسبتاً صدای و عصبانیت با و گوشم دم گذاشتم رو گوشی. كردم وصل رو تماس
 :گفتم

 زنی؟می زنگ هی مرگته چه -



 

 

484 

 

  نوازش رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر
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 …براش دارم بگو آشغال یپسره اون به -
 اخمی گنگی با. كرد قطع رو تماس چی؟ یعنی. كردم نگاه شهراد به متعجب. شد باز اخمم
 :گفتم و كردم

  كردی؟ دعوا رهام با رفتی تو -
 :گفت و داد تکون مثبت نشونه به رو سرش و زیدگ رو ـش*ـبـ*لـ
 از اونم شد، پرت حواستم لحظه یه وسطا اون فقط. زدیمش هابچه با كلی... آره -

 .پهلوم تو كوبوند رو شمجسمه محکم و كرد استفاده پرتیمحواس
 :گفتم خشم با و كردم مشت رو هامدست

  آخه؟ جااون رفتی چرا! داشتن رو بزنی آسیب خودت به اینکه ارزش اون لعنتی -
 :گفت درد با و شد جاجابه مبل رو كمی

 .دستش كف گذاشتم رو حقش رفتم منم كرد،می ازی*درـت*سـ*د بهت داشت دیروز -
 :گفتم و شدم خیره بهش ـه*ـنـ*ـیـ*سـ به دست و جلو دادم كمی رو هامـب*لـ حرص با
  كنم؟ كارچی باهات من االن شهراد -
 :گفت تلخی لبخند با
 .كنم نگاهت فقط من جااین بشین تو هیچی، -

 :گفتم و شدم بلند جام از. تپیدمی محکم قلبم. شد باز اخمم
  نخورده؟ سرت به مجسمه مطمئنی -
 :گفتم بشه بلند جاش از كردممی كمکش كه طورهمون و
 .میگی زیاد پرت و چرت آخه -

 :گفت درد با. هوا رفت آخش صدای كه كرد ایخندهتک. مشونه دور انداخت رو دستش
 !گیرهمی درد پهلوم... دختر منو نخندون -
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 :گفتم و شدم خیره بهش حرص با
 .نکنی كارا این از دیگه گیریمی یاد جوریاین! بهتر -
 :گفت و باال داد رو ابروش تای یه
 !دردنکنه دستت -
 به. رسیدیم هاپله باالی به. زدم غر نم قدرچه راه تو كه بماند. رفتیم باال هاپله از سختی با

 دراز تختش رو و بشه اتاق وارد تا كردم كمکش. كردم باز رو در آروم. رفتیم اتاقش سمت
 :گفتم اخم با شدم مطمئن جاش بودن راحت از وقتی. بکشه

 اون چون بکشی درد باید فردا تا بگم باید پهلوتم برای بیارم، زخم چسب سرت برای میرم -
 .بیمارستان بریم رارهق موقع

 :گفت شل نیش با
  میشه؟ باحال تقیافه قدرچه خوریمی حرص وقتی دونستیمی -
 :گفتم حرص با

 …میگی چی تو میگم چی من -
 درد با كه طورهمون. بستم محکم اتاقشو در و شدم رو راه وارد. رفتم اتاق در سمت به بعد و

 :زد داد خندیدمی
 .شودمی گلستان دنیا دختران بمیرند گر... زخاك یدرو گلی دختری بمیرد گر -

 دستم. كردم باز رو در شتاب با. خوندن پرت و چرت به كنهمی شروع نکنم كاری اگه دیدم
 :گفتم و بینیم جلوی گذاشتم سکوت عالمت به رو
 ثانیاً خونی؟می آهنگ بلند صدای با داری تو وقتاون خوابن همه دیوونه كه اوالً! هیس -
 .شودمی وفادار دنیا پسران بمیرند گر... شودمی كم وفا بی یک پسری بمیرد رگ

 :گفت و خندید
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 !كنی برخورد درست عشقم با باید نخوندم آهنگ خوایمی اگه -
 :گفتم تعجب با
  عشقت؟ -

 :گفت جدیت با و داد تکون رو سرش
 منم نباشه در اصالً. من عشقِ دره، این آرادل آراست،دل این در... شو آشنا عشقم با -

 !نیستم
 . پایین رفتم هاپله از تند تند. بیرون اومدم اتاق از و كردم نثارش ایدیوونه حرص با

 چسب باالخره تا هاكابینت داخل گشتن به كردم شروع. شدم آشپزخونه وارد. شده خل پسره
 .كردم پیدا رو

 وارد. باال رفتم یکی دوتا رو هاپله. ونبیر اومدم آشپزخونه از دستمال و بتادین برداشتن از بعد
 تختش كنار میز روی ذاشتممی رو چسب و دستمال بتادین، كه طورهمون. شدم شهراد اتاق

 :گفتم اخم با
 . كنم ضدعفونی رو زخمت كه بشین -

 رفتم. ریختم بتادین دستمال، سر رو كمی. تخت رو نشست كردمی واوخآخ كه طورهمون
 آخی با كه زخمش جای كشیدم رو دستمال آروم. پیشونیش نزدیک بردم رو دستمال. كنارش

 . عقب كشیدم رو دستم سریع گفت كه
 محکم رو هاشچشم لحظه چند برای. شدم خیره بهش نگران و رفتم گاز رو ـم*ـبـ*لـ

 . داد فشار هم روی
 :گفت درد با و كرد مشت محکم رو دستش

 …آرادل بکن رو كارت زود -
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 با. گرفت گاز محکم رو لبش. زخمش رو كشیدم رو دستمال دوباره و دادم کونت رو سرم
 . كردم ضدعفونی و تمیز رو زخمش وسواس

 كارها این داشتم كه مدتی تمام توی. پیشونیش به زدم رو زخم چسب شد تموم كارم وقتی
 . كردمی ترراحت خیلی رو كارم این و بود بسته رو هاشچشم كردممی رو

 :گفتم و كشیدم عمیقی نفس. برداشتم عقب سمت به قدمی
 هم وقتی. شمال میریم بعدم پهلوت، برای بیمارستان میریم اول هم فردا بخوابی، تونیمی -

 .برسیم موندهعقب كارای به تا شركت میریم برگشتیم
 اومدم اتاقش از بتادین و دستمال برداشتن از بعد. داد تکون مثبت ینشونه به رو سرش

 . بستم رو درش و نبیرو
 و میز رو گذاشتم رو بتادین و دستمال. رفتم آشپزخونه سمت به. رفتم پایین هاپله از آروم

 . بیرون اومدم
 واردش. كردم باز رو درش و اتاقم سمت رفتم آروم. باال یطبقه رفتم. اومدنمی خوابم اصالً
 . رفتم اتاقم میز سمت به و شدم
 هم رو تختم روی نازك پتوی. برداشتم میزم كشوی توی از دكفن همراه به رو سیگار پاكت

 هامكفش. پایین اومدم یکی دوتا رو هاپله و بستم آروم رو در. بیرون اومدم اتاق از و برداشتم
 . شدم خارج ویال از و پوشیدم رو بودم انداخته سالن گوشه كه رو
 و سیگار پاكت. شستمن مجنون بید درخت كنار نیمکت روی. رفتم ویال پشت سمت به

 آسمون به. دادم تکیه نیمکت پشت به و هامشونه رو انداختم رو پتو. كنارم گذاشتم رو فندك
 . بشن گرم تا كردم مشتشون محکم و پتو زیر بردم رو دستم. شدم خیره

 فقط. كردم تیز رو هامگوش و بستم رو هامچشم. میده كیفی چه! آخیش. شدم خیره ماه به
 . شکستمی رو باغ سکوت هاركجیرجی صدای
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 و ـم*ـبـ*لـ یگوشه گذاشتمش. برداشتم نخ یه سیگار پاكت توی از. كردم باز رو هامچشم
 سیگارم بیرون دادم رو دودش اینکه از بعد. زدم بهش عمیقی پک. كردم روشنش فندك با
 . شدم خیره بهش و صورتم جلوی گرفتمش رو

 .زدم بهش ایدیگه پک. كردم استشمام وجود متما با رو دودش و كشیدم عمیقی نفس
 شونه یه بود كوك كیفش هروقت. بود بلند موهای عاشق بابام. گرفتم دستم توی رو موهام

. زدم سیگارم به ایدیگه پک. كشیدم عمیقی نفس. كردمی شونه رو موهامون و آوردمی
 . بود خوب خیلی اوقات بعضی اما بود بدی بابای درسته

 شونه رو موهام بابام وقتی. زدم تلخی لبخند. شده تنگ هابودن خوب اون برای مدل قدرچه
 . میشه خوب قدرچه وایسته زمان اگر كردممی فکر خودم با كردمی

 با. زدم سیگارم به ایدیگه پک. ببینم رو بابام بیشتری زمان تونستممی جوریاین چون
 . كردم اخمی گوشیم زنگ صدای شنیدن
 :گفتم اخم با. گوشم دم گذاشتم رو گوشی و كردم وصل رو تماس. بود شهراد

  بله؟ -
 :گفت خشک

 …خوریمی سرما باال بیا -
 :گفتم متعجب

  بیرونم؟ دونیمی كجا از تو -
 :گفت و زد نیشخندی

 .خورهمی سرما وگرنه داخل بیاد بگو بهش بیرونه، آرادل گفت بهم حسم -
 :گفتم ریزشده هایچشم با
 .خورمنمی هم سرما نیست، سردم دارم پتو من بگو ستح به -
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 :گفت و كرد نچی نچ

 …سرده بیرون فهمینمی داغی االن شما خانوم دلی -
 :گفتم و انداختم باال ابرویی

 .نمیبره خوابم نمیام، -
 :گفت و خندید

 .نمیبره خوابت االن و خوابیدی شیش ساعت تا خرس مثل چون داری؛ حق -
 :گفتم حرص با
 !تهعمه خرس -

 :شد شدیدتر شخنده

 …آخ!... خرسی این یبرادرزاده هم تو -
 :گفتم نگرانی با
  شد؟ چی -
 :گفت درد با
 . گرفت دردم خندیدم هیچی، -

 :گفتم و زدم نیشخندی

 …حقته -
 :گفت و كرد مکثی

 …آرادل -
  هوم؟ -
  خوبی؟ -

 :گفتم و كشیدم عمیقی نفس
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  مگه؟ طورچه... آره -
 :گفت و زد صداداری پوزخند

 .نیستی ماهری گویدروغ اصالً -
 :گفت جدی لحنی با. نگفتم چیزی

  پیشت؟ پایین بیام پاشم یا میشی خوب -
 :گفتم آروم

 .نیا هم تو نمیشم، خوب -
 :گفت و كرد پوفی

 .بخیر شب خوابم،می من پس. اكی -
 تکیه رو سرم. زمین رو انداختم رو سیگار. كردم قطع رو تماس و گفتم بخیری شب زیرلب

 . شدم خیره آسمون به و صندلی پشت به دادم
 صدای شنیدن با كه بردمی خوابم داشت كمكم بعد دقیقه ده حدود. بستم رو هامچشم
 . پرید سرم از خواب و شد تیز هامگوش كسی هایقدم

 راه ختیس به كهدرحالی شهراد دیدن با. صدا طرف چرخوندم رو سرم. كردم باز رو هامچشم
 . شد گرد هامچشم سمتم اومدمی و رفتمی

 همون تو. بره راه كنم كمکش تا گرفتم رو بازوش و سمتش رفتم. شدم بلند جام از هراسون
 :گفتم عصبانیت با حالت

  بکشی؟ رو خودت خوایمی پایین؟ اومدی چی برای! شهراد ایدیوونه خیلی -
 :گفت درد با
 !آخ... نمرده درد پهلو با حالتابه كسی -

 :گفتم عصبانیت با بشینه صندلی روی كردممی كمکش كه طورهمون
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 .كنم تخفه خوادمی دلم -
 :گفت و زد لبخندی درد با
  چی؟ دیگه. مرسی -

 . برداشت كنارم از رو سیگار پاكت. كردم نگاهش حرص با و نشستم صندلی روی كنارش
 و برداشت رو فندك. ـش*ـبـ*لـ یوشهگ گذاشت و برداشت توش از نخ یه بهم توجه بدون

 . كرد روشنش رو سیگار باهاش
 . بشم ترنزدیک بهش كمی شد باعث كه هامشونه دور انداخت رو دستش. گرفتم ازش چشم
 با كردممی نگاه رخشنیم به كه طورهمون. سمتش چرخوندم رو سرم. شد گرد هامچشم
 :گفتم ریزشده هایچشم

 …خورده بهضر سرت به مطمئنم من -
 :گفتم آروم. نگفت چیزی و زد نیشخندی

 شهراد؟ -
 هوم؟ -
  كجاست؟ بهاره -

 :گفت و كشید عمیقی نفس
 .داره نگهش فعالً تا پرستار یه دستِ سپردمش -

 :گفتم اخم با بعد لحظه چند. دادم تکون رو سرم فقط
 هم رو خونه ینا. كنم مرخص امیر و ربابه جز رو بادیگاردا و مستخدما تمام خواممی -

  موافقی؟. بگیم چیزی كسی به اینکه بدون تهران، داخل بریم و بفروشیم
 :گفت تعجب با
  چی؟ برای -
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 :گفتم و انداختم باال ایشونه
 كه االن مخصوصاً. شروین هم دونهمی رو جامون آرتان هم االن. شهراد نداریم امنیت -

 قرار دیگه. كنیم برابر چند رو امنیتمون باید بکشه رو من تو همکاریِ با خوادمی شروین
 .كجاییم نفهمه كسهیچ خواممی. باشه آمد و رفت در خودمون جز كسی خونه اون تو نیست

 :گفتم و شدم خیره بهش بعد و
  بکنی؟ دل فامیالت و خانواده از تونیمی میشه؟ -

 :گفت و داد تکون رو سرش
 فردا. میدم رو كاراش ترتیب خودم. آرادل رمندا فامیال به وابستگی من میشه، كه معلومه -

 .كنممی اكی رو چیزهمه
 :گفتم و كردم نچی نچ
 .بیمارستان بری قراره فردا چون بکنی؛ كاری نیست قرار شما -

 :گفت زاری یقیافه با و زمین رو انداخت رو سیگارش
 از حالم دیگه كه بیمارستان رفتم ماه چند این تو قدران نیار، من جلوی رو جااون اسم -

 .خورهمی همبه جااون
 :گفت رفته باال ابروهای با و سمتم چرخوند رو سرش بعد و
 . سوال یه -
  چی؟ -
 :گفت مرموزی لبخند با
  هستی؟ قلقلکی دخترای این از تو -
 خنده با و باال پریدم متر یه كه م*ـو*ـلـ*ـهـ*پـ به زد رو انگشتش حرف این زدن از بعد و

 :گفتم
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 .شهراد نکن -
 و كشیدم خفیفی جیغ كه م*ـو*ـلـ*ـهـ*پـ به زد رو انگشتش دوباره حرفم به توجه بدون

 . شدم بلند جام از
 ـاس*ـسـ*حـ هام*ـو*ـلـ*ـهـ*پـ رو بد خیلی. خندیدن به كردم شروع و گرفتم رو دلم

 :گفت اخم با شهراد. بودم
  شدی؟ بلند چرا!... نچ -
 :گفت مکث با بعد و
 .ندارم كاریت بشین بیا -
 :گفتم ریزشده هایچشم با

 …نگو دروغ -
 :گفت و باال برد تسلیم عالمت به رو دستش

 .نکنم كاری میدم قول -
 رو انگشتش دوباره یهو بشینم خواستم تا. صندلی سمت رفتم آروم. كردم نگاه بهش شک با
 . عقب پریدم متر یه كه م*ـو*ـلـ*ـهـ*پـ به زد

 . كنارش نشستم و كردم نثارش ایدیوونه زیرلب. خنده زیر زدیم دبلن صدای با جفتمون
 صدای كمكم. پهلوش رو گذاشت رو دستش و گفت آخی خندیدمی كهدرحالی درد با

 .شد قطع مونخنده
 نفس. ششونه به دادم تکیه رو سرم هم من. مشونه دور انداخت رو دستش دوباره شهراد
 :گفت و كشید عمیقی

  خوبه؟ حالت االن -
 :گفتم و زدم تلخی لبخند
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 …خوبم -
  باشه؟... باش خوب همیشه -

 :گفتم كشیدم عمیقی نفس. دوختم بهش رو نگاهم و برداشتم ششونه روی از رو سرم
 !نیومده من به خوشی شهراد، خیالبی سخته، -

 گذاشتم رو سرم. رومون انداختم و برداشتم كنارم از رو پتو بهش توجهبی كه بهم دوخت نگاه
 . بستم رو هامچشم و ششونه رو
 به رو خودم و شدم مچاله خودم تو كمی. بشه سردم شدمی باعث كه وزیدمی سردی با

 . كردم ترنزدیک شهراد
. نداشتم هم رو بشم بلند جام از اینکه یحوصله. گرفتمی خوابم داشت. كشیدم ایخمیازه

 . برد خوابم و شد گرم هامچشم كم كم اما ؛نبره خوابم كه گذاشتم باز نیمه رو چشمم الی
*** 

 !آرادل... شکست كمرم پاشو... دلی... آرادل -
 روی از رو سرم گیجی با. كردم باز رو چشمم الی و كشیدم ایخمیازه شهراد صدای با

 . كردم نگاه بر و دور به و برداشتم ششونه
 :گفتم گیج. كردم نگاه شهراد به. بود تاریک هنوز هوا
  كردی؟ بیدارم چی برای -

 :گفت و كرد ایخندهتک
 .بخواب باال بریم پاشو... خوابیا هنوز اینکه مثل -

 به بردیم رو شهراد بود، باغ توی كه امیر كمک با. شدم بلند جام از و كشیدم ایخمیازه
 . اتاقش
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 تا كردم راصرا بهش كلی. نمیگه چیزی و داره درد بود معلوم. بود پریده كالً شهراد رنگ
 . نکرد قبول ولی بیمارستان بریم

 از بتونه فردا عمرا حالش این با بودم مطمئن چون كنم راضیش تونستم دعوا كلی با آخرش
 . بخوره تکون جاش

 ماشین ریموت. سرم رو انداختم رو كالهش و پوشیدم رو رنگممشکی كاپشن. رفتم اتاقم به
 . بیرون اومدم اقات از و برداشتم گوشیم همراه به رو نازی

 رو شپاره هایلباس امیر كمک با. رفتم شهراد اتاق سمت به. جیبم تو گذاشتم رو گوشی
 . بود كرده عوض
 :گفت اخم با شهراد

  بپوشی؟ چیزی شالی یه خواینمی تو -
 :گفتم آلودخواب لحنی با و كشیدم ایخمیازه

  كنه؟می نگاه من به االن كی... شهراد بیخی -
 رفتن راه توی تا گرفت محکم شهراد بازوی از امیر. نگفت چیزی ولی شد ترررنگپ اخمش

 . كنه كمکش
 خوابم خیلی. زمین بخورم بار چند بود مونده كم پلهراه تو. پایین اومدیم هاپله از باهم
 . زدممی گیج كالً همین برای اومدمی
 باز رو هامچشم كردم سعی و شیدمك ایخمیازه. بود نامنظم كامالً داشتمبرمی كه هاییقدم
 . دارم نگه
 :گفت درد با و نشست جلو صندلی روی شهراد. شدیم باغ وارد

 .بهتره نشینه فرمون پشت میاد، خوابش آرادل. جلو بشین بیا امیر -
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 تونستممی جوریاین. عقب صندلی روی نشستم و امیر دست دادم رو ریموت خواسته خدا از
 . مبخواب یکم تهران تا

 دارم فهمیدم كردم كه ایعطسه با. بستم رو هامچشم و صندلی پشت به دادم تکیه رو سرم
 سرم روی از رو كالهش و كردم باز كمی رو كاپشنم زیپ. بود گرمم خیلی. خورممی سرما

 . برداشتم
 . كردم نگاه شهراد به ـغـل*بـ آینه توی از
 كالفه. بود بسته رو هاشچشم و بود داده تکیه صندلی پشت به رو سرش غلیظی اخم با

 . بیرون به دوختم رو نگاهم و كردم پوفی
 خودم كه رفتمی یادم داشت انگار. زدم پوزخندی. كنممی درست دردسر داشتم شهمه
 . دردسرم یه یزاده

 نفس. كردمی خودنمایی ذهنم توی عجیب گذشته مرور. افتاد بدنم به لرزی لحظه یه برای
 . بود سردم شدت به ولی بود كرده عرق كامالً بدنم. كشیدم عمیقی
 متنفر خودم حالت این از. بستم رو هامچشم و صندلی پشت به دادم تکیه رو سرم كالفه
 كردم رو مزدهیخ هایدست و بستم رو كاپشنم زیپ. كرد روشن رو ماشین بخاری امیر. بودم

 . جیبم تو
 نیم و دو ساعت. شدم خیره مچیم ساعت به. كردم باز رو هامچشم و كشیدم ایخمیازه
 . بود شبنصفه
 حالم تا بخوابم كردم سعی و بستم رو هامچشم. ستخفه خیلی ماشین هوای كردممی حس
 . بشه بهتر

*** 
 شهراد
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 راه كه بود ربع یه حدود. شد مچاله درد شدت از مقیافه كه شدم جاجابه صندلی رو كمی
 . بودیم شده تهران وارد تازه و بودیم افتاده
 وقتی. كشیدن تیر به كردمی شروع خوردممی كوچیک تکون یه تا. كردمی درد خیلی پهلوم
 . كنم سکته بود مونده كم كردممی عوض رو پیراهنم داشتم

 رفتم وقتی! شعوربی یپسره. شدم خیره بیرون به و كردم پوفی. بود شده سیاه پهلوم كالً
 . ندم بروز رو عصبانیتم كردم سعی آرادل جلوی ولی دم؛بو عصبی خیلی دعوا برای
 هاینفس كشیدن با. نبود پشیمون بکنه خواستمی كه كاری از اصالً انگار عوضی یپسره

 . كنم كم عصبانیتم شدت از كردم سعی عمیق
 :گفت اخم با امیر. كردم نگاه روروبه به
  آقا؟ برم بیمارستان كدوم -
 :گفتم درد با
 .برو زودتر فقط یس،ن مهم -

*** 
 من هی حاال. نیاد در صدام تا گرفتم رو خودم جلوی. پهلوم به زد رو دستش یواش دكتره
 . دادمی فشار رو دستش هی هم دكتره این و اومدنمی در صدام

 :گفت اخم با و برداشت رو دستش كه دادنش فحش به كردم شروع دلم تو
 تونیمی كه جایی تا هفته سه دو مدت به كن سعی مسکن، با نویسممی برات پماد چندتا -
 .ببنده رو پهلوت تا بیاد میگم پرستارا از یکی به االنم. نخوری تکون جات از
 !پماد یه شد پهلوم دادن فشار همه اون نتیجه. دادم تکون مثبت نشونه به رو سرم حرص با

 :گفتم امیر به رو اخم با. بیرون رفت اتاق از حرف این گفتن از بعد دكتره
 .میام منم آرا،دل پیش بیرون برو تو -
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 آرادل

 :گفت و داد تکون منفی نشونه به رو سرش

 …برین راه كنم كمکتون تا كنممی صبر -
 جوابش امیر. كرد سالم و شد اتاق وارد سینی یک همراه به مردی. شد زده در لحظه همون

 . نگفتم چیزی من ولی داد رو
 اجرا رو شخواسته اینکه از بعد. ببنده رو پهلوم بتونه تا بیارمدر كامل رو پیراهنم خواست ازم

 . كارش دادن انجام به كرد شروع كردم
 زد رو پماد عجله با خیلی. دیوار تو بکوبم رو شكله خواستمی دلم فقط وسط این كه بماند

 كامالً پهلوم. بکشم نفس درست تونستمنمی كه پیچید كمرم دور رو باند محکم قدران و
 تو سوزن تند تند انگار. بسوزه شدمی باعث خوردمی بهش كه هم باند. بود شده سرد سردِ

 برای رو عوضی رهامِ اون و كردم مشت محکم رو دستم درد شدت از. كردنمی فرو پهلوم
 . كردم لعنت بار هزارمین

 از آروم و دمكر پوفی. بیرون رفت اتاق از و شد بلند جاش از وسایلش كردن جمع از بعد مرده
 :گفتم اخم با كه بگیره بازوم از خواست امیر. شدم بلند تخت روی

 .برم راه خودم خواممی خواد،نمی -
 :گفت و داد تکون رو سرش

 .بگیرم رو قرصاتون و پماد میرم من پس -
 روی از دیدنم با آرادل. بیرون اومدم اتاق از سختی با. نگفتم چیزی و دادم تکون رو سرم

 :گفت نگرانی با و سمتم اومد. شد بلند صندلی
  شد؟ چی -
 :گفتم اخم با
 .كنم استراحت باید فقط هیچی، -



 

 

499 

 

  نوازش رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 آرادل

 :گفتم ریزشده هایچشم با. بود پریده شدت به رنگش. شدم دقیق صورتش رو بعد و
  آرا؟دل خوبی -

 :گفت كالفه زدمی باد رو خودش دست با كه طورهمون
 .كنهمی درد معمول طبق مممعده گیرم،می آتیش دارم كنممی حس نه، -
 :گفتم نگرانی با
 .كنه تمعاینه هست دكتره این تا بریم بیا -

 :گفت و داد تکون منفی نشونه به رو سرش
 !خیالبی. ستساده سرماخوردگی یه احتماالً شهراد، نیست چیزی -

 :گفتم و كردم پوفی
 رنگت كردی؟ خودت به نگاه یه اینه تو. بندازه بهت نگاه یه دكتره این بریم بیا آرا،دل -

 حرف طرز از. گرمته و كردی عرق سردی این به هوای تو شده، سیاه چشمات زیر پریده،
 .بریم بیا نداری، حال كه مشخصه كامالً زدنت
 شد نزدیکمون پالستیک یه با داروخونه، بود رفته كه امیر لحظه همون. شد خیره بهم كالفه

 :گفت و
 .آقا خریدم رو داروهاتون -

 :گفتم و دادم تکون رو سرم
 .میایم بعد چندلحظه هم ما. ماشین تو بشین برو تو -

 :گفت آروم. سمتم اومد آرادل. شد دور ازمون و گفت چشمی
 .خوبه حالم كن باور شهراد -

 كه طورهمون و گرفت رو بازوم. نمیده گوش بهم بودم مطمئن چون نگفتم چیزی دیگه
 :گفت برم راه تا كردمی كمکم
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  بپوشم؟ چی نیما مهمونی برای نظرتبه -
 :گفتم و كردم نگاهش چپ چپ

 .لباستونین فکر به بکنن جونتونم به جون رو دخترا شما -
 :گفت و زد پوزخندی

 دق غصه از نباشه ذهنمون تو ایمسخره هایدرگیری همچین یه اگه دخترا ما شهراد، -
 .كنیممی

 :تمگف و دادم تکون رو سرم
 .دونممی -

 هم آرادل و نشستم جلو صندلی روی من. نزدیم حرفی هیچ ماشین به رسیدن موقع تا دیگه
 . عقب صندلی روی
 . افتاد راه و كرد روشن رو ماشین امیر

*** 
 آرادل
 شمال ویالی - نیما مهمونی - بعد روز دو
 بودم اومده وقتی از. ردیمكمی نگاه بر و دور به خیالبی و بودیم نشسته مبل روی شهراد با

 با سارا. بود شده مسئله این متوجه هم شهراد كه جوری. كردمی نگاهم بدی جور یه نیما
 قراره اتفاقی یه بودم مطمئن انگار. داشتم بدی حس. بود شده خیره بهمونعجیبی لبخند
 . بود شده خیره نیما به غلیظی اخم با. كردم نگاه شهراد به. بیفته

 فاصله با میالد. وسط رفتن هامهمون بیشتر نصف تقریباً شد پخش كه دیدیج آهنگ با
 . كنارم نشست

 . شد باز سالن ورودی در لحظه همون. میاد باهامون كه گفت شمال میایم داریم فهمید وقتی
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 رو دستش كرد؟می كارچی جااین رهام. باال پرید ابروهام جفت شد وارد كه فردی دیدن با
 . بود شده كبود چشمش زیر و بود گرفته گچ
 اینقشه یه اینا كه شدم مطمئن دیگه صحنه این دیدن با. سمتش رفتن لبخند با سارا و نیما

 . دارن
 مشت دستم. سمتمون اومد و زد لبخندی دیدنم با. چرخوند سالن دورتادور رو سرش رهام
 . شد

 :گفت یمرموز لبخند با كردمی نگاه بهم كه طورهمون. ایستاد جلومون
 ...جاستاین كی ببین! به به -
 :گفت كردمی خم رو كمرش كمی كه طورهمون بعد و
 !تنها بانوی بر سالم -
 . شدیم بلند هراسون هم میالد و من كه شد بلند جاش از عصبانیت با شهراد. ایستاد صاف و

 :گفتم نگرانی با و گرفتم رو بازوش سریع كه برداشت جلو سمت به قدمی شهراد
 .شهراد نکن -
 :گفتم غلیظی اخم با. نگفت چیزی و شد خیره رهام به خشم و عصبانیت با
  خوای؟می چی باز -

 :گفت و زد نیشخندی
  زیادیه؟ یخواسته! همین كنم، صحبت باهات تنها لحظه چند خواممی فقط -

 :گفتم كردن فکر لحظه چند بعدِ. شدم خیره بهش فقط
  داری؟برمی سرم از دست بیام باهات اگه -
 :گفت و كرد نگاه شهراد به پیروزی با
 ...حتماً -
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 :گفت و دوخت بهم رو نگاهش و
 .منتظرتم در دم -

 طورهمون و رومروبه اومد نگرانی و اخم با شهراد. رفت در سمت به و شد دور ازمون هم بعد
 :گفت كردمی نگاه صورتم به كه
 . بیاره سرت وادخمی بالیی چه نیست معلوم... آرادل نرو -

 :گفتم و زدم تلخی لبخند
 ماسلحه نباش، نگرانم. میاره سرم بالیی چه دیگه نیست معلوم نرم اگه شهراد، میرم -

 .همراهمه
 نگاهمون فقط و بود ایستاده كنارمون حرفی هیچبی میالد. شد خیره هامچشم به نگرانی با

 . كردمی
 بود ایستاده در كنار كه رهامی سمت به و شدم رد كنارش از نمیگه چیزی شهراد دیدم وقتی
 .رفتم

 . بست رو در و اومد سرم پشت هم خودش. شدم باغ وارد و زدم پوزخندی. كرد باز برام رو در
 و كرد اشاره ماشینش سمت به رهام. بیفته بدنم به خفیفی لرز شد باعث كه وزید سردی باد
 :گفت لبخند با
 .خوب جای یه بریم قراره جا،اون بشین برو -

 :گفتم سرد
 .بگو جاهمین رو كارت -

 :گفت و زد نیشخندی
 .بهتره جااون باغ، پشت بریم بیا پس اكی، -
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 غلیظی اخم با سرش پشت هم من. افتاد راه من از جلوتر. بود نشسته دلم به عجیبی ترس
 . رفتممی راه
 محکم قلبم. رفتنمی داشتن مهمونا یهمه. كردم نگاه سرم پشت به سروصدا شنیدن با

 . تپیدن به كرد شروع
 :گفت اخم با رهام

  مرگتیم؟ به راضی نیما و من دونیمی -
 :گفتم و زدم پوزخندی

 دوسِش كه كسی مرگ به راضی تونینمی جوریچه نیما و تو ولی نیست؛ مهم خیلی -
  بشین؟ دارین

 :دادم ادامه و زدم نیشخندی. ایستاد سرِجاش
 عاشقی كدوم آخه. آرتان هم و نیما هم تو، هم. كنینمی عاشقی عایاد تونهمه شما -

  داره؟ دوسِش كه كِسیه مرگ به راضی
 :گفتم ریزشده هایچشم با. ایستادم روشروبه بعد و
  میگن؟ چی دارین من به نسبت هاشما كه حسی این به دونیمی -

 :گفتم و زدم پوزخندی. كردمی نگاه بهم شدهخشک
  چرا؟ دونیمی... خورهمی بهم ازش حالم من كه چیزی س،*ـو*هـ میگن بهش -

 كیفم در آروم. كردممی عصبیش داشتم. كرد مشت رو دستش محکم و بست رو هاشچشم
 . آوردم در رو ماسلحه و كردم باز رو

 :دادم ادامه و زدم تلخی لبخند
 .شد من نکبتیِ زندگیِ شروعِ باعث... س*ـو*هـ این چون -
 :گفتم عصبانیت و شدهمشت هایدست با بعد و
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  كنم؟می رو گورت خودم بشی مزاحمم دیگه بار یه اگه بودم گفته بهت یادته درضمن، -
 . پرید نگشر اسلحه دیدن با. كرد باز رو هاشچشم. سرش جلوی گرفتم رو اسلحه و

 :گفت آروم و باال آورد رو دستش
 .ینپای بیار رو اسلحه اون آرا،دل باش آروم -

 :گفت حرص با. زدم پوزخندی
 زندگیِ تونهمی باطنت ولی باشی؛ خطرناك تونیمی قدرچه كه نمیده نشون اصالً ظاهرت -

 .بکشونه آتیش به رو آدما
 :گفت عصبانیت با بعد و
 .رو لعنتی اون پایین بیار -

 :گفتم عصبانیت با و مشقیقه سمت گرفتم رو اسلحه سر
 ...بدم پایان مسخره زندگی این به تونممی جوریاین بکشم؟ رو خودم چیه نظرت -
 :دادم ادامه داد با و
 .كردین مخسته دیگه -
 :گفت و كرد نگاه بهم ترس با
 .كنینمی رو كاراین تو -

 :گفتم و سمتش گرفتم رو اسلحه سر حرفش به توجه بدون
... بکشم رو تو بذار بگیرم؟ آشغاال شما خاطربه رو خودم جون چرا اینا، خیالبی اصالً -

 .برممی بین از همیشه برای رو زندگیم اضافیِ آدمای از یکی جوریاین
 . ایستادم سرش باالی. زمین رو افتاد و زد دادی كه كردم شلیک پهلوش به بعد و

 :گفتم و زدم نیشخندی
 .كنم تالفی رو كردی شهراد با كه كاری تا زدم رو این -
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 . كردمی خودنمایی بدجور سفیدرنگش پیرهن روی خونه رد .بود گرفته رو پهلوش درد با
 :گفتم اخم با
 كنم؟ تالفی بازم یا بسه -

 :گفت درد با و عقب كشید رو خودش
 .شدی عوض تو كردممی فکر كه بگو رو احمق منِ -
 :گفتم پوزخند با
 .بود كه همونیه باطنم ولی باشه؛ كرده تغییر رفتارم شاید -

 تکیه پشتش دیوار به كه طورهمون. بود پریده شدت به صورتش رنگ. لرزیدمی هاشدست
 :گفت نفرت با كردمی
 .مُردی دلم تو آرا،دل مُردی -

 :گفتم و زدم نیشخندی
 !بهتر -
 :دادم ادامه عصبانیت با بعد و
  بزنم؟ یا كنیمی گم رو گورت -
 :گفت نفرت با

 …میرم -
 . ایستادم سرِجام شده خشک. ردمك حس مشقیقه روی رو جسمی سردی لحظه همون

 كمكم. تپیدمی محکم قلبم. زدمی قهقهه بلند. شد حبس نفسم نیما یخنده صدای شنیدن با
 :گفت عصبانیت با. شد قطع شخنده صدای

 .رو اسلحه اون پایین بنداز -
 :زد داد. شد مشت دستم
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 .كشممی رو ماشه قسم خدابه نندازیش آرادل -
 :گفت اخم با نیما. برداشت رو اسلحه پوزخند با رهام. زمین روی افتاد لحهاس و شد شل دستم

  چیه؟ نظرت كنم؟ تالفی خودت مثل منم خوایمی -
 :داد ادامه عصبانیت با. نگفتم چیزی

 منم شکستی، رو قلبم بدجور تو چون چرا؟ دونیمی كنم، شلیک قلبت به خواممی اصالً -
 .اسلحه با من شکوندی، حرفات با تو. بشکونم رو قلبت خواممی

 شمسخره هایحرف به خواستمی دلم قدرچه. ایستادم روشروبه و چرخیدم! احمق یپسره
 . بود حتمی مرگم كردممی رو كاراین اگه چون شد؛نمی اما بخندم

 :گفتم و زدم پوزخندی. بود شده جمع اشک توشون. زدم زل هاشچشم به
 .كن خالص رو خودت و بزن باشه، -

 :دادم ادامه عصبانیت با. نداشت رو حرفی همچین یه انتظار انگار. شد حبس نفسش
 دستتون، از شدم خسته دیگه. كن خالصم و بزن هستی؟ چی منتظر پس دیگه، بزن -

 …شدم خسته فهمی؟می
 رو دستش. دیدممی هاشچشم تو رو ترس. شدمی پایین و باال تند تند شـینه*سـ یقفسه
 . پیشونیم وسط گذاشت رو اسلحه و باال آورد

 رفت نگاهم لحظه یه برای. كردممی نگاه هاشچشم به فقط. لرزیدمی شدت به دستش
 . نیما سر پشت

 گرفته رو بازوش محکم میالد و بود ایستاده نیما سر پشت زیادی خیلی یفاصله با شهراد
 . نیاد جلو تا بود

 شهراد به خواستمنمی. بستم رو هامچشم. نداره رو جرئتش نیما بود فهمیده هم میالد انگار
 . كنم نگاه
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 برای نفسم شلیک صدای شنیدن با. نداشت رو كاراین جرئت. كنهنمی شلیک بودم مطمئن
 . رفت لحظه یه

 و بودن ایستاده شده خشک میالد و شهراد. كردم باز رو هامچشم آروم. تپیدمی محکم قلبم
 . كردنمی نگاه پام جلوی به

 با خون. شد حبس نفسم بود افتاده زمین روی كه نیما دیدن با. زمین سمت رفت نگاهم
 .زدمی بیرون گلوش از زیادی شدت

 دو با میالد و شهراد. لرزیدمی شدت به و نیما سمت بود گرفته رو اسلحه. كردم نگاه رهام به
 . بود شده قفل زبونم. سمتمون اومدن
 عصبانیت با میالد. زمین رو نشستم و خوردم سر آروم و دادم هتکی كنارم دیوار به رو دستم
 كشته. بودم شوك تو. كنارم نشست شهراد. اومدمی باال سختی به نفسم. رهام سمت رفت
 :گفت نگرانی و اخم با شهراد. داشت فرق جورایی یه نیما اما بود عادی برام هاآدم شدن

  شدی؟ جوریاین چرا پس. باشه شده عادی برات باید دیگه كه چیزا این آرا،دل باش آروم -
 :گفتم آروم بودم شده خیره نیما جونبی بدن به كه طورهمون

 كه ناراحتم این برای نیستم، ناراحت شده كشته جلوم اینکه خاطربه شهراد، داره فرق نیما -
 .دادم دستش از همیشه برای دیگه االن

 :شد بلند سارا جیغ صدای لحظه همون
 .بمیره اون شدین باعث شما كشتین، رو من نیمای شما آشغال، فتایكثا -
 نگاه خیالبی. كردن گریه به كرد شروع بلندی صدای با و زمین روی افتاد زانو با بعد و

 . شدم خیره نیما جسد به و گرفتم ازش رو سردم
 كرد كمکم و گرفت رو دستم شهراد. گرفتم ازش چشم سختی به. بود گرفته رو دورش خون
 كارچی باید دونستیمنمی. شد بلند جاش از و گرفت رهام از رو اسلحه هم میالد. بشم بلند
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 انگار. لرزیدمی و بود نشسته دیوار گوشه رهامم. كردمی نفرینمون گریه با فقط سارا. بکنیم
 . كشته رو نیما كه شد نمی باورش
 :گفت اخم با و سمتمون اومد میالد

 .كنیم ول جوریهمین رو اینا تونیمنمی -
 :گفت كالفه شهراد

 .بکنیم فکری یه باید آره، -
 كمی و باشم مسلط اعصابم به بتونم تا كشیدم عمیق نفسی و صورتم رو گذاشتم رو دستم
 . كنم آروم رو خودم
 . كردن فکر به كردم شروع

 :گفت میالد بعد چندلحظه
  آرا؟دل رسیدی اینتیجه به -

 خواستمی دلم فقط. بود بد حالم. برداشتم صورتم روی از رو تمدس و دادم تکون رو سرم
 :گفتم اخم با. برم جااین از زودتر هرچه

 زندونیش باید هم رو سارا. بدیم فراریش باید اصل در دور، جای یه بفرستیم باید رو رهام -
 مثالً سارا بده نشون كه كنیممی درست چیزی قالبی مدرك یه قبلش فقط. كنیم

 پلیس پیش رفت و كرد فرار هروقت جوریاین. كردیم رها با كه كاری دقیقاً …ستنهدیوو
 باید هم االن. داره مشکل سارا كنن فکر تا بدیم پلیس نشونه رو مدرك اون تونیممی

 . ببریم بین از رو نیما یجنازه
 :گفتم و كردم اشاره دیوار یگوشه دوربین به
 كرد شک بهمون پلیس اگه جوریاین كنیم، حذف رو هشدضبط فیلمای باید اینم تو از -

 .نداریم مشکلی
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 :گفت و داد تکون رو سرش میالد
 .كنممی اكی من رو سارا مدرك و رهام دادن فراری -

 :گفت اخم با شهراد
 .نیما جسد مونهمی فقط. من با هم دوربینا -

 :گفتم آروم و كردم مشت رو دستم. سوزوند رو دلم عجیب كه رسید ذهنم به فکری
 .بسوزونیمش مجبوریم -

*** 
 با. كردممی نگاه بر و دور به هراسون. رفتممی راه خیابون وسط ترس با. بود تاریک جا همه

 نفسم كردممی حس. عقب رفتم قدم چند ترس با بود آویزون درخت به كه نیما جسد دیدن
 نشستم هراسون. پریدم ابخو از و زدم جیغی كه گرفت آتیش درخت لحظه همون. نمیاد باال

 . تخت روی
. بود كرده عرق شدت به بدنم. كردم نگاه برم و دور به زدممی نفس نفس كه طورهمون
 . داخل اومدن میالد و شهراد و شد باز محکم اتاق در لحظه همون
 :گفت و كنارم اومد نگرانی با شهراد

  كابوس؟ بازم -
 از اخم با میالد. گرفت محکم رو هامدست و زد زانو تختم كنار. دادم تکون رو سرم آروم
 . گذاشت تنهامون و بیرون رفت اتاق

 :گفتم لرزونی صدای با
  كنم؟ تحمل باید من رو سختیا یهمه چرا افته؟می اتفاقا این چرا -
 . بگو رو مونده دلت رو چی هر بشی، آروم تا بگو -
 :گفتم بغض با
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 تحمل باید من رو عذابا یهمه چرا بدم؟ پس ور بابام سِ*ـو*هـ تقاص باید من چرا -
 جون چشمام جلوی باید دیگه نفر چند. شهراد شدم خسته كنه؟می جوریاین خدا چرا كنم؟
 .ندارم تحمل دیگه خدابه بمیرن؟ من خاطربه باید دیگه نفر چند بدن؟
 :گفت آروم

 .كنیممی تمومش هم با میشه، تموم چی همه روز یه باالخره -
 رو سرم. كرد ـغـلم*بـ محکم و كنارم اومد. شد بلند جاش از كه دادم تکون رو سرم غضب با
 . بستم رو هامچشم و دادم تکیه شـینه*سـ به

 بخوابم ترسیدممی. كرد نمی ولم خیال و فکر. نگفت چیزی و سـیـد*ـو*بـ رو موهام روی
 شب هر من و بود گذشته شدهنفرین شب اون از روز پنج دقیقاً. ببینم كابوس دوباره و

 . دیدممی رو نیما كابوسِ
 :گفت شهراد. شدم آروم كم كم
  بخوابی؟ تا برات بیارم مسکن -

 :گفتم و دادم تکون منفی نشونه به رو سرم
 .بینممی كابوس دوباره بخوابم اگه نه، -

 توی بود، آویزون درخت به نیما كه ایصحنه. شد مرور ذهنم توی خوابم. نگفت چیزی
 :گفت و كشید عمیقی نفس شهراد. شد پررنگ ذهنم

 .دادم دستت از كردم فکر لحظه یه برای شب، اون -
 :گفتم و زدم تلخی لبخند. بکنه دیگه چیزِ یه مشغول رو فکرم خوادمی فهمیدم

 .ریشتم بیخ فعالً نباش، نگران -
 :گفت و زد لبخندی

 .ندم دستت از تا زد كور گره باید رو ریش این پس -
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 :گفت آروم. تپیدمی محکم قلبم. كشیدم عمیقی نفس
  دیدی؟ چی خوابِ كنی تعریف خواینمی -

 :گفتم و دادم تکون منفی نشونه به رو سرم
 ...ننداز یادم -

 :گفت اخم با شهراد. شد زده آرومی به اتاق در. كرد سکوت و گفت ایباشه زیرلب
 .تو بیا -

 و لیوان میالد. شدم جدا شهراد از آروم. شد اتاق ردوا قرص بسته و آب لیوان یه با میالد
 :گفت و دستم داد رو قرص بسته

 .بخشهآرام بخور، رو قرص این بیا -
 :گفت و داد تکون رو سرش. شهراد سمت رفت نگاهم

 .بمونی بیدار صبح تا كه نمیشه آرا،دل بخور -
 قرصی اجبار با بخوابم؟ رسمتمی كه شدننمی متوجه چرا. چرخوندم بینشون رو مكالفه نگاه
 . كشیدم سر رو آب و گذاشتم دهنم توی

 هلم و گرفت هامشونه از شهراد. بیرون رفت اتاق از و گرفت دستم از رو خالی لیوان میالد
. نشست تخت روی كنارم و روم انداخت رو پتو. بکشم دراز شدم مجبور كه عقب سمت داد

 :گفت آروم
  خوبه؟... شینممی جاهمین من ببره خوابت تا -

 شب اون. كشیدم عمیقی نفس و بستم رو هامچشم. دادم تکون مثبت نشونه به رو سرم
 زدیم ویال از سارا و رهام همراه به كردیم حذف رو فیلما و سوزوندیم رو نیما جسد وقتی
 . بیرون
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 تباهیاش كار خواست رهام اگه تا گرفتیم ازشون كپی یه هافیلم كردن حذف از قبل البته
 فرستاده خودش یخواسته طبق دیروز رهام. باشیم داشته ترسوندش برای چیزی یه بکنه،

 . باشه مواظبش امیر خود شد قرار. بود انباری توی هم سارا. دبی شد
 از یکی كمک با تونستیم اینکه تا بودیم سارا برای جعلی مدرك یه پیگیر میالد و من

 شركت كارهای به مدت این تو هم شهراد. كنیم درست رو مدرك میالد دوستِ آشناهای
 جز بادیگاردها و هامستخدم تمام. كنیم زندگی جااون بریم تا بود خونه یه دنبال و رسیدمی
 . بودن شده مرخص ربابه و امیر

 نازی هایماشین از یکی و خودم ماشین جز رو هاماشین تمام بودیم تونسته روز پنج این تو
 . بفروشیم رو...  و تابلو و مجسمه و مبل ستد چند همراه به رو
 خونه یه تا بودیم منتظر فقط هم ما. بود شده خالی خالیِ ویال تقریباً مسئله همین خاطربه

 هم هنوز شهراد. كردم مرور ذهنم تو رو روز پنج این تمام. كنیم مکان نقل و بیاریم گیر
 . دمكرمی حس كامالً رو نگاهش سنگینی. بود نشسته كنارم
 . برد خوابم و شد گرم هامچشم كمكم. كردمی اثر داشت قرصِ اما بخوابم خواستمنمی

*** 
 بعد روز دو
 هایاتاق از یکی توی شروین مدارك. شدم خیره بود رومروبه كه شروین ویالی ینقشه به

 ور كارمون مسئله این و داشت قرار شنود و دوربین اتاق جای همه. داشت قرار سوم طبقه
 . كردمی سخت خیلی
 به اخم با و بودن نشسته رومروبه میالد و شهراد. باال آوردم رو مكالفه نگاه و كردم پوفی
 . كردنمی نگاه نقشه

 :گفت اخم با شهراد. بودیم كرده دور رو موننقشه دوبار االن تا
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 …بذارم شروین با قرار یه باید -
 :گفت و كرد نگاه بهم بعد و
 تو رو كنهمی پیدا كه دخترایی تا بده پیشنهاد بهت شروین كه بکنیم یكار یه باید -

 …كنی درستشون
 :گفتم و دادم تکون منفی نشونه به رو سرم

 .بکنیم باید دیگه فکر یه... ایهكلیشه خیلی نقشه این -
 :گفت ریزشده هایچشم با
  داریم؟ ایدیگه یچاره -

 :گفت اخم با میالد
 !نداریم ایدیگه یچاره آرا،دل میگه راست شهراد -

 :گفت و آورد در جیبش تو از رو گوشیش شهراد. نگفتم چیزی
  بیاریم؟ گیر كجا از رو شروین یشماره حاال -
 :گفتم و سمتش گرفتم رو گوشیم پوزخند با
 .هست گوشیم تو ششماره -

 رو ذاشتشگ و گرفت تماس و كرد گوشیش وارد رو شروین شماره. گرفت دستم از رو گوشی
 . بلندگو

 :شد مشت هامدست منفورش صدای شنیدن با
 الو؟ -

 :گفت حرصی لبخندی با شهراد
 .شهرادم خان، شروین سالم -

 :گفت شاد لحنی با شروین
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  طوری؟چه شهرادجان، سالم! به -
 . سالن وشهگ رفتم و شدم بلند جام از بنابراین. بشنوم رو صداش خواستمنمی

 یکی كه برداشتم رو لیوان. ریختم لیوان توی ازش كمی و داشتمبر رو مورنظرم بطری
 . گرفت رو دستم مچ محکم

 :گفت اخم با. كردم نگاه بود ایستاده كنارم كه میالدی به
 .نخور میدی، دست از رو تمعده داری شده، سیاه چشمت زیر پریده، رنگت آرا،دل نخور -

 عصبانیتم تا بستم رو هامچشم ایلحظه برای. مخالف سمت چرخوندم رو سرم و كردم پوفی
 . كنم كنترل رو

 رد كنارش از حرفی هیچبی. كنه ول رو دستم هم میالد شد باعث كه كردم ول رو لیوان
 :گفتم اخم با كردمی پاك برنج داشت كه ربابه به رو. آشپزخونه سمت رفتم و شدم

 …بیار خنک نوشیدنی یه -
 صورتم و نشستم ناهارخوری میز هایصندلی از یکی روی. شد بلند جاش از و گفت چشمی

 دگرگون حالم كالً شروین صدای شنیدن با انگار. كردمی درد سرم. پوشوندم هامدست با رو
 نه. شدم خیره ربابه به و كشیدم عمیقی نفس. برداشتم صورتم روی از رو دستم. بود شده

 . اومدمی خیلی سفیدش پوست به رنگش ایقهوه موهای. الغر خیلی نه بود چاق خیلی
 جلوم گذاشت رو شیرموز لیوان. بود آبی و سبز بین چیزی یه. بود خوشگل خیلی هاشچشم

 :گفت لبخند با و
 . خانوم بفرمایید -

 و نشست صندلی روی و رفت هم اون. خوردم ازش كمی و برداشتم رو لیوان حرفی هیچبی
 . شد برنجش كردن پاك مشغول دوباره
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 با دستم توی لیوان دیدن با شهراد. شدن آشپزخونه وارد میالد و شهراد ظهلح همون
 :گفت باالرفته ابروهای

 …نداشتیما خوری تنها -
 :گفتم شهراد به رو اخم با. بیاره هم پسرها برای تا شد بلند جاش از لبخند با ربابه

  شد؟ چی -
 :گفت و میز رو گذاشت رو گوشیش شهراد. رومروبه نشستن

 …گذاشتم قرار فردا ایبر -
 :گفت اخم با میالد. نگفتم چیزی و دادم تکون رو سرم

  ـصی؟*قـ*بر شروین جلوی تونیمی كه مطمئنی... آرادل -
 :گفتم گردشده هایچشم و تعجب با
  ـصم؟*قـ*بر من -

 :گفت و داد تکون مثبت نشونه به رو سرش
 جلوی باید نتیجه در پس كنی، درستشون باید تو بدی، آموزش رو دخترا اون قراره تو آره، -

 .كنه قبولت شروین تا ـصی*قـ*بر یکی
 بود شده قفل زبونم انگار. بودم نکرده فکر قضیه این به اصالً. كردممی نگاه بهش زدهشوك

 . بزنم حرف تونستمنمی و
 :گفت عصبانیت با شهراد

 …هبکن كاری همچین یه آرادل بدم اجازه نداره امکان چی؟ یعنی -
 :گفت و انداخت باال ایشونه میالد

 …كنین خداحافظی انتقامتون با باید پس -
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 هم خیلی. بود سخت. كشیدم عمیقی نفس. كرد فرو موهاش داخل رو دستش كالفه شهراد
 . بود سخت

 خیلی حالم ـصیدم؟*قـ*رمی بود كرده نابود رو زندگیم كه كسی جلوی باید. زدم پوزخندی
 . بود شده بد

 فکر بتونم تا باشم تنها لحظه چند برای خواستمی دلم. بکشم نفس تونمنمی كردممی حس
 . كنم
 عقب سمت به قدمی. كردنمی نگاهم خیره میالد و شهراد. شدم بلند صندلی روی از آروم

 . برداشتم
 :گفتم اخم با كه سمتم بیاد خواست. شد بلند شهراد كه شدم دور میز از كمی

 .باشم اتنه خواممی نیا، -
 به. رفتم باال هاپله از آروم هایقدم با. شدم خارج آشپزخونه از و گرفتم ازش چشم بعد و

 و بستم رو در. شدم اتاقم وارد و كشیدم عمیقی نفس. كردم بازش و رفتم اتاقم در سمت
 . زمین رو نشستم و خوردم سر در كنار جاهمون. كردم قفلش
 ـصم*قـ*بر خواهرهام قاتل جلوی كه این. بستم رو هامچشم و در به دادم تکیه رو سرم

. كردمی سنگینی گلوم روی چیزی یه. تپیدن به كرد شروع محکم قلبم. بود سخت خیلی
 . شد پایین و باال اتاقم در یدستگیره

 :شنیدم در پشت از رو شهراد صدای
 .كن باز رو در آرا،دل -
 پوفی. ببینه رو ضعفم دوباره و بیاد استمخونمی. نگفتم چیزی و گرفتم گاز رو ـم*ـبـ*لـ

 :گفت و كرد
 .بکنیم دیگه فکر یه هم با تا كن باز رو در خدا رو تو آرا،دل -
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 آرادل

 :گفتم باریدمی ازش خستگی كه لحنی با. كردم باز رو هامچشم و دادم قورت رو دهنم آب
 . باشم تنها خواممی شهراد، برو -

 :گفت و كشید عمیقی نفس
 .نزنم حرفی هیچ میدم قول من داخل، بیام بذار وت نمیرم، -
 :گفتم پوزخند با
  خوره؟می دردی چه به حضورت زنینمی حرف وقتی -
 .كنینمی تنهایی احساس كه اینه حداقلش -

 :گفت آروم. دوختم سقف به رو نگاهم
  كنی؟نمی باز -

 :گفتم عصبانیت و پوزخند با حرفش به توجهبی

 … بینه؟می رو من خدا نظرتبه شهراد -
 :گفتم خشمگین لحنی با
 . نبود این من وضعیت كه دیدمی اگر بینه،نمی نه، -

 :اومد شهراد عصبی صدای. بودم شده عصبانی خیلی

 …بکنیم دیگه فکرِ یه بریم بیا آرا،دل بیرون بیا -
 :گفتم و زدم پوزخندی

 …نداریم ایدیگه یچاره شهراد؟ فکری چه -
 :زد داد عصبانیت با. بشه بسته هامچشم باعث كه زد در به محکمی مشت

 ناموسم بذارم كه نشدم غیرتبی قدریاون هنوز نداریم؟ ایدیگه یچاره كه چی یعنی -
  نه؟ یا فهمیدی ـصه،*قـ*بر آشغال یه چشمِ جلوی
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 آرادل

. شده چی گفتمی كه اومد میالد صدای. شدمی پایین و باال تند تند مـینه*سـ یقفسه
 :گفت عصبانیت با میالد حرفِ به توجه بدون رادشه
 .ـصی*قـ*بر فتكثا اون جلوی بدم اجازه عمراً... آرادل كن باز رو گوشات خوب -
 لعنتی عصبانیت با میالد. تپیدمی محکم قلبم. اومد شدمی دور كه هاشقدم صدای بعد و

 . رفت شهراد همراه و گفت
 !زندگی این به لعنت. بستم رو هامچشم و گرفتم دهنم جلوی رو دستم
*** 
 شهراد
 :گفت عصبانیت با میالد

 .عادیه چیزِ یه اینم كه ـصه،*قـ*بر قراره فقط آرادل شهراد، دیگه كن بس -
 :گفتم خشم با میالد به رو زدممی نفسنفس عصبانیت شدت از كه طورهمون

. آراستدل تولد عنیی پنجمه؛ و بیست فردا لعنتی د میگی؟ چی داری هست معلوم هیچ -
 فردا وقتاون. گرفت ازش رو خواهرش آشغال شروینِ اون كه روزیه اومد، دنیا به كه روزیه

 .میشه نابود آرادل جوریاین ـصه؟*قـ*بر شروین جلوی باید
 :گفت اخم با و مشونه رو گذاشت رو دستش میالد

 .آرادل هم بیای كنار قضیه این با باید تو هم داداش، مجبوریم -
 :گفتم و كردم فرو موهام داخل رو دستم كالفه

 .بکنیم دیگه فکر یه باید -
 :گفت زاری یقیافه با و كرد پوفی میالد

... نداریم ایدیگه یچاره خدابه بابا. بذارم بیابون به سر باید من تا دو شما دست از -
 .مجبوریم



 

 

519 

 

  نوازش رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 
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 آرادل

 :گفتم و زدم پوزخندی
 بالیی چه شروین بوده بچه وقتی آرادل نداری خبر تو ونچ عادیه؛ البته. كنینمی درك تو -

 .آورده سرش
 :دادم ادامه مکث با و
 .كرد دیگه كاره یه میشه كه مطمئنم -
 . شدم دور ازش شدهمشت هایدست و اخم با بعد و

*** 
 آرادل

 ارك صورتم روی رو قبلی گریم همون و بود اومده آرایشگرم. شدم خیره آینه به آخر بار برای
 عمیقی نفس. بودم ریخته دورم آزادانه رو موهام و بودم پوشیده لیمویی پیراهن یه. بود كرده

 كرم كلی پامخالکوبی روی آرایشگرم. پام سمت رفت نگاهم. بود پریده حسابی رنگم. كشیدم
 . نشه معلوم تا بود زده

 دیگه پاهام ردمكمی حس. كشیدم عمیقی نفس دوباره. تپیدمی محکم قلبم. داشتم استرس
 . ندارن جون
 جلوی اومد آرامدل دادن جون یصحنه. كشیدم عمیق نفسی و نشستم تختم روی آروم

 . چشمم
 سنگینی. كنم نگاه تا كردمی مجبور رو من شروین كردنمی تیکهتیکه رو بدنش وقتی

 . كردممی حس گلوم توی رو چیزی
 جون دارم كردم حس گذاشت تنها آرامدل یشدهتیکهتیکه یجنازه با رو من شروین وقتی
 . خاطره كلی و موندم من و دبی رفت كه آرامم. مرد تولدش شبِ دقیقاً. زدم پوزخندی. میدم

 . داخل اومد شهراد و شد زده اتاقم در
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 آرادل

 جلوی. ایستاد رومروبه و داخل اومد آروم. كنم نگاهش خواستمنمی. پایین انداختم رو سرم
 . گرفت رو مشدهمشت هایتدس و زد زانو پام

 :گفت و زد تلخی لبخند
 .مبارك تولدت -
 انگار. كرد ول رو هامدست. پایین اومد و خورد سر چشمم از اشک قطره یه حرفش این با

 . بگم تونستم نمی چیزی و بود شده قفل زبونم
 یدند با. كرد باز رو درش و آورد در توش از رو ایجعبه و كتش جیب تو كرد رو دستش
 :گفت تلخ لبخندی با بستمی برام رو دستبند كه طورهمون. زدم تلخی لبخند توش دستبند

 .تولدت هدیه از اینم -
 بد واقعاً حالم. بشه بسته هامچشم شد باعث كه سـیـد*ـو*بـ رو پیشونیم و شد بلند بعد و

 :گفت بشم بلند جام از كردمی كمکم كه طورهمون. عقب برد رو سرش شهراد. بود

 …آرادل -
 :گفت آروم كه كردم نگاهش فقط

  باشه؟... ـص*قـ*نر ناز با خیلی -
 برداشت تخت روی از رو پالتوم شهراد. دادم تکون موافقت نشونه به رو سرم آروم. لرزید دلم

 . كرد سرم هم رو رنگ زرشکی ساتن روسری. كرد تنم و
 محکم رو دستم آزادش دستِ با و گرفت دستش توی رو كیفم. بود شده قفل كامالً زبونم
 در دم اشکی هایچشم با ربابه. پایین رفتیم رو هاپله. بیرون اومدیم اتاقم از هم با. گرفت

. چرخیدمی شهراد و من بین میالد غمگین و كالفه نگاه. كردمی نگاهم خیره و بود ایستاده
 به اینکه بدون و كردم ول ور شهراد دست. شدیم باغ وارد. كرد باز رو خونه در اخم با امیر

 . شهراد ماشین سمت رفتم كنم نگاه كسی
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 آرادل

 به چیزی كردمی گریه كه طورهمون ربابه. نشستم جلو صندلی روی و كردم باز رو درش
 . بشه ترغلیظ شهراد اخم شد باعث كه گفت شهراد

. مكنار نشست و كرد باز رو در. ماشین سمت اومد و داد تکون رو سرش بعد لحظه چند
 به رو سرم. افتاد راه آرومی سرعت با شهراد. كرد باز رو باغ در امیر. كرد روشن رو ماشین
 و پایین داد رو خودش سمت یشیشه شهراد. شدم خیره جاده به و دادم تکیه صندلی پشت
 . كشید عمیقی نفس

 :گفتم آروم. دادمی فشار محکم دستش توی رو فرمون
 .خوبه حالم من... رادشه نکن اذیت رو خودت قدران -

 :گفت و زد پوزخندی
 آشغال اون جلوی تو بدم اجازه باید كه كنن سرم تو خاك غیرتیم،بی به ایول -
 ... ـصی*قـ*بر
 حرفی دیگه و گرفتم گاز رو لبم. دوخت روروبه به رو نگاهش عصبانیت و حرص با بعد و

 . داشتم بدی حس. بستم رو هامچشم. نزدم
*** 
 بود نشسته رومروبه كه شروینی به. شدمی فشرده داشت دستم توی محکم شهراد بازوی
 . شدم خیره
 اینکه بهراجع داشتن شهراد و شروین هم االن و بودیم رسیده كه بود ساعت یه حدود

 . زدنمی حرف بُکُشن رو من جوریچه
. بود شمگو تو آرام هایجیغ صدای. بودم شده غرق گذشته تو. نبود بهشون حواسم اصالً

 . چشمم جلوی اومد شروین زدنِ قهقهه یصحنه
 :اومدم خودم به شروین صدای با. كنم منظم رو كشیدنم نفس ریتم تا كشیدم عمیقی نفس
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 آرادل

  كاسبی؟ و كار از خبر چه... جانطنین خب -
 دستم. بکشمش خودم هایدست همین با خواستمی دلم قدرچه. گرفتم رو منظورش خوب

 بنابراین. دیدم مناسب نقشه اجرای برای رو فرصت. برداشتم شهراد بازوی روی از رو
 :گفتم جویدممی رو آدامسم كه طورهمون و انداختم باال ایشونه خیالبی

 …بدم آموزش ـص*قـ*ر جااون بتونم تا گردممی آموزشگاه یه دنبال... هیچ فعالً -
 :گفت و زد لبخندی

 …ـی*صـ*ـا*رقـ پس -
 :گفت چندش العادهفوق لبخندی با كه دادم تکون مثبت نشونه به رو سرم

 از میدم قول هم من بگذرون، من با رو وقتت بیا تو بگردی، آموزشگاه دنبال نیست الزم -
 .كنم ساپورتت كامالً مالی لحاظ

 محکم رو دستش توی نوشیدنی لیوان شهراد. بزنم جیغ عصبانیت شدت از خواستمی دلم
 . دادمی فشار

 :گفتم و زدم لبخندی

 …جناب نیستم خریدنی من -
 :گفت اخم با و كرد فکر كمی. شد خم جلو سمت به

 …دارم برات پیشنهاد یه پس خب -
 :گفت كه كردم نگاهش فقط

 بدی؟ آموزش خرممی كه دخترایی به كه چیه نظرت -
 :گفتم و كردم نگاه شهراد به. زد رو خالصی تیر حرفش این با
  شهراد؟ چیه تو نظر -

 :گفت و زد حرصی لبخندی
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 آرادل

 .داری دوست خودت هرجور -
 :گفت و خورد نوشیدنیش از كمی شروین

 اگه ـی*ـصـ*قـ*بر دیگه نفر چند و من جلوی باید قبلش فقط نیست، سختی كارِ -
  بدی؟ رو آزمونت كه ایآماده االن... بدی آموزش دخترا به تونیمی كردن تاییدت

 و زدم زوری لبخندی. كردمی نگاه زمین به رنگیكم اخم با فقط شهراد. تپیدمی محکم قلبم
 :گفتم

 !البته -
 كه گفت خدمه از یکی به رو. كرد راهنمایی سالنی سمت به رو ما و شد بلند جاش از شروین

 مخمل هایپرده. شدم خیره برم و دور به و ایستادم سالن وسط. كنه صدا رو نفر چند
 . بودن كرده باشکوه ازحدبیش ور سالن كرمی، دیزاین و قرمزرنگ

 شونخنده صدای دیدنم با. شدن سالن وارد خندیدنمی كهدرحالی مرد چند لحظه همون
 كردم سعی. كردم لعنت هزارم بار برای رو خودم دیدم كه رو هاشونچشم برق. شد قطع

 . شهراد و شروین سمت بدم رو حواسم
 :گفت و كرد نگاه رو سرتاپام چندشش لبخند با شروین

 …كنیمی چه ببینم -
 :گفت و كرد اشاره سالن یگوشه در به بعد و
 .كنی پیدا تونیمی بخوای لباس چی هر جااون -

 :گفتم و دادم تکون رو سرم
 . بذارین برام رو آهنگ دور یه كنممی عوض رو لباسام كه موقعی تا فقط اكی، -
 بود گفته كه دری همون سمت به. نگفت چیزی و داد تکون رو سرش مرموز لبخندی با

 . كردم بازش و رفتم
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 آرادل

 وارد. دادمی آزار رو گوشم كردمی معرفی مردها اون به رو شهراد داشت كه شروین صدای
 . بستم رو در و شدم اتاق

 . مختلف هایرنگ در هالباس انواع از بود پر روشون كه جالباسی از بود پر اتاق دوتادور
 انگار. لرزیدنمی هامدست. كنم پیدا مناسب چیز یه تا رخوندمچ اتاق دورتادور رو نگاهم
. گشتن به كردم شروع و هالباس سمت رفتم لرزون هاییقدم با. شدمی بد حالم داشت دوباره
 . اومد آهنگ صدای اتاق داخل بلندگوی توی از لحظه همون

 دلم لحظه یه ایبر رومروبه سفیدرنگ لباس دیدن با. بودم داده گوشش رو آهنگش قبالً
 . شد خالی
 . كشیدم عمیقی نفس. بود پوشیده تولدمون برای آرامدل كه بود لباسی كپیِ دقیقاً لباس این

 سعی. كردم مشت رو هامدست! لعنتی. پیچیدمی گوشم توی هاشضجه و هاجیغ صدای
 . نکنم نگاه لباس اون به دیگه كردم
 یه. آوردم در رو رنگی ایسرمه لباس. گهدی هایلباس سراغ رفتم و كشیدم عمیقی نفس

 آزادانه كه دامن یه همراه به اومدمی دست مچ تا هاشآستین یاندازه كه ایسرمه یتنهنیم
 . افتادمی زمین روی

 دیدن با. ایستادم آینه جلوی و كردم عوض ایسرمه لباس اون با رو هاملباس حوصلهبی
 . شد حبس نفسم دامنش مدل

 مدل همین هم چپم پای كنار. اومدمی پام باالی تا كه خوردمی چاك یه راستم ایپ كنار از
 . بود

 دقیقاً. بود شب نه ساعت. دیوار روی ساعتِ سمت رفت نگاهم. شد قطع آهنگ صدای
 . افتادیم شروین یتله توی آرام و آرامدل و من كه موقعی
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 آرادل

. بستم رو هامچشم. شد شتم هامدست. چشمم جلوی اومد آرام هایزدنجیغ یصحنه
 !لعنتی
*** 
 شهراد
 موننقشه اگه. بودم عصبی شدت به. شدمی فشرده داشت دستم توی نوشیدنی لیوان
 . شدمی خراب خیلی وضع گرفتنمی
 بودم فهمیده كه مردها اون و شروین. نداشت خبر نقشه از آرادل كه بود این مشکلم تنها

 روش نگاهم در شدن باز با. بودن آرادل اومدن تظرمن و بودن نشسته مبل روی شریکشن
 . گرفتم ازش رو نگاهم عصبانیت با لباسیه؟ چه این آخه لعنتی! آرادل آخ. شد خشک
 . شد تاریک جاهمه یهو. دادمی عذابم بدجور بود بسته پاهاش مچ به كه خلخالی صدای

 هاششریک و شروین. شد حبس نفسم. افتاد آرادل روی سفیدرنگی نور. باال آوردم رو سرم
 . كردنمی نگاه آرادل به خیره چندش لبخندی با

 . شد شروع آهنگ. زدممی نفس نفس عصبانیت شدت از. بود شده متورم نم*ـرد*گـ رگ
*** 

 آرادل
 ترراحت تا كردم خم رو پاهام كمی فقط. بردم سرم باالی رو هامدست آهنگ شدن شروع با

 . بچرخونم رو م*ـر*ـمـ*كـ بتونم
 كم. چرخوندن انگلیسی هشت حالت به رو ـرم*ـمـ*كـ كردم شروع و كشیدم عمیقی نفس

 سعی. بریزم همبه رو چیز همه شروین به كردن نگاه یه با ترسیدممی. گرفت اوج آهنگ كم
 رو من شروین زدممی اشتباه رو حركت یه اگر. كنم تمركز بتونم تا كنم خالی رو ذهنم كردم
 . شدمی تموم چیز همه بعد و كردنمی قبول
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 آرادل

*** 
 شهراد

 لبخندی اومد شنود توی از كه میالد صدای شنیدن با. بود آرادل روی مكالفه و عصبی نگاه
 :نشست لبم یگوشه كج

 …میره برقا دیگه ثانیه سه تا -
 گذاشته قرار. بود نشسته ماشینش داخل شروین یخونه از باالتر كوچه تا چند توی میالد
 نتونه خیلی آرادل و بشه قطع هابرق تا بکنه كاری یه سیستمش از استفاده با میالد كه بودیم
 . ـصه*قـ*بر اینا جلوی
 از رو گوشیم سریع. شد قطع آهنگ صدای و شد تاریک جاهمه. رفت برق یهو لحظه همون

 . كردم روشن رو چراغش و آوردم در جیبم توی
 :زد داد هامستخدم زا یکی به رو غلیظی اخم با شروین

 رفت؟ چرا لعنتی برقِ این -
 به خیره. زدمی نفس نفس. پشتش گذاشتم رو آزادم دست. ایستاد كنارم اومد آروم آرادل

 با مستخدم. بود گرفته آروم دلم تازه انگار. كشید عمیقی نفس. كردممی نگاه صورتش
 :گفت شروین به رو لرزون صدایی

 .پریده فیوز احتماالً ست،نی ما تقصیر خدابه آقا -
 :زد داد عصبانیت با شروین

 رو روز یه تونیننمی كه كنن سرتون تو خاك... كن گم رو گورت هامچشم جلوی از زود -
 .كنین سر كردن درست مشکل بدون

 :گفت آروم لحنی با شروین به رو و شد سالن وارد الهه لحظه همون



 

 

527 

 

  نوازش رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 آرادل

 كنن،می درست دارن هم رو اضطراری برق. رسیدن هم مهمونا چیدم، رو شام میز آقا -
 . كرده پیدا مشکل اونم انگار

 سرش آرادل. كرد فرو موهاش داخل رو دستش و بیرون داد محکم رو نفسش كالفه شروین
 :گفت آروم و سمتم چرخوند رو
  بود؟ تو كار برق شدن قطع -

 . رومونروبه اومد شروین. گرفت ازم رو نگاهش و زد خسته لبخندی. دادم تکون رو سرم
 :گفت آرادل به رو اخم با
 وقت روز٢٨ فقط. كنی شروع رو كارت تونیمی فردا از جان،طنین بود عالی كارت جااین تا -

 .بگو خودم به داشتی الزم كه هرچیزی... كنی آماده رو دخترا تا داری
 :گفت و داد تکون رو سرش زوری لبخندی با آرادل
 .حتماً -

 :گفت مبه رو شروین
 .بکنیم كاری نیست الزم فعالً پس زدیم، هم با رو حرفامون كه هم ما -

 :گفتم و دادم تکون رو سرم
 . میدم خبر بهتون رسید وقتش هروقت -

 :گفتم آرادل به رو. گفت ایخوبه زیرلب
 .خونه بریم وقتشه خب، -

 :گفت اخم با شروین
 و شریکام با االن همین اتفاقاً. باشین ما با رو مشا و بمونین برین، جااین از بدم اجازه عمراً -

 .بگیریم مهمونی یه قراره كننمی كار برام كه كسایی
 :گفت و زد چشمکی بعد و
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 آرادل

 .گذرهنمی بد بهتون بمونین اگه -
 :گفت لبخند با آرادل كه كنم مخالفت خواستم

 رو لباسام برم من فقط .خواستمی مهمونی یه دلم خیلی منم اتفاقاً. مونیممی نه؟ كه چرا -
 . برگردم و كنم عوض

  كنی؟می كارچی داری! آرادل آخ
*** 

 آرادل
 عمیقی نفس. بود شده شروع مهمونی شام خوردن از بعد. شدم خیره دستم توی بطریِ به

 . كشیدم
 :گفت و گرفت ازم رو بطری عصبانیت با شهراد

 …نخور المصبا این از قدران -
 :گفتم حرفش به توجه بدون و زدم نیشخندی

  افتاد؟ اتفاقی چه روز همین تو... قبل سال پنج دونیمی -
 :گفتم و گرفتم دستش از رو بطری. كرد نگاهم فقط

 رو بدنش و كشت چشمم جلوی رو آرامدل شروین... روز همین تو... قبل سال پنج -
 دلم اصالً كه افتاد فاقاییات بعد و داد نوشیدنی آرام به روز همین تو شروین... كرد تیکهتیکه
 .بیفتم یادشون خوادنمی

 كالفه شهراد. كشیدم سر نفس یه رو تمامش كه بود مونده نوشیدنی كمی فقط بطری ته
 . كرد فرو موهاش داخل رو دستش

 :گفتم كردممی بلندش كه طورهمون و گرفتم رو شهراد دست. شدم بلند جام از
 !بخو جای یه ببرمت خواممی... پاشو -
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 آرادل

 :گفت آروم. بود نگران
 .میدی عذاب رو خودت داری آرا،دل كن بس -

 :گفتم و كردم ایخندهتک
 .بریم و كنیم خداحافظی خواهرام قاتل از بریم بیا... كشیدم پیش ساعت چند رو عذابم من -

 با رو تولدم شب از نصفی. بود بد واقعاً حالم. كردم حلقه بازوش دور رو دستم. نگفت چیز
 . بودم گذرونده خواهرهام لقات
 تشکر شروین از لبخند با شهراد. رفتیم بود ایستاده دختر تا چند پیش كه شروین سمت به

 كرد؛
 . كردممی نگاهش خیره فقط. بودم شده الل شروین دیدن با انگار. گفتمنمی هیچی من اما
 كشت رو آرامدل چشمم جلوی وقتی. زدم پوزخندی. ترسیدممی ازش بودم بچه وقتی قدرچه

 توی رو كیفم داخل یاسلحه. كیفم سمت رفت دستم. میاره سرم داره بالیی چه دونستنمی
. بودم راحت عمرم آخر تا دیگه كشتمشمی االن اگر. كشیدم عمیقی نفس. گرفتم دستم

 .دادم فشار دستم توی محکم رو اسلحه
 دستم مچ سریع و شد متوجه شهراد كه بیرون بیارم خواستم رو اسلحه. كشیدم عمیقی نفس

 . گرفت محکم رو
 گفتن از بعد شهراد. بود شروین روی فقط و فقط مخیره نگاه. شد ول دستم از اسلحه

 . بیام خودم به شد باعث كه داد فشار پشتم روی محکم رو دستش خداحافظی
 لحنی با. بیرون زدیم ویال از آروم هاییقدم با. كردم خداحافظی و زدم مصنوعی لبخندی

 :گفتم شهراد به رو خسته

 …بده رو ماشین ریموت -
 :گفت عصبانیت با
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 آرادل

 .مردیمی خودتم كشتیشمی اگه احمق كنی؟ كارچی خواستیمی هست معلوم هیچ -
 :گفتم لرزونی صدای با
 .بده رو ریموت... شهراد -

 پشت. دستم داد و آورد در رو ماشین ریموت و شلوارش جیب تو كرد رو دستش كالفه
 . كردم روشن رو ماشین و نشستم فرمون
 :گفت و نشست كنارم خشمگین شهراد

 . كنم كارتچی دونستممی وگرنه خرابه حالت كه حیف -
 سال یک كه جایی سمت افتادم راه باالیی سرعت با. نداشتم دعوا یحوصله. نگفتم چیزی
 . بودم خریده پیش

 :گفت اخم با شهراد. بود زیاد خیلی سرعتم

 …آرادل ترمآرو -
 فرمون دور محکم رو دستم. پیچیدمی سرم توی جیغ صدای. كردم كمتر كمی رو سرعتم

 ماشین. مقصد به رسیدم بعد دقیقه ده حدود. باریدن به كرد شروع بارون كمكم. دادم فشار
 . كردم پارك در جلوی رو

 :گفت تعجب با شهراد
  كجاست؟ جااین -

 :گفتم و كشیدم عمیقی نفس
 ...نگفتم بهت رو چیزی یه من -
 :گفتم و زدم پوزخندی. شد خیره نگاه هامچشم به
 بینهمی رو مامانم جااین بابام یعنی بیایم؛ وجود به خواهرام و من شد باعث كه جاییه جااین -

 …بهش و



 

 

531 

 

  نوازش رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 آرادل

 :دادم ادامه و كشیدم عمیقی نفس
 جایی... آورد سرمون رو بال ناو شروین كه جاییه جااین طورهمین و... بابام كارِ خیالبی -

 …گرفت ازم رو آرام و آرامدل كه
 :گفت تعجب با
 كشهمی رو آرامدل كنه،می ز*ـاو*ـجـ*تـ مامانت به بابات كه مکانی توی شروین یعنی -
 ... آرام به و

 و كشیدم عمیقی نفس. دادم تکون مثبت نشونه به رو سرم آروم. نزد رو حرفش یادامه
 . شدم پیاده نماشی از كالفه

 . بودن ساخته دورش ویال چندتا االن ولی بود؛ بیابون فقط و فقط ویال این بر و دور قبالً
 كیفم توی از رو كلید و رفتم باغ در سمت به. كردم قفل رو ماشین درِ شد پیاده شهراد وقتی

 . آوردم در
 . ایستاد سرم پشت و سمتم اومد شهراد. كشیدم عمیقی نفس. كردم باز رو باغ در
 اتیش هاشونبعضی كه شدهخشک هایدرخت. زد یخ تنم تمام باغ داخل گذاشتم كه رو پام

 . دادنمی نشون ترسناك رو باغ واقعاً بودن گرفته
 :گفت آروم و ایستاد سرم پشت شهراد

 .بکشی عذاب جااین به اومدن با خوامنمی آرا،دل خونه برگردیم بیا -
 :گفتم ویال سمت كشوندمشمی و گرفتممی رو دستش كه ورطهمون و زدم تلخ لبخندی

 …بدم نشون دادم دست از رو آرام و آرامدل توش كه اتاقی بهت خواممی تازه -
 . داخل رفتم و كردم باز رو ویال در. شدمی زیاد داشت كمكم بارون شدت. نگفت چیزی

 آتیش این تو بود قرار. زدم پوزخندی. بود سوخته جا همه. كردم روشن رو ویال كل برق
 . كردم فرار ولی بسوزم
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 آرادل

 .شدم واردش و رفتم سالن گوشه اتاق سمت به. كردمی نگاه فقط. گفتنمی هیچی شهراد
 داخل به بارون هایقطره شدمی باعث كه بود ریخته سقف از ایتیکه. بود سوخته جاهمه
 اتاق وارد آروم شهراد. اتاق گوشه یشکسته یپنجره سمت رفت نگاهم. كنه پیدا راه اتاق
 :گفتم و كردم اشاره بود ایستاده كه جایی به. شد
 وارد شروین لحظه همون كه بودم نشسته پنجره زیر منم بود، افتاده جااون دقیقاً آرامدل -

 .بودم شروین و آرام كار شوك تو هنوز موقع اون من شد، اتاق
 :دادم ادامه پوزخند با
 ...سرم به بود زده كالً همین برای -

 :وگفتم كشیدم عمیقی نفس
... داد جون چشمم جلوی خواهرم كرد، تزریق هوا سرنگ آرامدل به شروین كه بود جااین -

 .آب وراون كنن قاچاقش تا كردن تیکهتیکه رو بدنش و اومدن شروین آدمای بعدشم
 به خفیفی لرز برقرعدو بلند صدای با. دادم قورت رو دهنم آب. كردمی درد شدت به گلوم
 . افتاد بدنم

 و كرد ـغـلم*بـ آروم. سمتم اومد شهراد. داشتم بغض. بود ترسناك و بلند خیلی صداش
 :گفت

 .میشه درست چیز همه -
 :گفتم آروم

  چی؟ نشد درست اگه -
 :گفت و كرد نگاه هامچشم به
 .هنرسید ماجرا آخر هنوز كه بدونی باید نشده درست هیچی هنوز دیدی اگه -

 .خورد زنگ شهراد گوشی لحظه همون. نگفتم چیزی و زدم تلخ لبخندی
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 آرادل

 *** 
 شهراد
 . بود میالد. آوردم در شلوارم جیب توی از رو گوشیم. شدم جدا آرادل از و گفتم لعنتی زیرلب
 :گفتم اخم با و گوشم دم گذاشتم رو گوشی. كردم وصل رو تماس

  بله؟ -
 :گفت عصبانیت با میالد

 …جااین ومدها رزیتا -
 :گفتم تعجب با
  كجایی؟ تو مگه -

 :گفت و كرد پوفی
 خونه در جلوی ـت*ـسـ*مـ رزیتا دیدم كه خونه اومدم كردم قطع رو برقا اینکه بعدِ -

 .خونه بیارمش شدم مجبور نشسته،
 :گفت و زد پوزخندی

 كمكم كه بیا زود. داره كار تو با میگه جوریه،این حالش كه زده چی نیست معلوم آشغال -
 .كنهمی خرد رو اعصابم داره
 :گفتم و دادم تکون رو سرم

 .جااون میام االن اكی، -
 :گفتم بود شده خیره اتاق یگوشه به كه آرادل به رو. كردم قطع رو تماس بعد و

 …آرادل -
 هوم؟ -

 :گفتم و كشیدم عمیقی نفس
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 .بریم باید -
 :گفت اخم با
  گفت؟ چی میالد مگه كجا؟ -

 :گفتم كالفه
 .خوادمی چی ببینم برم باید ش،خونه رفته رزیتا -

*** 
 آرادل

 حفظ رو آرامشم تا كشیدم عمیقی نفس. كرد پارك میالد ویالی باغ تو رو ماشین شهراد
 . شدم پیاده ماشین از اخم با. بود نحس امروز قدرچه. كنم

 عصبانیت با شهراد. بود ایستاده خونه در دم میالد. بست رو ماشین در و شد پیاده هم شهراد
 :گفت

  كجاست؟ -
 :گفت پوزخند با و كرد اشاره بود باغ یگوشه كه اتاقی به میالد

 معلوم عوضی. كردم زندانیش جااون همین برای بیارم سرش بالیی ترسیدم جاست،اون -
 .سرشه تو اینقشه چه نیست
 اخم با میالد. بود كرده خیسمون كالً دباریمی كه بارونی. اتاق سمت رفت عصبانیت با شهراد
 :گفت

  آرا؟دل خوبی -
 :گفتم و دادم تکون مثبت نشونه به رو سرم

  چیه؟ قضیه -
 :گفت و كرد پوفی
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 …كنهمی گریه داره و نشسته در دم دیدم خونه اومدم وقتی -
 :داد ادامه پوزخند با و

 …پرتا و چرت این از و نمیده مواد بهش كسهیچ گفتمی -
. داد تشخیص رو خستگیش شدمی هم دور از. رسید اتاق در به. شهراد سمت رفت نگاهم

 .كرد باز رو در آروم
*** 
 شهراد

 دور. شد خشک دستش مچ روی نگاهم. بود كشیده دراز اتاق یگوشه. كردم باز آروم رو در
 . بود شده باندپیچی مچش

 تا كشیدم عمیقی نفس و بستم رو مهاچشم. گرفتم ازش رو نگاهم تنفر با و زدم پوزخندی
 . بشم آروم

 و كردم باز رو هامچشم بهشون توجه بدون. كردممی حس رو میالد و آرادل نگاه سنگینی
 . اتاق داخل رفتم

 :گفتم و كردم اخمی. بود خواب. زدم زانو كنارش و رفتم سمتش به
 .شو بلند رزیتا -

. گرفتم رو نبضش و ـوش*ـلـ*گـ رو ذاشتمگ رو دستم. شد ترپررنگ اخمم. دادنمی جواب
 . زدمی ضعیف
 :زدم داد میالد به رو و بیرون اومدم اتاق از. شدم بلند جام از كالفه

 .اورژانس به بزن زنگ بیهوشه، -
 چشمم كه اتاق داخل برم خواستم. آورد در جیبش توی از رو گوشیش و داد تکون رو سرش

 . افتاد آرادل به
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 داخل رفتم و گرفتم ازش چشم. بود شده خیره زمین به و بود داده تکیه ماشین كاپوت به
 داخل گشتن به كردم شروع و برداشتم رو بود انداخته خودش روی كه رو رزیتا كاپشن. اتاق

 . كنم پیدا چیزی بتونم تا هاشجیب
 :اومد سرم پشت از میالد صدای

 …رسوننمی رو خودشون سریع گفتن زدم، زنگ -
 :داد ادامه مکث با و
 .هستم جااین من خونه، ببرش بده، حالش آرادل شهراد -

 :گفتم و آوردم در جیبش تو از رو رزیتا گوشی

 …میرم االن -
 :گفتم اخم با و دستش دادم رو كاپشن بعد و
 .دادم زحمتت خیلی شرمنده فقط باش، خودت مواظب -

 :گفت و زد لبخندی

 …سالمت به برو داداش؟ حرفیه چه این -
 ماشین در. آرادل سمت رفتم سریع هایقدم با. بیرون اومدم اتاق از كردن خداحافظی از بعد
 :گفتم اخم با و كردم باز رو
 . خونه میریم آرا،دل بشین -

 . كردم روشن رو ماشین و نشستم منم. ماشین تو نشست و داد تکون رو سرش حواسبی
 . كردم حركت و زدم میالد برای بوقی تک

*** 
 آرالد
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 تخت روی از رو گوشیم كردم، ترپررنگ رو رژم اینکه از بعد. پوشیدم رو شالم و مانتو
 . بیرون اومدم اتاقم از و برداشتم

 :گفت لبخند اب و كشید كار از دست دیدنم با ربابه. پایین اومدم هاپله از تندتند
 .چیدم میز روی رو صبحانه خانوم، بخیر صبح -
 :گفتم اخم با
  كجاست؟ دشهرا -
 براتون هم رو ماشینشون درضمن. بزنین رنگ یه بهشون گفتن شركت، رفتن زود صبح -

 . گذاشتن
. نداشتم صبحانه به میلی اصالً. نشستم صندلی روی. میز سمت رفتم و دادم تکون رو سرم
 . داشتم استرس یکم فقط همین برای بشم آشنا دخترها با تا شروین یخونه برم بود قرار
. شدم بلند جام از و كشیدمش سر نفس یه. برداشتم میز روی از رو شیرخرما سرد نلیوا

 :گفتم اخم با و برداشتم رو بود میز روی كه رو ماشین ریموت

 …میرم دارم من ربابه -
 :گفت نگران و داد تکون رو سرش

 نحالتو خیلی دیشب آخه باشین، خودتون مراقب بیشتر میشه اگه فقط خانوم، سالمت به -

 …نبود خوب
 :گفتم و دادم تکون مثبت نشونه به رو سرم. كشیدم عمیقی نفس

 …خداحافظ -
 نفس شدم كه باغ وارد. كردم بازش و رفتم در سمت به. كرد زمزمه خداحافظی زیرلب
 . بود شده تازه خیلی هوا بود اومده دیشب كه بارونی خاطربه. كشیدم عمیقی
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 روی گذاشتم رو گوشیم و كیف. نشستم و كردم ازب رو درش. رفتم شهراد ماشین سمت به
. كرد باز برام رو در بیرون برم خواممی دید كه امیر. كردم روشن رو ماشین و كنارم صندلی

 . كردم بیشتر رو سرعتم شدم جاده وارد وقتی. كردم حركت و زدم براش بوقی تک
 و بلندگو رو گذاشتم ور صداش. گرفتم رو شهراد یشماره و برداشتم كنارم از رو گوشیم
 .كنارم گذاشتم رو گوشی

 :داد جواب بوق چند از بعد
  ؟ خوبی. سالم -

 :گفتم و كشیدم عمیقی نفس
 !داری كارم گفت ربابه خوبم، -
 :گفت جدی صدایی با
  خب؟ بیفته، برات اتفاقی خوامنمی باشی، خودت مواظب خیلی بگم بهت خواستم -

 :گفتم و دادم تکون رو سرم

 …هست اسمحو -
 :دادم ادامه پوزخند با و

 …نگیری تحویل رو مجنازه برگشت موقع امیدوارم فقط -
 :گفت كالفه و كرد پوفی

 .نکن نگرانم آرادل -
 :گفت جدی صدایی با. نگفتم چیزی و دادم فشار فرمون دور محکم رو دستم

 باهاش و نبز میالد به زنگ یه گذاشتیش وقتی. داشبورده تو خواستیمی كه شنودی -
 .كن هماهنگ

 :گفتم و دادم تکون رو سرم
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 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 آرادل

  نداری؟ كاری اكی، -
 :گفت و كشید عمیقی نفس

 .باش خودت مراقب كنم،می تکرار دوباره فقط نه، -
 :گفتم آروم

 .خداحافظ طور،همین هم تو -
. گرفتم رو میالد شماره و برداشتم رو گوشی. كرد قطع رو تماس گفت كه خداحافظی از بعد
 . داد جواب بوق چند از بعد
 :گفت خسته لحنی با بعد و كشید ایخمیازه اول

 …سالم -
 :گفتم رفته باال ابروهای با
  بودی؟ خواب... سالم علیک -

 :گفت و كشید ایدیگه یخمیازه
 كنارش كردن مجبورم بیمارستان، آوردم رو رزیتا. بیدارم دیشب از... بود؟ كجا خواب بابا نه -

 . بمونم
 :گفت مکث با و
  زدی؟ زنگ داشتی كاری -

 :گفتم اخم با و دادم تکون رو سرم
 . بدم زحمتت خوامنمی ایخسته ولش، ولی آره؛ -

 :گفت و خندید
  داشتی؟ كارچی بگو نمیاد، بهت اصالً تعارفا این آرادل -

 :گفتم و زدم رنگكم لبخندی
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 .بذارم خواممی رو شنود بگم بهت خواستممی -
 :گفت جدی

 از رو چیزا جور این و دوربینا جای شدی جااون وارد وقتی. آوردم خودم با رو تاپملپ اكیه، -
 . میگم بهت تاپملپ روی
 :گفتم و دادم تکون رو سرم

  نداری؟ كاری خب،خیلی -
 .خداحافظ. باشی موفق امیدوارم نه، -

. شدمی دیرم داشت. دوختم ساعت به رو نگاهم. كردم قطع رو تماس خداحافظ گفتن از بعد
 و ضبط سمت بردم رو دستم. كردم بیشتر رو سرعتم و دادم فشار گاز پدال روی رو پام

 . كردم روشنش
 تا جااون برم خواستممی. بود بهونه یه اصل در دخترها به دادن آموزش. كشیدم عمیقی نفس

 . بشم آشنا...  و هااتاق تمام با
 در جلوی رسیدم بعد ساعت نیم حدود. كردممی تحمل هم رو دخترها اون باید كنارش در اما

 . شروین ویالی
 . گوشم روی گذاشتمش و برداشتم رو شنود داشبود توی از. كردم پارك در كنار رو ماشین
 رو شنود كه نوشتم براش و دادم میالد به پیام یه. نشه دیده تا گوشم رو ریختم هم رو موهام

 . گذاشتم
 . بشه مچاله مقیافه شد باعث كه اومد شنود از كشیدن سوت ثلم صدایی بعد لحظه چند
 كه كشیدمش لبم روی پررنگ خیلی و برداشتم رو قرمزم رژ كیفم توی از. شد قطع صدا یهو

 :اومد شنود توی از میالد صدای لحظه همون
  آرا؟دل رسیدی -
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 :گفتم و دادم تکون رو سرم
 .نرفتم داخل درم جلوی هنوز آره، -
 :گفت رساست با
 .دیگه برو پاشو -
 :گفتم خونسردی با
 .میرم بزنم رو رژم -
 :گفت حرص با
  رژتی؟ فکر به تو وقتاون میرممی دارم استرس از جااین من -
 :گفتم گردشده هایچشم با

 …كه بمیرم برم خوامنمی -
 قفل ور درش. شدم پیاده ماشین از رنگممشکی عینک زدن از بعد و كیفم تو گذاشتم رو رژ

 . رفتم ویال در سمت به و كردم
 :گفتم لبخند با بود ایستاده در دم كه بادیگاردی به رو
 .داشتم قرار شروین با -
 :گفت غلیظی اخم با
 !نه یا شده هماهنگ قبل از ببینم باید بمونین، منتظر لحظه چند -

 جلوی آورد رو بود دستش تو كه سیمیبی! زرشک. نزنم پوزخند تا گرفتم رو خودم جلوی
 :گفت و دهنش

 دارنو قرار میگن اومدن خانومی یه -
 :گفتم و حرفش وسط پریدم خیالبی جویدم،می رو آدامسم كه طورهمون

 .طنینه اسمم اطالعت محض -
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 پر ویال دورتادور. شدم خیره دیوار به و گرفتم ازش چشم خیالبی. داد تکون رو سرش اخم با
 . دوربین از بود

 :ومدا میالد صدای
 .باشه حواست روت، كردن زوم دوربینا از تا دو دقیقاً االن آرا،دل -
 رو در اخم با مرده. تركوندمش بلندی صدای با و كردم باد رو آدامسم خیالبی حرفش این با

 :گفت و كرد باز برام
 .داخل بفرمایید -

 . كشیدم عمیق نفسی و شدم باغ وارد. داخل رفتم. گرفت جا لبم یگوشه كج لبخندی
 ایستاده در دم كه مستخدمی. ویال در سمت رفتم برم راه ناز با كردممی سعی كه طورهمون

 . كرد باز برام رو در بود
 :گفت و سمتم اومد لبخند با بود ایستاده در دم كه شروین. ویال داخل رفتم حرفی هیچبی
 .اومدی خوش جان،طنین سالم -

 :گفتم دادممی دست بهش كه طورهمون
 .ممنون -
 :گفت و كرد اشاره هامبل طرف به
 . كنن آماده رو دخترا بگم من تا بشین جااون برو -

 شلوار یه. مبل رو نشستم و آوردم در رو مانتوم و شال. مبل سمت رفتم و دادم تکون رو سرم
 . رنگكم خیلی صورتی بافت یک با بودم پوشیده مشکی نود قد

 :گفت لبخند با و گرفت ازم رو هالباس. سمتم اومد دیدنم با الهه. بود ریخته دورم باز موهامم
  دارین؟ میل چی نوشیدنی خانوم، اومدین خوش -
 :گفتم رنگكم اخمی با
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 …قهوه یه -
 به. دادم تکیه مبل پشت به ـه*ـنـ*ـیـ*سـ به دست. شد دور ازم چشم گفتن با الهه

 . شدم رهخی بودن ایستاده سالن دورتادور كه بادیگاردهایی
 :كردم اخمی میالد صدای شنیدن با
 سمت به میره كه داره راهرو یه هم چپت سمت داره، قرار دوربین یه سرت پشت دقیقاً -

 ...زیرزمین
 :داد ادامه و كشید عمیقی نفس

 .دارهمی نگه توش رو هابدن اعضای شروین كه سرده فضایِ یه جااون -
 كشیدم عمیقی نفس. شد مشت هامدست. افتادم آرامدل یاد لحظه یه برای. زد یخ بدنم تمام

 . كنم حفظ رو آرامشم تا
 :اومد سرم پشت از شروین صدای لحظه همون

 .میشن آماده دارن دخترا -
 همبه ازش حالم كه ایه*ـو*ـشـ*عـ و ناز با. نشست رومروبه مبل روی و اومد بعد و

 :گفتم خوردمی
  ببینم؟ رو لباسا شنمی آماده دخترا كه موقعی تا میشه -

 :گفت و داد تکون رو سرش
 .دیدی اتاق اون توی دیشب كه هستن همونایی لباسا فقط البته، -
 :گفتم اخم با
  بدم؟ نظری یه تونممی پس -

 :گفتم خیالبی كه داد تکون رو سرش
 .خورننمی درد به اصالً لباساتون -
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 :گفت رفته باال ابروهای با
  چرا؟ -

 :گفتم و شدم خم جلو تسم به كمی
 لباس فقط كه شناسممی خیاط یه من كنه،نمی جذب رو آدم اصالً مدلشون و لباسا رنگ -

 رنگ با رو لباسا رنگ تونیممی جوریاین بدم، لباس سفارش اون به تونممی دوزه،میعربی
 فکر هم مدلشون به باید البته. باشه داشته بیشتری یجلوه تا كنیم هماهنگ دخترا پوست
 خیاطه با من موافقی اگه. ببریم باال هم رو دخترا قیمت جوریاین تونیممی تازه كنیم،

  كنم؟ هماهنگ
 :گفت و انداخت باال ایشونه خیالبی
 .بگو خودم به بیا فقط نکن فکر قیمتش به هم اصالً بده، انجام كشهمی عشقت هركار -

 شروین به رو اخم با و سمتمون اومد یمرد. گرفت جا لبم یگوشه پیروزمندانه لبخندی
 :گفت

 .نآماده دخترا -
 :گفت بهم رو شروین حرفش این با
  بریم؟ -

 . شدم بلند جام از و دادم تکون رو سرم
*** 

 شب نیم و یازده. دوختم ساعت به رو نگاهم. اتاقم تخت روی انداختم رو خودم عصبانیت با
 . بود

 هامچشم. كشیدم دراز تخت روی دوباره و آوردم در رو شالم و مانتو و شدم بلند جام از كالفه
 . شد زده اتاق در كه بستم رو
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 :گفتم حوصلهبی

 …تو بیا -
 :گفت رفته باال ابروهای با. اتاق داخل اومد شهراد و شد باز در

 …سالم علیک -
 :گفتم و كشیدم ایخمیازه

 …سالم -
 :گفت اخم با. نشست تخت روی و كنارم اومد آروم

  جا؟اون كردی كاراچی -
 :گفتم زاری یقیافه با
 كلی و گریه زیر زدمی یکیشون بدم یاد بهشون حركت یه اومدممی تا. شد سرویس دهنم -

 .شروین توسط دختره شدن كشته شد شنتیجه كه كردمی بارمون فحش
 :گفت تعجب با
  كردی؟ كارچی تو چی؟ یعنی -

 :گفتم خیالبی
 داشتم اسلحه منم اگه كه بودن كرده خرد رو اعصابمون قدران كردم؟می باید كارچی -

 …كشتممی رو دختره
 :گفت و داد تکون تاسف نشونه به رو سرش

  بدی؟ یاد بهشون تونستی هم چیزی حاال -
 :گفتم و تخت رو نشستم كنارش

 آورده زور به شروین كه اونایی اما گرفتن؛ یاد راحت نداشت اهمیتی براشون كه اونایی -

 …كردن اذیت خیلی بودشون
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 :گفت اخم با
  بری؟ باید هم فردا -

 :گفتم و كشیدم ایخمیازه

 …آره -
 :گفتم خسته لحنی با و بازوش رو گذاشتم رو پیشونیم

 شهراد؟ -
  هوم؟ -

 :گفتم و كشیدم عمیقی نفس
 .بخوابم ترسممی -

 :گفت آروم
  ببینی؟ رو نیما خواب دوباره ترسیمی -

 …آره -
 :گفت و گرفت رو دستم. شد بلند جاش از
 جوری ببره خوابت خستگی شدت از تا بچرخونمت خیابونا تو قدران بیرون، ببرمت پاشو -

 .پاشو... كنی فکر چیزی به نتونی خواب قبلِ كه
 :گفتم گردشده هایچشم با
  آخه؟ كاریه چه این شهراد، نشو دیوونه -

 توش از رو رنگممشکی كاپشن. رفت كمدم سمت به .بشم بلند شد باعث كه كشید رو دستم
 . برداشت

 :گفت و سمتم گرفت رو كاپشن. ایستاد جلوم اومد
 .كنم عوض رو لباسام میرم منم... بریم بپوش -
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 . كشیدم عمیقی نفس. بیرون رفت اتاقم از شهراد. گرفتم ازش رو كاپشنم و زدم تلخی لبخند
 رو مشکیم بوتنیم و سرم رو انداختم رو كاپشنم كاله. بافتم رو موهام و كردم تنم رو كاپشن
 . پوشیدم

 ایستاده در كنار شهراد. پایین رفتم هاپله از آروم. بیرون اومدم اتاقم از گوشیم برداشتن از بعد
 . بود

 :گفتم اخم با. سمتش رفتم
  بریم؟ -

 :گفت و داد تکون رو سرش
 . بریم -
 . افتاد راه و كرد روشن رو ماشین شهراد. شدیم شهراد شینما سوار. بیرون زدیم ویال از هم با

 :گفتم و كشیدم عمیقی نفس نیما یادآوری با. كردم نگاه روروبه به و كشیدم عمیقی نفس
  بگیم؟ بهش باید چی كجان مامانش و بابا پرسید ازمون و شد بزرگ وقتی بهاره شهراد، -

 :گفت و انداخت بهم نگاهینیم

 …نکردم فکر مسئله این به حال به تا -
 :گفت بحث كردن عوض برای و كشید عمیقی نفس بعد و
  چیه؟ آهنگ یه با مثبتت نظر -
 :گفتم رفته باال ابروهای با
  چیه؟ مثبتم نظر -
 به و دادم تکیه صندلی به رو سرم. نگفت چیزی و زد لبخندی. كردم روشن رو ضبط بعد و

 . شدم خیره جاده
 :گفت و كشید عمیقی نفس شهراد
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 …آرادل -
  هوم؟ -

 :گفت كالفه
  دادی؟ آموزش دخترا اون به شروین جلوی... امروز -

 :گفتم اخم با همین برای كردمی پا به شر كه بودم مطمئن آره گفتممی اگر
 .شهراد امروز خیالِبی... نه -
 :گفت غلیظی اخم با
 !ـیدی*ـصـ*قـ*ر جلوش امروز پس -

 :گفتم و كردم پوفی
  خب؟. نکنیم خراب رو شبمون بیا اد،شهر -
 . شدم خیره بیرون به و گرفتم ازش چشم ناراحتی با. نگفت چیزی و زد پوزخندی عصبانیت با

 خودم كردم سعی همین برای كنم، فکر چیزی به خواستنمی دلم اصالً كرد؟نمی درك چرا
 .بکنم بیرون به كردن نگاه مشغول رو

 از بعد. كرد پارك خیابون یگوشه رو ماشین شهراد. پارك یه به رسیدیم بعد ربع یه حدود
 . شدم پیاده ماشین از كردم مرتب رو موهام اینکه

 :گفت كردمی قفل رو درش و شدمی پیاده ماشین از كه طورهمون شهراد

 …گرسنمه خیلی همین برای نخوردم شام من شاپه؟كافی این بریم اول نظرتبه -
 :گفتم و انداختم باال ایشونه

 …بریم كنه،نمی فرقی من برای -
*** 
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 رو خودم موهام كردن باز از بعد و آوردم در رو كاپشنم. شدم واردش و كردم باز رو اتاقم در
 . تخت رو انداختم

 بودیم آورده در بازیمسخره شهراد با امشب قدران. زدم محو لبخندی. شدم خیره سقف به
 . اومدمی اشک هامچشم از خنده شدت از كه

 . اومدنمی خوابم اصالً اما گذشت دقیقه ده حدود. بستم رو هامچشم. كشیدم عمیقی نفس
 اتاقم از آروم هایقدم با. شدم بلند جام از. باال پرید ابروهام جفت پیانو صدای شنیدن با

 . اومدم بیرون
 تکیه در به هـ*ـنـ*ـیـ*سـ به دست. رفتم اتاق سمت به. اومدمی سالن ته اتاق توی از صدا
 . شدم خیره بودم نشسته پیانو پشت كه شهرادی به و دادم

 . زدمی پیانو هم اون. افتادم آرامدل یاد لحظه یه برای. زدمی قشنگ. بستم رو هامچشم
 نفسی و كردم مشت رو هامدست. كردمی عصبیم داشت گذشته مرور هم باز. كردم اخمی
 . كنم حفظ رو آرامشم تا كشیدم عمیق
 :گفتم اتاق گوشه مبل سمت رفتممی كه طورهمون

 …زنیمی پیانو دونستمنمی -
 :گفت و زد تلخ لبخندی. شدم خیره شهراد به و نشستم روش بعد و
 مامانم خاطر به و رفتم نداشتم عالقه اصالً اینکه با منم داشت، دوست پیانو خیلی مامانم -

. مامانمه یموردِعالقه آهنگ زنممی دارم االن كه آهنگی این. گرفتم یاد رو زدن پیانو
 ... زدممی رو آهنگ این براش نبود خوب حالش هروقت

 :گفتم و مچونه زیر گذاشتم رو دستم
  داره؟ حسی چه داشتن مامان -

 :گفت آروم لحنی با و پایین انداخت رو سرش. برداشت نواختن از دست و كشید عمیقی نفس
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 بده حالت وقتی كه نفر یه داشتن حس. كرد شتجربه نمیشه دوباره وقتهیچ كه حسی یه -
 دارم، دوسش قدرچه كه نگفتم مامانم به وقتهیچ من آرا،دل دونیمی. كنه آرومت تونهمی

 دعوا بابام با داشتم من اصل در یعنی بودیم، دعوا حال در دیدمش كه هم آخری دفعه
 داشتم وقتی. كردم خالی سرش رو نیتمعصبا تمام من و شد بحث وارد مامانمم كه كردممی
 ... كردمی نگاهمعجیبی جور یه مامانم كردممی بیداد و داد
 :داد ادامه و خندید تلخ

. شد خم كمرش مامانم شب یه توی انگار. نمیره یادم رو نگاهش طرز اون وقتهیچ -
 براش دلم خیلی. هبد حالم كه فهمیدمی بهم كردن نگاه بار یه با مامانم بود بد حالم هروقت

 …آرادل شده تنگ
 از و كرد پاك رو اشکش. شدم بلند جام از خورد سر شگونه روی از كه اشکی قطره دیدن با

 . شد بلند جاش
 و سمتش رفتم. داره بغض دونستممی. كنهمی گریه داره نبینم تا كرد بهم رو پشتش

 محکم و ششونه دور نداختما رو دستم. شدم بلند پام یپنجه روی. ایستادم روشروبه
 :گفت و كرد ـغـلم*بـ محکم و خندید گریه وسط. كردم ـغـلش*بـ
  نیستی؟ بلد دادن داریدل اصالً دونستیمی -

 :گفتم و زدم تلخی لبخند

 …شهراد -
 :گفت و كشید عمیقی نفس

  جونم؟ -
 :گفتم و خندیدم

  خب؟. شو الل فعالً -
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 :گفتم آروم. نگفت چیزی و خندید تلخ
 تو میدم قول من كن گریه تو نکنه؟ گریه آدم میشه مگه نداره، اشکال. شهراد كن گریه -

 …بمونی باقی قوی و محکم شهراده همون ذهنم توی
 :گفت لرزونی صدای با
 ... كنم گریه تونمنمی -

 :گفتم و كشیدم عمیقی نفس
 بارم یه حاال یداد گوش من به تو همه این. كن خالی رو خودت و بزن حرف حداقل پس -

 …میدم گوش تو به من
 :گفت بغض با
 داد سرش كاشکی شده، تنگ گفتناش شهراد برای دلم آرا،دل شده تنگ براش دلم -

 .زدمنمی
 :گفتم و شدم خیره هاشچشم به. باال آوردم رو سرم

  خاكش؟ سر نمیری چرا -
 :گفت و زد تلخی لبخند

 …شده دفن كجا دونمنمی حتی من پیشش؟ برم رویی چه با -
 :گفتم و كردم كج رو سرم كمی

 تو دقیقه چند فقط اما مامانت؛ خاك سر بریم بیا پس... دونهمی كه میالد ندونی خودت -
  خوبه؟. گردیمبرمی و شینیممی ماشین

 :گفتم مظلوم كه كرد نگاهم فقط

 …دیگه بیا -
 . داد تکون مثبت نشونه به رو سرش آروم و زد تلخی لبخند
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*** 
 و بود گذشته رسیدنمون از ربع یه دقیقاً. بودیم شده خیره روروبه به و بودیم نشسته ماشین وت

 . كردمی نگاه جلو به خیره و ساكت شهراد
 هیچ چرا پس. شدم خیره قبرها به. راست سمت چرخوندم رو سرم و كردم پوفی

  داد؟نمی نشون العملیعکس
 اشتباه انگار اما مامانش؛ قبر كنار میره و نمیاره طاقت جااین بیارمش اگه كردممی فکر من
 . كردممی فکر

. شهراد سمت برگشتم تعجب با. باال پرید ابروهام جفت ماشین شدن روشن صدای شنیدن با
 :گفتم عصبانیت با و گرفتم دستشو محکم كه دنده سمت رفت دستش

 فرار واقعیت از چرا نمیشی؟ روروبه واقعیت با چرا! میری داری راحت قدران نمیشه باورم -
  شهراد؟ كنیمی

 در و كردم ول رو دستش. نگفت چیزی و كرد فرو موهاش داخل رو آزادش دست كالفه
 :گفتم عصبانیت با شدممی پیاده كه طورهمون. كردم باز رو ماشین

 .بزنم سر كرده بزرگم كه كسی به و برم خواممی من اما نیا؛ بیای خواینمی تو -
 از خودش. رفتم داشت باهام كمی یفاصله كه درختی سمت به. بستم رو ماشین در بعد و

 . كجان دونستمنمی نبود صحبتشون به حواسم چون من اما شدن دفن كجا بود پرسیده میالد
. دوختم چشم پام پایین به و مچونه زیر گذاشتم رو دستم. نشستم درخت كنار صندلیِ روی

 . شدم خسته كه گذشت دقیقه ده. خوردنمی تکون جاش از اما ؛بیاد شهراد تا موندم منتظر
 نگاه بود نشسته ازم تردور كمی كه دختری به. زمین رو نشستم و شدم بلند صندلی روی از

 . كردم
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 دلم خودم فقط كردممی فکر. زدم پوزخندی. نیست خودش حال تو كه بود مشخص كامالً

 …ناال اما جایی همچین یه بیام شب خوادمی
 :هوا پریدم متر یه شهراد صدای با
 !نشین زمین رو پاشو -
 :گفتم حرص با

 …راحتم -
 :گفت و كشید عمیقی نفس. زد زانو كنارم و زد لبخندی

 . زدم مامانم با رو حرفام من بریم، پاشو -
 :گفتم حرص با
  كنم؟می عرعر دارم االن یا شده دراز گوشام جدیداً من شهراد -

 :گفت خنده با زدمی كنار گوشم كنار از رو امموه كه طورهمون
 . ببینم رو گوشات بذار... دونمنمی -
 رو مخنده جلوی كردن اخم با كردممی سعی كه طورهمون و شدم بلند جام از حرص با

 :گفتم بگیرم
 . منتظرتم ماشین تو -

*** 
 عملیات اجرای و شروین مهمونی به مونده روز سه - بعد روز پنج و بیست
 :گفتم اخم با دخترها به رو و كردم پخش رو آهنگ

 . كنین شروع -
 :گفت بهم رو لبخند با شروین. ـیدن*ـصـ*قـ*ر دوباره به كردن شروع خستگی با
 . عزیزم نباشی خسته عالیه، همیشه مثل -
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 :گفتم كردممی ـه*ـقـ*ـلـ*حـ بازوش دور رو دستم كه طورهمون و زدم لبخندی
 . رسهمی فردا اونم كه مونده شونلباسا فقط االن -

 :گفت و داد تکون رو سرش
 . گرفتم حال به تا كه میشه ایمهمونی بهترین این مطمئنم -

 . خانشروین بیارم سرت بالیی چه خواممی نداری خبر. گرفتم رو زدنم پوزخند جلوی
 رو شروین خونه تمام مدت این توی. بود شده عالی كارشون. دوختم دخترها به رو نگاهم
 گرفتن بود مونده كه كاری تنها. بودم كرده حفظ رو شخونه جای همه. بودم كرده بررسی

 شده گریم من به شبیه كامالً كه دختر یه پرته حواسش شروین كه االن بود قرار. بود فیلم

  …و اتاق تو برن شهراده شبیه كه پسر یه همراه به
 :گفت شروین روبه اخم با و سمتمون اومد شروین بادیگاردهای از یکی لحظه همون

 . اومدن مهمونتون -
 :گفت اخم با بهم رو شروین

  بریم؟ میای -
 :گفتم تعجب با
  كجا؟ -

 طورهمون. گرفت رو وجودم تمام هزارم بار برای تنفر حس. مشونه دور انداخت رو دستش
 :گفت رفتیممی راه كه
 . نکردم بازی كسی با وقته خیلی كنم، ـار*ـمـ*قـ خواممی -
 :گفتم و باال دادم رو ابروم تای یه
  ببندین؟ شرط خواینمی چی سر -

 :گفت و انداخت باال ایشونه
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 . نگرفتیم تصمیم این بهراجع هنوز -
 و برداشت مشونه دور از رو دستش شروین شدیم كه اصلی سالن وارد. نگفتم چیزی دیگه
 . گرفت رو دستم

 به. خوردمی همبه ازش حالم قدرچه! لعنتی. بزنم داد یتعصبان شدت از خواستمی دلم
. شدن بلند جاشون از دیدنمون با. رفتیم بودن نشسته صندلی روی كه مردی دو سمت

 كرد اشاره بهم خندیدمی داشت ورودمون اول از كه مردی. كردمی نگاهم بد خیلی یکیشون
 :گفت و
  جدیدته؟ عشقِ -

 :گفت و زد ایقهقهه یالخبی شروین. كردم غلیظی اخم
 .خوادنمی خودش ولی خدامه از كه من باشه، شدمی كاشکی -

 رو صدامون داره شنود پشت از بودم مطمئن كه بود شهراد اون از بدتر. شد مشت دستم
 . شنوهمی

 :گفت غلیظی اخم با كردمی نگاهم بد كه مردی همون
  بکنیم؟ رو زیمونبا و بشیم مسخره بحثای این خیالبی چیه نظرتون -

 كشیدم عمیقی نفس. بشینم كنارش شد باعث كه كشید منم دست و نشست مبل رو شروین
 . كنم كنترل رو عصبانیتم تا

 :اومد شنود توی از شهراد خشمگین صدای
 . بیرون بیا جااون از االن همین آرادل -

 :گفت آروم میالد
 . كن كنترل رو خودت شهراد -

 :گفت اخم با شروین. دوختم چشم بود كرده اخم كه مردی به خیالبی
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  كنیم؟ بندیشرط اول -
 شجعبه توی از رو هاكارت كه طورهمون داشت اخم كه مردی. رومونروبه نشستن مردها

 :گفت آوردمی در

 …موافقم -
 :گفت و كرد اشاره بهم چندش لبخندی با كنارش مرد

  باشه؟ این سرِ شرطمون چیه نظرتون -
 :زد داد عصبانیت اب شهراد

 …شدهخراب اون از بیرون بیا میگم بهت لعنتی -
 اون به رو بود شهراد داد از حاصل كه عصبانیتی با. میشه پاره گوشم یپرده االن كردم حس
 :گفتم مرده

 !ببندین شرط سرم خواینمی كه نیستم كاال من ثانیاً دارم، اسم من كه اوالً -
 :گفت حرص و عصبانیت با شهراد. نگفت چیزی و خندید فقط شروین

 .كنم كارتچی دونممی من برگرد فقط تو آرا،دل آخ -
 و باال آورد تسلیم عالمت به رو دستش مرده اون! لعنتی. كردم مشت رو دستم حرص با

 :گفت

 …بانو باش آروم -
 :گفت لبخند با بعد و
  چیه؟ اسمت حاال -
 :گفتم حرص با
 .طنین -

 :گفت و كرد زدرا سمتم به رو دستش
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 . علیرضاست هم نداره اعصاب كالً و كرده اخم كه اینی... محسنم منم -
 بدون. باشه خطرناك برام تونهمی قدرچه محسن كه كردمنمی فکرشم اصالً لحظه اون

 :گفتم اخم با بدم دست باهاش اینکه
  كنی؟ معرفی رو خودت گفتم من مگه -

 :گفت و زد ایقهقهه
 !مغروره خیلی لعنتی كردی؟ پیدا كجا از رو این شروین خدا، وای -

 :گفت بود شده خیره دستش توی هایكارت به اخم با كه طورهمون شروین

 …رفته دستم از میلیارد دو بزنم اشتباه حركت یه نکن، پرت رو حواسم محسن -
 شروین پرتیحواس از باید. رفتم آشپزخونه سمت به. شدم بلند جام از و زدم پوزخندی

 بفرستن رو پسر و دختر اون داشتم جااین كه نفوذی بادیگارد دوتا اون تا شدممی مطمئن
 . باال طبقه

 :اومد شنود توی از میالد جدی صدای
 دوربین با رو كارم منم تا باال یطبقه برن نفر دو اون كافیه فقط شدن، هک دوربینا دال -

 .كنم شروع
 :گفتم آروم و پایین انداختم رو سرم

 نسبتشون علیرضا و محسن این ببینه بگو شهراد به فقط... میدم خبر هابچه به االن اكی، -
 . چیه شروین با
 . باشه -

 :گفت نگران و اومد سمتم به دیدنم با الهه. شدم آشپزخونه وارد و كردم تندتر رو سرعتم
  خانوم؟ اومده پیش مشکلی -

 :گفتم اخم با و دادم تکون منفی نشونه به رو سرم
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  كجان؟ هابچه -
 :گفت آروم

 !شمان دستور منتظر و ایستادن امارت پشت -
 :گفتم سریع

 رو اتاق كه برو باهاشون خودتم فقط. بدن انجام رو كارشون و باال برن بگو بهشون برو -
 . كنممی پرت رو شروین حواس موقع اون تا منم. بدی نشون بهشون
 و علیرضا و شروین كه سمتی به و بیرون اومدم هآشپزخون از منم. شد دور ازم و گفت چشمی
 . رفتم بودن نشسته محسن

 رو من كار مسئله این و نبود بر و دور به حواسش اصالً انگار. نشستم شروین كنار خیالبی
 سه. بره پیش سریع و راحت قدران چیز همه كه شدنمی باورم. كردمی ترراحت خیلی خیلی

 . میشه شروع میالد و شهراد من، كار كه ستموقع اون تازه و بود شروین مهمونی بعد روز
. بود شده خیره بهم عجیب لبخندی با محسن. باال آوردم رو سرم نگاهی سنگینی حس با

. كنم حفظ رو آرامشم تا كشیدم عمیقی نفس. كردمی عصبیم داشت بدجور نگاهش طرز
 :اومد شنود توی از میالد جدی صدای. گرفتم ازش رو نگاهم خیالبی
 . تمومه چیز همه باشه شروین به حواست ربع یه فقط آرادل -

. نشست مبل روی كنارم. سمتم اومد و شد بلند جاش از محسن. ندادم نشون العملیعکس
. بیارم در كاسه از رو هاشچشم اون شدمی كاش. گرفتم رو هامدست شدن مشت جلوی

 !دش حبس نفسم مشونه دور انداخت كه رو دستش
 :گفت و زد لبخندی. متنفرم ازشون قدرچه كه بگم شونهمه به تونستممی كاش! لعنتی

  فروشیه؟ شما نازِ... خانوم ببخشید -
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 براش هیچی كه دختری یه. طنینم االن من. كنم اخم بخوام كه نبودم آرادل دیگه من االن
 . نیست مهم

 :گفتم و رفتم بهش ایغرهچشم
  ه؟باش خریدارش كه كیه -

 گفت؛ و خندید
 . بده رو بله فقط شما خانومی، میشم خریدارش خودم -

 :گفت بود شده خیره هاشكارت به غلیظی اخم با كه طورهمون شروین

 . داره my friend خودش نکن، اذیتش! محسن -
 :گفتم شروین به رو لبخند با و شدم بلند جام از شروین، حرفِ این از بعد
 . بخورم هوا یکم بیرون میرم -

 در پشت بیرون اومدم سالن از وقتی. شدم دور ازشون باشم جوابی منتظر اینکه بدون
 صدای. میگن چی من نبود در ببینم خواستممی. ببینن رو من نتونن كه جوری. ایستادم
 :اومد محسن متعجب

  حاال؟ هست كی داره؟ my friend جدی -
 :گفت تمسخر با و زد پوزخندی شروین

 !تهرانی شهراد -
 :گفت غلیظی اخم با محسن

 …پیش چندسال كه شهراد شروین؟ چیه منظورت -
 :گفت و حرفش وسط پرید عصبانیت با شروین

 …نیست حرفا این وقت االن محسن، كن تمومش -
 :داد ادامه مکث با و
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 . كن بیرون سرت از رو طنین فکر درضمن -
 :گفت تعجب با محسن

  ؟بکنم كاری همچین یه باید چرا -
 :اومد علیرضا جدی صدای

 چه با نیست یادت مگه انداخت؟ راه دعوایی چه رزیتا خاطربه شهراد نیست یادت مگه -
 هم تو نکنه میشه، بد حالم مرگش یادآوری با هنوزه كه هنوزم كشت؟ رو پسره اون وضعی

  بمیری؟ اینا مثل خوایمی
 كرد پوفی كالفه محسن. شدمی بدتر لحظه هر حالم و تپیدمی محکم قلبم. شد مشت دستم

 :گفت و
 . میارم دستش به باالخره من... نیست حالیم حرفا این من -

 :گفت عصبانیت با شروین
 . شو خیالشبی كنی؟ درست دردسر الکی خوایمی چرا... نکن باز رو من دهن محسن -

 میالد! هرادش آخ. بستم رو هامچشم و دادم تکیه سرم پشت دیوار به. نشد زده حرفی دیگه
 :گفت دستپاچه

 …میده توضیح برات شهراد خونه اومدی باش، آروم آرادل -
 .بودم شده الل هم باز انگار. نگفتم چیزی و زدم عصبی پوزخندی

 *** 
 شهراد
 :گفت گردشده هایچشم با میالد. شدم بلند میالد تخت روی از خندیدممی كه طورهمون

  بپیچونیش؟ خوایمی جوریچه بینی؟نمی رو آرادل عیتوض این مگه خندیدنه؟ وقت االن -
 :گفت عصبانیت با میالد كه شد ترشدید مخنده
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 خندی؟می چی برای شهراد؟ چته -
 بود مانیتور توی تصویرشون كه محسن و شروین به پیروزمندانه لبخندی با كه طورهمون
 :گفتم بودم شده خیره

 . افتادم پیش چندسال یقضیه یاد بابا، نیس چیزی -
 :گفت اخم با. شد خیره مانیتور صفحه به دوباره و كرد نثارم ایدیوونه زیرلب

  بگی؟ خوایمی چی آرادل به -
 :گفتم كردممی روشنش و داشتممی بر رومروبه بسته از سیگار نخ یه كه طورهمون

 . دونمنمی -
 :گفت و زد پوزخندی

 …رسهمی هَم تو به داره اآردل خیالیبی و بودن حسبی انگار -
 :گفتم اخم با و انداختم بهش نگاهینیم
 . كنمنمی حس خودم تو تغییری كه من ثانیاً... خانوم آرادل و نه آرادل كه اوالً -

 آشغال سطل تو كردمی پرتش كه طورهمون و بیرون كشید هامانگشت بین از رو سیگار
 :گفت

 نیست معلوم همدیگه، به افتادین مغرور احساسبی تا دو مگه؟ داری حس اصالً تو -
 و برداری صورتت رو از رو بودنت سرخوش نقاب خوایمی كی. كنین كارچی خواینمی

  بدی؟ نشون آرادل به رو هستی كه سردی شهراد همین
 دوربین میالد. شدم خیره مانیتور صفحه به. كردم روشن ایدیگه سیگار و زدم پوزخندی

 . ببینیم رو خونه داخل تونستیممی راحت ما و بود كرده هک ور شروین ویالی
 . بود بسته هاشچشم و بود و داده تکیه سرش پشت دیوار به. شد خشک آرادل روی نگاهم

  میشه؟ تموم بازی این كی پس. زدم سیگارم به عمیقی پک
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*** 
 آرادل
 حفظ رو آرامشم تا كشیدم عمیق نفسی و صورتم رو گذاشتم رو دستم. گرفتم فاصله دیوار از

 . كنم
 بودنم عصبی طرف یه از و رزیتا به نسبت حسادتم طرف یه از. بود شده مشغول بدجور فکرم

 . كردمی مكالفه داشت شهراد دست از
 :اومد شنود توی از میالد نگران صدای. دادم تکیه كنارم دیوار به رو دستم

  آرا؟دل خوبی -
 :گفتم و دادم نتکو مثبت نشونه به رو سرم

 !شدم جوریاین یهو چرا دونمنمی آره، -
 :گفت كالفه

 تو تا بدن انجام زودتر رو كارشون بگه هابچه به باال بره میگم یکی به االن خب، خیلی -

 …خونه بیای زودتر بتونی
 تنفرم حس. بود بد خیلی حالم. شدم سالن وارد لرزون هایقدم با و گفتم ایباشه زیرلب
 . شدمی بیشتر لحظه به لحظه رزیتا و شروین هب نسبت

 شهراد و رزیتا شروین،. بفهمم تونستمنمی رو شروین و رزیتا یـطـه*ابــ*ر وسط این اما
  شناخت؟می كجا از رو

 :گفت نگران و گرفت رو دستم. سمتم اومد. شد بلند جاش از دیدنم با محسن
  پریده؟ رنگت چرا طنین؟ خوبی -
 محکم رو دستش نیفتم اینکه برای. من سمت اومد علیرضا و شروین حواس حرفش این با

 . مبل سمت برم تا كنه كمکم و بگیره ـرم*ـمـ*كـ از شد باعث كه گرفتم
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 نگاه بهم اخم با علیرضا. نشستم مبل روی. بود كرده عصبیم شدیدم تهوع حالت حس
. شد قفل شروین نگاه تو نگاهم لحظه یه برای. سالن یگوشه رفت هم محسن. كردمی
 . بودم متنفر ازش قدرچه

 :دادمی آزار رو گوشم منفورش صدای. گرفتم ازش چشم سختی به. بود نگران نگاهش
  طنین؟ شده چی بگی خواینمی -

 آرامش برای. شدممی عصبی داشتم كم كم. چشمم جلوی اومد آرامدل شدن كشته یصحنه
 :گفتم و كشیدم عمیقی نفس گرفتن

 .میشه خوب حالم دیگه لحظه چند نیست، زیچی -
 :گفت و سمتم گرفت رو بود سبزرنگ داخلش محتوای كه لیوانی محسن

 . بره یادت غمات بخور رو این -
 :گفت شده هول میالد

 …ها نخوری آرادل -
 تلخش مزه. كشیدمش سر نفس یه و گرفتم محسن از رو لیوان میالد حرف این شنیدن با

 . دسوزونمی رو گلوم
 :گفت و گرفت ازم رو لیوان خنده با محسن

  بازم؟ خوریمی -
 :گفتم و زدم كج لبخندی

 …خورممی -
 رو بازیشون یادامه تا ایدیگه مبل سمت رفتن علیرضا با همراه بهتره حالم دید كه شروین

 . بدن انجام
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 رو شهمه نفس یه هم باز و گرفتم ازش رو لیوان. سمتم گرفت و كرد پر رو لیوان محسن
 . كشیدم سر

. رسیدمی گوشم به خورممی نوشیدنی دارم من گفتمی شهراد به داشت كه میالد صدای
  هست؟ چیز همه به حواسم من شدننمی متوجه اینا چرا

 كه سمتم گرفت رو لیوان. كرد پرش دوباره و گرفت ازم رو لیوان عجیب لبخندی با محسن
 . شدم بلند جام از و گرفتم ازش رو بطری غلیظی اخم با
 :گفت و زد ایقهقهه بلند محسن كارم این با
 !میشم عاشقت بیشتر دارم انگار ثانیه هر خدا، وای -

 :اومد شنود توی از شهراد نگران صدای
 بیا خدا رو تو. نه اونا به اما دارم اعتماد تو به... هست خودت به حواست دونممی... آرادل -

 . بیرون بیا فقط تو عملیاتمون، ایباب گور. جااون از بیرون
 كنارش و رفتم شروین سمت به و گرفتم بود شده خیره بهم كه محسنی از چشم خیالبی

 . نشستم
 به رو و نشست رومروبه محسن. خوردم رو بطری تلخ محتوای از كمی عصبی لبخندی با

 :گفت علیرضا و شروین
  چیه؟ مهمونی یه با نظرتون -

 :گفت و انداخت باال اینهشو خیالبی شروین
 . شلوغه سرم... كه بینیمی اما هستم همیشه كه من -

 :گفت رفته باال ابروهای با محسن
 . میرم طنین با من پس... اكی -

 . بگیرم اطالعات ازش و كنم خام جورایی یه رو محسن تونستممی اما كنم؛ مخالفت خواستم
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 :گفتم اخم با و بلندشدم جام از

 …بشم دهآما میرم -
 :گفت و زد ایپیروزمندانه لبخندی محسن

 . منتظرتم -
 عصبی صدای. رفتممی باال ازشون تند هاییقدم با. رفتم هاپله سمت به. گرفتم ازش چشم

 :اومد شهراد
  كنی؟می كارچی داری هست معلوم هیچ -

 اتاقی سمت به. كنم صحبت تونمنمی هنوز اما شنیدم رو حرفت یعنی كه كردم ایسرفهتک
 . رفتم بود شده آماده برام كه

 برای اتاق این بودم شروین خونه كه مدتی این كل تو. شدم واردش و كردم باز رو درش
 :گفتم هوا بودن گرم از كالفه. ذاشتممی توش رو وسایلم هم من و بود استراحتم

 كه جایی از بگو هابچه به باال یطبقه بیاد خواست باشه، شروین به حواست خودت میالد -
... باال طبقه بیاد بخواد حاالها حاال شروین نکنم فکر كه هرچند. بیرون برن كردیم مشخص

 بهت خطریه اوضاع دیدم اگه هست، خودم به حواسم باشی نگران خوادنمی هم تو شهراد
 . دنبالم بیای زنممی زنگ

 :گفت نگرانی و كالفگی با شهراد
 دارم دلشوره. زنیممی حرف هم با جااین بیا. نرو اما افتادی آرامدل یاد دونممی. نرو آرادل -

 . خونه بیا... دال
 :گفتم و زدم پوزخندی

 اطالعات ازش كنم خر رو محسن برم خواممی وگرنه... آرامهدل رفتنم دالیل از یکی -

 …هست خودم به حواسم نباش نگران بگیرم،
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 :دادم ادامه مکث با و
 .ببرم بین از رو شنود خواممی -

 :گفت و بیرون كرد فوت رو نفسش كالفه
 . باش خودت مراقب. كنممی درستش وراین من اكی، -

 :گفتم و دادم تکون رو سرم
 . خداحافظ مراقبم، -

 توی گذاشتمش. درآوردم گوشم توی از رو شنود جواب، شنیدن برای موندن منتظر بدون
 . كیفم
 اتاق از گوشیم و كیف برداشتن از بعد و كردم تجدید رو آرایشم. پوشیدم رو شالم و مانتو

 .بیرون اومدم
 نگران و سمتم اومد دید رو من وقتی. بود ایستاده ورودی در كنار الهه. پایین رفتم هاپله از

 :گفت
 . برنگشته سالم بیرون رفته مرد این با هركی خطرناكه،. نرین خدا رو تو خانوم -
 :گفتم اخم با
 رفت شروین اگه كه باش هابچه مواظب تو. هست خودم به حواسم الهه، یستمن هركی من -

 . برن در سریع باال طبقه
 :گفت و داد تکون رو سرش

 . چشم -
 . كنم خداحافظی ازش تا شروین سمت رفتم و گرفتم ازش چشم حرفی هیچبی

*** 
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 رومروبه یغریبه دمر به پیروزمندانه لبخندی با و میز رو انداختم رو دستم توی هایكارت
 :گفتم

 . بردم من -
 اصرار به. بشه خوشحال داشت حق. زدم پوزخندی. شد بلند محسن زدن قهقهه صدای
 . بودم شده برنده هم االن و كردم ـار*ـمـ*قـ محسن

 :گفت عصبانیت و حرص با رومروبه مرده
 .كردی تقلب حتماً ببری، نداره امکان -

 :گفت و شد خم جلو سمت به اخم با محسن. باال پرید ابروهام جفت

 بودی داده رو قولش كه پولی اون زودتر …جانكوروش باشی داشته رو باخت یجنبه بهتره -
 . كن آماده برامون رو

 :گفت كنارش مرد به عصبانیت با كوروش
 . خانوم به بده بیار كن وجورجمع رو میلیارد یه اون برو زود -

 یا درسته هاپول ببینه تا رفت مرده با همراه هم محسن. شد دور ازمون و گفت چشمی مرد
 . كشیدم سر نفس یه رو محتواش و برداشتم میز روی از رو لیوانم پیروزمندانه لبخندی با. نه
 تاریکی و سیگار دود. شدم خیره ـیدن*ـصـ*قـ*رمی داشتن سالن وسط كه جمعیتی به

 . دادمی بهم بدی حس خونه داخل فضای
 :اومدم در خیال و فکر از كوروش صدای با. بیاد سرم قراره بالیی یه كردممی فکر شهمه

 …ببری ازم بتونی كردمنمی فکر -
 :گفتم و زدم پوزخندی. دوختم بهش رو سردم نگاه. قبلی آرایدل همون شدم

 …جناب كردنه قافلگیر من كار -
 :دادم ادامه عصبانیت و غلیظی اخم با و
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 رفیقشی چون محسنه، خاطربه ایزنده هنوز و كردی تقلب بازی وسط كه بینیمی اگه -
 پولی كم باالخره چون. بیارم رو دخلت جاهمون تونستممی وگرنه... نیاوردم سرت بالیی
 !میلیارده یه سر بحث. كه نیست

 میز سمت به. شدم بلند و گرفتم ازش رو سردم نگاه. شد خیره بهم عصبانیت و ترس كمی با
 . كردم پر دوباره رو انملیو و رفتم

 داشتم غریبه یه یخونه تو من و بود یک ساعت. كردم اخمی. كردم نگاه ساعت به
 رو گوشیم و كیف. رفتم مبل سمت به خودم حالت این از عصبی. كردممی ـت*ـسـ*مـ

 . كنم پیدا رو محسن بتونم تا چرخوندم چشم خونه توی. برداشتم
 محسن ببینم تا بودن خونه باالی یطبقه تو كه هاییتاقا سمت افتادم راه كالفه. نبود
 . نه یا جاستاون
 یصحنه دیدن با كه بگردم رو هااتاق داخل برم خواستم. گذاشتم پله آخرین روی رو پام

 . زد خشکم جام سر رومروبه
 به رو عصبانیت با داشتبرمی عقب سمت به قدمی كه طورهمون شهراد. اومد بند نفسم
 :زد داد ارزیت

 معلوم هیچ اصالً رو؟ این فهمیمی... شدی حامله احمق كردی؟ غلطی چه فهمیمی هیچ -
 سر بالیی چه دونیمی كنی،می مصرف مواد تو دیوونه یدختره كیه؟ بچه این بابای هست

  میاد؟ بچه اون
 :گفت كردمی گریه كه طورهمون رزیتا كرد؟می كارچی جااین شهراد

 …ترسممی نزن داد خدا رو تو شهراد -
 شنیدن با. بشکنه بدی صدای با شد باعث كه زمین زد رو كنارش گلدون عصبانیت با شهراد
 :عقب رفتم قدم یه ناخودآگاه عصبیش فریاد
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 اتاق تو برو گمشو... رزیتا كشمتمی قسم خدا به بیاد بیرون دهنت از حرف كلمه یه -
 .نبینمت

 گریه با كه طورهمون رزیتا. شدنمی شهراد دادوبیداد متوجه كسی آهنگ صدای خاطربه
 . شد دور شهراد از دادمی تکون رو سرش

. داد تکیه دیوار به عصبانیت با شهراد. بست محکم رو در و رفت هااتاق از یکی سمت به
 روی از آروم. كشید عمیقی نفس. بودمش ندیده عصبی قدران حال به تا. زدمی نفس نفس
 . زمین رو نشست و خورد سر دیوار
. نداشتم براشون جوابی هیچ كه بود ذهنم تو سوال كلی. دادم تکیه كنارم دیوار به رو دستم

 صدای با كه پایین برگردم سروصدابی خواستم. برداشتم عقب سمت به ایدیگه قدم
 :ایستادم جام سر شهراد یخسته

 …نرو -
 فشرده داشت دستم توی كیفم. كنم نگاهش و برگردم تونستمنمی اصالً. اومد بند نفسم

. دوختم بهش رو نگاهم و چرخیدم آروم. كشیدم عمیقی نفس. تپیدمی محکم قلبم. شدمی
 :گفت بود بسته هاشچشم كه طورهمون

 …دیدمت اومدیمی باال هاپله از داشتی كه ایلحظه همون -
 :گفت لخت لبخندی با و كرد باز رو هاشچشم نشنید ازم جوابی وقتی

  ترسی؟می ازم هم تو نکنه نزدیک؟ نمیای چرا چیه؟ -
 و بود شده دود داشتم ازش كه شناختی تمام بود زده كه دادی اون با انگار. گفتمی راست
 . هوا بود رفته
 عمیقی نفس. كنم كنترل تونستمنمی رو احساساتم بودم گیجی حالت تو هم ذره یه چون
 :گفت و كشید
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 . كنمنمی تو سر كنم دادوبیداد جوریاین كی هر سر اشب مطمئن نترس، -
 روی رو سرش وقتی. نشستم زمین روی كنارش. سمتش رفتم و كشیدم عمیقی نفس

 . اومد بند نفسم گذاشت ـام*ـاهـ*پـ
 :گفت آروم و بست رو هاشچشم

 …بشم آروم میدم قول. بمونم جوریهمین لحظه چند بذار -
 رو صداش شهراد ترسیدممی كه تپیدمی محکم قدران قلبم .كردممی نگاه بهش شدهخشک
 . بشنوه
 رو گذاشته رو سرش لحظه چند برای اومده فقط حالیه؟ چه این. دختر باش آروم

 . كنم آروم رو خودم افکار این با كردم سعی. دیگه ـات*ـاهـ*پـ
 :گفتم و كشیدم عمیقی نفس

  كنی؟می كارچی جااین تو -
 :گفت كنه ایجاد حالتش تو یریتغی اینکه بدون

 جااین اومدم و كردم پیدات دادم بهت كه ردیابی طریق از. نیاورد طاقت دلم رفتی تو وقتی -
 گریه با و زد زنگ بهم رزیتا اینکه تا بود بهت حواسم مدت تمام من اما ندیدی تو. پیشت
 . دادم رو جااین آدرس بهش. بده حالش گفت

 :داد ادامه پوزخند با
 .دونیمی خودت كه شمبقیه ست،حامله كه گفت و اومد اونم -
 :گفتم و كردم اخمی گیجی با
 !كنمنمی پیدا شدنت عصبانی جوراین برای دلیلی كنممی فکر چی هر -
 :گفت خسته لحنی با
 . میدم توضیح برات رو چیز همه بعد. بشم آروم یکم بذار شدم، خسته. آرادل نپرس -
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 و بستم رو هامچشم. دادم تکیه دیوار به رو سرم و كشیدم عمیقی نفس. نگفتم چیزی دیگه
 . كنم متمركز رو ذهنم كردم سعی

 :كردم باز رو هامچشم محسن عصبی صدای شنیدن با
  كجایی؟ تو هست معلوم هیچ -

 به رو دستم كه طورهمون و شدم بلند جام از آروم. برداشت ـام*پـ روی از رو سرش شهراد
 :گفتم بشه بلند كنم كمکش تا كردممی دراز رادشه سمت

 دخالت كارام تو كه نمیشه این بر دلیل خندیدم بهت باشه، داشته ربطی بهت كنمنمی فکر -
 . كنی

 :گفت پوزخندی محسن دیدن با. شد بلند جاش از و گرفت رو دستم شهراد
 طنین و شما یگذرونخوش مزاحم اگه جانمحسن شرمنده جاست،این كی ببین به به -

 . شدم
 :گفت و زد زوری لبخندی عصبانیت با محسن

 دندون براش خیلیا روزا این باشه، بهش حواست خودته، مال طنین شهراد؟ حرفیه چه این -
 !كردن تیز

 :گفت عصبی لبخندی با و دورم گذاشت رو دستش شهراد
 !اجازه با هست، حواسم -
 سمت كشوند خودش همراه رو من باشه حسنم طرف از جوابی منتظر اینکه بدون بعد و

 بدم تشخیص تونستممی شهراد زدن نفس نفس از. اومدیم پایین ازشون همدیگه با. هاپله
 . عصبیه قدرچه كه
 هایچشم با. خورد رو ازش نصفی نفس یه و برداشت بطری یه شهراد. رفتیم میز سمت به

 :گفتم گردشده
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 …جوریاین میریمی دیوونه نخور -
 :گفت خشم اب

 !نگو هیچی آرا،دل امعصبی االن -
 :داد ادامه زیرلب و
 . بریزن همبه رو اعصابم و بیان باید آدما فقط امروز -

 :گفتم و برداشتم ایبطری خیالبی هم من
 . اكی -

 :گفتم سریع كه بزنه حرفی خواست
 . باشیم یزچ همه خیالبی امشب بیا. من به تو نه میدم گیر تو به من نه شهراد -

 :گفت كالفه و كرد پوفی
 . بخور خوایمی اگه تو خورم،نمی من پس -

*** 
 دختره یه كنار خیالبی كه محسنی به. شدم ولو مبل روی خندیدممی خیالبی كه طورهمون
 .شدم خیره خندیدمی و بود نشسته
 و گرفت رو مدست. سمتم اومد شهراد. دادمی آرامش بهم بود پخش حال در كه آرومی آهنگ
 :گفت كردمی تنم كه طورهمون و برداشت كنارم از رو مانتوم. بشم بلند كرد كمکم

 . خونه بریم وقتشه دیگه -
 :گفتم آویزون هایلب با

 …خوبه جااین... نه خونه -
 :گفت و كرد سرم رو شالم

 . بمونیم جااین نمیشه -



 

 

573 

 

  نوازش رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 آرادل

 :تگف زدنمه گول برای كردممی حس كامالً كه لحنی با و
 . بریم بیا. بیارن سرت بالیی ترسممی شدی خوشگل -
 :گفتم شل نیش با
  شدم؟ خوشگل جدی -

 :گفت خندیدمی كه طورهمون
  بریم؟ حاال. شدی خوشگل... آره -

 :گفتم و انداختم باال ابرویی
 .نمیشم خر حرفا این با من نچ، -

 :گفت و كرد ایخندهتک
  چرا؟ -

 :گفتم و ششونه دور انداختم رو دستم
 خوابممی وقتی بعد گیره،می خوابم من خونه بریم. ستخونه از بهتر جااین خونه، نریم -

 . بینممی كابوس
 :گفتم و كردمكج رو نم*ـرد*گـ بعد و

 …دیگه نریم -
 رو گذاشتم رو سرم و زدم لبخندی پیروزمندانه. داد تکون رو سرش كالفه

 :گفت آروم و پشتم گذاشت رو دستش هم اون. تمبس رو هامچشم و شـه*ـنـ*ـیـ*سـ
  نمیگی؟ بهم هیچی خوابات بهراجع چرا -

 :گفتم آروم حرفش به توجه بدون
  شهراد؟ -
  هوم؟ -
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  هستی؟ عصبی هنوز -
 :گفت و كشید عمیقی نفس

 . آرومم االن نه، -
 :گفتم مظلوم

  خب؟. ترسونن رو من وقتهیچ ترسناكی، خیلی میشی عصبی جوریاین وقتی -
 :گفت و سـیـد*ـو*بـ رو موهام روی

  نبود؟ ایدیگه امر. چشم -
 :گفتم و باال آوردم رو سرم

 . میگم بهت اومد یادم چیزی... كنم فکر یکم بذار -
... 

 است شده ومنتشر ساخته دانلود نگاه سایت در كتاب این
www.negahdl.com 

.... 
 :گفت رفته باال ابروهای با
 زدی بهم حرفایی چه امشب بیاد یادت و بپره سرت از ـی*ـتـ*ـسـ*مـ تیوق مطمئنم -

 …بندیمی رگبار به منو
 :گفتم و انداختم باال ایشونه

 …حقته بیارم سرت بالیی هر -
 :كرد سکوت محسن صدای با كه بگه چیزی خواست

  نمیاین؟ شما... خونه برم دخترا با قراره من -
 :گفت اخم با شهراد
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 . تریمراحت خودمون یخونه ...ممنون -
 :گفت حرص با محسن

 …اكی -
 :گفت من به رو و
 . میدم بهت فردا هم رو بردی كه پوالیی. عزیزم بینمتمی فردا -

 :گفتم و دادم تکون رو سرم
 .خداحافظ... اكی -

 خروجی در سمت به بودن ایستاده كنارش كه دختری دو همراه و گفت لبی زیر خداحافظ
 :گفت و كشید عمیقی نفس. شدم خیره شهراد به و گرفتم ازشون چشم الخیبی. رفت

 .منتظرمونه میالد. خونه بریم هم ما -
 :گفتم و انداختم باال ابرویی

 !نمیام من... برو تو -
 :گفت اخم با
  نمیای؟ -
 :گفتم شل نیش با
 !نه -

 :گفت و انداخت باال ایشونه خیالبی
 . خونه میرم رزیتا با من جوریهاین كه حاال! خب خیلی -

 :گفتم داشتمبرمی میز روی از رو گوشیم و كیف كه طورهمون. شد گرد هامچشم
 . بریم -

 :گفت كشید رو لپم. سمتم اومد خندیدمی كه طورهمون شهراد
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 !حسود -
*** 

 كردنمی بازی والیبال داشتن كه میالدی و شهراد به و بودم نشسته صندلی روی اخم با
 . بودم هشد خیره
 از بعد. بود نخورده زمین توپشون حاال تا و كردنمی بازی داشتن كه بود ساعت نیم دقیقاً
 . پارك بیایم استراحت برای داد پیشنهاد میالد نقشه، مرور و كردن كار كلی

 :گفتم و شدم خیره بهش. شهراد سمت رفتم. شدم بلند صندلی روی از
  شهراد؟ -

 :گفت بود هوا روی توپ به نگاهش كه طورهمون
  بله؟ -
 :گفتم و كردم كج رو نم*ـرد*گـ
 !رفت سر محوصله -

 :گفت و مشونه دور انداخت رو دستش. گرفت هوا توی رو توپ
 . نره سر دیگه تحوصله جایی یه برمتمی االن -

 :گفت حرص با میالد! عمل سرعت مرسی. شد گرد هامچشم
 !كردیمامی بازی داشتیم -

 :گفت و داد تکون میالد برای سری تاسف با. برداشت مشونه رو از رو شدست شهراد
 و كنیمی بازی والیبال داری دخترا این جلوی خودنمایی خاطربه كشینمی خجالت -

  بخوره؟ زمین توپ نذاشتی
 با داشتن و بودن ایستاده ما از تردور كمی كه دخترهایی سمت به حرف این زدن از بعد و

 . كرد اشاره كردنمی نگاه یالدم به شل نیش
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 :گفت و كرد اشاره خودش به گردشده هایچشم با میالد
  كنم؟می خودنمایی دارم من -

 :گفت و كرد گرد رو هاشچشم هم شهراد
 جون برام دخترا تا بیرون بزنه رگشون كه كردممی سفت رو بازوهام هی من... په نه په -

 …نیستی بلد اراك این از اصالً كه تو وگرنه... بدن
 :گفتم اخم با كه بزنه حرفی خواست میالد

 …میدین ادامه صبح تا كنم ولتون! دیگه بسه... اِ -
 :دادم ادامه كالفه بعد و
 . بزنم حرف باهاتون خونه بهراجع خواممی... بشینیم جا یه بریم بیاین -

 هم میالد و رادشه و نشستم وسط من. رفتیم كنارمون نیمکت سمت به حرفم، این از بعد
 . كنارم

 :كردن صحبت به كردم شروع جدیت و اخم با
 ویال داخل ریز وسایل تا گرفته ماشین و ویال از بفروشم، رو داریم جااین هرچی خواممی -

 ردی هیچ تا زنیممی آتیش رو مونهمی باقی كه وسایلی و لباسا تمام. باشن فروش قابل كه
 از ماه هر تا ریزممی حسابمون به رو وسایل بقیه و اشینم ویال، فروش پول. نمونه ازمون
 .بگیریم سود بانک طرف
 :گفت تعجب با میالد

  چی؟ برای -
 تهران دیگه شروین مدارك دزدیدن و عملیات اجرای از بعد گرفتم تصمیم اینکه برای -

 توی پول از مشهدیم كه مدتی توی. بیفته آسیاب از آبا تا مشهد مدت یه بریم نمونیم،
 رو شروین مدارك و تهران میایم دوباره شد اكی چیز همه وقتی كنیم،می استفاده حسابمون
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 آرادل

 شروین از رو انتقامم من قبلش البته میدیم، پلیس تحویل نشیم شناخته كه صورتی به
 .بشه آروم چیز همه تا مشهد گردیمبرمی دوباره شد انجام اتفاقا این تمام وقتی گیرم،می

 :گفت اخم با شهراد به رو میالد
  كنی؟ كارچی خوایمی رو رزیتا مدت این توی -

 :گفت و انداخت باال ایشونه خیالبی شهراد
 این تو فوقش. كنم مشغولش رو فکرم بخوام كه نیست مهمی یمسئله رزیتا فعالً االن -

 …كاری سفر اومدم میگم بهش مشهدیم كه مدتی
 :گفت ریزشده هایچشم با میالد

 !كنهمی باور اونم البد -
 :گفت و خندید شهراد

 .كنه شک بهمون بخواد كه چیزیه اون از ترخنگ رزیتا كن باور میالد -
 :گفت و كرد ایخنده تک میالدم

 !زدی عمرت تو درست حرف یه بار اولین برای -
 :گفت و كرد ریز رو هاشچشم. باال پرید شهراد ابروهای جفت

 .داری لطف بهم خیلی واقعاً، مرسی -
 به نفر دو این با رو عاقبتم و آخر خدا. كشیدم عمیقی نفس. نگفت چیزی و خندید فقط میالد

 . كنه خیر
 :گفت و كرد اخمی یهو میالد

  كنین؟می كارچی رو سارا بمونین مشهد خواینمی اگه -
 :گفتم خیالبی
 . وننبم جااون تا دیگه شهر یه بفرستیم امیر همراه به رو سارا مجبوریم -
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 آرادل

 :گفت اخم با شهراد
  نمیاد؟ پیش مشکلی فرستادنشون با مطمئنی -

 :گفتم و دادم تکون مثبت نشونه به رو سرم
 .نباش نگران دارم، اعتماد امیر به من -

*** 
 عملیات اجرای و شروین مهمونی - شب دوازده ساعت - بعد روز سه

 :گفت و كرد وارد دستم به خفیفی فشار شهراد

 …میره پیش خوب چیز همه …شنبا نگران -
 :گفت ریزشده هایچشم با و
 . باش نداشته استرسم... نترس قدرمان -

 :گفتم و كردم ایخندهتک
  ترس؟ و من شدی؟ دیوونه -

 :گفت و زد مهربونی لبخند
 خیلی خیلی هروقت تو دونممی كه من... بمیرم برم باید كه نشناسم رو تو اگه من آرادل -

 !زنیمی قهقهه و خندیمی الکی یزایچ به ترسیمی
 :گفتم گردشده هایچشم با
  دونی؟می كجا از تو -
 :گفت و باال داد رو ابروش تای یه
 !شناسمتمی پس... گذروندم تو با رو بچگیم دوران نصف سرم خیر -
 :كردم اخمی محسن صدای شنیدن با

 …دارم كارت باغ؟ توی بریم میای لحظه یه طنین -
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 آرادل

 :گفتم رفته باال ابروهای با و دوختم بهش رو نگاهم
  كاری؟ چه -
 :گفت شل نیش با

 …بگذره خوش بهت میدم قول... بیا تو -
 رو محسن بازوی. شدم بلند جام از. كرد ولش بعد و كرد وارد دستم به خفیفی فشار شهراد
 . خروجی در سمت افتادیم راه. گرفتم

 عمیقی نفس. نباشم آرادل شروین و محسن جلوی كردم رو سعیم تمام روز سه دو این توی
 رو ویال وسایل تمام. نداشتم دیگه هیچی شلوار و مانتو یه گوشیم، تنم، لباس جز. كشیدم
 . بودیم زده آتیش رو هامونلباس یهمه و بودیم فروخته

 بریم و برداریم رو شروین مدارك و بشه شب تا بودیم منتظر فقط. بودیم فروخته رو ویال
 . شهدم سمت
 كردم سعی. هستم كی من كه دونهمی شروین كردممی فکر شهمه. داشتم بدی حس

 . محسن سمت بدم رو حواسم تمام و كنم بیرون ذهنم از رو بد فکرهای
 نفس وجود تمام با. بوده خفه قدرچه ویال داخل هوای فهمیدم تازه. شدیم خارج ویال از

 . كشیدم عمیقی
 :گفت لبخند با محسن. كرد ربهت رو حالم كمی هوا سردی

 …شدی خوشگل -
 :گفتم و رفتم ایغرهچشم

 !بودم -
 :گفت و خندید

 …موندی جااین طورچه قیافه این با فهممنمی واقعاً... هستی و بودی... آره -
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 آرادل

 :گفتم اخم با
  مگه؟ طورچه -

 :گفت و انداخت باال ایشونه
 بفرستت و بزنه رو مخت خوادمی شروین الًاحتما كردم فکر خودم با دیدمت كه اولی دفعه -

 …بخرنت بتونن تا بدن رو زندگیشون حاضرن خیلیا... آب وراون
 سرتاپام به لبخند با. بودم شده متنفر خودم از لحظه اون قدرچه كه آخ. شد مشت آزادم دست
 :گفت و كرد اشاره

 …باشم باهات بتونم تا بدم رو چیزم همه حاضرم من!... من خود مثالً -
 و كنم دور خودم از رو بودن آرادل كردم سعی. كنم حفظ رو آرامشم تا كشیدم عمیقی نفس
 . باشم طنین

 :گفتم و زدم نیشخندی بنابراین
 . بشم جدا شهراد از تونممی بخوام اگه من -
 :گفت اخم با
 تیارتاخ در رو زندگیم تمام میدم قول من باش، من با تو كنی؟نمی رو كاراین چرا پس -

 .بذارم
 :گفتم كردم ایخندهتک

 !ندارم رو هزارم بار برای عشقی شکست یحوصله نمیشم، جدا شهراد از من -
 حرص با و زد زل هامچشم توی. بکشم رفتن راه از دست شد باعث كه ایستاد رومروبه اومد
 :گفت
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 آرادل

 روزی یه شهراد باالخره كه نیستی این متوجه چرا خوامت؟می بدجور فهمینمی چرا لعنتی -
 پیش سال چند بشی جدا ازش خواینمی االن كه شهرادی همین میره؟ و كنهمی ولت

  كجاست؟ رزیتا االن اما بکشه؛ آدم رزیتا خاطربه شد حاضر
 :داد ادامه اخم با نمیگم چیزی دید وقتی. كردم سکوت

 …كنهنمی ولش شهراد كردمی فکر هم رزیتا -
 پس بینمش،می كه آخریه دفعه كه من. بگم باید چی دونستمنمی واقعاً. كردم سکوت هم باز
 ! میشم جدا شهراد از گفتممی بهش اگه داشت اشکالی چه

 با و كردم خم چپ سمت به كمی رو سرم. كردم ـه*ـقـ*ـلـ*حـ ششونه دور رو دستم
 :گفتم مرموز لبخندی

 پیدا رو تو از بهتر یکی روز یه شاید كنم؟نمی ول شهراد مثل هم رو تو كه مطمئنی كجا از -
 !كردم

 :دادم ادامه تمسخر با و

 …عزیزم نشو ناراحت دستم از گذاشتم تنهات اگه وقتاون -
 و كرد ایخندهتک. بگیره دردم كمی شد باعث كه كرد ـه*ـلقـ*حـ دورم محکم رو دستش

 :گفت
 موقع كه كنمنمی وابسته قدریاون رو خودم باش مطمئن باشی، من نگران خوادنمی تو -

 !بخورم غصه بشینم رفتنت
 :گفتم رفته باال هایابرو با
 من با رو شب یه كه اینی فکر به فقط تو خوای،نمی خودم خاطر به رو من تو پس -

 .بگذرونی
 :گفت و زد پوزخندی
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 آرادل

 همه خواد،نمی خودت خاطر به رو تو آدمی هیچ طنین، كن فرو گوشت تو رو حرفم این -
 !چیه دونیمی من از بهتر خودت كه دارن الزمت زیچی یه برای

 ششونه روی از رو هامدست و كرد اخمی. سوزممی آتیش تو دارم كردم حس حرفش این با
 . شدم دور ازش و رفتم عقب سمت به قدم یه. برداشتم

 :گفت پوزخند با و كرد شلوارش جیب تو رو هاشدست
  نه؟ مگه. تلخه حقیقت -

 بهش و چرخیدم كامل بعد برداشتم، عقب سمت به ایدیگه قدم. كردم مشت رو هامدست
 .كردم پشت

 . رفتم ویال در سمت به بود عصبانیتم خاطربه كه محکم هاییقدم با
 وارد و كردم باز رو ویال در. كنم حرومش گلوله یه لحظه همون تونستممی كاشکی! لعنتی
 كه بود روشن آبی و بنفش چراغ چند طفق. بود تاریک خیلی ویال داخل فضای. شدم سالن
 . دادمی نشون جوری یه رو فضا

 بهم كه چیزی تنها لحظه اون انگار. كنم پیدا رو شهراد تا چرخوندم سالن دورتادور رو نگاهم
 . كنارمه شهراد بفهمم كه بود این دادمی آرامش

 :گفت خندیدیم كه طورهمون شهراد. هوا پریدم متر یه مشونه روی دستی نشستن با
 !منم... دیوونه نترس -

 :گفتم و رفتم بهش ایغرهچشم
  نترسم؟ جوریاین كه كنی صدام تونستینمی -

 :گفت و انداخت باال ایشونه. شلوارش جیب توی كرد رو هاشدست
 . نمیده كیف كه بزنم صدات خشک جوریاین -
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 آرادل

 اخم با داره شدم جهمتو كه بدم فحشش خواستم. كردم نگاهش شده ریز هایچشم با
 . كنهمی نگاه سرم پشت به غلیظی
 تعجب با و شهراد سمت برگشتم. ندیدم مشکوكی چیز. كردم نگاه سرم پشت به متعجب

 :گفتم
  كنی؟می نگاه چی به -
 :گفت كالفگی و عصبانیت با

 …دیدم رو امید -
 :گفتم باالرفته ابروهای با
  كیه؟ امید -

 :گفت گردشده هایچشم با. ادد تعجب به رو جاش عصبانیتش
  كیه؟ امید نمیاد یادت واقعاً یعنی -

 :گفتم خودش از ترمتعجب

 …نه -
 :گفت و داد تکون تاسف نشونه به رو سرش

 . آرادل گرفتی آلزایمر -
 :گفتم حرص كمی و ریزشده هایچشم با
  نه؟ یا كیه امید میگی باالخره -

 :گفت و كرد پوفی

 …كیه امید نمیاد یادت كه تربه همون... خیالبی -
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 مناسبت به كه مهمونی یاد. گرفت جون هامچشم جلوی گذشته یهو زد رو حرف این تا
 رو ابروهام. بودم دیده رو امید آخر بار برای كه بود جااون. افتادم بودیم گرفته شهراد برگشت

 :گفتم كشیده لحنی با و باال دادم

 …كیه امید اومد یادم حاال -
 :گفت كجی لبخند اب شهراد

 !كشیدی زحمت -
 :گفتم و ایستادم ـه*ـنـ*ـیـ*سـ به دست

  شدی؟ عصبی دیدیش وقتی چرا تو حاال -
 :گفت و مشونه دور انداخت رو دستش

 !خیالبی -
 :داد ادامه و كرد مکثی

  گفت؟می بهت چی محسن -
 چپ سمت به ور سرم كه طورهمون. شد مرور ذهنم تو محسن هایحرف تمام. كردم اخم
 :گفتم چرخوندممی

 …همیشگی پرتای و چرت همون -
 :گفت عصبانیت با و زد زل هامچشم تو. خودش سمت چرخوند رو سرم. گرفت مچونه از
  كرده؟ اضافه غلط... آرادل -

 :گفتم زدههول لبخندی با. گرفتم خوب رو منظورش
 دیدم منم. زدمی اضافه حرف داشت... كنه؟ ازی*درـت*سـ*د ذارممی من مگه... بابا نه -

 …داخل اومدم میگه پرت و چرت داره
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 آرادل

 داخل رو دستش كالفه. دیگه سمت چرخوند رو سرش و گرفت گاز محکم رو ـش*ـبـ*لـ
 تعجب با. كنارمون یپلهراه سمت كشوند منو و گرفت رو دستم اومد یهو. كرد فرو موهاش

 :گفتم
  میری؟ كجا -
 . كنم صحبت باهات پایین مخوانمی... دارم كارت -

 :گفت و زد پوزخندی
 .ببردت دیگه بهونه یه با و بیاد اونوقت زنم،می حرف باهات دارم ببینه محسن ترسممی -

 و من تا. بود ایستاده دست به سینی هاپله باالی الهه. رفتیم باال هاپله از. نگفتم چیزی
 . سمتمون اومد دید رو شهراد

 :گفت ادشهر به رو نگرانی با
 خیلی رو شروین شما. بیفته بدی اتفاق قراره كنممی حس شهمه ترسم،می خیلی من آقا -

 !بیاد سرتون بالیی ترسممی گرفتین، كمدستِ
 :گفت اخم با شهراد. دوخت من به رو نگاهش بعد و

 …بهمون نکنه شک كسی تا پایین برو زودتر االنم. كنترله تحت چیز همه نباش، نگران -
 رو دستم شهراد. شد دور ازمون و گفت چشمی لب زیر. داد تکون مثبت نشونه به رو سرش
 . بیفتم راه باهاش همراه شد باعث كه كشید
 :گفت و كرد باز رو درش شهراد. هااتاق از یکی سمت رفتیم

 . تو برو -
 چرخید. كرد قفلش و بست رو در. اومد سرم پشت هم شهراد. شدم اتاق وارد حرفی هیچبی

 . سمتم
 :گفتم اخم با
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 آرادل

  چیه؟ كارا این دلیل بگی میشه -
 :گفت اخم با. ایستاد رومروبه

 وقتی. بیفتی اینا گیر خوامنمی برو، در من به توجه بدون افتادیم گیر وقت یه اگه... آرادل -
 بعدشم ساعت چند تا. میده بهت میالد كه آدرسی به برو و بخر مشهد برای بلیط یه رفتی
 .میام بعدش روز چند منم. داده بهت كه آدرسی همون به یادم میالد
 :گفتم گیج

  ندارم؟ خبر ازش من كه بیفته اتفاقی چه قراره مگه شهراد؟ چیه حرفا این از منظورت -
 :گفت آروم. شد قفل هامچشم روی نگاهش

 .تهافنمی برات اتفاقی كن، اعتماد من به. باشی نداشته خبر ازش تو كه نیست اتفاقی -
 :گفتم كردم اخمی

 .نمیگی من به چیزی تو و افتاده اتفاقی یه مطمئنم من... نگو دروغ شهراد -
 :گفت مهربونی با و مگونه روی گذاشت رو راستش دست

. باشی تنها مشهد توی میالد همراه به مدتی یه قراره فقط تو. نباش هیچی نگران آرا،دل -
 . مشهد میره امشب هم ربابه مواظبته، دونممی مئنم،مط میالد از. میام بعد روز چند منم

 :گفتم آروم. كنهمی سنگینی داره گلوم روی چیزی یه كردممی حس
  بکنی؟ خوایمی كارچی شهراد، -
 :گفت آروم و گوشم نزدیک آورد رو سرش. كرد ـغـلم*بـ
 میری تو تیمبرداش رو مدارك اینکه از بعد. هستم پیشت فعالً آرا،دل نیست خاصی چیز -

 .برگردم زود میدم قول. مونممی جااین مدتی یه برای من و مشهد
 :گفت و كشید عمیقی نفس. بود شده بیشتر داشتم كه ایدلشوره هاشحرف این شنیدن با
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 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 آرادل

 فرار موقع داره احتمال چون كنم؛ خداحافظی باهات كه باال آوردمت این خاطربه االنم -
 .بزنم حرف باهات نتونم كردنت

 :گفتم بغض با
 !برنگردی دیگه نری وقت یه -

 خودم حال. پایین اومد و خورد سر مگونه روی سمج اشک قطره اون حرف این زدن از بعد
 . كردمنمی درك رو

 كرد تلخی یخندهتک شهراد. بینمشمی كه آخریه شب امشب گفتمی بهم حسی یه انگار
 :گفت و
 تو و كنه اسکل رو تو كی دیگه نباشم من اگه دم؟برنگر میشه مگه آرا؟دل شدی دیوونه -

  بخنده؟ بهت تنهاییاش
 :گفتم گریه با همراه و زدم شـه*ـنـ*ـیـ*سـ به مشتی حرص با. باال آوردم رو سرم

 .خندیمی تو وقتاون كنممی سکته نگرانی از دارم جااین من شعوری،بی خیلی -
 :كرد پیدا شدت شخنده

 .برگردم دادم قول كه، نداره نگرانی.. .بشم فدات من الهی -
 حس اون. بستم رو هامچشم و گذاشتم شـه*ـنـ*ـیـ*سـ روی رو سرم. نگفتم چیزی
 تونمنمی دیگه بعد به این از كردممی فکر شهمه. داشتنمی بر سرم از دست لعنتی

 :اومدم در فکر از صداش شنیدن با. ببینمش
  پایین؟ بریم -

 با و كرد پاك رو مگونه روی اشک رد. شدم جدا ازش و دادم تکون ثبتم نشونه به رو سرم
 :گفت اخم

 .ندارم رو اشکا این ارزش من. ها كنی گریه من خاطربه نبینم دیگه -
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 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 آرادل

 :گفتم لرزیدمی كه صدایی و داغون اعصابی با
 .نیست حرفا این وقت االن شهراد -

 :گفت و كرد پوفی كالفه
 !ماگفت بهت كردم غلطی عجب -

 در سمت رفتم. كنم كنترل رو احساساتم كردم سعی و كشیدم عمیقی نفس. نگفتم چیزی
 . اتاق

 . كشیدم عمیقی نفس. شدم پشیمون اما كنم بازش خواستم. در قفل روی گذاشتم رو دستم
 :گفتم اخم با و شهراد سمت چرخیدم

 .ذارمنمی تنهات مونم،می منم -
 :گفت گردشده هایچشم با
  چی؟ -
 :گفتم حکمم
 .تهران مونممی منم بذارم، تنهات تونمنمی -
 :گفت اخم با
 شدهخراب این توی بدم اجازه تونمنمی. غیرممکنه كاری همیچین آرا،دل نشو دیوونه -

 .بمونی
 :گفتم و كردم نگاهش كالفه

  دارم؟ قضیه این به نسبت بدی حس نیستی متوجه چرا نگرانتم؟ كنینمی درك چرا -
 :اومد محسن صدای. كردم سکوت خورد در به كه ایتقه با
  جایی؟این طنین -
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 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 آرادل

 با. رفت در سمت به و گفت زیرلب كثافتی عصبانیت با و كرد مشت رو دستش شهراد
 . نشستم تخت روی خرد اعصابی
 :گفت و زد در به ایدیگه یتقه محسن

 . كن باز رو در لطفاً... طنین جاییاین دونممی -
 با شهراد. اتاق داخل اومد محسن. شد باز محکم در بعد لحظه چند. كرد باز رو در قفل شهراد
 :گفت عصبانیت و پوزخند

 !تو میاد بعد میگه عری یه اول بشه جایی یه وارد بخواد خرم یه -
 :گفت غلیظی اخم با محسن. زد حرفی عجب! ایول. نخندم تا گرفتم گاز رو ـم*ـبـ*لـ
  ی؟كنمی كارچی جااین تو -

 :گفت و كرد اشاره بهم پوزخند با شهراد

 !بگیرم اجازه تو از باید مmy friend با گذروندن خوش برای كنمنمی فکر -
 :گفت و كرد مشت رو دستش حرص با محسن

 بالیی تونمنمی كه نمیشه این بر دلیل نمیگم بهت هیچی كنیمی فکر اگه جونبچه ببین -
 . دارممی نگه رو احترامت یطنین دوست چون فقط... بیارم سرت
 مرموز لبخندی. شد خم محسن صورت روی اخم با. شلوارش جیب تو كرد رو دستش شهراد

 . گرفت جا لبم رو
 قطعاً افتادنمی در باهم اگه بودم مطمئن دلیل همین به بود ترهیکلی محسن از خیلی شهراد
 . شدنمی چیزیش شهراد

 :گفت طلبکار و باال گرفت رو سرش ینهبب رو شهراد بتونه اینکه برای محسن
  چته؟ -

 :گفت غلیظی اخم با شهراد
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 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 آرادل

  كنم؟ زمینت پخش جاهمین یا كنیمی گم رو گورت -
 به. بگیره رو لرزششون جلوی دستش كردن مشت با كرد سعی محسن. شدم بلند جام از

 !جذبه جونم. بود گرفته مخنده شدت
 :گفت شدمی دور شهراد از كه طورهمون محسن

 . شهرادخان برات دارم -
 برگشت اخم با. شدم خیره شهراد به شل نیش با. بیرون رفت اتاق از حرف این زدن از بعد و

 . شد باز اخمش من شل نیش دیدن با كه سمتم
 :گفت و كرد ایخندهتک

  داشتی؟ رو جذبه -
 :گفت و كرد ایاشاره اتاق بیرون به. نگفتم چیزی و خندیدم

  نمیای؟ -
 هامچشم به. گرفت محکم رو دستم. سمتش رفتم و دادم تکون مثبت نشونه به رو رمس

 :گفت نگرانی با و شد خیره
 . باشه خودت به حواست نیستم كه مدتی این كنممی خواهش ازت... آرادل -

 به رو سرم اجبار با. بمونی تهران بدم اجازه عمراً یعنی حرفش این. كشیدم عمیقی نفس
 :گفتم و دادم تکون مثبت نشونه

 . هست حواسم باشه، -
 بقیه پیش رو مهمونی بقیه. پایین اومدیم هاپله از هم با. افتاد راه و گفت ایخوبه زیرلب

 .بودیم هامهمون
 تمام اینکه از بعد. بود شده عالی كارشون. دادن انجام رو ـشون*ـصـ*قـ*ر و اومدن دخترها
 . كنن شروع رو مزایده تا داد دستور وینشر تازه شد انجام مهمونی هایبرنامه
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 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 آرادل

 مخالفتی بود خورده دماغش به پول بوی چون شروین. كردنمی انتخاب دختر تا دو هاخیلی
 . كردنمی
 حدود. دیدمی رو دخترها فروش و خرید یصحنه وقتی بود شده خرد اعصابش شهراد قدرچه

 كاریشونكثافت به تا برن و كنن تموم رو مهمونی كه شد گرفته تصمیم بعد ساعت یک
 . برسن

 برای رو شهراد یا برم لو اینکه از ترس. بود نگرانی و ترس داشتم كه حسی تنها لحظه اون
 . بدم دست از همیشه

 :برداشتم كردن فکر از دست شهراد صدای با
  باال؟ اتاق بریم -

 :گفتم و زدم كج لبخندی. كردممی حس رو شروین نگاه سنگینی
 . بریم -
 بود كنارش كه دختری بازوی روی رو دستش كه طورهمون شروین. شدیم بلند مبل روی از

 :گفت كشیدمی
 !بگذره خوش بهتون امیدوارم -
 دادمی فشار محکم قدران رو دستم. نگفت چیزی و كرد ایخندهتک هم شهراد. خندید بعد و

 . میشه له دستم االن كردم حس كه
 دستگیره خواستم. رفتیم بودیم كرده ریزیبرنامه قبالً كه اتاقی سمت به. رفتیم باال هاپله از
 . گرفت هامشونه از شهراد كه پایین بکشم رو در

. بود كم خیلی شفاصله. صورتم طرف دو گذاشت رو هاشدست و داد تکیه دیوار به رو من
 :گفت آروم و گوشم نزدیک آورد رو سرش

 …شهبا راهرو یگوشه دوربین به حواست -
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 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 آرادل

 :داد ادامه مکث با و
  وشم؟گ توی بذاریش و بیاری در پیراهنم جیب توی از رو شنود تونیمی -

 من اینکه محض به بود قرار. باشه تماس در میالد با بتونه كه خواستمی این برای رو شنود
 و دختر اون از كه فیلمی و بشه هک میالد توسط اتاق توی دوربین كنممی باز رو اتاق در
 كه صورتی در. اتاقیم توی شهراد و من كنن فکر اونا مثالً تا بشه پخش بودیم گرفته رپس

 . كنیم فرار و برداریم رو مدارك و بیرون بریم تا بشیم آماده شهراد و من بود قرار
 روی گذاشتم رو دستم. تپیدمی محکم قلبم. دادم تکون مثبت نشونه به رو سرم آروم
 :گفت آروم. اومد بند نفسم سـیـد*ـو*بـ رو منهگو وقتی. شـه*ـنـ*ـیـ*سـ
 .كرده زوم رومون دوربین مطمئنم آرا،دل شرمنده -

 در جیبش توی از رو رنگاینقره كوچیک یدایره نشه مشخص كه جوری. نگفتم چیزی
 . كردم ـه*ـقـ*ـلـ*حـ دورش و باال آوردم رو دستم. آوردم

 :گفتم و كردم كج رو نم*ـرد*گـ
  بذارمش؟ یجورچه -

 :گفت آروم. بود دوربین خاطربه كرد مصنوعی ایخنده
 . نداره كاری اینکه. دیگه بذارش و صورتم طرف دو بذار رو دستت -

 نشه مشخص كه جوری. صورتش طرف دو گذاشتم رو دستم و انداختم باال ایشونه خیالبی
 . گوشش توی گذاشتم رو شنود
 :گفت ۀروم

  ؟كنم ـت*سـ*ـو*بـ میشه -
 :گفتم گردشده هایچشم با. بیاد در جاش از قلبم كه االنه كردم حس

  چرا؟ -
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 آرادل

 دیگه كه تپیدمی محکم قدراون قلبم. اومد بند نفسم. آورد رو سرش حرفم به توجه بدون
 . شنوهمی رو كوبشش صدای شهراد شدم مطمئن
 :گفت آروم. عقب برد رو سرش

 my كه پسریه جورiچ این نمیگن خودشون با ااین بعد. تمmy friend مثالً سرم خیر -

friendكنه؟نمی س*ـو*بـ رو ش  
 :گفتم كالفه و كشیدم عمیقی نفس

 !نکن رو كار این دیگه شهراد، -
 :گفت مرموز لبخندی با
 . نداشتم ایدیگه یچاره كه دونیمی اما متنفری كار این از دونممی چشم، -

 :گفت كالفه. پشتم گذاشتش و برداشت كنارم از رو دستش شهراد. نگفتم چیزی
  كنه؟نمی روشن رو شنود چرا میالد این پس -

 حرص با شهراد. شنیدم هم من رو صداش كه كشید سوت آنچنان شنودش لحظه همون
 :گفت

 . میالد روحت تو -
*** 
 شهراد
 :اومد شنود توی از میالد صدای

 . كنم پخش رو فیلم تا داخل برین شما منتظرم شده، هک دوربین -
 دستگیره. ایستادم اتاق در جلوی و گرفتم رو دستش. گفتم آرادل برای رو میالد هایحرف

 . پایین كشیدم رو در
 :گفت جدی صدای با میالد
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 آرادل

 . باشین راحت تونینمی. كردم پلی رو فیلم -
 و رفت تخت سمت به. شدم خیره آرادل به. كردم قفلش و بستم رو در. اتاق داخل رفتیم

 . كشید دراز ششهگو
 :گفتم و كشیدم عمیقی نفس

 . كنم عوض رو لباسام میرم -
 رو در و شدم واردش. بود حموم. كردم بازش و رفتم اتاق گوشه در سمت به. نگفت چیزی
 روی درد شدت از رو هامچشم. پیراهنم هایـه*ـمـ*كـ*د كردن باز به كردم شروع. بستم

 . دادم فشار هم
 كه ساكی سمت به. كردمی درد خیلی هاوقت بعضی و بود كبودی از دیر هنوزم پهلوم روی
 . رفتم بود جالباسی روی

 رو هامونلباس تا بود گذاشته جااین رو هامونلباس ساك الهه. آوردم در تنم از رو پیراهن
 . كنیم عوض
 :اومد شنود توی از میالد صدای

  نباشی؟ مدت یه قراره گفتی بهش -
 :گفتم و بیرون كردم فوت محکم رو نفسم كالفه

 !آره -
 . كرد سکوت و نگفت چیزی دیگه میالد. كردم تنم و برداشتم رو مشکیم بلند آستین لباس
 قوه چراغ. برداشتم رو ساك كنار پشتیكوله. كردم عوض اسپرتم هایكفش با رو هامكفش

 . پشتیكوله توی گذاشتمش و برداشتم ساك داخل از رو
. پشتیكوله تو ریختم رو میشه الزممون دونستممی كه وسایلی تمام و کیمش پارچه طناب،

 . بیرون اومدم حموم از شدم مطمئن چیز همه از اینکه از بعد
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 آرادل

 :گفتم آرادل روبه
 لباسات و بری الزمه فقط. برداشتم رو وسایل تمام حموم، تو گذاشته رو لباسا ساك الهه -
 . كنی عوض رو
 اخم با. گرفتم رو بازوش كه بشه رد كنارم از خواست. شد بلند تتخ روی از حرفی هیچبی

 :گفتم
  چیه؟ مشکلت االن پس! كردم خواهی معذرت كه من -

 :گفت و زد تلخی لبخند
 . كنهمی اذیتم میاد اتاقا از كه جیغی صدای این دیوونه، كه نیستم ناراحت اون خاطربه -

 با. كردم فرو موهام داخل رو دستم هكالف و كشیدم عمیقی نفس. كردم ول رو بازوش
 . بست رو درش و رفت حموم سمت به آروم هایقدم

 صدای. پوشوندم رو صورتم هامدست با و زانوهام رو گذاشتم رو آرنجم. نشستم تخت روی
 :اومد شنود توی از میالد

  شهراد؟ -
  هوم؟ -

 :گفت و كشید عمیقی نفس
 كن سعی فقط تونی،می كه دونممی. بیاد بیرون اتاق از آشفته حال این با نذار. كن آرومش -

 ... باشی قبلی شهراد همون و برداری صورتت روی از رو نقاب این
 :گفتم و زدم پوزخندی

 !مرده قبلی شهراد اون -
 زنده شده كه هم آرادل خاطربه مطمئنم اما باشه؛ مرده ما برای شاید قبلی شهراد اون -

  نه؟ مگه... میشه
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 آرادل

 ریخته دورش باز رو موهاش. بود پوشیده مشکی سرتاپا. باال آوردم رو سرم. شد باز محمو در
 . بود

 :گفت و دوخت بهم رو نگاهش. كشید عمیقی نفس
  ببافی؟ رو موهام بیای میشه. دارم نگه باال رو دستم تونمنمی. كنهمی درد كتفم من -

. سرش پشت رفتم. نشست آینه جلوی صندلی روی. دادم تکون مثبت نشونه به رو سرم
 .گرفتم دستم توی رو موهاش

 هایحرف. كشیدم عمیقی نفس. بافتن به كردم شروع و كردم تقسیمشون قسمت سه به
  كنم؟ تحمل بودنش بدون رو روز چند این جوریچه. شد تکرار ذهنم توی میالد

  شهراد؟ -
 :گفت آروم. كردم نگاه بهش آینه توی از و باال آوردم رو سرم

  گردی؟برمی باشم مطمئن -
 زدم تلخی لبخند. كنم ـغـلش*بـ بار آخرین برای تونستممی كاشکی. ایستاد حركت از دستم

 :گفتم و
  پرسی؟می سوالی همچین یه چرا -

 :گفت و پایین انداخت رو سرش
 .ببینمت نیست قرار دیگه كنممی حس چون -

 :گفتم قلبم محکم شكوب به توجه بدون. شدم موهاش بافتن مشغول دوباره
 . باشم دور ازت روز سه دو قراره فقط. گردمبرمی من. كنهمی اشتباه داره حست -
 . كنم اعتماد حرفت این به تونمنمی چرا دونمنمی -

 رو موهاش ته و برداشتم رو میز روی كش. بدم توضیح براش تونستمنمی. شدم كالفه
 . بستم باهاش
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 :اومد شنود توی از میالد جدی صدای
 . بیرون بیاین میدم خبر بهتون شد اكی هروقت اتاقش، تو میره دخترا از دوتا با داره شروین -

 ترس و نگرانی. كردم نگاه صورتش به و گرفتم آرادل موهای از رو نگاهم. نگفتم چیزی
 . زدمی موج هاشچشم توی

 رفتم. كشیدم قیعمی نفس. نیست آروم اصالً فهمید شدمی پاش دادن تکون تند تند از
 . زدم زانو زمین روی جلوش
 :گفتم كالفه و گرفتم دستم توی محکم رو هاشدست

 . دیگه نکن جوریاین آخری دم این آرادل -
 :گفت لرزونی صدای با
 خبر. لنگهمی كار جای یه كنممی حس... رسممی هدفم به دارم راحت قدران نمیشه باورم -

 تا بشه تموم روز چند این زودتر كاشکی. كنهمی عصبیم و كالفه داره بدتر هم تو نبودن
 . باشم داشته آرامش یکم بتونم

 :اومد میالد صدای
 . كن خالص رو خودت و بگو بهش شهراد، -

 بهش كه نبود وقتش االن. دادم فشار هم روی محکم رو هامچشم و پایین انداختم رو سرم
 آرادل جوریچه بودم آروم نا خودم وقتی. شدنمی اما بشم؛ آروم تا كشیدم عمیقی نفس. بگم

  كردم؟می آروم رو
 آروم و باال آوردم رو چپم دست. بشه بلند كردم مجبور هم رو آرادل و شدم بلند جام از

 . گوشش پشت فرستادم رو موهاش
 آروم. شده خسته فهمیدم. شدم خیره هاشچشم به. كرد نگاهم فقط. نگفت چیزی

 . كردم ـغـلش*بـ
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 :گفتم و سـیـدم*ـو*بـ رو موهاش روی
 ذارمنمی. هستم كنارت خودم. بری بیرون جااین از سالم میدم قول نباش، هیچی نگران -

 . بیارن سرت بالیی
 :گفت آروم. مـه*ـنـ*ـیـ*سـ رو گذاشت رو سرش

 . باش خودت مراقب خیلی شهراد -
 :گفتم و سـیـدم*ـو*بـ رو موهاش روی

 . چشم -
 :گفت عسری میالد

 برین زود. خودشونن كارای مشغول هم همه. گرمه سرش شروین رسیده، وقتش شهراد -
 . نرسیده كسی تا بیرون

 :گفتم اخم با
 . افتیممی راه االن خب، خیلی -

 :گفت و شد جدا ازم آرادل
  گفت؟ چی -
 :گفتم اخم همون با
 . بریم باید -
 و برداشتم رو بود كوله كوچیک زیپ توی كه شنودی. رفتم پشتیكوله سمت به بعد و

. گوشش توی گذاشت رو شنود آرادل. مشونه روی انداختم رو كوله. آرادل دست دادمش
 . كرد سرش رو مشکیش كاله و مانتوش توی انداخت رو موهاش
 . آرادل دست دادمش و كردم نصب روش رو كنصداخفه. برداشتم كوله توی از ایاسلحه

 :گفت بهم رو اخم با و داشتبر رو خودش یكوله
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 . بریم -
 راهرو تو كسی دیدم وقتی. كردم بازش صدایی كمترین بدون و در سمت رفتم حرفی هیچبی

 . بیرون اومدم نیست
 .جیبم تو گذاشتم هم رو كلیدش. كردم قفلش و بستم آروم رو در. اومد سرم پشت هم آرادل

 *** 
 آرادل
 :گفت میالد. رفتیم پلهراه سمت به
 دستای كه بادیگارده دوتا دارهمی نگه توش رو مدارك شروین كه اتاقی كنار سوم یطبقه -

 . شدن هک شونهمه. نباشین هم دوربینا نگران ـوسـه،*بـمی رو خودتون
 صدا كمترین با. كرد بیشتر هاپله از رفتن باال تو رو سرعتش و گفت لعنتی لب زیر شهراد
 . داشتمبرمی قدم سرش پشت

 بتونم تا جلو بردم رو سرم آروم. زدیم زانو و شدیم قایم دیوار پشت. رسیدیم باال طبقه به
 . ایستادن كجا ببینم

 و سرنگ. عقب آوردم رو سرم. كردننمی حركتی هیچ و بودن ایستاده در كنار دقیقاً جفتشون
 با رو رنگس داخل. شهراد دست دادم رو هاسرنگ از یکی. آوردم در كیفم توی از رو بطری

 . كردیم پر بطری داخل محتوای
 .سریعه خیلی كردنش اثر و میشه استفاده كردن بیهوش برای كه ایماده: راپاكوریوم*

 كشیدم رو كالهم. زمین رو گذاشت رو شكوله آروم هم شهراد. مكوله تو انداختم رو بطری
 . صورتم رو

 محکم قلبم. شدیم بلند جامون از. ختمدو شهراد به رو نگاهم. برداشتم آروم رو كنارم گلدون
 . تپیدمی
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 كه جوری. گفتم آخی بلند صدای با و هاپله سمت كردم پرت رو گلدون سریع حركت یه با
 . افتاده هاپله رو یکی كنن فکر اونا

 صدای. دهنم تو اومدمی داشت قلبم. بشنون كه بود بلند ایاندازه به گلدون شکستن صدای
 :اومد یکیشون جدی

 . جااون خبره چه ببینم برم من باش، جاهمین تو -
 . عقب سمت به كشید رو دستم شهراد. شنیدم رو شدمی نزدیک داشت كه هاشقدم صدای
 دقیقاً هاپله سمت بره خواستمی مرده وقتی. بود تاریک كامالً كه دیوار از قسمتی تو رفتیم

 . داشت فاصله باهامون قدم سه
 اون سمت رفت هم شهراد. رفتم سرش پشت آروم و شدم جدا شهراد از. نپایی رفت هاپله از

 . بود در كنار كه مردی
 :گفت جدیت با. پایین رفتمی هاپله از داشت كه مردی اون سمت دادم رو حواسم تمام

  خوبه؟ حالتون كجایین؟ خانوم... خانوم؟ -
 فرو و باال آوردم رو سرنگ كه بچرخه خواست نشنید، جوابی وقتی. زدم بهش پوزخندی

 دردم اون جای من. سمتم چرخید كه كردم خالی بازوش توی رو مایع سریع. بازوش تو كردم
 . بودم زده رو سرنگ بد خیلی. بود گرفته

 هل عقب سمت به شد باعث كه شکمش تو زدم محکم و باال آوردم رو پام بیاد خودش به تا
 . نیفته تا فتگر هامیله به رو دستش سریع اما بشه؛ داده

 :گفتم نیشخند با
 !جونی سگ خیلی -
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 قدم یه. گرفت دماغش به رو دستش و گفت آخی. صورتش تو كوبیدم رو مشتم سریع بعد و
. بود گرفته درد خیلی دستم. نیاد در صدام تا بودم گرفته رو خودم جلوی زور به. عقب رفت

 . هاپله رو افتاد راه بین كه سمتم بیاد خواست
 انگار. نتونست اما بشه بلند كرد سعی. كردم نگاهش و ایستادم ـه*ـنـ*ـیـ*سـ به دست

 . كردمی اثر داشت بیهوشی
 بود داده تکیه هاپله یمیله به شهراد. باال رفتم هاپله از خیالبی خورهنمی تکون دیدم وقتی

 . كردمی نگاهم و
 :گفت پوزخند با
 . بود ترآسون كردممی فکر كه چیزی از -

 از سختی با و گرفت مرده یقه از. پایین اومد هاپله از. گرفت جا لبم یگوشه كج لبخندی
 . باال آوردش و كشیدش زمین روی

 كه اتاقی در سمت به. یکی اون كنار انداخت رو مرده زدمی نفس نفس كه طورهمون شهراد
. بودم اومده جانای یواشکی دادممی آموزش رو دخترها كه قبالً. رفتیم بود مدارك توش
 . چیه نبود معلوم جنسش كه دری. ایستادم در جلوی

 لمس برای ایصفحه نه داشت ایدستگیره نه. بود ایشنقره رنگ داشت كه چیزی تنها
. برداشت زمین روی از رو هامونكوله شهراد. شدمی باز شروین صدای با تنها در این. كردن
 :اومد شنود توی از میالد پراسترس صدای

 . دارین وقت دیگه ساعت نیم فقط. هابچه بجنبین -
 كمی از بعد. آورد در شكوله توی از رو گوشی شهراد. گرفتم استرس هم من حرفش این با
 . كرد پخش باهاش رو شروین شده ضبط صدای باهاش رفتن ور
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 هامچشم. بود نتیجهبی كارهامون تمام دادنمی تشخیص رو شروین «شو باز» صدای در اگه
 . بستم استرس با رو

 با. بودیم كرده ضبط بودم گذاشته گلدون كنار قبالً من كه شنودی توسط رو شروین صدای
. بود شده باز در. كردم باز رو هامچشم آروم. شد مشت هامدست در تیک صدای شنیدن
 میالد صدای. شدیم اتاق وارد خوشحالی با. بیرون داد محکم رو ششدهحبس نفس شهراد

 :ومدا
. ندارین اومدین بیرون راه شما و میشه بسته دیگه دقیقه پنج تا خودكار صورت به در -

 . فقط بجنبین
 و آوردم در مكوله توی از رو هامدستکش. اتاق وسط میز سمت رفتم سریع حرفش این با

 . كردم دستم
 . كنم پیدا رو مدارك تا بیرون دادممی رو كشوها تند تند. هاقفسه سمت رفت هم شهراد
 هم شهراد. مكوله تو مینداختم رو اومدمی دستم توی فلش و دیسی و برگه هرچی
 جاهمه وقتی. نبود اتاق داخل دیگه هیچی اتاق گوشه یكتابخونه و میز جز. بود جوریهمین

 . مكوله داخل هایبرگه كردن چک به كردم شروع و زمین رو نشستم گشتم رو
 :گفت سریع میالد

 . مونده دقیقه دو هابچه -
 با. بودن مدارك تمام. بگیرم دستم تو درست رو هابرگه تونستمنمی و لرزیدمی هامدست

 :باال آوردم رو سرم شهراد صدای شنیدن
 . كن نگاه رو جااین آرا،دل -
 و من و سارا هایعکس. زمین رو نشست كنارم. شدم خیره دستش توی هایعکس به

 . بود خواهرهام
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 با. گرفتن عکس كردنمی تعقیبمون داشتن وقتی انگار كه بود شده گرفته عکس یجور
 . اومد بند نفسم آخر عکس دیدن

 رو هامچشم و گرفتم عکس از چشم سریع. بود آرامدل یشدهتیکهتیکه یجنازه عکس
 . بستم محکم
 . شكوله تو نداختا رو هابرگه تمام غلیظی اخم و عصبانیت با شهراد. شدم بلند جام از سریع

 نیست چیزی دید وقتی. باشیم نذاشته جا چیزی ببینه تا چرخوند اتاق دورتادور رو نگاهش
 . افتاد راه و گرفت محکم رو دستم

 سمت رفتیم شد بسته وقتی. بشه بسته كامالً در تا موندیم منتظر. بیرون اومدیم اتاق از
 بیرون ویال از بودن در نگهبان كه دیمر دوتا اون اومدن بهوش از قبل تا باید. هاپله
 . پایین رفتیم هاپله از تندتند. رفتیممی

 حس تا سه لحظه اون. شدمی بیشتر هاجیغ صدای شدیممی ترنزدیک دوم طبقه به هرچی
 . داشتم مختلف

 صدای برای عصبانیت حس و افتادنمون گیر از ترس. مدارك گرفتن برای بودن خوشحال
 . اومدمی هااتاق از كه جیغی
 :گفت میالد رسیدیم دوم طبقه سالن به وقتی. شدممی دیوونه داشتم

 بیاین كه پنجره از. پایین برین راهرو ته پنجره پشت نردبونِ از باید. بادیگارده پر پایین -
 . منتظرتونن جااون هابچه. افتینمی ویال پشت باغ توی دقیقاً بیرون

 اخم با كردمی باز رو پنجره كه طورهمون شهراد. دیمكر كج پنجره سمت به رو راهمون
 :گفت

  حاله؟ چه در شروین -
 :گفت و زد صداداری پوزخند میالد
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 . كاریاشهكثافت دادن انجام حال در -
 :گفت عصبانیت با شهراد

 !دیدنیه شقیافه نیستن مداركش بفهمه كه فردا -
 پایین بادیگاردها از تا دو. كردم نگاه ینپای به و بیرون بردم رو سرم. كرد باز رو پنجره و

 . بودن ایستاده
 قلبم! نبود ارتفاع از ترسیدن وقت االن. دادم قورت رو دهنم آب. بود زیاد خیلی ارتفاعش

 :گفت اخم با شهراد. عقب آوردم رو سرم. تپیدمی محکم
 .دیگه برو -

 سرد هایدست. ایستاد رومروبه. چیه مشکل فهمید شهراد. كردم مشت رو مزدهیخ هایدست
 . گرفت دستش تو رو مشدهمشت و

 :گفت و زد زل هامچشم تو
 . نکنی نگاه پایین به كافیه فقط. تونیمی تو آرا،دل -

 :گفتم و دادم تکون منفی نشونه به رو سرم تند
 . بیام كنار تونمنمی ارتفاع با بیام كنار هرچی با... تونمنمی -

 :فتگ و داد تکون رو سرش
 افتادی اگه كه میشی متوجه حداقل جوریاین... بیا تو بعد میرم اول من پس. خب خیلی -

  خب؟. بگیردت كه هست پایین اون یکی
 توی از رو شنودها. كرد ول رو هامدست. دادم تکون مثبت نشونه به رو سرم كوتاهی مکث با

 . نیاد پیش دمیال برای مشکلی حداقل افتادیم گیر اگه تا آوردیم در گوشمون
. باال رفت ازش و پنجره لب گرفت رو دستش كار، این از بعد. گرفت ازم رو شنود شهراد
 . نردبون رو گذاشت رو هاشدست
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 رو پرید جاهمون از و پایین نرفت دیگه رو آخر یپله تا سه دو. رفتن پایین به كرد شروع
. كه نیست چیزی. آرادل باش آروم. كشیدم عمیقی نفس. پایین بیام تا كرد اشاره بهم. زمین
 . باال كشوندم رو خودم و پنجره لب گذاشتم رو هامدست

 كه بستم رو هامچشم سریع. رفت گیج سرم كردم حس ارتفاع دیدن با. زدم زانو پنجره لب
 . بشه بدتر حالم شد باعث
 رو گذاشتم رو پام. نکنم نگاه پایین به كردم سعی و كردم باز رو هامچشم. لعنتی باش آروم

. بود شده حسبی سرما و ترس استرس، شدت از هامدست. رفتم پایین رو اول یپله. نردبون
 . بود بدی حس واقعاً

 رو خودم نباید كه كردم فکر این به و بستم رو هامچشم. بود زیاد خیلی خیلی ارتفاعش
. من از اونا ذهنیت شدن تخریب با شدمی مساوی من ضعف. بدم نشون ضعیف اینا جلوی
 . رفتن پایین به كردم شروع و كردم باز رو هامچشم
 از باید وقتاون ترسمنمی قاتله، كه شروین از من. باشم توجهبی ترسم به نسبت كردم سعی

  بترسم؟ مسخره ارتفاع یه
 رفتن پایین تو رو سرعتم كمكم كردممی پرت رو خودم حواس هاحرف این با كه طورهمین
 . مكرد بیشتر
 :گفت و سمتم اومد خنده با شهراد. پایین رسیدم بعد كمی

 . پایین بیای عمراً كردم فکر كه بود پریده رنگت بد قدران باال -
 :گفتم افتادممی راه كه طورهمون

 . كردممی رو فکر همین خودمم -
 :گفت اخم با بود فربد اسمش كه بادیگاردها از یکی
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. رنگهمشکی ماشین یه راستتونم سمت. میشین كوچه یه ردوا بیرون برین كه در این از -
 . فرودگاه بردتونمی راست یه كه منتظرتونه راننده جااون

 با كه باغ پشتی در سمت رفتیممی داشتیم سکوت تو. افتادیم راه و دادیم تکون رو سرمون
 . ایستادم سرجام سگ پارس صدای شنیدن

 :گفت هراسون فربد
 . ختدر اون پشت برین -

. زدیممی نفس نفس جفتمون. شدیم قایم پشتش و بود گفته كه درختی سمت دویدیم سریع
 بیرون درخت پشت از رو سرم آروم. بود رومروبه دقیقاً شهراد و بودم داده تکیه درخت به من

 . آوردم
 این چرا. شدم متعجب كردمی پارس و بود ایستاده دیگه یکی و فربد كنار كه سگی دیدن با
  بزرگه؟ قدران گهس

 :گفت اخم با یکیشون. اومدن هم دیگه بادیگارد تا دوتا
  كنه؟می پارس داره این كه باغ تو اومدن مهمونا جا؟این خبره چه -

 :گفت جدیت با فربد
 ! چیه مشکلش نیست معلوم... میشه جوریاین شبه چند -
 یقفسه. عقب دمآور رو سرم سریع سمتمون میاد آروم داره سگه اینکه دیدن با

 . شدمی پایین و باال تند تند شهراد ـه*ـنـ*ـیـ*سـ
 پس لعنتیا. بستم محکم رو هامچشم و دادم تکیه درخت به رو سرم. داره استرس بود معلوم

  كنین؟نمی كاری هیچ چرا
 كج رو سرش. شهراد سمت رفت نگاهم. كردم باز رو هامچشم ضعیفی آخ صدای شنیدن با

 . كردمی نگاه سرم پشت به اشتد و بود كرده
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 كشته كسی نبود قرار. شد مشت هامدست. زد یخ بدنم تمام دستش توی اسلحه دیدن با
 صورتم هامدست با. گرفتم درخت از رو متکیه. بیرون اومد درخت پشت از كالفه شهراد. بشه

 . بیرون دادم محکم رو نفسم و پوشوندم رو
 :گفت زیادی عصبانیت با شهراد

 . نفهمیده كسی تا كنین گوروگم هم رو سگه این. كنین جمع جااین از رو اینا -
 دست. زمین رو بود افتاده سگ اون و بادیگارد دوتا اون یجنازه. بیرون اومدم درخت پشت از

 . بود كنصداخفه شونهمه رو كه بود اسلحه بادیگارد یکی اون و فربد و شهراد
 .هاجنازه كردن بلند به ردنك شروع بادیگارده اون و فربد

 ویالی اون از. كرد بازش پا با شهراد. رفتیم بود باغ یگوشه كه كوچیکی در سمت به
 . شدیم خارج كالً شدهنفرین
 با. دویدیم كوچه ته تا و گرفت رو دستم شهراد. بود شده باز كشیدنم نفس راه تازه انگار
 . كردیم كم رو سرعتمون رنگمشکی ماشین دیدن

 . شد پیاده بود ماشین تو كه ایراننده. كرد باز رو ماشین در و درآورد رو كالهش هرادش
 یكوله شهراد. كرد بهتر رو حالم خورد صورتم به كه خنکی باد. آوردم در رو كالهم سریع

 :گفت جدیت و غلیظ اخم با راننده به رو. ماشین داخل انداخت رو جفتمون
 اون فرستممی رو تخانواده شده اذیت راه تو بفهمم دگاه،فرو رسونیمی سالم رو خانوم -

  نه؟ یا فهمیدی. دنیا
 :گفت و داد تکون رو سرش ترس با راننده

 . هست حواسم. آقا چشم -
 چرخید شهراد نشست وقتی. ماشین تو بشینه كرد اشاره بهش و گفت ایخوبه زیرلب شهراد
 . سمتم
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 باعث كه بود ماشین چراغ كردمی روشن رو افض كه چیزی تنها. بود سرد و تاریک هوا
 . ببینیم بتونیم رو هامونصورت از كمی فقط شدمی

 . ایستاد رومروبه و سمتم اومد چی؟ گشتبرنمی دیگه اگه. لرزیدم خودم به لحظه یه برای
 :گفت آروم

  نه؟ مگه. هستی خودت مواظب -
 :گفتم كالفه. دادم نتکو مثبت نشونه به رو سرم و گرفتم گاز رو ـم*ـبـ*لـ
 . نمیگی چیزی من به تو و بیفته برات بد اتفاق یه قراره كه مطمئنم انگار -

 :گفت آروم و گوشم پشت فرستاد رو بود صورتم كنار كه مویی تار. باال آورد رو دستش
 راحت بعد ببینمت، بار آخرین برای تا پیشت گردمبرمی بازم باشم هم جون نیمه اگه -

 . یرمبم تونممی
 :گفتم عصبانیت با
 زنیمی مرگ حرف داری االن كه تویی افته؟نمی برات اتفاقی میگی بهم هی چرا پس -

 عمر آخر تا نبود قرار مگه لعنتی باشی؟ دور ازم روز سه دو قراره فقط گفتی بهم ویال تو چرا
  نذاری؟ تنهام ندادی قول تو مگه باشی؟ پیشم

 از اخمم شد باعث كه سـیـد*ـو*بـ رو پیشونیم رومآ. صورتم طرف دو گذاشت رو دستش
 :گفت آروم. بره بین

 . میدم قول گردم،برمی شده كه هم تو خاطربه -
 :گفتم و پایین انداختم رو سرم. شدم جدا ازش آروم

 . خداحافظ... باش خودت مواظب -
 :گفتم لرزونی صدای با و بستم رو در. شدم ماشین سوار كنم نگاه بهش اینکه بدون و
 . كن حركت زود -
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 رو هامچشم و دادم تکیه صندلی پشت به رو سرم. افتاد راه باالیی سرعت با و گفت چشمی
 . بستم
 داشت لعنتی یدلشوره این انگار. كشیدم عمیقی نفس و صورتم رو گذاشتم رو هامدست
 . گرفتمی رو جونم
*** 
 شهراد

 وارد بودم اومده كه دری همون از. ویال سمت برگشتم خرابی حال با آرادل فرستادن از بعد
 . شدم ویال
 :گفت اخم با دید رو من تا. بود منتظرم جااون فربد

  رفت؟ -
 :گفتم و دادم تکون مثبت نشونه به رو سرم

  بردیشون؟ كجا -
 :گفت و كرد اشاره ویال به
 اون تو شونببریم كه میاد ماشین دیگه ساعت نیم تا. اتاقا از یکی داخل بردیمشون -

 . دادی رو آدرسش كه ایخونه
 :گفتم و دادم تکون رو سرم

. نیاد در صداتون نیست مداركش فهمید شروین وقتی. باال اتاق تو میرم من. خب خیلی -
  كه؟ متوجهی

 :گفت و داد تکون مثبت نشونه به رو سرش تندتند
 . هست چیز همه به حواسم. نباش نگران -
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 كشیدم رو خودم پنجره به رسیدم وقتی. باال رفتم ازش و ردبونن سمت رفتم. نگفتم چیزی
 . زدم زانو پنجره لب و باال

 آرادل و من برای كه اتاقی سمت به و بستم رو پنجره. برداشت رو نردبون و اومد هم فربد
 . رفتم بود

 بستم رو در. شدم اتاق وارد. كردم باز باهاش رو در قفل و آوردم در جیبم توی از رو كلیدش
 . كردم قفلش دوباره و

 با رو هاملباس. بیرون اومدم و برداشتم توش از رو هامونلباس ساك و رفتم حموم سمت به
 . كردم عوض بود تنم مهمونی تو كه قبلی هایلباس

 مداركش فهمید شروین وقتی تا موندممی باید من. كشیدم دراز روش و رفتم تخت سمت به
 . نکنه شک ما به نیستن

 گرفتم تصمیم همین برای كنهنمی قبول بگم آرادل به رو فکرم این وقتی بودم مئنمط
 من كه همین اما بره آرادل سمت شروین فکر داره امکان اینکه با. چیه منقشه نگم بهش

 . كنه فکر آرادل به كمتر شروین شدمی باعث بودم مونده جااین
 كنهمی فکر شروین و زده غیبشون شدن یزخم كه بادیگاردی دوتا اون كه حاال مخصوصاً

 . اوناست كار
 بیرون بکشه حرف من زبون زیر از كنهمی سعی فوقش شد، مشکوك من به شروین هم اگر
 . داره شروین مدارك كردن هم سر برای بیشتری زمان آرادل جوریاین كه

 :داد جواب سریع یخیل كه گرفتم رو میالد یشماره. آوردم در شلوارم جیب توی از رو گوشیم
  داداش؟ جانم -

 …مردم من اگه. باش مواظبش. میالد دستت میدم رو زندگیم دارم -
 :گفت و حرفم وسط پرید عصبانیت با
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  تو؟ میگی چیه چرندیات این -
 :داد ادامه عصبانیت همون با. نگفتم چیزی

  میاد؟ ما سر بالیی چه بمیری اگه دونیمی تو -
 :گفتم تمسخر با
 . باشم مهم براتون قدران كردمنمی فکر -

 :گفت كالفه
 . گردیبرمی تو... شهراد -

 :گفتم حرفش به توجه بدون
 . خداحافظ. میالد بشه اذیت نذار -
. شکوندمش و آوردم در رو كارتمسیم. كردم خاموش رو گوشی. كردم قطع رو تماس بعد و

 . تمبس رو هامچشم و پیشونیم رو گذاشتم رو راستم دست ساعد
 تموم بعد كه كردم فکر این به. كنم تمركز درست تونستمنمی داشتم كه بدی حس خاطربه

 . كنم درستش خواممی كه جوراون رو زندگیم تونممی هااتفاق این یهمه شدن
 توش از نخ یه. برداشتم میز روی از رو سیگار یبسته. شدم بلند تخت روی از كالفه

 بازش و رفتم پنجره سمت به. كردم روشنش فندك با و لبم یگوشه گذاشتمش. برداشتم
 قراره كه فردایی. فردا بهراجع كردن فکر به كردم شروع. زدم سیگارم به عمیقی پک. كردم

 .ببینم خودم هایچشم با رو شروین شدن نابود از قسمتی
*** 

  آرادل
 بعد هفته دو
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. بستم رو هامچشم. بودم شده رهخی رومروبه كوچیک حیاط به و بودم نشسته صندلی روی
 و بود گذشته هفته دو دقیقاً. كردمی بهتر رو حالم كمی خوردمی صورتم به كه خنکی باد

 . نبود شهراد از خبری هیچ
 كجاست شهراد دونهمی كردممی حس. نبود جاهیچ انگار اما گشتمی دنبالش دردربه میالد

 ! نمیگه چیزی اما
 دویست خونه یه. خونه داخل رفتم و شدم بلند صندلی روی از كالفه. كردم باز رو هامچشم
 . ساده متریِ
 :گفت و كرد پاك رو هاشاشک دیدنم با ربابه. میالد و ربابه و بودم جااین من فقط

 . حتماً گردهبرمی. حرفاست این از ترقوی شهراد... خانوم نباشین نگران -
 فکر تو كامالً و بود نشسته مبل روی. كردم نگاه دمیال به. نگفتم چیزی و زدم تلخی لبخند

 . بود
 برداشتم رو شهراد و خودم پشتی كوله. بستم رو در. رفتم اتاقم سمت به و گرفتم ازش چشم

 . كردم چک رو داخلش مدارك دوم بار برای و
. هستن جااین اینا رفتمی یادم داشت انگار. كردم اخمی كیف ته دیِسی و فلش دیدن با
 . كردم باز رو اتاقم در و شدم بلند جام از. تختم رو گذاشتمشون و برداشتم رو دیسی و شفل

 :گفتم اخم با و میالد سمت رفتم
 . دارم الزم رو تاپتلپ -

 و رفتم اتاقم سمت به سریع. دستم داد رو بود كنارش كه رو تاپشلپ كیف حرفی هیچبی
 . بستم رو درش
 زدم رو فلش اول. كردم روشنش و درآوردم كیف توی از رو تاپلپ و نشستم تختم روی
 . بهش
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 پلی رو فیلم سریع. بود فیلم یه بود فلش توی كه چیزی تنها. بود زده یخ هامانگشت سر
 دیگه مرد تا چند و شروین. كردم نگاه رو فیلم دقت با. بود اتاق یه از شده ضبط فیلم. كردم
 پوزخندی. كرد بازشون و رفت اتاق یگوشه یهاجعبه سمت به یکیشون. شدن اتاق وارد
 . بود مواد یمعامله. زدم
 رفتم اتاق از. شدم مسئله این به كردن فکر خیالبی بود؟ گرفته فیلم شونمعامله از چرا اما

 :گفتم میالد به رو و بیرون
 . دارم دیسی یه به احتیاج -
 :گفت اخم با
  چی؟ برای -

 :گفتم و مایستاد ـه*ـنـ*ـیـ*سـ به دست
 . بیرون میرم خودم بخری نمیری اگه... گفتممی اول همون بگم بهت خواستممی اگه -
 بودیم جااین كه ایهفته دو این توی. بیرون رفت خونه از حرفی هیچبی و شد بلند جاش از

 . بودیم نرفته بیرون خونه از هم بار یه حال به تا ربابه و من
. نداشت خبر میالد وجود از كسهیچ هنوز چون بود الدمی بیرون رفتمی كه كسی تنها

 . برگشتم اتاق به دوباره
 داشته فیلم از كپی یه اومد فلش سر بالیی اگه تا بریزم دیسی توی رو فیلم خواستممی

 دیسی توی. گذاشتم رو دیسی و كندم تاپلپ از رو فلش. نشستم تخت روی. باشم
 . بود خواهرهام و سارا من، هایعکس
 نشون بهم شهراد داشتیممی بر رو مدارك داشتیم وقتی كه بودن هاییعکس همون دقیقاً

 . داد
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 از رو دیسی كالفه. بودن هامبچگی مال شونهمه. هاعکس كردن نگاه به كردم شروع
 . شکوندمش و آوردم در تاپلپ توی
 رو و میز رو گذاشتم رو تاپلپ. شدمی كشیدنم عذاب باعث فقط هاعکس اون به كردن نگاه

 فکر. بود جااین شهراد كاشکی. كشیدم عمیقی نفس. شدم خیره سقف به. كشیدم دراز تختم
 . خوردمی رو مغزم داشت اومده سرش بالیی اینکه
*** 
 شهراد
 بشم بلند زمین روی از كردم سعی آوردممی باال خون كردن سرفه با همراه كه طورهمون

 . بخورم تکون جام از نذاشت رمكم روی پاش گذاشتن با كه
 رد و بود كرده عرق بدنم. سوختمی شدت به مـه*ـنـ*ـیـ*سـ كشیدممی كه نفسی هر با

 . كردمی بدتر رو حالم پیراهنم روی یشدهخشک خون
 :زد داد عصبانیت با شروین

 !لعنتی بزن حرف دِ -
 :گفتم داریخش صدای با و زور به
  نبوده؟ من كار كنی قبول خواینمی چرا كجاست، مداركت دونمنمی -
 :گفت خشم با
 . بوده تو كار مطمئنم چون -
 :گفتم پوزخند با
  چرا؟ دونیمی... كنیمی اشتباه داری -
 :دادم ادامه مکث با



 

 

616 

 

  نوازش رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 آرادل

 تو پرتیحواس این از داره دزدیده رو مدارك كه كسی فهمینمی حیوون تویِ چون -
 . كنهمی حال و عشق خودش برای و كنهمی استفاده
 كه كمرم تو زد محکم و باال آورد رو پاش دوباره كمرم رو بود گذاشته رو پاش كه مردی
 :گفتم درد با. كشیدمی تیر شدت به كمرم. شد بلند اخم صدای

 آرادل خواممی وقتی... گذاشتم قرار آرادل كشتن برای باهات خودم... احمق تواَم طرف من -
 اگه بدمت؟ پلیس تحویل و بدزدم رو مداركت باید چرا دارم، نیاز كمکت به و بکشم رو

 . ندارم كمکی آرادل كشتن برای دیگه بکنم رو كاراین
 :دادم ادامه مکث با
 . نیست من كار مداركت شدن دزدیده. شروین كن فکر یکم -
 :گفت پوزخند با
  كنی؟نمی همکاری آرادل با كه باشم مطمئن كجا از -

 از مقیافه شد باعث كه داد فشار رو پاش ترمحکم كمرم رو بودم گذاشته رو پاش كه مردی
 رو دهنم آب. سوختمی مـه*ـنـ*ـیـ*سـ كشیدممی كه نفسی هر با. بشه مچاله درد شدت

 :گفتم و دادم قورت سختی به
 بهش باید چرا پس. گفتم بهت قبالً باشه یادت اگه هم رو نفرتم دلیل. متنفرم آرادل از من -

 با رو شدنش نابود دارم روز هر كه شده گیرگوشه و افسرده قدران آرادل درضمن كنم؟ كمک
 . بینممی خودم چشمای
 در. رفتن بیرون هم بودن اتاق تو كه كسانی تمام اتاق از شروین رفتن بیرون با. كرد سکوت

 . كردن قفلش و بستن رو
 رو گذاشتم رو دستم. اومدمی باال سختی به هامنفس. بخورم تکون جام از تونستمنمی انگار
 رو دستم. دادممی فشار هم روی درد شدت از رو هامچشم. شدم مچاله خودم تو و ممعده
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. بود شده بلند صدام واقعاً دیگه. كشید تیر به كمرم كه باال بیام خواستم و زمین رو گذاشتم
 . داخل اومد فربد و شد باز اتاق در لحظه همون. كشیدم دراز زمین روی دوباره
 باال كه بود خونی بعد و كردم حس گلوم توی رو گرمی مایع هجوم. سمتم اومد سریع

 فربد. سوختمی خیلی. بودم گذاشته مـه*ـنـ*ـیـ*سـ روی رو مشدهمشت دست. آوردممی
 . زمین روی بشینم كرد كمکم و گرفت رو بازوم

 :گفت نگران. كردم پاك آستینم اب رو ـم*ـبـ*لـ روی خون. دادم تکیه دیوار به
  االن؟ خوبی... آوردن سرت بالیی چه عوضیا ببین -
 :گفتم درد با
  مشهد؟ فرستادی رو هابچه... نیست مهم من حال بدی یا خوبی فعالً -

 :گفت اخم با و داد تکون رو سرش
 شونمهه االنم. رفتن همراهشون هم هابچه مشهد فرستادیم رو آرادل كهشبی همون -

 . هست چیز همه به حواسشون اونا. نباش نگران. میدن كشیک دارن خونه در جلوی
 بد خیلی هامریه كشیدممی كه نفس. دادم تکیه دیوار به رو سرم و گفتم ایخوبه زیرلب

 . سوختمی
 :گفت كالفه و كرد فرو موهاش تو رو دستش فربد

 . دارن نگهت بدی جون وقتی تا ترسممی -
 :گفتم درد با و زدم پوزخندی

 . نیستا بد بگی چیزی اللی زبونم یه -
 :گفت و كرد ایخندهتک

 . نبود حواسم شرمنده -
 :گفت و شد بلند جاش از فربد. نگفتم چیزی
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 . چیز همه به نزنن گند باشه هابچه به حواسم تا میرم من -
 . بیرون ترف قاتا از و شد پشیمون كه بگه چیزی دوباره خواست. دادم تکون رو سرم

*** 
 آرادل
 :گفتم و نشستم تخت روی. شد زده اتاقم در
 . تو بیا -
 :گفت و داخل آورد رو سرش میالد. شد باز در
 . شام بیا پاشو -

 :گفتم حوصلهبی

 …ندارم میل -
 :گفت كرد غلیظی اخم

  ببرمت؟ زور به یا میای -
 :فتمگ آروم حرفش به توجه بدون بعد و كردم نگاهش لحظه چند

  نه؟ مگه كجاست، شهراد دونیمی تو -
 :گفت و شد باز اخمش

 رفتممی و نبودم جااین باش مطمئن دونستممی اگه. نپرس قدران كجاست، دونمنمی -
 . دنبالش

 :گفتم و زدم تلخی لبخند. نشست تخت روی كنارم بعد و
 . دونیمی كه مطمئنم. میگی دروغ داری -

 :گفتم كالفه. كرد سکوت
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 خبری هیچ روزه پونزده لعنتی. نکنم كاری هیچ میدم قول من... كجاست شهراد بگو میالد -
  باشه؟ زنده االن معلوم كجا از اصالً. نیست ازش

 :گفت عصبانیت با
. گردهبرمی گفت خودش. ستزنده مطمئنم كامالً من. گردهبرمی... آرادل جوریاین نگو -

 . نیست خطرناك رفته كه جایی
 :گفتم و زدم دیپوزخن

 !كجاست دونیمی كه شدم مطمئن دیگه االن -
 وقتی آدما چون. بگه رو حقیقت نیست حواسش وقتی تا كنم عصبیش كه بود این هدفم

 . میارن زبون به رو حقیقت انعصبی
 :گفتم و شدم بلند جام از پوزخند همون با كه كرد نگاهم فقط غلیظی اخم با
 . شد سرد شام بریم پاشو! جناب خوردی دستی یه -
  لعنتی؟ كجایی پس. بیرون رفتم اتاق از و شدم رد كنارش از بعد و

*** 
 بعد روز دو

 به. كردممی مرور رو داشتم شهراد با كه خاطراتی تمام داشتم و بودم كشیده دراز تختم روی
 به و راست سمت چرخوندم رو سرم كالفه. كردم فکر داشتم قبالً كه رفتاری و االنم رفتار

 . شدم خیره بود صورتم رویروبه دقیقاً كه دیواری
 اومدمی و بود بد حالم كه هاییوقت برای. بود شده تنگ براش دلم ولی بود؛ سخت اعتراف

 دستشویی تو و بودیم نازی دوست یخونه كهشبی یادآوری با. كردمی ارومم هاشحرف با
 . شد محو لبخندم نازی یادآوری با اما زدم؛ تلخی لبخند بودیم كرده گیر
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 جلوی بود زنده نیما كه وقتی یخاطره. زدم زل سقف به و چرخوندم رو سرم. كشیدم آهی
 و گذاشتم صورتم روی رو هامدست كف. بود زنده حداقل كاشکی. گرفت جون هامچشم
 . دادم مالش رو هامچشم كمی
 رو اتاقم كمی تونستمی كه چیزی تنها. بود تاریک اتاق. برداشتم صورتم روی از رو دستم
 . اومدمی اتاقم باز یپنجره از كه بود كوچه توی چراغ نور كنه روشن

 رومونروبه یخونه انگار. كردم اخمی آهنگ یهویی صدای شنیدن با. كردم نگاه ساعت به
 ، خونه این توی از كه شبه سه دقیقاً. بود بلند خیلی آهنگشون صدای. داشتن مهمونی باز

 . میاد آهنگ صدای کی ساعت
 نسبتی هیچ كه خانومی یه با همراه كه بودن مجرد پسر تا سه بود گفته میالد كه جوراون

 آهنگ صدای به نسبت كردم سعی. كردنمی زندگی خونه اون توی نداشت باهاشون
 شاید تا بستم رو هامچشم. شدم خیره بهش دوباره و دیوار سمت چرخیدم. باشم توجهبی

 . كشیدم عمیقی نفس. شهراد سمت رفت فکرم بازم اما ه؛ببر خوابم
 مونده رزیتا یبچه خاطربه نکنه. تپیدن به كرد شروع محکم قلبم رسید ذهنم به كه فکری با

  تهران؟
. متنفره رزیتا از اون. كنهنمی رو كاراین شهراد. شدم بلند جام از هراسون. زد یخ تنم تمام

 . تهران بمونه ونا یبچه خاطربه نداره دلیلی
 حسادت، حس گذشتمی بیشتر هرچی اما كنم؛ آروم رو خودم افکار این با كردم سعی

 . شدمی بیشتر من نگرانی و عصبانیت
 اتاق در. ایستادم پذیرایی وسط. كردم بازش و رفتم اتاقم در سمت به. كنم تحمل نتونستم

 عصبیم نگاه. نبود جااون. شدمی یدهد اتاقش داخل راحت جااین از همین برای بود باز میالد
 . باشه حیاط توی شاید. نبود خونه توی كالً انگار. چرخوندم آشپزخونه توی رو
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 دیدن قابل وضوح به تاریکی توی سیگارش دود. بود ایستاده من به پشت. شدم حیاط وارد
 :گفتم سریع و زدم زل رخشنیم به. ایستادم كنارش و سمتش رفتم تند هایقدم با. بود
  مونده؟ رزیتا پیش شهراد -

 :گفت و سمتم برگشت تعجب با. دهنم تو اومدمی داشت قلبم. شد گرد هاشچشم
  كنی؟می فکری همچین یه چرا -
 :گفتم بود عصبانیتم یدهندهنشون كه غلیظی اخم با
 مكرد فکر همین برای. كنه سقط رو شبچه خواست ازش شهرادم... ستحامله رزیتا چون -

 . باشه مونده رزیتا پیش شهراد شاید
 :دادم ادامه شدمی بلند داشت كمكم كه صدایی با و
  كجاست؟ نمیگی بهم چرا -

 ممعده كشیدن تیر حس با. ایستاد من به پشت و كرد فرو موهاش داخل رو دستش كالفه
 نفس دمیال. نشستم بود سرم پشت دقیقاً كه صندلی روی. گذاشتم ممعده روی رو هامدست

 :گفت یهو و كشید عمیقی
 . مونده شروین ویالی تو شهراد -

 :گفتم بهت با و باال آوردم رو سرم بمونه؟ جااون میشه مگه چی؟. پایین ریخت هری دلم
 . میگی دروغ -

 :گفت و داد تکون منفی نشونه به رو سرش
 به شروین بمونم اجاین من اگه گفت... تو سمت نیاد شروین فکر تا جااون مونده شهراد -

 . كنهنمی شک آرادل
 :زدم داد و شدم بلند جام از
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 بیاد سرش بالیی لعنتی د مونده؟ شدهخراب اون توی شهراد كه بفهمم باید من االن -
 با خودش تا گذاشتی دست رو دست وقتاون و داشتی خبر شنقشه از تو كنی؟می كارچی
  كنم؟ كارچی من بکشتش و سرش به هبزن شروین اگه شیر؟ دهن تو بره خودی پای

 :گفت كالفه میالد. شکست داشتم كردنش پنهون در سعی روز چند این كه بغضی
 . گردهبرمی شهراد... نکن گریه -
 :گفتم و كردم پاك رو هاماشک دست پشت با

 …زنده االن معلوم كجا از اصالً -
. افتاد تنم به لرزی پلیس آژیر صدای با لحظه همون. بزنم نتونستم رو حرفم یادامه دیگه
  كرد؟می كارچی جااین پلیس
. برم در سمت به بشه بلند هامقدم صدای اینکه بدون كردم سعی. بود متعجب هم میالد
 كردن دستگیر خاطربه پلیس اینکه فکر. تپیدمی محکم قلبم. افتاد راه سرم پشت هم میالد

 . رفتنمی نبیرو فکرم از هم لحظه یه جااین اومده من
. بیرون بیاین و سرتون رو بذارین رو هاتوندست بگه پلیس كه بودم این منتظر هرلحظه

 . كنم بیرون ذهنم از رو فکر این كردم سعی
 كلی. شدم خیره بیرون به. كردم باز آروم خیلی رو در الی و باال آوردم رو مزدهیخ هایدست
 انگار. بیرون دادم محکم رو نفسم. بودن ادهایست رومونروبه یخونه در جلوی مسلح پلیس
 . بودن كرده اعتراض آهنگ صدای خاطربه و پلیس به بودن زده زنگ هاهمسایه از چندتا

 :گفت اخم با و گرفت رو بازوم میالد كه بیرون برم خونه از خواستم
  بیرون؟ بری خوایمی لباسا این با -
 كمی تا قدش كه شلوار یه با بود تنم مشکی تیشرت یه. شدم خیره خودم به حرفش این با

 . بود پام مچ از باالتر
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 نشستم و خوردم سر آروم. دادم تکیه در به و كشیدم عمیقی نفس. بستم رو خونه در كالفه
 نبود معلوم. شهراد دنبال رفتممی باید. بستم رو هامچشم و دادم تکیه در به رو سرم. زمین رو

 . آورده سرش بالیی چه شروین
. كردم باز رو هامچشم. آوردن هجوم سمتم به بد هایحس تمام یهو كه شد چی دونمنمی

 . بود داده تکیه در به و بود ایستاده سرپا كنارم میالد
 خونه سمت به. كردمی بد رو حالم داشت واقعاً داشتم كه ایدلشوره حس. شدم بلند جام از

 عوض مشکی لی شلوار یه با رو شلوارم. شیدنپو لباس به كردم شروع و شد اتاقم وارد. رفتم
 روی از رو مشناسنامه و ملی كارت همراه به رو پولم كیف. پوشیدم رو شالم و مانتو. كردم

 . بیرون اومدم اتاق از و برداشتم میز
 . شدم حیاط وارد. تهران برم ترسریع هرچه خواستممی. نداشتم رو ربابه به دادن خبر وقت
 :گفت و كرد اخمی دیدنم با میالد

  كجا؟ -
 :گفتم دلشوره و نگرانی با
 . گیرهنمی آروم دلم جوریاین. تهران میرم -

. شد بلند صدام كه بود زیاد قدراون دردش. كشید تیر ممعده كه بردارم ایدیگه قدم خواستم
 و تگرف بازوم از. ایستاد كنارم اومد سریع میالد. ممعده رو گذاشتم رو دستم و شدم خم

 :گفت نگرانی با بشینم صندلی روی كردمی كمکم كه طورهمون
  كنه؟می درد تمعده -
 بیشتر داشت هرلحظه خونه بیرون صدای و سر. دادم تکون مثبت نشونه به رو سرم درد با

 رو یهمسایه شدن دستگیر یصحنه تا بیرون بودن ریخته هاهمسایه تمام انگار. شدمی
 . ببینن رو روییمونبه
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 :گفت و ایستاد جلوم عصبانیت با میالد. رفتممی باید. شدم بلند جام از ممعده به توجه بدون
 قدرچه دونیمی... نمیری بیرون در این از تو. خونه داخل ببرمت زور به نذار آرادل -

 . دنبالش میریم بعد نیومد اگه. كنیم صبر دیگه هفته یه تا بذار جا؟این از بیرون خطرناكه
 :گفتم خوردنمی سر هامگونه روی كه هاییاشک با و زدم ضربه قلبم به مشت با
 . برم بذار... میالد گیرهنمی آروم المصب این -
  جا؟اون برگردی خوایمی االن تو وقتاون. كنه محافظت تو از تا موند جااون شهراد -

 :گفت سریع كه بزنم حرفی خواستم
 . آرادل اتاقت تو دبرگر. بری بدم اجازه عمراً -
 و بشم رد كنارش از خواستم و كردم مشت رو هامدست زیادی خیلی عصبانیت و حرص با

 :گفت عصبانیت با. بستم رو هامچشم. گرفت محکم رو بازوم كه برم
 . داخل ببرمت زور به نذار. آرادل برگرد -
 و بیرون كشیدم ستشد توی از رو بازوم. دادم فشار هم روی محکم رو ـم*ـبـ*لـ حرص با

 روی اشک رد. بستم محکم رو در و رفتم اتاقم سمت به سریع هاییقدم با. خونه تو رفتم
 . كردم پاك رو مگونه
 در به محکمی مشت. شدم عصبی در شدن قفل صدای شنیدن با. تهران میرم باالخره من
 :زدم داد عصبانیت با و زدم

 . ور در این كن باز میالد؟ چیه كارا این -
 :گفت جدیت با
 . گردیبرنمی زنده صددرصد بری اگه. خطرناكه. بری جااین از بدم اجازه تونمنمی -

 رو سرگردونم نگاه و كردم پوفی. بستمش سریع اما كنم دادوبیداد تا كردم باز رو دهنم
 . كنم باز رو در چیزی با بتونم تا چرخوندم اتاق دورتادور
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 دانلود نگاه انجمن کاربر
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 به بدنم. دادم تکیه دیوار به رو دستم. شد مچاله مقیافه ممعده كشیدن تیر دوباره حس با
 شروع داشت كمكم هم هامشونه و كتف درد. بودم كرده عرق اما بود شده سرد شدت

 :گفتم حرص با و زدم مشونه به مشتی. شدمی
 !لعنتی نیست یکی تو گرفتن درد وقت االن -

 سمت به سریع. شدم كتفم و معده ردد خیالبی. شد خشک اتاقم باز یپنجره روی نگاهم
. نداشت ارتفاع خیلی زمین از بود طبقه یه فقط خونه چون. كردم نگاه پایین به و رفتم پنجره
 پشتی كوله توی گذاشتم رو پولم كیف و ملی كارت شناسنامه،. شدم كار به دست سریع

 . رنگممشکی
 سرم رو شالم. نکنن ایجاد احمتمز برام تا بافتمشون بعد و بستم سرم پشت محکم رو موهام
 برام هم كوله این حتی كتفم درد خاطر به لحظه اون. دوشم رو انداختم رو كوله. كردم

 . بود سنگین
 نفس. كردم نگاه پایین به. نشستم پنجره لب و باال كشیدم رو خودم. رفتم پنجره سمت به

 هاییگل به. پایین پریدم و جلو كشیدم رو خودم. بود زده یخ هامانگشت سر. كشیدم عمیقی
 . كردم نگاه بودن شده له پام زیر كه

 . بودن هیچ كتفم و معده درد مقابل در اما گرفتن درد كمی زانوهام. باغچه تو بودم پریده
 خونه داخل انگار. بشم مطمئن میالد نبود از تا كردم نگاه اطرافم به و شدم قایم دیوار پشت
 . بود مونده

 تو من بفهمه اینکه از قبل تا باید. نیستم اتاق اون تو من نداره خبر چارهبی. زدم پوزخندی
 . بیرون برم خونه از نیستم اتاق
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 خواستممی اگه. بودن رفته همه انگار. اومدنمی بیرون از هاهمسایه یا آهنگ صدای دیگه
 به سریع. شدممی رد بودن شده كاشته دیوارها كنار كه هاییدرخت پشت از باید نشم دیده

 . ایستادم جلوش و رفتم در سمت به. شدم رد پشتشون از و رفتم هادرخت سمت
 جفت دو دیدن با كه بود پایین سرم. كردم باز سروصدا بدون و آروم رو در. بودم شده موفق
 . شد حبس نفسم كفش
 و خونی صورتش و سر. ایستاد قلبم كردم حس شهراد دیدن با. باال آوردم رو سرم آروم

 . بود میزخ
 :گفتم بهت با زیرلب

  شهراد؟ خودتی -
 :گفت و كرد باز طرف دو به رو دستش و خندید درد با
 . بابا ـل*ـغـ*بـ بپر -

 :گفت و كرد ـلم*ـغـ*بـ محکم خنده با. ـلش*ـغـ*بـ پریدم و كشیدم خفیفی جیغ
 تا یشتپ اومدممی هفته در روز یه فقط میشه تنگ برام دلت قدران دونستممی اگه -

 . كنی ـلم*ـغـ*بـ جوریاین هردفعه
 :گفتم بغض با
 نگفتی بهم چرا دیوونه یپسره آخه شدم؟ نگرانت قدرچه دونیمی شهراد، شو خفه -

  بمونی؟ شدهخراب یخونه اون تو خوایمی
 :گفت درد با
 . كنهنمی شک تو به شروین كه اینه مهم االن -

 چپش دست و شـه*ـنـ*ـیـ*سـ قفسه رو اشتگذ رو راستش دست. شدم جدا ازش آروم
 :گفتم و بازوش رو گذاشتم رو دستم. شدم نگران. داد تکیه دیوار به رو
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  شهراد؟ خوبی -
 داشت. شدن شل زانوهاش كه برداره قدمی خواست. داد تکون مثبت ینشونه به رو سرش

 . بایسته كردم كمکش و گرفتم رو بازوش سریع كه افتادمی
 :گفتم عصبانیت و بغض با
 میالد برم بشین جاهمین. میری حال از داری لعنتی خوبی؟ میگی جوریچه حالت این با -
 . بیمارستان ببریمت كنم خبر رو

 :گفت درد با و گرفت محکم رو دستم مچ كه برم خواستم
 . نیست الزم -
 :گفتم نگران و زدم زانو كنارش. زمین رو نشست و داد تکیه دیوار به
 . كشیمی نفس داری زور به بینممی دارم نیست؟ الزم چی یعنی -

 رو هاشچشم. زمین رو بشینم شد باعث كه كشید رو دستم. داد تکیه دیوار به رو سرش
 :گفت آروم و بست

 . باش كنارم فقط تو... میشم خوب من. بمون جاهمین -
 :گفت درد با و كرد باز رو هاشچشم

  دمت؟ندی روزه چند دونیمی لعنتی -
 رو هاماشک دستم پشت با سریع. خوردن سر مگونه روی اشکم هایقطره زدم كه پلکی با

 :گفتم بغض با و كردم پاك
 . دكتر بریم پاشو... كنی عوض رو بحث حرفا این با نکن سعی -
 :گفت اخم با
 . نکن اذیت رو خودت قدران. آرادل میشم خوب -

 :گفتم و گرفتم رو دستش



 

 

628 

 

  نوازش رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 آرادل

 . باشه افتاده برات اتفاقی ترسممی دیگه، پاشو آرادل جون -
 :گفت عصبانیت با
  خوری؟می قسم خودت جون به چرا -

 حركتش این دیدن با. گفت آخی زیرلب و گرفت رو دلش كه بگه ایدیگه چیز خواست
 . شدم بلند جام از سریع

 باز محکم ور خونه در. نکردم توجهی زدمی صدام داشت اینکه به و دویدم خونه سمت به
. شد بلند جاش از هراسون در شدن باز بلند صدای با بود خوابیده مبل روی كه میالد. كردم

 . شد گرد هامچشم من دیدن با
 :گفتم زدممی نفس نفس كه طورهمون و كردم اشاره بیرون به سریع

 . بیمارستان ببریمش باید... بده حالش... شهراد -
 و بیرون اومدم خونه از میالد از جلوتر. در سمت افتاد هرا و توهَم رفت هاشاخم كمكم

 . شهراد سمت دویدم
 سرِجام بود ریخته زمین روی كه خونی دیدن با. كردمی سرفه وحشتناكی طرز به و بلند بلند

 . شدم خشک
 :گفت ترس با. شهراد كنار نشست و شد رد كنارم از سریع میالد

  وضعیه؟ چه این! شهراد -
 كه بود شده حالبی قدران. داد تکیه دیوار به رو سرش. شد قطع هرادش كردن سرفه
. اورژانس زد زنگ و آورد در جیبش توی از رو گوشیش سریع میالد. بزنه حرف تونستنمی

 . بیمارستان برسونیم رو شهراد كه نداشتیم ماشین هیچی
 :گفتم بغض با و زدم زانو شهراد كنار

 . افتادنمی اتفاقا نای نبودم من اگه. منه تقصیر -
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 :گفت ضعیفی صدای و درد با شهراد
  چیه؟ حرفا این آرا؟دل شدی دیوونه -
 درد قلبم كردممی حس ششدهقطعهقطعه هاینفس و گلوش خسِخس صدای شنیدن با

 . گیرهمی
 شد قرار نداشتن جا ماشینشون توی چون. اومد آمبوالنس بعد دقیقه ده حدود. نگفتم چیزی
 رو میالد خواستمی دلم فقط مسئله این سر كه بماند. خونه بمونم من و بره باهاشون میالد
 . بیمارستان بردن رو شهراد و خونه موندم ناچار. كنم خفه

 شده بیدار كه بود وقت خیلی هاهمسایه صدای و سر خاطربه هم ربابه. نبرد خوابم صبح تا
 اتاق از بود شنیده رو آمبوالنس ماشین صدای كه هم وقتی. اومدنمی بیرون اتاق از اما بود؛

 میالد به بخوام كه نبود خونه تو هم تلفنی هیچ. نداشت قرار و آروم دلم. بیرون بود اومده
 رو شوم روز یه تا بودن داده هم دست به دست چیزهمه انگار. شده چی ببینم و بزنم زنگ
 . كنن درست برام
 . بیاره مسکن برام گفتم ربابه به. كردمی مدیوونه تداش كتفم و شونه درد. نشستم مبل روی
 زودتر چیزهمه كاشکی. بستم رو هامچشم. دادم تکیه مبل به رو سرم و كشیدم عمیقی نفس
 . بشه تموم
*** 

 بعد هفته یه
 :گفت جدیت با و گرفت سمتم رو شاشاره انگشت شهراد

 . گیرممی ازت خالی رو لیوان -
 :گفتم آویزون هایـب*لـ با. كردم نگاه ستمد تو شیرموز لیوان به
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 داری تو حاال. بخوری آوردم تو برای رو لیوان این من بعدشم،... ندارم اشتها. زیاده خیلی -
  من؟ به میدیش
 :گفت درد از شدهمچاله یقیافه با بشینه تخت رو كردمی سعی كه طورهمون

 !بچه نزن حرف قدران بخور -
 رو دستش درد با كه بخنده خواست مقیافه دیدن با شهراد م؟بچه من. شد گرد هامچشم

 :گفت و پهلوش رو گذاشت
 . گیرهمی مخنده نکن گرد رو چشمات -
 :گفتم ریزشده هایچشم و حرص با
  خوبه؟ االن -

*** 
 شهراد

 :گفت ریزشده هایچشم و حرص با
  خوبه؟ االن -

 ـوش*آغـ اون ضعف دلم. بگیرم رو خودم جلوی تا گرفتم ازش رو روم و كردم ایخندهتک
 بیام و كنم كار شروین مخ رو بودم شده موفق وقتی از. كنهمی آرومم داشتم حتم.داشت رو

. داشتم رو دلتنگی حس اون هم هنوز همین برای. بودمش ندیده حسابی و درست مشهد
 . پایین انداختم رو سرم و كشیدم عمیقی نفس

 :برداشتم كردن فکر از تدس آرادل صدای شنیدن با
  اومده؟ سرت بالیی چه نبودی كه مدتی این كنی تعریف خواینمی -
 . نیفتاد ایدیگه اتفاق خوردن لگد و مشت جز. روزا اون خیالبی -
 :گفت ناراحتی با و گرفت گاز رو ـبش*لـ
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 وارد رهدوبا وقتی از كنممی حس اوقات بعضی. افتادنمی برات اتفاق این نبودم من اگه -
 . گرفتم ازت رو آرامش كالً شدم زندگیت

 :گفتم گردشده هایچشم با
  آرا؟دل چیه حرفا این -

 :گفتو زد پوزخندی. پایین انداخت رو سرش
 !حقیقت -
 :گفتم جدیت با
 . جااین بیا -
 :گفتم اخم با. جلوم نشست اومد و كرد مکثی. كردم اشاره تخت روی جلوم به و
 موندم باهات اینکه از هم اصالً. هستم آخرشم تا... كنم كمکت خواستم خودم من آرادل -

 . نیستم پشیمون
 :گفت و كرد نگاه هامچشم تو
 دقت كردی من خاطرهبه گذشته تو كه كارایی و حرفا به... كن مرور رو گذشته دور یه -

 كه كارایی حاال ...ذهنت تو بیار رو اتفاقا این تمام. كن فکر من خاطربه شدنت زخمی به. كن
 . كن مرور رو كردم برات من

 :گفتم اخم با

 …آرادل -
 :گفت و حرفم وسط پرید

 ایدیگه كار هیچ ببینی آسیب شدم باعث اینکه جز... ندادم انجام برات كاری هیچ من -
 . برات نکردم
 :داد ادامه و كرد تلخی یخنده. پایین انداخت رو سرش
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 كه بودی كسی تنها تو. كردیمی ریست و راست رو اریامك گند كه بودی كسی تنها تو -
 دادم انجام نه برات رو كارا این از كدوم هیچ من اما كردی؛می آرومم بود بد حالم كه وقتایی

 ... بدم انجام كه بلدم نه و

 …آرادل -
 :گفت و حرفم وسط پرید كه نده ادامه بگم خواستممی
 توی وقتهیچ. بدم دلداری كسی به تونمنمی. بدم امشآر نیستم بلد آرامدل و تو مثل من -

 . باشه خوشحال منه با اینکه از نفر یه كه نشدم باعث عمرم
 :گفتم دوباره

 ... كن صبر لحظه یه آرادل -
 :گفت و حرفم وسط پرید باز
 عذاب من خاطربه اطرافیانم شدممی باعث همیشه... هستم و بودم دردسر خدا یهمیشه -

 . نکردم رحم خودمم خواهرای به حتی نم. بکشن
 :داد ادامه و زد پوزخندی

 . دردسره رسهمی شما به من از كه چیزی تنها -
 :گفت و پایین انداخت رو سرش. لرزوند رو دلم نگاهش غم. شد خیره هامچشم تو كمی

 …برو بشم كشیدنت درد باعث این از بیشتر اینکه از قبل. بیرون برو زندگیم از... شهراد برو -
. ریختنمی صورتم روی اشکش هایقطره. كردم خفه رو صداش بهش شدنم نزدیک با

 . كردم ـه*ـقـ*ـلـ*حـ دورش محکم رو دستم
 درد به توجه بدون. كردم خالی رو داشتم زدنش حرف موقع كه عصبانیتی و حرص تمام

 رو هامدست.هبکش دراز تخت روی شد باعث كه دادم هلش آروم مـه*ـنـ*ـیـ*سـ یقفسه
 . عقب بردم رو سرم میاره كم نفس داره كردم حس وقتی. گذاشتم سرش طرف دو
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 :گفتم زیادی عصبانیت با و كردم نگاه هاشچشم تو
 تو گفته كی حرفا؟ این چی یعنی. تو و دونممی من بزنی حرفا این از دیگه بار یه آرادل -

 دیگه بمونم، كنارت اینکه از تمهس راضی خودم من وقتی میشی؟ من كشیدن عذاب باعث
  وسط؟ این میگی چی تو

 :گفتم ظاهری عصبانیتی با و گرفتم رو خندیدنم جلوی. شد گرد هاشچشم
 گور اصالً نذارم؟ تنهات وقتهیچ گرفتی قول ازم نازی مرگ موقع كه نبودی همونی تو -

 رو رفتن حرف لطفاً دیگه پس. موندممی كنارت خودم من هم گفتینمی تو. دادن قول بابای
  خب؟. نزن
 :گفت و داد تکون مثبت نشونه به رو سرش آروم

 … اما زنمنمی مسئله این بهراجع حرفی دیگه من. خب خیلی -
 :گفتم اخم با. كرد سکوت

  چی؟ اما -
 :گفت و كشید عمیقی نفس

 . خیالشبی -
 :گفت ریزشده هایچشم با بعد و
  كنار؟ بری خواینمی -

 :گفتم رفته باال ابروهای با. كنهمی عوض رو بحث رهدا فهمیدم
 . نداره ربطی من به نیست خوب تو جای اگه. خوبه من جای -
 :گفت و زد بازوم به مشتی حرص با
 !كنیمی رو كار این هماهنگی بدون كه باشه آخرت یدفعه -
 :گفتم خنده و درد با
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  كار؟ كدوم -
 :گفت بیشتری حرص با
 !باشی جااین االن شده اعثب كه كاری همون -

 :گفتم خیالبی شدممی بلند كه طورهمون
 ـت*ـوسـ*بـ خواممی آرادل بگم داری انتظار بعدشم... نشدی ساكت كردم صدات هرچی -

  باش؟ هماهنگ كنم
 :گفت و نشست هم آرادل. نشستم تخت روی

 …ثانیاً كردنه، الماع جور یه نیای یهویی كه همین. بگی جوریاین نیست الزم اوالً -
 :گفت حرص با و زد شکمم به مشتی

 . دادی انجام رو كار این كه بود آخری یدفعه -
 :گفت اخم با یهو. خندیدن به كردم شروع اما بود گرفته دردم

 . بگم بهت خواستممی چی نبود حواسم اصالً -
 :گفت و كرد نگاه بهم بعد و
 . تهران برم خواممی -

 :گفتم اخم همون با. بودم حرفش این زدن منتظر. توهم ترف هاماخم كمكم
  آره؟. بیرون برم زندگیت از خواستیمی همین برای -

 :گفتم و كردم فرو موهام داخل رو دستم كالفه. نگفت چیزی و پایین انداخت رو سرش
  چیه؟ تنقشه ببینم بگو. خیالبی -

 :گفت و كشید عمیقی نفس
 تونممی كارچی ببینم تا كنم فکر یکم كن صبر میشه، عوض مهنقش بمونی قراره كه حاال -

 .بکنم
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 :گفت كردن مکث كمی از بعد. كنه فکر راحت تا نگفتم چیزی
 خودمونم. میدیم میالد دست به رو مدارك رسیدیم وقتی. تهران میریم میالد و تو و من -

 ساده خیلی و میندازیم گیر رو شروین داریم كه هایینفوذی كمک با و شروین ویالی میریم
 تا میالد به زنیممی زنگ شد تموم باهاش كارم وقتی. گیرممی شروین از رو انتقامم من

 …بده پلیس تحویل رو مدارك
 :گفت خیالبی و انداخت باال ایشونه

 . مشهد گردیمبرمی ما برسن بخوان هم پلیسا تا -
 :گفتم رفته باال ابروهای با
 كار شروین برای كه كسایی پلیس به شروین دادن تحویل بعدِ. تنیس هم راحتی همین به -

 . كنه فرار زندان از شروین خود شاید اصالً. دنبالمون میان حتماً كننمی
 :گفت و زد پوزخندی

 آژیر صدای وقتی شاید اصالً. كننمی اعدامش سریع كه سنگینه جرمش قدران شروین -
 . بره لو چیزی نه و بکشه عذاب نه تا كنه خودكشی بشنوه رو پلیس
 :گفتم كالفه

 بپیچه شروین شدن اعدام خبر وقتی مطمئنم من. آرادل رفتیم پیش زیاد هم جااین تا -
 بگیرن، انتقام تا دنبالمون میان رسیدهمی سود بهشون شروین طرف از كه اونایی از خیلی
 ! چرا وقتاون

 :دادم ادامه و زدم پوزخندی
 جوریاین ندارن، درآمدی منبع دیگه و مرده كردنمی كار سگ لمث براش كه كسی چون -

 این دست از خوایمی كی تا... اینه من سوال حاال. بیننمی تو چشم از رو اتفاقا این تمام اونا
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 بیاری دست به شروین مرگ با خوایمی كه آرامشی این پس عمر؟ آخر تا كنی؟ فرار آدما
  بکشنت؟ تا دنبالتن افراد سری یه كه باشی ترس این توی شهمه داری دوست میشه؟ چی

 :گفت و زد تلخی لبخند
  كنی؟ منصرفم خوایمی -

 :گفتم و دادم تکون منفی نشونه به رو سرم
 یآماده باید پس بکنی رو كاراین اگه گفتم. كردم راهنماییت فقط فقط من... نه -

 . خودته با انتخاب حاال .گفتم بهت رو غلط و درست راه من. باشی بعدشم هایدردسر
 :گفت و پایین انداخت رو سرش

 تنها. خوابیدم شروین از گرفتن انتقام فکر با شب هر. ملحظه این منتظر ساله پنج من -
 . رسممی هدفم به دارم االنم. بوده این داشتن زندگیم توی كه هدفی

 :گفت اخم با و
 رو شروین مرگ آرزوی هم قدرهمون ن؛بکش رو من قراره آدما اون كه قدرهمون... شهراد -

 اگه. ندارن هم زدن حرف جرئت حتی كه شده نابود زندگیشون شروین خاطربه خیلیا. دارن
. بگیره پلیس رو شروین كن فکر تو میشه؟ چی آدما این حق پس ندم عذابش رو شروین من

 این كافیه؟ نای... اعدام كه بعدشم و گذرهمی ازش كشیدن حرف برای روز چند فوقش فوق
 شدن فرستاده ناحق به كه دخترایی برای این كافیه؟ شد ریخته كه خونی همه این اندازه به

 . خدابه نیست كافیه؟ دیگه هرجای یا دبی
 :گفتم و كردم رنگیكم اخم. بسوزه مـه*ـنـ*ـیـ*سـ شد باعث كه كشیدم عمیقی نفس

 جون میگی كه آدمایی همین خاطربه حاضری چی؟ خودت پس اما... درسته حرفات -
  داره؟ رو ارزشش بندازی؟ خطر به رو خودت
 :گفت و زد تلخی لبخند
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 نگران خب اما... كنم جبران رو كردم كه هاییـناه گـ بتونم شاید بمیرم راه این توی اگه -
 . كشنمی رو قتلش ینقشه جوریچه بقیه ببینه تا شینهنمی راحت آرادل. نباش

 :گفتم تلخ لبخندی با
 . بکشن رو قتلش ینقشه بقیه ذارمنمی من بشینه راحت اگه هم آرادل -

 یقیافه با و داخل آورد در الی از رو سرش میالد. شد باز بعد و زده اتاق در لحظه همون
 :گفت زاری

 !رفت سر محوصله... ببینیم فیلم بیاین پاشین -
*** 

 آرادل
 و بشینیم زمین رو گرفتیم تصمیم. بیرون اومدیم اقات از همگی شهراد و من موافقت از بعد

 . ببینیم فیلم
 . بذاره رو فیلم تا تلوزیون سمت رفت بعد و زمین رو انداخت و آورد بالش تا چهار میالد

 رو گذاشتم رو آرنجم. پاهام رو گذاشتم رو هابالش از یکی و نشستم زمین روی چهارزانو
 . شدم خیره تلوزیون به و مچونه زیر زدم رو هامدست و بالش

 خاموش رو هاچراغ ، گذاشت رو فیلم اینکه بعدِ هم میالد. نشست من از جلوتر كمی شهراد
. كرد تکیه بهشون و كنارش گذاشت هم روی رو هابالش از دوتا. زمین رو نشست و كرد
 من هایكشیدن خمیازه كه بود گذشته فیلم شروع از دقیقه بیست حدود. شد شروع فیلم

 . شد شروع
 واقعاً. داشت تی*ـذ*لـ چه كه آخ. بود سرد سردِ زمین. كشیدم دراز و كنارم گذاشتم رو بالش

 به عمیقی نفس با. شدم كردن فکر خیالبی. دادممی ترجیح ویال اون به رو خونه این
 . شدم خیره تلوزیون
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 دادم مالش دستم با رو هامچشم. بگیره خوابم شدمی باعث زمین خنکی و فضا بودن تاریک
 روی هامچشم كمكم. شدم كردن مقاومت خیالبی دیگه. نداشت تاثیری اما بپره خوابم تا

 . برد خوابم و افتاد هم
*** 

 صدای. شدم بیدار خواب از زنهمی كنار صورتم روی از رو موهام داره دستی اینکه حس با
 :شنیدم رو شهراد

 . جااین زنیمی یخ سرده زمین. بخواب اتاقت تو برو پاشو... آرادل -
 :گفتم آلودخواب و كردم باز كمی رو چشمم الی

 . میده كیف تخت از بیشتر خیلی زمین روی خوابیدن جا،همین خوبه -
 . بیارم پتو برات میرم من پس -

 بعد لحظه چند. بستم رو هامچشم دوباره و دادم تکون رو سرم بودم خواب گیج هنوز كه من
 . انداخته پتو روم شهراد كه كردم حس
 :گفتم و كشیدم ایخمیازه. نشست روییمروبه مبل روی دیدم كه كردم باز رو هامچشم الی

  خوابی؟نمی تو -
 :گفت و داد تکون منفی نشونه به رو سرش

 . بخواب تو... برهنمی خوابم -
 :گفتم گیج لحنی و اخم با
 . نکن نگاه من به پس -
 :گفت خنده با
  چرا؟ -

 :گفتم و زدم غلتی
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 . برهنمی خوابم جوریاین -
 هامچشم بعد چندلحظه. بستم رو هامچشم و نگفتم هیچی هم من. گفت چشمی خنده با

 . برد خوابم و شد گرم
*** 
 شهراد
 كشیدم عمیقی نفس. بود مونده خیره بودن شده پخش دورش كه بازش موهای روی نگاهم

 . گرفتم ازش چشم و
 ممنوع برام رو سیگار كشیدن دكتر اینکه یادآوری با اما آوردم؛ در جیبم یتو از رو سیگارم

 گذاشتم رو ساعدم و كشیدم دراز مبل روی. میز رو انداختم رو سیگار و كردم اخمی بود كرده
 كالفه و كردم پوفی. بردنمی خوابم اما بخوابم؛ كردم سعی و بستم رو هامچشم. پیشونیم رو
 و كرد اخمی دیدنم با. بیرون اومد اتاقش از میالد بعد لحظه چند .شدم بلند مبل روی از

 :گفت
  نخوابیدی؟ چرا -

 :گفتم آرومی صدای با سریع
 . خوابه دال بزن حرف یواش -

 :گفت آروم و كشید عمیقی نفس. شد خیره آرادل به. نشست كنارم اومد
  داری؟ اینقشه چه بگی بهش خوایمی كی -

 :گفتم شدنمی آرادل شدن بیدار باعث كه یصدای با و كردم اخمی
 . كنم فکر مسئله این بهراجع خوامنمی فعالً -

 :گفت آروم و كرد پوفی



 

 

640 

 

  نوازش رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 آرادل

 اینقشه توی بذار. كن خالص رو خودت و بگو بهش. شهراد كرد فرار نمیشه واقعیت از -
 نشه بردارخ دارین كه اینقشه از اگه. كنه حمایتت باشه، پشتت بذار. كنه كمکت دارین كه
 . بگو بهش... اون هم بینیمی ضربه تو هم
 :گفتم اخم با و دادم تکیه مبل به
! خورهمی ضربه بدتر كه بمیرم من اگه وقتاون. بشه خبردار نقشه از آرادل كن فکر تو -

  میگم؟ چی كه فهمیمی. برسونه آسیب بهش رزیتا داره امکان اصالً
 :گفتم آروم و كشیدم عمیقی فسن. داد تکون مثبت نشونه به رو سرش

 . كنم بحث باهات بهشراجع خوامنمی... میالد خیالبی... ندونه هیچی كه بهتر همون پس -
 :گفت و كرد ایخندهتک. كشید نش*ـرد*گـ به دستی

. نبودی جوریاین قبالً. كنممی تعجب داری پیشش كه آرامشی همه این از وقتا بعضی -
 تغییر خیلی تو هم. كنهمی فرق قبلت اخالق با خیلی داری ششیپی وقتی كه اخالقی این

 . آرادل هم كردی
 :داد ادامه حرص با و
 برادر خب! كرده سرویس هم رو من دهن كه غرورتونه مونده تغییربی كه چیزی تنها فقط -

 اگه و بمیری داره امکان! میگی درست تو. دیگه كن خالص رو خودت و بگو بهش من
 به اگه كه كن فکر این به اما بینه؛می آسیب بدجور اون باشی گفته آرادل به هم رو تنقشه

 هست یکی. منتظرته كه هست یکی فهمیمی. داری موندن زنده برای امید یه بگی آرادل
 . میشه نگرانت و میده اهمیت بودنت به كه

 :گفتم و كردم اخمی
 تازه. خودشه نفع به بدونه كمتر هرچی دال آراست،دل جون حفظ مهم. نیستم مهم من -

 …كه بشه متنفر ازم بعداً داره امکان
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 . بود دردناك هم میشه متنفر ازم آرادل اینکه به كردن فکر حتی. نزدم رو حرفم یادامه دیگه
 :گفت و مشونه رو گذاشت رو دستش میالد

 به یکم. بینییم داری تو رو هاآسیب بیشترین فعالً. شهراد نکن اذیت رو خودت قدران -
 آرادل گرفتین كه تصمیمی این با امیدوارم فقط. كن شروع دوباره بعد و بده استراحت خودت
 . نیاره خودش سر بالیی

 اتاقش سمت به و شد بلند جاش از میالد. شدم عصبی و كالفه بیشتر آخرش حرف این با
 . رفت

 كه تصمیمی از. خوابه كه دبو این دهندهنشون منظمش هاینفس. آرادل سمت رفت نگاهم
 راه آیا كه دونستمنمی واقعاً دفعه این اما بودم؛ مطمئن داشتم كه اینقشه و بودم گرفته

 .نه یا داره وجود برگشتی
*** 

 آرادل
 ریزیبرنامه و كشیدننقشه هفته یک از بعد. كشیدم عمیقی نفس و شدم پیاده ماشین از

 . تهران بودیم برگشته كردن
 توش كه كیفی شهراد. بود رسیده بودم كرده تالش براش سال پنج كه انتقامی وقت باالخره
 جدیت با و بودن ایستاده كنارش كه بادیگاردی تا چهار و میالد دست داد رو بود مدارك

 :گفت
 فقط. بزنم زنگ بهتون تا بمونین منتظر ماشین تو و كالنتری سمت برین االن همین -

 كشیدیم كه اینقشه طبق زدم زنگ بهتون وقتی. نیاد مدارك رس بالیی هیچ باشه حواستون
. میرین مشهد سمت به و بیرون زنینمی جااون از سریع و میدین پلیس تحویل رو مدارك
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 امروز دیدین اگه فقط. مشهد سمت افتیممی راه شد تموم كارمون وقتی هم آرادل و من
 . نینبمو جاهمون و نکنین اقدامی هیچ نزدم زنگ بهتون
 :گفت و شد خیره بهمون نگرانی با میالد

 . باشین خودتون مواظب خیلی فقط. خب خیلی -
 سمت به و شدیم ماشین سوار خداحافظی از بعد و دادیم تکون رو سرمون شهراد و من

 . كردیم حركت شروین ویالی
*** 
 شهراد
 رو فربد یشماره و مآورد در جیبم توی از رو گوشیم. برداشتم فرمون روی از رو راستم دست
 . گرفتم
 :داد جواب دقیقه چند از بعد. گوشم دم گذاشتم رو گوشی

 . سالم -
 :گفتم و دادم تکون رو سرم

  راهه؟روبه چیهمه …علیک -
 :گفت سریع

 فقط اتاق، تو انداختنش و بستن رو وپاشدست هابچه. میره پیش داره نقشه طبق چیزهمه -
 . برسین شماها كه منتظریم

 :گفتم بود گرفته جا لبم یگوشه كه پیروزمندانه لبخندی با
 !كنه؟ باز رو وپاشدست نره یکیشون وقت یه دیگه؟ مطمئنی بادیگاردا از فقط. خوبه -
 دل به كینه شروین از همه جااین. نباش نگران. هستن ما طرف هابچه یهمه. بابا نه -

 . دارن
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 :گفتم اخم با و دادم تکون رو سرم
 . باشه چیزهمه به حواست فقط. جاییماون دیگه ربع یه تا ما. خب یلیخ -
 . خداحافظ فعالً. هست حواسم نباش نگران -

 عمیقی نفس و جیبم تو گذاشتم رو گوشی. كردم قطع رو تماس و گفتم خداحافظی زیرلب
 بسته رو هاشچشم و بود داده تکیه صندلی به رو سرش. انداختم آرادل به نگاهینیم. كشیدم

 . شدم نگرانش. بود
 :گفتم آروم

  آرا؟دل خوبی -
 :گفت و خندید. داد تکون رو سرش حالت همون تو
 رو آرامدل خون انتقام سال پنج از بعد قراره باالخره نبودم، این از بهتر عمرم تو حال به تا -

 بگیرم، رو ودمب بستری تیمارستان توی بودن روانی جرم به كه روزایی انتقام قراره. بگیرم
  نباشه؟ خوب حالم جوریچه پس

 نیست خوب حالش دونستممی. نگفتم چیزی. كردم بیشتر رو سرعتم و كشیدم عمیقی نفس
 سرش بالیی وسط این بودم امیدوارم فقط. كنهمی مرور رو گذشته ذهنش تو داره االن و

 . شروین ویالی به رسیدیم بعد دقیقه ده حدود. نیاد
 بود پر باغ دورتادور. كردم پاركش و داخل بردم رو ماشین. شد باز باغ در زدم كه بوقیتک با
 . مسلح هایبادیگارد از
 راحت رو خیالم لبش یگوشه مرموز لبخند. دوختم آرادل به رو نگاهم. شدیم پیاده ماشین از

 . دستش توی یاسلحه سمت رفت نگاهم. خوبه حالش كه فهمیدممی حداقل جوریاین. كرد
*** 

 آرادل
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 :گفتم اخم با بود ایستاده كنارم كه فربد به رو
  انداختین؟ كار از رو دوربینا باشم مطمئن -

 :گفت و داد تکون رو سرش
. گشتیم هم رو شروین. افتادن كار از بودن سالن و اتاقا توی كه شنودهایی و دوربینا تمام -

 . باشه راحت خیالتون. نبود ایدیگه چیز هر یا ردیاب از ردی هیچ
 برام رو در بود در دم كه بادیگاردی. ویال سمت رفتم محکم هایقدم با و دادم تکون رو سرم

 . كرد باز
 دیدن با. بود تاریک جاهمه. چراغ یک جز به بودن خاموش ویال هایچراغ و بود شب

 . زدم پوزخندی شروین
 بـرده هم رو دستش. دبو نشسته صندلی روی. دادمی بهم خوبی حس بودنش ضعیف دیدن
. بودن بسته صندلی هایپایه به هم رو پاهاش. بودنش بسته محکم و صندلی پشت بودن

 . بود افتاده پایین سمت به سرش و بود خون پر سفیدرنگش پیراهن
 ششدهقطعهقطعه هاینفس صدای پیچیدمی سالن توی كه صدایی تنها. سمتش رفتم آروم
 . بود

 ایخندهتک. گوشش نزدیک بردم رو سرم. صندلی روی گذاشتم رو هامدست پشتش، رفتم
 :گفتم و كردم

 . بینمتمی ضعیف قدران وقتی داره تی*ـذ*لـ چه دونینمی -
 :گفت ضعیفی صدای و درد با. باال آورد رو سرش آروم

 میشن خبردار نبودم از همه كه كشهنمی طولی میشه؛ تموم باالخره و زودگذره تت*ـذ*لـ -
 . بکشی درد و بشینی صندلی روی باید كه تویی این وقتاون. جااین میان و
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. بپیچه خودش به درد از و بزنه دادی شد باعث كه كردم شلیک بازوش به و زدم پوزخندی
 :گفتم و زدم نیشخندی

 !كنیمی تهدیدم باشه آخرت یدفعه -
 شدمی باعث بود گرفته رو وجودم كه ایسردی. دادمی فشار هم روی محکم رو هاشدندون

 :گفتم عصبانیت با كردممی نگاهش خیره كه طورهمون. ایستادم روشروبه. بشه عوض حالم
  كردی؟ خواهرام و من با رو كاراون چرا -

 :گفت درد با و زد پوزخندی
 . بگیرم بابات از رو انتقامم اینکه برای -
 تویِ كه بود بابام تقصیر مگه كردی؟ انیقرب رو ما چرا بگیری، انتقام خواستیمی بابام از -

  كنی؟ مراقبت عاشقشی كه كسی از نتونستی عرضهبی
 :دادم ادامه عصبی پوزخندی با و
 اجازه نباید گیجه و نیست خوب حالش كه دختری به فهمیدیمی داشتی شعور اگه تو -

 اجازه نباید !شناسننمی رو همدیگه آدماش از كدومهیچ كه ایخونه توی بره تنها بدی
 . خونه اون توی برگرده تنها سارا دادیمی

 :گفت عصبانیت با
 دست نتونست هم سارا با ازدواجش بعدِ حتی تو بابای. بود تو ـت*ـسـ*بدمـ بابای تقصیر -
 رو خونه اومدمی دختر یه با شب هر كه این هست؟ یادت... برداره هاشكاریكثافت از

 پولِ خام سارا اینکه دیدن. كردمی عصبیم و آوردمی در رو من حرص كه بود همینا یادته؟
 . كردمی عصبی رو من شد بابات

 :زدم داد خشم با
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. بدم رو تونهمه كار تقاص شدم مجبور من تو خاطربه. كنهنمی عوض رو چیزی اینا اما -
 نیقربا رو دختر تا سه. كشیدین گند به گذرونیتونخوش و كاریاندونم با رو زندگیم
 خودتون بازی وارد رو ما چرا بگیری انتقام خواستیمی بابام از. كردین خودتون كاریكثافت

 دیدن كابوس شب هر فهمیمی كشیدم؟ چی سال پونزده اون تو من فهمیمی هیچ كردی؟
  فهمی؟می هم ایدیگه چیز گذروندنخوش جز به تو اصالً چی؟ یعنی
 :گفت و خندید تلخ

 !نکشیدم درد كم منم كه بدون رو این اما. فهمممین هیچی من... نه -
 :گفتم و زدم ایقهقهه

  كشیدی؟ درد تو -
 :گفتم و كردم اشاره برش و دور به
 . ندیدم چیزی خریدیمی كه دخترایی جسم با گذروندنخوش جز چیزی كه من -
 :گفتم اخم با و
 تو یکمم بذار حاال اام... كشیدم عذاب من سال بیست. دادم پس تقاص من سال بیست -

 . بکشی درد
 به درد از و كرد ایناله. كشیدم ته تا رو ماشه و پهلوش سمت گرفتم رو اسلحه سر بعد و

 . پیچید خودش
 و بود داده تکیه دیوار به ـه*ـنـ*ـیـ*سـ به دست. شهراد سمت رفت نگاهم لحظه یه برای
 . كردمی نگاهم خیره
 درد با كه شروینی سمت به. برداشتم رو بود كنارم میز روی كه چاقویی و گرفتم ازش چشم
 :گفت زدمی موج توش ترس كمی كه لحنی با. رفتم زدمی نفسنفس

 . برم بذار فقط. دممی بهت بخوای هرچی -
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 :گفتم و زدم پوزخندی
  گردونی؟ برش تونیمی خوام،می رو آراممدل من -

 :گفت درد با و كرد ایخندهتک. شد بدجنس
  ببینی؟ خواینمی رو آرامت آرام؟دل فقط -

 :گفتم لبخند با و گلوش رو گذاشتم آروم رو چاقو
 . نیار من جلوی رو خیانتکار اون اسم دیگه -

 خراش شد باعث كه كردم وارد چاقو به فشاری. بود بسته رو هاشچشم و زدمی نفسنفس
 . بیرون بزنه ازش خون كمی و بشه ایجاد گلوش روی كوچیکی

 و میاره كم نفس االن كردم حس كه كردمی سرفه جوری. كردن سرفه به كرد شروع
 . میرهمی

 :گفتم بودم شده خیره كردنش سرفه به كه طورهمون
 افرادیه كشیدنِ درد از كمی جبران كشیدنت درد این. نیست من انتقام برای فقط كارا این -

 . كشیدی گند به رو زندگیشون كه
 :گفت ضعیفی صدای با و زد پوزخندی

  بکشیم؟ خوایمی -
 :گفتم و زدم پوزخندی متقابالً

 ولت بشه خنک دلم كه همین. بکنم آلوده تو مثل كثیفی آدم خونه به رو دستم میاد حیفم -
 . پلیس دست میدمت و كنممی
 با. ترسیدمی پلیس دست به افتادن گیر از خیلی. بود پلیس داشت كه ضعفینقطه تنها

 . شد قطع زدنم حرف در شدن باز محکم یصدا شنیدن
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 یکیشون كه شهراد سمت رفتم قدم یه. ویال تو ریختن اسلحه همراه به هیکلی آدم عده یه
 :زد داد
 . نخور تکون -

 رو پاش و دست. شروین سمت رفت مردها اون از یکی. تپیدمی محکم قلبم. ایستادم سرِجام
 هرگونه جلوی مسئله این كه هیکل مردهای از بود پر در دم. بیرون بردش ویال از و كرد باز

 :گفت بهم رو مرده. گرفتمی رو فرار فکر
 . بنداز رو تاسلحه -
 :زد داد كه ندادم گوش حرفش به
 . كنممی شلیک وگرنه... بندازش گفتم -

 حواسشون وقتی. زمین رو بیفته بدی صدای با شد باعث كه كردم ول رو اسلحه كالفه
 . بودنش ندیده همین برای. مانتوم آستین سمت بودم داده سر آروم رو چاقو بود شروین سمت

. انداختم شهراد به نگاهی. شهراد سمت رفت شوندیگه یکی و من سمت اومد یکیشون
 . دستمه چاقو دونستمی

 در رو چاقو سریع كه بگیره رو هامدست خواست. گرفت قرار سرم پشت و سمتم اومد مردی
 صورت توی خوابوند محکمی مشت هم شهراد لحظه همون. شکمش تو دمكر فرو و آوردم
 . ببنده رو هاشدست خواستمی كه فردی
 وقتی. باهاشون شدن درگیر به كردم شروع. سمتمون آوردن هجوم شونهمه سریع خیلی

 پرت حواسم كه منم. گرفت محکم رو پاهام بود افتاده زمین رو كه یکیشون نبود حواسم
 . گرفت رو بازوم محکم شوندیگه یکی كه بیارم در چنگش از رو پام ستمخوا بود شده

 روی نگاهم. ایستادم حركت از شوكر صدای شنیدن با كه كردن تقال به كردم شروع
 . شد خشک پیچیدمی خودش به درد از و بود افتاده زمین روی كه شهرادی
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 :گفت ترسناكش و كلفت صدای اون با بود دستش شوكر كه كسی
 . بشی تسلیم بهتره نرسهآسیبی بهش شوكر طرف از دیگه خوایمی اگه -

 ذاشتنمی دست داشتن. كردم مشت رو هامدست و دادم فشار هم روی محکم رو هامدندون
 . ضعفمنقطه روی

. بود شده مچاله درد شدت از شقیافه و بود شکمش روی دستش. كردم نگاه شهراد به
 شد باعث كه كمرش رو گذاشت رو پاش محکم كنارش ردم كه بشه بلند جاش از خواست
 . بشه بلند نتونه شهراد
 تا كردم تقال. كنم تحمل نتونستم كه بود زیاد قدراون زد شهراد به مرده كه ایضربه شدت

 . زمین رو نشست بود دستش شوكر كه مردی كه شهراد پیش برم بتونم و كنن ولم

 قدریاون شوكر صدای اما نبینم؛ تا بستم رو هامچشم. …و شهراد سمت گرفت رو شوكر
 . بره بیرون تنم از انرژی و بشه شل پاهام شد باعث كه بود واضح
 :گفت عصبانیت با مرده

 . میارم سرش رو اینا از بدتر بخوری تکون دیگه بار یه -
 صدای. بزنم حرف نتونم شدمی باعث بود گلوم توی كه بغضی. كردم باز رو هامچشم

 صورتم از رنگ كردنش سرفه صدای شنیدن با. رسیدمی گوشم به شهراد ضعیف ایهناله
 . آوردمی باال خون وحشتناكش هایسرفه با همراه. پرید

 بازوهای از. برداشت رو پاش كمرش رو بود گذاشته رو پاش كه مردی. شدن شل زانوهام
 . كردن بلندش دیگه مرد یه با همراه و گرفت شهراد
 دیدن با. بیرون بردنمون ویال توی از. بزنم حرف تونستمنمی و بود شده قفل زبونم انگار

 . شد حبس نفسم بودن افتاده زمین روی كه بادیگاردهایی
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 زد پوزخندی مقیافه دیدن با بود گرفته رو بازوم كه مردی بودن؟ شده كشته شونهمه یعنی
 :گفت و
 . نبیهوش ساعت چند برای فقط... نزنده هنوز! نترس -

 هامدست فقط. بود آزاد كه پاهام. كنم كنترل رو عصبانیتم كردم سعی و گرفتم ازشون چشم
 . بود شده گرفته نفر دو توسط
 دورتادور كه هاییسگ دیدن با. جوریهچه اوضاع ببینم تا چرخوندم باغ دورتادور رو نگاهم

 . شدم ناامید كالً چرخیدنمی خودشون برای باغ
. شهراد سمت رفت نگاهم. بود حتمی هاسگ این توسط شدنمتیکهتیکه مكردمی فرار اگه

. ویال پشت انباری سمت بردنمون. كردمی نگاه هاسگ به داشت هم اون. بود بهتر حالش
 . داخل كردن پرتمون و كردن باز رو درش

 محکم رو انباری در. كردم نثارشون فحشی زیرلب و داشتم نگه سرپا رو خودم سختی به
 . كردن قفلش و تنبس
 بهشون خواستنمی دلم اصالً. زمین رو نشست و انباری گوشه رفت. كردم نگاه شهراد به

 . كنن باز رو در كه كنم التماس
 و كردم پوفی. بود گرفته رو پنجره جلوی كلفت میله تا سه. انباری توی یپنجره سمت رفتم
 :گفتم و كنارش نشستم تمرف. بود آروم خیلی. دوختم شهراد به رو مكالفه نگاه

  خوبه؟ حالت -
 :گفت و داد تکون مثبت نشونه به رو سرش

  آرا؟دل -
 :گفتم تعجب با
  بله؟ -
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 :گفت آروم
  خب؟. برو و نکن فکر من به اصالً شد پیدا فرار راه اگه -

 :گفتم و كردم ایخندهتک ناباور
 جا هیچ دیگه تو بدون من. كن نبیرو سرت از رو فکرش... كنمنمی رو كاراین كه معلومه -

 . بسه پشتم هفت برای كردم رو كاراین بار یه. نمیرم
 و ن*ـرد*گـ. داخل اومد كنارش بادیگارد كمک با شروین و شد باز انباری در لحظه همون
 . بود بسته رو بازوش

 :گفت ضعیفی صدای و پوزخند با
 ویال وارد و زدی جا دیگه دختر یه جای رو خودت. بود نقصبی كامالً تنقشه! آفرین -

 !كردی فرار و دزدیدی رو مداركم بعدم. شدی
 :گفتم اخم با و راه اون به زدم رو خودم

 . زنیمی حرف داری چی بهراجع دونمنمی -
 :گفت و زد پوزخندی

 !فهمیمی زود خیلی -
 و چاقو زا بود پر داخلش كه كیفی با مردی لحظه همون. كرد ایاشاره سرش پشت به بعد و

 . شد اتاق وارد شکنجه و ابزار
 :گفت مرده به رو و خندید شروین. شدیم بلند جامون از هراسون شهراد با همراه

 رو دختره فعالً اما. اومد یادشون چیزی شاید تا بزن حرف باهاشون خودشون زبونه با یکم -
 ... دارم كار باهاش خیلی هنوز. خواممی سالم

 :گفت بود شده خیره ادشهر به كه طورهمون و
 . برسم جفتشون حساب به شد بهتر حالم وقتی تا كنین پذیرایی پسره از -
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 . ایستاد انباری كنار خندیدمی كه طورهمون شروین. شدم ترنزدیک شهراد به ناخودآگاه
 مشت. جلو اومد اون از زودتر شهراد كه بگیره رو هامدست خواست. سمتم اومد یکیشون
 :گفت عصبانیت با و زد رتشصو به محکمی

 . كشتمت بخوره بهش دستت -
 :گفت و زد ایقهقهه شروین

 . اومد خوشم... بابا نه -
 :گفت شروین به رو عصبانیت با شهراد

 . بره آرادل بذار اما بیار؛ من سر خوایمی بالیی هر. بره كن ولش رو آرادل -
 چندش لبخندی با و كرد نگاه رو سرتاپام. من سمت اومد نگاهش. زد پوزخندی شروین

 :گفت
 بیارم؛ دست به رو سارا باشم نتونسته شاید بگذرم؟ مالی همچین از من داری انتظار واقعاً -
 .بکنم خودم مال رو آرادل جسم تونممی كه االن اما
 :گفت و كرد نگاه شهراد به بعد و

 …نکردی باهاش ریكا و بودی خونههم باهاش ماه چند جوریچه كه جاستاین تعجبم -
 :گفت خنده با و انداخت باال ایشونه بعد و
 !نداریم خبر ما و كردی شایدم -

 :غرید عصبانیت با شهراد
 !نیستم ـاز*بـس*ـو*هـ یه تو مثل من. كثافت شوخفه -

 :گفت تمسخر با و باال انداخت رو ابروهاش شروین
  نبودی؟ تو سـیـد*ـو*بـ رو آرادل راهرو توی كه آدمی اون یعنی -

 :گفت و زد پوزخندی شهراد
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 كه روزی فردای كه بود طنینی! نبود آرادل دختر اون. خانشروین خوابی هنوز اینکه مثل -
 . نداره مداركت به ربطی هیچ آرادل... مسافرت بره شد مجبور دادی مهمونی

 بندازه خودش ن*ـرد*گـ رو تقصیرها تمام كه كنهمی وانمود جوری داره شهراد دیدم وقتی
 . گرفتممی آتیش

 پوزخند با بود دستش كیف كه مردی به رو بعد و كرد نگاه شهراد به خیره لحظه چند شروین
 :گفت

 كه بگرد رو جفتشون قبلش فقط. كنم كارچی باید بعدش ببینم تا برس پسره حساب به -
 . باشن نداشته چیزی ردیابی

 اومد آروم یکیشون. بود نفر پنج بودن اتاق داخل كه كسایی تعداد. بیرون رفت اتاق از بعد و
 :گفت ترس كمی با و شهراد سمت

 . ببندم رو دستات كه بذاری و باشی آروم بهتره -
 شهراد. بود گرفته مخنده عجیب ترسش و مرده اون حالت دیدن با وضعیت اون توی
 :گفت و ایستاد ـه*ـنـ*ـیـ*سـ به دست و كرد ایخندهتک

 . ببند رو هامدست بیا... چشم باشه -
 و باال بیاره رو طناب خواست. شهراد سمت اومد آروم پسره. جلو گرفت رو هاشدست بعد و

 كاری نتونه كه پیچوندش جوری و گرفت رو دستش شهراد كه ببنده رو شهراد هایدست
 . بکنه
 شروین نرفت با انگار. پسره و شهراد سمت رفتم آروم. نداشت اومدن جلو جرئت كسهیچ
 . سرجاش بود اومده حالم

 :گفت پوزخند با شهراد
  بیارم؟ در جاش از رو دستت داری دوست خیلی -
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 :گفتم و زدم كج لبخندی
 . داره دوست كه معلومه -
 . شد بلند دادش صدای كه كردم وارد بهش كمی فشار و آرنجش رو گذاشتم رو دستم بعد و
 :گفت التماس با
 . كن ولم خدا رو تو -
 شدن شکسته صدای كه داد فشار محکم و بد خیلی رو دستش و كرد ایخندهتک هرادش

 . شنیدم وضوح به رو استخونش
 صاف. آوردم در جیبش توی از رو شاسلحه و شدم خم. زمین روی افتاد و زد دادی مرده

 . ایستادم
 :گفتم تفاوتبی و سرد. شدم خیره بودن ایستاده اتاق داخل كه نفری چهار به

 …یا بریم ما ذارینمی خوش زبون با یا. كنم آلوده خونتون به رو دستم خوادنمی دلم اصالً -
 :دادم ادامه و كردم اشاره بود شکونده رو دستش شهراد كه مردی به
 !میاد سرتون این از بدتر اتفاق یه -

 گاز رو ـم*ـبـ*لـ حرص با. شدن اتاق وارد دیگه مسلح و هیکلی مرد چند یهو لحظه همون
 خیره بهشون عصبانیت و حرص با. سمتمون گرفتنرو هاشوناسلحه سر شونهمه. گرفتم
 . شدم

 ... هوا رفت شد دود هم كردن فرار احتمال ذره یه همون! لعنتی
*** 
 توی. بودن بسته رو هامدست و دهنم. دیوار یگوشه كشوند رو خودش درد با شهراد
 كشیدن درد دیدن دادممی انجام روز چند این كه یكار تنها. بود شده جمع اشک هامچشم

 . گریه زیر زدم و كنم تحمل نتونستم دیگه. بود شهراد
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 :گفت ضعیفی صدای با و كرد ایسرفه اخم با شهراد
 گریه... كردم عادت بهشون دیگه كه لگده و مشت چندتا یه فقط. دیوونه كه نداره گریه -

 . نکن
 بیشتر انگار لحظه هر اما بدم؛ قورت رو بغضم كردم عیس. پیشش برم تونستممی كاشکی

 . شدمی
. شد انباری وارد و كرد ایخندهتک. پرید رنگم شروین دیدن با. شد باز محکم انباری در

 . شدن انباری وارد سرش پشت بادیگاردهاش. كردمی خودنمایی بدجور دستش توی چاقوی
. عقب نرم تا گرفتم رو خودم جلوی یسخت به. سمتم اومد كجش لبخند همون با شروین

 گیر بدی وضعیت چه تو كه شدممی متوجه داشتم تازه انگار. بشه ترسم متوجه خواستمنمی
 انزجار با رو هامچشم شد باعث كه مگونه رو گذاشت رو دستش. زد زانو جلوم شروین. كردم
 رو شهراد ادبید و داد صدای لحظه اون انگار. آوردم كم نفس كردممی حس. ببندم
 رو گذشته داشت انگار. بود داشتم ازش كه نفرتی و شروین سمت حواسم تمام. شنیدمنمی
 . بود شده تند هامنفس. اومدنمی در صدام. بازوم رو گذاشت رو چاقو. كردمی مرور برام

 این دیدن با. زد صورتش به محکمی مشت كنارش مرد كه بشه بلند جاش از خواست شهراد
 . مگونه رو خورد سر اشکی یهقطر صحنه
 توی رو شدیدی سوزش شد باعث كه كرد وارد چاقو به فشاری. شروین سمت اومد نگاهم
 از رو هامچشم. نیاد در صدام تا دادممی فشار هم روی محکم رو هامدندون. كنم حس بازوم
 از استخومی دلم. كردممی حس رو بازوم روی خون گرمای. دادم فشار هم روی درد شدت
 . گرفتم رو خودم جلوی اما بزنم؛ جیغ درد شدت

 :شد بسته هامچشم منفورش صدای شنیدن با. گوشم نزدیک آورد رو سرش شروین

 …میشی خودم مال دونستممی اولم از -
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 گذشته. بود شده قطعهقطعه هامنفس. زد یخ بدنم تمام مشونه رو گذاشت كه رو دستش
 . رفتگمی جون هامچشم جلوی داشت
 جلوی دقیقاً گذشته. كنم تحمل تونستمنمی. شد بلند هقم هق صدای اومد، ترنزدیک وقتی

 . بود گرفته ازم رو كردن فکر قدرت این و بود چشمم
 :گفت و زد ایقهقهه شروین

 . كردم آرام با چشمت جلوی كه بود كارایی دقیقاً اینا یادته؟ -
 :داد ادامه كج لبخندی با و
 داری رو لحظه اون خاطرات تمام كه دونممی... كنیمی مرور رو گذشته داری هك دونممی -
 !باشی دیده هم رو تآینده باید حساب این با پس. كنیمی مزهمزه وجودت تمام با
 مشونه دبی؟ بفرسته آرام مثل هم رو من خواستمی یعنی آینده؟. كردم نگاه بهش ترس با
 . بشه مچاله مقیافه درد شدت از شد باعث كه گرفت دستش توی محکم رو

 :گفت و زد شیطانی لبخندی
 ازت بقیه میدم هم كنممی حال باهات خودم هم! عزیزم بیارم در پول حسابی ازت قراره -

 . المالبیت به كنم تبدیلت خواهرت مثل خواممی. كنن استفاده
 كردم حس حرفش این با كه رسیدمی خودش اوج به داشت عصبانیتم و نفرت حس

 . شد خم ـرم*ـمـ*كـ
 بادیگاردهاش به رو كردمی نگاه بهم خیره كه طورهمون و كرد ترنزدیک بهم رو خودش

 :گفت
 . بیرون شین گم تونهمه بعدشم. بشین مطمئن پسره پای و دست بودن بسته از -

 :گفت پوزخند با شهراد به رو. شد بلند جاش از شروین بیرون رفتن شونهمه اینکه از بعد
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 غلطی هیچ بدم نشون بهت تا كنم ز*و*ـا*ـجـ*تـ بهش چشمت جلوی خواممی -
 . بکنی تونینمی
 با شهراد. بود زده یخ تنم تمام. دیوار یگوشه كشوندم رو خودم ترس با. پرید صورتم از رنگ

 :گفت عصبانیت
 . بخوره بهش دستت ذارمنمی -

 خیالبی شروین. بود فایدهبی كنم باز رو هامدست دور طناب تا كردممی تالش هرچی
 :گفت كردمی باز رو ـنش*اهـ*ـر*ـیـ*پـ كه طورهمون و انداخت باال ایشونه

 !بکنی تونینمی غلطی هیچ و ستبسته پات و دست كه فعالً -
 ذهنم لحظه اون. دیدممی شده تموم رو چیزهمه. آورد در رو ـنش*اهـ*ـر*ـیـ*پـ بعد و

 شده بکنه تزریق هوا سرنگ آرامدل به خواستمی شروین كه موقعی مثل. كردنمی كار واقعاً
 رو جونم داره ممعده درد كردممی حس. بود كرده عصبیم قلبم محکم كوبش صدای. بودم
 :گفت و سمتم برگشت پوزخند با شروین. گیرهمی
 توی كه وقته یخیل باالخره باشی؟ مونده نخورده دست شهراد طرف از معلوم كجا از اصالً -
 !كردین زندگی هم با تنها خونه یه
 :گفتم خندیدممی كه طورهمون. كرد باز دهنم دور از رو پارچه. سمتم اومد بعد و
 بهت چی من به كردن ز*و*ـا*ـجـ*تـ با پیر كفتارِ اخه. ندیدم عمرم توی تو از تركثافت -

  رسه؟می
 :گفت خوردمی همبه ازش حالم كه لحنی با شدمی نزدیک بهم كه طورهمون. زد پوزخندی

 سارا یاد رو من تو. سوزممی آوردنت دست به حسرت توی دارم كه هاستسال آخه -
. كنممی خودم مال رو تو امشب من اما بشه؛ من مال نشد وقتهیچ كه سارایی. میندازی
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 مال رو آرام چشمت جلوی یادته؟. كردم تو با كه كاری دقیقاً... پسر این چشم جلوی اونم
 . كردم خودم
 كردم سعی. كردمی باز رو پاهاش داشت و بود شده باز هاشدست. شهراد سمت رفت نگاهم

 . كنم پرت رو شروین حواس هامحرف با
 نگاه شروین به و گرفتم شهراد از چشم سریع. قبلی آرایدل همون شدم و كردم پیدا جرئت
 . كردم

 :گفتم پوزخند و تمسخر با
 . نموند باهات دیگه هستی آشغالی چه فهمید چون مه سارا -
 :زد داد عصبانیت با
 . كردنمی زندگی باهاش خونه اون توی دیدنمی و ر بابات ثروت اگه سارا -

 :گفتم و خندیدم
 اینکه زندگی؟ میگی خونه بیان غریبه فرد یه با مامانت یا بابا شب هر اینکه به تو زندگی؟ -

 تنفر اینکه زندگیه؟ اسمش كنن نگاه بهت آدم تا دو زندگی توی فیاضا فرد یه چشم به همه
 دلیل بفهمی اینکه. نیست زندگی بگی نتونی هیچی و ببینی رو برت و دور آدمای نگاه توی
 فهمیمی... نیست زندگی ایده*زا*م*و*ـر*حـ یه تو كه بوده این انگیزنفرت هاینگاه اون
 خواهرام و من از رو هاشونبچه بقیه دیدممی وقتی دونیمی. بودم بچه یه فقط من رو؟ اینا
 یا ناهار باهات قراره میز یه سر بیننمی وقتی فهمیمی هیچ داشتم؟ حسی چه كننمی دور
 اینا شاید داره؟ حسی چه نشینن میز یه سر تو با تا میارن الکی هایبهونه بخورن شام

. رو اینا فهمینمی تو... دراره پا از رو بچه یه تونهمی مسخره چیزای همین اما باشه؛ مسخره
 بابام از گرفتن انتقام برای وسیله یه عنوان به خواهرام و من از وقتهیچ فهمیدیمی اگه

  …كردینمی استفاده
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 :زدم داد عصبانیت با
  داره؟ حسی چه ایده*زا*م*و*ـر*حـ بیارن روت به اگه كه فهمیمی هیچ تو -

 كه شروین زانوی به زد محکم و باال آورد رو پاش. شد بلند شجا از شهراد لحظه همون
 . بیفته زمین روی شد باعث
 كمر رو گذاشت رو زانوش. پشتش آورد و گرفت رو هاشدست و شد خم سریع شهراد

 :گفت گوشش دم عصبانیت با و شروین
 . كنم كارچی باهات دونممی! آشغال كثافت -

 منفجر داشت سرم. شدن انباری وارد دیگه نفر چهار و دفرب. شد باز انباری در لحظه همون
 رو شروین فربد وقتی. بود گرفته جون چشمم جلوی بودم متنفر ازشون كه خاطراتی. شدمی

 . سمتم اومد شهراد گرفت،
 آوردم رو هامدست شد تموم كارش وقتی. دستم دور طناب كردن باز به كرد شروع اخم با

 . شدم منصرف شدیدش درد و سوزش حس با كه بدم مالش ور دستم مچ كمی خواستم. جلو
 كه ایپارچه شهراد. بود زخم جاهاییش یه و بود شده كبود كالً. كردم نگاه دستم مچ به

 :گفت اخم با و برداشت رو بودن بسته رو دهنم باهاش
 . ازت نره خون این از بیشتر تا ببندمش بیار رو بازوت -

 مقیافه درد شدت از شد باعث كه بست محکم پارچه با رو ممزخ روی. جلو آوردم رو بازوم
 . بشه مچاله

 مونهمه انگار. شدم خیره زدمی لگد شروین به داشت عصبانیت و حرص با كه فربدی به
 . داشتیم كینه ازش
 و بود چرخونده رو سرش بود، زده زانو كنارم كه طورهمون. شهراد سمت چرخوندم رو سرم

 . كردمی هنگا فربد به داشت
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 :گفتم لرزونی صدای با
  شهراد؟ -

 :گفتم التماس كمی با و آروم. كرد نگاهم و سمتم چرخوند رو سرش
 . ببینمش خوامنمی دیگه. جااین از بریم -
 منتظر. بیرون رفتیم انباری از كنیم نگاه شروین به اینکه بدون. شدم بلند جام از كمکش با

 دوباره رو شروین كردن، خالی كالً رو انباری و بیرون اومدن وقتی. بیان هم هابچه تا موندیم
 بود افتاده زمین روی جنازه مثل كه شروینی به تمسخر با مدت این توی. انباری تو انداختن

 . كشیدمی نفس هنوز. شدم خیره
 قفل رو انباری در هابچه نه؟ یا بزنه حرف هاپلیس برای تا باشه داشته نفس باید باالخره

 . باشه حواسشون تا گذاشتن هم رو سگ دوتا و نكرد
 شهراد. دوختم ویال به رو آخرم نگاه. شهراد و من جز بیرون رفتن و شدن خارج باغ از همه

 . گرفت رو دستم
 :گفت و گوشم نزدیک آورد رو سرش

 . كنی اذیت رو خودت خاطرات این مرور با خوامنمی -
 :گفتم بودم شده خیره ویال به كه طورهمون و دادم تکون رو سرم

 . كنم فکر بهش خوامنمی دیگه... شد تموم من برای گذشته -
 :گفتم و زدم تلخی لبخند. سمتش چرخوندم رو سرم بعد
 رو زندگیم كه شروینی نه و داشت وجود سارایی نه دیگه كه كنم فکر این به خواممی -
 . قلبم تو مه و مرد ذهنم تو هم آرامم،دل و آرام تصویر. بزنه همبه

 :گفت و زد لبخندی
  بریم؟ -
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 :گفتم و دادم تکون رو سرم
 . بریم -

*** 
 شهراد. مشهد سمت رفتیممی داشتیم. بودیم شده ون سوار كه شدمی ساعتی سه حدود

 . بود زده زنگ میالد به حركتمون اول همون
 میالد كه ورطاون. دادن پلیس تحویل رو مدارك بودیم كشیده كه اینقشه طبق هم اونا

 هم میالد آورده، كی رو مدارك این كه پرسهمی ازشون و دارهمی نگهشون پلیس بود گفته
 . شما به بدم رو اینا كه گفته آقایی یه گـهمی و كنهمی ندونستن اظهار

 داشتیم مونهمه هم االن. بودن كرده ولشون باالخره …و زدن حرف كلی از بعد كه خالصه
 عمیقی نفس. بودن افتاده راه ما از دیرتر ساعت دو حدود بقیه و الدمی. مشهد رفتیممی

 . دادم تکیه صندلی به رو سرم و كشیدم
 نشسته من كنار شهراد. بودن شده ایدیگه ون سوار بقیه و ون یه سوار فربد و شهراد و من
 . كردمی رانندگی فربد و بود
 خیلی اما بود سطحی زخمش هم بازوم. هم تو رفت هاماخم ممعده شدید درد حس با

 فکر بهش كردم سعی و شدم جاجابه كمی. ممعده سمت رفت دستم ناخودآگاه. سوختمی
 . شدمی ترشدید دردش هرلحظه اما نکنم

 :گفت نگران و كرد اخمی دیدنم با. سمتم چرخوند رو سرش شهراد
  پریده؟ رنگت چرا -
 :گفتم درد با
 . ممعده -



 

 

662 

 

  نوازش رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 آرادل

 كشوند رو خودش كمی شهراد. زدممی یخ داشتم سرما شدت از اما بود؛ كرده عرق بدنم
 :گفت نگران و در سمت

 میشی خم تمعده رو جوریاین وقتی. میشی بهتر بکشی دراز... پام رو بذار رو سرت بیا -
 . میاد فشار بهش
. شهراد پای رو گذاشتم رو سرم و كشیدم دراز صندلی روی. نداشتم كردن مخالفت نای

 . ممعده رو گذاشتم هم رو مهادست
 :گفت اخم با فربد به رو شهراد

 . دار نگه بیمارستان یه كنار رسیدی كه بعدی شهر به -
 :گفت نگران فربد

 . باشن دنبالمون داره امکان... شهراد خطرناكه -
 :گفت عصبانیت به شهراد

  كشه؟می درد داره بینینمی مگه! درك به -
 :گفتم درد با
 . شهراد باش آروم -

 :گفت عصبانیت و نگرانی با. پیشونیم رو گذاشت رو دستش. نگفت چیزی و كرد پوفی
  تو؟ سردی قدران چرا -

 :گفتم و شدم جاجابه كمی
 . میشم خوب بخوابم اگه. میشم جوریاین نیست اولی یدفعه. نباش نگران -
 :گفت شک با
  نیست؟ اولت دفعه چی یعنی -

 :گفتم آروم
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 . شدم جوریاین مشهد فرستادی رو من تهران توی هك وقتی از -
 :گفت زنهمی حرف خودش با داره انگار كه جوری عصبانیت با
 !سپردم كی دست رو تو كه بگو منو -
 :داد ادامه بهم رو و
  نبردت؟ دكتر و دیدمی رو تو وضعیت این میالد یعنی -

 و بگیرم دلشوره شدمی باعث هم شهراد حد از بیش عصبانیت. شدمی بیشتر لحظه هر دردم
 . بشه بدتر حالم

 :گفتم التماس با و گرفتم رو بود پیشونیم رو كه دستش
 رو خودمون و كنم نگران رو میالد خاطرشبه بخوام كه نبود مهمی چیز. باش آروم شهراد -
 تحمل باید اما زیاده دردش. میشم خوب بخوابم كن باور. شو خیالشبی. بندازم خطر به

 .كنم تحمل كه مجبورم.. .كنم
 :دادم ادامه مکث با و
 . میشه بدتر دردش دلم گیرممی دلشوره نباش، عصبی خدا رو تو -

 رو هامچشم. نگفتم چیزی شده آروم دیدم وقتی هم من. نگفت چیزی دیگه و كرد پوفی
 بود افتاده شروین ویالی توی كه هاییاتفاق به كردن فکر اما بخوابم؛ كردم سعی و بستم
 . گرفتمی رو خوابیدنم جلوی

 نوازش به كرد شروع آروم. كشیدم عمیقی نفس موهام روی شهراد دست نشستن حس با
 . موهام كردم
 به و كردم باز رو هامچشم. داشتمعجیبی حس. بودم آروم آرومِ اما تپید؛می محکم قلبم

 . شدم خیره شهراد
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 لبخند. كرد نگاهم و پایین گرفت رو سرش. زدم صداش آروم. كردمی نگاه بیرون به داشت
 :گفتم و زدم جونیبی
  شدی؟ آروم -

 :گفت و داد تکون مثبت نشونه به رو سرش. زد تلخی لبخند
 . بکشی درد خوامنمی... بخوابی زودتر كن سعی. نکن فکر چیزی به دیگه هم تو... آرومم -

 كردممی حس شهراد توسط وهامم كردن نوازش با. بستم رو هامچشم دادم تکون رو سرم
 . برد خوابم كردممی فکر كه چیزی اون از زودتر اما برهنمی خوابم و میشه پرت حواسم
*** 

 و بودم ماشین توی. كردم باز رو هامچشم الی. شدم بیدار خواب از آهنگ صدای شنیدن با
 . بود شب هنوز

 از شهراد. نبود ماشین تو فربد و كردمی رانندگی داشت شهراد. صندلی روی نشستم اخم با
 . كرد نگاه بهم آینه توی

 :گفت و زد لبخندی
 . شدن بیدار خانوم عجب چه -

 :گفتم و كشیدم ایخمیازه خیالبی
  كو؟ فربد -
  شد؟ خوب دلت... ماشین یکی اون تو رفت -

 از. شینمب جلو برم ماشین از شدن پیاده بدون خواستممی. دادم تکون مثبت نشونه به رو سرم
 رو انداختم رو خودم راحت خیلی و كردم رد دنده روی از رو پام شدم، بلند صندلی روی

 . جلو صندلی
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 چیزی و بود تاریک تاریکِ جاهمه. شدم خیره بیرون به و دادم تکیه صندلی به هم رو سرم
 . شدنمی دیده

  شهراد؟ -
  هوم؟ -

 :گفتم اخم با. بپرسم رو دنبو كرده درگیر رو ذهنم كه هاییسوال خواستممی
  شدی؟ عصبانی قدران رزیتا بودن حامله از چرا -

 :گفت و زد پوزخندی
 . نکنیم بحث ارزشیبی آدم همچین سر بیا -

 :گفتم لرزونی صدای با و آروم
  نه؟ مگه... داری دوسِش هنوزم -
 و بیرون ددا محکم رو نفسش شهراد. تپیدمی محکم قلبم. كردم نگاهش و چرخیدم بعد و

 :گفت
 ! چیه برای سواال این فهممنمی -
 :گفتم آویزون هایـب*لـ با

 …منفی یا مثبته یا جوابش -
 :گفتم مکث با و
  داری؟ دوسِش هنوزم -

 :گفت و كشید عمیقی نفس. نداره دوستش بگه كه كردممی خدا خدا
 . ندارم... نه -

 :گفتم و كردم اخمی
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 كسی گفتی بهم دنبالت بیام زدی زنگ من به و مهمونی بودی رفته كهشبی اون چرا پس -
  كرده؟ مصرف مواد جلوت عاشقشی كه
 :گفتم و خندیدم تلخ

 و بودیم آشپزخونه توی وقتی یادته؟... نداری دوسِش گفتی بهم هم قبلش روز چند تو -
 بعدش شب چند اما بوده؛ اشتباه یه رزیتا گفتی بهم خودت. كنیم درست شام خواستیممی

 …كه دیدم خودم. عاشقشی كه گفتی جلوم خودت
 صحبت شهراد جلوی رزیتا، شب اون ـص*قـ*ر به راجع خواستممی. نزدم رو حرفم یادامه
 . كنم
 با شهراد. نگفتم چیزی دیگه و كردم پوفی. مرد نازی كه بود افتاده شبی دقیقاً هااتفاق این
 :گفت عصبانیت كمی و اخم

  .بزن رو حرفت یادامه -
 :گفتم و پایین انداختم رو سرم

 واقعاً گفتم برات كه چیزایی این یهمه با. بده جواب یه من به فقط... نبود مهمی چیز -
  نه؟ یا داری دوست رو رزیتا

 :گفت و زد پوزخندی
  داره؟ هم اهمیتی من جواب مگه اصالً آرا؟دل بده تغییر تونهمی رو چیزی چه من جواب -

 :گفتم و زدم تلخی لبخند. در سمت چرخوندم رو سرم. رفتمی طفره داشت
 . داری دوسِش كه یعنی رفتنا طفره این -
 :گفت عصبانیت با
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 من طرف از اگه. بود اشتباه یه رزیتا گفتم قبالً كه طورهمون... ندارم خدابه. آرادل ندارم -
 بگم باید دارم ستدو رو رزیتا من كنی فکر شده باعث كه دیدی ایدیگه رفتار هر یا غیرت
 . بوده نقشه شهمه

 :گفتم اخم با
 كنینمی میالد با كه ایمخفیانه كارای این ای؟نقشه چه شهراد؟ نمیدی توضیح بیشتر چرا -

  چیه؟ شقضیه
 :گفت كالفه

 . بگم برات تونمنمی... آرادل نپرس -
 :گفتم زاری یقیافه با
 حتی كه ارزشمبی برات قدران من عنیی. شهراد كنیمی گیجم بیشتر داری لحظه هر -

  بدی؟ بهم ساده اطالعات یه تونینمی
 كامل شهراد. بشه متوقف هم هابچه ماشین شد باعث كه داشت نگه جاده كنار رو ماشین
 . سمتم چرخید

 :گفت آروم
 . نیست كنیمی فکر تو كه طوراون چیزهمه بدون فقط... آرادل -
 :داد ادامه مکث با و
 . نکن اعتماد بینیمی رزیتا و من از كه چیزی به چشمت با وقتهیچ -

 :گفتم و زدم پوزخندی
 . كنممی بودن غریبه احساس بیشتر لحظه هر -
 بارون هایقطره دیدن با. زدم زل رومروبه سیاهی به و شیشه سمت چرخوندم رو سرم بعد و

 . شد بهتر حالم
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 مشتم ناخودآگاه زد چپم دست به كه ایـوسـه*بـ با. گرفت رو مشدهمشت هایدست شهراد
 :گفت و زد تلخی لبخند. كردم نگاهش و سمتش چرخوندم رو سرم. شد باز
 تو تونممی جوریچه من آخه. مونده برام كه هستی كسی تنها تو. منی خونهم تو... آرادل -
  بدونم؟ غریبه رو

 شهراد به آروم. دادمی رامشآ بهم خوردنمی شیشه به كه بارون هایقطره بلند صدای
 :گفتم

  نمیگی؟ چیزی چرا پس -
 :گفت و مگونه رو گذاشت رو دستش

 باید فقط و گفتش نمیشه كه هست دردایی یه وقتایی یه. نمیشه كن باور... آرادل نمیشه -
 بشی اذیت باید خودت فقط و فقط. شد شریک كسی با نمیشه رو دردا جوراین... كرد حسش

 . ببینی آسیب تو خوامنمی منم. نبینه یبآس كسی تا
 :گفت و كردمکثی

 . نه یا داره نگه زنده رو من نیست معلوم دارم من كه دردی این... آرادل -
 از سریع و عقب كشیدم رو خودم. شد كم بغضم شدت نشست، مگونه رو كه اشکی قطره با

 . شدم پیاده ماشین
 چیزی. نداشتم هاماشک روی كنترلی دیگه. ریختنمی صورتم روی تند تند بارون هایقطره

 مگریه صدای. ترسیدممی شدن عاشق از همیشه من. بود اومده سرم ترسیدممی ازش كه
 . سمتم اومد و شد پیاده ماشین از شهراد. شد بلند

 :گفتم گریه با و عقب و كشیدم سریع رو خودم كه بازوم رو بذاره رو دستش خواست
 رفتن دوباره وقت االن... بذاری تنهام خوایمی بازم. زنیمی رفتن از حرف داری بازم -

 من بیارن سرت بالیی اگه... بری نباید دارم احتیاج بهت همیشه از بیشتر كه االنی. نیست
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 فهمیمی خودت تو كنم؟ سر جوریچه نبودت با كنم؟ زندگی جوریچه كنم؟ كارچی
 داری تو. گیریمی ازم رو مونده برام كه كسی هاتن داری تو لعنتی كنی؟ كارچی خوایمی

 بذار. بگو بهم رو دردت اصالً …بریمی بین از داری رو آرامشم منبع. گیریمی ازم رو خودت
 . نرم پیشت از دممی قول. باشم باهات تهش تا دممی قول خدابه. داری مشکلی چه بفهمم
 رو بازوش. بود شده كالفه. شده قرمز هاشچشم كه دیدممی. بود كرده خیسمون كالً بارون
 :گفتم التماس و بغض با و گرفتم

 ... نرو خدا رو تو... شهراد -
 :گفت بغض با و گرفت هاشدست توی رو سرش

 . نکن التماس مظلومانه قدران... لعنتی نگو -
. خورد سر بازوش روی از دستم. شدمی بیشتر هرلحظه بارون شدت. شد بلند هقمهق صدای

 جلوی رو دستم. رفتمی نباید دارم دوستش بودم فهمیده كه االنی. نبود رفتنش وقت ناال
 . نشه بلند مگریه صدای تا گرفتم دهنم
 هاشدست. بود كرده مكالفه قلبم محکم كوبش. كردم پشت بهش و گرفتم ازش رو روم

 . شد ـه*ـقـ*ـلـ*حـ دورم
 :گفت عصبی و كالفه

 . نکن گریه گهدی... آرادل رمنمی -
 :گفتم بغض با و كردم نگاه هاشچشم به. سمتش برگشتم

 !نیستن الکی هادلشوره این. بری قراره كنممی حس. كنممی حسش من... میگی دروغ -
 :گفت لرزیدمی وضوح به كه صدایی با و داد تکون رو سرش

 كار یه. بشی خسته دیدنم از كه مونممی كنارت قدران اصالً خوبه؟... نرم دممی قول -
 . ببینی رو من بری هرجا كه كنممی
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 :گفت و خندید تلخ
  خوبه؟. میام باهات هم دستشویی تا اصالً -

 :گفتم و زدم سینش به مشتی. خندیدم گریه وسط
 . نکن مسخره -
 :گفت آروم گوشم ودم كرد ـغـلم*بـ
 . نکن التماس جوریاین وقتهیچ دیگه هم تو -

 قدرچه بفهمم شد باعث كه وزید سردی باد. شدم خیره هاشچشم به و باال گرفتم رو سرم
 . سردمه

 ایسرفه تک میشه خطری داره اوضاع دیدم وقتی. موند خیره هامـب*لـ روی شهراد نگاه
 :گفتم و كردم

 . شدیم خیس خیسِ ماشین؟ تو بریم -
 برام رو در و ینماش سمت رفت. برداشت دورم از رو دستش و داد تکون رو سرش حواسبی
 . كرد باز

 كمی هوا سردی خاطربه. فرمون پشت نشست خودشم و بست رو در ماشین تو نشستم وقتی
 . شدم مچاله خودم تو

 . كرد حركت سرمون پشت هم فربد ماشین. افتاد راه و كرد روشن رو بخاری شهراد
 رو موهام اگه. بودن خیس كالً هاملباس. شدم خیره بیرون به و دادم تکیه صندلی به سرمو
 جز. كردم نگاه شهراد به و شدم خودم خیالبی. ریختمی ازش آب كلی دادممی فشار

 :گفتم اخم با. نبود تنش ایدیگه چیز شلوار و پیراهن
 . جوریاین كه زنیمی یخ بپوشی؟ نداری پالتو -

 :گفت و زد لبخندی كردمی عوض رو دنده كه طورهمون
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 . نیست سردم. دارم عادت هوا این به... نباش نگران -
 :گفتم ریزشده هایچشم با
 . بهت باشم گفته االن از. كنمانمی مراقب ازت من بخوری سرما -

 :گفت و كرد ایخنده تک
 . باشم داشته ارزش برات قدران كردمنمی فکر... واقعاً مرسی -

 شیشه از رو دستم. ایینپ دادم رو ماشین یشیشه و كشیدم عمیقی نفس. زدم جونیبی لبخند
 كرده صبر براش سال پنج كه انتقامی. خوردنمی دستم به بارون هایقطره. بیرون بردم
 . شد تموم باالخره بودم

 . اومدم در فکر از شهراد گوشیِ زنگ صدای با
*** 
 شهراد
 :گفتم و گوشم دم گذاشتم رو گوشی. بود میالد

  بله؟ -
 :گفت خوشحالی لحن با
 . شد پاره تیکه سگا توسط بیان پلیسا اینکه از قبل شروین -
 :گفتم تعجب با
  میگی؟ جدی -
 باغ، داخل میاد و میشه موفق هم وقتی. كنه فرار انباری از خواستهمی اینکه مثل... آره -

 بودی كشیده كه اینقشه طبق چیزهمه دقیقاً. میارن رو دخلش و سمتش كننمی حمله سگا
 . رفت پیش
 :گفتم و كشیدم عمیقی نفس. انداختم آرادل هب نگاهینیم
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 . كرد راحت رو خیلیا مرد كه همین -
 :دادم ادامه مکث با و
 . كنیممی صحبت باهم بعداً -

 بهش. افتاده اتفاقی چه كه گفتممی آرادل به باید. كردم قطع رو تماس خداحافظی از بعد
 :گفتم و كردم نگاه

  آرا؟دل -
  هوم؟ -
 :گفتم و شدم خیره جاده به

 …شروین ویالی به برسن پلیسا اینکه قبلِ -
 :گفت و كرد اخمی. كردم سکوت

  خب؟ -
 و گرفت جا لبش یگوشه مرموز لبخندی. كردم تعریف براش رو چیزهمه و كردم پوفی

 . نگفت چیزی
 . نگفت چیزی اما كنهمی بیداد و داد كلی و میشه عصبی االن كردممی فکر. كردم تعجب

 :گفتم و انداختم بهش نگاهینیم. كردم عوض رو دنده. بود عجیب برام العملشعکس نای
  چی؟ یعنی لبخند این -

 مخنده شخنده از كه من. خندیدن به كرد شروع. باال پرید ابروهام جفت. شد شل نیشش
 :گفتم خنده با بود گرفته

  خندی؟می چرا -
 :گفت خندیدمی كه طورهمون

  باشم؟ خوشحال نباید من وقتاون بعد. مرد باالخره چگیمب شبای كابوس -
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 :گفت و كشید عمیقی نفس. نگفتم چیزی و زدم بهش لبخندی
 . فرمون پشت بشینم من میاد خوابت یا شدی خسته اگه -

 :گفتم و دادم تکون منفی نشونه به رو سرم
 . نمیاد خوابم -

 :گفت و انداخت باال ایشونه خیالبی
 . یراحت هرجور -
 فهمیدم. داد تکیه صندلی به ـه*ـنـ*ـیـ*سـ به دست و شد مچاله خودش تو كمی بعد و

 . سردشه
. بود خیس خیسِ هامونلباس. كردم روشن رو بخاری و باال دادم رو آرادل سمت یشیشه

 . خوردیممی سرما قطعاً موندیممی باهاشون جوریهمین اگه
 :گفتم اخم با
 . بشه خشک بدنت تا یارب در رو شالت و مانتو -
 :گفت گردشده هایچشم با
 !عمراً -
 :گفتم جدی لحنی با
 . بیار در پس نداری؟ تاپ مانتو زیر از مگه بعدشم. ستجاده به نگاهم كه من -
 :گفت رفته باال ابروهای با
 . نیستم بند و قیدبی هم قدرااون دیگه خب اما نیست مهم برام حجاب درسته. نازكه تاپم -
 :گفتم اخم اب

 بود پس. شده پاره كالً مانتوت بعدشم. كنمنمی نگاهت من بیار در. خوریمی سرما آرادل -
 . نداره زیادی تاثیر نبودش و
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 انداخت مانتوش به نگاه یه. بشه خشک تا كرد باز رو موهاش. آورد در رو شالش و كرد پوفی
 . هاشدكمه كردن باز به كرد شروع بعد و

 تاپ با كه نبود اولی دفعه. نکنم نگاهش اصالً كردم سعی و دوختم ادهج به رو چشمم
 . دیدمشمی

 یه و بود خون هایلکه از پر هم خودم پیراهن. شدم خیره روبهرو به و كشیدم عمیقی نفس
 توی سکوت از. بفهمه آرادل خواستمنمی اما كرد؛می درد خیلی بدنم. بود شده پاره جاهاییش

 . اومدینم خوشم ماشین
 :گفتم كنم نگاهش اینکه بدون و آرادل سمت گرفتم رو گوشیم

 گوش حداقل آهنگ یه. ماشین ضبط به كن وصل رو گوشی پس. زنینمی حرف كه تو -
 . نگیره خوابم بدم

*** 
 آرادل

 وصلش ماشین ضبط به و كردم روشن رو گوشیش بلوتوث. گرفتم دستش از رو گوشی
 . كردم
 رو آهنگ یه شانسی. نداشتم رو هاشآهنگ دیدن یحوصله. هاشنگآه قسمت توی رفتم

 . كردم قفلش رو گوشی و كردم انتخاب
 تونست ماشین بخاری كمكم. شدم خیره آسمون به و شیشه به دادم تکیه رو سرم خیالبی

 . كنه گرمم
 كالً كه موهامم. هنوز بود خیس خیسِ بدنم بقیه اما بود؛ شده خشک كامالً بازوهام و صورتم
 . بشه خشک كمرم قسمت ذاشتننمی و بودن خیس
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 و ببره خوابش هم شهراد ترسیدممی اما بخوابم؛ خواستمی دلم. بود خرابی وضعیت كالً
 . كنیم تصادف
 دوباره بعد دقیقه چند. دارم نگه باز رو هامچشم كردم سعی و كشیدم طوالنی یخمیازه
 :گفت گیرنكم اخم با شهراد كه كشیدم خمیازه

 . گرفت خوابم نکش خمیازه قدران -
 :گفتم آویزون هایـب*لـ با
  بخوابیم؟ بریم ما بشینه فرمون پشت بیاد هابچه از یکی نمیشه... میاد خوابم خب -

 :گفت و كرد اخمی
  ماشین؟ داخل بیان بگم اونا به وضع این با داری انتظار -

 :گفتم گردشده هایچشم اب. كرد اشاره لباسم به كه كردم نگاهش گیج
 حساب این با... فرمون پشت شینهمی جلو این میاد كه اینم. بخوابیم عقب قراره ما شهراد -

  ببینه؟ رو من میاد كی
 :گفت و داد تکون منفی نشونه به رو سرش

 . مونممی بیدار... خیالبی -
. نبره خوابمون و بشیم سرگرم تا بزنیم حرف كلی كردیم سعی مکافات هزارجور با خالصه

 هم شهراد. بگیم چی دونستیمنمی و كشید ته هامونحرف دیگه كه گذشت ساعت یه حدود
 . بشینه فرمون پشت بیاد فربد كه گفت و شد تسلیم بود شده خسته دیگه كه
 شهراد شد قرار. نبینه رو من میاد فربد وقتی كه عقب فرستاد رو من زور به وسطم این

 . بکشه دراز و ونهبخواب رو جلو صندلی
 و شد گرم هامچشم كه نکشید دقیقه دو به كشیدم دراز وقتی. خوابیدممی عقب كه منم

 . برد خوابم
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*** 
 شده خیره تلوزیون به كه طورهمون و كرد اخمی. كردم نگاه شهراد به آویزون هایـب*لـ با

 :گفت بود
 !نه -
 :گفتم زاری یقیافه با
 كوچه سر تا حداقل بیا. شدم خسته خدابه نرفتم، بیرون خونه زا كه ماهه سه االن شهراد -

 . برگردیم و بریم
 :گفت جدی و دوخت بهم رو نگاهش

 مونده كم بیرون بردمت خونه از و دادم گوش بهت كه قبلی یدفعه... خطرناكه. نمیشه -
 تا. کَشنتبُ كه اینن دنبال همه. كردی پیدا زیاد دشمن شروین كشتن با. بزنن چاقو بهت بود
 . بیرون رفت نمیشه مدت یه

 :گفتم دلخور
 . كشت رو خودش خودش كشتمش؟ من مگه -
 :گفتم زیرلب حرص با و
 !مُرده كه االن نه برداشت سرم از دست مرگش از قبل نه -

 :گفت و زد زل هامچشم تو. كرد كج سمتم به رو خودش كمی
. نداری آرامش دیگه بکشی رو شروین اگه آرادل گفتم... گفتم؟ بهت چی پیش ماه سه من -

 . ندادی گوش تو اما ببری؛ ـذت*لـ زندگیت از تونینمی
 از رو پام كه بود ماه سه. شدم خیره تلوزیون به و گرفتم ازش رو نگاهم. نگفتم چیزی دیگه
 دیدن مشتاق قدران عمرم تو حال به تا. شدممی دیوونه داشتم. بودم نذاشته بیرون خونه
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 تو خوادمی دلم قدرهرچه و بیرون برم خواستمی دلم. نبودم خونه از بیرون هایآدم
 . كردم نگاه شهراد به زیرچشمی. بزنم قدم هاخیابون

 :گفتم حرص با و شدم كالفه. كردمی نگاه تلوزیون به خیالبی و بود داده تکیه مبل به
 !كنم كوفت بخره چیزی یه اومد وقتی بگو میالد به حداقل -

 :گفت خنده با و كشید رو لپم
 نوكرت خودم وقتاون. بشه آروم چیزهمه تا كن صبر دیگه یکم قدر،ان نخور حرص -

 . برمتمی بخوای هرجا هستم،
 :گفتم ریزشده هایچشم با
  میای؟. جهنم برم خواممی -
 شهراد. آشپزخونه سمت رفتم و پاش به زدم رو پام حرص با. شدم بلند مبل رو از و

 :گفت خندیدمی درد با كه طورهمون
  آخه؟ كنیمی خالی من سر رو حرصت چرا -

 :گفتم كردممی باز رو یخچال در كه طورهمون
 . نبود دستم دم ایدیگه چیز تو جز چون -

 :گفتم عصبانیت و حرص با و ربابه سمت برگشتم نکردم پیدا یخچال تو چیزی وقتی
  خالیه؟ چرا یخچال -

 :گفت شده هول. باال پرید ابروهاش جفت
 . كنن خرید برن میدم لیست بهشون اومدن میالد آقا... خانوم شرمنده -

 بیرون چون. بود شده خرد اعصابم. بیرون اومدم آشپزخونه از و كردم مشت رو هامدست
 . كردممی خالی بقیه سر رو عصبانیتم و حرص داشتم برم تونستمنمی
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. خوردمی همبه خونه از داشت حالم. بستم محکم رو در و شدم واردش. رفتم اتاقم سمت به
 اتاق در. بود رفته سر محوصله. كردم پرت تختم روی رو خودم. برم نداشتم حق هم حیاط تو

 . شد زده
 :گفت اخم با و داخل اومد شهراد. شد باز در كه نگفتم چیزی

 . نکنی خالی ربابه سر رو عصبانیتت كن سعی -
 آروم تا كشیدم عمیقی نفس. نشست تخت رو كنارم اومد. نگفتم چیزی و گرفتم ازش چشم
 . بشم

 :گفت و صورتم روی شد خم شهراد
 . برات بخره بستنی گفتم میالد به -

 :گفت و كرد ایخنده تک! زنهمی گول بچه داره انگار
  االن؟ قهری -

 رویوبهر دقیقاً كه دیواری به و چرخوندم راست سمت به رو سرم. گرفتم سقف از چشم
 . شدم خیره بود صورتم

 كه طورهمون. تخت رو نشستم و شدم بلند سریع كه ـرم*ـمـ*كـ به زد رو انگشتش یهو
 :گفتم ریزشده هایچشم با ذاشتممی ـرم*ـمـ*كـ روی رو ـتـم*دسـ

 !نکن فکرشم -
 خفیفی جیغ. دادنم قلقلک به كرد شروع و نزدیک آورد رو دستش خندیدمی كه طورهمون

 . شدم بلند تخت روی از و شیدمك
 :گفتم نخندم كردممی سعی كه طورهمون و سمتش گرفتم رو ماشاره انگشت

 !شهراد نکن -
 :گفت گردشده هایچشم با



 

 

679 

 

  نوازش رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 آرادل

  نکنم؟ كارچی -
 :گفت سمتم اومدمی و شدمی بلند جاش از كه طورهمون و
  میگی؟ رو كار این -

 و خندیدممی كه طورهمون. دادنم قلقلک به كرد شروع دوباره بیام خودم به اینکه از قبل
 :گفتم بگیرم رو هاشدست كردممی تالش

 . دیگه نکن -
 :گفتم و كردم نازك چشمی پشت. ایستادم ـینه*سـ به دست. ایستاد حركت از دستش

 . من با نزن حرف... هنوز قهرم -
 :گفت و رفتگ رو هامدست. زد زانو پام جلوی. نشستم تختم روی و رفتم بعد و
 . بمونی خونه تو كه میگم خودت خاطربه من آرادل -
 :گفتم زاری یقیافه با
 ماه سه این توی كه قدمایی تنها. شدم حبس خونه این توی كه ماهه سه من شهراد -

 حتی تو. خورهمی همبه جااین از حالم دیگه كن باور! بوده آشپزخونه به اتاق راه برداشتم
 . نبردی بیرون رو من شد هم عید وقتی

 :گفت ناچار به
 آوردن سرت بالیی اگه باشه یادت اما بیرون؛ بریم كنممی هماهنگ هابچه با. خب خیلی -

 . بیارن سرت بالیی ذارمنمی كه هرچند... نیستم مقصر من
 :گفتم كه بیرون بره اتاق از خواست. شد بلند جاش از بعد و
 . شناسیمینم رو جااین كه ما بریم؟ كجا خب -
 كه كنم اذیت رو شهراد یکم بتونم تا بریم كجا كردممی فکر داشتم منم. رفت فرو فکر به

 :گفت و كوبید همبه محکم رو هاشدست یهو
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 !فهمیدم -
 دادم محکم رو مشدهحبس نفس. تپیدمی محکم كه قلبم روی گذاشتم رو دستم ترس با

 :گفتم حرص با و بیرون
  بفهمی؟ تررومآ یکم شدنمی حاال -

 :گفت و انداخت باال ابرویی
 !نچ -
 :گفت و كرد مکثی. گرفتم ازش چشم حرص با
 . كنم صبر خوادنمی دلم اصالً منم. كشهمی طول بیاد میالدم تا... خواممی بستنی من خب -

 :گفتم و انداختم باال ایشونه
 !بخور برو خب -

 :گفت سریع
 . بخوریم بریم باهم پاشو -
 . برو یالدم با -

 :گفت مکث بدون
 !هرگز توبی من -

 :گفتم و گرفتم رو خندیدنم جلوی
 . خوامنمی بستنی من خب -

 :گفت و كرد پوفی
 . بریم پاشو. دارم بستی ویار محامله من اصالً آقا -
 :گفت و خندید كه كردم نگاهش گردشده هایچشم با
 !دیگه پاشو خب -
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 :گفت و داد هلم كمد سمت به. كرد لندمب زور به و گرفتم رو دستم بعد و
 . بیرون بریم خوایممی كه كنم هماهنگ هابچه با میرم منم بپوشی لباس تو تا -
 . كردم باز رو كمدم در خیالبی. بیرون رفت اتاق از بگم چیزی بده اجازه اینکه بدون و

 از بعد. كردم سرم رو شالم و گذاشتم باز رو موهام. كردم عوض شلوار و مانتو با رو لباسم
 :گفت لبخند با و سمتم اومد دیدنم با ربابه. بیرون اومدم اتاقم از ریمل و رژ زدن

 . بهتون بگذره خوش -
 :گفتم و دادم تکون رو سرم

 . خریممی میریم شهراد و من... بیار رو میالد به بدی خواستیمی كه لیستی اون برو -
. سمتم اومد كاغذ یه با بعد لحظه چند. رفت كنارم از چشم گفتن از بعد و داد تکون رو سرش

 عمیقی نفس. شدم حیاط وارد و بیرون اومدم خونه از خداحافظی و كاغذ گرفتن از بعد
 . زدم لبخندی و كشیدم

 داشت. كردم نگاه شهراد به. بیرون بودم اومده باالخره خونه توی شدن حبس ماه سه از بعد
 . كردمی صحبت دیگه نفر چند و فربد با
 :گفت و زد سوتی. سمتم اومد و كرد قطع رو صحبتش دیدنم با
  بودی؟ كردی قایمش كجا ـرو*ـگـ*ـیـ*جـ این. بابا جون -
 به رو اینا بازیمسخره برای داره شهراد و كنارمه ربابه كردم فکر. كردم نگاه برم و دور به

 . نبود جااون من جز كسی اما میگه؛ ربابه
 :گفتم و كردم نگاه شهراد به هگردشد هایچشم با
  بودی؟ من با -

 :گفت و كشید رو لپم. خنده زیر زد پقی
  باشم؟ باید كی با پس -
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 :گفتم و انداختم باال ایشونه
 . كنی ذیتا رو ربابه و بیاری در بازیمسخره خوایمی باز كردم فکر -

 :گفت و كرد مصنوعی اخم
  یه؟بازمسخره من كارای... نکنه درد دستت -
 :گفتم و كشیدم رو لپش خودش مثل شل نیش با
  داری؟ یاد هم بازیمسخره مگه ِسری،تاج شما بازیه؟مسخره كارات گفته كی!آقا نه -
 :گفت ریزشده هایچشم با
  زنی؟می حرف جوریاین كه ازم خوایمی چی -

 :گفتم و انداختم باال ابرویی
 !بماند -

 :گفت و انداخت باال ابرویی خودم مثل
 . كنه خیربه خدا -

 :گفت و كرد اشاره ماشینش به. نگفتم چیزی و كردم ایخندهتک
 . میام االن منم بشین برو -

 شهراد به. داخل نشستم و كردم باز رو درش. ماشینش سمت رفتم و دادم تکون رو سرم
 . شدم خیره

 حرفش وقتی .میگه بهشون داره چی نفهمیدم كردم دقت هرچی كه زد هابچه به حرفی
 . ماشین سمت اومد شد تموم
 در شهراد. بود شده پارك حیاط یگوشه كه رنگیمشکی ماشین سمت رفتن هم هابچه

 :گفت و كرد نگاه بهم اخم با. داخل نشست و كرد باز رو ماشین
  كنم؟ كارچی من تو دست از -
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 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 آرادل

 :گفتم تعجب با
  چرا؟ -

 :گفت و كرد پوفی
 . خیالبی -
 تا كه جوری. بود گرم واقعاً هوا. پایین دادم رو شیشه. افتاد راه و كرد روشن رو ماشین بعد و

 بهتر تهران از خیلی مشهد هوای. شدیمی سردرد سریع ذاشتیمی بیرون خونه از رو پات
 به و راست سمت چرخوندم رو سرم. كنم تحمل رو گرما تونستمنمی كالً من خب اما بود؛

 :گفت آروم شهراد. دادم تکیه صندلی به ـینه*سـ به دست. شدم خیره بیرون
  بریم؟ كجا خب -
 :گفتم و كردم نگاه بود داده ربابه كه لیستی به
 حل رو تو ویار مشکل بریم بعدم... كنیم خرید خونه برای بتونیم كه جایی یه بریم اول -

 . كنیم
 :گفت شل نیش با

 . بشه تقویت منیومده دنیا به یبچه باید االن از باالخره. میگی راست …آره -
  حاال؟ كیه باباش -
 :گفت گردشده هایچشم با
  كیه؟ مونبچه بابای پرسیمی زنت از داری! سرم به خاك -

 :گفتم و كردم گرد رو هامچشم منم
  من؟ -

 :گفت كردمی نازك رو صداش كه طورهمون
  كردی؟ فراموش رو مونبچه و من كه داری زن چندتا مگه -
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  نوازش رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 آرادل

 :گفتم كشیدممی رو لپش كه طورهمون و مخندید
  برم؟ب یاد از هیکلت این با رو تو میشه مگه! خانومی بشم فدات من الهی -

 :گفت دادمی تکون تاسف ینشونه به رو سرش كه طورهمون
 . دیگه زنای سراغ ریمی دونینمی رو من پکایسیکس قدر وقتی! دیگه همینه -

 :گفتم و خندیدم
 !عزیزم نمیشه تو پکسیکس پکی،سیکس هیچ -

 :گفت و كرد ایخندهتک
  كنیم؟می پیدا شفا ما نظرت به -

 :گفتم و انداختم باال ایشونه
 . كردن امید قطع همه كه فعالً -

 :گفت كردمی عوض رو دنده كه طورهمون
 . نداریم احتیاج كسهیچ امید به باشیم نفر دو خودمون وقتی نداره، اشکال -
 :گفتم رفته باال روهایاب با
  میشه؟ چی بابا عسل پس -

 :گفت خنده با و شکمش رو گذاشت رو آزادش دست
 . زنهمی لگد هی! حرفت از شد خوشحال چه سر بر خاك ببین -

 . نگفتیم چیزی كدوممون هیچ فروشگاه به رسیدن موقع تا دیگه. نگفتم چیزی و خندیدم
 پیاده اینکه از بعد هم شهراد. شدم پیاده ماشین از .كرد پارك كنارخیابون رو ماشین شهراد

 . سمتم اومد و كرد قفل رو ماشین در شد
 كشوندم و گرفت رو دستم اول همون شهراد. شدیم وارد و فروشگاه سمت رفتیم همدیگه با

 . بود كیک از پر توش كه ایقفسه سمت
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 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 آرادل

 :گفت شل نیش با و شکمش رو گذاشت رو آزادش دست
 !خوادمی كیک مونبچه -
 :گفتم ریزشده هایچشم با
 . ندادیم رو اینا فربد پول هنوز چون كنیم خرج پول كم باید! كرد غلط مونبچه -

 :گفت و انداخت باال ایشونه
 ولخرجی روز هر بخوایم اگر تازه. نیاریم كم كه هست حسابمون تو پول قدریاون هنوز -

 میشه فرصت كی دیگه مگه بعدشم... ستیمه تامین مالی لحاظ از سال سه نزدیک تا كنیم
  بخریم؟ كلوچه و كیک و بیرون بیایم

 :گفتم رفته باال ابروهای با. برداشت شکالتی كیک بسته چهارتا بعد و
 !باشم گفته... خوامانمی چاق زن من -
 :گفت ریزشده هایچشم با
 . نداره نمک كه دست این بشکنه -
 الزم كه چیزهایی تمام اینکه از بعد. افتاد راه و سرجاش تگذاش رو كیکا از بسته تا دو بعد و

 . بیرون اومدیم فروشگاه از خریدیم، رو بود
 سریع كه بشه ماشین سوار خواست شهراد. ماشین توی گذاشتیم رو خرید هایپالستیک

 :گفتم
  شهراد؟ -
 :گفت و باال آورد رو سرش تعجب با
  بله؟ -

 :گفتم آروم
  نیم؟ك رویپیاده نمیشه -
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 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 آرادل

 :گفت و كرد اخمی
 . شهر توی چرخونمتمی دارم زور به هم جاهمین تا آرا،دل خطرناكه -
 :گفتم آویزون هایـب*لـ با
 خونه توی. بمونم حبس توی دوباره چندماه تا مجبورم من خونه بریم كه االن دیگه، بیا -

 . خب میشم اذیت هم
 :گفت و كرد فرو موهاش داخل رو دستش كالفه

 . بریم... شهبا -
 . داشتیمبرمی قدم هم كنار آروم. افتاد راه و گرفت رو دستم. سمتم اومد بعد و

 نگاه بر و دور به غلیظی اخم با همچین. كردم نگاه شهراد به. بودن شلوغ تقریباً هم خیابونا
 . كردم ترس احساس كمكم هم من كه كردمی

 نگران و بازوش روی گذاشتم رو آزادم ستد. بایسته هم شهراد شد باعث كه ایستادم سرجام
 :گفتم

 . نمیاد پیش مشکلی دیگه، نکن جوریاین شهراد -
 :گفت و زد زل هامچشم توی

 . خطرناكن قدرچه كه دونیمی. بشناسی رو آدما این من از بهتر باید دیگه كه تو آرادل -
 :گفتم و زدم لبخندی

 كار این یاجازه بهشون تو كه بدزدن رو نم میان فوقش چی؟ كه تهش خب اما دونم؛می -
  نه؟ مگه. نمیدی رو

 :گفت و بیرون داد مانند آه رو نفسش. شد باز هاشاخم
 . ببینی آسیب تو خوامنمی فقط من... نمیدم اجازه كه معلومه -

 :گفتم رفتممی راه و كشیدممی رو دستش كه طورهمون
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 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 آرادل

 . كن موشفرا رو چیهمه شده كه ساعتم یه برای بیا -
 هایخانوم نگاه. داشتیمبرمی قدم همدیگه كنار آروم. نگفت چیزی و كشید عمیقی نفس

 بدون كردم سعی و كردم اخمی. كردمی سنگینی روم رفتنمی راه خیابون توی كه چادری
 راه به كرد شروع كنارم دقیقاً و اومد نفر یه یهو. باشم خوش خودم برای هاشوننگاه به توجه
 .رفتن

 :گفتم حرصی فربده اینکه دیدن اب
  بیای؟ ترآروم یکم شدنمی فربد، ترسیدم -

 :گفت و زد لبخندی
 . نبود حواسم. شرمنده -
 :گفت شهراد به رو بعد و
 . نمیاد پیش مشکلی. میرن راه نزدیکتون دارن شخصی لباس با هابچه نباش، نگران قدران -

 وسایل از بود پر توش كه ایمغازه دیدن با .نگفت چیزی و داد تکون رو سرش فقط شهراد
 . ایستادم جام سرِ موسیقی

 خیلی. شد باز اخمم مغازه داخل رنگ سفید پیانوی دیدن با. ایستادن كنارم هم فربد و شهراد
 :گفتم و كردم اشاره بهش. بود خوشگل

 !قشنگه قدرچه -
 :گفت و زد لبخندی. شدم خیره شهراد به بعد و
  بخرمش؟ كه بود این منظورت االن -
 :گفتم و باال دادم رو ابروم تای یه
 !گیریمی زود رو منظورم میاد خوشم -
 :گفت و كشید عمیقی نفس شهراد. شدم خیره پیانو به بعد و
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 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 آرادل

 . نه یا بخرمش دونمنمی -
 :گفتم بشیم مغازه وارد تا كشیدممی رو دستش كه طورهمون

 خونه از تونیمنمی كه هم خیلی... بمونیم مشهد سال دو یکی تا قراره معلومه كه جوراین -
 . باشیم داشته سرگرمی یه حداقل كه بخر رو این پس. بریم بیرون

 :گفت و سمتمون اومد لبخند با فروشنده. شدیم مغازه وارد حرفم شدن تموم از بعد
 . خدمتم در من. اومدین خوش -

 زنده االن اگه. افتادم آرامدل یاد. یانوپ سمت رفتم شهراد و فروشنده هایحرف به توجه بدون
 دادم مانندآه رو نفسم. كنم نگاهش فقط من و بزنه پیانو برام هرشب كردممی مجبورش بود

 . شدم خیره شهراد به و بیرون
 :گفت و سمتم اومد

  خوای؟می رو پیانو این مطمئنی -
 :گفت نگران. دادم تکون رو سرم آروم

 توی همین برای. بشه بد حالت و بیفتی آرامدل یاد ببینیش هروقت ترسممی... آخه -
 . دارم شک خریدنش

 :گفتم و زدم جونیبی لبخند
 . بخرش داری دوست اگه... كنم فرار خوامنمی گذشته از -

*** 
 خریدها با میالد و شهراد. برداشتم سرم از رو شالم. مبل روی انداختم رو خودم خستگی با

 داشتن. شدم خیره شهراد و میالد به. بیارن فردا هم رو پیانو بود قرار. شدن خونه وارد
 . آوردنمی در هاپالستیک توی از رو خریدها

 :گفت شل نیش با و برداشت رو كیک بسته دوتا میالد



 

 

689 

 

  نوازش رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 آرادل

  دستمه؟ تو كیک واقعاً یا بینممی خواب دارم -
 هوا رو كه سمتم تانداخ رو شبسته یه. گرفت ازش رو هاكیک و كرد ایخندهتک شهراد

 . گرفتمش
 :گفت میالد به رو و زد چشمکی بهم

 !ستبچه بابای و مامان مال كیکا این. داداش شرمنده -
 :گفت تعجب با میالد

  بچه؟ -
 :گفت و شکمش رو گذاشت رو دستش شهراد

 . باباشه هم آرادل. مامانشم من! منه شکم تو -
 :گفت و داد تکون تاسف با سری میالد

 . سرتون به زده و نساخته بهتون مشهد هوای اینکه مثل -
 كردم باز رو كیک یبسته اونا هایحرف به توجه بدون بود كیک روی فقط هامچشم كه من

 رو خامه. كنارم نشست بود خریده كه شکالتی خامه با شهراد. خوردنش به كردم شروع و
 :گفت و سمتم گرفت

 . بخور بعد روش بریز رو این -
 :گفت ریزشده هایچشم با و عقب كشید رو دستش یهو كه بگیرم ازش رو امهخ خواستم

  نداشتی؟ حساسیت كاكائو به تو مگه! ببینم كن صبر -
 :گفتم رنگیكم اخم با
. گیرهمی درد ممعده خورممی كاكائو كه وقتا بعضی فقط. كه نیست مهمی چیز اما دارم -

 به كاكائو بوی كه موقع همون بگیره درد ممعده ودب قرار اگه چون نیست؛ موقعا اون از االنم
 . افتادمی اتفاق این خوردمی دماغم
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 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 آرادل

 به خورد نگاهم كه بخورم رو كیک خواستم. كیکم رو ریختمش و گرفتم ازش رو خامه بعد و
 . میالد
 شل نیش با شهراد. كردمی نگاهمون خیره داشت و بود نشسته زمین روی رومونبهرو دقیقاً
 :گفت

 . میشه كوفتمون نکن نگاه جوریاین -
 :گفت و كرد ریز رو هاشچشم میالد

  نخریدین؟ من برای چرا بپرسم شهمی -
 :گفت و انداخت باال ابرویی شهراد

 !نه -
 نگاهمون آویزون هایـب*لـ با میالد! بود عالی شمزه. خدا وای. دهنم تو گذاشتم رو كیک
 :گفت و كرد

  ست؟خوشمزه -
 به رو سرمون تند تند همین برای بزنیم حرف تونستیمنمی بود پر دهنمون چون ادشهر و من

 . دادیم تکون مثبت ینشونه
 تیکه دست با رو كیک. شدمی كوفتم داشت جدیجدی دیگه كه كشید آه همچین میالد
 میالد. میالد سمت گرفتمش و كردم جدا رو كیک نصف. نبود دهنی همین برای بودم، كرده
 :گفت شهراد به رو خنده با و گرفت ازم رو كیک

 این تا دادیمی من به رو كیکت آرادل جای به تو اگه شدمی چی! بگیر یاد شوهرت از -
  بیاد؟ در استخونی حالت از و بخوره كامل رو كیکش دختر
 :گفت و رفت ایغرهچشم شهراد بودم؟ استخونی من. شد گرد هامچشم
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 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 آرادل

 آرادل اگه دوماً! بخورم شکمم توی یبچه جای به باید و هستم نفر دو من كه اوالً -

 خوردیمی پیتزا تنها تنها تmy friend با داشتی پیش دقیقه چند تا تو كه دونستمی
 !دادنمی بهت رو كیکش
 به ضربه چندتا خندیدمی كه طورهمون شهراد. گلوم تو پرید دادممی قورت داشتم كه كیکی
 . زد كتفم

 :گفتم كردممی سرفه كه طورهمون

 !كنین بحث بعد بخورین رو كیکتون …بگیرین خونخفه دقیقه یه! سرویس دهنتون -
 شهراد. كشیدم عمیقی نفس و نشستم صاف. نزنه ضربه دیگه كه كردم اشاره شهراد به بعد و

 . انداخت باال میالد برای ابرویی خندیدمی ریز ریز كه طورهمون
 هامچشم و مبل روی دادم لم شد تموم وقتی. خوردم رو كیکم یبقیه و گرفتم ازشون چشم

 . بستم رو
 رفتن راه خاطربه. بودم خواب گیج و بودم شده خسته خیلی. فهمیدمنمی برم و دور از هیچی

 هامچشم كم كم. نداشتم رو اتاقم به رفتن یحوصله همین برای. كردمی درد پام هم زیاد
 :پرید خوابم هرادش صدای با كه شدمی گرم داشت

 . تختت رو برو پاشو. گیرهمی درد نت*ـرد*گـ نخواب جااین -
 :گفتم و كشیدم ایخمیازه. كردم باز رو هامچشم

 . بشم بلند ندارم حوصله -
 داشت، كمی نور كه سالن یگوشه چراغ جز به و اتاقش تو رفته میالد كه شدم متوجه تازه
  .بودن خاموش خونه هایچراغ یبقیه

 ریزشده هایچشم با و كرد بلندم هوا توی یهو. شد بلند جاش از بود زده زانو كنارم كه شهراد
 :گفت
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 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 آرادل

  ندارم؟ خبر ازش من كه بیفته قراره اتفاقی... كردیا تغییر خیلی امروز تو -
 :گفتم رنگیكم اخم با و زدم زل هاشچشم تو
  كنم؟ شوخی بقیه با و باشم شاد رو دگیمزن از روز یه تونمنمی مگه؟ بیفته قراره اتفاقی چه -

 :گفت كردمی باز رو اتاقم در سختی به كه طورهمون
 شوخی بقیه با و باش خوشحال كشهمی عشقت قدرچه هر زدم؟ حرفی همچین كی من -

 . كن
 :گفت و كرد نگاه هامچشم تو بعد و
 جوریاون زندگی میشی متوجه بعد. بگیر فاصله قبلی آرایدل از شده كه روزم چند برای -

 . نیست سخت میگن كه هم
 ور هامانگشت با كه طورهمون و پایین انداختم رو سرم. زمین روی گذاشتم آروم بعد و

 :گفتم رفتممی
 . نمیشه عوض آدما باطن... دونیمی كه خودت اما باشم؛ دور قبلی آرایدل از بتونم شاید -

 :گفت و زد تلخی لبخند
 . بخیر شب. شدی خسته خیلی كه بخواب برو... یگیم چی فهمممی -
. بستم رو اتاقم در و كردم پوفی. بیرون رفت اتاق از بگم چیزی بده اجازه اینکه بدون بعد و

 .تخت رو انداختم رو خودم و كردم عوض شلوارك و تاپ با رو شلوارم و مانتو
 *** 
 شهراد

 عمیقی پک و كردم روشن سیگاری .حیاط سمت رفتم و بستم رو اتاقش در اینکه از بعد
 . زدم بهش
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. بود میالد. نشست مشونه روی دستی. كردم فکر داشتم كه اینقشه به هزارم بار برای
 :گفت اخم با و كشید دستم از سیگارو

 بس از كنیمی تموم رو بسته یه روزی لعنتی كنی؟می كارچی خودت با داری بگی میشه -
 !كشیمی سیگار كه

 :گفت و سمتمون اومد فربد. نگفتم چیزی و كشیدم عمیقی نفس
  اومده؟ پیش مشکلی -

 :گفت اخم با میالد. دادم تکون منفی ینشونه به رو سرم
 نگاهت توی غم این پس... خندیدیمی آرادل با داشتی كه االن تا شهراد؟ یهو شد چت -

  چیه؟
 :گفتم آروم و چرخوندم بینشون رو نگاهم

 . ندارم هم ایچاره خب اما نه؛ یا درسته میرم دارم كه هیرا این دونمنمی -
 :گفت و مشونه روی گذاشت رو دستش فربد

 رزیتا اومدن قبلِ رو آرادل كن سعی... خورنمی ضربه خیلیا وسط این اما درسته راهت -
 . كنی آماده

 :گفتم كالفه
 آرادل و من بین چیزهمه مشهد به رزیتا اومدن با... ببرم بین از رو آرادل آرامش خوامنمی -

 . خوامنمی رو این منم و شهمی خراب
 :گفت اخم با میالد

 !بگو بهش رو چیزهمه پس -
 :گفتم و دوختم بهش رو غمیگنم نگاه

 . نمیشه كه دونیمی خودتم -
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 :گفت و كرد پوفی
 مشهد یادب خوادمی رزیتا بگی آرادل به تونینمی اگرم. بیای كنار باهاش كن سعی پس -

 . بگم بهش من
 :گفتم و دادم تکون منفی نشونه به رو سرم

  بگم؟ بهش االن از چرا كشه،می طول ماهی شیش بیاد بخواد رزیتا تا -
 فربد به رو اخم با و شلوارم جیب تو كردم رو هامدست. نگفت چیزی و انداخت باال ایشونه
 :گفتم

  تهرانیا؟ از خبر چه -
 :گفت و كرد فرو موهاش داخل رو دستش كالفه. كنم عوض رو ثبح خواممی كه فهمید

 . امانه و امن چیز همه خبر، هیچ -
 :گفتم میالد به رو
 . باشه خونه به حواست. بزنم قدم بیرون میرم من پس... خب خیلی -
 :گفت عصبانیت و اخم با
 كه شدیم یبهغر قدران جدیداً شده؟ تچه نمیگی بهمون چرا شهراد؟ چی یعنی كارا این -

. نمیری جا هیچ تو مسائل این از جدا اصالً میدی؟ زور به هم رو سالممون جواب حتی
 . بری نکرده الزم... میارن سرت بالیی یه بیرون میری خطرناكه،

 :گفتم رنگیكم اخم با
 !فعالً. هست خودم به حواسم -
 شروع و بستم رو در. شدم كوچه وارد و كردم بازش. در سمت رفتم بهشون توجه بدون بعد و

 . زدن قدم به كردم
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 جام سر. آوردم درش شلوارم جیب توی از و كردم اخمی گوشیم زنگ صدای شنیدن با
 واقعاً زده؟ زنگ االن كه بینهنمی رو ساعت دختر این. بیرون دادم رو نفسم كالفه. ایستادم
 . بودم مجبور اما نداشتم رو باهاش كردن صحبت یحوصله
 :گفتم و گوشم دم گذاشتم رو گوشی. كردم لوص رو تماس

  رزیتا؟ جانم -
 :گفت و خندید ریز
  گذره؟می خوش من بدون. آقایی سالم -

 و كشیدم عمیقی نفس. كنم كنترل رو خودم عصبانیت كردم سعی. زدن قدم به كردم شروع
 :گفتم

  بگذره؟ خوش بهش و باشه دور عشقش از آدم میشه مگه -
 :گفت و خندید

 !سوال یه ستیرا -
 :گفتم خندید، چی به دقیقاً كه كردممی فکر این به داشتم كه طورهمون

 . بپرس -
  كنین؟می زندگی خونه یه توی آرادل و تو میگم -

 كه طورهمون. كشهمی رو من آخرش دختر این. دادم فشار هم روی محکم رو هامچشم
 :گفتم نباشه عصبی لحنم كردممی سعی

 سر بهشون وقتا بعضی منم. كنهمی زندگی خونه یه توی ربابه و میالد با ونا كه اوالً -
  بپرسی؟ رو سوال این كه زدی زنگ این برای فقط االن ثانیاً... زنممی

 :گفت آروم
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. میشم عصبی كنیمی زندگی خونه یه توی اون با تو كه كنممی فکر این به وقتی خب -
 . كنم تراح رو خودم خیال خواستم همین برای
 :گفتم كنم عوض رو بحث اینکه برای

  مهمونی؟ رفتی باز... جااون از میاد سروصدا قدرچه -
 :گفت و خندید سرخوش

 . كنم پر مهمونی به رفتن با تورو نبود خواستم …آره -
 خدایا. زمین رو نشستم و خوردم سر آروم. دادم تکیه كنارم دیوار به. شد مشت آزادم دست
 !دیگه بسه

 :گفتم و بستم رو هامچشم
  رزیتا؟ -

 :گفت آروم
  جانم؟ -
  نه؟ مگه. كردی مصرف مواد باز -

 :گفت شده هول

 …من بود؟ كجا مواد بابا نه -
 :گفتم و حرفش وسط پریدم

 . خداحافظ. زنیممی حرف هم با بعداً. برم باید من... بهم بگی دروغ باز خوادنمی -
 از خواستممی. شلوارم جیب تو گذاشتم رو گوشی و مكرد پوفی. كردم قطع رو تماس بعد و

 . نداشتم انرژی دیگه اما بشم بلند جام
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 آورده هجوم سمتم به یهو مشکالت تمام انگار. بریدممی داشتم كمكم. بودم شده خسته
 بهش عمیقی پک. كردم روشنش فندكم با و آوردم در جیبم توی از ایدیگه سیگار. بودن
 . كنم پیدا سیگار كشیدن با رو بودم كرده گم كه امشیآر خواستممی. زدم
. زدم جونیبی لبخند هاستاره دیدن با. شدم خیره آسمون به و دادم تکیه دیوار به رو سرم

 پک. دیدممی آسمون تو داشتم رو نادر پدیده یه االن انگار كه بودم دیده ستاره كم قدران
 . زدم سیگارم به ایدیگه

 كه هاییقدم كمكم و كردمی درد سرم. زدن قدم به كردم شروع دوباره و شدم بلند جام از
 . شدمی ترآروم داشتمبرمی
 روی رو نگاهی سنگینی. كنم پنهون رو خستگیم كردم سعی. كشیدم هامچشم به دستی
! كنم تمومش و بکشم كامل رو سیگار یه گذاشتن اگه. كردم اخمی. كردم حس خودم

 . زمین روی انداختم رو سیگارم
 روی داشت بدجور نگاه سنگینی این اما اومد؛نمی صدایی هیچ. كردم تیز رو هامگوش

. كردم نگاه سرم پشت به و چرخیدم پا پاشنه روی. ایستادم جام سر آروم. رفتمی راه اعصابم
 . زدم پوزخندی بود افتاده دیوار روی كه ایسایه دیدن با

 :گفتم تمسخر با و بلند
  من؟ كشتن واسه اومدی -

 كاله صورتش روی و بود پوشیده سیاه سرتاپا. بیرون اومد دیوار پشت از كه نکشید طولی
 . بود كشیده

 و ایستادم ـه*ـنـ*ـیـ*سـ به دست. باال پرید ابروهام جفت دستش توی یاسلحه دیدن با
 عصبیش هامحرف و حركات با كه بود این كردنم پیدا نجات راه تنها. كردم نگاهش خیره
 . بکشه رو من بوده قرار كه بره یادش تا كنم
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 برای دلیلی پس بودم، مطمئن داشتم كه روشی از. نداشتم ترسی هیچ و بودم آروم آرومِ
 . دیدمنمی ترسیدن

 :گفت عصبانیت با
 . رسیمی نظر به خونسرد خیلی -

 :گفتم خیالبی و انداختم باال ایشونه
 . بترسم خاطرتبه بخوام كه نیستی مالی چون -

 :گفتم پوزخند با. شد مشت آزادش دست
  بکشی؟ رو من تا هستی خودت از ترگنده دستور منتظر یا كنیمی كار خودت برای -

 كه برداشتم سمتش به قدمی. بزنه خواستمی جدیجدی انگار. باال سمت آورد رو شاسلحه
 :زد داد
 . جلو نیا -

 :گفتم و باال آوردم تسلیم ینهنشو به رو هامدست. ایستادم سرِجام
 . باش آروم... خب خیلی -

 !مصرفهبی دزدِ یه فقط یا شروینه هایآدم از دونستمنمی. لرزیدمی دستش توی اسلحه
 :گفتم عصبی و كالفه و كردم پوفی. شد سکوت لحظه چند

 !دیگه برو یا بزن یا تو؟ دردته چه -
 كردم فوت محکم رو نفسم میان سرش پشت زا دارن آروم فربد و میالد اینکه دیدن با

 . بیرون
 :گفت و برداشت سمتم به قدمی مرده

 . بگیرم رو جونت ذرهذره خواممی -
 :گفتم و كردم نگاه سرتاپاش به تمسخر با. زدم پوزخندی
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 !آخه نیستی حرفا این مال -
 كه زد كمرش به محکم رو پاش میالد. سمتش آوردن هجوم فربد و میالد لحظه همون
 نشست كنارش سریع فربد. نزنه داد تا گرفت رو خودش جلوی مرده. زمین بخوره شد باعث

 . آورد در دستش توی از رو اسلحه و
 دست توی از رو اسلحه میالد. گرفتم ازشون چشم و كردم فرو موهام داخل رو دستم كالفه
 :گفت و سمتم گرفت رو اسلحه عصبانیت با. سمتم اومد و كشید فربد

  اومد؟می ما سر بالیی چه دونیمی كشتتمی این با اگه حمقا -
 :گفتم و كردم پوفی

 . بشه بحثم باهات كه نکن كاری یه لطفاً پس... خرابه جوریشمهمین اعصابم میالد -
 :گفت خشم با
 كنیمی فکر و ریزیمی خودت توی رو دردات و غم خودت خیال به. شهراد بیا خودت به -

 حالت كه بینیممی وقتی ما. كنیمی اشتباه داری اما بینه؛نمی آسیب خودت جز كسهیچ
 جلومون داری ذره ذره بینیممی كهاین از میشیم ناراحت... شیممی ناراحت خودت مثل خرابه

 بگو بهمون... رو خوشحالی نقاب این بردار. بکنیم برات تونیمنمی كاری هیچ ما و میشی آب
 . شده چی

 :گفتم عصبانیت با
... كنم؟ ازدواج رزیتا با و ببندم آرادل كشیدن عذاب روی رو چشمم مجبورم بگم بگم؟ چی -

 اذیت رو دارم دوستش عاشقانه كه كسی باید كنهمی نابودم داره كه انتقامی این خاطربه بگم
 دنابو رزیتا با كردن ازدواج خاطربه رو آرادل زندگیِ قراره كه باشم خوشحال باید االن كنم؟
 من خاطر به قراره فهمممی وقتی. گیرهمی آتیش دلم بینمشمی كه دفعه هر كن باور كنم؟
 بهش رو چیهمه خواستم مشهد اومدیممی داشتیم وقتی... میشم متنفر خودم از بشه اذیت
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 بهش رو خودم اینکه از. شدم پشیمون دیدم رو نگاهش توی اشک وقتی. نتونستم اما بگم؛
 شدم خسته... كنم كارچی باید دونمنمی. میالد شده قفل مغزم... شدم نپشیمو ندادم نشون
 .دیگه
 سیاه هامچشم زیر و پریده رنگم دونستممی. سوزهمی داره مـه*ـنـ*ـیـ*سـ كردممی حس
 :گفت نگران و هامشونه روی گذاشت رو دستش میالد. شده

 ... شهراد باش آروم -
 زانو كنارم میالد. كردمی اذیتم شونخیره نگاه. دادم تکیه دیوار به و زمین رو نشستم جونبی
 :گفت و زد
  ؟ خوبی -

 :گفتم آروم. نبودم خوب اما دادم تکون مثبت ینشونه به رو سرم آروم
 . میام دیگه دقیقه چند منم... برین هاشما -

 :گفتم سریع كه كنه مخالفت خواست میالد
 . برو... میالد برو -
 :گفت فربد به رو و شد بلند جاش از. گرفت ازم مچش ناراحتی با
 . بریم -

 مشت هامدست. ببینم رو نگاهشون توی ترحم خواستمنمی. مخالف سمت چرخوندم رو سرم
 كه كشیدم عمیقی نفس. شندیممی رو شدنمی دور هرلحظه كه هاشونقدم صدای. شدن
 . بسوزه كمی مـه*ـنـ*ـیـ*سـ شد باعث

 تنها و زدم بهشون رو هامحرف من. زدم پوزخندی. دوختم آسمون به رو نگاهم
 بهشون چیزی كه بود همین برای. كنن نگاهم ترحم با كه بود این العملشونعکس

 غلط و درست راه كه دارم انتظار ازش میگم كسی به رو دلم هایحرف وقتی من. گفتمنمی
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 درست تصمیم خودم برای متوننمی طبیعتاً بده حالم من وقتی چون كنه؛ مشخص برام رو
 . كنه مشخص برام رو درست راه تا دارم احتیاج یکی به و بگیرم

 رو این هم من و بود پرترحم هاینگاه شدمی نصیبم هازدنحرف این توی كه چیزی تنها اما
 . خواستمنمی
 و گرفتی خودت كه تصمیمیه این كه گفتنمی كنین، راهنماییم كه گفتممی بهشون اگرم

 كه هاییوقت. خوشحالم كه هستن روزهایی رفیق فربد و میالد. بیای كنار باهاش یدبا
 عصبی چی از بگم بهشون اگه. خودم و باشم خودم باید فقط ،عصبی چیزی از و ناراحتم
 بیشتر كه بزنن هاییحرف یا كنن نگاه ترحم با یا كه اینه كننمی كه كاری تنها هستم

 . كنهمی خرد رو اعصابم
 امشب كه شدم مطمئن دیگه. كردمی درد خیلی سرم. شدم بلند جام از و كردم وفیپ

 . بخوابم تونمنمی
 یه برای كه بود این خواستممی كه چیزی تنها. رفتن راه به كردم شروع آروم هایقدم با

 اما بگذرونم؛ خوش خودم برای نگرانی هیچبی و كنم فراموش رو چیزهمه شده كه هم دقیقه
 . افتهنمی اتفاق وقتهیچ و مونهمی آرزو یه فقط این كه ونستمدمی

*** 
 رو در. شدم اتاق وارد و زدم جونیبی لبخند. بود خواب خوابِ. كردم باز رو اتاقش در آروم
 باال آوردم رو دستم. چرخوندم صورتش دورتادور رو نگاهم. زدم زانو تختش كنار رفتم. بستم

 . گوشش پشت دادم رو موهاش آروم و
 :زدم صداش آروم و كشیدم عمیقی نفس

  بشی؟ بلند خواینمی. شده صبح... آرادل -
 :گفت آلودخواب
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 آرادل

 . بخوابم دیگه یکم بذار -
 :گفتم و زدم لبخندی

 شینیمی میری قشنگ شدی بلند خواب از. باشگاه میرم دارم من فقط... خب خیلی -
 بدون دیگه روزای مثل باز... داری كه كارایی سراغ میری بعد خوریمی رو تصبحانه
  خب؟. توهَم میره كالهمون بدجور و گیرهمی درد تمعده كه نچرخی خونه توی صبحونه

 :گفت و كرد باز رو چشمش الی
  دیگه؟ امر -

 :گفتم و انداختم باال ابرویی
 . بچه كن مسخره رو خودت برو -
 نگاهش و سمتش چرخوندم رو سرم. گرفت رو دستم مچ كه بشم بلند جام از خواستم بعد و

 . كردم
 :گفت رنگیكم اخم با و نشست تخت روی بود گرفته رو دستم كه طورهمون

  قرمزه؟ قدران چشمات چرا تو -
 :گفتم و زدم تلخی لبخند

 . خوابیهبی اثرات -
 :گفتم و كردم اشاره بود شده گرفته آرادل توسط كه دستم مچ به بعد و
 . شد قرمز دستم ...ها زیاده زورت -

 :گفتم كالفه. كرد نگاهم فقط
 . نکن نگاهم جوریاین -

 :گفت شدمی بلند جاش از كه طورهمون. كرد ول رو دستم و گرفت ازم چشم سریع
  جا؟اون میری داری روز هر كردی دقت اصالً باشگاه؟ بری بازم خوایمی -
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 آرادل

 :گفتم و ادمد تکون رو سرم. نکرد سوال ازم دیگه كه بود خوب قدرچه
 . كنم جبران رو نرفتم باشگاه كه روزایی برم خواممی آره، -

 :گفت كردمی شونه سختی به رو موهاش داشت كه طورهمون
 . تخت روی افتیمی جنازه مثل خونه میای كه وقتایی. كنیمی خسته رو خودت خیلی -
 كردممی شونه آروم رو موهاش كه طورهمون. گرفتم دستش از رو شونه. شدم بلند جام از

 :گفتم
 ورزش توی رو خودم میدم ترجیح. خوردنه قرص از بهتر باشه هرچی... داره رو ارزشش اما -

 این دونستنمی اینا اگر. بسازم الکی ماهیچه و بخورم قرص بعضیا مثل اینکه تا كنم خفه
 . خوردننمی قرص دیگه دارن عوارضی چه قرصا

 :گفت و دز زل هامچشم توی. سمتم چرخید
 . كنیمی نابود رو خودت داری كه تویی مهم... نیست مهم اینا فعالً -

 :گفتم و پایین انداختم رو سرم
 توی رو بودن كالفه و نگرانی دیگه خونه اومدم كه امشب میدم قول... نباش من نگران -

 . نبینی نگاهم
*** 
. كردم گوشیم صفحه به ینگاه اخم با. خورد زنگ گوشیم كه دویدممی تردمیل روی داشتم
 :گفتم و گوشم دم گذاشتم رو گوشی. كردم وصل رو تماس عصبی و كردم پوفی

 . كنم عوض رو كارتمسیم موقعتبی زدنایزنگ این خاطر به نمیاد خوشم اصالً -
 :گفت التماس با
 . ببینم رو آرادل بار آخرین برای بذار فقط -

 :گفتم و كردم پوفی
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 آرادل

 . ببینیش نمیشه گممی بهت آرتان؟ یشهنم حالیت چرا تو -
 :گفت آروم

  ببینمش؟ نمیشه چرا چرا؟ -
 :گفتم عصبانیت با. پایین اومدم روش از و كردم خاموش رو تردمیل

 خوامنمی حرفا، این از جدا... ببیندت خوادنمی خودش چون! ببینیش خوامنمی من چون -
  نه؟ یا فهمیدی. كنم خراب رو حالش ارزشیبی موجود همچین یه خاطربه
 :گفت عصبانیت با
 . بگیری تصمیم آرادل جای به نداری حق تو -

 :گفتم و زدم صداداری پوزخند
. دنبالت فرستممی رو هابچه زدی زنگ ببینم دیگه بار یه... درضمن! دارم كه بینیمی حاال -

 . كنم پیدات تونممی راحت كه دونیمی خوب
 . تونینمی -

 :گفتم و كردم ایخندهتک
 . بیفتی كردن غلط به كه بیارم سرت بالیی آنچنان. كن صبر فقط... آرتان آخ -
 :اومد گوشی پشت از جدیش صدای. زدم زنگ میالد به سریع. كردم قطع رو تماس بعد و
  شده؟ چیزی -
 :گفتم اخم با
 درست گوشمالی یه خواممی. كنهمی تردراز گلیمش از رو پاش داره آرتان بشه، قراره اما نه -
 . بدم بهش حسابی و
 :دادم ادامه پوزخند با و
 . كنهمی بازی كی با داره نفهمیده هنوز -
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 آرادل

 :گفت خوشحالی لحن با
 قبول خودت طبیعتاً كه دادنشم گوشمالی زحمت. بیارم گیر رو آدرسش جوریچه دونممی -

 . حرفت این با شد خنک دلم خداوكیلی اما... كنیمی
 :گفتم و درآوردم ساك توی از رو آبم بطری. باال دادم رو روماب تای یه
  چرا؟ -

 :گفت خیالبی
 . نبینیمش دیگه تو دادن گوشمالی با كه بهتر همون. نمیاد خوشم اصالً پسره از -

 :گفتم و دادم تکون رو سرم
  نداری؟ كاری برم، باید من. تو با آدرس پس خب، خیلی -
 . سالمت به برو داداش نه -

 جیب تو گذاشتم رو گوشی و كردم پوفی. كردم قطع رو تماس و گفتم زیرلبی خداحافظ
 از یکی. كنم استراحت یکم تا صندلی روی نشستم و خوردم بطری توی آب از كمی. شلوارم

 . كنارم اومد بود آرش اسمش كه باشگاه هایبچه
 :گفت لبخند با
  خونه؟ بری خواینمی... شد دوازده ساعت -

 :گفتم و دادم تکون مثبت نشونه به ور سرم
 . میرم -

 :گفت و كنارم نشست
  راهه؟روبه خونه توی اوضاع -
 :گفتم اخم با
  طور؟چه -
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 آرادل

 :گفت و انداخت باال ایشونه
 باشگاه توی شب موقع این تا كنی فرار خونه از اینکه برای كنممی حس اوقات بعضی آخه -

 . مونیمی
 :گفتم و كشیدم عمیقی نفس

 . دارممی نگه آماده رو خودم دارم. كنمنمی فرار خونه از -
 :گفت اخم با
  چرا؟ -

 :گفتم رفتممی ور هامانگشت با كه طورهمون و پایین انداختم رو سرم
 . كنم محافظت زندگیم از بتونم اینکه برای -

 :گفت خنده با و زد سوتی
  درسته؟... عاشقیه و عشق قضیه پس -

 زنگ گوشیم لحظه همون. دادم تکون مثبت ینشونه به رو سرم و دمز جونیبی لبخند
. هابچه سمت رفت و شد بلند كنارم از آرش. بود آرادل. آوردم درش جیبم توی از. خورد

 . كردم وصل رو تماس
 :گفتم لبخند با و گوشم دم گذاشتم رو گوشی

  جانم؟ -
 :گفت اعتراض با
 اینکه از بدم جون باید خونه توی من و باشی یرونب باید تو ساعت این تا كه چی یعنی -

  رفته؟ سر محوصله
 :گفتم و كردم ایخندهتک

 . خونه بیام كه افتممی راه االن قدر،ان نخور حرص -
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 آرادل

 :گفت حرص با. شدم بلند جام از بعد و
 . نمیده شام نیای خونه تو تا گفته ربابه گرسنمه، من بیا زود -
  ه؟كرد درست چی مگه حاال -
 :گفت گریه حالت با و
 !كردین درست چی بگو نه، كرده درست چی -
 :گفتم خنده با
  كردین؟ درست چی خب -
 . كردم خرد من پیازاشم كرده، درست سبزیقرمه -

 :گفتم و زدم ایقهقهه
  كردی؟ خرد پیاز بابا، جون -

 :گفت و كرد ایخندهتک
 . بگی تو ادخونمی دادم، انجام بزرگی كار دونممی خودم -

 :گفتم و خندیدم
 . خندیدممی بهت و كردممی تمسخره بودم، جااون كاشکی -
 :گفت حرص با. آوردم در ساك توی از رو سوئیشرتم بعد و

 !خداحافظ …گرسنمه بیا زود -
 تنم رو سوئیشرتم. شلوارم جیب توی گذاشتم رو گوشی و خندیدم. كرد قطع رو تماس بعد و

 ماشین ریموت. بیرون اومدم باشگاه از هابچه با خداحافظی از بعد و اشتمبرد رو ساكم. كردم
 و كنارم انداختم رو ساك. داخل نشستم و كردم باز رو ماشین در. آوردم در ساك توی از رو

 . افتادم راه و كردم روشن رو ماشین. بستم رو كمربندم
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 آرادل

 رو ماشین هایشیشه. كردم زیاد كمی رو سرعتم همین برای بودن خلوت تقریباً هاخیابون
  و پایین دادم

 بود دستش توی گل كه ایدختربچه به. ایستادم قرمز چراغ پشت. كردم روشن رو ضبط
 . شدم خیره
 مظلوم و سمتم گرفت رو گلشدسته. سمتم اومد سریع دید خودش روی رو نگاهم وقتی
 :گفت

  بخری؟ گل یه میشه -
 :گفتم و سمتش گرفتم. آوردم در رو بود یبمج توی كه تومنی پنج. زدم تلخی لبخند

 . گل دونه یه برای اینم... بیا -
 :گفت و گرفت رو پول

  خریدی؟ خانومت برای -
 :گفتم و دادم تکون منفی ینشونه به رو سرم

  بدی؟ رو من گل خواینمی. میشه سبز چراغ االنم -
 :گفت و سمتم گرفت گل شاخه یه لبخند با
 . خداحافظ. یخرید گل كه ممنون -

 به هاماشین بوق صدای با. خیابون سمت اون دوید كه گرفتم ازش رو رنگقرمز رز گل
 . اومدم خودم
 . كنارم گذاشتم رو گل. افتادم راه و گاز روی گذاشتم رو پام سریع. بود شده سبز چراغ
 و مبرداشت رو گل و ساك. كردم پارك در جلوی رو ماشین. خونه رسیدم بعد ربع یه حدود
 دنبالم كسی بشم مطمئن تا كردم نگاه برم و دور به. كردم قفل رو ماشین در. شدم پیاده
 :گفت و سمتم اومد لبخند با فربد. شد باز خونه در لحظه همون. نبوده
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 آرادل

  داخل؟ نمیای چرا. اومدی فهمیدم شنیدم كه رو ماشین صدای -
 :گفتم شدممی حیاط وارد كه طورهمون

 . نه یا اومده دنبالم كسی ببینم ردمكمی نگاه داشتم -
 :گفت اخم با بستمی رو در كه طورهمون

 . بیرون میری محافظ بدون كه بده خیلی -
 :گفتم جونیبی لبخند با
 . هست حواسم. نباش نگران -
 نفس. بستم رو هامچشم. در دستگیره روی گذاشتم رو دستم. رفتم خونه سمت به بعد و

 . كردم ازب رو در و كشیدم عمیقی
 :گفت و گرفت دستم از رو ساكم. سمتم اومد لبخند با ربابه

 . اومدی خوش -
 تلوزیون رویروبه مبل روی. گشتم آرادل دنبال چشم با. دادم تکون رو سرم و زدم لبخندی
 . كردمی نگاه تلوزیون خاموش یصفحه به و بود نشسته

 :گفتم و سمتش گرفتم رو گل. سرش پشت رفتم
 . بچه بابای ایبر گل -

 :گفتم و باال دادم رو ابروم تای یه. گرفت ازم رو گل و زد تلخی لبخند
. گرم استقبال این از مرسی. خوبم منم حال. نشو بلند جات از خدا رو تو نه... سالم علیک -

 !رفت بین از خستگیم تمام
 :گفتم رفتممی اتاقم سمت به كه طورهمون. نگفت چیزی و خندید

 . كنیممی صحبت هم با برگشتم... حموم میرم من -
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 آرادل

 بعد و شدم اتاقم وارد هم من. آشپزخونه سمت رفت. شد بلند جاش از و داد تکون رو سرش
 رو موهام حوله با و پوشیدم رو هاملباس. بیرون اومدم حموم از ایدقیقه ده دوش یه از

 . بیرون اومدم اتاق از شد تموم كارم وقتی. كردم خشک
. بود نشسته مبل روی. آرادل سمت رفت نگاهم. باال دادم رو ابروم تای یه یانوپ دیدن با

. نشستم كنارش و سمتش رفتم. بود شده خیره زمین به و شچونه زیر بود گذاشته رو دستش
 :گفتم و ششونه دور انداختم رو دستم

  ناراحته؟ چرا من آرایدل -
 :گفت و كشید عمیقی نفس

 . بدم ادامه جوریاین قراره كی تا كه كنممی فکر این به دارم نیستم، ناراحت -
 :گفت و سمتم برگشت لبخند با. كنار داد صورتش روی از رو موهاش كه بگم چیزی خواستم

 . گرسنمه حسابی كه بخوریم شام بریم پاشو ندارن، تمومی چون... من فکرای خیالِبی -
 سمت رفتیم. بشم بلند كرد مجبور هم رو من و گرفت رو دستم. شد بلند جاش از بعد و

 . آشپزخونه
 رفت هم آرادل. نشستم میالد كنار. بودن ما منتظر و بودن نشسته میز پشت ربابه و میالد
 . نشست رومروبه
 نخندیده الکی قدران عمرم توی حال به تا. شد خورده میالد و من هایبازی مسخره با شام
 بدم نبودم واقعیم خودِ جلوشون اینکه از اما خوبه؛ لمحا كه كنم تظاهر بودم مجبور. بودم
 بازی نقش نشم مجبور تا باشم باشگاه توی اوقات بیشتر كردممی سعی همین برای. اومدمی
 . كنم
 ضرب میز روی. بودم نشسته صندلی روی هنوز من اما بودن رفته بیرون آشپزخونه از همه

 . تنشس مشونه روی یکی هایدست كه بودم گرفته
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 آرادل

 .زدم جونیبی لبخند آرادل صدای شنیدن با. ایستاد حركت از دستم
 زنی؟می پیانو برام -

. پیانو سمت افتادم راه و گرفتم رو دستش. شدم بلند جام از مکث با. كشیدم عمیقی نفس
 . بشینه كنارم كه كردم اشاره آرادل به و نشستم سفیدرنگش صندلی روی
*** 

 آرادل
 برای. بود آروم خیلی ریتمش. زدن به كرد شروع. شدم خیره هاشدست هب و نشستم كنارش

 اومد بود افتاده زمین روی جونشبی بدن كه موقعی تصویر. افتادم آرامدل یاد لحظه یه
 . بستم محکم رو هامچشم. چشمم جلوی

. كنم حفظ رو آرامشم تا كشیدم عمیقی نفس. شد مشت هامدست. لعنتی كن فراموشش
 به. زدمی شهراد كه آهنگی سمت بدم رو حواسم كردم سعی. كردم باز رو هامچشم
 . شدم خیره كردنمی حركت طورچه كه هاشدست
 رو مچونه. ایستاد حركت از دستش بعد لحظه چند. كشید عمیقی نفس كه كردم حس

 . شدم خیره رخشنیم به و ششونه روی گذاشتم
 :گفتم آروم

 . كنم تشکر مامانت از باید -
 :گفت و زد تلخی لبخند

  چرا؟ -
 :گفتم و كردم كج پایین سمت به رو ـم*ـبـ*لـ
 . نداشتی یاد زدن پیانو االن كردنمی اجبارت مامانت اگه چون -
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 كمی. گرفت ـر*گـ بدنم. بود كم خیلی هامونصورت یفاصله. سمتم چرخوند رو سرش
 :گفتم و عقب بردم رو سرم

  ازت؟ بپرسم سوال یه... حرفا این خیالِبی -
 :گفتم آروم بعد و كردم مکثی. داد تکون رو سرش

  قراری؟بی قدران چرا -
 :گفت و زد تلخی لبخند

 . خستگیه... نیست قراریبی -
 :گفت آروم و كرد نگاه هامچشم به بعد و
 . آرادل شدم خسته -

 :گفتم و چرخوندم صورتش روی رو نگاهم
  ه؟بر در خستگیت كه كنم كارچی -
 :گفتم رنگیكم اخم با. شد شیطون هاشچشم كه نکشید ثانیه به
  االن؟ چی یعنی این -

 :گفت و كرد ایخندهتک
 . میشم خوب كنی ـم*سـ*ـو*بـ -

 :گفتم حرص با و گرفتم فاصله ازش سریع. شد گرد هامچشم
 . نکن فکرشم -
 :گفت آویزون هایـب*لـ با
 !میره در خستگیم كنی ـم*سـ*ـو*بـ گفتم منم رهب در خستگیت كنم كارچی گفتی تو -
 :گفتم ریزشده هایچشم با
 !كن مسخره رو تعمه برو -
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 با و ـیـد*سـ*ـو*بـ رو مگونه. گرفتم پشت از محکم كه بشم بلند جام از خواستم بعد و
 :گفت خنده

 . كردم غلط نرو -
 :گفتم و كردم اخمی. گرفتم رو مخنده جلوی

 . زنیمی حرفا این از شهبا آخرت یدفعه -
 :گفت شل نیش با
 . چشم -

 طرفی از. شدم كالفه بودم ـغـلش*بـ توی كهاین از. نگفت چیزی هم شهراد. نگفتم چیزی
 :گفتم و كردم پوفی. برم كنارش از خواستنمی دلم هم
 . بچرخم خواممی كن ولم... شهراد -
  بچرخی؟ خوایمی چرا -
 :گفتم حرص با
 حرفام تاثیر بفهمم تا كنم نگاه چشمات تو زنممی حرف وقتی خواممی آخه؟ سوالیه چه -

 . بوده قدرچه
 چرخیدم و كشیدم عمیقی نفس. بود شده باز كشیدنم نفس راه انگار. كرد ولم خنده با

 . سمتش
 :گفتم و كردم نگاه هاشچشم تو
 تا بودن كنارم كمی افراد اینکه و بودنم احساسبی خاطربه من كه دونیمی خودتم -

 با بتونم تا بکنم باید كارچی دونمنمی. بدم دلداری كه ندارم یاد اصالً بزنم حرف باهاشون
 ازش من یا بده یاد بهم بخواد كه نبوده هم كسی اصل در. كنم آروم رو مقابلم طرف حرفام

 . بشه خوب حالت كنم كارچی بگو بازیمسخره بدون خودت پس... بگیرم یاد
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 آرادل

 :گفت لبخند با و گوشم پشت داد رو هاممو آروم
 . شممی رومآ كنم حس كنارم رو حضورت كه همین... كافیه من برای هستی كه همین -

 :گفت آروم. تپیدمی محکم قلبم و بود اومده بند نفسم
 تو بفهمه شخص اون كه همین كنی، آروم رو مقابلت طرف حرف با نیست الزم همیشه -

 . كنهمی حس رو آرامش كنارشی
 شهراد. گرفت آروم قلبم و شد بسته هامچشم. سـیـد*ـو*بـ رو پیشونیم طوالنی بعد و

 حالمون اینکه برای شهراد. كشیدم عمیقی نفس و كردم باز رو هامچشم. عقب برد رو سرش
 :گفت و شد خیره هامچشم توی كنه عوض رو
  بچه؟ نداری خواب تو -

 اتاقم سمت برم خواستم و كردم شهراد به رو پشتم. مشد بلند جام از و دادم تکون رو سرم
 . شدم پشیمون كه

 :گفتم و سـیـدم*ـو*بـ رو شگونه آروم و شدم خم. شهراد سمت چرخیدم
 . بره در خستگیت اینکه برای اینم گرفتی، كه رو آرامشت -
 . بستم رو درش و اتاقم سمت رفتم باشم حرفش منتظر اینکه بدون و

*** 
 شهراد
 جلوی تا كشیدم ـم*ـبـ*لـ به دستی. بیرون دادم محکم رو بود شده حبس كه رو نفسم

 روی از خواستم. گرفتم اتاقش یشدهبسته در از چشم. بودم خوشحال. بگیرم رو خندیدنم
 . شد بلند گوشیم زنگ صدای كه بشم بلند صندلی
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 زنهمی زنگ داره یتارز اینکه دیدن با. آوردم در شلوارم جیب توی از رو گوشی و كردم پوفی
. كردم وصل رو تماس. حالم به بزنه گند باید این خوبه حالم كه موقعی دقیقاً. كشیدم آهی

 :گفتم اخم با و گوشم دم گذاشتم رو گوشی
  كنی؟می نگاه رو ساعت بزنی زنگ خوایمی وقتی تو -
 :گفت و خندید ریز. اتاقم سمت افتادم راه بعد و
 جوراین و ساعت سمت حواسم اصالً بزنم حرف باهات خواممی وقتی... عزیزم شرمنده -

 . نمیره چیزا
 :گفتم و زدم پوزخندی. بستم رو در و شدم اتاقم وارد

  منی؟ عاشق خیلی یعنی حرفت این االن -
 . عاشقتم كه معلومه -

 ور آرامشم كردم سعی. بودم متنفر هاشمدست توی یبازیچه من كردمی فکر اینکه از قدرچه
 :كنم حفظ

  افتاده؟ اتفاقی زدی؟ زنگ چرا -
 :گفت آروم. نشستم تختم روی بعد و
 . بشنوم رو صدات خواستم. بود شده تنگ برات دلم بیفته؟ اتفاقی باید حتماً مگه -

 :گفت كالفه. نگفتم چیزی
  ببینمت؟ تونممی كی -

 :گفتم و كشیدم دراز تختم روی
 . عزیزم پیشتم شب تا تهران، سمت كنممی حركت فردا -
 :گفت خوشحالی با
  بیای؟ خوایمی شهراد؟ میگی راست -
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 :گفتم و بستم رو هامچشم
 . كارام برای کیی پیش برم باید هم فرداش. تواَم پیش شب خوب؟ دختر بود كجا دروغم -
 مهمونی برگشتنت برای اومدی وقتی كه كنممی هماهنگ هابچه با من پس... خب خیلی -

 . بگیریم
 :گفتم آروم

 . رزیتا نیست الزم -
 :گفتم كنم بیشتر رزیتا روی رو تاثیرم اینکه برای و كردم مشت رو هامدست

 . بگذرونم خودت با رو شب تمام خواممی -
 :گفت سریع

 كنممی هناهنگ هابچه با من. زیاده بودنمون تنها برای وقت... ندیدنت وقته خیلی هابچه -
 . خداحافظ فعالً. بینمتمی فردا. شهنبا حرفم. بیان فردا كه
 سمت كنم پرت محکم رو گوشی خواستمی دلم قدرچه كه اخ. كرد قطع رو تماس بعد و

 . دیوار
 هامچشم روی گذاشتم رو هامدست. كنارم گذاشتم رو گوشی و كردم پوفی. عوضی یدختره

 :گفتم زیرلب و كشیدم عمیقی نفس و
 دیدنی باید كنیمی التماسم داری و افتادی پام به كه روزی اون... كنم كارتچی دونممی -

 . میام كنار كاریاتكثافت تمام با روز اون تا فقط. باشه
 برم خواممی فردا بگم آرادل به بود رفته یادم. برداشتم هامچشم روی از رو هامدست بعد و

 كارهام كردن جور و جمع برای باید. نبود ایچاره اما میشه ناراحت دوستممی. تهران
 شحوصله اصالً كه بود چیزی دقیقاً رزیتا وسط این و رفتممی هم آرتان پیش باید. رفتممی
 . نداشتم رو
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 كارم این اما كنم؛ حرومش گلوله یه و بشم نقشه خیالبی خواستمی دلم واقعاً اوقات بعضی
 . بقیه و علی شدن عصبی با شدمی مساوی

 رو رزیتا اول شک بدون بکشی تونیمی رو نفر یک گفتنمی و دادنمی اسلحه بهم اگر
 هر جلوی پلیس اما نبود سخت اصالً كردنش كنترل. بود اعصابم روی واقعاً چون كشتم؛می

 . بدم انجام رو خواممی كه كاری ذاشتنمی و بود گرفته رو كاری
 كاری اون ذارهنمی و كنهمی درست برام دردسر پلیس با كردن كار دونستممی هم اولش از

 . بود گیر پیششون كارم خب اما بدم انجام رو خواممی كه
 معطلیبی وقتاون. داشت وجود ببرم جلو رو زمان اینکه امکان كاش. بستم رو هامچشم

. دارم دوستش كه كسی و باشم خودم فقط كه برسم جایی به تا بردممی جلو رو زمان قدران
 . رسهمی حقیقیش آرامش اون به آدم كه ستموقع اون

*** 
 آرادل

 :گفتم حرص با
  شدی؟ حاضر شهراد -

 :گفت رنگی كم اخم با و شد آشپزخونه وارد آماده و حاضر
 . كن صحبت من با بعد بخور رو تصبحونه برو اول -

 :گفتم و كردم پوفی
 . ندارم میل... شهراد كن ول رو صبحانه -

 :گفت شدمی رد كنارم از كه طورهمون و برداشت میز روی از رو شربتش لیوان
 !كن صدام خوردی -
 :گفتم و كشیدم ایخفه جیغ حرص با
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 . پرهمی هواپیما االن. شد دیر برو بیا -
 :گفت و خندید

  پروازی؟ نگران چرا تو. برم خواممی من -
 اشتد خونسرد خیلی هم االن و تهران بره كارهاش خاطربه بود قرار. شد اتاقش وارد بعد و

 و مبل سمت رفتم. بودم من بود نگران و خوردمی حرص كه هم كسی تنها. شدمی حاضر
 . نشستم روش
 :گفت و ایستاد اتاقش در دم. شهراد اتاق سمت رفت ربابه

 . میشه دیرت داره... پسرم برو بیا -
 :گفت بستمی رو اتاقش در كه طورهمون و بیرون اومد اتاق از چمدونش با شهراد

 . فرودگاه رسممی زود. باشه ترافیک شهمه كه نیست تهران جااین. نباشین اننگر -
. مشهد برگرده دیگه روز چهار بود قرار. رفتمی داشت جدیجدی انگار. شدم بلند جام از

 ربابه با خداحافظی از بعد شهراد. میدم جون نگرانی شدت از روز چهار این توی بودم مطمئن
 :گفت و زد زل هامچشم توی. تادایس جلوم. من سمت اومد

  دیگه؟ هستی خودت مراقب -
 :گفتم و دادم تکون مثبت نشونه به رو سرم آروم

 . هستم -
 :گفتم مکث با و
  بری؟ كه واجبه -

 :گفت و زد لبخندی
 . رفتمنمی نبود اگه -

 :گفتم آروم
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 . باش خودش مراقب خیلی... شهراد -
 :گفت كالفه و مگونه روی گذاشت رو دستش

 . آرادل كنهمی اذیتم چشمات توی نگرانیِ این -
 :گفت و سـیـد*ـو*بـ رو موهام روی. گرفتم ازش چشم و پایین انداختم رو سرم

 . هستم خودمم مراقب... برگشتم بذاری هم رو چشم -
 :گفت تهدیدآمیز لحنی با و سمتم گرفت رو شاشاره انگشت بعد و
 تازه بوده خوراكت و خورد به حواسم كه روز چند این! ها شدی استخون باز نبینم برگشتم -

 . گرفته جون بدنت یکم
 :گفتم گردشده هایچشم با
  استخونم؟ من... شهراد شو دور هامچشم جلوی از -

 :اومد حیاط توی از میالد بلند صدای لحظه همون
 . دیگه بیا. شد دیر شهراد -

 :گفت بلند هم شهراد
 . اومدم -
 :گفت بهم رو ندلبخ با بعد و
 . خداحافظ -

 خونه از و كرد خداحافظی ربابه با دوباره شهراد. گرفتم ازش چشم و گفتم خدافظی زیرلب
 . شد خارج
 . نیفته براش اتفاقی هیچ امیدوارم. نشستم مبل روی و كشیدم عمیقی نفس
*** 
 شهراد
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. بودن اومده تمشناخمی كه كسایی یهمه تقریباً. شدم خیره جمعیت به و زدم پوزخندی
 همبه رو اعصابم داشت ریتمش و بود بلند خیلی آهنگ صدای. بود تاریک خونه داخل فضای

 . ریختمی
. سمتم كشوند رو خودش رزیتا. ـصیدن*قـ*رمی داشتن افتضاحی خیلی وضعیت با جمعیت
 :گفت گوشم دم و مشونه روی گذاشت رو دستش

 . بود شده تنگ برات دلم -
 اومده خوشم كردمی فکر كه رزیتا. بودم متنفر دختر این از. بستم انزجار اب رو هامچشم

 باز رو هامچشم. شدممی اذیتم كردممی حس كه رو هاشنفس. كرد ترنزدیک رو خودش
 . گرفتم فاصله ازش كمی و كردم

 :گفتم اخم با
 . اتاق تو ببرمت كه تونمنمی. جاستاین مهمون... رزیتا زوده هنوز -
 :گفت آویزون هایـب*لـ با. گرفت رو ظورممن
 . باشه -
 سرم و كردم پوفی. دورم انداخت رو دستش و نشست پام روی اومد. شد بلند جاش از بعد و

 به اما كنه بازی رو هانقش این تمام میالد من جای به بود قرار. مخالفش سمت چرخوندم رو
 . بود كرده تغییر چیزهمه علی خواست

 :گفت و كرد نگاه رزیتا سرتاپای به لبخند با. سمتمون اومد اپسره از یکی
  میدی؟ ـص*قـ*ر دور یه افتخار -

 و گرفت رو پسره دست. شد بلند پام روی از تفاوتمبی دید وقتی. انداخت بهم نگاهینیم رزیتا
. رفتم سالن یگوشه میز سمت به. شدم بلند جام از و گرفتم ازشون چشم. وسط رفتن

 اما بیام؛ كنار رزیتا هایخواسته و كارها با بتونم ترراحت تا كنم ـت*ـسـ*مـ مخواستمی
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 رو میز روی بطری و كردم پوفی. رفتنمی بیرون ذهنم از هم لحظه یه آرادل فکر. نتونستم
 . برداشتم
 برسم هدفم به خواستممی اگر. نداشتم رو كنم نگاه روش درصد و اسم به اینکه یحوصله

 كه شدممی شهرادی همون و كردممی فراموش رو آرادل لحظه چند برای باید
 . بود شده رو همه برای هاشكاریكثافت

 كرده عادت تلخیش به دیگه. خوردم بطری تلخ محتوای از و زدم گذشته شهراد به پوزخندی
 رزیتا هایدوست از یکی كه سارا. كردممی زنده رو قبل شهراد اون باید امشب برای. بودم
 . مشونه روی گذاشت رو دستش و ایستاد كنارم اومد بود

 :گفت لبخند با و كرد نگاه هامچشم توی. كردم ـه*ـقـ*ـلـ*حـ دورش رو آزادم دست
 . بود شده تنگ قبلی شهراد اون برای دلم -

 :گفتم و كردم نزدیک سرش به رو سرم
 مگه. سابق شهراد همون شدم كه االنه مهم... بزنم حرف رفتارم تغییر به راجع خوامنمی -

  نه؟
 :گفت و خندید

 . برگشتی كه خوشحالم -
 :گفت و شد خیره ـصید*قـ*رمی پسره اون با داشت كه رزیتا به بعد و
  درسته؟. رزیتایی با امشب -

 :گفتم پوزخند با و دادم تکون مثبت ینشونه به رو سرم
 . ذرونمبگ خوش تونهمه با تونمنمی امشب متاسفانه... آره -
 :گفتم و شدم خیره سرتاپاش به بعد و
 . كنممی جبران اما -
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 :گفت و كرد حلقه مدور رو دستش خنده با سارا. خوردمی همبه خودم از داشت حالم
 . پیشت میام بخوای هروقت... عزیزم كن امر فقط تو -

 سارا. ردمخو ازش تونستممی تا و باال آوردم رو بطری. كنم كنترل رو خودم كردم سعی
 :گفت رنگیكم اخم با و گرفت ازم رو بطری

 . میشه بد حالت. شهراد باالست خیلی این درصد -
 گرفتم ـصید*قـ*رمی داشت كه رزیتایی از چشم. كنارمون میز روی گذاشت رو بطری بعد و
 . مبل روی نشستم و

 :گفت و زد زل هامچشم توی. كرد حلقه مشونه دور رو هاشدست و اومد هم سارا
  كنیم؟ استفاده فرصت از بیاد رزیتا تا -
 :گفتم پوزخند با
  بشه؟ ناراحت دستت از دوستت ترسینمی -

 :گفت آروم بود شده خیره هامـب*لـ به كه طورهمون و نزدیک آورد رو سرش
 شده كه هم لحظه چند برای قبالً مثل كه اینه مهم. نیست مهم اصالً برام رزیتا االن... نه -
 . باشم هاتبا
 داره هامریه سوزش دیدم وقتی بعد لحظه چند. بستم رو هامچشم. شد ترنزدیک آروم بعد و

 . بردم نزدیک رو سرم بعد كمی. شدم جدا ازش میشه شروع
 :اومد رزیتا جیغ صدای لحظه همون

  سارا؟ -
 :گفت شده هول و شد بلند پام روی از سریع سارا

  بله؟ -
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. كنم نگاه شونمسخره دعوای به خواستمنمی. شدم بلند جام از و دمش خیره بهشون خنده با
 . چرخوندم خونه دورتادور رو سردم نگاه. خوردم ازش و برداشتم میز روی از دوباره رو بطریم

 اومد عصبانیت با رزیتا. امقبلی شهراد همون و نشدم عوض كه دادممی نشون بهشون باید
 :گفت و سمتم

 . نکن شروع دوباره رو قبلت ارایك خواهشاً شهراد -
 :گفتم و زدم زل سبزرنگش هایچشم توی. خودم سمت كشوندمش

 …درضمن. انراضی برگشتم اینکه از دخترا یهمه اتفاقاً چرا؟ -
 :دادم ادامه كج لبخندی با
  میشه؟ جذاب چشمات قدرچه میشی عصبانی وقتی دونستیمی -

 :گفت و زد مـه*ـنـ*ـیـ*سـ به آرومی تمش. بود آتیش روی آب انگار حرفم این

 …رو كسی من جز دیگه -
 :گفتم اخم با و پریدم حرفش وسط

  گفتم؟ چیزی بهت من ـصی*قـ*بر پسره اون با رفتی تو وقتی مگه چرا؟ -
 :گفت بعد كمی و جلو آورد رو سرش

 . داره فرق كار این با ـصیدن*قـ*ر -
 :گفتم حرفش به توجه بدون و باال دادم رو ابروم تای یه
  میشه؟ تموم كی مهمونی -
 :گفت خنده با
 . خودتم مال صبح تا بعدش. میشه تموم دیگه ساعت یک تا... نترس -

 سالن یگوشه كه دخترهایی سمت رفت و زد لبخندی. كردم ولش و گفتم ایخوبه زیرلب
 روشن گاریسی. بالکن سمت رفتم و كردم فرو موهام داخل رو دستم كالفه. بودن ایستاده
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 كارها این دادن انجام از دلم ته. شدم خیره آسمون به. زدم بهش عمیقی پک و كردم
 . نشده عوض چیز هیچ كه فهمیدنمی باید هاآدم این اما بود؛ ناراضی

 به مشتی و كردم اخمی. سوختن به كردن شروع هامریه. بیرون دادم رو سیگار دود
 شدمی آرادل به مربوط كه افکاری تمام. نبود گرفتن درد وقت االن. زدم مـه*ـنـ*ـیـ*سـ
 . كنار گذاشتم رو

. گذروندممی رو لحظات این تمام باید داشتم رو آرزوش كه آرامشی و آرادل به رسیدن برای
 رو من وقتهیچ كجام االن و هستم آدمی چه من كه فهمیدمی آرادل اگر بودم مطمئن

 و زدم پوزخندی. كنهنمی هم نگاهم حتی ببینه رو واقعی شهراد این آرادل اگر. بخشیدنمی
 . زمین رو كردم پرت رو سیگار

 توجهی علی تهدید به اگه شاید. بودم جااین االن كه بود میالد و علی تقصیر شهمه
 . رفتمی پیش خواستممی كه طوراون چیزهمه االن كردمنمی

! لعنتی نباش عصبی. بستم محکم رو مهاچشم. شد ـه*ـقـ*ـلـ*حـ دورم ظریفی هایدست
 :اومد رزیتا صدای

 . كنم جبران رو كردی دور ازم رو خودت كه هاییسال این تمام خواممی... شهراد داخل بیا -
 . برم من كه شدی باعث خودت -

 :گفت و سـیـد*ـو*بـ رو مشونه روی
 . نکنیم بحث گذشته بهراجع بیا -

 :گفتم و خندیدم تلخ
 . كنیمی فرار كردی درست برام كه ایگذشته از هنوزم -
 نگاه و نشستم مبل روی! بدبخت هایایعقده. بود دود غرق جا همه. خونه داخل رفتم بعد و

 ریزریز. شدم خیره بودن ایستاده سالن یگوشه كه دخترهایی به. دوختم بهشون رو سردم
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 اومدن شونهمه كه نکشید ولیط. گرفتم ازشون رو نگاهم خیالبی. خندیدن به كردن شروع
 پشت یا نشستن مبل یدسته روی یا هم شونبقیه. نشستن مبل رو كنارم نفرشون دو. سمتم
 . ایستادن مبل

 :گفت لبخند با و مشونه روی گذاشت رو دستش یکیشون
 . بینمنمی رو قبل شهراد اون دیگه ببینمت وقتی كردممی فکر -

 كنارم كه دختری. نگفتم چیزی كردن؟می صحبت شتهگذ بهراجع همه چرا. شدم عصبی
 به انگشتت سر با كه طورهمون و مـه*ـنـ*ـیـ*سـ روی گذاشت رو دستش بود نشسته

 :گفت زدمی ضربه آروم مـه*ـنـ*ـیـ*سـ
  كنی؟می زندگی تخونه توی تنها دختر یه با كه درسته -

 كار كرده صحبت آرادل از یششونپ رزیتا اینکه زدن حدس. میگن رو آرادل كه فهمیدم
 :گفتم سرد و كردم اخمی. نبود سختی

 . كنه باور رو شنوهمی كه هرچیزی هركی نیست قرار -
 :گفتم اخم با و شدم خیره هاشچشم به و
 . كنمنمی زندگی تنها مخونه توی دختری هیچ با من -

 :گفتم ترهادخ به رو. شدم پسرها از تا چند عصبی نگاه متوجه لحظه همون
 . دارن كارتون اتونmy friend اینکه مثل -
 نفس. موند بود نشسته كنارم كه دختری اما رفتن شونهمه. كردم اشاره پسرها به بعد و

 :گفت آروم و كشید عمیقی
  شدی؟ عاشق حال به تا -

 :گفتم و دادم تکون رو سرم
 . آره -
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 :گفت و شد خیره بهم
 كسی به داری كه ایگذشته این بهراجع... سوال یه پس... ینیست رزیتا عاشق كه دونممی -

  میگی؟ چیزی عاشقشی كه
 :گفتم و شدم خیره بهش. كردم اخمی

 چون بزنم حرف رزیتا برای دارم كه ایگذشته از تا بینمنمی دلیلی پس. رزیتام عاشق من -
 . هستم آدمی چه كه دونهمی خوب خودش

 :گفتم مکث با و
  پرسیدی؟ والیس همچین چرا -

 :گفت و زد لبخندی گرفتمی فاصله ازم كه طورهمون
 . كنم تجربه كسب خواممی كن فکر تو -

 :گفت دختره روبه و كنارمون اومد پسری لحظه همون
 . خونه بریم كمكم باید كه پاشو -

 :گفت و كرد بهم نگاهی. شد بلند جاش از و داد تکون رو سرش دختره
 . برگشتی كه خوشحالم -
 با و زانوهام روی گذاشتم رو آرنجم. شدم خم جلو به. رزیتا سمت رفتن پسره با همراه بعد و

 . پوشوندم رو صورتم هامدست
 تقریباً هم خونه. بود شده گرمم خیلی. كشیدم عمیقی نفس. شدمی داغ داشت كم كم بدنم

 بعد. كنم خداحافظی باهاشون تا شدم بلند جام از. رفتنمی داشتن همه و شدمی خالی داشت
 . تخت روی كردم پرت رو خودم و اتاق سمت رفتم شد خالی خونه اینکه از

 و مـینه*سـ روی گذاشت رو سرش. كشید دراز كنارم. اتاق تو اومد و بست رو خونه در رزیتا
 . كشیدمی مفهوم نا هایشکل شکمم روی انگشتت سر با. كشیدم عمیقی نفس. كرد سکوت
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 :گفتم آروم
  بدی؟ ادامه شکمم روی كشیدن شکل این به خوایمی كی تا -

 هامـب*لـ به كه طورهمون و نزدیکم آورد رو سرش. كرد بلند رو سرش و كرد ایخندهتک
 :گفت بود شده خیره

  شهراد؟ -
 :گفت و كرد نگاه هامچشم توی. باال بیاد نگاهش شد باعث كه نگفتم چیزی

 . دارم دوست خیلی -
 .جلو بردم رو سرم و گرفتم رو زدنم دپوزخن جلوی
*** 

 عمیقی نفس. بودم دوخته سقف به رو سردم نگاه. بود كرده روشن رو اتاق خورشید نور
 . زدم احمقیش و حماقت به پوزخندی. شدم خیره بود خوابیده كنارم كه رزیتایی به. كشیدم

 آروم و كردم پوفی فهكال بود؟ ـغـلم*بـ توی االن آرادل رزیتا، جای به اگه شدمی چی
 یه. شدم بلند تخت روی از و كردم جدا ازش رو خودم. بیرون آوردم سرش زیر از رو دستم
 . بیرون اومدم و گرفتم ایدقیقه ده دوش یه. حموم سمت رفتم راست
 رفتم خیالبی. بود خواب هنوز رزیتا. شدم اتاق وارد و كردم محکم ـرم*ـمـ*كـ دور رو حوله

 . پوشیدمشون جاهمون و برداشتم رو هاملباس و چمدونم سمت
 درد شدت به سرم. شدم خیره سقف به و كشیدم دراز كنارش فاصله با. رزیتا سمت رفتم
 و زدم غلتی. رسیدممی خودم كارهای به بعدش و آرتان سراغ رفتممی زود باید. كردمی

 . رزیتا سمت چرخیدم
 :گفتم و كشیدم صورتش روی گونهش*از*نو حالت به رو دستم

  بشی؟ بیدار خواینمی... خانومی -
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 :گفت و زد لبخندی دیدنم با. كرد باز رو هاشچشم و كشید ایخمیازه
 . بخیر صبح -

 :گفتم و زدم مصنوعی لبخند
 . كنم حاضر رو صبحانه میرم منم حموم بری تو تا. بخیر تواَم صبح -

 :گفتم پوزخند با. وندپوش رو خودش و شد بلند جاش از. داد تکون رو سرش
  كنی؟می قایم رو چی داری دیگه -

 :گفت خنده با زد بازوم به مشتی
 . حموم برم خواممی ببند رو چشمات -

 :گفتم خیالبی
  داری؟ من چشمای به كارچی. برو خب -

 درش و حموم سمت رفت. گرفتم ازش چشم. شد بلند تخت روی از و انداخت باال ایشونه
 . بست رو
 كردممی فکر كه چیزی هر. كردم باز رو یخچال در. آشپزخونه تو رفتم و بیرون اومدم اتاق از

 . میز روی گذاشتم و بیرون آوردم رو خوبه صبحانه برای
 كردممی درست قهوه خودم برای خیالبی داشتم. شدم كار به دست و سازقهوه سمت رفتم

. اتاق سمت رفتم. اومدمی تاقا توی از صداش. كردم اخمی گوشیم زنگ صدای با كه
 . برداشتم آرایش لوازم میز روی از رو گوشیم
 :دادم جواب اومدممی بیرون اتاق از كه طورهمون. بود میالد

  بله؟ -
 :گفت كالفه

 . سالم -
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  زدی؟ زنگ داشتی كاری. علیک -
 . بدم خبر بهت خواستم. كردم پیدا رو آرتان آدرس... آره -

 :گفتم ریختممی لیوان داخل رو مقهوه كه طورهمون. شدم آشپزخونه وارد
 . پیشش میرم دیگه ساعت یه تا. كن اساماس رو آدرسش برام. خب خیلی -

 :گفت و كرد پوفی

 …شهراد فقط. باشه -
 :گفتم و نشستم میز پشت. برداشتم رو لیوانم

  بله؟ -
 :گفت سریع

 . خداحافظ.. نشی غرق تهگذش شهراد رفتار و اخالق توی كنممی خواهش ازت -
 وارد رزیتا لحظه همون. میز روی انداختم رو گوشی و كردم پوفی. كرد قطع رو تماس بعد و

 . شد آشپزخونه
 :گفت و سمتم اومد. باال دادم ابرومو تای یه تنش توی شلوارك و تاپ دیدن با
 . بود عمرم شب بهترین دیشب -

 رفت و گرفت فاصله ازم. شدممی نزدیک دفمه به داشتم یعنی حرفش این. زدم كجی لبخند
 . سازقهوه سمت

 شدم بلند جام از خوردم رو مقهوه اینکه از بعد. بیرون برم خونه این از زودتر خواستمی دلم
 . رزیتا اتاق سمت رفتم و

 كردم درست رو موهام اینکه از بعد. آینه جلوی رفتم و پوشیدم رو مشکیم شلوار و پیراهن
 گوشیم. زدم تا آرنجم روی تا رو پیراهنم هایآستین. چمدون توی ریختم رو هاملباس تمام

 . بیرون اومدم اتاق از چمدونم با همراه و شلوارم جیب توی گذاشتم رو
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 :گفت و بیرون اومد آشپزخونه توی از تعجب با رزیتا
  بری؟ خوایمی زودی این به -

 :گفتم خسته لحنی با و كشیدم نم*ـرد*گـ به دستی. دادم تکون رو سرم
 به بود الزم خونه برای چیزی. بدم انجامش روز چند این توی باید كه دارم كار سری یه -

 . بگیرم برات كه بزن زنگ خودم
 و چرخیدم. گرفت رو دستم رزیتا كه بیرون بیام خواستم و كردم بازش. در سمت رفتم بعد و

 . كردم نگاهش
 :گفت و كرد نگاه هامچشم توی نگرانی با
 خودت مواظب خواهشاً پس... دعوا برای میری داری یعنی زنیمی حرف جوریاین وقتی -

 . باش
 خوب رو من قدران رزیتا یاندازه به هم آرادل كه كردم فکر این به و كشیدم عمیقی نفس

  شناسه؟می
 اومدم نهخو از خداحافظی از بعد و دادم تکون مثبت نشونه به رو سرم كالفه رزیتا جواب در

 . بیرون
 و كنارم صندلی رو گذاشتم رو چمدونم. شدم پاركینگ وارد و رفتم پایین یکی دوتا رو هاپله

 با. كرد باز برام رو در نگهبانشون. كردم روشن رو ماشین. فرمون پشت نشستم هم خودم
 مبرا میالد كه رو آرتان آدرس. آوردم در جیبم توی از رو گوشی. افتادم راه كمی سرعت

 . شدم خیابون وارد و كردم بیشتر رو سرعتم. بود نزدیک. خوندم رو بود فرستاده
 :داد جواب ربابه بعد لحظه چند. گرفتم رو خونه یشماره

  بله؟ -
 :گفتم جونیبی لبخند با
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  خوبه؟ حالت. ربابه سالم -
 :گفت خوشحالی لحن با
  مادر؟ خوبی تو نباشم؟ خوب و بزنه زنگ پسرم میشه مگه -

 :گفتم و دادم تکون مثبت ینشونه به رو سرم
  راهه؟روبه چیزهمه خونه؟ اوضاع از خبر چه... ربابه خوبم -

 :گفت آرومی صدای با. چیه منظورم فهمید
 . شد آروم بعدش اما گرفت بهونه یکم دیروز... خوبه حالش -
 :گفتم اخم با
 بگو میالد به سریع كرده قعر و پریده رنگش دیدی اگه... ربابه باشه بهش حواست -

 كن مجبورش نبود میالد اگرم. كنهمی درد شمعده میشه جوریاین كه وقتایی. دكتر ببرتش
 گوش و لجبازه خودش. گیرهمی درد بدتر دلش چون بخوره نده بهش هم هیچی. بکشه دراز

 . باشه بهش حواست شما اما نمیده
 :گفت مهربون

 من. برس كارت به راحت خیال با برو. نگرانشی قدران كه پسرم بشم فدات من الهی -
 دستم خوب رفتارش و اخالق بودم نزدیکش كه ماهی چند این توی. هست بهش حواسم
 . نشه بد حالش تا كنم كارچی دونممی. اومده
 :گفتم و دادم تکون رو سرم

 . دارم كار باهاش دستش؟ میدی رو گوشی فقط دردنکنه، دستت -
 :اومد آرادل ایصد بعد لحظه چند

  گذره؟می خوش من بدون -
 :گفتم و باال دادم رو ابروم تای یه
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 آرادل

 . امانه و امن چیزهمه. واال خبر هیچ... خبر؟... خوبم منم مرسی. سالم علیک -
 :گفت و كرد ایخندهتک

 . سالم -
 :گفتم و زدم لبخندی

  ؟ خوبی. سالم علیک -
 :گفت و شد حرصی یهو

 بده یاد بهم خوادمی و آشپزخونه توی برهمی رو من هی ربابه این... تمنیس خوب هم اصالً -
 پس فردا میگه. نمیده گوش بگیرم یاد خوامنمی میگم هرچی هی. كنم درست غذا جوریچه

 !نه یا جلوش بذاری چیزی یه باشی داشته یاد باید كنی شوهر خوایمی فردا
 :گفت شتریبی حرص با كه خندیدممی هاشزدن غر به داشتم

 . دیگه نخند! مرض -
 :گفتم و كردم پارك آرتان یخونه در جلوی رو ماشین

 افتهمی رفتن بیرون فکر كمتر و میشی سرگرم خونه توی جوریاین... قدران نخور حرص -
 . سرت توی
 :گفت آروم

 توی میاد فکرش حتماً برگشتی وقتی اما نیست؛ سرم توی رفتن بیرون فکر فعالً. نترس -
 . سرم

 :گفتم و زدم لبخندی
 . بیرون ببرمت برگشتم وقتی عمراً... خانوم باش خیال همین به -

 :گفت و كرد پوفی
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 ترسممی زدم حرف باهات زیاد كه برو االنم. كنم راضیت جوریچه دونممی... خبخیلی -
 . خداحافظ. باش خودتم مراقب. بشی پررو

 رو كتم. برداشتم داشبود توی از رو ماسلحه. دمكر قطع رو تماس و گفتم خداحافظی خنده با
 رومروبه آپارتمان به و شدم پیاده ماشین از. كمربندم پشت گذاشتم رو اسلحه و كردم تنم

 . كردنمی زندگی توش آرام و آرتان كه جایی. شدم خیره
 پارك كنارم كه ماشینی به. خونه سمت افتادم راه و شلوارم جیب توی گذاشتم رو گوشیم

 . شدم خیره كرد
 و سمتم اومدن. شدن پیاده ماشین از تهران، بودن اومده باهام بادیگارد عنوان به كه افرادی
 . كردن سالم
 رو تصویرم تا كنار اومدم آیفون جلوی از و زدم رو در زنگ. دادم تکون براشون رو سرم فقط

 . نبینن
 :اومد آرتان متعجب صدای بعد لحظه چند

  بفرمایید؟ -
 :گفت و جلو رفت هابچه از یکی

 . اومدم تونخونه كولر تعمیر برای -
 :گفت تعجب با
 . درسته كه ما كولر اما -

 :گفت و كرد اخمی
 . كنین باز رو در لطفاً. زدن زنگ تونهمسایه احتماالً... آقا دادن رو جااین آدرس من به -

 :گفت مکث با آرتان
 . داخل بفرمایید... خبخیلی -
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 ساختمون پاركینگ وارد. كردم نثارش احمقی دلم توی و زدم پوزخندی. كرد باز رو در بعد و
. رفتم باال ازشون و پله سمت رفتم. نداشتم رو آسانسور برای موندن منتظر یحوصله. شدم
 . اومدن سرم پشت هم هابچه
 یکی به اخم با. بود نوشته رو 6 شماره باالش كه دری سمت رفتم. ایستادم سوم طبقه توی

 . كردم اشاره هابچه از
 جیب توی كردم رو هامدست و برداشتم عقب سمت به قدمی بود لبم روی كه پوزخندی با

 در بعد چندلحظه. زد رو زنگ و ایستاد در جلوی بودم كرده اشاره بهش كه كسی. شلوارم
 . شد باز آرتان توسط

 :گفتم و زدم صداداری پوزخند. شد گرد هاشچشم دیدنمون با
 گوشمالی یه و پیشت بیام گفتم خودم با همین برای میشی، مزاحمم داری خیلی دیدم -

 . بدم بهت حسابی و درست
 :گفت عصبی

  كنی؟می كارچی جااین تو -
 :گفتم و باال دادم رو ابروم تای یه
  داخل؟ بیام كنینمی دعوتم -

 چرخیدم و خونه داخل شتمگذا رو پام. احمق یساده. كنار رفت در جلوی از و كرد پوفی
 همون. صورتش توی خوابوندم محکم و باال آوردم رو مشتم یهو. ایستادم روشروبه. سمتش
 . شد بلند آرام جیغ صدای لحظه

 
 :گفتم عصبانیت با. كردمی ناله زیرلب و دماغش روی بود گذاشته رو دستش آرتان
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 آرادل

 قرمز خط آرادل گفتم بهت. ندادی گوش اما نکن درازتر گلیمت از رو پات بودم گفته بهت -
 كه بفهمونم بهت خودت زبون با اومدم منم. ندادی گوش بازم تو اما نشو؛ نزدیکش... منه

 . برداری آرادل سر از دست
 :گفت درد با
 . بیفته كثافت توی گیر آرادل ذارمنمی -

. بعق بکشه رو خودش ترس با شد باعث كه سمتش برداشتم قدم یه و زدم پوزخندی
 :گفتم و زدم ایقهقهه

 كتک ازم دوباره داری دوست خیلی زنی؟می اضافه زر ترسیمی سگ مثل وقتی چرا آخه -
  بخوری؟

 :گفت كردمی گریه كه طورهمون آرام
 . كنین بس خدا رو تو -

 آرادل كردم فکر لحظه یه برای آرام هایگریه دیدن با. افتادم آرادل یاد لحظه یه برای
 . هرومروبه
 آرادل این. بیرون دادم محکم رو نفسم. شد باز اخمم آرام دیدن با كه بودن هم شبیه قدراون

 و سمتش گرفتم رو ماشاره انگشت. شدم خیره آرتان به و گرفتم آرام از چشم خشم با. نیست
 :گفتم

 . كنمنمی برخورد باهات االن مثل دیگه كنیمی اضافه غلط داری بفهمم دیگه بار یه -
 :گفت عصبانیت با
 . بیفتی پام به دیدنش دوباره برای كه كنممی كاری یه... گیرممی ازت رو آرادل -
 :گفتم و كردم نگاه سرتاپاش به تمسخر با
 . بشی آدم نداری قصد اینکه مثل تو -
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. آرتان و آرام سمت رفتن بود لبشون روی كه لبخندی با. كردم اشاره هابچه به بعد و
 :گفتم و زدم كج لبخندی

 . بگذره خوش -
 بیرون صداشون تا بستم رو در و بیرون اومدم خونه از آرتان داددادوبی به توجه بدون بعد و

 . نیاد
 ماشینم سمت به. بیرون اومدم و كردم باز رو پاركینگ در. پایین اومدم هاپله از خوشحالی با

. بودم متنفر گرما از منم و بود گرم خیلی هوا. آوردم در سریع رو كتم. شدم سوار و رفتم
 رو كولرش و پایین دادم رو ماشین هایشیشه. افتادم راه و كردم روشن رو ماشین سریع
 . بشه عوض ماشین داخل هوای تا كردم روشن

 خیلی. بود صبح امروز یقهوه و دیشب نوشیدنی بودم خورده صبح دیروز از كه چیزی تنها
 . داشتم علی با كه قراری محل سمت رفتم ریعس. بود شده دیرم اما بودم گرسنه
*** 

 آرادل
 ازش خبری هم ما و نزد زنگ بهمون شهراد دیگه تماس، اون از بعد و بود گذشته روز سه

 كه كردممی نگاه تلویزیون یمسخره هایبرنامه به داشتم و بودم نشسته مبل روی. نداشتیم
 . شد خونه وارد میالد
 :گفت و سمتم گرفت رو یپاكت اخم با. سمتم اومد

 . اومده تو برای این -
 :گفت اخم همون با میالد. گرفتم ازش رو پاكت متعجب

 . عکسه چندتا كه گفتن شده، چک هابچه طرف از -
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. آوردم در رو داخلش هایعکس. كردم باز رو پاكت در رنگیكم اخم با. رفت كنارم از بعد و
 . شدم یرهخ هاعکس به و كردم خاموش رو تلویزیون

 رو هاعکس لرزیدمی كه هاییدست با. تپیدن به كرد شروع محکم قلبم و اومد بند نفسم
 . كردممی نگاه
 محکم رو اتاقش در و میالد اتاق سمت رفتم و شدم بلند جام از. هم تو رفت اخمام كم كم
 . كردم باز
 :زدم داد میالد به رو عصبانیت با
  چیه؟ عکسا این -

 كندن به كردم شروع عصبانیت و حرص با. گرفت ازم رو هاعکس و سمتم اومد متعجب
 . ـم*ـبـ*لـ پوست
 :گفت اخم با بهم رو میالد

 . شهراد به زنممی زنگ االن من... آرادل باش آروم -
 :زدم داد عصبانیت با
  باشم؟ آروم وضعیت این توی جوریچه -

*** 
 شهراد

 برداشت كنارش میز روی از رو گوشی بود كنارم كه رزیتا. كردم اخمی گوشیم زنگ صدای با
 . دستم داد و

 وصل رو تماس و كردم پوفی. زد زنگ دوباره كه كردم رد رو تماس خیالبی. بود میالد
 :گفتم و گوشم دم گذاشتم رو گوشی. كردم

  زنی؟می زنگ دوباره چرا. بدم جواب تونمنمی یعنی زنممی تماس رد وقتی -
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 :گفت عصبانیت با
 . فرستاده آرادل برای رو رزیتا و تو عکسای یکی شهراد... نیست مهم اینا االن -

 :گفتم اخم با و تخت روی نشستم سریع
  عکسا؟ كدوم چی؟ یعنی -

 :گفت حرص با و كرد پوفی
 عکس ازت كلی. بود گرفته برات رزیتا كه مهمونی همون. پیش روز سه مهمونی عکسای -

 گرفته خواب اتاق از هم شبقیه. بودن ـغـلت*بـ توی دخترا كه یهموقع مال بیشترش. گرفته
 . شده

 :گفت مکث با و
 بهش دروغ به حتی. نمیشه آروم میدیم توضیح براش هرچی. عصبیه خیلی آرادل شهراد -

 . كنهنمی باور اما ستگذشته مال عکسا این گفتم
 :گفتم عصبانیت با
  بندازی؟ بهشون نگاه یه بدی بهش رو عکسا اینکه از قبل تونستینمی تو -

 :گفت كالفه
  چیه؟ عکسا اون كه دونستممی باید كجا از من -
 :گفتم غلیظی اخم با
 عکس االنم. كنم كارچی باهاتون دونممی. مشهد برسم من كن صبر فقط میالد -

 . گرفتن عکس خونه كجای از ببینم كه بفرست برام رو چندتاشون
 رو دستش رزیتا. بود شده قطعهقطعه هامنفس عصبانیت شدت از. مكرد قطع رو تماس بعد و

 :گفت و مشونه روی گذاشت
  شهراد؟ شدهچی -
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 :گفتم عصبانیت با
  فرستادی؟ آرادل برای رو عکسا تو -
 :گفت تعجب با
  عکسا؟ كدوم -

 . برداشتم رو گوشیم و شدم بلند تخت روی از و كردم مشت رو هامدست
 این هم آرادل اینکه تصور. شدم ترعصبی بود فرستاده میالد كه ییهاعکس دیدن با

 تمركز كردم سعی و بیرون دادم محکم رو نفسم. كردمی مدیوونه داشت دیده رو هاعکس
 . كنم

. بودن شده گرفته آشپزخونه از چندتاشون. كردم نگاه بودن شده گرفته هاعکس كه جایی به
 شکلی مکعب سیاه جسم دیدن با. كردم نگاه هاكابینت ایج به. آشپزخونه سمت رفتم سریع

 دستگیره پشت از و سمتش رفتم. كردم اخمی بود شده وصل كابینت یدستگیره پشت كه
 . كردم پیدا هم رو دیگه دوربین تا سه هاعکس از گرفتن كمک با. كندمش

. بود دهش جمع خودش توی دیوار یگوشه ترس با كه رزیتایی سمت رفتم عصبانیت با
 . ایستادم روشروبه

 :گفتم نره باال كردممی سعی كه صدایی با و سمتش گرفتم رو هادوربین
  كنن؟می كارچی جااین اینا -
 :گفت ترس با
 . دونمنمی كن باور -
 :گفتم حالت همون تو. كنم كنترل رو خودم تا بستم رو هامچشم عصبانیت با
  باشن؟ تو یخونه توی باید اینا چرا بگو خوش زبون اب... رزیتا نکن ترمعصبی این از -

 :گفت و گریه زیر زد. كنه تحمل نتونست
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 همین برای كنه، بیرون سرش از رو تو فکر كه بفهمونم آرادل به خواستممی فقط من -
 . فرستادم براش رو عکسا

 :زدم داد و كوبوندم دیوار به رو مشتم عصبانیت با
 چه این. كنمنمی فکر اون به یعنی موندم تو پیش وقتی من كن، فکر یکم احمق یدختره -

  آخه؟ كردی كه بود كاری
. نیفتم تا دادم تکیه دیوار به رو دستم. بشه شل زانوهام شد باعث كه كشید تیر مـینه*سـ

 :گفت و بازوم روی گذاشت رو دستش گریه با رزیتا
 . خواممی معذرت من... خدا رو تو باش آروم -
 :گفتم آرومی دایص با
 خراب رو داشتم كه هاییبرنامه تمام تو لعنتی خوره،نمی من درد به تو خواستن معذرت -

 . كردی
 حتماً من مثل آدمی از آرادل. زمین روی نشستم و خوردم سر آروم و دادم تکیه دیوار به

 . شدمی متنفر
 :گفت و زد زانو كنارم رزیتا

 . ببخشید... شهراد -
 :گفتم و كردم پوفی

 . بیرون نیا نگفتم تا و ببند هم رو در. اتاقت تو برو... رزیتا برو -
 :زدم داد عصبانیت با كه نکرد كاری

 . برو -
 به سرمو. بست رو در و اتاقش سمت رفت. شد بلند جاش از و داد تکون رو سرش گریه با

 . بستم رو هامچشم و دادم تکیه دیوار
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 زندگیش كه كسی با فرقی چه من داشتم؟ باباش با فرقی چه االن من مگه. زدم پوزخندی
 به حواسم اصالً. زدم زنگ علی به گوشیم با. كردم باز رو هامچشم داشتم؟ كرد نابود رو

 :گفت آلودیخواب صدای با بوق چندتا از بعد. نبود ساعت
  شهراد؟ جانم -
 :گفتم نباشه بلند كردممی سعی كه صدایی و عصبانیت با
 . علی ریخته همبه زچیهمه -
 :گفتم غلیظی اخم با سکوت لحظه چند از بعد. كردم تعریف براش رو قضیه بعد و
  بگم؟ چی آرادل به -
 :گفت تاكید با
 . نکن تعریف براش اصالً رو واقعیت اما بکن؛ بکنی خوایمی كاری هر شهراد -
 :گفتم آروم و كردم مشت رو آزادم دست عصبانیت با
 گیر مگه قصدتون شما. میشم نابود دارم لعنتیا ـصم؟*قـ*بر سازتون به باید كی تا دیگه -

 دارم االن من خب نبینه؟ آسیب كسی راه این توی خوایننمی مگه نیست؟ رزیتا آوردن
 رو من ینابودشده زندگی جواب. كشهمی عذاب داره عاشقشم كه كسی... بینممی آسیب

  میدین؟ كدومتون
  نداره؟ اعتماد تو به آرادل مگه -

 :گفتم و دادم تکون رو سرم
 . داره -

 :گفت سریع
 . كنهمی باور حتماً قبله مال عکسا این بگی بهش اگه پس -

 :گفتم و زدم پوزخندی
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 آرادل

  كنم؟می كاری همچین من كنیمی فکر واقعاً -
 :گفت عصبانیت با و كرد پوفی

 العملعکس بعدش كه بدونی ایدب بگم فرمانده به خوایمی اگه شهراد، نداریم ایچاره -
 كه هم شبقیه و زندان توی افتینمی میالد هم و تو هم جوریاین. نمیده نشون درستی
 . بدی گوش حرفم به بهتره پس. دونیمی خودت
 :گفتم كالفه

  چی؟ بهش متنفر ازم اگه اما. پیشه چندسال مال عکسا گممی بهش... خبخیلی -
 :گفت آروم

. مرد باش آروم. نمیشه متنفر تو از شناسممی من كه آراییدل نمیشه،. رادشه نباش نگران -
 همچین وقتهیچ نداشتم ایمان بهت اگه. كنی درست رو چیزهمه تونیمی تو. بیا خودت به

 . دادمنمی بهت كاری
 :گفتم و كردم پوفی

 . كنم حل باید خودم رو بقیه گندكاری همیشه مثل. خب خیلی -
 :گفت و دكر ایخندهتک

 ملت. داداش باشه ساعت به حواست بزنی زنگ خواستی بعد یدفعه درضمن... گرم دمت -
 . خوابنمی شبا. كشننمی خوابیبی تو مثل
 :گفتم و دادم تکون رو سرم

 . زنممی زنگ بهت شب اولمه دفعه خوبه حاال بابا، خب -
 دلش از برو پاشو پس. كردی عواد رو رزیتا كه مطمئنم االنم... باشه حواست صورت هر در -
 . خداحافظ فعالً. بیار در



 

 

743 

 

  نوازش رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 آرادل

 سمت رفتم. شدم بلند جام از. كردم قطع رو تماس و گفتم خداحافظی زیرلب. زدم پوزخندی
 . كردم باز آروم رو در و اتاق
 كه كشیدم دراز كنارش. سمتش رفتم. بود بسته رو هاشچشم و بود كشیده دراز تخت روی
 . خوابید بهم پشت و مخالف متس برگردوند رو روش

 با كه كردم ـغـلش*بـ پشت از. شدنمی اما قهری كه درك به بگم خواستمی دلم قدرچه
 :گفت اخم

 . بخوابم خواممی شهراد نکن -
 :گفتم اخم با و گذاشتم ششونه روی آروم رو دستم

 رو كارا این ناال همین بهتره پس. نداره وجود برات برگشتی راه دیگه كنی قهر بخوای -
 . بیای راه باهام و كنار بذاری

 :گفت و سمتم برگشت اخم با
 . نیست آدم مثل كردنتم خواهیمعذرت -

 . نگفتم چیزی و زدم كجی لبخند
*** 
 راننده. برداشتم عقب صندوق توی از رو چمدونم. شدم پیاده ماشین از و دادم رو راننده پول

 بودم رسونده رو خودم پرواز اولین با كارهام شدن مومت از بعد. شد رد كنارم از و زد بوقی
 . بودم خونه در جلوی االنم و مشهد
 كرد پوفی كه كردم نگاهش غلیظی اخم با. بیرون اومد میالد و شد باز خونه در لحظه همون

 :گفت و
 . نبود حواسم. خواممی معذرت -

 :گفتم خشم با شدممی رد كنارش از كه طورهمون
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 . زندان بیفتم خاطرتبه نمیاد خوشم هیچ. كن جمع بیشتر رو حواست بعد به این از -
 و كشیدم عمیقی نفس. دستگیره روی گذاشتم رو دستم. خونه سمت افتادم راه بعد و

 . بستم رو هامچشم
 خوشحال و بلند نسبتاً صدایی با و شدم خونه وارد. كردم باز رو در و زدم مصنوعی لبخندی

 :گفتم
 . اومدم من خونه؟ اهل -

 :گفت و بیرون اومد آشپزخونه از خوشحالی با ربابه
 . عزیزم اومدیخوش -
 :گفتم و زدم بهش لبخندی. سـیـد*ـو*بـ رو مگونه بعد و
  ربابه؟ خوبی -

 :گفت گرفتمی دستم از رو چمدونم كه طورهمون و داد تکون رو سرش
 . پسرم خوبم -

 :گفت دید رو نگاهم وقتی ربابه. ودنب. چرخوندم خونه دورتادور رو نگاهم
 . عصبیه دستت از خیلی كه باشه حواست فقط. اتاقشه توی -

 اما اتاق داخل برم بده اجازه موندم منتظر و زدم در. اتاقش سمت رفتم و دادم تکون رو سرم
 . نگفت چیزی

 رو سرش و بود نشسته تختش روی. كردم باز رو اتاقش در و انداختم باال ایشونه خیالبی
 . بود گرفته هاشدست توی

 روی كنارش. سمتش رفتم. كنه نگاهم كه نیاورد باال رو سرش حتی بستم، رو اتاقش در
 :گفت آروم و كنار كشید رو خودش كه نشستم تخت

 . شهراد بیرون برو -
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 :گفتم كالفه. كنم آروم رو خودم تا كشیدم عمیقی نفس. كردم مشت رو هامدست
 . بوده پیش چندسال مال دیدی كه عکسایی -

 :گفت و خندید عصبی. برداشت سرش روی از رو هاشدست
 . میگی دروغ -
 :گفت مکث با و
  افتادم؟ كی یاد دیدم رو عکسات وقتی دونیمی -

 :گفت و زد پوزخندی. نگفتم چیزی
 ویجل آوردی رو آرام هایـیانـت خــ... كردی زنده برام رو بابام كارای عکسا این با تو -

 . چشمم
 :گفت و گرفت هاشدست توی رو سرش و داد فشار هم روی محکم رو هاشچشم بعد و

 …رزیتا با نمیشه باورم. شهراد نمیره بیرون ذهنم توی از تصوریشون -
 چیزهمه خیالبی بود كنارم رزیتا اگه. بودم عصبی و كالفه. نزد رو هاشحرف یادامه
 . كشتمشمی شکبی و شدممی

 :گفتم آروم

 . پیشه چندسال مال عکسا اون …آرادل -
 :گفت و كرد اشاره بیرون به. كرد باز رو اتاق در. شد بلند جاش از
 برام شروین و بابام كه مزخرفی گذشته یاد دیدنت با خوامنمی... شهراد بیرون برو فعالً -

 . بیفتم كردن درست
 تا دادممی فشار هم روی محکم رو هامدندون. شدم بلند جام از و كردم مشت رو هامدست
 وارد. كردم بازش و رفتم در سمت به. بیرون اومدم اتاقش از سریع. نیاد بیرون دهنم از حرفی
 :گفتم عصبانیت با میالد به رو رفتممی خروجی در سمت به كه طورهمون. شدم حیاط
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 . نباشم عصبی االن شدت به برگشتم وقتی كن دعا -
 ماشینم سمت به سریع. شدم كوچه وارد. كردم باز رو در و گرفتم فربد از رو ماشینم ریموت

 فرمون به محکم رو مشتم. افتادم راه باالیی سرعت با و كردم روشنش. شدم سوارش و رفتم
 :گفتم زیرلب عصبانیت با و كوبوندم

 . كشمتمی خدابه... رزیتا كشتمتمی -
 رو فرمون مدیگه دست با و بود بوق روی مدست یه. شدممی رد سرعت با هاماشین كنار از

 . كردممی كنترل
. خونه برگردم تونمنمی شب اوضاع این با بودم مطمئن. كنم خالی رو عصبانیتم خواستممی

 ماشین و ترمز رو زدم سریع. ماشین جلوی پرید پسربچه یه یهو كه رفتممی سرعت با داشتم
 ترمز دیرتر ذره یه اگه. شدم خیره پسره به مزدمی نفسنفس كه طورهمون. داشتم نگه رو

 بود شده سنگین بدنم انگار. بود كم كردنم تصادف فقط روز این توی. بود مرده االن زدممی
 . نه یا خوبه حالش ببینم تا بشم پیاده ماشین از تونستمنمی و

 پسره اینکه دیدن با. زدنمی بوق هاماشین و بود شده درست كوچیکی ترافیک سرم پشت
 هم من. كنار رفت ماشین جلوی از سریع پسربچه. بیرون دادم محکم رو نفسم خوبه حالش

 رو سرم. داشتم نگه خیابون كنار رو ماشین جلوتر یکم. افتادم راه و گاز روی گذاشتم رو پام
 . بستم رو هامچشم و فرمون رو گذاشتم

*** 
 آرادل
 بلند تختم روی از. اومدنمی بیرون از اییصد هیچ و بود گذشته شهراد رفتن از ساعتی چند
 :گفتم ربابه به رو اخم با و بیرون اومدم اتاقم از. بود شب ده. كردم نگاه ساعت به. شدم

  گذاشتی؟ كجا رو شهراد چمدون -
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 ببینم خواستممی. نشستم چمدونش كنار و شدم اتاقش وارد سریع. كرد اشاره اتاقش به
 این یعنی كه بود اگر. نه یا هست چمدونش داخل ودب تنش عکس توی كه هاییلباس

 هاعکس اون و گفته راست شهراد یعنی كه نبود هم اگر... پیشه روز چند مال هاعکس
 . قبله سال چند به مربوط

 از بعد كه بودم لباس اون دنبال. بیرون ریختم رو هاشلباس تمام و كردم باز رو چمدونش در
 بهم راحت قدرچه. زدم پوزخندی و گرفتم دستم توی رو لباس. كردم پیداش گشتن كلی
 . زمین روی انداختم رو لباس و شدم بلند جام از. گفت دروغ

 پیدا رو لباس من كه بفهمه میشه اتاقش وارد وقتی خواستممی. نکردم مرتب رو چمدونش
 قفلش و تمبس رو در. شدم خودم اتاق وارد و بیرون اومدم اتاق توی از افتاده سری با. كردم
 كسی. كردممی حس كامالً رو گلوم توی بغض سنگینی. تختم روی انداختم رو خودم. كردم

 . نداره دوستش بود گفته بهم كه بود كرده پر زنی با رو تنهاییش هایشب داشتم دوستش كه
 تا دادم قورت رو دهنم آب. بخوره سر چشمم كنار از اشکی قطره شد باعث كه زدم پوزخندی

 . آوردمی فشار بهم بیشتر لحظه هر انگار اما بره؛ بین زا بغضم
 و ممعده روی گذاشتم رو دستم. بشه بلند صدام شد باعث كه كشید تیر ممعده لحظه همون

 كشیدم عمیقی نفس. شد سرد بدنم كم كم. بستم محکم رو هامچشم. شدم جمع خودم توی
 كنار هامچشم جلوی از هم لحظه یه مبود دیده كه هاییعکس تصویر. كنم آروم رو خودم تا

 :اومد میالد نگران صدای بعد و شد زده اتاقم در. رفتنمی
  ؟ خوبی آرادل... آرادل -

 عرق اما بود سرد سردِ بدنم. بشه بلند گفتنم آخ صدای شد باعث كه كشید تیر شدید ممعده
 . بودم كرده
 :گفت و سمتم اومد گرانین با. داخل اومد میالد و شد باز محکم اتاق در یهو
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  بشی؟ بلند جات از تونیمی -
 رو شالم و مانتو و شدم بلند جام از میالد كمک با. دادم تکون مثبت نشونه به رو سرم آروم

 . پوشیدم
 بود نشسته اشک توش كه هاییچشم با ربابه. برم راه تا كرد كمکم و گرفت رو دستم میالد

 :گفت میالد به رو
 . شهراد به بزنم زنگ میرم من -

 خواستمنمی كه نبودن متوجه چرا. نداشتم كردن مخالفت نای كه بودم حالبی قدران
 ! ببینمش؟

 نگهم میالد كه زمین بخورم بود مونده كم چندبار. بیرون اومدیم خونه از میالد همراه به
 میالد مکك با. كشیدمی تیر شدت به ممعده و رفتمی گیج سرم. بود بد خیلی حالم. داشت
 . بیمارستان بریم تا شدم ماشین سوار
 . باشم آروم كردم سعی و دادم تکیه صندلی پشت به رو سرم

*** 
 شهراد
 خیابون كنار اینکه از بعد. كشیدم سر نفس یه رو داخلش مایع و برداشتم جلوم از رو لیوان

 . گرفته مهمونی شخونه توی آرش فهمیدم كه باشگاه بودم اومده بشه بهتر حالم تا ایستادم
 موندن از بهتر خیلی آرش یخونه حداقل. كردم قبول هم من و شخونه برم كرد دعوت ازم
 . بود شدن عصبی و باشگاه تو
 :دادم جواب و كردم پوفی. بود خونه از تماس. كردم اخمی گوشی زنگ صدای شنیدن با
  بله؟ -
 :گفتم عصبی و ننگرا. توهَم رفت هاماخم ربابه گریه صدای شنیدن با
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 شده؟چی كنی؟می گریه چرا ربابه؟ -
 :گفت گریه با
 . خونه نزدیک بیمارستان برسون رو خودت هستی هرجا -

 :گفتم نگران و شدم بلند جام از سریع
  چرا؟ بیمارستان -
 . بیمارستان بردش میالدم. شد بد خیلی حالش آرادل -
 . افتممی راه االن خبخیلی -
 رو آدرس اینکه از بعد. خواستم آدرس ازش و میالد به زدم زنگ. كردم قطع ور تماس بعد و

 كنم خداحافظی ازش تا آرش سمت رفتم و كردم قطع رو تماس فهمیدم
*** 

 آرادل
 دیدن با. كردم باز رو هامچشم كنهمی بازی دستم هایانگشت با داره كسی اینکه حس با

 كه بیرون بکشم دستش از رو دستم خواستم. كردم اخمی شهراده دست توی دستم اینکه
 :گفت غلیظی اخم با و گرفت رو دستم مچ محکم

 . نگیر ازم رو خودت اما بکن بکنی قهر خوایمی -
 زده كه مسکنی خاطربه. بیرون رفت بیمارستان اتاق از دید جوریاین رو وضعیت كه میالد
 . بود كنارم شهراد بودم شده بیدار كه حاال و بود بـرده خوابم بودن

 :گفتم و شدم عصبی
 خوب باهات داری انتظار وقتاون... میگی دروغ بهم و كنیمی نگاه من هایچشم تو -

  كنم؟ رفتار
 :گفت اخم با
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  گفتم؟ دروغی چه من -
 :گفتم و كردم ایخندهتک ناباور

  گفتی؟ بهم دروغی چه دونینمی واقعاً -
 و كشید تیر ممعده كه بگم چیزی خواستم عصبانیت اب. داد تکون منفی ینشونه به رو سرش
 رو هامشونه شهراد. بستم درد با رو هامچشم و ممعده روی گذاشتم رو دستم. شد خفه صدام

 . بکشم دراز تا عقب داد
 :گفت عصبانیت و نگرانی با
 . كنیمی كارچی خودت با داری ببین... لعنتی باش آروم -

 و نگرانش نگاه به توجه بدون. بشم آروم تا كشیدم عمیقی سنف و كردم باز رو هامچشم
 :گفتم رنگیكم اخم با دردم

  گفتی؟ دروغ بهم چرا. دیدم چمدونت توی رو بود تنت عکس توی كه لباسایی من -
 :گفت جدیت با و زد زل هامچشم توی. كرد نزدیکم كمی رو خودش

  نکن؟ باور رو دیدی رزیتا و نم بهراجع چشمت با كه چیزی هر نگفتم بهت من مگه -
 :گفت و كرد اخمی. دادم تکون رو سرم آروم

 باهاش اگه... كن بیرون ذهنت از هم رو دارم دوست رو رزیتا من اینکه فکر پس -
 زحمت براش هاسال كه انتقامی اون به كه بود این برای فقط داشتم ایـه*ـطـ*ابــ*ر

 شاید. آرادل بدم بهت تونمنمی توضیحی هیچ ناال بگم باید هم دروغم برای. برسم كشیدم
 . بگم رو چیز همه برات بعداً
 :گفت و كرد پوفی. نه یا كنم باور رو هاشحرف دونستمنمی. كردم نگاهش فقط

 . نکن نگاهم جوریاین -
 :گفتم آروم و گرفتم ازش چشم
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 دیگه. رفتیگ من از رو آرامش االنم... نداشتی آرامش خودت فقط پیش روز چند تا -
 . شدی جوری یه... كرده تغییر نگاهت رنگ. ایغریبه كنممی حس. شهراد شناسمتنمی

 :گفت و زد پوزخندی
 . شناختیمی كه شهرادی همون میشم بگذره كه روز چند... نیست چیزی -

 :گفتم زیرلب و كردم پوفی. چشمم جلوی اومدن هاعکس تصویر دوباره. نگفتم چیزی
 . مونهمی یادش رو چیزهمه كه من ذهن این به لعنت -
 دادم ترجیح همین برای كشیدممی عذاب بیشتر گفتنمی چیزی وقتی. نزدم حرفی دیگه و

 . كنم سکوت
 :گفت و كرد اخم یهو كه كردمی بازی دستم هایانگشت با داشت خیالبی شهراد

 . نخوردی هیچی كه روزه دو االن گفته بهم ربابه -
 :گفتم كوتاه و پایین انداختم رو سرم. رفتمگ ازش رو نگاهم

 . نداشتم میل -
 :گفت و كرد پوفی

 . آرادل شدی ضعیف …خودت با رو كار این نکن -
 :گفت و كرد نگاه هامچشم تو. باال گرفت رو سرم حرص با. نگفتم چیزی

  چیه؟ من با مشکلت تو -
 :گفتم تعجب با
 . ندارم باهات كاری دیگه كه من -
 :گفت ریزشده هایچشم با
 . میره راه اعصابم روی داره گیریمی ازم رو نگاهت هی اینکه و دادنت جواب كوتاه همین -

 :گفتم و زدم زل هاشچشم تو. نزدیکش بردم رو سرم
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  خوبه؟ -
 :گفت خبیثانه لبخندی با
 !عالیه -

 رو ستشد. كرد نزدیکم رو صندلیش كمی. عقب بردم رو سرم و كردم نثارش پررویی زیرلب
 . كرد نگاهم خیره و شچونه زیر گذاشت

 :گفتم تعجب با
  كنی؟می نگاه جوریاین چرا -

 :گفت و نزدیک آورد كمی رو سرش
  مشکلیه؟. كنممی دلتنگی رفع دارم -

 :گفتم و كردم ریز رو هامچشم
 . كرد دلتنگی رفع میشه هم دور از -

 :گفت و انداخت باال ابرویی. بود وجب کی تقریباً صورتمون یفاصله چون زدم رو حرف این
 خراب اگه كه بینممی رو موهام چشمات توی از دارم! ـگر*ـیـ*جـ ستبهانه دلتنگی رفع -

 . كنم مرتبشون بودن
 . پررویی خیلی -

 :گفت و عقب برد كمی رو سرش
  ببینم؟ هست اجازه حاال -
 :گفتم و كردم اشاره موهاش به
 . همرتب موهات. نباش نگران -
 . ببینم خودم باید نچ -
 :گفتم سکوت لحظه چند از بعد و زدم زل هاشچشم تو. نزدیک آورد رو سرش دوباره بعد و
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  دیدی؟ رو موهات راحت دیگه االن خوبه؟ -
 :گفت و داد تکون رو سرش

 . آره -
 به كرد شروع محکم قلبم. هامـب*لـ سمت رفت نگاهش كه عقب ببره رو سرش خواست

 سرم كه دادنمی فرمان اصالً مغزم لحظه اون. هامچشم به رسید و باال اومد گاهشن. تپیدن
 . عقب ببرم رو

 شهراد نگاه. بود قلبم محکم كوبش صدای اومدمی كه صدایی تنها. بود ایستاده زمان انگار
 . پایین رفت كمی دوباره
 شهراد. داخل اومد میالد و شد باز محکم اتاق در لحظه همون كه ترنزدیک آورد رو سرش
 . سرِجاش نشست حرص با و عقب برد رو سرش آروم خیلی
 :گفت و چرخوند بینمون رو نگاهش. ایستاد كنارمون میالد

  خوردین؟ رو همدیگه یا سالمین -
 :گفت و كرد نگاهش چپچپ شهراد

  داخل؟ بیای دیرتر شدنمی -
 :گفت تعجب با میالد

  چرا؟ -
 :گفتم سریع و كردم خطر احساس كه بزنه حرفی تخواس خبیثش لبخند با شهراد

 !زد حرفی یه جوریهمین. هیچی -
 :گفت و كرد نگاه بهمون مشکوك میالد. خنده زیر زد شهراد

  چیه؟ قضیه -
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 طورهمون شهراد. بودم نشده آروم و تپیدمی محکم هنوز قلبم. شدم خیره شهراد به حرص با
 :گفت شل نیش با كردمی نگاه بهم كه
 . هیچی -

 لحظه یه برای. بودم شهراد هایحرف و هاعکس اون فکر توی. نکرد اصرار دیگه هم میالد
 هم دیگه دخترهای با رو داره من با كه رفتاری همین شهراد نکنه كه زد سرم به فکر این
 برای اما شدم؛ نگاهش و هاحرف یوابسته و میارم در بازیجنبهبی دارم كه منم این و داره
 . افتادم دیدمی مهمونی توی كه دخترهایی با شهراد رفتار یاد لحظه یه

 هاعکس توی كه چیزی اما گشتن؛نمی بر دیگه و رفتنمی كه كردمی اخم بهشون آنچنان
 . داشت فرق بودمدیده من كه چیزی با خیلی بود

 اینا كه ودب گفته شهراد هم طرفی از خب اما كردم؛می خطر احساس داشتم جورایی یه انگار
 رو من واقعاً بابام مثل باشه آدمی یه هم شهراد اینکه فکر حتی. انتقامشه خاطربه همه
 داشت گذرونده رزیتا با رو هاشب این شهراد اینکه فکر. داشتم بدی حس. ترسوندمی

 . كردمی مدیوونه
 اینا تمام گفتمی شهراد. بیام كنار تونستمنمی مسئله این با اومدممی كنار هرچی با

 . كنم قبول رو حرفش این خواستمنمی انگار اما بده؛ توضیح تونهنمی و ستنقشه
 و كرد نگاه بهم شهراد. بیرون بود رفته اتاق از میالد. اومدم خودم به در شدن بسته صدای با
 :گفت اخم با
 . بگو -
 :گفتم تعجب با
  رو؟ چی -
 . خورهمی رو مغزت داره كه چیزایی اون -
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 عمیقی نفس ترسم؟می ازت گفتممی ندارم؟ اعتماد بهت دیگه گفتممی بهش؟ گفتممی چی
 :گفتم و كشیدم شدنم آروم برای

 من با كه رفتاری تمام كنممی حس چون جوریه؟چه واقعیت شخصیتِ بدونم خواممی -
 !بوده مصنوعی شهمه داشتی

 . میشی متنفر ازم بگم بهت اگه -
 :گفتم اخم با
 . بگیرم تصمیم احساساتم برای ودمخ بذار -

 :گفت و بیرون داد محکم رو نفسش
 . كردم حذف رو جاهاییش یه فقط. نگفتم دروغ بهت مگذشته بهراجع من -

 :گفت و كرد مکثی
 ناخودآگاه دخترا شدمی باعث داشتم كه غروری و سردی... بابات مثل بودم یکی منم -

 كردممی فکر بهش كه هم چیزی تمام... نبود مهم مبرا اصالً دخترا احساسات. بشن نزدیکم
 . آوردممی دست به مخالفم جنس با كه بود هاییخوشی

 :گفت مکث با و
 دونستممی خوب. داشتم زبون چون كنه؟ ازدواج من با شد حاضر چرا رزیتا كردی فکر -

 برای. دبو گذاشته تاثیر عادیم زدن حرف روی قضیه همین. بشن جذبم دخترا كنم كارچی
 كاری من كردمی فکر. شد جذبم بود مغرور حال عین در و خراب دختر یه كه رزیتایی همین
 بکنه؛ خوادمی دلش هركاری اونم میدم اجازه بهش و خودم خوشیِ دنبال میرم. ندارم بهش

. خواستممی خودم برای فقط رو اون و بودم رزیتا عاشق خودم خیال به من. نبود طوراین اما
 . دونیمی خودت كه هم شبقیه

 :گفت تفاوتبی و انداخت باال ایشونه
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 برام بابام كه بود اجباری و لجبازی روی از شهمه داشتم گذشته توی من كه رفتاری -

 تا مهمونی برم شبا تونممی كنم تسلیم رو بابام اینکه برای كردممی فکر …بود كرده درست
 . شدم غرق خوشی توی اما بکنه؛ خطر احساس بابام

 :گفت مکث با و كرد پوفی
 اگه. داری فرق برام همه با تو. بود صادقانه داشتم باهات من كه رفتاری كن باور آرادل -

 بدم نشون بهشون كه بود این خاطربه شهمه كردم ـغـل*بـ رو دخترا عکسا توی دیدی
 بهشون ایدب. نکرده فرقی هیچ االن شهراد با دیدنمی گذشته توی كه شهرادی اون
 آدم بکنن، خطر احساس باید من طرف از هنوزه كه هنوزم و نکردم تغیر هیچی فهموندممی

 متنفر من از بودم قبل آدم اگه كه دونممی اینم و... كنهمی بدتر رو حالم شدنم قبلی
 . شدیمی

 :گفت و كرد نگاه هامچشم توی. گرفت رو سردم هایدست
 برای. بذاری هستم من كه جایی رو پات حتی نیستی ضرحا مطمئنم بشم قبلی آدم اگه -

 عکسا اون فرستادن با اما نشی؛ متوجه تو تا بدم انجام مخفیانه رو كارام بودم مجبور همین
 عوض كالً من به نسبت دیدت و بودم آدمی جورچه من فهمیدی تو. شد خراب چیزهمه
 راحت خیلی بخوام اگرم خب اما مگرفت فاصله گذشته از... آرادل همینم من خب اما. شده
 . بشم قبلی شهراد تونممی

 :گفتم آروم
 . چیزهمه به زنهمی گند و میاد گذشته بفهمم رو آرامش معنی میام هروقت -
 :گفتم و زدم تلخی لبخند بعد و
 از بد هایخاطره تمام دادیممی فشارش هروقت كه بود دكمه یه سرمون روی كاشکی -

 . رفتمی بیرون ذهنمون
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 :گفتم و خندیدم كه بگه چیزی خواست
... بره یادم چیزهمه كالً تا كنممی درمانیشوك میرم كنم؟ استفاده دكمه از چرا اصالً -

 كه چیزی به من شدن ناراحت و عصبی گرفتن نظر در بدون تونیمی توهَم جوریاین
 . برسی خوایمی

 :گفت كالفه
 . آرادل كن بس -
 :گفتم عصبانت و حرص با
 میدی انجام مخفیانه داری كه كارایی بهراجع كلمه یه خوامنمی حتی دیگه اما خب؛خیلی -

 چه زندگیت و خودت با داری ببینم خوامنمی. نفهمی به بزنم رو خودم خواممی اصالً. بشنوم
 بیرون خونه از رفتی اگه. بری و بیای خوادمی دلت هروقت تونیمی تواَم. میدی انجام كاری

 هركاری برو. نمیشم نگرانت دیگه... نمیگم بهت هیچی دیگه من برنگشتی هم ماه یه تا و
 ...بده انجام خوادمی دلت

 :دادم ادامه تاكید با
 .ندارم باهات كاری هیچ دیگه من -
 :گفت عصبانیت با
 !آرادل میشی پشیمون حرفات این زدن از -
 كه بودم مطمئن. بیرون دادم محکم رو فسمن. بیرون رفت اتاق از و شد بلند جاش از بعد و

 اذیتش هامحرف دونستممی. باشم تفاوتبی بهش نسبت تونستمنمی. نشم نگرانش تونمنمی
 . موندمی دلم روی گفتمنمی اگه اما كرده؛

 . بره پیش تونهمی كجا تا روشش این با ببینم خواستممی
*** 
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 شهراد
 تا خونه نرم مدت یه كه كردمی فکر این به و زدممی قدم خودم برای هاخیابون توی داشتم
 . بشه راهروبه چیزهمه

 بعد باشه آرامش با خانوم یآینده تا كردممی رو سعیم تمام داشتم من. زدم حرصی پوزخندی
 . نیست مهم براش هیچی دیگه میگه من به وقتاون
 سریع صدا. ایستادم امسرِج جیغ صدای شنیدن با. زدم ضربه بود پام جلوی كه سنگی به

 قدمی بوده توهم اینکه فکر با. نبود كسهیچ. كردم نگاه بر و دور به غلیظی اخم با. شد قطع
 . اومد جیغ با همراه گریه صدای دفعهاین كه برداشتم

 ترنزدیک هرچی. رفتم اومدمی جیغ صدای كه سمتی به و بیرون دادم رو نفسم عصبانیت با
 . شنیدممی بهتر رو دادمی فحش كه كه یپسر آروم صدای شدممی
 مچاله خودش توی و بود نشسته زمین روی كه دختری دیدن با. شدم تاریک یكوچه وارد
 توی چاقو. بود ایستاده كنارش كه پسری سمت رفت نگاهم. شد ترغلیظ اخمم بود شده

. باال دادم ور ابروم تای یه. بود دیدن قابل هم فاصله این از روش خون رد و بود دستش
 . عصبانیتم كردن خالی برای بشه بهونه یه تونستمی باهاش كردن دعوا و پسره زدن كتک
 :زد داد عصبانیت با و كرد اخمی دیدنم با پسره

 . جااین از برو -
 :گفتم و برداشتم سمتشون به قدمی خیالبی
 . بکشه چاقو ترهضعیف ازش كه كسی روی آدم نیست درست -

 :گفت خشمگین
 . كنم اذیتش چاقو با دارم دوست زنمه -
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 اشکی هایچشم با. ببینم پسره حرف این به نسبت رو العملشعکس تا كردم نگاه دختره به
 . داد تکون منفی نشونه به رو سرش آروم و كرد نگاه بهم
 :گفت و سمتم گرفت سریع رو چاقو كه شدم نزدیک پسره به. نیست زنش كه یعنی این

 . جلو نیا -
 آوردم رو پام سریع حركت یه تو. كشیدم ـم*ـبـ*لـ یگوشه به رو دستم و زدم وزخندیپ

 تا. زمین رو بیفته و بشه ول دستش از چاقو شد باعث كه دستش مچ به زدم محکم و باال
 صدای و عصبانیت با. گرفتم رو شیقه محکم و سمتش رفتم سریع بیاد خودش به پسره

 :گفتم آرومی
 . بشی پشیمون كردی كه كاری از سگ مثل مكنمی كاری یه -
 نشست مشونه روی كسی دست لحظه همون. صورتش توی كوبوندم محکم رو مشتم بعد و
 :اومد علی عصبی صدای بعد و
 . شد له دماغش... شهراد وراون برو بیا -

 و دختره سمت رفت بود سرش چادر كه خانومی یه. عقب كشیدم رو خودم و كردم پوفی
 كه پیچوند محکم و گرفت رو دستش. پسره سمت رفت هم علی. بشه بلند ردك كمکش

 . بزنه داد پسره شد باعث
 :گفت خانومه به رو عصبانیت با و زد دستبند هاشدست به
 . ببرن رو اینا بیان بده خبر هابچه به -

 صحبت به كرد شروع و ایگوشه رفت دستش توی سیمبی با و داد تکون رو سرش خانومه
 . ردنك

 :گفت و دوخت بهم خشمگینشو نگاه علی
  نه؟ مگه. داری دوست دردسر خیلی -
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 :گفتم اخم با حرفش به توجه بدون
 !كنی تعقیبم نبود قرار -

 :گفت حرصی
 . تسر رو بریزن داره امکان آن هر شهراد؟ فهمینمی چرا -

 :گفتم و زدم پوزخندی
  ترسونی؟می مرگ از رو من -

 :گفت و كرد پوفی
 . كنیمی رو خودت كار آخرشم چون. نداره ایفایده هیچ تو با زدن حرف -
 :داد ادامه مکث با و
 . كنمنمی تعقیبت دیگه -
 :گفتم تمسخر با
 . كنیمی لطف -

 . برداشتم عقب سمت به قدمی. شدن كوچه وارد رنگمشکی سمند دوتا لحظه همون
 و ماشین یه سوار چادری خانوم اون و خترهد. بیرون اومدن سرباز دوتا و شدن باز ماشینا در

 :گفت و مشونه به زد رو دستش علی. شدن ایدیگه ماشین سوار بقیه
 . نباش نگران میشه، درست چیزهمه -
 سمت افتادم راه خیالبی و گرفتم ازشون چشم. داخل نشست و رفت ماشین سمت به بعد و

 . خیابون
 در جیبم توی از رو گوشیم. شدن رد كنارم از سرعت با لحظه چند از بعد هم سمند دوتا اون

 . آوردم
 :داد جواب سریع. گرفتم رو میالد یشماره
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 آرادل

 . نیومدی خونه دیشب از دیوونه؟ تو كجایی -
 :گفتم حرفش به توجه بدون

  كردن؟ مرخص دیشب رو آرادل -
 خوایمی. خونه بیا هم تو. چیه مشکلش دقیقاً ببینن تا گرفتن آزمایش ازش قبلش اما آره؛ -

  بدی؟ كشتن به رو خودت
 :گفتم عصبانیت با
 حرفا این بس از شدم خسته دیگه نباشین؟ نگرانم قدران و بردارین من سر از دست میشه -
 چیزی و بیارین طاقت تونینمی ببینم. بذارین خودم حال به رو من مدت یه. شنیدم ازتون رو

 !نه یا نگین بهم
 دونستممی اگه. جیبم توی گذاشتمش و كردم خاموش رو گوشیم. كردم قطع رو تماس بعد و
 . ذاشتممی جااون پامو عمراً ریزهمی همبه چیزهمه قدران تهران به رفتنم با

 به جوریاین. كنم كنترل رو چیزهمه بتونم تا باشم خودم برای فقط مدت یه خواستممی
 علی با مـطه رابـ بودم مطمئن. كنن آروم رو خودشون تا دادممی فرصت علی و میالد آرا،دل

 آرادل مورد در اما بوده؛ قبالً كه چیزی اون به گردهبرمی چیز همه و میشه درست میالد و
 نشون العملیعکس چه خونه برگردم شدنم غیب این از بعد اگه دونمنمی واقعاً. داشتم شک
 . دهمی

 آدم یه چشم به رو من االن كه بود آرادل مهم. نبودن مهم برام علی و میالد اصل در یعنی
 . دیدمی دیگه
 . مونده هابدبختی این پایان تا دیگه ماه نه هنوز كه كردم فکر این به و كشیدم عمیقی نفس
*** 

 آرادل
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 آرادل

 بعد هفته یک
 از خبری هیچ كه بود هفته یک. كردممی نگاه بیرون به داشتم و بودم ایستاده پنجره كنار

 آروم رو خودم تونستمنمی كردممی هركاری. من جز نبود نگرانش كسهیچ. منداشتی شهراد
 . بودم پشیمون بودم زده بهش بار آخرین كه هم هاییحرف از. كنم
 فکر با. شد باز اتاقم در. زدنمی غیبش جوریاین زدمنمی بهش رو هاحرف اون اگه شاید
 . ندادم نشون العملیعکس هیچ... و نباشم نگران كه بگه بهم خوادمی و میالده اینکه

 بند نفسم. شد ـه*ـقـ*ـلـ*حـ دورم یکی دستای كه كردممی نگاه بیرون به داشتم خیالبی
 . اومد

 :اومد گوشم كنار از دقیقاً شهراد آرومِ صدای
  باشی؟ خودت مواظب بود قرار جوریاین -

 آروم و رفت بیرون ذهنم از یزچهمه یهو صداش شنیدن با انگار. بستم آرامش با رو هامچشم
 . شدم

 :گفتم آروم. بود دلخور. كردم نگاه هاشچشم توی. سمتش چرخیدم
  بودی؟ كجا مدت این -
 . خیابونا تو -
  رفتی؟ چرا -

 :گفت آروم
 . بدم كردن فکر فرصت تونهمه به خواستممی -

 :گفتم و زدم پوزخندی
 . نذاشتی هیچی من برای نگرانی جز اما -
 :گفت اخم با
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 آرادل

  نشی؟ من نگران دیگه نشد قرار مگه -
 :گفتم ریزشده هایچشم با
 . زدم بهت بودم عصبی چون رو حرفا اون كه دونیمی خودتم -
 :گفتم و زدم شـینه*سـ به آرومی مشت بعد و
 . نرو خبربی جوریاین دیگه -

 :گفت و زد تلخی لبخند
  دادی؟می زهاجا بهم مگه برم خواممی گفتممی بهت اگه -

 :گفتم و انداختم باال ابرویی
 . دادمنمی اجازه صددرصد -

 :گفت و كرد ـغـلم*بـ محکم یهو بعد و كرد مکث لحظه چند

 . بود شده تنگ برات دلم قدرچه …خدا آخ -
 :گفتم و كردم ایخندهتک

 . دیوونه شدم له -
 :گفت خنده با و سـیـد*ـو*بـ رو موهام روی

 . كنم ـغـل*بـ محکم رو مبچه بابای خوادیم دلم. شو هیس -
 هایچشم با كه طورهمون میالد. شدم جدا شهراد از سریع میالد یسرفه صدای شنیدن با

 :گفت كردمی نگاهمون ریزشده
 . ستآماده شام -

 :گفت و میالد سمت كرد پرتش برداشت، رو تختم روی بالش حرص با شهراد
 !ایمی بدموقع همیشه كه روحت تو -

 :گفت و گرفت رو بالش خنده با میالد
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 آرادل

 . ـر*ـگـ*ـیـ*جـ نخور حرص -
 . دنبالش رفت دادمی فحشش زیرلب كه طورهمون هم شهراد. بیرون رفت اتاق از بعد و

 . بشه تموم خوبی به چیز همه امیدوارم
*** 
 ایتهدیده از خبری دیگه. داشت رو خودش عادی روال زندگی و بود گذشته ماه سه حدود
 و من. برسه كارهاش به تا تهران رفتمی رو شهفته یک ماه هر شهراد. نبود شروین افراد
 . موندیممی خونه توی ناچار به هم بقیه
 و بود پرستارش دست هم بهاره. بودن خونه مراقب فربد با همراه و بود برگشته تهران از امیر

 بود رفته كه هم باری چند. گرفتمی پرستارش از رو بهاره بودن خوب خبر ماه هر شهراد
 . بود زده سر بهش تهران

 فکرشم اصالً. شدم شوكه خیلی شنیدم رو ازدواجش خبر وقتی. بود میالد عروسی هم فردا
 تا خونه آورد میالد پیش ماه دو حدود رو دختره. باشه داشته دوست رو كسی میالد كردمنمی

 . بود ایپایه و خوب دختر خیلی. بود بیتا اسمش. بشیم آشنا باهاش
 سرشون روی شهراد با رو خونه جااین اومدمی كه هاییوقت. باریدمی شیطنت هاشچشم از

 . ذاشتنمی
 من برای رو افتادمی براش كه اتفاقی هر همیشه. صمیمیم دوست بود شده بیتا جورایی یه

 . كردمی تعریف
 اونم. كردممی عوض رو بحث بزنم حرفی گذشتم بهراجع خواستمی من از كه هم وقتی
. آوردنمی روم به اما داشت خبر داشتم دوست رو شهراد اینکه از. نگفت بهم چیزی دیگه
 . نگه بهم چیزی بودم خواسته خودم
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 شروع و نشستیممی بیتا با بشه خرد من اعصاب كردمی كاری یه شهراد كه هم هاییوقت
 . بهش خندیدن و شهراد كردن نفرین به كردیممی

 بود روز دو همین برای. بگیرن شمال توی رو عروسیشون شد قرار بیتا یخانواده تصمیم با
 شهراد كه ویالهایی از یکی توی و شمال بودیم اومده امیر و فربد همراه به شهراد و من كه

 . بودیم مونده بود كرده اجاره
 شهراد كه جوری ونا. بود نمونده براش پریسا خواهرش جز كسهیچ شخانواده از میالد
 شدن باعث بودن داده بهش كه الکتریکی شوك با و مونده رزیتا پیش پریسا بود گفته

 . گردهبرمی كمكم شحافظه البته كه بگیره فراموشی
 رو ایدیگه شخص خواهرشه بود گفته بهش دروغ به كه رزیتا جز پریسا، همین خاطربه

 . شناختنمی
 به موندن میالد خانواده از كه افرادی تنها عنوان به شهراد و من بود قرار هم همین برای

 . بریم عروسیش
 من تنها شروین هایآدم. بود شهراد و من برای بزرگ ریسک یه قطعاً عروسی این به رفتن

 . نداشتن خبری میالد وجود از و شناختنمی رو شهراد و
 :گفت و كنارم ستنش شهراد. اومدم در فکر از هامشونه روی یکی دست نشستن با
  كنی؟می فکر عمیق قدران داری چی به -
 :گفتم مصنوعی لبخند با
 . همیشگی چیزای همون -

 :گفت و كرد فرو موهاش داخل رو دستش. شد كالفه كه دیدم
 . بیفته قراره اتفاقی یه راستش... آرادل -

 :گفت و توهَم رفت هاشاخم كمشهرادكم. شدم نگران
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 فردا تا میالد عروسیِ برای رزیتا قراره فقط. كه نیست مهمی چیز پرید؟ اچر رنگت دیوونه -
 . جااین برسونه رو خودش
  كنم؟ زندگی خونه یه توی مدت یه برای متنفرم ازش كه كسی با بود قرار یعنی. كردم اخمی
 :گفتم شده ریز هایچشم با و دادم تکیه مبل به ـه*ـنـ*ـیـ*سـ به دست

  نه؟ مگه. یگهد هتل فرستیشمی -
 :گفت و داد تکون رو سرش تندتند

 . بمونین خونه یه توی بذارم عمراَ... بابا آره -
 :گفتم حرص با
  بمونه؟ خوادمی روز چند -

 :گفت آروم و پایین انداخت رو سرش. كشید نش*ـرد*گـ به دستی
 . نیست معلوم -

 :زدم داد
  شهراد؟ نیست معلوم چی یعنی -

 :گفت و باال دآور رو دستش شهراد
 . میشه درست چیزهمه بعد. كن تحملش كوتاه مدت یه فقط... دال باش آروم -
 :گفتم زاری یقیافه با
  كنم؟ تحملش مدت این جوریچه... متنفرم اون از من -

 :گفت انداخت باال ابرویی
 . سختی به -

 :گفت و گرفتش هوا روی خنده با كه سمتش كردم پرت و برداشتم رو بود كنارم كه بالشی
  كنی؟ خالی من سر رو حرصت خوایمی تو باز -
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 :گفتم ریزشده هایچشم با
 كنممی بارش خوشگل چندتا و كنممی باز رو دهنم بهم بندازه تیکه بخواد خدابه... شهراد -
 !بود گفتن من از. نریزه زبون دیگه تا

 :اومد سرمون پشت از بیتا آروم صدای لحظه همون
  دال؟ كنیمی تهدید داری رو كی -
 و كرد نگاهش تعجب با شهراد بود؟ اومده كی این. كردم نگاه بیتا به گردشده هایچشم با

 :گفت
  كنی؟می كارچی جااین... عروسیته فردا سرت خیر -

 :گفت و نم*ـرد*گـ دور انداخت رو دستش بیتا
  لیه؟مشک. كنم صفا برم عشقم با رو مجردیم دوران لحظات آخرین اومدم -

 :گفت و باال آورد تسلیم ینشونه به رو دستش شهراد
 بفرستم رو هابچه كه بدین خبر من به بیرون برین خواینمی اگه فقط مشکلی؟ چه بابا نه -

 . آرایشگاه برین باید زود صبح جفتتون كه بخوابین برین و برگردین زود درضمن. دنبالتون
 :گفت و داد تکون رو سرش بیتا
 . هست سمحوا اكی -
 پوستش و بود مشکی هاشچشم خودم مثل هم بیتا. كرد بلندم و كشید رو دستم بعد و

. بشه عوض كال شقیافه بود شده باعث كه بود كرده رنگ فردا برای هم رو موهاش. سفید
 . دریا سمت رفتیم و بیرون اومدیم ویال از هم با

 :گفت و كرد اشاره كنارش به. نشست هاماسه روی بیتا
 . دال بشین -

 :گفت و زد زل بهم مشتاق. كنارش نشستم حرفبی
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  چیه؟ قضیه... خب -
 :گفتم كردممی نگاه دریا به كه طورهمون

 . میاد داره رزیتا -
 :گفت تعجب با
  كیه؟ رزیتا -
 :گفتم آویزون هایـب*لـ با
 رو قدشونع مسائل سری یه خاطربه كنن عروسی خواستنمی وقتی... شهراد قبلی نامزد -
 . بمونه من دل ور مشهد بیاد قراره خانوم رزیتا االنم. زننمی همبه
 :دادم ادامه حرص با و
 . ازش متنفرم شدت به -
 :گفت خنده با
 . میشی باحال خیلی خوریمی حرص وقتی -

 :گفتم و كردم پوفی
 . بیتا میشم دیوونه دارم -

 :گفت و گرفت رو دستم
 خودت كردن ناراحت ارزش دختره اون. نکن اذیت رو خودت رقدان. بشم فدات من الهی -
 . نداره رو

 :گفتم و دادم تکون منفی نشونه به رو سرم
 تا گذشته چی من به دونینمی نداری، خبر چیزی از. نیستی من جای تو بیتا، نمیشه -

 . برسم االنم آرامش به تونستم باالخره
 :دادم ادامه پوزخند با و
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 . ندارم تحمل دیگه كن باور اما زودگذره آرامش این دونستممی -
 :گفت و نم*ـرد*گـ دور انداخت رو دستش

 . باهاتم خودم... خره نباشه غمت -
 :گفتم گردشده هایچشم با
 . داره مشکل خودت مثل كردنتم محبت -

 بر و دور به حواسم اصالً. شدم خیره هاموج به و كشیدم عمیقی نفس. نگفت چیزی و خندید
 . دنبو
 رو دستش بیتا. بیفته بد اتفاق یه حتماً كه نیست قرار رزیتا اومدن با كه كردممی فکر این به

 :گفت و مشونه روی گذاشت
  داخل؟ نمیای تو. پیشش برم باید كنهمی صدام داره میالد آرادل -

 ویت رو بازم موهای. شد بلند جاش از و گفت ایباشه. دادم تکون منفی نشونه به رو سرم
 . گرفتم دستم
 . كنم آروم رو خودم خودم كردم سعی و بستم رو هامچشم
*** 

 :شدم بیدار خواب از شهراد صدای با
 . زد زنگ بهم بس از خورد رو مخم بیتا این. آرایشگاه برسونمت باید پاشو دال -

 :گفتم آلودخواب و زدم غلتی
 . میاد خوابم شهراد كن ول -

 :گفت بشم بلند تا شیدكمی رو دستم كه طورهمون
 ماشین توی آرایشگاه بریم خواستیممی كه بعد. حموم برو بیا... منتظرته آرایشگاه توی بیتا -

 . بخواب
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 از خواب كامل وقتی و كشیدم ایخمیازه خیالبی. بست رو در و حموم توی فرستادم بعد و
 . شدم كار به دست پرید سرم

 رو موهام و پوشیدم رو هاملباس بیرون اومدم وقتی. بودم حموم توی نیم و ساعت یه حدود
 از بعد. كردم سرم رو شالم و پوشیدم رو مشکیم شلوار و مانتو. كردم خشک سشوار با

 . بیرون اومدم اتاق از بپوشم عروسی توی بود قرار كه لباسی و گوشی برداشتن
 تو رفتم و مبل رو مانداخت رو وسایلم. شدم سالن وارد و پایین رفتم تند تند رو هاپله

 . آشپزخونه
 :گفت بپوشه لباس بره تا شدمی رد كنارم از كه طورهمون شهراد

 . نمیاد گیرت هیچی شب تا كه بخور كامل رو تصبحانه -
 . خوردن به كردم شروع و نشستم میز پشت. هاپله سمت رفت بعد و

*** 
 :گفت و زد جیغی بیتا
  كردی؟ دیر قدران چرا كثافت -
 :گفتم شل نیش با
 . بودم خواب -

 :گفت حرص با. هوا رفت آخم صدای كه زد شکمم به مشتی
 !نخود عوضیِ -

 آماده دیگه اتاق یه توی من. صندلی روی نشستم خندیدممی فحشش خاطربه كه طورهمون
 . بودم ندیده رو بیتا بودم اومده وقتی از همین برای بودم شده
 درست رو موهاش. شدم خیره بود آرایشگرش دست زیر كه بیتا به و نشستم صندلی روی
 . كردنمی آماده رو صورتش داشتن و بودن كرده
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 كج صورت به تاج یه. بودشون بافته سرم پشت و بود كرده مشکی رو موهام منم آرایشگر
 . بود گذاشته صورتی سفید ریز هایگل شدم بافته موهای بین و بود گذاشته سرم روی
 یه لباسمم... و ریمل با بود كشیده پلکم پشت رنگخوش تیره آبی سایه یه آرایشمم برای

 . اومدمی زانوم باالی تا دامنش كه بود پیراهن
 هم آستیناش. بکشم نفس تونستمنمی اولش كه بود تنگ قدران كمرم پایین تا لباسش

 . بود ایحلقه
 رنگ لباس خواستمنمی .زدمی سفیدی به جورایی یه كه بود رنگكم خیلی صورتی رنگشم
 با. بود خوشگل خیلی لباسم نگذریم حق از. بودمش خریده بیتا اصرار به اما بگیرم روشن
 :اومدم خودم به بیتا صدای شنیدن

 . خورهمی زنگ داره گوشیت دال -
 :گفتم و كردم وصل رو تماس. بود شهراد. برداشتم میز روی از رو گوشیم سریع

  بله؟ -
 :گفت سریع

  دنبالت؟ بیام كی -
 :گفتم و كردم نگاه بیتا به
 . بیتام منتظر. تمومه كارم من -
 كه میرن هم میالد و بیتا. تاالر میریم ما... دنبالت میام میالد با همراه من پس. خبخیلی -

 . بگیرن عکس
 :گفتم و دادم تکون رو سرم

 . خداحافظ فعالً. زنممی زنگ بهت شد تموم بیتا كار وقتی پس -
 . كرد قطع رو تماس و گفت احافظیخد
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*** 
 یه حضور كه كردممی نگاه ـصیدن*قـ*رمی كه كسایی به داشتم و بودم ایستاده ایگوشه

 . كردم حس كنارم رو نفر
 تفاوتبی. بودم متنفر سبزرنگش هایچشم از. ایستاده كنارم رزیتا دیدم كردم نگاه وقتی
. نشستم كنارش و رفتم بیتا سمت به. چرخوندم سالن دورتادور رو نگاهم و گرفتم ازش چشم

 :گفت زدمی باد رو خودش دست با كه طورهمون
 . ـصیدم*قـ*ر قدرچه خدا وای -
 :گفتم رنگیكم اخم با
  كجان؟ شهراد و میالد -

 :گفت ندیدشون وقتی. چرخوند سالن دورتادور رو نگاهش. ایستاد حركت از دستش
 . دونمنمی -
 :گفت نگران و سمتم دچرخی سریع بعد و
  باشه؟ افتاده براشون اتفاقی نکنه -

. خودش سمت چرخوند رو صورتم. نشست نزدیکم اومد كه انداختم باال ایشونه خیالبی
 :گفت و زد زل هامچشم توی

  خوردی؟ كوفتیا اون از تو باز... زنی؟می گیج چرا -
 :گفتم گردشده هایچشم با
 !نه -

 :گفت و گرفت فاصله ازم
 تو پس از تونهمی كه كسی تنها. كنم پیدا رو پسرا برم من تا بشین جاهمین! خوردی پس -
 . شهراده فقط بیاد بر
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 هم با و بودن نشسته مبل روی مامانش با. رزیتا سمت رفت نگاهم. شد بلند جاش از بعد و
 وقت االن. دمش بلند جام از كالفه... من اما داشت مادر و پدر هم رزیتا حتی. زدنمی حرف
 . نبود چیزا این به كردن فکر
 كرد نگاه هامچشم تو اخم با شهراد. سمتم اومدن شهراد و میالد با همراه بیتا بعد لحظه چند

 :گفت و
  نخور؟ بگم بهت بار چند -

 :گفتم و كردم پوفی
 . كرده شلوغش هم بیتا این. كه نخوردم خیلی شهراد -

 :گفت نگران و كالفه
 . نخور. برات داره ضرر... آرادل نیست خوب تمعده برای -

 :اومد رزیتا یه*ـو*ـشـ*پرعـ صدای لحظه همون
  بیای؟ میشه. دارم كارت عزیزم شهراد -
 :گفت رزیتا به رو سریع و شد متوجه شهراد كه بزنم حرفی خواستم عصبانیت با
 . میام االن منم. وایسا وراون برو تو -

 یدختره. دادنش فحش به كردم شروع زیرلب. شد دور ونازم و گفت ایباشه رزیتا
 :گفت و مگونه روی گذاشت رو دستش شهراد. خورهمی بهم ازش حالم!نچسب

 . گیرهمی درد تمعده باز نخور حرص قدران -
 :گفتم و زدم پوزخندی

 . مگونه روی گذاشتی رو دستت كه نشه دردسر برات وقت یه میگم -
 :گفت رنگیكم اخم با
 . نمیشه... نترس -
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 روی. رزیتا سمت رفت هم شهراد. بشم آروم تا كشیدم عمیقی نفس و گرفتم فاصله ازش
 . شدم خیره بیتا و میالد به و نشستم هاصندلی از یکی

 ازشون چشم. باشن داشته آروم زندگی یه توننمی دردسری هیچ بدون. حالشون به خوش
 گرسنه هم. نداشتن خوردن شام قصد هنوز اینا و بود شب یک. كردم نگاه ساعتم به. گرفتم

 . اومدمی خوابم شدت به هم و بودم شده
 به خواستمنمی هم اصالً. نشم زمان گذر متوجه تا كردم سرگرم دستم توی لیوان با رو خودم

 بار آخرین برای خوانمی كردن اعالم كه گذشت دقیقه ده حدود. كنم فکر چیز
 . بدن شام بعد و ـن*ـصـ*قـ*بر

 صدای شنیدن با آخه؟ چیه دیگه كارا این. آوردممی سرش بالیی یه قطعاً بود كنارم بیتا اگه
 :اومدم خودم به شهراد

  ـیم؟*ـصـ*قـ*بر بریم -
 شهراد. وسط رفتیم همدیگه با. شدم بلند جام از بیارم در رو رزیتا حرص بتونم اینکه برای

 هاچراغ. كتش یلبه روی گذاشتم رو هامستد منم كرد، ـه*ـقـ*ـلـ*حـ دورم رو دستش
 بتونیم شدمی باعث كه اومدمی سالن یگوشه از رنگیآبی ضعیف نور فقط. شدن خاموش
 . ببینیم رو همدیگه
 متن دونمنمی دقیقاً بود، Selena Gomes از Wolves آهنگ. شد شروع آهنگش
 . بودم اهنگش عاشق كالً اما داشت عروسی به ربطی چه آهنگش

 :گفت كردمی نگاه هامچشم به كه طورهمون شهراد
  آرا؟دل -
  هوم؟ -
  دونستی؟می رو چیزی یه -
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  چی؟ -
  چشماتم؟ رنگ عاشق من اینکه -

 :گفت آروم و مگونه روی گذاشت رو دستش. ایستاد تپش از قلبم
 و جلوت نمبشی خستگیام و هاكالفگی تمام به كردن توجه بدون خوادمی دلم وقتا بعضی -

 . بشم خیره چشمات به فقط
 نفرت با داشت و بود ایستاده شهراد پشت كه رزیتایی سمت رفت نگاهم لحظه یه برای

 . كردمی نگاهم
 . افتادم لعنتی هایعکس اون یاد. شد چشم تو چشم رزیتا با و گرفت رو نگاهم رد شهراد

 :گفتم آروم
 . كنم فراموش شده كه هم هلحظ یه برای رو چیزهمه تونستممی كاشکی -
 لبخندی یهو مکث، لحظه چند از بعد. سمتم چرخوند رو سرش. كردم نگاه شهراد به بعد و

 :گفت و زد مرموز
 . بره یادت رو چیز همه لحظه چند برای تا بکنم باید كارچی دونممی من -
 :گفتم و كردم نگاهش مشکوك. عقب برم شدم مجبور كه جلو اومد قدم یه بعد و
  بکنی؟ خوایمی كارچی -
 :گفت كجش لبخند همون با. عقب برم بازم شدم مجبور من و جلو اومد دیگه قدم دو
 . فهمیمی دیگه لحظه چند -

 و برداشت كمرم روی از رو دستش یه. دیوار به خوردم كه عقب رفتم منم و جلو اومد بازم
 . سرم كنار شدمی دقیقاً كه دیوار روی گذاشتش

 :گفت آروم و گوشم نزدیک ردب رو سرش
 . نکن اعتراض بعدش فقط -
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 و برداشت رو بود سرم كنار كه رو دستش. باال آورد رو سرش آروم خیلی. شد حبس نفسم
 محکم قلبم. نزدیک آورد رو سرش و كشید مگونه روی آروم خیلی رو شاشاره انگشت پشت

 تنها لحظه اون. ایستاد زمان انگار و شد بسته هامچشم. بود شده نامنظم هامنفس و تپیدمی
 . تپیدمی واردیوانه كه بود قلبم محکم كوبش صدای شنیدممی كه صدایی
 :اومد كنارمون از رزیتا جیغ صدای لحظه همون

 …شهراد -
 نفس فهمیدم تازه انگار. كردم باز رو هامچشم. عقب برد رو سرش بعد و كرد مکثی شهراد

 . چیه كشیدن
 و رزیتا سمت چرخوند رو سرش شهراد. كشیدم عمیقی نفس و گلوم روی مگذاشت رو دستم

 :گفت رنگیكم اخم با
  بله؟ -

 :گفت عصبانیت با رزیتا
  كنی؟می كارچی داری هست معلوم هیچ -

 :گفت كالفه شهراد
 . زنیممی حرف بعداً -

. بود نشده منظم زهنو قلبم تپش. شد دور ازمون بعد لحظه چند و كرد نگاه بهم نفرت با رزیتا
 :گفت آروم. پایین انداختم رو سرم كه كرد نگاه بهم شهراد

  دستم؟ از ناراحتی -
 شهراد صدای شنیدن با. كنم نگاه بهش و باال بگیرم رو سرم شدنمی روم لحظه اون حاال
 :گفتم شده هول كرد تکرار رو سوالش كه
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 خراب خاطرشبه رو امشب خوادنمی دلم اصالً. خیالبی... اعصابمه روی رزیتا فقط. نه -
 . كنم

 جدا شهراد از خواسته خدا از. بگیریم عکس هم با بریم كه گفت و زد صدام بیتا لحظه همون
 لحظه اون كه كاری تنها. كنم فکر پیش لحظه چند به خواستمنمی. بیتا سمت رفتم و شدم
 . بود میالد و بیتا به مصنوعی هایخنده دادن تحویل كردممی

 مونده میالد و رزیتا شهراد، من، فقط. شدن خارج تاالر از مهمونا كمكم شام خوردن از عدب
 . شخانواده و بیتا با بودیم

 بیتا هم االن و كیش برن خواستنمی. فرودگاه برن مستقیم جاهمین از میالد و بیتا بود قرار
 باهاش داشت و بود ادهایست میالد كنار هم شهراد. كردمی خداحافظی شخانواده با داشت
 . كردمی نگاه بیتا به داشت خیالبی و بود ایستاده من كنار هم رزیتا. زدمی حرف
 با بیتا اینکه از بعد. بودم نفهمیده رو رزیتا و میالد بین یـه*ـطـ*ابــ*ر دقیق هم هنوز

 . سمتش رفتم كرد خداحافظی شخانواده
 :گفت استرس با گوشم در و كرد ـلم*ـغـ*بـ محکم

 . كنممی غش االن دال وای -
 :گفتم و زدم جونیبی لبخند

  چرا؟ -
 :گفت نگرانی با و شد جدا ازم
  كنم؟ كارچی رو فردا من -
 :گفتم و باال دادم رو ابروم تای یه
  بیفته؟ اتفاقی چه قراره مگه فردا -
 :گفت حرص با
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  دونی؟نمی یعنی خنگی، خیلی -
 :گفتم و خندیدم

 !سرت بر خاك -
 :گفت استرس با
  خندی؟می تو بعد میرممی استرس از دارم جااین من. دیگه نکن اذیت دال -

 :گفتم و بازوش رو گذاشتم رو دستم
 . كه بیفته نیست قرار اتفاقی... بیتا نترس -

 :گفت و كرد نگاهم چپچپ
 رو خودت یحرفا وقتاون. ببینم عروسیت شب توی رو خودت یقیافه منتظرم صبرانهبی -

 . چیه قضیه بفهمی تا میدم خودت تحویل
 :گفتم و زدم تلخ لبخند

 . نکن محال آرزوهای -
 از بعد. نگه چیزی دیگه بیتا شد باعث این و كنارمون اومدن شهراد و میالد لحظه همون

 . رفتیم بیرون تاالر از باالخره …و كردن سفارش كلی و خداحافظی
 بود معلوم كه جوراین چون كردم،می عادت نبودنش به باید اما شد؛می تنگ بیتا برای دلم
 و مامان. ویال سمت بریم هم با رزیتا و شهراد و من بود قرار. ببینمش تونستممی دیر به دیر

 . تهران برگشتن كه هم رزیتا بابای
 تصمیم فهمیدم رزیتا رفتن راه تندتند دیدن با كه ماشین سمت رفتیممی نفری سه داشتیم

 بتونه و نمونه دل به آرزو خانوم تا كردم تراروم رو هام قدم و زدم پوزخندی. بشینه جلو رهدا
 . بشینه جلو

 :گفت و سمتم گرفت رو ماشینش ریموت شهراد داخل، نشست و كرد باز رو ماشین در وقتی
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 . میاد خوابم االن و بخوابم نتونستم دیشب من بشینی؟ تو میشه دال -
 شروع حرص با رزیتا. فرمون پشت نشستم و گرفتم ازش رو ماشین وتریم حرفی هیچ بدون
 . ـش*ـبـ*لـ پوست كندن به كرد

 روشن رو ماشین. كشید دراز عقب صندلی روی هم شهراد. بستم رو كمربندم خونسرد خیلی
 لحظه همون. بود عالی هوا. كشیدم عمیقی نفس و پایین دادم رو شیشه. افتادم راه و كردم

 :داد جواب و صندلی روی نشست. خورد زنگ دشهرا گوشی
  بله؟ -
-  ... 

 :گفت و كرد اخم یهو
 . میام االن. خب خیلی -

 :گفت بهم رو و كرد قطع رو تماس
 . مشهد سمت بریم االن همین باید... بمونیم ویال امشب تونیمنمی -
 :گفتم و انداختم بهش نگاهینیم آینه توی از
  اومده؟ پیش مشکلی -

 :گفت و داد تکون مثبت نشونه به رو سرش
 . مشهد برسیم زود طرف اون از كه ویال برو ترزود فقط. نشه حل كه نیست مشکلی اما آره -

 و میره خودش گفت شهراد ویال رسیدیم وقتی. كردم بیشتر رو سرعتم و دادم تکون رو سرم
 . میاد و دارهبرمی رو هاچمدون

 صداش خواستنمی دلم اصالً. رزیتا و موندم من. شد یادهپ ماشین از حرف این گفتن از بعد
 خوابم و بودم خسته خیلی. دادم تکیه كاپوت به و شدم پیاده ماشین از همین برای. بشنوم رو
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 برای زمانی و مشهد برسیم باید سریع اینکه یعنی زدمی حرف شهراد كه جوراون اما اومدمی
 . مونهنمی خوابیدن

 باز رو ماشین عقب در. زد بهم پوزخندی. بیرون اومد رزیتا و شد باز نماشی در لحظه همون
 . داخلش نشست دوباره و كرد
 عنوان به هم من بمونه، پیشش تونهمی و بخوابه عقب میره دوباره شهراد كردمی فکر حتماً

 . بردمشونمی مشهد تا باید راننده
 خودش و من چمدون با شهراد بعد هلحظ چند. بشینه عقب شهراد بذارم عمراً. زدم پوزخندی

 امیر و فربد به و گرفتم شهراد از رو نگاهم. كرد باز رو عقب صندوق در. ماشین سمت اومد
 . داخلش نشستن و ماشین یکی اون سمت رفتن سریع. شدم خیره

 :گفت بزنم حرفی اینکه از قبل و كنارم اومد شهراد
 . كنیم عوض رو جاهامون بعدش كه كن استراحت یکم تو فرمون، پشت شینممی من -

 هم شهراد. جلو صندلی روی نشستم و كردم باز رو ماشین در. زدم پیروزمندانه لبخندی
 . افتاد راه و كرد روشن رو ماشین فرمون، پشت نشست

 :گفت تعجب با رزیتا
  اومد؟نمی خوابت مگه -

 :گفت دكرمی نگاه سرش پشت به ـغـل*بـ آینه توی از كه طورهمون شهراد
 . كنه استراحت بهتره... امروز شده خسته بیتا خاطربه آرادل -

 خوابم. پایین دادم رو ماشین شیشه. نگفت چیزی و داد تکیه صندلی به حرص با رزیتا
 زیر گذاشتم رو دستم. نگیره خوابش شهراد باشه حواسم تا موندممی بیدار باید اما اومدمی

 بود سالم پونزده وقتی. نبود هاخیابون توی ماشینی یچه. شدم خیره بیرون به و مچونه
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 آرادل

 برای و بیرون برم نیست هاخیابون توی كسهیچ كه هاموقع جوراین خواستمی دلم همیشه
 . بزنم قدم خودم
 بگیرم فاكتور رو بعدش پادرد اگه. بود شهراد با همراه شب توی زدنمقدم یتجربه اولین
 صورتم به كه خنکی باد. بستم رو هامچشم و كشیدم یعمیق نفس. بود خوبی شب خیلی

 . دادمی آرامش بهم خوردمی
 تکیه صندلی به رو سرم. دریا برم بارآخرین برای تونستممی كاشکی. افتاد سرم روی از شالم
 لبخند Rihanna از Diamond آهنگ صدای شنیدن با. كردم باز رو هامچشم و دادم
 .پایین داد رو ماشین هایشیشه تمام و كرد بلند رو ضبط صدای شهراد. زدم رنگیكم

 :گفت اخم با رزیتا
  درسته؟ دیگه، شما یخونه میام من شهراد -

 :گفت و انداخت من به نگاهینیم شهراد
 . دادم نشونش بهت قبل یدفعه كه جاییهمون برمتمی... نه -

 :گفت و سـیـد*ـو*بـ رو شهراد گونه محکم رزیتا یهو
 !عاشقتم قدرچه من كه آخ -
 شهراد بودم منتظر. نگفتم دروغ شکستم بگم اگه. داد تکیه صندلیش به و عقب رفت بعد و

 . نگفت هیچی اما بکنه اعتراض
 مشهده رزیتا كه مدتی این جوریچه. من عاشقیِ از اینم. دوختم بیرون به رو غمگینم نگاه
 تو مال شهراد. نکنم بغض تا كشیدم عمیقی نفس باشم؟ هاییصحنه همچین یه شاهد باید

 . نمیشه من مثل دختری عاشق شهراد مطمئناً. آرادل نیست
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. نداره دوستش بود گفته شهراد اما كجا؛ من و كجا رزیتا ه*ـو*ـشـ*عـ و ـدی*نـ*ـو*لـ
 برای داره امکان اما نداره؛ دوست هم رو رزیتا حتماً پس باشه نداشته دوست رو من اگه

 . باشه رزیتا عاشق هم هنوز شاید. نداره دوست رو رزیتا باشه گفته نشم احتنار من اینکه
 كاشکی. دوختم بیرون به رو مكالفه نگاه و كردم باز سریع رو مشتم دستم سوزش حس با

 . اومدمنمی دنیا به وقتهیچ
*** 

. تتخ روی نشستم و كردم باز رو هامچشم. شدم بیدار خواب از جاروبرقی صدای شنیدن با
 . مشهد بودیم رسیده كه شدمی روزی دو. چرخوندم اتاقم دورتادور به رو آلودمخواب نگاه

 دستشویی طرف به و بیرون اومدم اتاق از موهام كردن مرتب از بعد. شدم بلند تختم روی از
 و رزیتا دیدن با. شدم آشپزخونه وارد و اومدم بیرون جااون از صورتم شستن از بعد. رفتم

 . كردم اخمی بودن نشسته میز پشت كه شهراد
 داد رو ابروش تای یه دیدنم با شهراد. حالم به بشه زده گند صبحی اول همین بود قرار انگار
 :گفت و باال

 . شدی بیدار زود -
 :گفتم و نشستم شهراد كنار رزیتا لج از
 . كرد بیدارم جاروبرقی صدای -
 :دادم ادامه و برداشتم رو قهوه لیوان بعد و
  افتاده؟ اتفاقی كنین؟می كارچی جااین شما -

 ندیده رو شهراد مشهد، بودیم رسیده كه روزی دو توی چون زدم این برای رو حرف این
 . بودم
 :گفت و كرد اخمی. شدم خیره شهراد به و خوردم مقهوه از كمی
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 . نه یا راههروبه چیزهمه ببینم اومدم -
 :گفتم و زدم پوزخندی. شدم بلند جام از
 . برسی گذرونیتخوش به بری تونیمی... راههروبه چی همه كه بینیمی حاال -
 رو در و رفتم اتاقم سمت به و بیرون اومدم آشپزخونه از بزنه حرفی بدم اجازه اینکه بدون و

 زمین روی جاهمون و كردم قفل رو در اتاق، داخل بیاد شهراد دادممی احتمال چون. بستم
 . نشستم

 برم تونستمنمی اما باشم پیشش خونه اومده كه االن خواستمی دلم. بودم ناراحت دستش از
 . بکنم تونستمنمی هم كاری خب اما دیدممی كنارش رو رزیتا وقتی شدممی اذیت. پیشش
*** 
 شهراد

 خواست رزیتا. بیرون دادم محکم رو نفسم اتاقش در شدن بسته محکم صدای شنیدن با
 :گفتم اخم اب كه بزنه حرفی

 . رزیتا نیست وقتش االن -
. خورد زنگ گوشیم كه اتاقش سمت رفتم. بیرون اومدم آشپزخونه از. شدم بلند جام از بعد و

 :دادم جواب اخم با. بود میالد
  كردی؟ پیداش شد؟ چی -
 :گفت خوشحالی با
 من كه میشه تباور. دیدم رو خواهرم باالخره سال چند از بعد. كردم پیداش... شهراد آره -
 این و فراموشی از خبری و داشته نگهش زور به رزیتا مدت این توی گفتمی شناخت؟ رو

 پیداش و نشم ماجرا پیگیر كه بودن داده این برای رو فراموشیش خبر انگار. نبوده چیزا جور
 . نکنم
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 هب و شدم خارج خونه از. بود همین بشنوم روزها این توی تونستممی كه خبری بهترین
 :گفتم و زدم جونیبی لبخند. رفتم حیاط سمت

 كردی پیدا رو پریسا بفهمه رزیتا اگه كه دونیمی. باش بیتا و خواهرت و خودت مواظب -
 . حتمیه شدنتون كشته

 بیاد پریسا میشه اگه فقط. مشهد گردیمبرمی هم دیگه روز چند تا. هست بهشون حواسم -
 توی نبری خیلی رو رزیتا كن سعی هم تو. ترهامن جاش بمونه آرادل پیش... شما یخونه
 . خونه اون
 :گفتم و دادم تکون رو سرم

 . كنممی رو سعیم -
 :گفت میالد یهو كه شد سکوت بینمون ایچندلحظه

  بود؟ چی العملشعکس شد؟ چی آرادل -
 :گفتم و كشیدم آهی

 . نیست سابق مثل دیگه... داشتم رو انتظارش كه چیزی همون -
  نه؟ مگه. بسازی رو زندگیت آرادل با تونیمی تو و میشه درست چیزهمه كه دونیمی -

 :گفتم آروم
 . بیاره آرادل سر بالیی حسادت روی از رزیتا ترسممی... دونمنمی -
 :گفت جدیت با
 . كن دور آرادل از رو خودت پس -

 :گفتم سریع

 …اما كردم جدا آرادل از رو خودم روزه دو. كردم رو كار این -
 :گفت مطمئن و كشید عمیقی نفس. ندادم ادامه دیگه
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 كنممی كمکت منم بدم نجات رزیتا دست از رو پریسا كردی كمک تو كه طورهمون -
 . برگردونی رو زندگیت

 :گفتم و زدم پوزخندی
  برگردونیش؟ خوایمی جوریچه... آراستدل من زندگیِ -
 . كنیم كارچی مدونیمی... علی و من به بسپرش -

 االن كه كاری تنها. نمیاد بر دستشون از كاری هیچ دونستممی خوب. نگفتم چیزی
. نداشت زندگیم روی تاثیری هیچ كه بود الکی هایامید دادن بدن انجام برام تونستنمی

 عجیب. كردمنمی حس كنارم دیگه رو كسهیچ. خودم و بودم مونده خودم فقط انگار
 . كردمیم تنهایی احساس

 :اومدم خودم به میالد صدای شنیدن با
  نداری؟ كاری. برم باید كنهمی صدام داره بیتا -

 :گفتم و دادم تکون منفی ینشونه به رو سرم
 . خداحافظ فعالً. برس كارت به برو... داداش نه -

 ونهخ وارد و جیبم توی گذاشتم رو گوشی. كردم قطع رو تماس میالد گفتن خداحافظ از بعد
 در. كشیدمی جارو رو هاخواباتاق داشت هم ربابه. بود آشپزخونه توی هنوز رزیتا انگار. شدم
 . بود بسته همچنان هم آرادل اتاق
 :گفتم آروم و زدم در. اتاقش سمت رفتم

  داخل؟ بیام میشه... آرادل -
 خستگی با. قفله در شدم متوجه كه پایین كشیدم رو در یدستگیره. نیومد صدایی هیچ

 كردن قهر وقت االن. كشیدم عمیقی نفس و بستم رو هامچشم. دادم تکیه در به رو پیشونیم
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 غصه بدون هایآدم نقش شده كه هم شدنش خوشحال خاطربه تا بود كنارم كاشکی. نبود
 . كنم بازی رو

 :گفتم آروم
 . بزنم حرف باهات باید. كن باز كنممی خواهش... آرادل -
 شده كه هم لحظه چند برای خواستممی فقط. بزنم بهش كه نداشتم حرفی هیچ اصل در

 زمین روی. كردم باز آروم رو در. شدم خوشحال در قفل شدن باز صدای شنیدن با. ببینمش
 . بود نشسته

 رو روبه به كه طورهمون. شدم خیره بهش و نشستم كنارش. بستم رو در و اتاق داخل رفتم
 :گفت آروم كردمی نگاه

 . شهراد كنهمی اذیتم كارات -
 :گفت و زد پوزخندی. نگفتم چیزی و كردم سکوت

 مثل كه هم ربابه. خوبه حالم من بودی؟ دنبالش االن تا كه كارایی دنبال نمیری چرا -
 از رزیتا با همراه نگرانی هیچ بدون تونیمی پس نداریم، الزم هم چیزی. پرانرژیه همیشه

 . بیرون بری خونه
 :فتمگ آروم

 اومدم فقط من لعنتی بپرسم؟ ربابه از رو حالت تا بزنم زنگ تونستمنمی من كردی فکر -
 بیرون خونه از منو وقتاون. بشم جدا كارم از و ببینمت شده كه هم لحظه چند برای
  كنی؟می

 :گفت كالفه و گرفت هاشدست توی رو سرش
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 كنم نگاه باید فقط روزا این انگار... مبگ چی و كنم كارچی باید مقابلت در دونمنمی دیگه -
 در بعد به این از پس. بریزم خودم توی رو چیزهمه پیش سال چهار سه مثل باید. بشم الل و

 . كنممی سکوت فقط كارات مقابل
 آروم و گوشش نزدیک بردم رو سرم. كردم ـغـلش*بـ و انداختم ششونه دور رو دستم
 :گفتم

 . كن سکوت االنم پس -
 توی رو بودم كرده گم كه آرامشی. بستم رو هامچشم و كشیدم عمیقی نفس. نگفت چیزی
 باز رو هامچشم. تپیدمی همیشه از ترآروم قلبم انگار. آوردم دست به دوباره ثانیه چند همین
 گوشیم زنگ صدای شنیدن با. نبود قبلم لحظه چند نگرانی و كالفگی از خبری دیگه. كردم
 . باشم خودم حالم به ذاشتننمی هم هلحظ یه. كردم اخمی
 جواب و كردم پوفی. بود علی. آوردم در جیبم توی از رو گوشی بشم جدا آرادل از اینکه بدون
 :دادم

  شده؟ چی باز -
 :گفت جدی

  كجایی؟ -
 . خونه -
  كنارته؟ رزیتا -
 و كشیدم یعمیق نفس. گفتنمی چیزی و بود انداخته پایین رو سرش. كردم نگاه آرادل به

 :گفتم
 . نه -
 . پیشش برو االن همین. كنهمی كارایی یه داره باز -
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 داشتم كه آرامشی. جیبم توی گذاشتم رو گوشی. كردم قطع رو تماس و گفتم ایباشه زیرلب
 نگاه آرادل به. روزم چند این مزخرف كارهای دنبال برم باید هم باز!كشید طول قدر همین
 :گفتم آروم و كردم

 . باش خودت مواظب... برم ایدب -
 :گفت و شد خیره هامچشم به
 سرت بالیی ترسممی میری بیرون خونه این از كه دفعه هر... بیان باهات بگو هابچه به -

 . بیارن
 :گفتم و زدم تلخی لبخند

 . نمیشه چیزیم... نباش من نگران -
  گردی؟برمی كی -

 :گفتم و كشیدم عمیقی نفس
 . نیست معلوم هیچی عالًف... دونمنمی -

 :اومد بیرون از رزیتا صدای لحظه همون
 . بریم باید بیا... شهراد -

 :گفتم و سـیـدم*ـو*بـ رو موهاش روی
. بده خبر من به حتماً اومد پیش مشکلی اگه. باش خودت مواظب. گردمبرمی زود -

 . خداحافظ
 به رو كنم نگاه رزیتا به اینکه ونبد. بیرون اومدم اتاقش از سریع و شدم بلند جام از بعد و

 :گفتم اخم با ربابه
 حرفش به كرد مخالفت هم آرادل اگه حتی... ربابه بده خبر من به سریع افتاد اتفاقی اگه -

 . بزن زنگ من به و نده گوش
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 :گفت و داد تکون رو سرش
 . سالمت به برو. زنممی زنگ بهت... پسرم نباش نگران -

 . اومدم بیرون خونه از و گرفتم رو رزیتا دست ربابه با خداحافظی از بعد
*** 

 آرادل
 و رنگشمشکی موهای اما. بود میالد به شبیه كامالً هاشچشم رنگ. شدم خیره پریسا به

 چند برای بود قرار. باشه داشته فرق میالد با كمی شقیافه شدمی باعث گندمیش پوست
 برگرده بیتا و میالد با همراه بتونه و بشه راههروب اوضاع تا بمونه ربابه و من پیش روزی
 . تهران
 دختر خیلی. بود اومده دستم اخالقش تقریباً بود مونده پیشمون كه روزی یک این توی

 پنهون تونستنمی رو نگاهش توی غم اما خندیدمی و كردمی شیطنت كه درسته. بود خوبی
 . كنه
 جور یه بودنش. شهراد سمت رفت فکرم. بستم ور هامچشم و دادم تکیه سرم پشت دیوار به

. كردمی مدیوونه داشت كنارشه رزیتا االن اینکه فکر. دیگه جورِ یه نبودنش و دادمی عذابم
 :گفت آروم. مشونه دور انداخت رو دستش و نشست كنارم بیتا
  شده؟ چی باز -

 :گفتم و زدم مصنوعی لبخند. شدم خیره بهش
 . هیچی -

 :گفت و گرفت رو مشدهمشت هایدست. كنارم ومدا هم پریسا
 . نمیشه عوض هیچی دلت حرف نگفتن با -

 :گفتم و زدم پوزخندی
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  میشه؟ حل چی گفتنشون با مگه -
 . میشه كمتر دلت روی سنگینی -

 :گفتم تلخی لبخند
 . كنهمی سنگینی دلم روی هم كشیدنم نفس حتی دیگه آخه -

 :تگف و كرد ـغـلم*بـ محکم بیتا
 . خودت با رو كار این نکن. لرزهمی دلم میشی مظلوم جوریاین وقت هر -
 :گفتم و كشیدم عمیقی نفس. كرد نگاهم خیره و شد جدا ازم كمی بعد و
  بهتون؟ گذشت خوش كردین؟ كاراچی كیش توی بگین شما... من خیالِبی -

. داشتن كه سفری از كردن تعریف به كردن شروع بگم خوامنمی چیزی فهمیدن وقتی

 اوقات بعضی و بهشون دادممی گوش فقط منم…و كردن غر غر به كردن شروع هم بعدش
 . نیست بد حالم بفهمونم بهشون كه زدممی مصنوعی لبخند

 خواسته خدا از منم. بخوابن كه دادن پیشنهاد كشید ته هاشونحرف اینکه از بعد
 محکم رو نفسم. بیرون رفتن اتاق از... و ربخی شب گفتن از بعد. كردم قبول رو پیشنهادشون

 . كشیدم دراز تخت روی و بیرون دادم
 تا دادم گوش آهنگ قدران و گوشم توی گذاشتم رو هندزفریم چیزی به نکردن فکر برای

 . برد خوابم
*** 
 رو دستش توی بالش خنده با پریسا. شدم بیدار خواب از پریسا و بیتا جیغجیغ صدای با صبح
 دادممی فحش رو جفتشون زیرلب كه طورهمون. دلم تو خورد محکم كه سمتم دكر پرت

 . شدم خیره بهشون حرص با و تخت روی نشستم
 :گفت و صورتم توی ریخت رو موهام. كنارم نشست خنده با بیتا
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 . بیرون بریم خوایممی پاشو -
 :گفتم و كشیدم دراز تخت روی دوباره

  من؟ كنم كارچی. برین خب -
 :گفت و ایستاد سرم باالی یساپر
 . دیگه بیای باید هم تو خب -

 :گفتم و بستم رو هامچشم
 . ندارم رفتنم بیرون یحوصله واقعاً بعدشم... میاد خوابم هنوز من -

 :گفت آویزون هایـب*لـ با بیتا
 خرینآ خواممی. ببینیم رو همدیگه تونیمنمی دیگه... تهران برگردیم میالد با قراره امشب -

 . باشه خوب دارم ازت كه ایخاطره
 :گفتم و تخت رو نشستم تعجب با
  تهران؟ برین خواینمی چی؟ یعنی -

 عادت حضورشون به. بیرون دادم مانندآه رو نفسم. داد تکون مثبت نشونه به رو سرش آروم
 . بودم كرده
 :گفت بغض با و كرد ـغـلم*بـ محکم یهو بیتا. چپم سمت نشست هم پریسا

 غركردناتغر به و پیشت بشینه كی دیگه نباشم من... دال میشه تنگ برات خیلی دلم -
  كنه؟ بیدارت جیغ با صبح سر كی دیگه بده؟ گوش
 :گفتم و زدم جونیبی لبخند

 گردمبرمی دیگه سال دو یکی منم... كه برنگردی دیگه بری نیست قرار. بیتا ایدیوونه تو -
 . بدی ادامه صبحت كردنای جیغجیغ هب تونیمی وقتاون. تهران

 :گفت و زد بازوم به مشتی آویزون هایـب*لـ با. شد جدا ازم
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 …مشکالت این با تهران؟ بیای معلوم كجا از -
 :گفتم و كردم اخمی. نزد رو حرفش ادامه دیگه

  ندارم؟ خبر من كه شده چی باز -
 :گفت شده هول

 . گفتم جوریهمین... هیچی -
 :گفتم و شدم یرهخ بهش مشکوك

 . نمیارم اسمتم دیگه نگفتی بهم و داری خبر چیزی از بفهمم اگه بیتا -
 :گفت كالفه

 . میگه بهت شهراد دیگه روز چند فوقش... آرادل دیگه نکن جوریاین -
 :گفت كنه بلندم تا گرفتمی رو دستم كه طورهمون پریسا

 . شد دیر... دیگه بشین حاضر پاشین -
 اتاق از بیتا و پریسا. شدیم بلند جامون از. نکرد پیدا ادامه بحثمون دیگه پریسا حرف این با

 . بیرون رفتن
 كنیمی كارچی داری باز. كردم فرو موهام داخل رو دستم كالفه و ایستادم اتاق وسط

  شهراد؟
 . بشم حاضر تا رفتم كمدم سمت به و كردم پوفی
*** 

 با. كردم حس رو نگاهی سنگینی كه زدیممی قدم یساپر و بیتا با همراه پاساژ توی داشتیم
. ایستاد كنارم امیر لحظه همون. ندیدم مشکوكی چیز. دوختم بر و دور به رو نگاهم اخم

 :گفت كردمی نگاه روروبه به كه طورهمون
 . كننمی تعقیبمون دارن -
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 خیالبی کهاین دیدن با. نفهمیدن چیزی بشم مطمئن تا پریسا و بیتا سمت رفت نگاهم
 . شد راحت كمی خیالم دادنمی نظر هالباس بهراجع داشتن

 :گفتم جدیت و اخم با و امیر به رو
 رو اینا حواس شما ماشینِ با منم... خونه میبری من ماشین با رو بیتا و پریسا االن همین -

 . شما پیش میام و كنممی پرت
 :گفتم عصبانیت با كه بکنه اعتراض خواست

 . خونه ببر رو هابچه زود... امیر نداریم ضاعترا -
 :گفتم تهدید با و
 . زنینمی قضیه این بهراجع حرفی هیچ شهراد به -
 راه و كردم جدا ازشون رو مسیرم. پریسا و بیتا سمت رفت و داد تکون رو سرش ناچار به

 . خروجی در سمت افتادم
 سرم پشت به دیگه. بمیرم من و كنه شلیک بهم یکی داره امکان لحظه هر كردممی حس
 روشنش و فرمون پشت نشستم. كردم پیدا رو امیر ماشین. پاركینگ سمت رفتم. نکردم نگاه

 . كردم
 و بستم رو كمربند. كنارم صندلی روی انداختم رو گوشیم. بشم آروم تا كشیدم عمیقی نفس

 . افتادم راه
 سرم پشت به ـغـل*بـ آینه از. دمكر بیشتر رو سرعتم و بیرون آوردم پاركینگ از رو ماشین

 . كردم نگاه
 ایدیگه ماشین هیچ موتور یک و بود دودی هاشونشیشه كه رنگمشکی ماشین دوتا جز

 . نبود سرم پشت
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 رو دنده كنم؟ فرار جوریچه اینا دست از من! لعنتی. كوبیدم فرمون به محکم رو مشتم
 چند. نداشتم توجهی قرمزها چراغ به و شدممی رد هاماشین بین از سرعت با. كردم عوض
 . كنم كنترل رو ماشین تونستم اما كنم تصادف بود مونده كم باری
 اخمی گوشیم زنگ صدای شنیدن با. بودن دنبالم همچنان هم موتور و ماشین دوتا اون

 . كردم
 االن كردم حس ترافیک دیدن با. شدم اصلی خیابون وارد آخه؟ بود خوردن زنگ وقت االن

 ماشینم سوار بیان نفرشون چند داشت امکان موندممی ماشین توی اگه. دهنم تو میاد بمقل
 . بشه تموم چیز همه بعد و بشن
. بود زیاد باهام شونفاصله. كردم نگاه سرم پشت به. ایستادم هاماشین از یکی سر پشت

. كردم جا شلوارم جیب توی زور به و برداشتم رو داشبورد توی یاسلحه. كردم باز رو كمربند
 گوشیم. شدمی دیده اسلحه صورت هر در و بود باز جلو مانتوم. بود بیرون نصفش كه هرچند

 . كردم باز رو ماشین در و برداشتم صندلی روی از رو
 به. هاكوچه از یکی سمت دویدن به كردم شروع زدنمی بوق كه هاییماشین به توجه بدون
 دیدممی كه ایكوچه هر. كردم بیشتر رو سرعتم. بودن لمدنبا نفر سه. كردم نگاه سرم پشت

 دیدم شدم كه هاكوچه از یکی وارد. نداشتم برم و دور به توجهی هیچ و شدممی واردش
 . چرخوندم كوچه دورتادور رو هراسونم نگاه. شد حبس نفسم. بستهبن
. شدم پاركینگ وارد و سمت اون به دویدم سریع هاساختمون از یکی پاركینگ باز در دیدن با
. ببنده درو بود رفته یادش احتماالً. كردم نگاه شدمی پیاده ماشینش از داشت كه مردی به

 صدای تا گرفتم رو دهنم جلوی. ستون پشت رفتم سریع در سمت بیاد خوادمی دیدم وقتی
 . نشه بلند زدنم نفسنفس



 

 

795 

 

  نوازش رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 آرادل

 پاركینگ در مرده. شدم خم جلو سمت به كمی. كردمی درد كمی ممعده و سوختمی گلوم
 اگه. كشیدم عمیقی نفس. بستم رو هامچشم و دادم تکیه ستون به رو پیشونیم. بست رو

 . بود حتمی مردنم كردنمی پیدام
 سریع. كردم باز رو هامچشم سریع شدمی نزدیکم داشت كه مرده هایقدم صدای شنیدن با

 . شهن دیده ماسلحه كه گرفتم دست با رو مانتوم جلوی
 

 كه برداشتم هاپله سمت به رو قدم اولین. باشم خونسرد كردم سعی و كشیدم عمیقی نفس
 :اومد مرده متعجب صدای

 . خانوم ببخشید -
 اخمی. شدم خیره بهش و مرده سمت چرخیدم. باش آروم. بستم رو هامچشم ایلحظه برای
 :گفت و كرد

  جا؟این اومدین تازه. شناسمنمی رو شما من -
 :گفتم و باال دادم رو ابروم تای هی
  بشناسین؟ رو میشه ساختمون این وارد كه هركسی شما قراره مگه -
 :گفت و برداشت سمت به قدم یه

 …اما خیر -
 :گفتم و حرفش وسط پریدم

 . نکنین دخالت لطفاً پس -
 روی كه اخمی با. انداختم مرده به نگاهینیم. باال رفتم هاپله از تندتند. شدم دور ازش بعد و

 . رفت آسانسور سمت به بود صورتش
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 پشت به رسیدم تا رفتم باال هاپله از قدران. دادم ادامه راهم به و بیرون دادم محکم رو نفسم
 صورتم جلوی دستم با. هامچشم به خورد مستقیم آفتاب نور شدم بوم پشت وارد وقتی. بوم
 . بستم رو هامچشم ایلحظه برای و گرفتم رو
 روی از رو دستم. بشه ترشدید سردردم شدمی باعث مسئله همین و بود گرم شدت به واه

 . كنن پیدام داشت امکان هنوزم. نبود امن جااین. كردم نگاه بر و دور به. برداشتم صورتم
 رد هابوم پشت روی از تونستممی راحت همین برای. نبود هاساختمون بین ایفاصله هیچ
 تا. بود شهراد. كردم اخمی گوشیم زنگ صدای شنیدن با. بعدی هایوچهك سمت برم و بشم

 :زد داد عصبانیت با دادم جواب
 تنها و خونه فرستادی رو فربد و امیر چی برای كنی؟می كارچی داری هست معلوم هیچ -

  بیرون؟ موندی
 :گفتم و كردم پوفی

 . دستشون از كردم فرار... شهراد باش آروم -
 :گفت خشم با

 . دنبالت بیام كجایی بگو …آرادل كشیمی منو آخرش -
 :گفتم آروم

 . كجام دونمنمی -
  چی؟ یعنی -

 :گفت كالفه دادم توضیح براش رو فرارم قضیه اینکه از بعد
  كردم؟می پیدات جوریچه گرفتنتمی ترافیک اون تو اگه... تو دست از آرادل آخ -

 :گفتم رفتممی راه كه طورهمون
 . رفتممی در دستشون از شده هرجور كه دونیمی خوب خودتم... نباش نگران قدرنا -



 

 

797 

 

  نوازش رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 آرادل

 عرق خیس بدنم. كنم تحمل رو گرما تونستمنمی واقعاً دیگه. برداشتم سرم روی از رو شالم
 . شدمی بد داشت حالم كم كم و بود شده

 :گفت و بیرون داد محکم رو نفسش شهراد
 افتممی راه االن. زدن گوشیت با رو ردت هابچه... بیام من ات بشین جا یه برو. خب خیلی -

 . دنبالت بیام
 :گفتم و دادم تکون رو سرم

 . گرما از میرممی دارم كه بیار بگیر هم یخ آب بطری یه میای وقتی فقط. باشه -
 . خداحافظ. خب خیلی -

 و بود خالی كه جیبم توی گذاشتم رو گوشی. كردم قطع رو تماس و گفتم خداحافظی زیرلب
 كوتاهی دیوار سمت به. بود ساختمون شدمی دیده كه چیزی تنها. كردم نگاه برم و دور به
 . كنارش نشستم و رفتم بود كمرم روی تا شاندازه كه

 جیبم توی از و كردم پوفی. كردمی اذیتم جیبم توی یاسلحه. دادم تکیه بهش رو سرم
 سایه كه نبود جایی هیچ و خوردمی بهم ستقیمم آفتاب. كنارم گذاشتمش و آوردم درش
 . بودم كشیده دراز كولر باد زیر خونه، توی االن كاش. زدم باد رو خودم شالم با. باشه

 زدن حرف یحوصله. بود بیتا. كردم باز رو هامچشم گوشی خوردن زنگ صدای شنیدن با
 رو گذاشتمش و كردم لوص رو تماس. شدمی نگران دادمنمی رو جوابش اگه اما نداشتم؛
 . نداشتم رو دارم نگه گوشم كنار رو گوشی اینکه یحوصله. بلندگو
 :اومد بیتا آروم صدای

 . بیرون بریم كه كردممی اصرار نباید. منه تقصیر شهمه... ببخشید -
 :گفتم اخم با
 . بیتا خیالبی -
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 :گفت بیتا كه شد سکوت بینمون ایلحظه چند
 هواپیما با جااون از و بجنورد سمت بریم ماشین با جااین از قراره... تهران میریم داریم -

 . نیاد پیش مشکلی كه تهران بریم
 :داد ادامه مکث با و
 . میشه تنگ برات دلم -

 :گفتم آروم
 . نداره برات ایفایده هیچ شدنت ناراحت جز چون نشه؛ تنگ بگو بهش -
 :گفت حرص با
 خب. بکشه باید چی تو دست از كه شهراد اون بیچاره! راآدل احساسیبی خیلی... اَه -

  میشه؟ تنگ برات منم دل بگی میریمی
 :گفتم و زدم جونیبی لبخند

  خوبه؟. میشه تنگ برات منم دل خب -
 آدم مثل گرفت تصمیم كرد، بغض هم بعدش و داد فحشم و زد جیغ كلی اینکه از بعد

 . كنه خداحافظی
 شنیدن با. نبود آدم مثل كردنشم خداحافظی دیوونه، یدختره. دمكر قطع رو تماس خنده با

 . شد قطع مخنده شهراد صدای
. گرفت رو خورشید نور تابیدن جلوی كارش این با. ایستاد ـینه*سـ به دست سرم باالی
 :گفت جدی و كرد اخمی

 . خونه ببرمت پاشو -
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 دست دادمش و برداشتم رو مینز روی اسلحه. كردم سرم رو شالم و شدم بلند جام از آروم
 كه بودم مطمئن. رفتم سرش پشت منم. افتاد راه بزنه ایدیگه حرف اینکه بدون. شهراد
 . بزنم نباید حرفی هیچ منم و عصبیه االن
. شدیم هاساختمون از یکی راهرو وارد. شدمی منفجر صددرصد گفتممی چیزی اگه چون

 وارد. نگفتم چیزی اما نداشتم رفتن راه جون واقعاً .رفتمی پایین هاپله از تندتند شهراد
 . شدیم هاساختمون از یکی پاركینگ

 همچین. بیرون برم اول من تا ایستاد در كنار و كرد بازش. رفت پاركینگ در سمت به شهراد
 قفسه و زدمی قرمزی به هاشچشم سفیدی. اومدنمی در صدام كه كردمی نگاه اخم با

 رو خودش و بزنه دادی بود منتظر آن هر كه انگار. شدمی پایین و باال تندتند شـینه*سـ
 . كنه خالی
 بود رومروبه دقیقاً كه شهراد ماشین سمت به. شدم كوچه وارد و برداشتم جلو سمت به قدمی
 روشن رو ماشین و فرمون پشت نشست هم شهراد. داخل نشستم و كردم باز رو درش. رفتم
 پوشیدن برای رو خودم هزارم بار برای. بود گرم خیلی. پایین ادمد رو ماشین شیشه. كرد

. باال داد رو شیشه و كرد روشن رو ماشین كولر شهراد. كردم لعنت مشکی شلوار و مانتو
 غلیظی اخم با شهراد كه بهم بخوره مستقیم باد كه خودم سمت بدم رو كولر دریچه خواستم

 :گفت
 . گیریمی سردرد و میشه بد حالت بهت بخوره سرد باد .كردی عرق االن. نکن رو كار این -
 :گفتم اخم با
  چیه؟ من با مشکلت االن شهراد -

 :گفت غلیظش اخم همون با كردمی عوض رو دنده كه طورهمون
 .  ندارم كاریت كه من -
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 :گفتم كالفه و سمتش چرخیدم كامل
 حرف لحن و كنیمی نگاه مبه جوریاین چرا بگو دقیقاً االن... همینه منم مشکل خب -

  تنده؟ و عصبی قدران زدنت
 :گفت عصبانیت با و كرد نگاه بهم. داشت نگه خیابون كنار رو ماشین

 قراره... كه نذاشتم خونه كردن تزئین برای رو اونا من برن؟ گفتی فربد و امیر به چی برای -
  برن؟ گفتی بهشون چرا. باشن مواظبت من نبود در و بیان همراهت میری هرجا
 :گفتم و كردم اخمی

. بندازم خطر به رو بیتا و پریسا جون خودم موندن سالم خاطربه تونمنمی... منن دنبال اونا -
 من تو مگه بعدشم. اومدمی سرشون بالیی یه حتماً رفتننمی بیتا و پریسا با امیر و فربد اگه
 از و كنم كنترل رو خودم تونممی مواقع جوراین تو كه دونیمی خوب خیلی شناسی؟نمی رو

 . نباش من نگران پس. برم در دستشون
 :گفتم مشکوك. نمیگه و داره خبر چیزی از كردم حس. نگفت چیزی و زد پوزخندی

  نه؟ مگه. داشتی خبر قبل از تعقیب یقضیه این از تو -
 :گفت بلند نسبتاً صدایی و عصبانیت با

 دخلت گرفتنتمی اگه. آرادل بکشنت خواستنمی. بیان فربد و امیر گفتم همین برای …آره -
 . بودن آورده رو

 :گفتم و كردم ایخندهتک ناباور
 مسئله این قدران اگه اصالً بیرون؟ برم خونه از من دادی اجازه و داشتی خبر اینا از تو -

  نیومدی؟ باهامون خودت چرا جدیه
 :گفت كالفه

 . بدم رو جوابت تونمینم كه نپرس هیچی... آرادل نپرس -
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 شهراد گوشیِ لحظه همون. دوختم بیرون به رو عصبیم نگاه. نگفتم چیزی و زدم پوزخندی
 . خورد زنگ

 :داد جواب اخم با
  بله؟ -
-  ... 

 :گفت و انداخت بهم نگاهینیم
 . خب خیلی -
 پیش بخو داره چیزهمه وقتی. هامشقیقه روی گذاشتم رو دستم. كرد قطع رو تماس بعد و

 . حالت به زنهمی گند كه افتهمی اتفاقی یه قطعاً میره
 آروم. داشت نگه در جلوی رو ماشین شهراد. نزدیم حرفی هیچ خونه به رسیدن موقع تا

 :گفتم
  خونه؟ نمیای -

 :گفت و داد تکون منفی نشونه به رو سرش
 . میام تونستم اگه شب... دارم كار فعالً -

 :گفتم و زدم پوزخندی
 . خداحافظ. نمیای كه دونممی -
 حیاط وارد. كردم بازش داشتم كه كلیدی با و رفتم در سمت به. شدم پیاده ماشین از بعد و

. زدنمی حرف هم با داشتن و بودن ایستاده حیاط یگوشه فربد و امیر. بستم رو در و شدم
 . خونه سمت رفتم و گرفتم ازشون چشم
 :گفت بخندل با و كرد باز برام رو در ربابه

 . نباشی خسته -
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 روی انداختم رو گوشیم. رفتم اتاقم سمت به. نگفتم چیزی و زدم رنگیكم لبخند جوابش در
 از ساعته نیم دوش یه از بعد. اتاق داخل حموم سمت رفتم و آوردم در رو هاملباس. تخت
 . بیرون اومدم حموم
 . كشیدم دراز مبل روی و بیرون رفتم قاتا از. بمونه باز موهام گذاشتم و پوشیدم رو هاملباس

 تا. بودم شده خسته واقعاً دیگه. بستم رو هامچشم آرامش با. بود من سمت مستقیم كولر باد
. ریختمی همبه رو چیزهمه كه افتادمی اتفاقی یه كنم عادت چیزهمه به اومدممی

 . بشه بدتر حالم شدمی باعث هم شهراد هاینبودن
 پیش تونستمنمی دیگه. كشیدم عمیقی نفس. كردم نگاه سقف به و كردم زبا رو هامچشم
 . كنم انکار رو بودن عاشقش خودم
*** 
 توی كه بود شخصی نامنظم هاینفس صدای اومدمی كه صدایی تنها. بود تاریک جا همه
 ماا ببینم؛ چیزی تاریکی اون توی بتونم تا كردم ریز رو هامچشم. شدنمی دیده تاریکی اون
 سرِجام شده خشک نشست ـرم*ـمـ*كـ روی سردی دست اینکه حس با. بود فایدهبی

 . ایستادم
. كردم حس قلبم توی رو عجیبی درد شنیدم كه رو شروین قهقهه صدای. اومد بند نفسم
 ایناله و بستم رو هامچشم درد با. بخورم تکون تونستمنمی و بود شده خشک بدنم انگار
 . كنم باز رو هامچشم شد باعث كه افتاد نمبد به لرزی. كردم

 كج راست سمت به رو سرش. ترسیدم بود ایستاده جلوم خونی سفید لباس با كه آرام دیدن با
 لبخندی با و كرد اشاره دستش توی سرنگ به.  دوخت هامچشم به رو سردش نگاه. كرد

 :گفت عجیب
 . كشتی منو تو -
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 طورهمون و نشستم مبل روی هراسون. بشم بیدار ابخو از شد باعث كه كشید جیغی بعد و
 خوابم مبل روی من و بود شده تاریک هوا. كردم نگاه برم و دور به زدممی نفس نفس كه

 . نبود شروین هایقهقهه و آرام از خبری. بود بـرده
 با مشونه روی دستی نشستن با. نداشتم لرزششون روی كنترلی هیچ. كردم نگاه هامدست به
 . شهراده دیدم كه عقب كشیدم رو خودم رست

 :گفت نگران
 . منم نترس -

 جیغ صدای. كردمی بد رو حالم و بود وجودم توی هنوزم سرما. تپیدمی محکم هم هنوز قلبم
 . بود شده یکی ذهنم توی شروین یقهقهه و
. كرد ـغـلم*بـ و كنارم نشست شهراد. بستم رو هامچشم و گرفتم رو سرم محکم دستم با

 :گفت گوشم كنار
 . آرادل باش آروم -
 :گفتم و خندیدم ترس با
 خوامنمی. پیش سال چهار به گردهبرمی داره چیزهمه دوباره. بینممی كابوس دارم باز -

 . ببینم خوابم توی دوباره رو آرام و شروین
 :دادم ادامه زیرلب و
 . میشم دیوونه دارم باز -
 :گفت اخم با
 . نزن رو حرف این دیگه. ستینی دیوونه تو -

 روی گذاشتم رو دستم. رفتنمی كنار چشمم جلوی از هم لحظه یه برای آرام تصویر
 :گفتم بود سرم خاطربه كه دردی با و هامچشم
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 . نمیره كنار هامچشم جلوی از... ببینمش خوامنمی شهراد -
 :گفت و كرد ـلم*ـغـ*بـ ترمحکم شهراد

 یه االنم. نکن فکر بهش. بود خواب یه فقط اون. عزیزم باش آروم... آرادل باش آروم -
 . بشه بهتر حالت تا بکش عمیق نفس
 و گرفت فاصله ازم شهراد. باشم آروم كردم سعی. بستم رو هامچشم و كشیدم عمیقی نفس
 :گفت

 . بیارم آب برات میرم -
 به و گرفتم هامدست نبی رو سرم. رفت آشپزخونه سمت به و شد بلند جاش از. نگفتم چیزی

 . باشه داشته تونهمی معنی چه خواب این كه كردم فکر این
 آب و گرفتم رو لیوان ازش. سمتم گرفتش و شد نزدیکم آب لیوان با شهراد بعد لحظه چند
 و نشست مبل پایین شهراد. كشیدم دراز و میز روی گذاشتم رو لیوان. كشیدم سر نفس یه رو

 :گفت
  بخوابی؟ ختتت روی خواینمی -

 برای اتفاقی یه كردممی حس. بستم رو هامچشم و دادم تکون منفی ینشونه به رو سرم
 حالش كه هاییوقت. شدنمی اما نیست مهم برام آرام كه كنم وانمود خواستممی. افتاده آرام
 . كردممی حس رو شدمی بد

 شروین با كارش یاد وقتی اام بود یادم رو بود كرده حقم در آرام كه هاییخوبی تمام
 . شدمی شروع اول از دوباره من نفرت و قبل به گشتبرمی چیزهمه افتادممی

 زندگیم از مهم خیلی قسمت یه شروین انگار. كنم شروع رو دیدن خواب دوباره خواستمنمی
. ندم ادامه كردن فکر به دیگه كردم سعی. بود غیرممکن كار یه كردنش فراموش كه بود

 . برد خوابم و شد گرم هامچشم بعد لحظه چند. كردممی حس كنارم رو شهراد رحضو
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*** 
 هم شهراد. بود نیومده هامچشم به خواب و دیدممی كابوس فقط كه شدمی روزی سه حدود
 . كنه آرومم هاشحرف با كنه سعی كه نبود كنارم دیگه
 رزیتا هم اون كه زدم زنگ بهش بار یک روز سه این توی. رزیتا بود شده وقتش تمام انگار

 . داد جواب
 تونستمنمی رو قلبم صدای جلوی اما بودم؛ مطمئن ببینم نبود قرار دیگه رو شهراد اینکه از

 . بگیرم
 میالد اصوالً. كردم اخمی. بود میالد. اومدم در فکر از گوشیم زنگ صدای شنیدن با

 :دادم بجوا و كردم وصل رو تماس. زدنمی زنگ من به وقتهیچ
  بله؟ -
 :گفت استرس با
  كجایی؟ -
 :گفتم تعجب با
  افتاده؟ اتفاقی مگه؟ طورچه. خونه -
 :گفت عجله با
 عملش برای. كرده تصادف شهراد. خونه نزدیک بیمارستان به برسون رو خودت زود -

 . دارن امضا به احتیاج
 اتاقم سمت به كه طورنهمو و شدم بلند جام از سریع بود؟ كرده تصادف شهراد. شدم شوكه

 :گفتم شده هول رفتممی
 . ندارم شهراد با نزدیکی نسبت كه من اصالً چی؟ برای امضا -
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 هستی دخترعموش كه تو جز االن شهراد. تویی خود نزدیکه شهراد به كه شخصی تنها -
 . نداره جااین ایدیگه فامیل هیچ

 :گفتم و پوشیدم رو مانتوم
 . خداحافظ. رسونممی رو خودم االن. خب خیلی -
 فربد به رو. بیرون رفتم خونه از و پوشیدم رو هاملباس سریع. كردم قطع رو تماس بعد و

 فربد شدم منتظر و فرمون پشت نشستم هم خودم. بیمارستان بریم تا بشه ماشین سوار گفتم
 . افتادم راه و كردم روشن رو ماشین اومد وقتی. بیاد

 داشتم كه استرسی و بود زده یخ هامانگشت سر. دهنم توی میاد داره قلبم كردممی حس
 . كردمی بدتر رو حالم
 :گفت تعجب با فربد

  افتاده؟ اتفاقی -
 :گفتم اخم با و كردم بیشتر رو سرعتم

 . كرده تصادف شهراد -
 . بیمارستان به رسیدیم بعد ربع یه حدود. كرد سکوت و شد پشیمون كه بزنه حرفی خواست
 بیمارستان سمت به سریع هایقدم با. شدم پیاده ازش و كردم پارك خیابون كنار رو ماشین

 به. اومدمی سرم پشت كردمی صحبت تلفنش با كه طورهمون هم فربد. شدم واردش و رفتم
 :گفتم نگرانی و استرس با و رفتم پذیرش سمت

 . بدم امضا بیام عمل برای بودن گفته -
 :گفت بود شده خیره تورمانی صفحه به كه طورهمون

  بیمارتون؟ اسم -
 :گفتم سریع



 

 

807 

 

  نوازش رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 آرادل

 . تهرانی شهراد -
 :گفت و شد خیره بهم بعد لحظه چند

 براتون بیارن هابچه میدم كنم آماده رو برگه منم. جااون برین. باالست یطبقه عمل اتاق -
  چیه؟ بیمار با نسبتتون فقط. كنین امضا كه
 :گفتم اخم با
 . كردن فوت مادرش و پدر. دخترعموشم -

 :گفت و كرد اخمی متقابالً
  ندارن؟ برادر و خواهر یعنی -
 :گفتم بود شدنم معطل خاطربه كه عصبانیتی با
 . اومدنمی بیمارستان به من از زودتر باشین مطمئن داشتن اگر. ندارن خانوم خیر -
 خواستممی و شتمدا عجله من حاال. رفتم هاپله سمت به و گرفتم فاصله میزش از بعد و

 . پرسیدمی سوال هی اینم. بشم خبر با شهراد وضعیت از زودتر هرچه
 با و سمتم اومد سریع. ایستادم جام سر رزیتا دیدن با. باال رفتم هاپله از تند تند عصبانیت با

 :گفت نگرانی
  زدی؟ امضا -
 :گفتم قاطع و گرفتم ازش چشم خشم با
 !نه -
 :گفتم و رفتم بود رومبهرو كه میزی سمت به بعد و
 . كنم صحبت عمل اتاق ببرنش خوانمی االن كه آقایی این دكتر با خواستممی -

 :گفت لبخند با كردمی نگاهم كه طورهمون و باال آورد رو سرش
 . كنم هماهنگ اول من بذار فقط.  راهروئه ته اتاقشون -
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 روپوش با مردی و شد باز راهرو هت اتاق در لحظه همون كه بیرون اومد میز پشت از بعد و
 . بیرون اومد سفید

 :گفت و كرد اشاره مرده به پرستاره
 . اومدن خودشون -

 حرف من بده اجازه اینکه بدون و ایستاد كنارم اومد هم رزیتا. رفتم دكتره سمت به سریع
 :گفت نگرانی با بزنم

  دكتر؟ آقای طورهچه شهراد وضعیت -
 :گفت تاسف با و چرخوند بینمون رو نگاهش دكتره. تپیدمی همیشه از ترمحکم قلبم

 راه نتونه دیگه و بده دست از رو پاهاش بیمار داره امکان... اما بدم نظری تونمنمی فعالً -
 . كنیممی تالشمون تمام ما خب اما. بره

. ندارن جون دیگه زانوهام كردم حس. گریه زیر زد بلندی صدای با رزیتا. اومد بند نفسم
 زد زانو كنارم فربد. زمین روی نشستم و خوردم سر آروم و دادم تکیه كنارم دیوار به رو دستم

 :گفت نگران و
  خوبه؟ حالت -

 :گفت شده هول فربد. نگفتم چیزی
 . میده دست از رو پاهاش حتماً كه نگفته. داره احتمال گفت دكتره... نباش نگران -

 :فتمگ و گرفتم هامدست توی رو سرم كالفه
 . فربد نگو هیچی االن -

 و سمتم اومد دیدنم با. باال اومد هاپله از عجله با پرستاری. شد بلند كنارم از و كرد پوفی
 :گفت سریع

 . كنین امضا رو اینا ترسریع هرچه -
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 بیمارستان توی تونستمنمی واقعاً. زدم امضاش و گرفتم ازش رو برگه. شدم بلند جام از
 :گفتم فربد به رو. ببینم رو رزیتا خواستنمی دلمم. بمونم

 . میدی خبر من به شد هرچی و مونیمی جاهمین -
 :گفتم عصبانیت با كه بکنه اعتراض خواست

 به حواست. بیفتی راه دنبالم من از مراقبت خاطربه نیست الزم. برمیام خودم پس از من -
  .زنیمی زنگ من به اول شد خبری كوچکترین. باشه چیزهمه

. زدم زنگ میالد به. رفتم هاپله سمت به باشم جواب منتظر و كنم نگاهش اینکه بدون بعد و
 :داد جواب سریع میالد. رفتممی پایین آروم هاپله از
  بیمارستان؟ رفتی شد؟ چی -

 :گفتم حالبی و دادم تکون رو سرم

 . رفتم …آره -
  خوبه؟ حالش گفت؟ چی دكترش خب -

 :گفتم حرفش به توجه بدون
  كرده؟ تصادف دونستیمی كجا از تو -

 :گفت كالفه
 از چندتا. شروینن آدمای از فهمیدم كردم نگاه وقتی... فرستاد برام رو تصادفش فیلم یکی -

 شهراد بودن دیده كه هم اونا. بود كرده تصادف شهراد كه جایی به فرستادم رو هابچه
  نه؟ یا خوبه حالش بگو تو حاال. بیمارستان بردنش سریع ماشینشه، توی بیهوش

 :گفتم نلرزه كردممی سعی كه صدایی با. رفتم ماشین سمت به و شدم خارج بیمارستان از
 . بره راه نتونه دیگه و بده دست از رو پاهاش داره امکان گفت دكترش -
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 رو هامچشم و دادم تکیه صندلی به رو سرم. فرمون پشت نشستم و كردم باز رو ماشین در
 . تمبس

 :گفت زدهشوك میالد
  خرابه؟ وضعیتش یعنی حد این در چی؟ یعنی -
 . آره -

 :گفت كالفه و نگران
 . خداحافظ. بینمتمی بیمارستان توی. مشهد سمت افتممی راه االن همین من. خب خیلی -

 فکر. كنارم صندلی روی انداختم رو گوشی. كردم قطع رو تماس و گفتم خدافظی لب زیر
 درست چیزهمه بودم امیدوار فقط. كردمی مدیوونه داشت بره راه نتونه دیگه رادشه اینکه
 . دهنم تو میاد داره قلبم كردممی حس. نیاد وجود به شهراد برای مشکلی هیچ و بشه
. بستم رو هامچشم. بشم آروم تا كشیدم عمیقی نفس. داشتم استرس و بود بد خیلی حالم
 توی رزیتا خاطر به و نداشتم اصالً رو خونه یحوصله. برم بتونم كه نبود جاییهیچ

 . برم تونستمنمی هم بیمارستان
. بگذره زمان تا گشتممی هاخیابون توی هدفبی. بزنم قدم خواستممی. شدم پیاده ماشین از

 :داد جواب چندلحظه بعد. فربد به زدم زنگ كنم تحمل رو نگرانی تونمنمی دیگه دیدم وقتی
  افتاده؟ اتفاقی -

 :گفتم آروم و دادم تکون منفی نشونه به رو سرم
 . بپرسم رو شهراد حال زدم زنگ... نه -

 :گفت و كشید عمیقی نفس
 . نیست خبری هیچ هنوز -
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. بستم رو هامچشم ایلحظه برای كردم؟می تحمل رو سردرگمی و نگرانی این باید كی تا
 :گفتم و كشیدم عمیقی نفس

  جاست؟اون رزیتا -
 :گفت عصبانیت با فربد. دادم ادامه راهم به و كردم باز رو هامچشم بعد و
 . بیرون بردنش كه كرد داد و جیغ قدران... حیاطه توی -

 :گفتم و زدم پوزخندی
 . خداحافظ فعالً. بزن زنگ بهم شد خبری! بهتر -
 زودتر چیزهمه و جلو بره زمان تا بکنم كاری یه تونستممی كاش. كردم قطع رو تماس بعد و

 . بشه تموم
*** 

. نداشتم شهراد از خبری هیچ. زدممی قدم هاخیابون توی همچنان من و بود شده تاریک هوا
 زنگ خودش باشه افتاده اتفاقی اگه. شدم پشیمون كه بزنم زنگ فربد به دوباره خواستم

 . دیگه زنهمی
 هایآدم اگه. گرفتم هامدست نبی رو سرم. نشستم هاصندلی از یکی روی و شدم پارك وارد

 تعقیب دارن هم رو من االن احتماالً یعنی پس آوردن شهراد سر بالیی همچین شروین
 . كننمی

. كردم نگاه اطرافم به نباشه مشخص خیلی كه جوری و باال آوردم رو سرم فکر این با
 از و دمش بلند جام از. كردمی مشکوك رو من قضیه همین و نبود پارك داخل كسهیچ

 برم و دور به هرچی اما كنه؛می نگاهم داره یکی كردممی حس شهمه. بیرون اومدم پارك
 . دیدمنمی رو كسی كردممی نگاه
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 بیارن سرم بالیی خواستنمی اگر و بود شلوغ خیابون شکر رو خدا. كردم تندتر رو هام قدم
 . تونستننمی

 :دادم جواب سریع. بود فربد. خورد زنگ گوشیم
  شد؟ چی -

 :گفت آروم
 ... اما بوده؛ خوب عملش -

 :گفتم و كردم اخمی. ایستادم سرجام
  چی؟ اما -

 :گفت و كرد پوفی
 اما بشه؛ بهتر حالش شهراد كه موقعی تا كنیم صبر باید. داره وجود احتمال اون هنوزم -

 . داره هم دیگه عمل یه هنوز
  االن؟ اومده هوش به -
 :گفت ناراحتی لحن با
 . نبودی اما گرفت رو سراغت خیلی... آره -

 :گفتم و كشیدم عمیقی نفس. من به لعنت. شدمی بیشتر لحظه هر گلوم توی درد
 . نمیشه امشب اما پیشش میام بتونم. خب خیلی -
 . كنیمی خالی رزیتا برای رو میدون داری جوریاین كه دونیمی خودتم اما باشه -

 توی رو گوشی و كردم پوفی. كرد قطع رو تماس كه بگم چیزی خواستم و كردم اخمی
 . دادم فشار دستم

 هایقدم با. شدممی پشیمون جاستاون رزیتا اینکه فکر با اما بیمارستان؛ برگردم خواستممی
 . رسیدمی بیمارستان به كه خیابونی سمت رفتم آروم
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 حالش شهراد اگه. ندارن جون پاهام كردممی حس. خونه برم و بردارم رو ماشینم خواستممی
 . كردمی تغییر كل به زندگیمون شدنمی خوب
*** 

 بود این بکنم تونستممی كه كاری تنها. بودم نرفته بیمارستان هنوز من و بود گذشته روز سه
 . بگیرم رو شهراد بودن سالم خبر فربد از كه
 روزهای ترینطوالنی روز سه این انگار. كشیدم سختی قدرچه روز سه این توی دونهمی خدا

. اتاقم سمت رفتم و شدم بلند جام از كنم تحمل تونمنمی دیگه دیدم وقتی. بودن عمرم
. برداشتم میز روی از رو گوشیم و ماشین ریموت. بیرون اومدم اتاق از و پوشیدم رو هاملباس
 . مشدنمی آروم دیدمشنمی خودم هایچشم با تا. كنم تحمل تونستمنمی واقعاً دیگه

 راه و كردم روشنش رو ماشین بستم، رو كمربند. شدم ماشین سوار و شدم خارج خونه از
 . افتادم
. شدم پیاده ازش و كردم پارك خیابون توی رو ماشین. بیمارستان به رسیدم بعد ربع یه حدود

 . كجاست اتاقش پرسیدم ازش و زدم زنگ فربد به. شدم واردش و رفتم بیمارستان سمت به
 سمت راهروی توی رزیتا و فربد ،میالد. رفتم باال هاپله از تندتند. باال طبقه رفتممی باید

 توجه بدون. كردمی نگاه بهم كینه و نفرت با رزیتا. سمتشون رفتم. بودن ایستاده راستم
 . میالد و فربد سمت رفتم بهش

 :گفتم بهشون رو
  داخل؟ برم تونممی -

 :گفت و داد کونت مثبت نشونه به رو سرش میالد
 . نزن حرفی افتاده كه اتفاقی بهراجع لطفاً اما اره -
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 سمت به و در دستگیره روی گذاشتم رو دستم. رفتم اتاقش سمت به و گفتم ایباشه زیرلب
. بود كشیده دراز تخت روی شهراد. كردم باز رو در و كشیدم عمیقی نفس. كشیدمش پایین
 به. بود شده قفل پاهام انگار. بستم آروم رو در. پیدتمی محکم قلبم و بود زده یخ بدنم

 . شدم خیره بهش و نشستم تختش كنار صندلی روی. تختش نزدیک رفتم سختی
. چرخوندم صورتش روی رو غمگینم نگاه. بود زخم جای صورتش روی و بود پریده رنگش

 شهراد نباید .بود من تقصیر شهمه پیشش؟ نیومدم و كردم تحمل رو روز سه این جوریچه
 امن جاش من كنار شهراد. منم هااتفاق این مسئول. كردممی شروین و خودم قضیه وارد رو

 . شدمی بیشتر هرلحظه گلوم توی بغض. نبود
 خواست. شدم خیره بهش جونیبی لبخند با. بیام خودم به شد باعث كه خورد تکونی شهراد
 . شد مچاله درد شدت از شقیافه كه بشینه
 :گفتم بشینه كردممی كمکش كه طورهمون

 . سالم علیک -
 ضعیفی صدای با و برداشت صورتش روی از رو اكسیژن ماسک. كرد اخم كه نکشید ثانیه به

 :گفت
  اومدی؟ دیر قدران چرا -

 مقصر رو خودم چون گفتممی باید نیومدم؟ رزیتا خاطربه گفتممی باید. پایین انداختم رو سرم
  ؟نیومدم دونممی

 :گفتم آروم
 . منه تقصیر االنت حال این -

 :گفت كالفه
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 به كه نشستمنمی جااین االن بود تو تقصیر اگه باش مطمئن آرا؟دل حرفیه چه این -
 . بدم گوش حرفات

 :گفتم آروم و شدم خیره هاشچشم به. باال آوردم رو سرم
  كشیدی؟ درد خیلی -

 :گفت و زد تلخ لبخندی. شد باز اخمش
  ؟ خوبی خودت. نباش من نگران... نه -

 :گفتم و كردم اشاره اكسیژنش ماسک به. دادم تکون مثبت نشونه به رو سرم
 . ندادنا بهت تزئین برای رو این -

 به رو خوشحالی با. ایستاد تخت وراون. داخل اومد رزیتا و شد باز اتاق در لحظه همون
 :گفت شهراد

  گفتی؟ بهش -
 :گفت و انداخت بهم نگاهینیم شهراد

 . نه هنوز -
 :گفت اخم با رزیتا

  بگی؟ خوایمی كی پس -
 :گفت من به رو بزنه حرفی شهراد بده اجازه اینکه بدون و
 . بیای همراهش كه خوادمی هم تو از و خواستگاریم بیاد قراره شهراد -

 :گفت رزیتا به رو عصبانیت با شهراد. اومد بند نفسم و ایستاد قلبم كردم حس
 . رزیتا بیرون برو -

 بغضم. بکشم نفس تونمنمی كردممی حس. بیرون رفت اتاق از و زد حرفی لب زیر رزیتا
 . شدمی بیشتر هرلحظه
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 :گفت ناراحت و گفت رو دستم شهراد

 …آرادل -
 :گفتم ناباور یخنده با و حرفش وسط پریدم

  نه؟ مگه. كنهمی شوخی رزیتا -
 :گفت كالفه شهراد

  خواستگاری؟ مراسم به بیای من با میشه... ندارم رو كسی من -
. بیرون برم جااون از زودتر هرچه خواستمی دلم. بود شده گرفته ازم زدن حرف قدرت انگار
 توی از رو دستم و بدم تکون مثبت نشونه به رو سرم كه بود این بکنم تونستم كه كاری تنها

 . بشم بلند جام از و بیرون بیارم شهراد دست
 تندتند فربد و میالد هایزدن صدا به توجه بدون. بیرون زدم جااون از و كردم باز رو اتاق در
 . پایین رفتم هاپله از
 اینکه بدون اشکم هایقطره. چیه كشیدن نفس فهمیدم تازه بیرون اومدم كه بیمارستان از

 روی انداختم رو جونمبی بدن. رفتم ماشینم سمت به. خوردنمی سر مگونه روی بخوام
 . گریه زیر زدم بلند صدای با و كوبیدم فرمون به محکم رو مشتم. ماشین صندلی

 كنم؟ زندگی تونمنمی ترسی هیچ بدون چرا افته؟می من برای هااتفاق این چرا چرا؟ خدایا
 مادر و پدر. نگفتم هیچی گرفتی ازم رو آرام و آرامدل. شدم خسته تنهایی این از. شدم خسته

 رو دارم دوستش جونم یاندازه كه رو كسی داری االن اما كردم؛ سکوت بازم نبود سرم باال
. دارم احساسات. دخترم یه من. نیستم سنگ از من دارم؟ تحمل قدرچه من مگه. گیریمی

 رو سرم. كنم تحمل تونمنمی دیگه. بدم دست از رو بوده باهام بچگی از كه كسی تونمنمی
 زندگی داشتم امیدی چه با من. كردم خفه رو هقمهق صدای و فرمون روی گذاشتم

  كردم؟می
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*** 
 رزیتا و شهراد به. نبودم موفق اما بیام؛ كنار قضیه این با داشتم سعی هنوز من و بود آبان ماه
 . شدم خیره بودن نشسته رومروبه كه
 كنن جمع رو شهراد هایلباس و وسایل تا جااین بودن اومده خریدهاشون دادن انجام از بعد
 كه بماند. كردیممی زندگی خونه یه توی هم با شهراد و من شد متوجه رزیتا جااین كه
 شهراد با رو عمرش تمام قراره اینکه یادآوری با اما خورد رو من مخ و كرد جیغجیغ قدرچه

 . شد قضیه این خیالبی بگذرونه
 شهرادی سمت رفت نگاهم. بگم كه نداشتم چیزی یعنی. نگفتم هیچی و كردم سکوت منم
 . كردمی نگاه تلوزیون با داشت كه

 اما دیدممی صورتش توی رو درد. بره راه تونستمی كم خیلی اما بود شده حل پاش مشکل
 دوباره رزیتا دادوبیداد صدای وقتاون چون بزنم بهش حرفی ترسیدممی. گفتمنمی هیچی

 . شدمی بلند
 . نشستم تختم روی. رفتم اتاقم تسم به و شدم بلند جام از
 رو گوشیم و بیرون دادم مانندآه رو نفسم. شدم خیره بود داده هدیه بهم شهراد كه پابندی به

 . برداشتم
 یشماره. بود خاموش گوشیش. كنم صحبت باهاش كه داشتم احتیاج. زدم زنگ بیتا به

 . گرفتم رو پریسا
 با. نداد جواب بازم اما گرفتم رو ششماره هدوبار و كردم اخمی. دادنمی جواب هم اون

 . بیرون اومدم اتاق از و تخت روی انداختم رو گوشیم عصبانیت
 توی رزیتا و حیاطه توی شهراد گفت كه رفتن كجا پرسیدم ربابه از. نبودن رزیتا و شهراد

 . میالد اتاق
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 اسمم شنیدن با كه فتمر میالد اتاق سمت به! داشت؟ كارچی میالد اتاق تو رزیتا. كردم اخم
 . ایستادم سرِجام

 هامگوش و ایستادم میالد اتاق در دم. كردمی صحبت من بهراجع یکی با داشت رزیتا انگار
 . كردم تیز رو

 :گفت رزیتا
 خرد رو اعصابم و هامچشم جلوی میاد آرادل صورت هی بشم نزدیک شهراد به خواممی تا -

 . كنهمی
 :گفت حرص با دوباره رزیتا كه شد سکوت لحظه چند

 داشته صبر یکم باید... بمیره؟ تا بریزم سم آرادل غذای توی فیلما این مثل داری انتظار -
 دال جسد تونیمی آینده روز چند تا. نباش نگران. كنم كارچی دونممی موقعش به من. باشی

 كشتنش برای مهانگیز میشه باعث آرادل به نسبت حسادتم حس و نفرت. بگیری تحویل رو
 . بشه بیشتر

 كنممی زندگی توش من كه ایخونه توی دقیقاً كه فکرهبی قدران رزیتا یعنی زدم؛ پوزخندی
 ! بزنه؟ رو من كشتن حرف
 فکرش به هم لحظه یه یعنی. نشستم صندلی روی. شدم واردش و آشپزخونه سمت رفتم

  بشنویم؟ رو حرفش داره امکان شهراد یا من كه نرسید
 :اومدم در فکر از شهراد صدای شنیدن اب

  ؟ خوبی -
 :گفتم و زدم تلخی لبخند

 . باشی خوشحال خیلی باید حتماً كه تواَم نباشم؟ خوب چرا -
 :گفت تعجب با
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  چرا؟ -
 . كنی ازدواج داری دوستش كه كسی با قراره چون -

 :گفتم آروم. نزد حرفی
 . باشه هداشت رو موندن باهات دوباره لیاقت امیدوارم -

 همین كه یکی. كردمی دركم كه بود یکی كاشکی. كنم گریه بلند صدای با خواستمی دلم
 تا كشیدم عمیقی نفس. بشم خرد هامتنهایی توی قدران دادنمی اجازه و بود كنارم االن

 خودم. بیاره رو گوشیم و لباس برام تا زدم صدا رو ربابه. كنم كمتر رو گلوم توی بغض شدت
 از گوشیم گرفتن از بعد و كردم تنم رو بود آورده ربابه كه هاییلباس. حیاط توی تمرف هم

 . شدم خارج حیاط
 عمیقی نفس. بود بیتا. شد بلند گوشیم زنگ صدای. زدممی قدم كوچه توی آروم هایقدم با

 تاریک و خلوت جا همه. نداشتم رو كردنش خواهیمعذرت حوصله. زدم تماس رد و كشیدم
 . بود جاش سرِ همچنان بغضم اما بشه؛ بهتر كمی حالم شدمی باعث مسئله همین. بود
 ادامه زندگیم به هدفی چه با كردم؟می زندگی كی برای دیگه من رفتمی شهراد اگه
  دادم؟می
 و كردم پوفی هست؟ من به احتیاجی چه دیگه. گرفتم شروین از رو انتقامم دیگه كه من

. كنم بیرون ذهنم از رو مزخرف فکرهای این كردم سعی. مگرفت هامدست بین رو سرم
 . باال گرفتم رو سرم و كردم ایخندهتک

 :گفتم خنده و بغض با
 نمنشو خوب رو كردممی تصور بچگیم توی كه رویایی زندگی اون!... گرم دمت خدایا -

 ... اخد كن بس. شدم اذیت نکبتی زندگی این توی كافی اندازه به. بسمه دیگه. دادی
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 رو سرم كسی هایقدم صدای شنیدن با. خوردنمی سر مگونه روی اشکم هایقطره
 دستش توی بطری. رفتمی راه آروم داشت افتاده سر با دختری. عقب سمت چرخوندم

 . وضعیه چه تو كه دادمی نشون
 و گرفتم دستش توی بطری از رو نگاهم. شد خیره بهم و باال آورد رو سرش رسید بهم وقتی
 طوسی هایچشم. بود ریخته دورش آزادانه رو رنگش ایقهوه موهای. كردم نگاه بهش

 . مینداخت بهاره و رها یاد رو من رنگش
 :گفت و گرد اشاره مگونه روی اشک رد به
 . سرجاش بیاد حالت كه بکنم كاری یه تونممی بخوای اگه -

 :گفتم و دادم تکون منفی نشونه به رو سرم. كردم پاك رو هاماشک سریع
 . خوبه حالم من -
 و گرفت سمتم به رو بطری. گرفت رو دستم مچ محکم كه بشم رد كنارش از خواستم بعد و

 :گفت
  خوای؟می -

 :گفت و زد پوزخندی كه دادم تکون منفی نشونه به رو سرم آروم
 . خوایمی پس -
 :گفت و كرد اشاره كوچه ته به بعد و
 برای... خب اما جااین از دوره جورایی یه... جاستاین از التربا كوچه چندتا من یخونه -

 . نگذره بد بهت میدم قول. جااون بریم بیا. نیست چیزی زدنه قدم شبم هر كار كه منی
 رد و جلو آورد رو دستش دختره كه بود گوشی روی نگاهم. بود شهراد. خورد زنگ گوشیم
 و كردممی مخالفت بود ایدیگه هرموقع اگه شاید. افتاد راه و گرفت رو دستم. زد تماس
 . داشت فرق االن اما خونه سمت گشتمبرمی
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 كه طورهمون دختره. كردمی ازدواج دیگه یکی با داشت بودم عاشقش كه كسی. بود بد حالم
 :گفت كردمی نگاه آسمون به
 دلت رچیه هم تو. كنهمی صدام چیزی یه میشه آشنا باهام كه هركی... ندارم اسم من -

 . كن صدام خواست
 سر مگونه روی اشکی قطره. بود شهراد هم باز. خورد زنگ گوشیم دوباره لحظه همون
 و كشید دستم از رو گوشی دختره. نزن آتیش رو دلم قدران. لعنتی نزن زنگ قدران. خورد

 :گفت و سمتم گرفتش هم بعد. كرد خاموشش
 . بدی جوریاین باید رو نداره رو لیاقتت كه كسی جواب... بیا -
 لحنی با و كشید عمیقی نفس. گرفتم ازش رو گوشی. كرد پاك رو مگونه روی اشک بعد و

 :گفت باشه شاد كردمی سعی كه
  چیه؟ تو اسم... خب -

 :گفت كه كردم سکوت
  اللی؟ -

 :گفتم و زدم پوزخندی
  زد؟می زنگ بهم كسی نظرت به بودم الل اگه -
 :گفت هرفت باال ابروهای با
  چیه؟ اسمت نگفتی حاال... نبود حواسم. میگی راست -

 :گفتم آروم
 . آرادل -
 . قشنگه اسمت -

 . نبود گرفتن درد وقت االن. كردم اخمی ممعده توی خفیفی درد احساس با. نگفتم چیزی
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 :گفت دختره
 یدمتد كه اولی شب همون از... زنیمی قدم و بیرون میای هرشب بینممی كه روزه سه -

 . بزنی حرف باهام تونیمی اما مغریبه من درسته. داری غمی یه فهمیدم
 :گفتم و كشیدم عمیقی نفس

 . میمیرم یا كنممی فراموشش یا فوقش... نیست چیزی -
 :گفت و زد پوزخندی. مشونه دور انداخت رو دستش

 چی فهمیدم تازه شدم مواجه نبودنش با یهو وقتی... اما كردممی رو فکر همین اولش منم -
  چیه؟ دونیمی همه از بدتر... دادم دست از رو

 :داد ادامه بغض با كه كردم سکوت
 . بگیرن ازت رو جونت كننمی سعی و مغزت سمت میارن هجوم خاطراتت كه جاییاون -

 سمت برگردوند رو سرش خنده با كه شد جمع اشک هاشچشم توی. ایستادیم جامون سرِ
 :گفت و مخالف

 . گیرهمی مگریه افتممی یادش تا كه هاچشم این به عنتل -
 خیلی حتماً االن تا شهراد. كشیدم عمیقی نفس. افتاد راه دوباره و گرفت رو دستم بعد و

 . شده نگرانم
 و كشید دستم از رو گوشی دختره كه خوبه حالم بگم بهش و كنم روشن رو گوشی خواستم

 :گفت
  كنی؟ كارچی خوایمی -

 :گفتم مظلوم و آروم
 . كنم اذیتش خوامنمی. شده مرخص بیمارستان از تازه... شده نگرانم خیلی حتماً االن تا -
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 طرز روی مسئله همین كه شدممی آروم و مظلوم ناخودآگاه بودم ناراحت خیلی كه هاییوقت
 . ذاشتمی تاثیر كردنم نگاه و زدن حرف
 :گفت و كرد اخمی یهو كه شد خیره بهم لحظه چند دختره

 تو از تونسته جوریچه پسره اون. شد جوری یه دلم نکن نگاهم جوریاین حاال خب -
  بگذره؟
 :گفتم تلخی لبخند با و گرفتم دستش از رو گوشی

 . راحت خیلی -
 :گفت مشتاق دختره. بود شهراد. خورد زنگ سریع كه كردم روشن رو گوشی بعد و
 . بشنوم رو صداش خواممی بلندگو روی بذارش -
 گذاشتمش و كردم وصل رو تماس! شد صمیمی زود قدرچه. كردم نگاه دختره به تعجب با
 . بلندگو رو

 :شد بلند شهراد عصبی داد صدای
  آرا؟دل رفتی گوری كدوم كردی؟ خاموش رو گوشی چرا -

 :زد داد بلندتر كه نگفتم چیزی
  زنی؟نمی حرف چرا -

 :اومد یگوش پشت از رزیتا صدای لحظه همون
 جااین جز. دیگه گردهبرمی باشه هرجا. نکن اذیت دختره این خاطر به رو خودت شهراد -

 . بره كه نداره رو جایی
 سعی كه صدایی با. بود فایدهبی اما بشه؛ كمتر شدتش بغضم تا دادم قورت رو دهنم آب
 :گفتم نلرزه كردممی
 . نباش نگرانم. شهراد خوبم من -
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 :گفت عصبانیت با
  كجایی؟ -

 :گفتم و كردم پوفی
 . جا هیچ -

 :زد داد
 . دنبالت بیام خواممی كجایی؟ میگم بهت... آرادل نکن مدیوونه -

 :گفتم نگرانی با و كردم فرو موهام داخل رو دستم
 . میام خودم من خونه بمون. گیرهمی درد پات... ها نیای -

 :گفت لرزونی صدای با و شد آروم یهو
  كنی؟نمی درك رو نگرانیم چرا آرا؟دل كنیمی اذیتم چرا -

 :گفت كه نزدم حرفی
 . دنبالت بفرستم رو امیر كجایی بگو -

 :گفتم و كشیدم عمیقی نفس. نگو كه كرد اشاره بهم دختره
 . خداحافظ. نباش نگرانم. شهراد میام خودم -
 :گفت و زد لبخندی دختره. كردم قطع رو تماس بعد و
 . بدم تشخیص تونستممی راحت رو صداش توی ترسِ. دبو نگرانت خیلی -

 :گفت و گرد هاشچشم دختره یهو. داشتم بغض. كردم نگاهش فقط و نزدم حرفی
 باش مطمئن. شد كباب برات دلم خدابه آدم؟ به كنیمی نگاه جوریاین چرا تو خدا وای -

 . نداشته رو لیاقتت
 :گفت غضب با و كرد ـلم*ـغـ*بـ دختره. گریه زیر زدم

 . رو كاراین نکن. ها گیرهمی مگریه داره منم ببین... دیگه نکن جوریاین -
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 :گفتم گریه با
  كنه؟می ازدواج باهاش داره االن چرا پس. نداره دوستش گفت بهم خودش -

 :گفت و كرد پاك رو مگونه روی اشک. شد جدا ازم
. جمعن جااون هابچه تمام. من یخونه بریم بیا. میشی دیوونه وگرنه نکن فکر بهش -

 . كنی فراموشش تا جااون بیا فقط. بیارن سرت بالیی ذارمنمی نباش، نگران
 موقع اون اما اشتباهه خیلی كارم دونستممی. نداشتم رو كردن مخالفت قدرت. نزدم حرفی

 . كردمنمی فکر بیفته بود ممکن كه بدی هایاتفاق به كه بود بد قدرحالمان
 كه جوراون. كردمی زندگی طبقه دو ساختمون توی. رفتیم شخونه به دختره با همراه

 به كه چیزی تنها شدم شخونه وارد وقتی. بود خودش مال ساختمون كل بود گفته خودش
 . بود كرده احاطه رو خونه كل كه بود تاریکی فضای و دود خوردمی چشمم

 :گفت و كرد اشاره سمتی به دختره. ردمك نگاه ـصیدن*قـ*رمی داشتن وسط كه جمعیتی به
 . باش خودت مواظب فقط. دارم جااون بخوای هرچی -

 رو قلپ اولین. رفتم بود كرده اشاره كه سمتی به و دادم تکون مثبت نشونه به رو سرم آروم
 افتاده كه هاییاتفاق تمام خواستمی دلم. نبود مهم اما سوخت كمی گلوم خوردم كه

 شناخته تازه كه دختری اون با همراه و خوردم تونستم كه جایی تا شب ناو. كنم فراموش
 . خندیدم مسخره و الکی چیزهای به بودم

 بیام خونه از خواستممی كه موقعی. خونه برگردم گرفتم تصمیم كه بود شب دو ساعت تقریباً
 توی منم. بزنم زنگ بهش خواستم اگه تا داد بهم رو ششماره و سمتم اومد دختره بیرون

 خود به. مینداخت نیما و رها یاد رو من هاشچشم چون كردم سیو رها رو ششماره گوشیم
 . كردم سیو رها رو اسمش كه گفتم هم دختره
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. رفتن راه به كردم شروع. كشیدم عمیقی نفس شدم كه آزاد فضای وارد. شدم خارج خونه از
 سرم به رو دستم و ایستادم سرجام. رفت گیج سرم. نداشتم هامقدم روی تمركزی هیچ

 هامچشم كالفه. خورد زنگ هزارم بار برای گوشیم. بستم رو هامچشم ایلحظه برای. گرفتم
. زدم تماس رد و كشیدم هامچشم به دستی. دیدممی دوتا رو گوشیم انگار. كردم باز رو
. كشیدمی تیر یدشد ممعده. بودم توجهبی اطرافم به نسبت و زدممی قدم خودم برای خیالبی
 درد شدت از مقیافه. داشتم نگه رو گوشیم مدیگه دست با و ممعده روی گذاشتم رو دستم یه

 ایلحظه برای. دادم تکیه دیوار به. ندارن جون دیگه پاهام كردممی حس. شد مچاله
. زمین روی نیفتم تا كردم باز سریع رو هامچشم. شد بیشتر مسرگیجه كه بستم رو هامچشم

 شدت به و بود كرده عرق بدنم. رفتن راه به كردم شروع دوباره دیوار از گرفتن كمک با
 گرما شدت تا كردم باز رو مانتوم هایدكمه و انداختم سرم روی از رو شالم كالفه. بود گرمم
 . بشه كمتر
 با هباالخر. بود كرده عصبیم حسابی بدنم باالی دمای و داشتم كه تهوعی حالت م،معده درد

 محکم چندبار رو دستم حواسبی رسیدم در جلوی وقتی. خونه به رسوندم رو خودم سختی
 :گفتم كشیده و در به كوبیدم

 . رو لعنتی این كنین باز -
 از سریع میالد كه افتادممی داشتم. رفت تنم از جون انگار لحظه یه برای. شد باز سریع در

 . داشت نگهم و گرفت بازوم
 :گفت نگران

  آرا؟دل وضعیه چه این -
 :گفتم جونبی كنم باز دورم از رو دستش كردممی سعی كه طورهمون

 . خونه داخل برم خواممی كن ولم... خوبه حالم من -
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 :گفت كالفه
 . كنم كمکت بذار. افتیمی كه كنم ولت -

 :گفتم و دادم تکون منفی نشونه به رو سرم

 . برم تونممی خودم كن ولم …خوامنمی كمک -
 افتادممی دوباره داشتم. شد شل زانوهام. كشید تیر ممعده یهو كه برداشت دورم از رو دستش

 :گفت عصبانیت و حرص با و داشت نگهم محکم میالد كه
 . ببرمت خونه تا بیا... آرادل لجبازی خیلی -

 :گفت یرلبز میالد. خونه سمت افتادیم راه میالد با همراه. نداشتم كردن مخالفت جون دیگه
 بفهمه شهراد اگه دونیمی آخه؟ كردی پیدا كوفتیا این از جوریچه غریب شهر این توی -

  میشه؟ چی خوردی
 :گفتم و كردم ایخندهتک

 . كشهمی رو من فوقش -
 :گفت و داد تکون رو سرش تاسف با
 . باشه بـرده خوابش كن دعا -

 روشن رو محیط كمی سالن گوشه خوابِ چراغ نور تنها و بود تاریک جاهمه. شدیم خونه وارد
 . كردمی
 كه شهرادی دیدن با. شدم اتاقم وارد. كرد باز آروم رو در میالد. اتاقم سمت رفتیم صدابی

 . اومد بند نفسم بود نشسته تختم روی
 :گفت عصبانیت با شهراد كه بزنه حرفی خواست نگرانی با میالد

 . میالد بیرون برو -
 :زد داد شهراد كه كنه عتراضا خواست میالد
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 . بیرون برو -
 رو شالم و مانتو خیالبی رفت وقتی. بیرون رفت اتاق از و دوخت بهم رو نگرانش نگاه میالد

 و بستم رو هامچشم. دادم تکیه كنارم صندلی به رو راستم دست. رفت گیج سرم كه آوردم در
 نگاه با كه كردم باز رو هامچشم شد بهتر حالم وقتی. پیشونیم روی گذاشتم رو چپم دست

 تمام كردم حس. خورد پیچ دلم لحظه همون. ترسیدم نگاهش از. شدم رو روبه شهراد عصبیِ
. آوردن باال به كردم شروع و رفتم دستشویی سمت به سریع. باال میاد داره ممعده محتویات

 و ایستاد كنارم شهراد. بود شده سردم و لرزیدمی بدنم. میاد باال داره هم جونم كردممی حس
 . نیان صورتم جلوی تا گرفت دستش توی رو موهام

 :گفتم جونبی
 . بیرون برو -
 :گفت عصبانیت با
 . خرده دستت از اعصابم كه دال شو ساكت -
 هنوزم بدنم. شستم آب با رو صورتم چندبار. كردم باز رو آب شیر لرزیدمی كه هاییدست با

. رفتم اتاقم سمت به و بیرون اومدم دستشویی از شهراد كمک با. بستم رو آب شیر. لرزیدمی
. كشیدم دراز تخت روی كمکش با. دزدیدمی ازم رو عصبیش نگاه و بود كرده سکوت شهراد
 . نداشت رفتن بیرون قصد جوره هیچ بود افتاده بدنم به كه لرزی

 دستش مچ. تخت ویر نشستم كه روم انداخت پتویی. دیدممی شهراد یچهره توی رو درد
 :گفتم اخم با بودم شده خیره هاشچشم به كه طورهمون و گرفتم محکم رو
 نه بکن زنت خرج رو كارات این برو. ندارم تو محبت و نگرانی به احتیاجی هیچ دیگه من -

 . من
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 لحظه چند. بیرون داد محکم رو نفسش. كردم بهش رو پشتم و خوابیدم تختم روی بعد و
 رو هامدست و بستم ترس با رو هامچشم اتاقم در شدن بسته محکمِ صدای شنیدن با بعد

 . كردم مشت
*** 

 دوستش كه كسی خواستگاری برای داشتم. شدم خیره تنم توی رنگمشکی مانتوی به
 تحمل رو امشب تونستممی. زدم آینه توی آرایدل به جونیبی لبخند. شدممی آماده داشتم

 و كشیدم هامـب*لـ روی هزارم بار برای رو قرمزم رژ. بستم دارلمد رو ساتنم روسری. كنم
 . نشستم تلویزیون جلوی مبل روی گوشیم برداشتن از بعد
 هم ربابه و شهراد و من. تهران بودیم اومده هواپیما با صبح امروز ربابه و میالد شهراد، من،
 تا بودم منتظر االنم. دیگه کیی هم شهراد به و دادن اتاق یه ربابه و من به. بودیم هتل توی

 . بریم كه بیاد و بشه آماده شهراد
 :اومدم خودم به ربابه صدای شنیدن با
 . پریده رنگت جان؟ آرادل خوبی -

 :گفتم آروم و دادم تکون مثبت نشونه به رو سرم
 . خوبم -

 با. مكرد بازش آروم و رفتم در سمت به. شدم بلند جام از. شد زده اتاق در لحظه همون
 . تپیدن به كرد شروع محکم قلبم شهراد دیدن

 :گفت تعجب با و كرد نگاه سرتاپام به
  پوشیدی؟ مشکی چرا -

 :اومد سرم پشت از ربابه صدای
 . نداد گوش بپوش شاد رنگ گفتم بهش هرچی منم -
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 :گفتم بره راه كردممی كمکش كه طورهمون و گرفتم رو شهراد بازوی
 . شد دیر بریم -

 :گفتم تعجب با كه كرد نگاهم نگران لحظه چند دشهرا
  كنی؟می نگاه جوریاین چرا -

 :گفت آروم
 . جوریهمین -
 :گفت ربابه روبه بعد و
 . خداحافظ -

 :گفت لبخند با هم ربابه
 . بیرون بیای خونه اون از سربلند كه شااهللان... پسرم خداحافظ -

. شدیم واردش و رفتیم آسانسور سمت به. نگفت چیزی و داد تکون رو سرش فقط شهراد
 . خورد زنگ شهراد گوشی پایین طبقه رسیدیم وقتی

 :گفت و كرد اشاره هامبل به شهراد
 . میام بدم جواب رو این منم. بشین جااون برو تو -

 . هامبل سمت رفتم و دادم تکون رو سرم
*** 
 شهراد

 :گفتم عصبانیت با و كردم صلو رو تماس شدم مطمئن آرادل رفتن از اینکه از بعد
  دردته؟ چه -

 :گفت التماس با. بود آرتان
 .بردار آرادل سر از دست خدا رو تو -
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 :گفتم پوزخند با و حرفش وسط پریدم
 . بکنی نتونی غلطی هیچ دیگه تا مشناسنامه توی میارم رو اسمش كنی التماس دیگه یکم -
. بشم آروم تا كشیدم عمیقی نفس. جیبم ویت گذاشتم رو گوشی. كردم قطع رو تماس بعد و

 :گفتم اخم با و رفتم بود نشسته مبل روی كه آرادل سمت به
 . بریم -

*** 
 آرادل
 :گفت لبخند با رزیتا مامان یهو كه بودم شده خیره دستم توی یقهوه لیوان به
  دیگه؟ مثبته جوابت... رزیتاجان خب -

 توی كه بغضی. كردم نگاه بودن ایستاده رومروبه كه شهراد و رزیتا به. باال گرفتم رو سرم
 . بود بسته رو كشیدنم نفس راه و كردمی مخفه داشت بود گلوم

 گفتیمی كه نبودی همونی تو مگه. بود انداخته پایین رو سرش. شهراد سمت رفت نگاهم
  نداری؟ دوست رو رزیتا

 كسایی سوت و دست صدای. كردم فراموش رو كشیدن نفس رزیتا یبله صدای شنیدن با
 . شد بلند بودن پذیرایی سالن توی كه

 نفس و كشیدم صورتم به دستی. نبود من به احتیاجی دیگه. نشستن مبل روی شهراد و رزیتا
 :گفتم آروم. رفتم شهراد سمت به. شدم بلند جام از. بشم آروم تا كشیدم عمیقی

 من به احتیاجی دیگه پس. رفتیگ رو مثبتت جواب دیگه كه هم تو... هتل میرم من -
 . نیست
 روی گذاشتم رو دستم ناخودآگاه. بگیره درد زانوش شد باعث كه شد بلند جاش از سریع

 :گفتم نگران و بازوش



 

 

832 

 

  نوازش رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 آرادل

 . كه نگفتم چیزی من. شهراد باش آروم -
 :گفت اخم با حرفم به توجه بدون

 . هتل برگردی تنها نمیدم اجازه. میریم هم با -
 نگاه بود شهراد بازوی روی كه من دست به داشت. رزیتا سمت رفت لحظه هی برای نگاهم

 :گفتم مصنوعی لبخندی با و برداشتم بازوش روی از رو دستم سریع. كردمی
. كنی خراب من خاطربه رو میشه خاطره برات كهشبی ندارم دوست. بیای دخوانمی -

 . خداحافظ
 قدم آروم. شدم خارج ویال از و كردم خداحافظی زیتار مادر و پدر از. شدم رد كنارش از بعد و

 . رفتممی باغ خروجی در سمت به و داشتمبرمی
. خدا كردی خم رو من كمر امشبم. دوختم آسمون به رو نگاهم و كردم ـغـل*بـ رو بازوهام
 باالخره تا بدم جون ذره ذره باید حتما نیست؟ بس سختی همه این. دیگه شدم خسته

  بشه؟ تموم دنیام این هایبدبختی
 جوابی هیچ كه بزنم حرف كسی با باید چرا. دادم قورت رو بغضم و كشیدم عمیقی نفس
  شنوم؟نمی ازش

 :گفت و كرد باز برام رو در بود ایستاده در كنار كه مردی
 . نشین خارج جااین از تنها كردن سفارش شهراد آقا... بشن آماده هابچه تا كنین صبر یکم -
 :گفت و كرد اشاره بود شده پارك در دم كه ماشینی به دبع و
 . بشینین جااون بفرمایید -

 :گفتم اخم با و دادم تکون منفی ینشونه به رو سرم
 . میام بر خودم پس از من. باشه من نگران نیست الزم دیگه بگین شهراد به -
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. زدممی قدم هاكوچه توی عصبانیت با. شدم خارج باغ از بزنه حرفی بدم اجازه اینکه بدون و
 :دادم جواب اخم با. بود رها. كردم پوفی گوشیم زنگ صدای شنیدن با
  بله؟ -

 خنده با. داره بساط هم امشب دادمی نشون اومدمی خط وراون از كه آهنگی بلند صدای
 :گفت

  من؟ دلبرِ كجایی -
 :گفتم و زدم پوزخندی

 . خیابون و كوچه یآواره -
 :گفت تعجب با
  چرا؟ -

 :گفتم و كشیدم عمیقی نفس
  داری؟ مهمونی شبم فردا... مشهد برسونم رو خودم پرواز اولین با خواممی. خیالبی -
 . بریم هم با كه كنممی جور برات اما ندارم من -

 :گفتم و دادم تکون رو سرم
 . بریم هم با كه منتظرتم تخونه در دم فردا من... خب خیلی -

 :گفت آروم حرفم به توجه بدون
  خب؟. نکن ناراحت رو خودت -
 . خداحافظ. باشه -

 گفت میشه تقریباً. شدم خیابون وارد. كردم قطع رو تماس گفت كه زیرلبی خداحافظ از بعد
 . بود شلوغ
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 فضای توی رفتن راه داشتم احتیاج كه چیزی تنها. دوره ازم قدرچه هتل كه نبود مهم برام
 . بود آزاد
 :ادد جواب سریع. زدم زنگ فربد به. شدنمی اما كنم فکر استخونمی دلم

  بله؟ -
 . كن جور برام بلیط یه سریع. مشهد برسونم رو خودم پرواز اولین با خواممی -
 :گفت تعجب با

 …اما -
 :گفتم اخم با و حرفش وسط پریدم

 . منتظرم فرودگاه توی من. بکن كاریش یه خودت... نداریم اما -
 پاشنه هایكفش اون با رفتن راه. كیفم توی انداختم رو گوشیم. كردم قطع رو تماس بعد و

 از بعد. بشم دور تهران از خواستممی فقط. كردم بیشتر رو هامقدم سرعت اما بود سخت بلند
 . ندادم رو جوابش اما بود زده زنگ بهم بارها شهراد. هتل رسیدم رویپیاده دقیقه بیست
 ربابه و خودم اتاق سمت به بود؟ زیادی یخواسته مگه بزنم حرف اشباه خواستمنمی اینکه
 . رفتم
 شد بلند مبل روی از. كرد تعجب دیدنم با ربابه. كردم باز بود همراهم كه كلیدی با رو درش

 :گفت نگران و
  شد؟ چی -

 :گفتم و زدم پوزخندی
  بشنوه؟ منفی جواب رزیتا از شهراد میشه مگه -
 :گفت و كرد نگاه بهم نگران. كنارم اومد ربابه. داشتم برش و رفتم نمچمدو سمت به بعد و
  میری؟ داری كجا -
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 :گفتم اخم با
 . خداحافظ. نداره من به احتیاجی دیگه شهراد. مشهد گردمبرمی -
 . بیرون زدم اتاق از بعد و

*** 
 هم ربابه و رزیتا و شهراد. شدممی نابود داشتم واقعی معنای به من و بود گذشته روز دو

 . مشهد برگشتن دیشب
. بودن برنگشته شبه هشت ساعت كه االن تا و خرید بودن رفته رزیتا و شهراد هم االن

 . كشیدم صورتم به رو دستم كالفه
 :گفت و گذاشت جلوم قهوه لیوان یه ربابه

 . خوبه سردردت برای بخور رو این -
 :گفتم قراریبی با
  ربابه؟ نمیان اینا چرا پس -
 :گفت تعجب با
 . كه نشده دیر. مادر شبه هشت هنوز ساعت... وا -

 توی از ماشین صدای لحظه همون. پام دادن تکون به كردم شروع تندتند و كردم پوفی
 . اومد حیاط
 :گفت لبخند با و شد بلند كنارم از ربابه

 . اومدن -
 رو مقهوه لیوان. منداشت رو رزیتا با كردن بحث یحوصله. رفت آشپزخونه سمت به بعد و

 . شدم بلند جام از و برداشتم
 :ایستادم جام سرِ رزیتا صدای شنیدن با كه برم اتاقم سمت به خواستم
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 . جاییاین هنوز كه تو. اِ -
 تمسخر با و زدم بهش پوزخندی. كردم نگاه دستش توی خریدهای به. سمتش چرخیدم

 :گفتم
  ه؟ن مگه. كردی خالی رو شهراد جیب خوب امشب -
 :گفت كالفه و شد خونه وارد شهراد كه بزنه حرفی خواست حرص با
 . كنین بس خدا رو تو رو امشب یه -
 اتاقم وارد خواستم بهشون توجه بدون. زمین روی گذاشت رو دستش توی خریدهای بعد و

 :گفت جیغ با رزیتا كه بشم
 اصالً كنه؟ زندگی تیهس توش تو كه ایخونه توی باید دختره این چرا شهراد؟ چی یعنی -
  نبوده؟ بینتون چیزی معلوم كجا از
 :گفت عصبانیت با و من سمت چرخید بعد و
 بینتون ایـه*ـطـ*ابــ*ر بدونم كجا از من نمیری؟ بیرون شهراد یخونه از چرا تو -

  نیست؟
 :زد فریاد خشم با شهراد یهو

  كنم؟ ی*از*درـت*سـ*د خواهرم به تونممی جوریچه من... رزیتا كن بس -
 دیگه رو قلبم صدای. شکست بلندی صدای با و شد ول دستم از بود دستم كه ایقهوه لیوان
 . شنیدمنمی

 یه براش فقط من. شد تکرار ذهنم توی صداش. برداشتم عقب سمت به قدمی ناخودآگاه
 . بودم خواهر
 اتاقم از و برداشتم میز روی از رو گوشیم. پوشیدم رو شالم و مانتو. رفتم اتاقم سمت به سریع
 . بیرون اومدم
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 :گفت عصبانیت با و گرفت رو دستم شهراد كه بشم خارج خونه از خواستم
  كجا؟ -

 :گفتم پوزخند با و بیرون كشیدم دستش توی از رو دستم
 . بشی اذیت این از بیشتر خواهرت خاطر به خوامنمی -
 حیاط از هاشزدن صدا به توجه بدون. رفتم حیاط سمت به. شدم رد كنارش از سریع بعد و

 . شدم كوچه وارد و بیرون اومدم
 تو قدرچه. نداشتم روشون كنترلی هیچ من و ریختنمی صورتم روی تندتند اشکم هایقطره

 . آرادل احمقی
. كردم پاك رو هاماشک دستم پشت با. بشم مچاله خودم توی شد باعث وزید كه سردی باد

 بچگی توی كه ایآینده اون اینم. زدم پوزخندی. بستم رو بود مونده ازب كه مانتوم هایدكمه
 . داشتم رو آرزوش
 خواستمنمی هم خونه اون به. برم كه نداشتم رو جایی هیچ. چرخوندم برم و دور به رو نگاهم
 . برگردم

 اركن كه سدی وجود خاطربه جااون هوای. پارك یه به رسیدم تا رفتم راه قدرچه دونمنمی
 . بودم نپوشیده هیچی مانتو جز منم و بود سرد شدت به بود پارك
 هیچ. بود خلوت خلوتِ پارك اما بود؛ نه ساعت اینکه با. نشستم هاصندلی از یکی روی

 . نداشتم اشکام روی كنترلی
 رو دلم قدران. لعنتی نزن زنگ قدران. شد بلند هقمهق صدای گوشیم زنگ صدای شنیدن با

. صورتم روی گذاشتم رو دستم. كنارم انداختم رو گوشی و زدم تماس رد سریع .نزن آتیش
 فقط داشتم كه آرزویی تنها دیگه. بود شده تموم برام زندگی. شکستم بدجورم. شکستم من

 نذاشت چرا كرد؟ باهام رو كارها این چرا بپرسم ازش تا خدا به برسم خواستممی. بود مردن
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 دستی نشستن حس با چیه؟ خوشبختی بفهمم نذاشت چرا شم؟با داشته آرامش زندگیم توی
 . باال آوردم رو سرم سریع ـرم*ـمـ*كـ روی

 :گفت پوزخند با. شدم خیره بود نشسته كنارم كه پسری به
  كردی؟ فرار -

 ایانرژی هیچ كردممی حس. گرفت رو من محکم كه بشم بلند جام از خواستم. كردم اخمی
 هامچشم توی. مگونه روی گذاشت رو دستش پسره. نداشتم حتی رو زدن حرف جون. ندارم
 :گفت آروم و كرد نگاه

 . بگذره خوش بهت میدم قول …بریم بیا -
. شد مشت هامدست. افتادم كرد شهراد كه كاری و میالد عروسیِ شب یاد لحظه یه برای

 . لعنتی نیفت یادش
 همون. منم زمین روی دختر نتریبدبخت كردممی حس لحظه اون. عقب كشیدم رو خودم
 :گفت و كرد نگاه بهم شرمندگی با. ایستاد كنارمون اومد ایدیگه پسر لحظه

 مزاحمتون اگه شرمنده. نیست خوب حالش یکم من دوست. خانوم خواممی معذرت من -
 . شده

 زنگ صدای. كشید خودش همراه و گرفت رو بود نشسته كنارم كه پسری دست بعد و
 . دش بلند گوشیم
 راه و برداشتم صندلی روی از رو گوشیم. خندیدم گریه وسط و شدم بلند جام از. بود شهراد
 . كردم خفه رو هقمهق صدای و دهنم جلوی گرفتم رو دستم. افتادم
*** 
 رها كه بخورم ازش خواستم و باال آوردم رو بطری. شدم خیره رومروبه به و ولو مبل روی

 :گفت نگران و گرفت رو دستم
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 آرادل

 . خودت با رو كاراین نکن -
 رها. بودم نرفته خونه من و بود گذشته شب یک. پایین آوردم رو دستم و زدم پوزخندی

 :گفت آروم و نشست كنارم
  افتادی؟ روز و حال این به كه شده چی بگی خواینمی -

 :گفتم آروم بودم شده خیره ـیدن*ـصـ*قـ*رمی داشتن كه جمعیتی به كه طورهمون
 . بودم خواهر یه فقط براش من -

 :گفتم بغض با و گلوم روی گذاشتم رو دستم. نگفت چیزی و شد خیره بهم غمگین

 . شدم خسته. ندارم طاقت دیگه خدابه …كنهمی سنگینی روم كشیدنم نفس -
 :گفت و كرد ـلم*ـغـ*بـ آروم

 گریه قدرنا من بشم، چشمات اون قربون... كنیمی فراموشش. من آرایدل نخور غصه -
 . نکن

 پاك رو چکید مگونه روی كه اشکی قطره و كشیدم صورتم به دستی. شد جدا ازم بعد و
 . كردم
 :گفتم و كشیدم عمیقی نفس

 . بیرون برم خواممی... كنم تحمل رو جااین هوای تونمنمی -
 :گفت نگران

 . باش خودت مواظب خیلی -
 ازشون اینکه برای و باال رفتم سالن گوشه هایپله از. شدم بلند جام از و دادم تکون رو سرم
 . بودم گرفته رو هاپله كنار یمیله محکم نیفتم
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 شلوار و باز جلو مانتو. شدم اتاق وارد. كردم باز رو درش و رفتم راهرو ته اتاق سمت به
 گوشیم به نگاهینیم. كرد سرم رو شالم و بستم سرم پشت رو موهام. پوشیدم رو مشکیم

 . پیامک كلی با داشتم پریسا و بیتا میالد، شهراد، از پاسخبی تماس كلی. ختماندا
 . خونه برگردم و رانمهنگ شهراد كه بود نوشته بیتا. كردم باز رو هاپیام و نشستم تخت روی

 میل برخالف. بود داده پیام یک فقط شهراد اما بود؛ همین هم میالد و پریسا پیام محتوای
 . شدم بلند تخت روی از و كردم اكپ رو پیامش قلبیم

 تکیه در به كه پسری دیدن با كه باال آوردم رو سرم. شلوارم جیب داخل گذاشتم رو گوشیم
 و كردم پوفی. كردمی نگاه سرتاپام به عجیب لبخندی با. باال دادم رو ابروم تای یه بود داده

 و بدم دست از رو تعادلم بود مونده كم چندبار. پایین رفتم هاپله از تندتند. شدم رد كنارش از
 شروع آروم هایقدم با كوچه توی و شدم خارج ویال از. داشتم نگه رو خودم اما زمین بیفتم
 . رفتن راه به كردم
 صدام داره كه شنیدم رو شهراد صدای كردم حس. كشیدم عمیقی نفس و باال گرفتم رو سرم
 ! زنهمی

 و بیرون دادم رو نفسم. نبود كسهیچ. كردم نگاه برم و دور به و كردم باز رو هامچشم سریع
 . كشیدم صورتم به دستی
 روی نشستم و دادم تکیه كنارم دیوار به. شنیدممی رو هاشخنده صدای. آرادل باش آروم
 داره هاشچشم كردممی حس. ترسیدممی. نبود. چرخوندم بر و دور به رو نگاهم. زمین

 روی گذاشتم محکم رو دستم. شده خیره كشیدنم عذاب به كردممی حس. كنهمی نگاهم
 . پایین اومد و خورد سر مشدهبسته هایپلک پشت از اشکم هایقطره. هامچشم

 بردار سرم از دست. شکست بغضم. زدمی صدا رو اسمم داشت كه شنیدممی رو صداش
 . لعنتی
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 نگاهم. برداشتم هامچشم روی از رو دستم. بیفته تنم به لرزی شد باعث وزید كه سردی باد
 . نبود كسهیچ اما ببینم رو شهراد بتونم شاید كه بود بر و دور به فقط
 دیوار به رو دستم سریع كه افتادممی داشم. لرزید زانوهام. شدم بلند زمین روی از آروم

 . وایسم جام سرِ كردم سعی و گرفتم
 روی كه بود هاماشک فقط. دمبو نکرده هم بغض. نداشتم هاماشک روی كنترلی هیچ
 . بود كرده تار رو دیدم جلوی و خوردمی سر هامگونه
 هم روی محکم رو هامچشم. بگیرم رو دلم و بشم خم شد باعث كه كشید تیر ممعده یهو

 باز رو هامچشم درد با گوشیم زنگ صدای شنیدن با. زمین روی افتادم زانو با. دادم فشار
 از كه رو گوشیم. دادم تکیه بهش و دیوار سمت كشیدم رو خودم درد با. بود شهراد. كردم
 . شد بلند آخم صدای برداشتم زمین روی
. كردم پاك رو هاماشک دستم با. داشتم كم رو همین فقط. لعنتی. شد مشت آزادم دست
 و دادم تکیه دیوار به رو دستم. شد بیشتر ممعده درد لحظه یه برای كه كشیدم عمیقی نفس

 . برداشتم رو اول قدم. لرزیدنمی زانوهام. بشم بلند كردم یسع
  نبود؟ مهم براش هیچی كه آراییدل اون رفت كجا پس. خوردمی همبه خودم ضعف از حالم
 آروم. شد قطع گوشیم زنگ صدای. برداشتم رو بعدی قدم و بیرون دادم محکم رو نفسم
 . آرادل باش

 كمک با و كردم خم رو كمرم كمی كالفه. شد بیشتر ممعده درد كه وایسم صاف خواستم
 . شدم خیابون وارد دیوار از گرفتن
 داشتمبرمی كه قدمی هر با. داشتم نگه صاف رو خودم سختی با. بود خلوت تقریباً خیابون

 روز چند این توی. بود خیابون طرف اون كه رستورانی سمت رفت نگاهم. گرفتمی درد دلم
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 پول اومد یادم كه رستوران سمت برم خواستم. بودم نخورده هیچی ـلك*الـ و قهوه جز به
 . زدم تلخ پوزخندی. نیست همراهم

 . امشب از اینم
 حس. داشتمبرمی قدم خیابون كنار آروم. ممعده سمت نره دستم تا گرفتم رو خودم جلوی

 . بینهمی تار هامچشم كردممی
 تونستمنمی دیگه و بود بد خیلی حالم چون خونه گشتمبرمی باید. باال آوردم رو گوشیم
 پشیمون كه بگیرم رو شهراد یشماره خواستم. كردم نگاه گوشیم به كالفه. كنم تحمل

 :اومد ربابه جونبی و گرفته صدای بعد چندلحظه. گرفتم رو خونه یشماره. شدم
  بله؟ -
 :گفتم درد با
 . آرادل منم... ربابه -

 :گفت و گریه زیر زد یهو
  بودی؟ كجا مدت این توی... آرادل -

 :گفت بود شده بیشتر شدتش كه گریه همون با و حرفم وسط پرید كه بزنم حرفی خواستم
  رفتی؟ خونه از چرا... بشم فدات من الهی -

 وارد. بزنم حرف ذاشتنمی هم ربابه این و شدمی بیشتر داشت لحظه هر ممعده درد
 :گفتم بلند نسبتاً صدایی و عصبانیت با و شدم بود كنارم كه ایكوچه

 این به بفرست رو هابچه از یکی سریع... بکن گریه بعد بزنم رو حرفم من بذار! ربابه -
 . میگم كه آدرسی

 از. شلوارم جیب توی گذاشتم رو گوشی. كردم قطع رو تماس و دادم بهش رو آدرس بعد و
. باشم ضعیف كه گردمبرنمی جوری خونه اون به دیگه اما ترسیدم؛می شهراد العملعکس
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 پرسیدن سوال حتی جرئت كسهیچ كه آراییدل همون بشم خواستممی امشب برای فقط
 . نداشت رو ازش

 یقیافه با. خورد پیچ دلم. كردم نگاه خوردمی بستنی داشت كه رومروبه یبچه پسر به
 . گرفتم پسره از چشم درد از شدهمچاله

 جلوم از خیالبی كه شدم خیره مردمی به و دادم تکیه دیوار به. دنبالم بیان زودتر امیدوارم
. شدم ماشینش سوار خرد اعصابی با. دنبالم اومد فربد بعد ربع یه حدود. داشتنبرمی قدم

 . كرد رانندگی خونه سمت به باالیی سرعت با فقط و نگفت چیزی
. ایستادم صاف و برداشتم رو بود ممعده روی كه رو دستم. شدم پیاده ماشین از رسیدیم وقتی
 خواست ربابه. كردم باز رو خونه در. كنم تحمل بتونم رو ممعده درد تا كردم مشت رو دستم

 . باال آوردم رو دستم سریع كه سمتم بیاد
 :گفتم سرد لحنی و اخم با
 . نیا جلو -
 . زدم بهش پوزخندی و كردم نگاه بود ایستاده رومروبه عصبی یقیافه با كه شهرادی به و

 اما شدم؛می نابود داشتم باطن در. نیومد در صدام كه بود خشمگین و ترسناك قدران نگاهش
 . بودم شده قبل آرایدل همون ظاهر به

 به بهشون توجه بدون. كردمی نگاهم نفرت با همیشه مثل و بود نشسته مبل روی رزیتا
 . شدم واردش و رفتم اتاقم سمت

 و كندم سرم روی از رو شالم. گرفتم رو دلم دستم با و شدم خم ممعده روی بستم رو در تا
 گرمم شدت به. آوردم درش تنم از و كردم باز رو مانتوم هایدكمه. زمین روی انداختمش

 . شدم مچاله خودم توی و كشیدم دراز تختم روی. بود
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 یاجازه اینکه بدون همین برای. بودم نخوابیده اصالً كه بود شب دو. بستم رو هامچشم
 . برد خوابم سریع بدم افکارم به روی پیش
*** 

 بعد ماه دو
 كه بود ماه دو. كشیدم سر رو تلخش محتوای و كردم مکثی. شدم خیره دستم توی لیوان به

 بدون تونستم داشتم كه جعلی یشناسنامه با و بیرون بودم زده خونه اون از شبنصفه من
 . كیش یامب بگم كسی به چیزی اینکه

 زدن زنگ از چرا بشر این كه كردممی تعجب این از من و زدمی زنگ بهم روز هر شهراد
 ! نمیشه خسته
. زنهمی زنگ بهم و نگرانمه كه ببینم خواستممی. كنم عوض رو كارتمسیم خواستنمی دلمم

 . نبودم موفق اصالً اما كنم؛ فراموشش كردم سعی دوماه این توی! دیگه بودم شده دیوونه
 رو تلویزیون. زدم بهش عمیقی پک. ـم*ـبـ*لـ یگوشه گذاشتمش و كردم روشن سیگاری
 این به تونستمنمی. شدم خیره رومروبه دریای به. رفتم بالکن سمت به و كردم خاموش
 از رو گوشیم. خونه توی برگشتم گوشیم پیامک صدای شنیدن با. بدم ادامه مزخرفم زندگیِ

 حضور عروسیش توی خواستمی. زدم تلخی لبخند. بود داده پیام شهراد. مبرداشت میز روی
 كه نکشید ثانیه به. نمیرم كه نوشتم براش و دادم رو جوابش اما چرا دونمنمی. باشم داشته
 . تپیدن به كرد شروع محکم قلبم. زد زنگ
  شد؟می. شدنمی چیزی كه دادممی جواب اگه. بود شده تنگ صداش برای دلم

 . گوشم دم گذاشتم رو گوشی و كردم وصل رو ماست
 :شد بسته هامچشم آرومش صدای شنیدن با

 …نامردی -
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 :گفتم و زدم تلخی لبخند
 . دونممی -
  رفتی؟ خبربی چرا -
 . بشی اذیت تو كه بشه باعث و كنه دعوا باهام رزیتا خواستمنمی -

 :گفت آروم لرزید؟می صدام راچ. زمین روی نشستم و جاسیگاری تو انداختم رو سیگارم
 خودم چشم با خواممی. نگرانتم. لعنتی ببینمت خواممی... نه؟ مگه. دیگه میای عروسیم -

 . سالمی كه ببینم
 :گفت كالفه. بشنوم رو صداش فقط تا نگم هیچی و كنم سکوت خواستمی دلم

 . دیگه بیا... آرادل -
 :گفتم رومآ. كردمی درد كه گلوم روی گذاشتم رو دستم

  نیام؟ كه نداره راهی هیچ -
 :گفت قاطع

 . بیای باید! نه -
 :گفتم آروم و دادم قورت رو بغضم

 . خداحافظ. بفرست برام رو آدرس. میام... باشه -
 . زندگی این به لعنت. كنارم انداختم رو گوشی. كردم قطع رو تماس بعد و

*** 
. بود تشخیص قابل هم جااین از آهنگ صدای. كشیدم عمیقی نفس و شدم پیاده ماشین از

 :گفت و شد خیره بهم نگران. سمتم اومد دیدنم با فربد. نداشتن كردن حركت جون پاهام
  مدت؟ این بودی كجا آرا؟دل -

 :گفت و شد كالفه كه كردم نگاهش فقط
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 . منتظرته شهراد... داخل بریم بیا -
 به. سالن داخل بقیه و بودن باغ توی جمعیت نصف. افتادم راه آروم و دادم تکون رو سرم

 . شدم خیره رومروبه سفیدرنگ عروسِ ماشین
 سالن وارد فربد با همراه. نشه این از بیشتر بغضم تا دادم قورت رو دهنم آب. ایستادم جام سرِ

 . شدیم
 و رزیتا دیدن با. چرخوندم چشم سالن توی. كردمی كر داشت رو گوشم آهنگ بلند صدای
 تا ایدیگه سمت چرخوندم رو سرم سریع ـیدن*ـصـ*قـ*رمی دونفره داشتن كه شهراد

 . نبینمشون
 پیراهن یه فقط. بود اومده هاملباس گرفتن برای كه خدمتکاری دست دادم رو شالم و مانتو

 . بود زانوم باالی تا تقریباً دامنش یاندازه كه بودم پوشیده رنگمشکی
 كجام كه فهمیدم تازه. نشستم روش و رفتم هاصندلی از یکی سمت به. شدم لباسم خیالبی
 آخر تا خواستمنمی. برم جااین از زودتر هرچه خواستمی دلم. افتهمی داره اتفاقی چه و

 برای و ببینم رو شهراد شده كه هم لحظه چند برای بودم اومده فقط. بمونم جااین عروسی
 . برم تهران از همیشه
. باال گرفتم رو سرم سوت و دست صدای شنیدن با كه رفتممی ور دامنم با داشتم

 . زدنمی دست براشون داشتن همه و بود شده تموم ـصشون*قـ*ر
 شلوار و كت به. گردهمی من دنبال فهمیدم. اومد در چرخش به سالن توی شهراد نگاه

 از ادشهر وگرنه پوشیده كت رزیتا اصرار به بودم مطمئن. شدم خیره تنش توی رنگِمشکی
 . شد باز اخمش دیدنم با. اومدنمی خوشش خیلی كت
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 به. بود زده یخ بدنم. كردمی نگاهم فقط. ایستاد رومروبه. شدم بلند جام از سمتم اومد وقتی
 حس كه بود بلند قدران قلبم تپش صدای. پایین انداختم رو سرم و گرفتم ازش چشم سختی

 . شنوهمی داره رو صداش كردممی
 :تگف آروم

 داشتی وقتی اصالً باشی؟ دور ازم بدی بهم خبری اینکه بدون دوماه اومد دلت جوریچه -
  میاد؟ من سر بالیی چه رفتنت بعدِ كه كردی فکر این به رفتیمی

 نفس. كشید ریششته به رو دستش و كرد بهم رو پشتش. نگفتم چیزی و كردم سکوت
 . سمتم چرخید و كشید عمیقی
 :گفت لبخند با و گرفت دستمو

  ـیم؟*ـصـ*قـ*بر بریم -
 :گفتم و دادم تکون منفی نشونه به رو سرم. شدممی نابود داشتم

 . كنهمی دعوا باهات رزیتا باز بعدش -
 :گفت و كرد اشاره رزیتا به پوزخند با
 . بریم بیا. ـه*ـصـ*قـ*رمی دیگه یکی با داره خودش اون -

 كرد، ـه*ـقـ*ـلـ*حـ دورم رو دستش شهراد شههمی مثل. وسط رفتیم هم با. نزدم حرفی
 . كتش یلبه روی گذاشتم رو هامدست خم من

 آوردم رو سرم ناخودآگاه. كردممی حس دستم زیر رو قلبش محکم تپش. شد شروع آهنگ
 . شدم خیره هامچشم به و باال
 :گفت نگران شهراد بود؟ پخش حال در نوازش آهنگ عروسی توی چرا

 . بفرستم همراهت رو نفر چند تا كجایی بگو حداقل امنه؟ كنیمی زندگی توش كه جایی -
 :گفت مکث با و
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 راحت توش كه گیرممی برات خونه یه. مونیمی خودم كنار جاهمین بری؟ تو چرا اصالً -
 ... كنی زندگی
 :گفتم آروم و حرفش وسط پریدم

 كردی حقم در كه لطفی. برم همیشه برای خواممی. دارم بلیط امشب برای من... شهراد -
 جایی یه میرم. بیفتی دردسر به من خاطربه خوامنمی دیگه. كنمنمی فراموش وقتهیچ رو
 . كنه پیدام نتونه كسی كه
 :دادم ادامه تلخی لبخند با و
 . ببینم خودم چشم با رو داداشم خوشبختی كه اومدم این برای فقط االنم -

 ثانیه چند برای و پایین گرفتم رو سرم. بزنم رو حرفم هادام نداد اجازه داشتم كه بغضی
 مواجه غمگینش نگاه با باال گرفتم كه رو سرم. نبود گریه وقت االن. بستم رو هامچشم
 . بود كرده سکوت اما بگه چیزی یه خوادمی دونستممی. شدم
 صدای شنیدممی كه صدایی تنها. بستم رو هامچشم و شـینه*سـ روی گذاشتم رو سرم
 شهراد. مگونه روی ریخت مشدهبسته پلک الی از اشکی قطره. بود قلبش محکم تپش

 . وایمیستاد جاهمون زمان كاشکی. كرد ـغـلم*بـ ترمحکم
 عمیقی نفس كنم؟ سر نبودش بدون رو عمرم بقیه جوریچه. تپیدمی آروم آروم دیگه قلبم

 . برداشتم شـینه*سـ روی از رو سرم و كشیدم
 :گفت اخم با و شد خیره هامچشم به. مگونه روی گذاشت رو شدست

  شده؟ سیاه چرا چشمات زیر -
  شدم؟ معتادشون االن و خورممی هرشب كه هاییهكـل*الـ خاطر به گفتممی گفتم؟می چی

 :گفت و شد كالفه
  آرا؟دل نمیدی جواب چرا -
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 :گفتم آروم حرفش به توجه بدون
 . شهراد برم باید -
 :گفت اخم با
  بری؟ خوایمی كجا چی؟ یعنی -

 :گفتم و سمتش چرخیدم. لعنتی باش آروم. كشیدم صورتم به دستی و گرفتم فاصله ازش
 . برم باید. میشه دیر داره پروازم -
 رد كنارش از خواستم. كنارم اومد سریع شهراد. رفتم بود روش كیفم كه مبلی سمت به بعد و

 . گرفت رو بازوم كه بشم
 :گفتم فهكال

 . شده دیرم شهراد -
 :گفت عصبانیت با
 . بری جایی ذارمنمی. آرادل نکن مدیوونه -

 :گفتم آروم و زدم زل هاشچشم به. ایستادم روشروبه و سمتش چرخیدم كامل
 . نیست جااین دیگه من جای... برم باید. شهراد نکن سختش -

 :فتمگ و زدم تلخی لبخند. شگونه روی گذاشتم رو دستم
 . همیشه برای خدافظ -

 و لرزیدمی هامدست. رفتم باغ سمت به و شدم دور كنارش از سریع كه بزنه حرفی خواست
 دستم. كشیدم عمیقی نفس. نریزه اشکم تا كشیدم هامچشم به دستی. بود شده سست پاهام

 . برداشتم هامچشم روی از رو
 ریخته مگونه رو كه سمجی اشک. یارتشب برام گفتم بود گرفته رو مانتوم كه مستخدمی به

 . كردم پاك حرص با رو بود
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*** 
 شهراد

 براش رو چیزهمه كه داشتم رو این یاجازه كاش. كردم نگاه بهش خیره پنجره پشت از
 . بگم

 :اومد گوشم كنار از علی صدای. شد مشت بود پنجره روی كه دستم اشکش قطره دیدن با
 . شهراد كن تحمل -

 :گفتم آروم
 . كردمی گریه داشت ـلم*ـغـ*بـ توی. بود بد حالش -

 :گفت و مشونه روی گذاشت رو دستش
 منم. میشه شروع دیگه ساعت یک تا عملیات. هستن جاهمه هابچه... باش داشته صبر -

 . كردن فراموش رو خدا انگار جماعت این. سخته برام فضا این تحمل. وایمیستم بیرون میرم
 نتیجه امشب باالخره مساله چند زحمات تمامِ. نگفتم چیزی و دادم کونت كالفه رو سرم
 . میده

 :گفت اخم با. شدم خیره رزیتا به و گرفتم آرادل از چشم سختی به رزیتا صدای شنیدن با
 . كنم معرفیت دوستام به خواممی بریم بیا كجایی؟ تو هست معلوم هیچ -

 :گفتم و زدم پوزخندی
  نمیشن؟ مومت تو دوستای چرا -
 :گفت آویزون هایـب*لـ با
 . دیگه نکن خراب الکی رو عروسیمون شب شهراد -

 :گفت بهم رو صدا بدون علی
 . باش آروم -
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 چرخیدم بشیم دور خیلی اینکه از قبل. افتاد راه و گرفت رو دستم رزیتا. گرفتم علی از چشم
 . كردم نگاه بیرون به پنجره از و

 بکنه؛ خوادمی دلش هركاری دادم اجازه رزیتا به و بیرون دادم محکم رو نفسم. نبود آرادل
 بودم فهمیده تازه من كه پیش چندسال. رفتمی باد به چیزشهمه دیگه ساعت یک تا چون
 . شدم آشنا علی با كه شدم جدا ازش كنهمی قاچاق مواد و معتاده رزیتا
 به كم كم اما باشه همراهم دوستم عنوان به قراره كه معمولیه آدم یه علی كردممی فکر

 با چیه، شغلش دونممی كه فهمید وقتی علی. پلیسه كه فهمیدم و شدم مشکوك كارهاش
 برام رو چیزهمه تا گرفت اجازه ازش و كرد صحبت بود ناشناخته برام هم هنوز كه فرماندهی

 . بده توضیح
 كه موقعی طول در رزیتا كه كارهایی. كنم كمک بهشون رزیتا دستگیری برای خواستن ازم
 اما شدمی بیشتر رزیتا به نسبت نفرتم لحظه هر من و دادن توضیح برام رو بوده نامزد من با

 . شدم مشکوك قضیه این به خب
 بهم اما كنه؛می صحبت ازش كه فرماندهی همون پیش ببره رو من كه خواستم علی از

 . نمیشه بـرده كسی از سمیا افتادیم گیر اگه چون بهتره بدونم كمتر هرچی گفت
 بود جااون. داد نشون بهم رو داشتم كه ایپرونده. كالنتری برد رو من علی كه نشدم قانع
 . كردممی رو فکرش من كه نیست جوریاون چیز هیچ فهمیدم كه
 به رو چیزهمه من داشت امکان چون كنهمی اعتماد من به راحت قدران چرا پرسیدم علی از

 . بگم رزیتا
 به گفت. داشت رو بودم كرده كه موادی قاچاق از یکی آمار. كرد تهدیدم علی كه بود جااون

 . كنه اعدام رو میالد و من تونهمی مواد ذره یه همون خاطر
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 سال چند از بعد. ندارم باهاشون همکاری جز ایچاره هیچ كه فهمیدم زد رو حرف این وقتی
 از كردممی رزیتا با كه كارهایی تمام. كردم نزدیک ارزیت به رو خودم دوباره علی كمک با

 اما دادممی دست از رو اعصابم كنترل جاهایی یه من كه درسته. بود شده ریزیبرنامه قبل
 . كنه حل رو مشکالت تمام تونست علی

 رزیتا از رو میالد شدیم مجبور پریسا خاطربه اما بشه؛ نزدیک رزیتا به میالد بود قرار اول از
 . كنیم ورد

 تمام و بشه بسته مواد حمل برای بزرگی قرارداد قراره امشب بود گفته علی كه جوراون
 این و داشتن حضور عروسی این توی امشب شدنمی مربوط شروین و رزیتا به كه كسایی
 . بیاریم گیر هم با رو شونهمه كه بود فرصت بهترین

 واقعیت و سازیهصحنه اینا تمام كه بگم شبه. بگم آرادل به رو اینا تمام خواستمی دلم
 خبردار نباید كسی و نیست بازیبچه كنیممی ما كه كاری گفت. نداد اجازه علی اما نداره
 . نگم آرادل به چیزی كه كرد مجبور رو من هم بعد. بشه
 توی. بدم آرادل تحویل دروغ به رو چیزهایی یه مگذشته به راجع شدم مجبور همین برای

 اعدام وگرنه بشن خبردار آرادل كارهای از بقیه یا و علی ندادم اجازه اصالً مدت این متما
 . بود حتمی میالد و آرادل و من شدنِ

 راحت رو خودم خیال و كردم نابود بگم كسی به اینکه بدون رو بود خودمون از مدرك هرچی
 . كردم

 بالیی وقت یه نکنه كه بودم آرادل نگران شدت به اما بود؛ راحت خیالم هم امشب بابت از
 . بیاره خودش سر

 رو آرادل رفتن هنوز. شدم خیره برم و دور به و گرفتم رزیتا هایدوست از رو نگاهم كالفه
 . بودم نکرده باور
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 از رو پاش وقتی. كجاست دونستمنمی هم هنوز من و بود رفته... اما بود؛ جااین االن كاشکی
 . رفت نفسمم دمكر حس بیرون گذاشت ویال

 سمتش به رزیتا طرف از اسمم شنیدن با. شدم خیره زمین به و گرفتم برم و دور از چشم
 . كردم نگاه بهش و چرخیدم

 :گفت لبخند با
  خوبه؟ حالت -

 :گفتم و زدم مصنوعی لبخندی
 . رسیده داشتم رو آرزوش كهشبی اون باالخره نباشم؟ خوب میشه مگه -
 اخم چیزی شکستن صدای شنیدن با. گرفت ازم چشم و كرد اردو خفیفی فشار دستم به

 . كردم
. بود علی طرف از نشونه یه این. زمین روی بود افتاده دستش از لیوان هامستخدم از یکی
 :گفتم اخم با و گرفتم رو جلوش كه مستخدم سمت بره خواست عصبانیت با رزیتا

 . كنممی حلش من -
 هایشیشه داشت و بود نشسته زمین روی. تمرف مستخدم سمت به. نگفت چیزی
 . داشتبرمی رو زمین روی یشدهریخته

 :گفتم اخم با و زدم زانو كنارش
  نشد؟ كه چیزیت -
 ضایع كه طوری. شدم بلند جام از و كردم پوفی. داد تکون منفی نشونه به رو سرش ترس با

 . گشتم علی دنبال سالن توی نباشه
 نزدیک آروم و گرفتم رو دستش. رفتم رزیتا سمت به. شدمی شروع داشت كمكم انگار. نبود

 :گفتم گوشش
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 . دارم سورپرایز یه برات -
 :گفت و شد خیره هامچشم به خوشحالی و تعجب با
  كجاست؟ جدی؟ -

 رفتممی باغ سمت به و كشیدممی رو دستش كه طورهمون. زدم بهش پوزخندی دلم توی
 :گفتم

 . بینیمی االن -
 :گفتم بهش شدیم كه باغ دوار
 . ببند رو چشمات -

 :گفت هیجان با و بست رو هاشچشم
  خب؟ -

. بود شده خیره بهم مرموز لبخندی با و بود ایستاده باغ یگوشه ـینه*سـ به دست علی
 . بیفته راه تا كردم كمک رزیتا به و گرفتم ازش چشم

 كسی جااین كردمی فکر زیتار اصل در یعنی نبود؛ كسهیچ كه جایی. باغ پشت بردمش
 . نیست
 جلوی دقیقاً دیوار كردمی باز رو هاشچشم اگه كه جوری. دیوار جلوی بردمش دقیقاً

 كتم پشت از رو ماسلحه. گرفتم فاصله ازش و برداشتم عقب سمت به قدم سه. بود صورتش
 . كردم نصب روش رو كنصداخفه و آوردم در

 :گفت هیجان با رزیتا
  كنم؟ باز رو چشمام -

 :گفتم و زدم پوزخندی
 . ببینی باز چشم با رو شدنت تموم خواممی... كن باز -
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 دیدن با. سمتم چرخید و كرد باز رو هاشچشم متعجب. سمتش گرفتم رو اسلحه سر بعد و
 . خورد جا دستم توی اسلحه
 :گفت شده هول

  دستت؟ توی چیه اون -
 :گفتم تمسخر با
  بدم؟ بهت رو كشتی این با كه آدمایی تمام آمار خوایمی یه؟چ این دونینمی تو -

 :گفت و خندید ناباور
  چیه؟ كارا این االن؟ چی یعنی -
 :گفتم پوزخند با
 . بدم پایان زندگیت به خواممی -
 :گفت ریزشده هایچشم با
 . تونینمی -
 :گفتم و باال دادم رو ابروم تای یه
 . میاد سرت داره بالیی چه نفهمیدی هنوز انگار. ها یگیرمی باال دست رو خودت خیلی -
 :گفتم تمسخر با و
 !احمق خوردی گول -

 و زدم كج لبخند. شد بلند ویال داخل از بلندی هایجیغ و گلوله شلیک صدای لحظه همون
 :گفتم

 !بودنته احمق مدرك اینا رو؟ صداها این شنویمی -
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. بگیرم رو دلم و بشم خم درد از شد باعث كه شکمم به زد محکم و باال آورد رو پاش یهو
 افتاد. كردم شلیک پاش ساق به و سمتش گرفتم رو اسلحه سر دویدن به كرد شروع وقتی
 . كرد ایناله و زمین روی

 از رو بود داده بهم علی كه دستبندی. سمتش رفتم دادممی فحشش لب زیر كه طورهمون
 . بستم باهاش رو رزیتا هایدست و آوردم در جیبم توی
 امیدوار. افتادمی داشت ویال داخل كه بودم هاییاتفاق نگران من و بود شده تموم رزیتا كار

 . بشه تموم خوایممی كه جوراون چیز همه بودم
*** 

 آرادل
 توی پیش، هفته چند كه كردممی فکر دختری به و مچونه زیر بودم گذاشته رو دستم

 كه سارایی. افتادم سارا یاد لحظه اون اما چرا دونمنمی. بود مرده بودم رفته كه ایمهمونی
 . گرفتم هامدست توی رو سرم و بیرون دادم محکم رو نفسم. نکرد مادری برام
 . بیرون اومدم بالکن از و شدم بلند جام از. تکراری چیزهای سمت رفتمی داشت ذهنم بازم

 مبل روی. بود شده تموم داشتم كه الکلی یذخیره تمام. بود دود غرق هم هنوز خونه
. كردمی عصبیم و گرفتمی خارش بدنم خوردمنمی وقتی. بودم شده معتادوشون. نشستم

 . بستم رو هامچشم و دادم تکیه مبل پشت به رو سرم
 بالکن داخل از سردی باد. بود مونده زخمش جای بدنم روی كه بودم خارونده رو بدنم قدران
 رو ببندم رو بالکن در و برم اینکه جون. بشم مچاله خودم توی شد عثبا كه وزید داخل به

 . نداشتم بهش توجهی اما كردمی درد ممعده. كشیدم دراز مبل روی. نداشتم
 از بعد. گرفتم رو رها شماره و برداشتم رو بودم كرده عوض رو كارتشسیم تازه كه رو گوشیم

 :داد جواب لحظه چند
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 . آرادل جانم -
 :گفتم ونجبی
 . بیاره جعبه یه برام بفرست رو یکی... رها میرممی دارم -
 :گفت نگرانی با
 بشه چی كه بخوری خوایمی جعبه یه كنی؟می كارچی خودت با داری هست معلوم هیچ -

  دیوونه؟
 :گفتم كالفه

  نه؟ یا بیاره برام شناسیمی رو كسی -
 :گفت و كرد مکثی

 . ندارن االن. بفرسته براشون قاچاقی كشتی منتظرن... نه فعالً -
 :گفتم و زدم پوزخندی

  نه؟ مگه... میگی دروغ -
 :گفت عصبانیت با
 پسره اون مگه. كشیمی رو خودت داری. نداری زدن حرف نای دیوونه. میگم دروغ آره -

  میاری؟ خودت سر رو بال این كه داره ارزش قدرچه
 :گفتم كالفه

 . خداحافظ. رها كن بس -
 باز دورم كه رو موهام. پوشیدم رو مانتوم. شدم بلند مبل روی از. كردم قطع رو تماس بعد و

 موهام كه نداشتم كش. هامشونه روی ریختمشون و كرد تقسیم قسمت دو به رو بود مونده
 خونه از كلید و پولم كیف برداشتن از بعد و سرم روی انداختم هم رو شالم. ببندم باهاش رو

 . شدم خارج
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 هاخیابون داخل من جز كسهیچ و بود تاریک هوا. زدممی قدم هاخیابون توی رگردونس
 . نبود

. بستم لحظه چند برای رو هامچشم و ایستادم سرِجام بینهمی تار داره هامچشم اینکه حس با
 :گفتم زیرلب و بیرون دادم محکم رو نفسم

 . بود كم شدنم كور فقط وضعیت این توی -
 ماشین یه. شدم خیره سرم پشت به و كردم باز رو هامچشم ماشین ایصد شنیدن با

 . معروف به امر گشت بود نوشته كنارش كه بود رنگمشکی
. شدن پیاده ازش مرد تا دو. ایستاد كنارم ماشین! ارشاد گشت از اینم. زدم پوزخندی

 :گفت و كرد اشاره بهم اخم با بود ترهیکلی یکی اون به نسبت كه شونیکی
  كنین؟می كارچی جااین شب وقت این خانوم؟ وضعیه چه این -
 :گفتم تمسخر و پوزخند با
 . كنم در به راه از رو مردم پسرای اومدم -
 :گفت عصبانیت با
 . كنیممی صحبت بعدش. داخل بدین رو موهاتون اول -
 رو سرشون سریع جفتشون. كشیدمش سرم از و گرفتم مشتم توی رو شالم حرفش این با

 . پایین انداختن
 :گفت زیرلب خشم با مرده یکی اون. شدم خیره بهشون اخم با و ـینه*سـ به دست

 . استغفراهلل -
 :گفتم و زدم پوزخندی

 . نه یا بدین گیر من به تونینمی بازم ببینم -
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 جااین شبنصفه من كه چه تو به! مزخرف هایآدم. افتادم راه و كردم بهشون پشت بعد و
 . كنممی ركاچی

 قدم خودم برای خیالبی. كردم ترآروم رو هام قدم شدم دور ازشون كافی یاندازه به وقتی
 یه دنبال. سرم روی انداختم رو شالم. بشه سردم كمی شد باعث كه وزید خنکی باد. زدممی

 . اومدمی فشار داشت ممعده به واقعاً دیگه چون كنم خرید یکم تا بودم مغازه
 تمام لحظه یه برای زدنمی قدم و بودن گرفته رو هم دست كه پسری و دختر دیدن با

 كشیدم صورتم به دستی كالفه. چشمم جلوی اومد گرفتمی رو دستم شهراد كه هاییوقت
 . شدم رد كنارشون از كنم نگاهشون اینکه بدون و

*** 
 شهراد
 :گفت هابچه از یکی به رو اخم با علی كه رفتممی راه اتاق توی كالفه

 . كن تموم رو كارش زودتر -
 :گفت و من سمت چرخید بعد و
 . نمیشه پیدا آرادل كه رفتنت راه با... جات سر بشین هم لحظه یه برای -
 :گفتم بهش رو عصبانیت با
 حرف دیگه كلمه یه اگه چون زندان بندازیم تونیمی و پلیسی كه نیست مهم برام اصالً -

 . كنممی خالی رتس رو عصبانیتم تمام بزنی
 به زدم زنگ و آوردم در جیبم توی از رو گوشیم. نگفت چیزی و گرفت ازم چشم اخم با

 . میالد
 :داد جواب سریع

 . نکردیم پیدا چیزی هنوز -
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 :گفتم اخم با
 . جااون میام االن منم. خب خیلی -
 بیرون از غجی صدای یهو. كنارم مبل روی انداختم رو گوشی و كردم قطع رو تماس بعد و

 . اومد اتاق
 كه بیرون بره اتاق از خواست علی. نبود سختی كار كشهمی جیغ داره رزیتا اینکه زدن حدس
 :گفتم اخم با و گرفتم رو جلوش

 . بزنم حرف باهاش من دفعهاین بذار -
 رزیتا كه شدم كوچیکی اتاق وارد و بیرون رفتم اتاق از. نگفت چیزی و داد تکون رو سرش

 . داشتنمی نگه توش رو
 :گفت و گریه زیر زد دیدنم با
 . داشتم دوست رو تو من لعنتی -

 :گفت سریع كه بیرون برم اتاق از خواستم و زدم پوزخندی
 . كنم اعتراف چیزهمه به خواممی شده تموم چیزهمه كه حاال... نرو -
 :گفتم بهش رو اخم با. كنن ضبط رو صداش تا كردم اشاره هابچه به
 ... شنومیم -

*** 
 آرادل
 در جاهیچ از صدایی هیچ. كنارم انداختم رو كنترلش و كردم خاموش رو تلویزیون حوصلهبی

 . اومدنمی
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 برم و دور به رو نگاهم. ستخونه توی یکی كردممی فکر شهمه. داشتم بدی حس
 به هلحظ اون توی كه صداهایی. شنوممی دارم صداهایی یه كردم حس كمكم. چرخوندم

 . اومدنمی ترسناك خیلی نظرم
 حس كمكم. چرخوندممی خونه دورتادور رو هراسونم نگاه. شدمی بیشتر لحظه هر قلبم تپش
 . میشه بلند داره سرم پشت از قهقهه و جیغ صدای كردم
 به و بود زدهیخ بدنم. نبود كسهیچ. كردم نگاه سرم پشت به و شدم بلند مبل روی از سریع
. كشیدم عمیقی نفس. ترسیدم بیشتر شد هامریه وارد كه سیگار بوی. بودم هترسید شدت
 كشیده بازوم به سرم پشت از دارهعجیبی و سرد چیز یه كردم حس. كردم مشت رو هامدست
 . كردم نگاه سرم پشت به و چرخیدم سریع. میشه

 از بعد و شیدمپو رو شالم و مانتو سریع. كنم تحمل نتونستم دیگه. نبود كسهیچ هم باز
 ترسم شدت كردم حس شدم كه كوچه وارد. بیرون زدم خونه از كلیدهام و گوشیم برداشتن

. چرخیدممی سرگردون خیابون و كوچه توی. اومدمی باال سختی به هامنفس. شد بیشتر
 .بده امنیت حس بهم شده كه هم لحظه یه برای كه بودم چیز یه دنبال

 ـغـل*بـ رو زانوهام. نشستم دیوار كنار رفتم. بودم تنها یشههم مثل. نبود كنارم كسی اما
 داشتم كه خوبی خاطرات روی كردم سعی و بستم رو هامچشم. كشیدم عمیقی نفس و كردم

 بودم كرده شتجربه حاال تا كه بدی اتفاق هر و نیما مرگ یلحظه شهمه اما كنم؛ تمركز
 . چشمم جلوی اومدمی

 :گفتم زیرلب و هامچشم ویر گذاشتم محکم رو دستم
 این. ذهنته یساخته كه صداست سری یه فقط اینا. لعنتی باش آروم... آرادل باش آروم -

 . نداره واقعیت تصویرا
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 جام از و كشیدم ایخفه جیغ زدمی صدا رو اسمم داشت كه گوشم كنار از صدایی شنیدن با
 .شدم بلند

 ترسی دونستم،می لحظه اون كه چیزی تنها! دمبو شده جوریاین چرا دونمنمی. نبود كسی
 ایدیگه جای هیچ حالتابه رو داشتم كه ناامنی حس اون. داشتم اطرافم محیط از كه بود

. كشیدم صورتم به دستی. رفتن راه به كردم شروع آروم هایقدم با. بودم نکرده تجربه
 بیشتر ترسم حس جااون نستمدومی اما بودم؛ بلد رو خونه راه. برم باید كجا دونستمنمی

 . میشه
 اینکه جز نداشتم ایچاره پس. بمونم تونستمنمی كه خیابون توی. كردم نگاه برم و دور به

. نداشتم خوبی حس اصالً. برگشتم خونه سمت به و كردم كج رو مسیرم. خونه برگردم
 . نه یا برهمی خوابم امشبم كه نبودم مطمئن

 بهشون نسبت كردممی سعی. شنیدممی برم و دور ازغریبی و عجیب صدای كه بود روز سه
 . بخوابم تونستمنمی كه بود شب سه صداها همین خاطربه اما باشم؛ توجهبی
 خونه در باهاش و آوردم در مانتوم جیب توی از رو كلید. خونه رسیدم ربع یه گذشت از بعد
 توش كه پالستیکی سمت به .مبل روی انداختم رو شالم. شدم واردش و كردم باز رو

 . رفتم بود بخشمآرام هایقرص
 . داشتم احتیاج بهشون االن اما بودم؛ نزده هاقرص این به لب دیگه من كه بود سال چند

*** 
 رو دریا هایموج صدای تنها. بودم شده خیره رومروبه تاریکی به و بودم نشسته هاماسه روی
 رها. خورد زنگ گوشیم. دیدمنمی رو دریا همین برای ،نبود برم و دور نوری هیچ. شنیدممی
 . هاماسه رو افتاد گوشی و شد شل دستم كه كنم وصل رو تماس خواستم. بود
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 رها. بلندگو روی گذاشتمش و كردم وصل رو تماس. برداشتم رو گوشی و گفتم نچی زیرلب
 :گفت آروم

 . دیدمش -
 :گفتم تعجب با
  رو؟ كی -

 :گفت و كشید عمیقی نفس
 . افتادم روز این به خاطرشبه كه همونی -

 :گفت كه نزدم حرفی
  گفتم؟ چی فهمیدی دال؟ -

 :گفتم گیج
  بعدش؟ خب... آره -

 :گفت كالفه
 . دیدمش فقط هیچی -

 :گفتم و خندیدم تلخ
 . خیاالتم تو اما شنوم؛می صداشم حتی. بینمشمی روز هر منم خب -

 :گفت آروم
 كه بشه دفعه اون مثل خوایمی برداری؟ دست خوایمی كی ردی؟خو كـل*الـ باز تو -

  زدم؟ زنگ آمبوالنس به تو جای به مشهد از من و ریخت همبه تمعده
 :گفت كه نزدم حرفی

 ... دال نمیشه درست چیزی كارا این با -
 :گفتم و حرفش وسط پریدم
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 جیغ گوشم كنار داره کیی بزنم توهُم كه خونه تو بشینم جوریهمین كنم؟ كارچی میگی -
 این برای فقط من... بینمش؟نمی من كه هست یکی مخونه توی كنم حس یا زنه؟می
 ترداغون دارم روز هر قدرچه نفهمم و بشه پرت حواسم... بره یادم چیزهمه كه خورممی

 خطابم دیوونه كننمی زندگی اطرافم كه كسایی پیش سال چند مثل تا خورممی. میشم
  كنی؟می دركم رها؟ رو اینا فهمیمی. تیمارستان برگردم دوباره خوامنمی چون نکنن؛
 :گفت سریع

 . كن زندگی من پیش مشهد بیا. نیست راهش این بازم اما آرادل فهممتمی خدابه -
 :گفتم و زدم پوزخندی

 . نیست مهم. رها خیالبی -
 :گفتم مکث با و
 . همیش تموم داره شارژم. كنم قطع باید -

 :گفت آروم
 . خداحافظ... خب خیلی -

 عمیقی نفس و كردم پاك دستم پشت با رو بود مگونه روی كه اشکی. كردم قطع رو تماس
 گرفتم باال سمت به رو سرم. بود شده جمع اشک هامچشم توی. بشه كمتر بغضم تا كشیدم

. شدم بلند جام از ومآر. پایین گرفتم رو سرم. كشیدم عمیقی نفس دوباره. نریزه هاماشک تا
 . افتادم راه و برداشتم رو زمین روی بطری. لرزیدنمی زانوهام ضعف شدت از

 تو. باال گرفتم رو سرم. چیزی یه به خوردم یهو كه داشتمبرمی قدم آهسته و بود پایین سرم
 زنممی توهُم دارم كردممی فکر اینکه با. بدم تشخیص رو شهراد صورت تونستم كم نور اون
 . تپیدن محکم به كرد شروع همیشه مثل قلبم اما
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 به قدم یه ترس با ناخودآگاه. نبود توهُم. زد یخ بدنم تمام مگونه روی گذاشت كه رو دستش
 :گفتم و برداشتم عقب سمت

  خودتی؟ شهراد -
 :گفت و انداخت باال ابرویی. عصبانیت به داد رو جاش نگاهش توی غم
 . نه -
 :گفتم تعجب با. خودشه كه شدم مئنمط دیگه حرفش این با
  كردی؟ پیدام جوریچه كنی؟می كارچی جااین تو -

 :گفت و باال داد رو ابروش تای یه. شد نزدیک بهم
  قضیه؟ این با داری مشکلی. بمونم دارم دوستش كه كسی پیشِ اومدم -

 :گفتم آویزون هایـب*لـ با و پایین انداختم رو سرم
  مشکلی؟ چه... نه -

 :گفت خنده با و كرد ـلم*ـغـ*بـ محکم یهو
 فکر گرفتی؟ خودت به كه ایهقیافه چه این. دیوونه بشم فدات من الهی... خدایا وای -

  بمونم؟ رزیتا پیش خواممی كردی
 :گفت و زد زل هامچشم توی بزنم حرفی من بده اجازه اینکه بدون

 . ونمبم تو پیش اومدم من... نداره وجود رزیتایی دیگه -
 :گفتم تعجب با
 . نمیشم منظورت متوجه -

 :گفت و كشید عمیقی نفس
 برای بزرگ خیلی قرارداد یه عروسیمون شب توی بود قرار... دادم پلیس تحویل رو رزیتا -

 كردممی كار باهاشون كه پلیسایی و من همین برای. بشه بسته بقیه و رزیتا بین مواد حمل
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 شدنمی مربوط بقیه و شروین و رزیتا به كه افرادی یهمه عروسی شب كه گذاشتیم قرار
 شوخی پلیس كار. شدنمی اما بگم رو چیزهمه بهت خواستممی كن باور... كنیم دستگیر رو

 . نبود
 :گفتم و شدم عصبی. توهَم رفت كمكم هاماخم

  كردی؟می بازی نقش من برای داشتی مدت این توی یعنی -
 :گفت سریع

 . بود بهتر خودتم برای. بگم بهت شدنمی كن باور -
 فاصله ازش قدم چند. كشیدم صورتم به دستی كالفه و بیرون اومدم ـلش*ـغـ*بـ توی از

 :زدم داد عصبی و سمتش چرخیدم یهو. كنم تحمل نتونستم. گرفتم
  اومد؟ سرم به بالیی چه مدت این دونیمی هیچ -

 :گفت و زد پوزخندی
 فکر كنم؟ سکوت و ببینم خودم چشم با رو شدنت خرد كه بود راحت من برای كردی فکر -

 دارم؟ دوست گفتممی رزیتا به تو جای به و كردم صدات خواهر وقتی نشدم اذیت من كردی
 چند روزی نگرانی شدت از من و خونه اومدینمی شب چهار سه وقتی بود راحت من برای
 گیرم كه چیزی تنها نبودی كه وقتایی اون دونیمی اصالً شدم؟می زنده و مردممی بار هزار
 تحمل كردی فکر ـصیدی؟*قـ*رمی داشتی بقیه ـل*ـغـ*بـ تو كه بود تو عکسای اومدمی

 بود افتاده جونم به خوره مثل دادنت دست از ترس بود؟ راحت من برای چیزا این كردن
 . دیدمتمی شکل اون به وقتی شدممی نابود داشتم... لعنتی
 چون نداشت تاثیری هیچ اما كردم؛ پاك دستم با رو بود ریخته مگونه روی كه هاییاشک
 . ریختمی هامگونه روی اشکم دوباره
 :گفت كالفه و كرد ـلم*ـغـ*بـ شهراد
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 خیال با تونممی من و شده تموم چیزمهمه. جاماین االن من ببین... دیگه نکن گریه -
 . دارم دوست قدرچه كه بگم بهت بار هزار روزی راحت
 دوست از حرف داره و ایستاده جلوم شهراد االن كه كردمنمی باور. تپیدمی محکم قلبم

 . زنهمی داشتنش
 :گفتم بغض با و كردم مکثی

  شد؟ تموم چی همه جدیجدی یعنی... شهراد -
 :گفت آروم و زد زل هامچشم به. گرفت رو صورتم طرف دو
 . دیوونه شده تموم كه معلومه -
 :گفت و كرد اخمی بعد و
 دوستم نکنه راه؟ اون به زنیمی رو خودت تو اما كنممی اعتراف دارم هی من كردی دقت -

  نداری؟
 اما بودم ایستاده سرپا زور به. شده جونبی بدنم كردممی حس. كردم پاك رو هاماشک

 . بده حالم بفهمه شهراد نذاشتم
 :گفتم دمافتامی راه كه طورهمون و گرفتم رو دستش

 . بزن حرف كمتر -
 :گفت و مشونه دور انداخت رو دستش

 . میگی كه باالخره... خانوم آرادل نداره اشکال -
 . نیستم خواب دیگه كه كنم باور خواستممی. كنارمه كه بفهمم خواستممی فقط. نزدم حرفی

 یفاصله. شدم خیره هاشچشم به و سمتش چرخوندم رو سرم. ایستاد شهراد یهو
 نگاهش شهراد. ندارم ایستادن جون كردممی حس داشتم كمكم. بود كم خیلی هامونصورت

 . شد خیره هامچشم به آخر در و چرخوند صورتم دورتادور رو
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 آروم. بود شده گرم بدنم و تپیدمی محکم قلبم. مگونه روی گذاشت و باال آورد رو دستش
 :گفت

  آوردم؟ سرت بالیی چه من -
 :مگفت دلخور

 و كردی سکوت اما دیدی چشم با رو داشتنم دوست كه بپرس خودت از. نپرس من از -
 . بشم غرق كشیدنم عذاب توی گذاشتی

 :گفت نگران و گرفتم محکم سریع شهراد. شد شل زانوهام كه بیفتم راه خواستم بعد و
 . باش آروم -

 :گفتم آروم و برداشتم دورم از رو دستش
 . خوبم. نیست چیزی -
 :گفت اخم با و گرفت رو بازوم حرفم به توجه بدون شهراد كه برداشتم دمیق
 . كن صبر -

 . كرد بلندم هوا روی یهو و نزدیکم اومد بعد
 :گفتم و كردم حلقه ششونه دور رو دستم یه
 . گرفتم یاد بودم بچه وقتی رو رفتن راه كنم فکر -

 :گفت اخم با افتادمی راه كه طورهمون
 خوایمی بعد نداری، زدنم حرف جون حتی االن تو. میری راه جوریچه بینممی رمدا... بله -

 رو مخم زدنات غر و سواالت با داشتی جون اگه چون شکر رو خدا البته... بری؟ راه من برای
 . خوردیمی

 :گفتم ریزشده هایچشم با
  زنم؟می غر من -
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 :گفتم كه داد تکون مثبت نشونه به رو سرش
 كردن زندگی از كه بدم نشونت زدنی غر یه وقتاون. بشه خوب حالم من بذار. خب خیلی -

 . بشی سیر
 :گفت آروم و زد لبخندی

 . نمیشم سیر تو از وقتهیچ من... تویی من زندگیِ -
 :گفتم و كردم عوض رو بحث ضایع خیلی

  كردی؟ پیدام جوریچه -
 :گفت آروم

 . دهبو ردیاب دادم هدیه بهت كه پابندی توی -
  اومدی؟ دیر قدران چرا پس -

 :گفت و انداخت باال ایشونه
 . ردیابه توش بود رفته یادم چون -

 آروم رسیدیم خونه در جلوی وقتی. كنارمه شهراد شدنمی باورم هم هنوز. نگفتم هیچی
 :گفتم

 . زمین بذارم... خوبه حالم من شهراد -
 :گفت و ایستاد سرِجاش

  خوبی؟ مطمئنی -
. كردم باز رو خونه در كلیدم با. زمین روی گذاشتم آروم. دادم تکون مثبت نشونه به رو سرم

 انداختم رو شال و شدم اتاق وارد. برداشتم سرم روی از رو شالم. داخل رفتیم شهراد با همراه
 دیوار به. شهراد به خورد نگاهم. بشه بهتر حالم تا كشیدم دراز روش هم خودم. تخت روی
 .كردمی نگاهم خیره داشت و بود دهدا تکیه اتاق
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 سقف به و پیشونیش روی گذشت رو ساعدش. كشید دراز كنارم و تخت نزدیک اومد آروم
 . شد خیره
 و بستم رو هامچشم. سـیـد*ـو*بـ رو موهام روی و كرد باز رو دستش كه نزدیکش رفتم
 :گفت آروم. كشیدم عمیقی نفس

  آرا؟دل -
  هوم؟ -
  خب؟. نشو دور ازم جوریینا وقتهیچ دیگه -

 :گفت و كشید عمیقی نفس شهراد. دادم تکون مثبت نشونه به رو سرم
  بشم؟ آروم و كنم ـغـلت*بـ جوریاین دلیلی هیچ بدون تا موندم منتظر چندسال دونیمی -

 :گفتم و كردم نگاه بهش
 توضیح من برای ایدب حاالها حاال تو البته... گذشته خیالبی. كنارمی االن كه اینه مهم -

 . نزنیم گذشته از حرفی دیگه بیا فعالً اما افتاده؛ اتفاقی چه دقیق كه بدی
 :اومد شهراد آروم صدای بعد دقیقه چند. بستم رو هامچشم. كرد سکوت

  آرا؟دل -
  هوم؟ -
  بیداری؟ -

 …اوهوم -
  بگم؟ چیزی یه -

 :گفتم و كردم باز رو هامچشم

 …بگو -
 :گفت شل نیش با
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 !خواممی پسر تا سه من -
 :گفت كه كردم نگاهش تعجب با

 …باشن قلو سه ترجیحاً -
 :گفت و انداخت باال ابرویی. كردم نگاهش گردشده هایچشم با
 !بدم جامعه تحویل مرد تا سه خواممی -

 :گفتم و كردم نگاهش چپچپ
  جناب؟ نبود ایدیگه امر -
 . میگم بهت اومد ذهنم به ایگهدی چیزِ یکم، كنم فکر بذار. نه فعالً -

 :گفت دوباره بعد چنددقیقه. دیوونه. بستم دوباره رو هامچشم
  آرا؟دل -

 :گفتم و شدم خیره بهش. كردم باز رو هامچشم و بیرون دادم محکم رو نفسم
  بله؟ -

 :گفت بود شده خیره سقف به كه طورهمون
  كنی؟ درست بلدی سبزیقرمه -
 :گفت و خندید. سمتم چرخید نشنید من از جوابی وقتی. كردم نگاهش گردشده هایچشم با
  كنی؟می نگاهم جوریاین چرا -
 :گفتم رنگیكم اخم با
  خوردی؟ چیزی شهراد -
 :گفت تعجب با
  مگه؟ طورچه -
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 كلی فردا بخواب بگیر... باشی خورده چیزی شاید گفتم میگی پرت و چرت شبینصفه آخه -
 !خوادمی سبزیقرمه من از شبینصفه... دیوونه!... داریم كار

*** 
 

 نبود خاطربه اما د؛ش تموم یهویی درسته. باشین بـرده ـذت*لـ رمان این خوندن از امیدوارم
 خودكشی مثل قاتیاتفا. بنویسم رو رمان یدیگه اتفاقات نتونستم مشکالت سری یه و زمان

 صورت هر در. كردم تمومش جاهمین رو رمان همین برای …و میالد شدن كشته آرام،

 …حق یا. باشه اومده خوشتون امیدوارم
 ):  پایان

M.Farokhi 
١٣9٧/٥/4 
٢:٢۰ 

 اثر این خلق برای ی نویسنده از باتشکر 
 است. شده  تهساخ دانلود نگاه سایت در و شده نوشته دانلود نگاه انجمن در رمان این

 
 /208222http://forum.negahdl.com/threads/: نگارش منبع

http://forum.negahdl.com/threads/208222/
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