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 :خالصه

 ..یدونه..ول یکه به ظاهر خودش رو گناهکار نم یمردِ..آرشام..مرد هیما  یگناهکارِ قصه 

 ..ای!..؟ی!..کالهبردار؟یری!..باج گ؟یری..زورگه؟یش چ حِرفه

 ..هم هر دو دیخالفش گناه؟..شا ایخالفه  گناهش

 ..!!پس چرا شد گناهکار؟ شهیدل داره و وجدان حال اگر یداره..ول گمیما دل داره؟!..وجدان داره؟!..من که م یقصه  گناهکارِ

 یکه خودش به خودش داد ول یاسم شد لقبش؟!لقب نیکه ا نجایبه ا دیانتخاب کرد و تهش رس شیرو تو زندگ ریمس نیشد که آرشام ا یچ

 ..جرات نداشت اونو گناهکار بخونه یکس

 ای یدرّنده باش دیبا ای نیو ظاهرب شیدوراند یادما نیا نیبزرگ ب یایدن نیا یتو دیکه آرشام فهم ییاز اونجا دیقصه از کجا شروع شد؟!..شا نیا

 ..اونا تو رو بدرن یبذار

 ..داره یهدف از سر راهش بر م نیبه ا دنیرس یها رو برا یلیمهمه..خ تینها یکه براش ب یهدف داره..هدف کی شیزندگ یتو آرشام

 یدونه م یبه عشق پشت پا زده و اون رو مزاحم تو کارش م شهیکه هم ی..کسهیاسمش هم فراراز  یکه حت ی!.. مرداد؟یعشق به سراغش م ایا

 ..!تونه عاشق بشه؟

!..از راه شه؟یآرشام م یدختر چطور وارد زندگ نیسرسخت از جنس غرور..ا یمقابلِ مرد یپر از شور و احساس..درست نقطه  یدختر دالرام

 ..ایعشق 

که نترس  یکنه..دختر یاز خودش دفاع م زشیبا زبون تند و ت شهیحرف زور بشنوه و هم شیتو زندگ ستینعنوان حاضر  چیکه به ه یدختر

 ..داره یلفظ قو یول ستین

 ....به گناهش مربوطه؟ه؟یاما شغل گناهکارِ ما چ و

 ..:اسمم گناهکار..رسمم تباهکار گهیم شهیهم خودش

-------------------------------------------------------- 

 ..شد..صداش رو اعصابم بود یکاش خفه م یکرد..برام مهم نبود..ا یم هینگاهش کردم..گر یظیاخم غل ا

 

 ..تحملت کنم یخوام لحظه ا ینم یحت گهی..د نییبرو پا یبلند گفتم :هست یبهش کردم و با صدا رو

 

 ....چرا؟..چــــرا؟؟یکرد یمعامله ا نیعاشقتم..چرا با من چن یدون ی..تو که م؟یکن یخوام..آرشام..چرا درکم نم یداد زد :نم هیگر با

 

شدم..به طرفش رفتم..درو باز کردم..بازوشو تو چنگ  ادهیپ نیاز ماش عیکنترلم رو از دست دادم .. سر دیکش یکه م ییها غیو ج ونیش یصدا از

 ..رونیب دمشیگرفتم و کش

 ..و نداشتر یجرات نیکس چن چیبرابر من توان مقاومت نداشت..ه در
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 ..کنم یم کسرهیکارتو  نجایهم ای شهیهم ی..اونم برایشیگم م ای..افتهینحست ب ختیخوام چشمام به ر ینم گهی..دیعوض رونیب ای:ب دمیغر

 

 ..شد ینم دهیاون اطراف د ی..کسییپل هوا گهیطرفه د کیبود و  یخاک نیطرف زم کی

 یخوا یدارم که م یچ گهی..دمینشوند اهی..به روز سی..بدبختم کردیتو؟..ابرومو برد ای می..من عوض؟یباهام چکار کن یخوا یم گهی:ددیکش غیج

 ..؟یریازم بگ

 

 ..رو برات رقم زدم؟..چکارت کردم کثافت؟ ییایشب رو هیبردم؟.. ضیدادم و با اخم گفتم :باهات چکار کردم؟..بهت تجاوز کردم؟..ازت ف هلش

 

 ..دور چشماش نشسته بود ملیر عیاز ما اهیس یحلقه  هیشده بود  یصورتش جار یروکه  ییکرد..به خاطر اشک ها یهق م هق

 

 ینابود یاونها رو تا پا نکهیخردشون کنم..ا نکهی..ادمید یاونها به حق م یرو برا نیسوخت..اره..ا یزد.. دلم براش نم ی..زار منیرو زم نشست

 ..راه انداختند یو زار ونین وشجلوم زانو زد نطوریا دمید یم یبردم وقت یبکشونم..لذت م

 

بود..فقط  یخودم ستودن یکه من داشتم برا یکنه..غرور یتونست باهاش برابر یکس نم چیو ه زیچ چیکه ه ی..آرشام هستم..کسمن

 ..گهیکس د چیخودم..مهم من بودم..نه ه

 

 ..ذارم یبشه زنده ت نم داتیاون طرفا پ گهیبار د کی..اگر یهست دمیلگد به پاش زدم :پاشو خودتو جمع کن..دارم بهت هشدار م هی

 

 یکرد ی..کاریگرفت یمدت منو به باز نیا ی..توادیازت بر م یشناسمت..هر غلط یخوب م یلیدونم..خ یگفت :م هیبلند کرد و با گر سرشو

 ..ینامرد یلیآرشام..خ ینامرد یلیبود..خ یباز هیهمه ش  یکنار و گفت یدیکش یبعد که از خانواده م جدام کرد یدوستت داشته باشم..ول

 

 ..گفت یرو م نهایچشمام و ا یزد تو یزل م یجسارت نیبا چن دیشدم..نبا یعصبان

 ..بودم تو چشمام..فکم منقبض شده بود ختهی..زل زدم تو چشماش..تموم خشمم رو ردیکش یفیخف غیو بلندش کردم..ج دمیش رو چسب قهی

 

 نطوریکه ا یستین یکس نیو اخر نی..تو اولیبود یاسباب باز هی..تو برام مثل گمیبار بهت م نیخرا یبهش دادم و داد زدم :برا یمحکم تکون

 ..ــه؟یچ یدون ی..مرمیگ یم یاونو به باز
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 یو کار نمیبکشم..اشک رو تو چشماتون بب شیرو به ات فتونی..اون روح و احساس لطنمیکه خورد شدنتون رو بب نمیتر داد زدم :عاشق ا بلند

کنم فقط ترکم نکن..و اونجاست که  یم یغلط کردم آرشام ..هرکار بگ دیو بگ دی..دوست دارم تو چشمام با اشک زل بزندیه جلوم زانو بزنکنم ک

 ..دیکن ینم یفرق چیاشغال ه کهیت هی بابرام 

 

 ..بلندم وحشت کرده بود یکرد..از صدا یصدا هق هق م ی..ناله کرد..بنیدادم..به پشت افتاد رو زم هلش

 ..به اطرافم توجه داشته باشم حرکت کردم نکهینشستم پشت فرمون و بدون ا عیسر

 

به قهقهه  لی..لبخند زدم..لبخندم پررنگ تر شد و کم کم تبدنییعقب رو نگاه کردم..زانوهاش رو بغل گرفته بود و سرشو انداخته بود پا نهیا از

 ..دیگنج یکه تو باور خودم هم نم دمیخند یشد..انقدر بلند م

بلند  یشد و از شکست طرفش سرمست ..اونوقت بود که با صدا یشد..شاد م یم روزیپ یکه تو باز ی..فقط وقتدیخند یوقت نم چیه آرشام

 ..زدم یقهقهه م

 

بعد از  اقیبود که دق یچه حس نیدونم ا یلبام نموند..نم یاثار لبخند هم رو یکه حت ییاومد..تا جا نییاروم اروم صدام پا شهیمثل هم یول

 ..داد یکارم بهم دست م یاجرا

 

 ..بابت خوشحالم نیپژواک رو دوست داشتم..اره..آرشام گناهکار بود..و از ا نیا یول یگناهکار کیشد که تو  یتو گوشم تکرار م ییصدا

 

کردم..اونا صرفا برام  یم خودم ولشون لیخواستم به م یگرفتم تو مشتم و هر وقت که م یبودند..م یسرگرم ی لهیجور وس کیبرام  دخترا

 ..تو کار من نبود..هه..عشق یعشق یشدند ول ی..عاشقم مگهید زیرو داشتن نه چ یحکم اسباب باز

 یشدن..هر کار که م یرامم م وونیح هیبرو نبودند..مثل  رونیب گهیکردن د یاومدن تو اغوشم..گرماش رو که حس م یهوس م یهم از رو اونا

 ..ار..هرکــارکردند ..هر ک یخواستم م

 

اخم با من انس گرفته  نیابروهام نشسته بود..ا نیدرست ب میشونیپ یاخم رو هی شهیجلو به صورت خودم نگاه کردم..مثل هم ی نهیتو ا از

 ..ذاشتیخواستم که دور بشه و نه اون منو تنها م یبود..نه خودم م

 

 ..دراز کردم سمت ضبط و دستگاه پخش رو روشن کردم دستمو

 .. تونستم باال بردم یکه م ییرو تا جا صداش

 

 ..شدم یصدا اروم م یتند نیشد که با ا یانداختم..درونم پر خروش م یها رو دور م یاز اون اسباب باز یکی یوقت
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 (یرعلیاهنگ دار مکافات.. ام)

 

 ایدن یآها ایدن یآها

 امشب خالصم کن نیهم

 کفره بزار باشه اگر

 حقه جوابم کن اگه

 

 دارم نیبب ایدن یآها

 گمیچشم خون بهت م با

 کن یبار و مرد نیا ایب

 رمیمیآسوده م بگو

 

 

 خوادیهر کار که دلت م تو

 یجون و تنم کرد نیا با

 ایدن یآها ایدن یآها

 یو نامرد یرحم یب چه

 

 شبم باشه کی ینزاشت

 حسرت و خواهش بدون

 روزم تو هی یحت نیبب

 باهام سر سازش ینداشت

 

 یو زار هیگر شهیهم
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 یتکرار یروزا همش

 غصه و ماتم ایدن هی

 یدرد و گرفتار همش

 من دمیکه رس نجایا تا

 من دمیروز خوش ند هی

 یداره مکافات گنیم

 من دمیجمله رس نیا به

 

 

 ..کردم یرو گوش م نیدونم چرا هر بار هم ینم یداد..ول یاهنگ حس من رو نشون نم نیحرص ضبط رو خاموش کردم..ا با

از هر  یحباب بود..ته نیحسم ع نیحباب...اره..ا نی..عیبود..پوچ و تو خال یچیشدم..ازانتخاب اهنگ..از..از..نه..تمامش ه یم مونیهم پش تهش

 ..یاحساس

 

 .. رو بردم تو نیبازکردم..ماش موتیخونه ترمز کردم..در رو با ر یجلو

 ..شدم ادهی.. اروم پدندیبودند جلوم صف کش الیاز و نرویچندتا از خدمه ها که ب شهینذاشتم که مثل هم رونیب نیپامو از ماش هنوز

 

کردم  یبرگزار م نجایمربوط به کارم رو ا یها یمواقع مهمان شتریچون ب ینداشتم..ول یازیکدومشون ن چیبود..به ه نییسراشون روبه پا همه

 ..خونه م حضور داشته باشند یداشتم که تو ازین

 

 ..شد یدست راست من محسوب م ییجورا کیبود که مشاور و  یهمه خدمه تنها شکوه نیا نیاز ب یول

 

 ..و بس نیکه به دردم بخوره..هم یخواستم اطالعات داشت..انقدر یکه خودم م یرمز و راز من با خبر نبود.. فقط تا حد از

 

 .. بودقدم به طرفم برداشت..دستاش رو جلوش گرفته  کیکه باهاش کار دارم.. دیکردم..با همون نگاه فهم نگاهش

 

 ..خم کرد و گفت :سالم قربان یرو کم سرش
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 ..نی..تنها به تکان دادن سر اکتفا کردم..همدیاز جانب من نشن یجواب چیه شهیهم مثل

 ..خواستم و نه بلد بودم یم نه

 

 ..هم پشت سرم حرکت کردند هیمحکم به طرف ساختمان رفتم..بق ییقدم ها با

 ..چشمام پراکنده شدند یاز جلو عیاشاره مرخصشون کردم..سر کیرو باال اوردم و با ..رو به خدمه دستم ستادمیسالن ا یتو

 

 ..کس حق ورود به اونجا رو نداشت..چه در حضور من و چه در نبودم چیکه جز خودم ه یطرف اتاق کارم رفتم..اتاق به

 

 ..شد یچشمام مجازات م یجلو دیبرو برگرد با یداخل اتاق رو داشت ب یقصد کنجکاو ایشد و  یم کینزد نجایا یقدم کیبه  یکس اگر

 

 ..بود نیسنگ یلیخ یلیجزاش خ نصورتیرایکند..در غ یچیدست من از فرمانم سرپ ریتونستم تحمل کنم که ز یوقت نم هچ

 

 ..که بر صورت داشتم گفتم :بگو یکردم وبا همون اخم یدر رو به شکوه یجلو

 

 دیسر بر هیتماس گرفتند و اصرار داشتند حتما  انیشا یگفت :قربان اقا اتیکنم نه جزئ یگوش م ایمواقع تنها به اصل قضا نجوریدونست ا یم

 ..با شما داشتند و ی..ظاهرا کار مهمشونیا شیپ

 

 ..وارد اتاق شدم..در رو از داخل قفل کردم یحرف چیباال اوردم ..سکوت کرد..پشتمو بهش کردم و بدون ه دستمو

 

 ..کم یلیخ یلیکم بود..خ یلیخ شیینه..روشنا یاتاق روشن شد..ول یبرق، فضا دیبود..با زدن کل کیتار

 

جز آرشام حق ورود به  زیچ چیکس و ه چی..هیکیموند..فقط تار یم کیتار دیبا نجایاتاق بتابه..ا نینور به داخل ا یذره ا ینداشتم حت دوست

 ..دادم یرو نم یاجازه ا نیرو نداشت..به نور هم چن نجایا

 

وسط  یو صندل زیخودش بود..کمد مخصوصم..م یسر جا زیاطرافم رو از نظر گذروندم..همه چ یفضا یقیو دق زیبا نگاه ت شهیمه مثل

 ..نصب شده بود واریعکسام که به د یصفحه  نطوریبود..و هم وارید یگوشه  هیسه پا یکه رو یبرد تیاتاق..وا
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 ..هام یاومدن تو چنگم..عکس اسباب باز یکه م ییاونا ی..عکس همه ینه هر عکس ی..عکس..اره عکس ولهه

 

 ..رو در نظر گرفتم یمجازات نیاشتباه بزرگ..انقدر بزرگ که براشون چن کیدادن..تقاص  یتقاص پس م دیکه با ییاونا

 

مجازات شدن..حق  دادم..حق یحق رو بهشون م نیکه مخالف آرشام بودند..بر همه شون حق بود و من ا یکسان یبود..بر اونها..بر همه  حق

 ..خرد شدن .. شکستن

 

 ..شدم یگناه تا سر حد مرگ غرق لذت م نیگناه من بود و من با ا نیا

 ..برام فرق داشت ییجورا هی هینفر فقط نفر دهم با بق 10 نیا نیب و

 

 ..انداختم به اطراف یدادم..انگشتام رو در هم گره زدم ..نگاه هیتک یصندل یبه پشت ینشستم..با ژست خاص زیم پشت

 

 ..از اتاق بذارم رونیکه دوست نداشتم قدم به ب یاومد..به قدر یخوشم م کیتار مهین یفضا نیا از

 

 ..رفتم یم رونیاتاق ب نیاز ا دیتموم کردن هدفم و به سرانجام رسوندن اون با یانجام کارم..برا ینه..من برا یول

 ..گرفت یکه آرشام در نظر م یمجازات شدن..اون هم به روش یشد..انتخاب برا یب مانتخا دیبا ینفر بعد یعنیشدم  یم نجایوقت وارد ا هر

 

 ..نفر 3نفر.. 10مونده بود..از  ینفر باق 3به شمارش اونها نبود..فقط  یازین گهیبلند شدم..به طرفشون رفتم..د یصندل یرو از

 ..قدم کیداشتن..با هر نفر..بر یروزیرو به پ یقدم یعنیشدن.. کیلحظه به لحظه به هدف نزد یعنی نیا

 

کردم..به طرف دستگاه  یمختص به خودم رو گوش م یقیخواستم نقشه م رو مرور کنم و نفر بعد رو انتخاب کنم موس یمعمول که م طبق

 ..که کنار کمد بود رفتم یپخش

 

 ..اتاق پخش شد یو فضاخودم..دکمه ش رو فشردم..و صدا ت یشد..اون هم به خواسته  یضبط پخش م نیاهنگ از ا کی فقط

 .. آرشام یزد..حرفا یدلم رو م ی..ارامش بخش..حرفانیمن روح نواز بود..دلنش یبرا
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 (یعسکر دیآهنگ پرونده.. از حم)

 

 نبود یبار اول نیا

 مردیقلب من م یتو که

 بیعج ینگاها با

 آورد یمنو در م کفر

 من کشتمش دیپر یم هرز

 فکر کشتن کشتمش در

 و یاون بد لعنت من

 اشک و لبخند کشتمش با

 

 

زدم..چشمامو بستم و سرمو  گاریبه س یقی..پک عمزیم یروشنش کردم..فندک رو پرت کردم رو مییاز تو جلد در اوردم..با فندک طال گاریس هی

 .. دادم رونیب یبلند کردم..دودش رو به اروم

 

بلوند..چشمان  یدختر با موها هیاون بود.. یهشت..نفر بعد یچشمامو باز کردم نگاهم بهش افتاد..به طرفش رفتم..عکس شماره  یوقت

 ..بود یمن معمول ینبود..برا باینداشت..نه..ز یریچشمگ ییبایسبز..ز

 

 ....پوزخند زدمدمیصورتش کش ینبود..انگشت اشاره م رو رو ریچشمان من چشمگ یهم جلو یخاک یکره  نیا یموجود رو نیباتریز

 

 یشدند..هم رو نصف م یهم رد م ی..دو تا خط که از رودمیعکس دو تا خط به حالت ضربدر کش یرداشتم..روب زیم یقرمز رو از رو کیماژ

 ..صدر دایدختر..به..ش نیدادند..نه به من..به صاحب عکس..به ا یرنگشون هشدار م یکردند..و با قرمز

 

 

 هام کامل شدن پرونده

 عکس هیو  گاریچند تا س با

 جرم هیاثبات  یپ در
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 ق و نفرت کشتمشعش با

 کرد حرف منو یم انکار

 دیدیکه چشمامو م یوقت

 نداشت یتازه ا گناه

 دیپر یهرز م کمی فقط

 

 

 ..کردند یمن م میکردم خودشون رو تسل یبهشون م یتا گوشه چشم نکهیمشت ه ر ز ه بودند..ا کیشون  همه

 ..شدند یکه خامم م دیکش یدوم نم یهفته  به

 ..رفت یدرزش نم یکه مو ال یکردم..جور یعمل م یرو بلد بودم..حرفه ا کارم

 ..کردم یخاص باهاشون رفتار م دیبودند..پس با یخاص یها ادمها اون

 

 

 ثیهمه حرف و حد نیا با

 برد یمنو م تیثیح

 کرد یکه داشت تموم م یوقت

 خورد یمنو قسم م جون

 

 

 یم نکاروی..چرا با من ا؟ی..چرا انقدر نامردشه؟ین خودم..چرا باورت نم..به جویآرشام..به خدا دوستت دارم..آرشام به جون خودت که عشقم "

 .."..آرشـــــام؟یکن

 

 ..نفرشون 7بودند..هر  ستادهیچشمام ا یزد..انگار جلو یگوشم زنگ م یتو صداشون

 ..شده بود دهیکش ین به تباهو انتقام آرشام بودند و..روحشون توسط م یسرگرم ی لهیکه وس ییکه تو اغوش غرورم ذوب شدند..اونا ییاونا

 

 ..گرفتند دهینخواستن که باور کنند..قدرت من رو ناد یبکشونه..ول یکه تونست همه شون رو به نابود یگرفتند..کس دهیکه غرورش رو ناد یمرد
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 ..زدم گارمیحاال..منتظر مجازات باشند..پک دوم رو به س و

 

 

 کشتمش اریو هوش آروم

 کشتمش داریب داریب

 نبود یا گهید ی چاره

 اجبار کشتمش یرو از

 من کشتمش دیپر یم هرز

 فکر کشتن کشتمش در

 و یاون بد لعنت من

 اشک و لبخند کشتمش با

 

 

 ..رد کیانتقام م نیکه منو مجاب به ا یبود که تو دلم داشتم..غم یغم یلبام..از رو ینشست رو یتلخ لبخند

 ..کابوس هی..دمیخورد.فکر..خواب و شا یچرخ م یسرم افکار مختلف تو

 ..شد یم نطوریهم هم نباری..و اوستیپ یم قتیبه حق شهیمن هم یبود..کابوس ها هیشب شتری..به کابوس باره

 

 ..امیانگشت اشاره م به عکس ضربه زدم و با پوزخند گفتم :منتظرم باش..من دارم م با

 

 ..دادم رونیدودش رو تو صورتش ب نباریزدم..و ا گارمیبه س یمحکم پک

 ..رفتم..نفر هشتم ..منتظرم بود..منتظر آرشام یم دیبود..با دهیرو از صفحه برداشتم..وقت خرد شدنش رس کسع

 

 ..ستادیجلوم ا یرسم شهیبه استقبالم اومد..مثل هم انیمخصوص شا خدمتکار

 

 ..اتاقشون هستند؟ یتو انیشا یاقا-
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 ..دیاریب فیبله آقا..منتظر بودند تا شما تشر--

 

 ادیعنوان خوشم نم چیدونست به ه یدرست سمت راست بود..خدمتکار م انیاز پله ها باال رفتم..اتاق شا یحرف چیدادم..بدون ه تکان سرمو

 ..و رفت دیخودم بهش تذکر بدم راهش رو کش نکهیبدون ا نیهم یکنه..برا مییراهنما یکس

 

صدا خوشم  نیبود..از ا دهیاطراف بخش یرو به سالن و فضا یبیس عجقدم هام انعکا یمحکم به طرف اتاقش رفتم..صدا یبلند ول ییقدم ها با

 ..اومد یم

 ..کرد یگوشم روح نوازتر جلوه م یداشتم..صدا تو یچند محکم تر قدم برم هر

 ..محکم بودن خودم..و قدرتم بود ینشانه  نیا

 

 ..شهی..مثل همی..سرد..جددمیزدم..صداش رو شن ی..تقه استادمیدر اتاق ا پشت

 

 ..تو ایب--

 

بود که از  ینکرده بود..همانطور رییتغ زیچ چیبه اطراف انداختم..ه یبه محض ورودم نگاه شهیثابت مانده بود..مثل هم رهیدستگ یرو دستم

 ..رفتم نجایا

 

 ..پسر یتو آرشام..خوش اومد ایب--

 

 ..بزرگ که پشت به من بود یصندل کیاتاق قرار داشت..و  یاکه انته یبزرگ زیقدم به داخل برداشتم..در رو بستم..نگاهم به رو به رو بود..م هی

 ..بود..خسته کننده شهیژستش هم مثل هم یچرخش به طرفم برگشت..حت کی با

 

روشن شد..سرخ  گاریزد..سر س گارشیبه س یقیمن ثابت بود..ابروهاش رو جمع کرد..پک عم یو برنده ش رو زیلم داده بود..نگاه ت یصندل یرو

 ..که خاکستر شد دینکش یطول..و نیو اتش

 ..خاموش کرد ستالشیکر یِگاریاون رو با حرص تو جا س یهم به حالت خاص بعد

 

 ..جلوتر ای..بیبه موقع اومد شهیمثل هم--
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 ..که فقط استادم بود ی..کسانیشا یاون..حت یبهم دستور بده..حت ینگاهش کردم..دوست نداشتم کس فقط

 ..ادیبه جلو برداشتم..نخواستم به محض صدور دستور اوامرش توسط من به اجرا در ب یدملحظه که تو چشماش زل زدم ق چند

 

 ..مهمون صورتم بود..مثل خودش سرد نگاهش کردم یشگی..همون اخم همستادمیبه روش ا رو

 

 ..یداشت یو خشک گفتم :ظاهرا با من کار مهم یجد

 

تعارف به نشستن  نیهم ی..برانمیطرف مقابلم بنش یحرف ها دنیم موقع شندونست عادت ندار یزد تو چشمام..سرش رو تکون داد..م زل

 ..نکرد

 

بود به  ستادهیکه رو به روش ا ینیحاال..ا یعمر اون استادم بود و من شاگرد..ول کیبود.. یهم م دیمن اشنا بود..با یو خصلت ها قیتموم عال با

 ..پا استاد شده بود هیداد..خودش  یهمه رو درس م یراحت

که تو وجودش داشت  یبند و بار یاون برسم..ب یکه کردم نتونستم به پا یهمه سال با تموم تالش نیتو وجودش داشت که ا یرذالت انیشا یول

 ..بودم یمن ازش فرار

 

 ....به طرفم هُل دادزیگذاشت رو م دیپاکت سف هی

 

 ....بیماه فرصت دار 1..فقط یو درست انجام بدکارت ر دیهم با نباری..اشهیبردار..تموم اطالعات داخلش هست..مثل هم--

 

 ..دمیفهم-

 

دونست که  یکردم..من هر کس نبودم..خودش هم م یمن فرق م یرو نداشت ول یجرات نیکس چن چی..هدمیکالم کوتاه حرفش رو بر نیبا ا و

 ..متفاوته هیارشام با بق

 

 ..مجازاتش از دست دادن تک تک انگشتان دستش بود نیکوچک تر کرد یم یتوجه یو به اوامرش ب دیپر یم انیحرف شا انیم یکس اگر

 ..ستهیتونست مقابلش با یاستادش هم نم یکه حت یمن..ارشام بودم..کس یول

 ..نگام کرد..اون هم اخم کرده بود فقط
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 ..برداشتم..نگاهش کردم..سرش رو تکان داد زیم یرو از رو پاکت

 ..دستام فشردم یاومدم..پاکت رو تو رونیاتاق ب قدم هام رو محکم تر برداشتم ..از نباریا

****************** 

 ..من بود ی..رنگ مورد عالقه ی..مشکدمیکه به تن داشتم کش یبه کت و شلوار خوش دوخت ی..دستستادمیا نهیا یجلو

 ..اول نقشه م دعوت شده بودم یمرحله  یاجرا یبرا امشب

 

که  یکننده..جذب کننده..همون کیگردن.. و موچ دستم زدم..بوش مست کننده بود..تحر ریتم..به زبرداش زیم یشفاف ادکلنم رو از رو ی شهیش

 ..امشب مناسب بود یخواستم..برا یم

 

شکافت..جسم که در برابر نگاه من توان مقاومت  یکرد..روح رو م ینفوذ م یکه در وجود هر ادم یبه خودم نگاه کردم..چشمان مشک نهیا تو

 ..نداشت

 

شکل ممکن ازش استقبال  نی..بهتره به بهترادیصدر..منتظرم باش..ارشام داره م دای..ششهیاول نقشه م داره شروع م یزدم..مرحله  ندپوزخ

 ..یکن

 

 ..رونیرو برداشتم و از اتاق زدم ب چمینگاه نکردم..سوئ نهیا یتو گهید

 ..نهیبنش نیماش نیات نکرده بود پشت فرمون ِ اجر یاحد چیکنه..تا به االن ه یبرام رانندگ یوقت دوست نداشتم کس چیه

 

 ..که متعلق به من بود ییزهایچ ی....رنگش خاص بود..مثل همه یمشک یفرار هی

 

 ..داده بود بیترت یبا شکوه ی..مهماندایخونه ش به مناسبت تولد دخترش ش یکردم..امشب مهندس صدر تو حرکت

 کیم به اون در قبالش  هیمن..با دادن هد یکردند..ول یم نشیدختر نازن میهم تقد یادیز یاومدن..و کادو ها یم یادیز یمهمان ها مطمئنا

 ..کردم یم افتیهم در زیچ

 ..بازه ی..امشب اون قلبش رو به من مداستیاون هم..قلب ش و

 

 دوم فصل

 

*************** 
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 ..برگزار کرده بودند الی..ظاهرا جشن رو خارج از وستادمیباغ باشکوهشون ا وسط

 ..به اطراف انداختم یقیفرو بردم و نگاه دق بمیج یراستم رو تو دست

 

 ..تعداد کم بود یمهمان نیچن ینبودند..نه..برا ادی..زدیرس ینفر م 300از  شیب دیمهمان ها شا تعداد

مشغول بودند و  یهمان ها حساباز م یرقص اختصاص داده بودند..عده ا ستیاز باغ رو به پ یفضا رو پر کرده بود..قسمت یمیمال کیموز یصدا

 .. ونوش شیهم به ع یگرید یعده 

 

 ..به طرفش بر نداشتم یقدم یندادم..حت رییاومد..حالتم رو تغ یمغرور به طرفم م یبه مهندس صدر افتاد..با لبخند و نگاه نگاهم

 

 ....مغروریشدم..سرد..جد رهیچشماش خ ی..تنها توستادیبه روم ا رو

 ..کارها نبود نیآرشام اهل ا یقدم بشم..ول شیپ یهر اقدام یش محو شد..ظاهرا توقع داشت گرم برخورد کنم و برالب ها یاز رو لبخند

 

 ..دیخوشحال شدم..سرافرازمون کرد دنتونی..از دیگفت :سالم مهندس تهران یمصلحت یرو جلو اورد و با لبخند دستش

 

 ..دراوردم بمیج یبود..دستم رو از تو ستادهیا فیصورتش به دستش سوق دادم..بالتکل یرو از رو نگاهم

 ..اکتفا کردم "سالم  " یدست دادم و تنها به کلمه  باهاش

 

 ..ما یبرا ستی..حضورتون افتخاردیخوش امد یلیخ یلی..خد؟یستادیا نجای..چرا ادییمهمان ها اشاره کرد:بفرما به

 

 ..از خدمه ها رو صدا زد یکیموقع  همان

 ..بله اقا--

م هست رو در  ژهیو یکه تو باغ در نظر گرفتم و مخصوص مهمان ها ییجا نیکن..بهتر ییمهندس رو راهنما یمن اشاره کرد:اقابه  صدر

 ..کن ییرایشکل ازشون پذ نیبذار..در ضمن به بهتر ارشونیاخت

 ..چشم قربان--

 ..لبخند زد و سرش رو تکان داد تیبا رضا صدر

 

 ..تکان دادم و همراه خدمتکار رفتم یصدر سرم رو کم یکرد..برا مییخم شد و با احترام راهنما یبه خدمتکار بود..رو به من کم نگاهم
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 یبود..هر کجا که قدم م یامر عاد کیکردم..برام  یخوب حس م یلینگاه مهمان ها رو خ ینیهماهنگ و محکم بود..سنگ شهیهام مثل هم قدم

 ..شدم یرو به رو م ییعکس العمل ها نیگذاشتم با چن

 

افتاد..به دام من..به دام  یبه دامم م دی..دختر مهندس صدر..اون بادایاز اونها برام مهم بود..نگاه ش یکیهمه نگاهه کنجکاو فقط  نیا نیاز ب یول

 ..که در سر داشتم یافکار

 

هر کدام از انها  ی..که رودیوکش سفو ر ییطال یها هیبا پا ییزهایشده بود..م دهیچ ییبایو ز لیشک یها یو صندل زیباغ م یقسمت باال درست

 ..شده بود دهیچ نیو شامپا یدنیانواع نوش

 

 ..رنگارنگ و بزرگ پر کرده بودند یایقرار داشت که روش رو با هدا یشکل لیبزرگ مستط زیراست م سمت

 

 ..امشب من بودم..خوبه ی ژهینبود..پس درحال حاضر مهمان و یکیکس اون نزد چینشستم..ه یصندل یرو

 

نبود که بشه  یگشتم..نگاهم جور یبه دنبالش م تیجمع نی..در بدییپا یمن اطراف رو م زینگاه کنجکاو و ت یشد..ول ییرایمشغول پذ دمتکارخ

 ..هستم یداد به دنبال شخص صیتشخ

 

 ..جوان و قد بلند مشغول رقص بود یبا پسر ستیپ ی..تودمشیباالخره د و

 ..کنم زیاون رو انال یکاف ینه اونقدر که نتونم به اندازه  یبود ول ادیسبتا زتر نگاهش کردم..فاصله م باهاش ن قیدق

 

بلوند و بلند که  یکرد..موها یم جادیا یکه با هر چرخش تاللو خاص یبه رنگ نقره ا یپاشنه بلند بند یو کوتاه..کفش ها دیو دامن سف تاپ

 ..ته بودرو صاف و حالت دار پشت سرش بس گرید یمیبه حالت فر و ن یمین

آرشام شرکت  یمرحله از باز نیکه قرار بود تو اول یهمان دختر است..کس نیداد ا صینبود که نشه تشخ یاونقدر یعنینداشت.. یانچنان شیارا

 ..کند

 

 ..همچنان مشغول رقص بود ی..ولدیینگاه من رو حس کرد..چشمانش اطراف رو پا ینی.. ظاهرا سنگدیرقص یپسر تانگو م همراه

 

از انها متعلق به  یکیتونستم تشخص بدم که  ینم نیهم یمن بود..برا یرو یادیز یشد..چشم ها یمتوجه نگاهم م دیرو چرخوندم..نبا نگاهم

 ..هم شد نطوری..وهمذارهیکردم..مطمئن بودم قدم جلو م یصبر م دینه..با ای داستیش
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 ..بود..با تکان دادن دستم مرخصش کردم ستادهیرم اخدمت کنا یرو برداشتم..خدمتکار اماده  نمیبلند شامپا هیپا وانیل

 

 ..دمیخوش تراشش رو د یپاها وانیل یشدم..از باال نیشامپا دنیمشغول نوش یپا انداختم وبا ژست خاص یدادم..پا رو هیتک یصندل یپشت به

 

 ..تفاوت یحال ب نیر ع..ارام..مغرور..و ددمیپاهاش به سمت باال کش یرو از لبام دور کردم..نگاهم رو از رو وانیل

 

توجه به اون و لبخندش سرم رو  ینشون ندادم..ب یعکس العمل چیمن ه یلب هاش لبخند بود ول یچشماش قفل شد..به رو یتو نگاهم

 ..چرخوندم

 ..دمینفس سر کش کیشدم..چشمامو بستم و  نیمزه مزه کردن شامپا مشغول

 ..شروع شد یباز

 

ندادم و در همون حال به  ریی..حالتم رو تغزیم یدستم بود..گذاشتم رو یتو یخال وانیاهسته باز کردم..لرو کنارم حس کردم..چشمامو  حضورش

 ..شدم رهیرو به رو خ

 

 ..رفت یکه انتظار م یزیو طناز..همون چ فی..ظردمیرو شن صداش

 ..!درسته؟ دیباش یمهندس تهران دیسالم..شما با-

 

 ..بهش انداختم یسردکردم..اروم سرم رو چرخوندم و نگاه  مکث

 ..چشمام قفل شده بود و لب هاش به لبخند باز بود یش تو فتهیسبز و ش نگاه

 

 ..د؟یشناس یو خشک گفتم :بله..شما منو م یبه حالت اولم برگشتم و در همون حال جد دوباره

عنوان فکر  چیبه ه یتولدم حضور داره..ولجشن  یتو ژهیمهمان و هیکه شما رو نشناسه..پدرم گفته بودند امشب  ستین یگفت :کس جانیه با

 ..دیکردم اون مهمان شما باش ینم

 

 ..داد یرو نشان نم یحالت چیصورتم ه یدلم پوزخند زدم..ول یتو

 ..چطور؟-
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 ..دیحضور دار نجای..واقعا باعث افتخارمه که امشب ادیشما اون مهمان هست دمیکه د یتعجب داشت وقت یخب برام جا--

 

 ..هش انداختمب یکوتاه نگاه

 ..دمیهاشون ند یاز مهمان کی چیه یتا به االن شما رو تو یدارم..ول تییسال هاست که با مهندس صدر اشنا-

 ..داده بود یدر خود جا یاونها رو چون قاب نشیسرخ و اتش یشد..لب ها انیو براقش نما دیسف یدندان ها فیزد..رد لبخند

 

 ..هست که برگشتم یبه اروپا رفتم و االن مدت کوتاه لیادامه تحص یکردم..برا یخارج از کشور زندگ یبله..من چند سال--

 ..هیرو تکون دادم :عال سرم

 ..ه؟یعال یچ--

 

 ..دیقاپ یهوا م یشد رو رو یکه از دهانم خارج م یدونستم تمام جمالت یزد..م یموج م یفتگیصداش ش یتو

 ..بود میاز باز یشدم جزو یهم کالم مگرفتم و باهاش  یم لشیتحو نکهینداشت..ا یتازگ برام

 ..د؟یبرگشت یچ یکردم وگفتم :برا یکوتاه مکث

 

اروپا خسته شده  یتو یاز زندگ گهیحال ظاهرش رو حفظ کرد و با لبخند گفت : د نیبا ا یپکر شد..ول یجواب سوالش روندادم کم دید یوقت

من کار هست..در حال حاضر تو  یهم برا نجایخب ا یجا مشغول به کار شدم..ولهمون میلیبرام نداشت..بعد از فارغ التحص یتیجذاب چیبودم..ه

 ..شرکت پدرم هستم

 

 ..دادم سکوت کنم حیرو تکان دادم..و ترج سرم

 ..دیزن یکم حرف م یلیشما خ--

 ..زنم یحرف نم لیدل یو مغرور گفتم :ب سرد

 ..نمتونیبب کیبار هم که شده از نزد کی یرادوست داشتم ب یلی..خدمیشن ادیرو ز فتونیخوبه..تعر یلیاوه..خ--

 ..دیایبه شرکتم ب دیتونست یم-

 ..رو ندارم دنتونیهم حق د یو بدون هماهنگ دید یرو به اونجا راه نم یپدرم گفته بودند که شما هر کس یدرسته..ول--

 

 ..ادیواد باهام راه بزود بود که بخ یلیداد..هنوز خ ینشون م یمیکردم..حالتش اون رو نسبت به من صم نگاهش
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 ..بهش انداختم یخاص نگاه

 ..دیوارد اونجا بش دیتونست یهم م یشما بدون هماهنگ -

 ..نداشت قتیاز حق ییکدوم از حرفام بو چی..هنهیچشمام کذب گفتارم رو بب یخواستم تو یروبرگردوندم..نم صورتم

 

 ..داز جانب من بو یشنهادیپ نیذوق زده بود..ظاهرا منتظر چن صداش

 ..شدم یدونستم که حتما مزاحمتون م ی..اگر مدی..جدا به من لطف داریمهندس تهران نیشما فوق العاده ا یوا--

 ..دیستی: مزاحم ن دمیکش قیعم نفس

 

 شتریتونستم جز به جز حرکاتش رو حدس بزنم..لحظه به لحظه ب یدر همون حال هم م ینگاهم به روبه رو بود و کالمم سرد..ول همچنان

 ..شد یزده م جانیه

 ..اروم یلی..اروم بودم..خدمیش رو شن دهیو کش قیعم ینفس ها یصدا

 ..بهش انداختم..با لبخند به من زل زده بود ینگاه مین

 ..شده خانم صدر؟ یزیچ-

 ..دیصدا بزن کیکنم من رو به اسم کوچ ی..خواهش مدایرو از دست بده گفت :ش یا هیثان نکهیا بدون

 ..ب دادمنگاهم رنگ تعج به

 ..!چطور؟-

 

 ..کرد یم یدستش باز ی دهیو کش فیظر یانداخت..با انگشتا نییرو پا سرش

 ..دمیاجازه رو م نیا دمیم تیکه برام مهم هستند و بهشون اهم ییخب من به کسا ی..ولیچیه--

 ..؟یچه اجازه ا-

 

 یتر جلوه م یمعمول یمن از هر دختر یذاب و لوند باشه..براتونست ج یم ینداشت..ول یانچنان ییبایرو بلند کرد..تو چشمام زل زد..ز سرش

 ..کرد

 ..دیصدا بزن کیمن رو به اسم کوچ نکهیا--

 

 ..صورتش برداشتم یسرم رو تکان دادم ونگاهم رو از رو تنها
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 ..از من دست به کار شد عتریدراز کردم که اون سر نیشامپا ی شهیو به سمت ش دستم

 ..زمیبرخودم براتون  دیاجازه بد--

 

 ..چکار کنه دیگفتم که اون با یمن بود و من م هیباز نی..ارمیخواستم جلوش رو بگ یکردم و با غرور نگاهش کردم..نم سکوت

 ..اون رو در هم بشکنم تیموقع نیو در بهتر ارمیبشه..قلبش رو به لرزه در ب میکه در برابر من تسل نیخواستم..ا یرو م نیهم

 ..رفتم یم شیپ یباز نیا یتا انتها دینابود بشن..خرد شدنشون به دست ارشام نوشته شده بود..پس با نکهیاونها حق بود..ا بر

 

 ..صورتم گرفته بود یبلند رو درست جلو هیپا وانیداخلش چشمم رو زد..ل نیو شامپا وانیل یبه رو به رو بود که درخشندگ نگاهم

 نکهیبردم و بدون ا وانیبه سمت ل ینگاهش کردم..دستم رو به اروم میشگیرور هم..با همون غدمیصورتش کش یرو از رو دست تا رو نگاهم

 ..کنم اون رو ازش گرفتم جادیبا دستش ا یتماس نیکوچکتر

 

 چیکس قادر به شناخت آرشام نبود..ه چیکه در سر داشتم با خبر نبود..ه یاون از افکار ی..به وضوح مشخص بود ..ولدمیرو تو چشماش د تعجب

 ..کس

 

 ..اونها رو تکان داد یهم انداخت و با لوند یخوش تراشش رو رو یو درست مقابلم نشست..پاها دیکش رونیمن رو ب یرو به رو یصندل

 

 ..کردم یرو مزه مزه م نمی..در همون حال در سکوت شامپادمیپاهاش تا گردن وصورتش کش یرو از رو نگاهم

پاهاش..با نوک  یگذاشته بود و دست چپش رو هم رو زیم یداشتم..دست راستش رو رو نظر ریحرکاتش رو ز زیبه ر زیبود..ر قیدق نگاهم

 ..کرد یانگشتانش پوستش رو نوازش م

 

 ..صورت و اندامش برداشتم یتفاوت نگاهم رو از رو یانداخت شده بودم ..ب یکه بهم م یرچشمیز ینگاه ها متوجه

 ..دندیرقص ینرم و هماهنگ م ستیحاضر در پ تیده بودند و جمعاطراف کم ش یشد..نورها یپخش م متریاهنگ مال نباریا

 

برخورد خودم  نیبخوام در اول نکهیاالن وقتش نبود..ا یمشتاق رقص با من بود..ول تینها یاالن ب نکهیکردم..ا یم ینیب شیرو پ یلحظه ا نیچن

 ..رو مشتاق نشون بدم

 

من کامال خونسرد بودم و  یچشم به من نگاه کرد ول یو دراز کرد..از گوشه جلو اومد و دستش ر دیرقص یکه باهاش م یمرد جوون همون

 ..به اون نداشتم یتوجه
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 ..رفت تیجمع انیاز جا بلند شد ودست تو دست پسر به م یلبخند کامال ظاهر با

 ..شد یاز من گرفته نم یکردم..در حال رقص هم چشمانش لحظه ا نگاهش

******************** 

بابت خوشحال بودم..زمان  نیاجرا شد..و من از ا یاول به خوب ی..مرحله دیرس انیبه نحو احسنت به پا زینه م بودم..امشب همه چخو ریمس یتو

 ..کارتم رو بهش دادم و گفتم منتظر تماسش هستم یخداحافظ

کردم که هر بار هم به  یخود اونها محول م کار رو به نیزدم..ا ینبودم که به طرف مقابلم زنگ م ینفر نیکدوم از نقشه هام من اول چیه یتو

 ..شدند یقدم م شیپ یراحت

 

 ....هنوز هم درش رو باز نکرده بودمدشیو درخواست جد انیبود..شا دیاون پاکت سف ریذهنم درگ حاال

 ..کنم یدگیرهام هم رسکا گریتونستم به د یراحت شده بود م المیحاال که از همه جهات خ یمهمتر بود..ول یزیبرام از هر چ دمیجد یباز

 

رو روشن  گارمیشب بود ..خواستم کنار جاده ترمز کنم تا س 12کرد..ساعت  یتردد نم ینیماش چیه ریخلوت بود..از هر دو مس یفرع ابانیخ

 ..دمیاز پشت سرم شن یو بلند بیمه یکنم که با کم شدن سرعتم صدا

 

 ..ستادیدر جا ا یگوشخراش یبا صدا نیر دادم..ماشترمز فشا یخورد و به سرعت پام رو رو یدیتکان شد نیماش

 

 ..زد رونیزخم ب یاز جا ی..خون کمدمیکش میشونیرو به جلو خم شد و محکم به فرمون خورد..انگشت اشاره م رو به پ سرم

 ..پنجره زد..با تعجب نگاهش کردم ی شهیمحکم به ش یکی..همون موقع  دمیدرهم کش شتریهام رو ب اخم

 

 .. ..با اخم به من زل زده بود دمیکش نییل پارو کام شهیش

 یکش یبرو گار یرو برون ینیماش نیهمچ هی ی..تو که عرضه نداره؟یچه وضع رانندگ نی..ا؟ینشست ابویمگه پشت  کهیداد زد :مرت تیعصبان با

 ..یکه مطمئنم توش استاد

 

 ..داد؟ یکرد وبه من نسبت م یرو سر هم م یفیاراج نیچن یدختر به چه جرات نیتعجب نگاهش کردم..ا با
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 ی..کر و اللستم؟ی..د مگه با تو نیچه به روز عروسکم اورد نیبب نییپا ایرو بدم بلندتر داد زد :ب شیخواستم دهان باز کنم و جواب گستاخ تا

 یب ابونیوسط خ نکهی..نه ایکشب ابوتویو کجا افسار  یکه کِ یریگ یم ادیت کردم اونوقت  ادهیخسارته تپل پ هی یالحمداهلل؟..چه بهتر..وقت

 .. رو ترمز یبزن یزرت تیبه پشتِ سر توجه

 

 ..دادم یخواست؟..هه..خب بهش م یکرده بود..خسارت م نیاز حد بهم توه شیکامل شد..ب تمیظرف

 

 ..بود یگریدرونم جور د یهستم ول یداد که از گفتار دختر عصبان یرو باز کردم..حرکاتم نشون نم نیماش در

 

 ..چشماش زل زدم یتو یظیدر گذاشتم و با اخم غل ی..دست راستم رو روستادمیشدم..رو به روش ا ادهیپ

 .. چشمام زل زد ی..سرش رو باال گرفت و با شجاعت تودیرس یبه زور تا شونه هام م قدش

 

 ..من ینه به اندازه  یبود..ول یهم عصبان اون

 ..نگام کرد دیبا ترد ارنبی..ادی..در جا پردمیرو محکم به هم کوب نیماش در

 

 ..قدم به عقب رفت کیحرکتم  نیقدم به طرفش برداشتم که در مقابل ا کیکرد.. ینم یحرکت چیهمون اخم تو چشماش زل زدم ..ه با

 ..حرکاتش..نه یتو ی..ولدمید یچشماش م یگذاشت و نگام کرد..حاال ترس رو تو نیماش یبدنه  یو رو دستش

 

 .. کُنا وگرنه شی..چشماتو درو؟یدی..ادم نده؟یگفت :چ یتاخانداخت باال وبا گس سرشو

 ..!وگرنـه؟-

 

که خودت حض  ارمیبه سرت م ییزود به خودش اومد و گفت : وگرنه بال یلیخ یبا تحکم بود..ساکت شد و فقط نگام کرد..ول یاروم ول صدام

 ..یکن

 

 ..زدم پوزخند

 یخب..حرف اریحرفاست..بس نیاز ا شتریدل و جراتش ب نکهیتکون نخورد..هه..نه..مثل ااز جاش  نباریقدم به طرفش برداشتم..ا کیتفاوت  یب

 ..ستین
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اصل توجه کردم و ترمز کردم  نیمن به ا نکهی..با ایمن حفظ نکرد نیگفتم :شما فاصله ت رو با ماش میشگیهم یهمون لحن محکم و جد با

 دیزنگ بزن دیتون یندارم..م یحال من حرف نیخانم محترم..با ا ییمقصر شما صورتنیو در ا یمن زد نیکه از عقب به ماش یشما بود نیا یول

 ..نصورتیا ریدر غ یول دمیبکشه..اگر بنا بود من خسارت بدم که م یتا کروک ادیب سیپل

 

 ی..خب..حاال چدینیجزاش رو هم بب دیبا دیکه به من نسبت داد یکیرک یها و حرف ها نیخشم نگاهش کردم و ادامه دادم :به خاطر توه با

 ..ن؟یخوا ی..خسارت مد؟یگیم

 

 ..کنه رییگذاشت که ظاهرش تغ یتمام نم یِحال با سرسخت نیبا ا یمشخص بود از لحن و گفتارم وحشت کرده..ول کامال

 

 ..داد صیاون رو تشخ شدیم یدقت نیداشت که با کمتر یکم یلیصداش لرزش خ نباریا

 یحضرت اقا..اصال شما ک یدار فیپررو تشر یلی..خ؟یتازه به فکر مجازات کردنمم هست چیه یدیرت که نم..خساادهیز یلیواقعا که روتون خ --

 ..نمی..برو کنار بب؟یمنو مجازات کن یکه بخوا یباش

 

م..هر باز هم از جام تکون نخورد یکنار..ول دیکتم رو گرفت و کش یکنم با حرص لبه  ینم یحرکت چیو ه ستادمیهمچنان جلوش ا دید یوقت

 ..بود دهیفا یکرد ب یم یسع یچ

 ..شد رهیچشمام خ یتو دیو با ترد دیزدم..اروم نگاهش رو باال کش پوزخند

 ..؟یریشد؟..پس چرا نم یچ-

 ..رمیم یچطور نیگنده ت رو بکش کنار بب کلیدهانش رو قورت داد و گفت :ه اب

 

 ..حرکتم انگار جسورتر شد و پوزخند زد..حاال نگاه اون مغرور بود نیونه رد بشه..با اابروم رو باال انداختم..اروم رفتم کنار تا بت یتا کیغرور  با

دختر  نیا یخواستم جلو ی..فقط مایلباسش  نیاست ایکه از کنارم رد شد دستم رو به سمتش دراز کردم..مهم نبود که دستشو گرفتم  نیهم

 ..رمیپروا رو بگ یب

 

 ..تو هم دیناله کرد و اخماشو کش زیدستم بود..محکم فشارش دادم..با درد ر یتو برگردم..دستش نکهیجلو..بدون ا دمشیکش

 ..میحساب نکرد هیکجـــا؟..هنوز که تسو-

 ..نده خواهشا ریشدم..فقط گ الیخ یبرو رد کارت اصال خسارت رو ب یکه دوست دار ی:اقا جونه هر ک دینال

 ..یبرگرد یدست خال ستیو خوب ن نمیبه ماش یاز عقب زد یف کردخوام خسارتت رو بدم..به هرحال لط یچــرا؟..خب من م-
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 ..خواستم یرو م نیوحشت وجودش رو پر کنه..هم شیاز پ شیشد ب یکردم..و باعث م یم انیب یسرد و جد یجمالتم رو با لحن تمام

 

 ..نتونست یدست من بود رو ازاد کنه ول ریدستش رو که اس خواست

 ..گهیولــم کن اصال غلط کردم بکش کنار د گمی..مـم؟ستـیحرص گفت:مگه با تو ن با

 

 یکه من رو نم ییاون ها یکنه..حت نیتونه به آرشام توه یکس نم چیفهموندم که ه یبهش م دیبود..با دهیشدم..ترس رهیچشماش خ یتو

 ..عنوان چیحرکتش رو تحمل کنم..به ه نیتونستم ا یشناختند..نم

 

 .. ..در کنارم رو باز کردم و پرتش کردم تو..وحشت کرده بود نیوبردمش طرف ماش دمیرو کش دستش

 ..رو پر کرد نیماش یسر بسته  یفضا غشیج یو روشن کردم..که صدا نیرو زدم..ماش ینشستم پشت فرمون و قفل مرکز عیسر

 

 ....درو باز کن؟یکن یچکار م یکثافته رذل دار--

 ..شهیباز نمدرحاال حاالها  نی..چون ایرینگ یبهتره باهاش کشت-

 ..لکنتَه رو نیبازش کن..د بــــاز کن ا گمی..بهت میکن یم جایب یلیتو خ--

 ..برداره رونیبه ب یقدم یتونه حت یشد..تا من نخوام اون نم یموفق نم یکرد تا در رو باز کنه ول یم تقال

 

 ..امشب بهت بد بگذره ذارمی..مطمئن باش نمیبهتره اروم باش-

 ..دی.رنگ از رخش پرنگاش کردم. باپوزخند

 ..یایو با من راه ب ینگ یچی..پس بهتره ه؟یکرد یچکار م ابونیخ یموقع شب تو نی..وگرنه ایا نکارهیدونم ا یم-

 

 ..راندم یخلوت م ابونِیتوجه به اون با سرعت تو خ یمن ب یصورتش نشسته بود..ول یرو به حرکت در اوردم..اشک رو نیماش

 

 ..نداشتم تی..من که کار؟یکن یم ینجوری..چرا ایدا ولم کن..بذار برم عوضبازوم چنگ زد :تو رو خ به

 .. خوام که بشه..پس خفه شو یو هم نم شهیهم نم-

 ....ولم کن ستمین نکارهیمن ا--

 ..هه..باشه باور کردم-
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 ..گردم..بذار برم یم..به خدا دارم از اونجا بر مارستانی..رفته بودم بیداشت ی..وگرنه دست از سرم برمیلعنت ید نکرد--

 ..یباشه..از منم سالم تر تیزیچ ادیو گفتم :بهت نم دمیدر هم کش شتریچشم نگاهش کردم..اخمامو ب یگوشه  از

 ..شم ادهیبدم؟..بکش کنار بذار پ حیتو توض یبرا دینگفتم به خاطرخودم رفتم..اصال چرا با--

 ..هم کرده باشم هیباهات تسو ییجورا هیکه  یهتره با خودم باش..نه..ب؟یافتیب گهید یکی ریموقع شب نگه دارم که گ نیا-

 

 ..گذشتم رشی..من که از خ؟یروان یگیم یدار ی..چ؟یا هیهق هق گفت :چه تسو با

 ..به در دیسرش داد زدم که خودش رو جمع کرد وچسب نیهمچ

 یمن اهانت م نیو به ماش یروان یگیه..به من م..ه؟یرو سر هم کرد فیو اون اراج یچشمام زل زد یتو یخفــــه شــــو..به چه حق-

 ..چشم من بدون مجازات نخواهد بود یجلو یعمل نابخشودن چیه ی..پس بهتره بدون؟یکن

 

کردم و بعد هم از  یم یرو باهاشون باز یکه مدت ییخواستم رابطه م رو با دخترا بهم بزنم..دخترا یکه م یبودم..درست همونجور یعصبان

 ..رونیکردم ب یپرتشون م شهیهم یبرا میزندگ

 ..تنوع بد نبود یهدف..برا یب نیشدند وا یهم کم نداشت..اونها با هدف نابود م یزیچ یاز اونها نبود..ول یکیدختر  نیا

 

دستش بود و از بازوم خون به  یچاقو تو هینگاهش کردم.. عیراستم به شدت سوخت..داد زدم وسر یروندم که حس کردم بازو یسرعت م با

 ..تونه همراهش چاقو داشته باشه ینکرده بودم که م نجاشویزد ..بهم حمله کرد که زدم کنار..فکر ا یم رونیشدت ب

 

 ..م رو بشکافه نهیکرد تا بتونه با چاقو س یزد و تمام تالشش رو م یکه زدم کناردستاشو اورد جلو تا بهم ضربه بزنه..داد م نیهم

 ..قهیداد که زخمش عم ینشون م دشیبود و سوزش شد یخون از بازوم جار یز طرفدستاشو محکم نگه داشته بودم..ا یول

خوب نبود.. قفل  ادیحالم ز یشده بود و از طرف یتا بتونه بازش کنه..وحش دیکوب یکردم عقب..پشتش محکم خورد به در..محکم به در م پرتش

 .. ..دنده عقب گرفتمدیدو یتند م یلیهش کردم..خجلو نگا ی نهیو فرار کرد..از تو ا نییپا دیدر رو زدم..مثل برق پر

 

 عیچون سر دمیبهش نرس یاومدم وبه طرفش رفتم..ول رونیب نی..از ماشیاصل ابونیکرد..رفت تو خ شتریسرعتشو ب دنمیلحظه برگشت و با د کی

 ..چشمام دور شد یزود از جلو یلیو خ یتاکس هیتو  دیپر

 

دختر با دل و  یلیرفتم سراغش..خ یم دیافتادم..با نشیماش ادیلحظه  کیبود.. یانگشتام خون جار یبازوم بود و از ال به ال یچپم رو دست

 ..رو باهام کرد یکار نیبود که چن یجرات

 ..ی..رفته بود..لعنتستین نشیاز ماش یاثر دمید دمیرس یوقت یول
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 یکردم..جور یشکل ممکن شکنجه ش م نیار کنم..به بدتردونستم باهاش چک یخورد..در اونصورت م یبه پستم م گهیبار د کیکاش  یا فقط

 ..افتهیهزاران بار به غلط کردن ب یخودش روز یکه از کرده 

 ..برام گرون تموم شد یحساب نیبود و ا دهیرس بیدختر بهم اس کیبار از جانب  نیاول یبرسه..برا یروز نیکاش همچ یا فقط

 ..کردم..نابود یافتاد نابودش م یم رمیاگر گ نباری..انهیدختر ضربه بب کیآرشام از  نکهیا

 ..کنند؟ یرفت..پس چرا انقدر دست دست م رونیشده بود..پرستار از اتاق ب جادیدستم ا یرو یقیپرستار وارد اتاق شدم..زخم عم همراه

 

..پوست یخاکستر ید..چشماچشمام بو یشدم..صورت دختر هنوز هم جلو رهیاتاق خ دیسف واریعالوه بر سوزش درد هم داشتم..به د حاال

 ..بود ییپروا یکه تو وجودش داشت..اون..دختر ب یو جسارت یگستاخ یوجه..ول چی..ظاهرش نظرم رو جلب نکرده بود..به ه کیکوچ ی..لبادیسف

 

پاره شدن رشته  موقعش باعث یبا حضور ب قایاخم کردم..چون دق یپزشک دیتو لباس سف یمرد جوون دنیاتاق باز شد..سرمو چرخوندم..با د در

 ..افکارم شده بود ی

 

 ..ستادیلبخند نگام کرد..کنارم ا با

 ..و دی..لطفا اروم باشدیبش نهیمعا دی..باقهیسالم..خانم پرستار گفتند که زخمتون نسبتا عم--

 ..کارتــو بکن دکتــر--

 

 ..خوند یمن روضه م یبود واسه  دهسایوا نجایدکترِ پرحرف ا نیبود و ا ادیبلندم ساکت شد..درد دستم ز یصدا دنیشن با

 

 ..کردم..با همون لبخند سرش رو تکون داد نگاهش

 ..که کنار اتاق بود رفت و گفت :اسمتون؟ یزیطرف م به

 ..کردم مکث

 ..یتهران-

 

 ..دمیهم کشلباسم رو باال زد..ابروهام رو در نیپانسمان رو کنارم گذاشت..است لیبهم انداخت..وسا یرو کج کرد و نگاه کوتاه سرش

 ..دی..اروم باشستین یخاص زیچ ی..ولقهیخوشبختم..من هم رادفر هستم..خب..زخمتون نسبتا عم--

 ..من ارومم..فقط کارتو انجام بده-
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 ..هم فشردم یبود..زخمم رو شستشو داد..لبامو محکم رو وارید یبه رو مینگاه من مستق ینگام کرد ول ی..کمستادیاز حرکت ا دستش

 ..و هیکار ک نکهیشده؟!..ا جادیبازوتون ا یزخم چطور رو نیا دیبگ نیخوا ینم--

 ..نـــه-

 

 ..دیخب..هر طور راحت اریسرش رو تکون داد :بس یاروم به

 ..کرد یم یکارم فضول یاز اندازه تو شیکردم..ب سکوت

 ..زد که پرستار وارد اتاق شد یم هیبازوم رو بخ دکتر

 ..دارند یهستند..گفتند باهاتون کار فور پشت خط ینیدکتر رادفر ..خانم ام--

 ..تونم ی..فعال نمرمیگ یخودم تماس م گهید ی قهیتا چند دق دیبهشون بگ--

 ..باشه چشم--

 

 .. رفت..کارش که تموم شد دستکش هاش رو در اورد رونیاز اتاق ب پرستار

 ..من دیبهتره..اگر بخوا دیکردم اون رو نپوش شده..چون دستتون رو پانسمان یشست گفت :لباستون خون یکه دستاشو م همونطور

 .. ندارم گرانید یلباس ها دنی..من عادت به پوشستین یازینه..ن-

 

 نیهمون تن کردم..هم یتنم بود..کتم رو رو یمشک یپوش رکاب ریرو در اوردم و پرتش کردم رو تخت..ز راهنمیحرکت با دست سالمم پ کی با

 ..بود یکاف

 

 .. ..برنگشتمدمیبرم که صداش رو شن ونریاز اتاق ب خواستم

 ....در ضمندیکن ضی..پانسمانتون رو سر موقع تعودیمراقب باش شتریحال گفت :ب درهمون

امپول هم  هی..دی..داروهاتون رو به موقع استفاده کندیکن یدارینسخه رو خر نیرو به طرفم گرفت و با لبخند گفت :ا ی..کاغذستادیبه روم ا رو

 ..شهی..انشاهلل که مشکلتون برطرف مدیکن قیاالن تزر نیهم دینوشتم که با

 

 ..یدست مشک کی ی..و موهای..پوست گندمیمشک یهم قد من بود..چهارشونه..چشما بایکردم.. تقر نگاهش

 ..موقع در باز شد و همون پرستار دوباره وارد اتاق شد همون

 ..بهشون بگم؟ ی..عجله دارن..چهیون فورکه کارش گنیم ینیعجله رو به دکتر گفت :دکتر.. خانم ام با
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 ..میخب..بر یلیخ--

 ..رفت رونیکنارم رد شد و همراه پرستار ب از

 

 ..راست به سمت خونه روندم کیبه نسخه بندازم  ینگاه کوتاه یحت نکهیاومدم..بدون ا رونیب مارستانیاز ب هیاز تسو بعد

 یینداشت.. زخم ها تیخراش هم اهم کی یمن به اندازه  یزخم برا نیبهتر بود..ا من یبرا یزیبودم..به نظر خودم استراحت از هر چ خسته

 ..تر از زخم جسمم بود قیکه بر قلب و روح من نشسته بود ازار دهنده تر و عم

 ..امد یبه چشم م یزخم در مقابل اونها چون خراش نیکه ا یطور به

************************ 

 ..دادم یگوش م یقیمواقع به موس نجوریا شهیبود..مثل هم گانهیخواب هم با چشمانم ب یروحا خسته بودم ول ..جسما ودمیتختم دراز کش یرو

 

 ..ستادمیرعد و برق از جا بلند شدم و کنار پنجره ا یصدا دنیشن با

 ..برداشتم و از همونجا روشنش کردم زیم یدستگاه رو از رو کنترل

 

کرد..وگرنه جسمم که مدت  یاهنگ ارامش داشت..روحم رو اروم م نینبود..ا یاز اون سکوت خبر گهیاتاق رو پر کرد..د یاهنگ فضا یصدا

 ..متحرک یمرده  کیهاست در ارامشه..مثل 

 ..زدند یاتاق م یو قطرات لجوجانه خودشون رو به پنجره  دیبار یرو کنار زدم..بارون به شدت م پرده

 

 ..(شیاسا دیاهنگ ببار بارون..سع)

 

 ون ببار غم دارم امشببار ببار

 تب دارم امشب ریخاک کو مثل

 جونم مهیبارون به جون ن ببار

 بارون که هم رنگ جنونم ببار

 بارون دلم ماتم گرفته ببار

 خون دلم رو غم گرفته یصدا

 بارون که من داغونم امشب ببار

 امشب خونمیو م یساق قیرف
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 امشب رونمیبارون که من و ببار

 امشب رونمیها ح وونهید مثل

 

 

 ..پوستم لمس کنم ریتونستم قطرات رو ز ی..نمدمیبارون خورده کش ی شهیش یداغم رو رو دست

 ..کرد یسرم صدا م یخورد تو یپنجره م ی شهیقطرات بارون که به شدت به ش یبستم..صدا چشمامو

 ..هم فشردم یرو چشمامو

 

 ..یبارون..کثافته رذل..اشغال عوض ری..اون..اونجا..زیشب بارون اون

 

 ..دادم هیرو بهش تک میشونیچسبوندم..پ شهیباز کردم..دستمو مشت کردم و به ش چشمامو

 ..داد یمنو ازار م نیشدند و ا یم فیسرم رد یخاطرات پشت سر هم تو تموم

 ..برده..فراموش کردم ادیرو از  زیفراموش کردم..اره..آرشام اون شب نفرت انگ من

 

 

 بارون ببار غم دارم امشب ببار

 تب دارم امشب ریخاک کو مثل

 جونم مهیبارون به جون ن ببار

 بارون که هم رنگ جنونم ببار

 بارون دلم ماتم گرفته ببار

 خون دلم رو غم گرفته یصدا

 بارون که من داغونم امشب ببار

 امشب خونمیو م یساق قیرف

 امشب رونمیبارون که من و ببار

 امشب رونمیها ح وونهید مثل
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 ..زنند یاتاق دارن بهم پوزخند م نیا یوارهایکردم در و د یفرو بردم..سرمو باال گرفتم..حس م بمیج یو دستامو توخشم برگشتم  با

 ..هم فشار دادم یو محکم رو چشمام

 

 ..؟ییآرشـــام..کجا)

 ..(..نگاش کن آرشام..چشماتو باز کننیبب نوی..ا؟یکن ی..چرا نگام نمنجامی..من اآرشـام

 

شده بود بلندش کردم و  دهیکه روش چ ییزهایاون چ یاتاق رفتم و با همه  یگوشه  زیمامو باز کردم..با خشم به طرف مو چش دمیکش عربده

 ..پرتش کردم وسط اتاق

 

 ..اعصابم رو خرد کرد شیاز پ شیب زیم یرو یها ستالیشکستن گلدون و کر یصدا

هم شدم..اره..آرشام  دیشا ایشدم.. یم وونهیبود..داشتم د ختهیافسار گسبرام مهم نبود..خشمم کنترل شده نبود.. یسوخت..ول یزخمم م یجا

 ..کردن یش کردن..آرشام رو روان وونهیست..د وونهید

 ..(..آرشام..آرشام)

 

 ....صدام نکن..صدام نکنینکن لعنت صدام

 ..زد یارومش تو گوشم زنگ م یاشد..باز برگشته بود از اول و زمزمه ه یخم شد..اهنگ هنوز هم پخش م نییزدم..سرم به پا زانو

 ..االن..االن خشم بود که وجودمو احاطه کرده بود..دستامو مشت کردم یکرد ول یم ارومم

 ..کرد..انتقام یبود که ارومم م نیریحس ش نیانتقام ..ا فقط

 

 سوم فصل

 

 

 

 انیاوامرِ شا یانداختم..اجرا یپشت گوش م دینبا نیاز ا شیهفته گذشته بود و من هنوز در پاکت رو باز نکرده بودم..امروز وقتش بود..ب 1

 ..بود یضرور
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 ..که به در اتاق خورد سرمو بلند کردم یتقه ا یصدا دنیاوردم..با شن رونیگاوصندق ب یرو از تو پاکت

 ..تو ایب-

 ..قربان قهوه تون رو اوردم--

در پاکت رو هم باز  رونین کردم و همزمان با فرستادن دودش به برو روش گارمیاشاره کردم..بعد از خارج شدن خدمتکار س زینگاهم به م با

 ..کردم

 ..بود..خائن..هه نینوبت ا نباریابروم رو باال دادم..پس ا یتا کی دنشی..با ددمیکش رونیچشمام محو شد عکس رو ب یکه از جلو دود

 

گروه  ی..به من و همه  انیبه شا انتیدر بر نداره؟..خ یندیشاعواقب خو انیبه شا نطوریاون هم به من و در مقابل هم انتیدونست خ ینم هنوز

 ..کردم یم هیباهاش تسو یبه نوع دیبود..من هم با

 

نداره..به ظاهر  یدونستم از من دل خوش یبود..چند تا مدرک ازش تو مشت داشتم..م ختهیقتلم رو ر یکه نقشه  ی..کس ی..نفر بعدادیشه

کرد..ازش  یفرق م نباریا یگذشتم ول یهر بار با شَک ازش م ی..چندجا مشتش جلوم باز شده بود ولشد یدوست و در باطن دشمنم محسوب م

 ..مدرک داشتم

 ..قصد داره منو به قتل برسونه نکهیا

 

 ..زهیچ نیکمتر نهایا ی..انگل، رذل و پست فطرت هم براستندیآدم ن نهایمن کشتن ادما نبود..گرچه ا هدف

 ..ببندم زهایچ یلیخ یچشمم رو به رو دیرو حفظ کنم با میباشم و سرسخت دانیم روزیپ شهیهم هنکیا یمن مجبورم..برا یول

به اهداف  ینداشتم تنها و به راحت ینیبودند..اگر بهش دِ انی..همشون از قماش شادارمیکه بخوان نابودم کنند رو از سر راهم بر م ییکسا اما

 ..و شهیم متمو نهایا یهمه  یبه زود ی..ولدمیرس یخودم م

 .. شهیم کطرفهی رمیمس

****************** 

 ..اون خبر داشتم یدونست دنبالشم..و تنها من از جا یشک م یخونه ش نبود..ب یتو

 ..نگه داشتم یرو درست وسط گاودار نمیوارد شدم..ماش یپشت گاودار از

 

چشماش  یبرگشت و نگام کرد..وحشت رو ازهمون فاصله تو نمیگاز ماش یصدا دنیبود..با شن ستادهیا یخروج یبود..وسط محوطه  خودش

 ..دمید

 

 ..گاز فشردم و پشت سرش رفتم ی..پام رو رودیدو یچشمام جا به جا کردم..فرار کرد..به سرعت م یرو رو میافتاب نکیزدم و ع پوزخند
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 ..نیتو ماش پرت کردم نکیو کتم رو کندم و همراه ع نییپا دمیپر عیازش باال رفت..سر دیرس وارید به

 

 ..دمی..به سرعت باد پشت سرش دو یاونطرف.. رفت پشت گاودار دمیباال و تند پر دمیگرفتم..خودمو کش وارید یو دستم رو به لبه  دمیپر

.. یارگاود یتونست بپره تو یگاز رو گرفت و باال رفت از همونجا م یساله که با توجه به سنش تر و فرز بود..لوله  36 ای 35مرد  کی ادیشه

 .. پشت سرش رفتم

 

دست و  ای..از درد ناله کرد..مطمئن بودم نییپرتش کردم پا وارید یش رو از پشت گرفتم و از باال قهیدستمو دراز کردم.. عیبپره که سر خواست

 ..دنده هاش خورد شدند ایپا 

 

 ..بود..همون ضربه کار خودشو کرده بود هوشیب مهیرختا..ند ینبود..بردمش ال به ال انیدستور شا یاجرا یبرا یکنارش..اونجا مکان مناسب رفتم

 ..اسلحه نصب کردم ..نشونه گرفتم ی..صدا خفه کن رو رودیچیپ ی..به خودش منیکردم رو زم پرتش

 

 ..اسلحه زبونش باز شد دنیچشماشو باز کرد و با د یال

 ..می:نکن آرشام..ما که با هم همکار دینال

 ..کنم ینم یهمکار انتکارهایخفه شو..من با خ-

 ..کردن دمی..اونا تهدیمجبور شدم لعنت--

رو لو  انیاز اصرار گروهه شا یمیدشمن ما ن نیآره؟..در ضمن تو به بزرگتر یکش یقتل منو م یفکر نکن از کارات خبــــر ندارم..که نقشه -

 ..هیجزات چ یتیموقع نیدر چن یدون ی..خودت هم خوب میداد

 ..کردم نکارویبازم ا یدونستم ول ی..مزهیهر چ انهیکثافته..پا انهیتو قانونه اون شا نیدونم..مرگ..ا یاره..م--

 زیاز همه چ انیشا ی..نفس بکش؟یفکر کرد ی..تو چدمیهمه رو د یاستخر انداخته بود یتو یاون عوض یدستا ریکه با اون دخترا و ز ییعکسا-

 ییجورا هی..اللخصوص به من که یما خنجر زد ی..از پشت به هر دو؟یکن انتیخدر حقش  یخواست یندار م یچیه یِ..اونوقت توشهیمطلع م

 ..شتمبهت اعتماد دا

 ....چون اونیرو کن شیهم طرفدار دیاره خب..با--

 ..بسه..تموم شد یکه گفت یهرچ گهیخفه شو..بسه..د--

..مطمئن ــــزارمیشماها متنفرم..از همه تون ب یهمه  بدون از نوی..فقط انمیب یکردم جزاش رو هم م انتیندارم..اره..خ یخب..حرف یلیخ--

منم که  نیا ی..حاال هم بزن..نزن یکردم..تو سر راهه من قرار گرفت یو نابودت م ستین نیزم یشد از رو ینم دهیکش نجایباش اگه کارم به ا

 ..شوازتیپ ارمیرو م لیئاعزرا
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رو نشونه گرفته بود.. شمارش معکوس شروع  ادیشه یشونیپ دستم فشردم..نوک اسلحه مرکز یبست..اسلحه رو تو چشماشو

 ...........1...........2..........3شد..

 

که خواست  نیدستش به سرعت به طرف کمرش رفت و هم دمیداشتم که د کیهم فشردم..چشمامو بستم و با باز کردنش قصد شل یرو لبامو

دادم..اسلحه رو اوردم  رونیافتاد..نفس حبس شده م رو ب نیزم یرو ادیون شهج یکردم..و همزمان جسم ب کیشل ارهیاسلحه ش رو در ب

 ..نییپا

 ..انیبود..چه تو قانونه من..چه شا یانتکاریهر خ یقانون جزا نیخائن کشته شد..ا کی..دیرس انیهم به پا تیمامور نیا

 ..مستحق مجازات بود خائن

********************* 

 ..اجرا شد؟--

 ..تمومش کردم-

 ..دارم ارشام دیجد تهیمامور هیخوبه..برات --

 ..کنم یگوش م-

 نیکدوم تا به ا چیه یبه خرج دادم تو تیاز بارهامون حساس یسر نیا یکه تو یبزرگ قراره از مرز افغانستان وارد بشه..انقدر یمحموله  هی--

 ..مدت حساس نبودم

گروه بهش اعتماده کامل دارم و  یکه تو ی..تنها کسیتنها خودِ تو بر اون نظارت کن خوام یرو برام داره..م تیاهم نیبدون که باالتر نویا پس

 ..یتو هست رهیگ یم میبا عقل تصم یطیدونم تحت هر شرا یم

که  یزی..خونه و هر چیاون با من در ارتباط باش قیکه از طر دمیخطه جدا بهت م هی..یحفظش کن یتون یو تا م یبد رییمحدوده ت رو تغ دیبا

 ..ستین یبابت مشکل نیکنم..از ا یم ایبرات مح یدار اجیهش احتب

وارد معامله  دارهای..بعد از اون با شُرَکا و خریکن یو محافظت از محموله نم یجز نگهدار یکار چیکه خودم هم بهت ملحق نشدم ه یزمان تا

 ..کنم یکمک تو حساب م یهم رو نجایکه ا میش یم

 ..یایدونم از پسش بر م یتو رو انتخاب کردم ..م نیهم یمهمه ..برا یلیمن خ یمحموله برا نیکنم که ا یم دیو تاک گمیبار گفتم بازهم م کی

 

 

 ..به فکر کردن نبود یازیکردم..نه..چون ن یکردم..فکر نم سکوت

کردم..فقط  ینظارت م انیو اوامر شامن بودم که بر کارها  نیخروج داشت ا ایبه ورود  ازیکه ن یهر محموله ا یوقت تو کار قاچاق نبودم ول چیه

 ..که بهش داشتم ینیو فقط بر حسب همون د
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 نیتونستم براش حکم بهتر یاز کارها م یلیخورد من هم تو خ یجاها به دردم م یلیکه خ ییرفت..از اونجا یاون م بیج یتنها تو سودش

 ..مهره رو داشته باشم

 ..رسوندم یم انینحو اون رو به پا نیبهتربه  شهیکردم و هم یرو حفظ م تمیموقع نیهم یبرا

 

 ..حرکت کنم؟ دیبا یخب..ک اریبس-

 ..شهیمحموله وارد م گهید یهفته..هفته  نیاخر هم--

 ..شدم یاماده م دیرو تکان دادم..با سرم

 ..کارم رو بلدمخب..من  ی که داشتم..ول ِییها تیمامور گریمهمتر از د تیمامور نیمشخص بود ا انیشا یکه از گفته ها نطوریا

 

 ..تو ایکردم گفتم :ب یم یبه در خورد..همونطور که پرونده ها و مدارک مربوط به شرکت رو بررس یا تقه

 ..شرکت بود یمنش یامد.. خانم رحمان یکه به طرفم م دمیقدم هاش رو شن یباز و بسته شد ..صدا در

 

 ..بلند نکردم و در همون حال گفتم :بگو سرمو

 .. دیامضا کن دیگه ها رو بابر نیقربان ا--

 ..کدوم برگه ها؟-

 ..شما دارن دییبه تا ازیهستند..ن دیهاشون هم فاکتور و رس ی..بعضدیجد یکاالها لیتحو یبرگه ها--

 ..کنم یبعد امضا م زیم یبذار رو-

 ..نهیخواد شما رو بب ینفر م هیقربان  یباشه چشم..راست--

 

 ..نمیرو بب یخوام کس یگفتم :گفته بودم نم یو جد سرمو بلند کردم ..نگاهش کردم نباریا

 ..دینداره و شما بهشون اجازه داد یگفتند که مانع شونی..ا یترس من من کنان گفت :بـ..بله بله..بهشون گفتم ول با

 ..کرد؟ یخودشو معرف-

 .. صدر دایهستن..فکر کنم گفتن صدر..درسته گفت ش یخانم هی-

 

 .. اتاقم اریب کیتا فنجون قهوه همراه ک 2داخل..درضمن  ادیخب بگو ب اریاشاره کردم :بسدادم .. به در  رونیب نفسمو
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چشم  "کنم بعد از گفتن  یبرو برگرد اخراجش م یبه دستوراتم عمل کنه ب ریدونست اگر د یچون م یول دمیرو تو چشماش د تعجب

 ..رفت رونیاز اتاق ب عی..سر"االن نیقربان..هم

****************** 

 ..ریو چشمگ کیچشماش دوختم..همونطور که انتظارش رو داشتم..ش یرو تو نگاهم

 ....مهندس صدر چطورند؟د؟یاومد دنمیدادم :چطور شد سرزده به د هیتک میصندل یغرور به پشت با

 

سرزده اومدنم  نیسنش به همحُ گهیهم خوبن و سالم رسوندند..خب د شونیش رو با ناز در هم گره زد وبا لبخند نگام کرد:ا دهیکش یانگشتا

 ..بود

 ..!چطور؟-

 ..دمیشد که خدمت رس نیازتون نداشتم..ا یخبر گهید نطرفیخب از شب تولدم به ا--

 ..سرم شلوغ بود یبله..کم-

 ....هنوزم سرتون شلوغه؟؟یاالن چ--

 

شما  اریاالن..تمام وقت در اخت یول دیایشما ب نکهیز ابدم گفتم :نه..تا قبل ا یرییتغ نیبه لحنم کوچکتر نکهیبهش انداختم و بدون ا یخاص نگاه

 ..هستم

 

 نهایداد و ا یفشرد..پاهاش رو تکان م ی..نگاهم به انگشتان دستش افتاد که با استرس اونها رو در هم مدیدرش جه یکه برق دمیرو د نگاهش

 ..همه نشان از ان داشت که ارام و قرار ندارد

 

زمان ممکن طبق اونچه که  نی..و در بهتراندازمیاون رو به وحشت ب نکهیشدم..بدون ا یم کیم ارام به طعمه نزدزهرالود و کشنده ارا یمار چون

 ..گذاشتم ینم یفرارش باق یبرا یراه چیکه ه یشد..به طور یم رمیخوام طعمه اس یمن م

 

 ..اول ..چطور بگم داریبا همون دخود شما بود..اخه.. دنیقصدم د نیشتریمزاحمتون شدم..البته ب یکار هی یراستش برا--

 ..میلبخند ادامه داد :بگذر با

 ..ازم ساخته ست؟ ی..کمکه؟یکارتون با من چ-

 فیتعر یوقت یروش نداشتم..ول یقصد چیدارم که بالاستفاده نگهش داشتم..تا به االن ه یجزئ ی هیسرما هی..من دیبله..البته اگر قابل بدون--

رو به شما واگذار کنم  هیسرما نیا دیباش لیخواستم اگر ما ی..مدیکارتون ماهر هست یچقدر تو نکهیو ا دمیشن نشویا یشما رو از پدرم و شرکا

 ....دوست دارم در کنار شما مشغول به کار بشمدیخودتون بدون کیدر عوض من رو شر و
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 ..دیشرکت پدرتون مشغول هست یتو دیشما که گفت-

 ..کنم یبا شما کار م دیرو قبول کن شنهادمیاگر شما پ یبله درسته..ول--

 ..ه؟یکار ما چ دیدون یم-

 ..دیهست لیقب نیاز ا یزاتیو تجه یوتریتو کار واردات و صادرات لوازم کامپ نکهی..ایبله..البته تا حدود--

 ..میکه تنها خودم و شرکام ازشون با خبر هست گهید یزهایچ یسر کی یبعالوه -

 ..د؟یکن یهم تو جمع شرکاتون قبول م..من رو ه؟یخب حاال نظرتون چ--

 

که  یبشم..اون هم اروم اروم..خودش ناخواسته و ندانسته به طرف دام کیبهش نزد شتریب نکهیبود..ا تیموقع نینگاهش کردم..بهتر متفکرانه

 ..داشت یبراش پهن کرده بودم قدم بر م

 

 ..ه؟یکنم..نظرتون چ یشهر دعوتتون م یها رستوران نیاز بهتر یکی..به صرف شام تو دمیجوابتون رو فرداشب م-

 ..هیزد و سرش رو تکان داد :عال لبخند

 ..دمی..زمانش رو بعد بهتون خبر مدیدنبالتون..منتظرم باش امیخب..خودم م اریبس-

 

رد شدن از  یعنیاز اون  رشتیب یگرفتم.. ول لشیاز حد تحو ادیهم ز نقدریحرکتم تعجب کرد..تا هم نیمن تکان نخوردم..از ا یجا بلند شد ول از

 ..خط قرمز

 

انگشتانم گرفتم و  انیکردم .. دستش را م یدستش سوق دادم.. مکث کوتاه یسبز و براقش به رو یچشما یجلو اورد..نگاهم رو از تو دستشو

 ..نرم و ارام فشردم

 ..افتخارمه..فعال با شما باعث ی..همکاردیدوستان ما هست نیاز بهتر یکیازتون ممنونم..در هر صورت شما --

 

 ..و برگشت ستادیراه ا نیتکان دادم ..دستش رو اروم رها کردم ..به سمت در رفت که ب یسرم رو کم تنها

 ..درسته؟ گهید دیمنو دار یشماره --

 ..رفت رونیکنم با لبخند ازاتاق ب ینم یحرکت چیه دید ینگام کرد..وقت یتکان دادم.. کم سرمو

 

 .. به در بود میصورتم نگه داشتم..نگاهم مستق یفتم و جلودستام گر یرو تو خودکار
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 ..رو بردارم یصدر..و قدم اصل دایش یکنم..برا شییایقرار بود رو نکهیکردم..ا یفرداشب فکر م به

 ..خورد یبرگ از نقشه م ورق م نیتر یفرداشب..اصل یراه مانده بود..ول یلیخ ییمقصد نها تا

 

 ..انیصفحه ش افتاده بود نگاه کردم..شا یکه رو یزنگ خورد..به شماره ا لمیه موبابرگشت به خونه بودم ک ریمس تو

 ..و جواب دادم دمیکش قیعم نفس

 ..الو..آرشام--

 ..شده؟ یزیبله..چ-

 ..من یخودتو برسون خونه  عیسر نیاگر اب دستته بذار زم--

 ..!شده؟ یچ-

 ..که گفتم رو بکن..زود باش یفقط کار--

 ..امیراهم..دارم مباشه..االن تو -

 

 ..داشت جانیه شتریرو قطع کردم..صداش مضطرب نبود..ب تماس

 ..خواد..به سرعت به طرف خونه ش روندم یم یازم چ نباریبودم بدونم ا کنجکاو

********************* 

 ..اطرافش رو پر کرده بود گارینشسته بود و دود س زشیپشت م شهیهم مثل

 ..بده حیهمه عجله رو توض نیا لیبا چند قدمِ بلند رو به روش قرار گرفتم..سکوت کردم تا خودش حرف بزنه و دل..ستمیبا کشیکرد نزد اشاره

 

 ..نمیرو بهتر و واضح تر بب انیشا یخاموش کرد..دودها کم و کمتر شدند و من تونستم چهره  یگاریجاس یرو تو گارشیس

 نی..که در حیگوشت ینیداد..لبان نسبتا کلفت و ب یتر از حد معمول نشون م کیبارشد  یم یعصبان یروشن و خمار..که وقت یقهوه ا چشمان

و محکم  یمردِ قو کیازاون  یپرپشت و بلند جو گندم یو موها کیبار بایتقر یفشرد..چونه  یهم م یافتاد و لبانش رو رو یم نیخشونت چ

 ..و قد بلند ارشونهساخته بود..چه

 ....ذاتش یرو ینگذاشته بود حت یانچند ریچهره ش تاث یزمان رو گذر

 

 ..و به طرفم سُر داد زیم ی..انداخت رودی..سفیگریقرمز ود یکیاورد.. رونیتا پاکت ب 2رو باز کرد و  زشیم یدر کشو یحرف چیه بدون

 ..برشون دار--
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 ..دست دراز کردم و هر دو رو برداشتم اروم

 ..وجه چیبازشون نکن..به ه--

 

 ..دستم فشردم یکردم..پاکت ها رو تو با تعجب نگاهش نباریا

 ..!چطور؟-

 ..؟یکن یکه بهت واگذار کردم..فردا حرکت م یتیمامور ی..فعال تموم فکر و ذهنت رو بذار رو گمیزمانش که برسه بهت م--

 ..اره، فردا عصر-

..چون یدار گاردیبه باد ازین ی..ولیایر مب یدونم خودت از پس هر کار یفرستم..م یرو هم باهات م دیو اسکندر و جمش زیخب..چنگ اریبس--

 ..تو کار ادیداره..ممکنه دست دشمنامون ب یادیخواهان ز دیجد یمحموله ها نیا

 ..ستیهم بهشون ن یازیندارم..گرچه ن یمنظورتون رو کامال متوجه شدم..باشه من با بودن اونها مشکل--

طبق  زیهمه چ دیرسونم..با یروز بعد من هم خودم رو بهتون م 2محموله برسه  نکهیراحت تره..به محض ا المیخ ینجوریا یدونم..ول یم--

 ..یمتوجه منظورم شده باش دوارمی..ام؟یدون یها هم باش..خودت که بهتر م سیبره..مراقب پل شیبرنامه پ

 

 ..کامال-

 ..د؟یبد یشتریب حیپاکت ها توض نیدرمورد ا دیخوا یهوا تکان دادم و ادامه دادم : و نم یها رو تو پاکت

فوق حساس و ماهرانه..تو  تیمامور کیرو گذاشتم.. دتیجد تیپاکت قرمز..مامور یتو یرو دادم..ول حاتیتموم توض دیپاکت سف یفعال نه..تو--

 ..یفهم یکه بعد خودت م یلیرو انتخاب کردم اون هم به دال

 ..رو شروع کنم؟ دیجد تیمامور دیبا یاز ک-

بشه تا به  ریدرگ خودیخوام ذهنت ب یمهمه..چون نم یلیخ نیوجه در پاکت ها رو باز نکن..ا چیوقع به هتا اون م ی..ولگمیبهت م--

 ..که بهت محول کردم مهمتره یفعل تیوقتش..درحال حاضر مامور

 

 ..کرد یسر داشت که انقدر محافظه کارانه رفتار م یتو ی حرف هاش تکان دادم..حتما نقشه ا ِدییتا یبه نشانه  سرمو

 ..داشت یمحکم لیتک تک کلمات و حرف هاش دال یزد وبرا ینم لیدل یرو ب یحرف چیه انیشا

 

 ..بهم زنگ بزن یدیبه محل رس نطوریو هم یحرکت کن یهر وقت خواست--

 یابیخط رو رد نیتونه ا یکس نم چیخط محرمانه و حفاظت شده ست..ه کیرو بردار.. نیگذاشت وگفت :ا زیم یرو لیموبا یگوش کی

 ..ها سیپل ینه..حتک
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 ..کردم یاستفاده م یخط نیبار نبود که ازچن نیاول یرو برداشتم..برا یگوش

 ..یباش زیکنم که مراقب همه چ یم دیتاک یول ستیحرفا ن نیبه گفتن ا ازیدونم ن یلحظه به لحظه گزارش کارها رو بهم بده..م--

 ..دمی..بهتون قول م شهیانجام م تیها با موفق تیمامور ریهم مثل سا تیمامور نیا-

 ..نگاهم کرد یبخش تیرو تکان داد و با لبخند رضا سرش

******************** 

 یجانیه چیرو پر کرده بود..ه نیماش یادکلن مخصوصم فضا یزده بودم..بو یسرا پا مشک پیت شهیصدر توقف کردم..مثل هم یالیو یجلو

 ..اروم تر بودم شهینداشتم..ازهم

 

 ..متنفر بودم نجورکارهایبراش بوق بزنم و کال از ا نکهیکه پشت درمنتظرشم..از ا دادم امیپ بهش

رو صاف  هیطرف صورتش و بق کیبود  ختهیامد..ست قرمز زده بود..موهاش رو کج ر رونیو جذاب از در ب کیحاضر واماده ..ش قهیدق 5از  بعد

 ..ازادانه رها کرده بود سرش انداخه بود رو یکه رو یشونه هاش..شال سرخ یبود رو ختهیر

 

 یبو متنفر بودم..ول نیکه به خودش زده بود باعث شد اخمام رو در هم بکشم..از ا یعطر تند ینشدم..در رو باز کرد و نشست..بو ادهیپ نیماش از

 ..کردم یتحمل م دیبا

 

 ..رو به سمتم دراز کرد دستش

 ..یدیسالم..چه وقت شناس..راس ساعت رس--

 ..رو فشردم دستش

 ..من رو معطل بذاره متنفرم یکس نکهیوقت شناسم واز ا شهیسالم..من هم-

 .. امدم یم رونیب میاز جلد واقع یتا حد دینبود..امشب رو با یاز حد جد شیب لحنم

 ..حاضر شدم یبا چه سرعت یدون یاماده باشم نم 9که  یداد امیپ یوقت--

 ..سرمو تکان دادم فقط

 

 ..؟یرزرو کرد زیکدوم رستوران م یتو یبگ یخوا ی:نم دیه بود که پرسنموند یادیکردم..راه ز حرکت

 ..شدم رهیدلم پوزخند زدم و به جاده خ یمن بود..تو یکردم..نگاه اون هم رو نگاهش

 ..ترانهیمد -
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 ..باشه..تا حاال نرفتم یخوب یجا دیاوه..با--

 ..به نظر من خوبه-

 ..ی..چون تو انتخابش کردنطورهیحتما هم--

 

 ..هیعال نیاالن..ا یگفت شما ول یشرکت م یتو روزیشما رو به تو داد..تا د یچشم نگاهش کردم..چه زود جا یگوشه  از

 

 ..میشد ادهیپارک کردم و هر دو پ یرو کنار نیماش

 نیاول یبرا یبودم..ول ومدهین نجای..تا به حال به امینگفتم..وارد رستوران شد یزیبا ناز به طرفم امد و دستانش رو دور بازوم حلقه کرد..چ دایش

 ..نبود یبد یبار جا

 

 ..آرشام هی..انتخابت عالهیمحشر یواو..چه جا--

 ..از خدمه ها با لباس فرم به طرفمون امد یکیندادم.. یجواب

 ..دیخوش امد ترانهیکرد و گفت :سالم..به رستوران مد یکوتاه میاحترام تعظ با

 ..بودم رزرو کرده زیسالم..ممنونم..من قبال م-

 ..فتون؟یاسم شر--

 ..ی..آرشام تهرانیتهران-

 

 ..طرف لطفا نیکنم..از ا تونییتا راهنما دییرو چک کرد و با لبخند گفت :بله..بفرما ستیل یتو

 ..نبود یبد ی..جاریو چشمگ زیکامال تم ی.. فضا یقی..موسمیرفت همراهش

 ..دیکه سفارش داده بود یزیز مهم ا نی..ادییو گفت :بفرما دیو من کش دایش یرو برا یصندل

 ..گذاشت و بعد هم از کنارمون رفت زیم یرو رو منو

 ..کرد یهم داشت انتخاب م دایاز منوها رو برداشتم..ش یکی

 

 ..قربان؟ دیامد:انتخاب کرد قهیبعد از چند دق گارسون

 ..شونیاشاره کردم و گفتم :اول ا دایش به

 ..د؟یدار ییهمه نوع غذا انجیبا لبخند رو به گارسون گفت :ا دایش
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 ..گوی.. م ی.. انواع جوجه ..انواع کباب ..سوپ .. ماه کیبله..است--

 ..لطفا گویبخورم..خوراک م ییایدر یغذا هی دمیم حی..ترجهیعال--

 ..د؟یدار لیم یچ یدنیچشم..نوش--

 ..فقط اب..ممنونم حایترج--

 ..سوپ چطور؟--

 ..هیعال--

 

 ..و شما قربان؟--

 ..دیاریب گویهم خوراک م من یبرا-

 ..بله چشم--

 

 ..بود هیشب شتریبه پوزخند ب یکردم لبخند بزنم ول یلبخند زد و نگاهم کرد..سع دایرفتن گارسون ش با

 ..نقشه م بودم یکه درحال اجرا یوقت ی..حتدمیخند یوقت نم چیه اجبارا

 

 ..میکدوم حرف نزد چیخوردن غذا ه نیح در

 ..میدربند و اونجا حرفامون رو بزن میبر میتون یم یگفتم :اگر وقت داراز صرف شام رو بهش  بعد

 ..و با صفاست یدنید یلی..دربند تو شب خهی:من تمام وقت در خدمتت هستم..فکر خوبدینگام کرد وخند تیرضا با

 

 ..میامد رونیکردم و از رستوران ب هیرو تسو زیم

 یاونها م یداد و دستشو رو یکنه..مرتب با ناز پاهاش رو تکان م یم یاحساس راحت از حد با من شیمتوجه شدم ب میکه نشست نیماش یتو

 ..دیکش

 ..نظر داشتم ریتموم حرکاتش رو ز یبود ول رونیاز پنجره به ب نگاهش

 

 ..کدوم رستوران؟-

 ..؟یپسند یم شتریخودت کدوم رو ب--

 ..میبر ادهیراه رو پ ی هیپارک کردم تا بق یار..کنمیدیبه جاده بود..رس مینگاه من مستق یلبخند نگام کرد ول با
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 ..انتخاب انقدر سخته؟ یعنی-

 ..یازم بپرس گهیبار د هینه..انتخاب کردم..منتظر بودم --

 

 ..کنه یم یاالتیخودش چه خ شیداره پ ستیلحظه نگاهش کردم..معلوم ن چند

 ..میو حرکت کرد میشد ادهیدو پ هر

 ..مطبق..چطوره؟ میبر گمی:من مدست گرفت وگفت  یرو محکم تو بازوم

 ..ستین یحرف-

***************** 

 ..شلوغ بود شهی..مثل هممینشست زیم پشت

 ..شهیخلوت نم نجاهایوقت ا چیکه ه ادیخوشم م یلیخ--

 ..انداختم یتکان دادم وبه اطراف نگاه سرمو

 ..رو انتخاب کردم نجایا نیهم یتهران کجا..برا یکجا و رستوران سر بسته  نجایا یخب هوا یهم رستورانه ول نجایدرسته که ا-

 ..میاطراف بگرد نیا یکم میتون یموافقم..تازه بعدش هم م--

 

 نهایا یقهوه بود و من با همه  یمن خودش تلخ تر از طعم و مزه  یخوردم..زندگ یفقط تلخ م شهی..من مثل هممیسفارش داد کیو ک قهوه

 ..نبود یزید گذر که در مقابل اونها چزو یتلخ نی..پس اچشمیاون رو هر روز م

 

کردم و در  یمن..هم تلخ بود و هم ..متعفن..طعم زهرش رو با تمام وجود مزمزه م یِزندگ یداشت..ول یتلخش طعم خوش یبا وجود مزه  قهوه

 ..دمیکش یاخر سر م

 .. دونستم و یچرا؟!..تنها خودم م یتلخ تر از زهر ِ آرشام..ول یبود زندگ نیا

 

وقته که اسمش  یلیوقت بود که آرشام خدا رو فراموش کرده بود..خ یلیبه اسمون انداختم..با اون هم قهر بودم..خ ینگاه میبلند کردم و ن سرمو

 ..تو هستم و ..شکرت..نه ونیرو مد یهمه خوشبخت نی..ااینگفتم خدا گهیساله که د 10اوردم.. یرو به زبون نم

 

 یتونست جلو یکه م ییرو از من گرفت..خدا یخوشبخت یکه همه  ییازش بکنم..خدا یادیخوام  ینم هم گهیخدا رو فراموش کردم و د من

 ..تونست و ینگرفت..م یول رهیرو بگ یاون همه کثافتکار
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 ..نداره ییمعنا چیخدا درش ه ادی گهید میانتخاب ریهدف شد مس نیا ی..وقتنیفقط هدفم مهمه..هم نجایبهش فکر کنم..ا خوامینم گهی..اصال دآه

 ....فقط انتقامانتقام

 

 ..دمیضرب تا ته سر کش کیحال  نیبه خودم اومدم..قهوه م سرد شده بود و با ا دایش یصدا با

 یراه رو انتخاب نم نی..آرشام ادیدو تا رو داشت شا نیاز ا یکیمن هم  یتلخش ازارم نداد..دوست داشتم..چون طعم داشت..اگر زندگ ی مزه

 ..دوتا نبود یکیمن  یدگزن یِنحس یکرد ول

 

 ..!؟یبگ شنهادمینظرت رو در مورد پ یخوا یآرشام نم--

 ..صورتش نگه داشتم یو رو دمیدستم فشردم..نگاهم رو باال کش یقهوه رو تو یخال فنجون

 

 ..مسائل مربوط به کارمون باهات حرف بزنم یسر کیدرمورد  دیشرکت؟..با یایب یتون یندارم..فردا م یمن حرف-

 

به بعد تماما در  نیکرد گفت :چرا که نه؟..از ا یم ییلباش خودنما یبر رو یکه لبخند پهن و بزرگ ینگام کرد ودر حال یخوشحال با

بودم تو  دهی..اخه شنیکه انتخابم کرد شهیبا تو باعث افتخارمه..اصال باورم نم یچقدر خوشحالم..همکار یدون یآرشام نم ی..واارتمیاخت

 ..یخودت بدون کیاون رو شر یکه بعد هم بخوا یکن یعتماد نما یبه کس ینجوریهم

 

 ..دیدرخش یهنوز هم درون چشمانش م یو متفکرانه نگاهش کردم..برق خوشحال زیم یرو با ارامش گذاشتم رو فنجون

 

 ..یکردم..ول ینم وقت قبولت چیدونستم ه یرو درموردت نم زیبدون که اگر همه چ نوی..و ایستیمن هر کس ن یگفتم :تو برا خونسرد

 

 ..خوام بگم یم یخوندم که کنجکاوه بدونه چ یچشماش م یدادم..از تو هیتک میصندل یپشت به

کامال  یبا شرکته من و مشارکت تو گروه بتون یلبام نشوندم گفتم :اگر در طول همکار یکه رو یمنتظرش نذاشتم وبا لبخند کج نیازا شیب

 ..برات انجام بدم کارها یلی..حاضرم خیاعتمادمو جلب کن

 

 ..داره یبه خود تو بستگ نهایقرار دادم وبا انگشت بهش اشاره کردم : وتمومه ا زیم یرو دستامو

 

باشم..من  کیکنم که بتونم باهاتون شر یبابت افتخار م نیهاست و از ا نیدونم شرکت شما جزو بهتر ی..مامیمطئن باش من از پسش بر م--

 ..رسه یم یروز نیبدون حتما همچ نویر و اعتمادت رو به خودم جلب کنم..و اکنم تا بتونم نظ یم یهر کار
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 ..دوارمیام-

 

 .. بلند شدم زیپشت م از

 ..میکن یبرگشتم حرکت م یدست هامو بشورم..وقت رمیمن م-

 ..لبخند سرش رو تکان داد با

***************** 

 ..از اون هوا استفاده کنم یبشم و کم دایش الیخ یب یا قهیگرفتم چند دق میاطرافم نگاه کردم..تصم یفضا به

پهن شده و داره دستشو ماساژ  نیزم یدختر رو هی دمیبرگشتم که د یمحکم بهم تنه زد ..به تند یکیفکر بودم که برگشتم و همون موقع  تو

 ..دهیم

 ..دمیبود و فقط صداش رو شن نییپا سرش

 

 ..!؟یدستم..اخ اخ..مگه کور ی:ا دینال

 ..و یگرد یچرا بدون راهنما بر م کهید کرد و با خشم گفت :مرتبلن سرشو

 

 ..کرد یبود که اون شب با چاقو بازوم رو زخم یشد و من هم با تعجب نگاهش کردم..همون دختر الل

 ..دیدو یم عیسر یلیبود و خ زی..من هم درست پشت سرش بودم..تدیقدم به طرفش برداشتم که تند و فرز از جا بلند شد و دو کی

 ..نگام فقط به سمت اون دختر بود که گمش نکنم ریرد شدم و مس یبودند به سخت ستادهیمردم که کنار رودخونه ا نیب از

رسه  یم یریبود و حتم داشتم به همون مس کهیراه بار هیسمت چپ که  دمیچیبود..پ شیریجا واسه غافلگ نیرفت سمت درختا..بهتر یم داشت

تو  دمشیسر راهش قرار گرفتم وتا خواست برگرده بازوشو گرفتم و کش دمید..و حدسم درست بود چون تا رسکر یکه دختره داشت فرار م

 ..بغلم

 

 ..اطراف رو روشن کرده بود نیا یاون سمت کم یکس اونجا نبود..تنها چراغ ها چیه

 ..بازوهام نگهش داشتم نیب محکم

 

 ..اوردم واسه ت درس عبرت نشده اره؟به سرت  یکه اون سر ییحرص گفت :ولم کن اشغال..بال با
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من دست  یرو نداشته که رو یغلطِ اضافه ا نیجرات انجام چن یدختر چیکه ه یدونست یرو نم نی..و مطمئنم ا؟ییپرو یلیخ یدونست یم--

کنم..همونطور که  یمرو بدون مجازات رهاشون ن ییدخترا نیکه من چن یبدون دی..و بایرو داد یجسارت نیبلند کنه و حاال تو به خودت چن

 ..بودم هقبل بهت گفت یسر

 

 ..خورد یصورتم م ینفسش تو یزد و گرم یاز تقال برداشت و سرشو باال گرفت ..نفس نفس م دست

بشه و  دایمثل تو پ یخر هیکه  نهیش یوقت ساکت نم چیکه دالرام ه ینوبدونیچشمام و با خشم گفت :و بهتره تو هم ا یزل زد تو میمستق

 ..ک بندازهبهش جفت

 

 ..محکم اورد باال و خواست ضربه بزنه که با دست ازادم گرفتمش ..محکم فشارش دادم که با درد اخماش جمع شد زانوشو

دوم  ی دهیم انقدر بلند بود که سکوت اونجا رو بر هم زد..کش دهیکش یصورتش..صدا یمحکم خوابوندم تو ی دهیکش هیرو ول کردم و  زانوش

 ..دیکش یفیخف غیج نباریش به سمت چپ برگشت و ارو هم زدم و صورت

 

 ..دمیشال موهاش رو گرفتم وسرشو به عقب کش یرو از

مونه مجازات  ی..و حاال میکه به من کرد ییدوم هم به خاطر تموم اهانت ها ی دهیاول رو زدم به خاطر کار اون شبت و کش ی دهیکش--

 ..یاصل

 

با آرنجش  نباریولش نکردم که ا یچپ صورتم سوخت ول ی مهیوم زورش به صورتم چنگ زد..نو با تم رونیب دیدفعه دستشو محکم کش کی

 .. بود ادیز یلیشکمم که از درد خم شدم..برخالف تصورم زورش خ یتو دیکوب

 ..ی..عوض؟یچ یکرد الیخ ارمی..پدرتو در م؟یمنو مجازات کن یکه بخوا یباش ی..کابوکِشیزد :کثافته  داد

 

 ..باز هم فرز بود یمحکم ازم خورده بود ول ی دهیدو تا کش نکهی..با ا دمیرداشتم که فرار کرد...دنبالش دوب زیطرفش خ به

دستامو مشت کردم و  تیگم و گور شد..با حرص و عصبان تیجمع یالبه ال نباریحواسم پرت شد و ا نیب نیتنه زدم که تا برگشتم در ا یکی به

 .. بلند شد رشیدزدگ یا پارک شده بود..صداکه اونج یینایاز ماش یکیرو  دمیکوب

 ..کرده بود گذاشتم جادیصورتم ا یکه اون دختر رو یخراش یو به طرف رستوران رفتم..دستمالم رو رو دمیتو موهام دست کش کالفه

 

 ..نگاهم کرد یاز جا بلند شد وبا نگران دنمیبا د دایش

 ..یب ندادهم زنگ زدم جوا لتیبه موبا یآرشام؟!..حت یکجا بود--

 ..لنتهیسا یرو میاطراف بودم..گوش نیهم-
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 ..کرد و مشکوک نگام کرد یصورتم اخم کمرنگ دنیسوخت..با د یم یخراش کم یصورتم برداشتم..جا یرو از رو دستم

 

 ..چنگه یصورتت جا ی..رو؟یدعوا کرد یآرشام؟!..با کس یچرا انقدر اشفته ا--

 یخودیسواالته ب نیو من هم عادت به جواب دادن اون هم به چن دیپرس یاز حدش سوال م ادتریزنگاهش کردم که سکوت کرد.. یظیاخم غل با

 ..نداشتم

 ..میبر-

 

انگار اب شده بود  یکنم ول دایبتونم اون دختر رو پ دیکردم تا شا ی..مرتب به اطراف نگاه ممیرو برداشت و حرکت کرد فشیک یحرف چیه بدون

 ..نیزم یو رفته بود تو

 

 ..تعجب داشت یهمه زور..جا نیا فیظر کلِیهمه زور و جسارت داشته باشه..با اون جُثه و ه نیدختر ا هیبودم  دهیال ندحا تا

 

 ..سرم تکرار شد یتو صداش

 (..بشه و بهش جفتک بندازه دایمثل تو پ یخر هیکه  نهیش یوقت ساکت نم چیکه دالرام ه ینوبدونیو بهتره تو هم ا)

 

 ..دالرام

 ..دونم یو کجا؟!..نم یک ی..ولنمشیب یبا وجود امشب مطمئنم که باز هم م ین سالم به در برد ولجو نباریا

 ..باشه یتونه اتفاق ینم دارهاید نیکرد..مطمئنا ا یکامال فرق م تیوضع گرید نباریداشت..و ا میخواه داریحتم داشتم که ما باز هم با هم د فقط

 

 چهارم فصل

 

 

 ..الو-

 ..؟یآرشام..تو راه--

 ..شوازیپ رمیاره، دارم م-

من  یدوباره  حاتهیبه توض یازیدونم که ن یباش..م زیبهم زنگ بزن..فراموش نکن مراقب همه چ ییو جا به جا لی..به محض تحوهیعال--

 ....پس خوب حواست رو جمع کنستین
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مورد  یمکرر و ب یها یاداوریبه  یازین چیدادم و ه یانجام م یاومد..من کارم رو حرفه ا یخوشم نم چیکرد ه یهمه سفارش م نیا نکهیا از

 ..نبود انیشا

 

 ..دونم یرو م زیهمه چ-

 ..خب..فعال اریبس--

 

اطراف و  ینظر داشتم..چه از پشت سر و چه رو به رو..حت ریکنارم..با دقت همه جا رو ز یرو پرت کردم رو صندل یرو قطع کردم..گوش تماس

 ..دندبو ریکه تو مس ییها نیتموم ماش

 ..کردند یدنبالم فرستاده بود پشت سرم حرکت م انیکه توسط شا یگاردیتا باد 3 فقط

 ..گرفت یم میبود و اون بود که تصم انیشا تهیمامور نیا ینداشتم..ول ازیسه تا مزاحم هم ن نیبه ا یحت

 

 ..بود لشیراه بودم ..محموله از مرز رد شده بود و حاال وقت تحو یساعت تو چند

 ..بودند یتاشون افغان 2که  ستادیا کلیه یشدم..اون سه نفر هم پشت سرم بودند..به طرف راننده رفتم..کنارش چند تا مرد قو ادهیپ نیشما از

 

 ..چک بشه دیبا زیهمه چ-

 یم گهیساعت د میا نهم تو راهه ت گهید ی..دو تادیهم جونم به لبم رس نجای..فقط زودتر تا واسه م دردسر نشده..تا انی..برو ببستین یحرف--

 ..رسن

 

 ..نمونده بود یالزم کار یها یهم برسه..بعد از بررس گهید یتا 2نداشت..صبر کردم تا اون  یرو چک کردم..مشکل محموله

که من به  بود یریهمون مس قایو دور افتاده دق یراه خاک نیخوب بلد بودم..ا یلیاومدند..راه رو خ یدنبالم م ریهم تو مس هیجلو افتادم و بق من

 ..دادم شنهادیپ انیشا

 ..قاچاق یحمل و انتقال محموله ها یدردسر برا یخطر و ب یب

 

 ..انبار نگه داشتم یجلو

برسه  انیشا یبه محموله  یضرر نیکه اگر کوچکتر دی..مراقب باشیشگیهم یهمون جا دشونیبر یو م دیکن یم یبا دقت محموله ها رو خال-

 ..فهم شد؟ ریکنم..ش یخالصتون م نجایهم
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 ..بله قربان--

 ..تموم بار رو انتقال دادن داخل انبار ینفر بودند که در مدت زمان کوتاه 10جمع  سر

**************** 

 ..رو گرفتم انیشا ی شماره

 ..شد؟ یچ--

 ..دیبه اتمام رس تیبا موفق-

 

 ..دیچیپ یگوش یسرمستش تو یصدا

 ..شهیشت آرشام..مثل هم..کارت حرف نداشهینم نی..بهتر از ا هیعال--

 ..ه؟یچ دیدستور جد-

کن..اون سه تا  شترینبرده باشن..تعداد نگهبانا رو ب ییبو سایکه پل یکن اطیاحت دیمرحله ش به اجرا در اومد..باز هم با نی..مهمتریچیفعال ه--

 ..مراقب محموله ها باشن یکن که چهار چشم دشونیغول تشن رو هم بذار همونجا بمونن..تهد

 

 ..گه؟یکار رو کردم..باشه ..و د نیهم-

 ..هیاون خونه الزام یموندنت تو تیمامور انیکه بهت دادم..تا پا یبرو به همون ادرس--

 ..کنم یباشه..االن حرکت م-

 ..ندارم یکار گهید--

 ..پس فعال-

 

 ..داختمبه تک تکشون ان یداشتم ..نگاه جد یشونیپ یکه رو ی..با همون اخمبمیج یرو گذاشتم تو یگوش

 ..دی..اسکندر..جمشزیچنگ-

 ..بله قربان--

 ..بله--

 ..سییبله ر--

 

 ..دیمون یم نجایشماها ا-
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 کیش درست عمل کنه..فقط با  فهیبکنه و نتونه به وظ یاز شماها کوتاه یکیداد زدم :اگر  ینفر بودند بلند و جد 14به تک تکشون که  رو

 ..فهم شد؟ ری..شدیندارم..پس حواستون رو خوب جمع کن یکدومتون شوخ چیکه با ه دیوند یطرفه..م انیشا ایمن و  یگلوله از اسلحه 

 

 ..اطاعت کردند یهمگ

از  یکیتک تکتون گرون تموم بشه..اگر  یکه برا دینکن ی..پس کارانیهم شخصا همراه من ب انیشا یخود اقا دیزنم..شا یفردا دوباره سر م-

 ..شنیم مجازات مه گهیبشه..افراد د ییشماها مرتکب خطا

 

 ..ستادیو کنار پنجره ا دیدادم..با دست به اسکندر اشاره کردم..به طرفم دو نییرو پا شهیشدم..ش نیرو به چشم زدم و سوار ماش میافتاب نکیع

 

 ..سییبله ر--

 ..یدیرو به من م نجایلحظه به لحظه امار ا-

 ..سییچشم ر--

 

 ..تهران قرار داشت ینقطه  نیداده بود..درست تو باالتر انیکه شا یبه همون ادرس میکردم..مستق حرکت

 ..راه بود قهیدق 20 نینداشت.با ماش یانبار محموله فاصله ا تا

 ..رو انتخاب کرده بود نجایا نیهم یبرا پس

********************* 

 ..تنها و مستقل هستم نجایهم نداشت..ظاهرا ا داریسرا یرو بردم تو..خونه حت نیماش

 ییبا نما یساختم ول یخودم رو هم مشابه غار م ینداشتم خونه  یازیتونستم و ن یداشتم..اگر م ازیکوتاه مدت ن ییتنها نیا به

 ..روح و..پر از سکوت ی..سرد..بکی..تارشرفتهیپ

 

 ..بودند ییالیاطراف هم همه و ی..خونه هااهیبود..پر از دار و درخت و گل وگ ییالیو یخونه  هی

هم رنگ خودش  یبلند با نقش و نگار ها ی..دور تا دور بالکن ستون هاستادمیبالکن ا یماما سنگ بود..از پله ها باال رفتم و روساختمان ت ینما

 ..ساخته شده بود

 

 ینگاه سرسر کی نیهم یکردم..برا ینم یوقت به ظواهر توجه ا چیو رفتم داخل..ه دمیپام به در ضربه زدم..محکم باز شد ..چمدونم رو کش با

 ..ساده انتخاب شده بودند لیبود..وسا یمعمول زیبه اطراف انداختم..همه چ
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 ..نشستم ییرایسالن پذ یمبل تو یرو

 ..داینگاه کردم..ش میگوش یبه صفحه  یزنگ خورد..با خستگ لمیموبا

 ..کردم تا صدام رو صاف بکنم یسرفه ا تک

 

 ..دییالو..بفرما-

 ..دمیرو شن جانشیپر از ه یصدا

 ..؟یسالم آرشام..خوبالو --

 ..ممنونم-

 ..زده کرده جانیکنم منو ه تیتونم در کنارتون فعال یاز امروز رسما م نکهیزنگ زدم ازت تشکر کنم..ا--

 

 ..داد یرو نشون نم نیصدام ا یزدم..ول پوزخند

 ..یرو دنبال کن یگروه هدف مشخص یدر کنار ما و تو یبتون دوارمیخوشحالم..ام--

 ..شه؟ی..م؟ی..امشب چرونیب میناهار بر یوقت ندار ی..امروز که گفتی..مرسهنطوریحتما هم--

 ..گردم یبر م ادیهفته به احتمال ز نیرو اومدم مسافرت..تا اخر هم ینه..متاسفم..مدت-

 ..پکر شد..زمزمه وار گفت :پس من تا اون موقع چکار کنم؟..بدجور وابسته ت شدم صداش

 

 ..؟یگفت یزیچ--

 ....بهت خوش بگذرهالیخ ی..بیچی:ه دیکش آه

 ..و خسته م دمیخوام قطع کنم..تازه رس یم یندار یممنونم..اگرکار--

 ..گفت :باشه باشه..شرمنده بد موقع مزاحمت شدم تند

 ..ستین ینه..مشکل-

 ..یبرو..با یاوک--

 ..دارید دیبه ام-

 

 ..د و در همون حال تماس رو قطع کردمبو یزیخط بر لبم لبخند تمسخر ام نطرفیا یکرد اما قطع نکرد..ول سکوت

 ..گرفتم..واقعا خسته بودم یدوش م هی دیبه بدنم دادم..با یاز هم باز کردم و کشو قوس دستامو

http://iran-paper.ir/


 

iran-paper.ir 

 .. به موقع برسم زودتر حرکت کردم نکهیخاطر ا به

 ..به استراحت داشتم ازیحاال ن و

 

 ..امدم رونیو از حموم ب دمیچیم رو دورم پ حوله

 ..سرم انداختم و مشغول خشک کردن موهام شدم یرو یکتریکوچ ی حوله

 یحس کالفگ هی دمیکش یموهام م یتند تند حوله رو رو یم بود..وقت شهی..کار ِ همدمیموهام کش ی..با حرص حوله رو از روستادمیا نهیآ یجلو

 ..داد یبهم دست م

 

 ..ستالیکر یاتاق..اباژور ها یپنجره  ریتخت دونفره ز کیداخلش انداختم.. لیبه اتاق و وسا ینگاه

 ..بود ییدستشو یگریحمام و د یکیتا در قرار داشت که  2..سمت چپ هم یو صندل زی..میقد ی نهیرو به راست چرخاندم..آ نگاهم

 ..به خارج شدن از اتاق باشه یازین نکهیمستقل و در دسترس بود..بدون ا زشی..چون همه چدمیپسند یاتاق رو م نیا

 

 ..کردم یفکر م زیچ چیهم ه دیو..شا زیسرم گذاشتم..داشتم به همه چ ریتخت افتادم و دست راستم رو ز یپشت رو به

 یبه پستم م انیشا یکه از سو ییها تیمامور گرید یخودم ..و از طرف یبرنامه ها یبود..از طرف ریاتفاقات اخ ریدرگ شهیمثل هم ذهنم

 ..افزود یام م یخورد..همه و همه بر کالفگ

 

قرار  یباز نیا یکه انتها یزیبه اون چ دنیرس یاونها هدف داشتم..برا یبودند..برا ایقضا نیخودم کامال متفاوت و جدا از ا ینه..برنامه ها یول

 ..کردم یم یداشت لحظه شمار

 ..شد یمن محسوب م یکه شخصا ..نفر دهم باز یدستاش بود..منتظر اون بودم..کس یتو یاصل یکه مهره  یشخص..اون کس اون

 ..هیدونستم اون ک یبابت بود که..نم نیاز ا میذهن یها یریتمام درگ ی..ولدیرس یهشتم بود و بعد از نفر نهم..نوبت به اون م دایش

و در راه هدفم سد شده بودند فرق  میباز یکه تو یبا تموم کسان تشیشک جنس ی!..به؟ی چه کس ِیباز نیا یاصل یفرد مجهول که مهره  اون

 ..داشت

 ..تقاص کارش رو پس بده دی..باستهیتونه با یدستم نداشت..در مقابل آرشام نم یتو یچون مهره ها یفیلط تینسج

 ..منه هیاصل یدهم..مهره  نفر

*********************** 

رو  یدراز کردم و گوش بود دستم رو توریمان یبه صفحه  میبلند شد..همانطور که نگاهم مستق میگوش یکردم که صدا یبا لپ تاپم کار م داشتم

 ..برداشتم زیم یاز رو
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 ..تماس را فشردم یبرقرار یرو بستم..به شماره نگاه کردم..اسکندر بود..دکمه  توریمان ی صفحه

 

 ..بگو اسکندر-

 ..سالم قربان--

 ..!شده؟ ی:سالم..بگو چ دمیدست کش میشونیپ به

 ..میموند..تهش همه شون رو آش و الش کرد جهینت یحمله شون ب یمزاحم اومدن و گرد و خاک کردن ول یسر هی شبیقربان..د --

 ..!از کدوم دار و دسته بودن؟ دیدینفهم-

 ..ادیمُقور نم میکن یزنده ست..هرکار م شونیکینه قربان..--

 ..دیکن ینم یکار چیه ومدمیکه ن یرسونم..تا وقت یخب..االن خودم رو م اریبس-

 ..چشم قربان--

 

 ..با اون بود یینها میدادم..تصم یخبر م انیبه شا دی.گوشه ش رو به لب گرفتم و به فکر فرو رفتم..بارو قطع کردم. یگوش

 

 ..شماره ش رو گرفتم عیسر

 

 ..بله--

 ..اونطرف سر و صدا شده شبیمقدمه گفتم :د یب

 ..!آرشام؟ هیمشکل چ--

 ..رو لو نداده یزیچ یولرو زنده گرفتن  شونیکیسر و گوش اب بدم..ظاهرا بچه ها  هی رمیدارم م-

 ....پس تمومش کنیدونم کارتو بلد یم--

 ..بله..فعال-

 

 ..زدم رونیراهرو برداشتم و از خونه ب یتو یچوب لباس یتماس رو قطع کردم از جا بلند شدم..کتم رو از رو نکهیمحض ا به

******************* 

 ..نیرو برداشتم و پرت کردم تو ماش میافتاب نکی..عرو داخل بردم نیکه زدم در انبار باز شد..ماش یتک بوق با
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 .. نشسته بود یصندل یدرست تو قسمت مرکز انبار رو یصندل یبودند..اون فرد مزاحم هم رو ستادهیافراد دور تا دور انبار ا ی همه

 ..خم شده بود نیبسته بودند و سرش هم رو به زم ریو پاهاش رو با زنج دست

 

 ..ستادیکندر کنارم ا..اسستادمیبه روش ا رو

 ..و میدست نگه دار دیکه شما دستور داد میخالصش کن ریت هیکم مونده بود با  گهیلب از لب باز نکرد..د میقربان هر کار کرد --

 

 ..باال اوردم..ساکت شد دستمو

 ..االی..رونیب دیبر یهمگ-

 

 ..ش زدمبه دور یکس اونجا حضور نداشت..چرخ چیشد و جز من و اون ه یخال انبار

 

 یتا به محموله دسترس دیشده بود زیاج یشخص ایاز طرف چه گروه  یو بگ یایبدون شکنجه به حرف ب نکهی..ادمیفرصت بهت م 1من فقط --

 ..شهی!..پس جواب بده..مطمئن باش به نفع خودت تموم مد؟یکن دایپ

 

 ....ساکت بودستادمیبه روش ا رو

 ..ریسرتو باال بگ-

 ....از درد صورتش جمع شددمیدست گرفتم و سرشو به عقب کش یحرکت موهاش رو تو کینکرد..با  یحرکت چیه

 

 ..!کنم؟ ادهیتو هم پ یرو رو میترفند اصل نکهیا ای..یدیو جوابم رو م یایزدم: مُقور م داد

 ..یزن یم حرف یدر مورد چ یدونم دار ی..و اصال هم نمدمیرو لو نم یکس چیخواد بکن..من ه یزد:هر کار دلت م پوزخند

 

 ..پرت شد یخشم به عقب هلش دادم..با صندل با

 ینم یزی!..نکنه در مورد اون هم چ؟یچ دیکه گرد و خاک راه انداخته بود شبیزنم اره؟!..د یحرف م یدارم در مورد چ یدون یکه نم-

 ..خوب بلدم یلیه مدته..چون راه درمانش رو خکوتا یفراموش نی..نگران نباش..ایاریب ادیرو به  زیکنم که همه چ یم یخب..کار یلی!..خ؟یدون

 

 ..دیاریرو ب لیداد زدم :وسا بلندتر

 

http://iran-paper.ir/


 

iran-paper.ir 

 ..چرخ دار توسط نگهبان کنارم قرار گرفت..با حرکت دست مرخصش کردم زیم 1انبار باز شد و  در

 ..دیدرخش ینور م ریدستم چرخوندم..ز یچشمام ..تو یبرداشتم..جلو زیم یرو از رو یفلز انبر

 

 ..صورتش گرفتم یو گرفتم و به حالت اول برش گردوندم..انبر رو جلوش ر قهی

بدون تا  نویکه حافظه ت رو بهت برگردونم..و ا نهیا یبرا نهایچکار کنم؟!..اره؟!..بذار خودم بهت بگم..تموم ا لیوسا نیخوام با ا یم یدون یم-

 ..کشم یکه برنگشته..من هم دست از کارم نم یوقت

 

 ..کرد..انبر رو دور انگشتش محکم کردم یخوب خودش رو کنترل م یلیخ یلزد..و ینفس م نفس

 ..که همراهش انگشتش هم برگشت چوندمی..انبر رو پدمییهم سا یصورتش بود و با خشم دندونامو رو یتو نگاهم

 ..دمیخرد شدن انگشتش رو شن یگوش خراشش بلند شد..و من صدا ادیفر یصدا

 

 ..کرد یو ناله م دیچیپ یدش م..مثل مار به خوستادمیا کنار

 ..یطرف باش غی..تدیبا چاقو و شا نباری..اینگ یزیبدون اگر بازهم چ نوی.. وایراهو انتخاب کرد نیخودت ا-

 

 انهیفرسته به جهنم..هم تو و هم اون شا یهمتون رو م سمییمونده بود داد زد:ر یکه براش باق یجون یاز عرق بود ..با ته مونده  سیخ صورتش

 ..نهیشی..اون اروم نمشهیمن م سییمحموله هم عاقبت سهم ر نیافت رو..اکث

 

من نطق  یبرا نطوریباشه که ا ی..فکر نکنم سن و سالت اونقدریزن یحرف م یادیش رو محکم تو دست گرفتم و فشردم: ز چونه

 ..!ه؟یاون ک نمی!..خب بگو ببست؟یی..ریکن

 

 ..چشمام زل زد ..به صورتم تف انداخت یتو

 ..پدر و مادر یب هیخالصم کن عوض ریت هی..با دمیرو لو نم یکس چیمن ه--

 

 ینقطه ضعفم..واگرهم نم یکه کرد دست گذاشت رو یکه بهم زد وکار یکار متنفر بودم..با حرف نیاز ا شهی..همدمیرو به صورتم کش دستم

 ..خواستم کارشو تموم کنم حاال عزمم راسخ شده بود که به درک واصلش کنم

 ..ذارمینم یبراش باق یراه چیه گهیحساس بودم..د زیدو چ نیا یرو شهیهم
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 ..صدا خفه کن رو روش نصب کردم..نشونه گرفتم شهیم رو در اوردم..مثل هم اسلحه

 

با کنم.. یبا کالم شروع م شهی..همیعمل کن فتیبه وظا یخوب بلد یلی..اما خیداشته باش 30از  شتریکنم ب ی..فکر نم ینکرد یکار خوب-

 ..دمینرس جهیو..در اخر اگر به نت دمیشکنجه ادامه م

 

نداشت..با حرف ها و  یریتو تاث ینه کالمم و نه شکنجه رو یکنم..ول یو با پوزخند ادامه دادم :خالص م دمیگردنم کش یرو یخط فرض کی

فرصت  نیردن ماشه اون هم توسطه من..اخرکنم قبل از فش یم شنهادی..پس پیکردن راه سوم نذاشت ادهیبه جز پ یراه چیه یکه کرد یکار

 ..تی..اتمام زندگایبا ما و  یا همکاری..یرو از دست ند

 

ادامه بدم..چون در هر دو صورت  میبه زندگ نکهیکنم.. و نه ا یخوام که با شماها همکار ی..نه مستیبرام مهم ن یکه گفت یینایکدوم از ا چیه--

 ..االن تمومش کن نی..پس همشمیکشته م

 

 ..یدیفرصت رو هم از دست م نیا ی!..دار؟یکن ینم یهمکار یجور چیپرسم..ه یبار م نیاخر یبرا-

 

 ..چشماش خوندم که منتظره کارشو تموم کنم ینگام کرد..و از تو فقط

ار و تحت زد؟!..مطمئنا اون شخص افراد وفاد ینم یکلمه ازش حرف کیجونش هم  متیبه ق یانقدر اون شخص براش مهم بود که حت یعنی

 ..یجز..منصور ستیکس ن چیترفند کار ه نیراحت باشه..و ا الشیبابت خ نیپوشش رو فرستاده که از ا

 

 ..!..درسته؟یلحظه رو بهش گفتم :منصور نیشدم و در اخر کیشل ی اماده

 

 ..از تعجب بازتر شد..پس حدسم درست بود چشمانش

 ..دیکه رو هوا قاپ شونیکیرت کردم طرف بزنه بچه ها رو صدا زدم..اسلحه رو پ یخواست حرف تا

 ..دیرو اجرا کن انیسپرمش به شماها..دستور شا یکه نگام به اون بود گفتم: م یزدم و در حال پوزخند

 

 ..چشم اقا--

 ..رفتم نمیرو بهش کردم و به طرف ماش پشتم

 ..امدم رونیعقب گرفتم و از انبار ب دنده

 ..دمبه طرفم امد..ترمز کر دنمیبا د زیچنگ
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 ..مرتب باشه زیکه اومد همه چ یخوام وقت یگردم..م یبر م انی..فردا با شادیمراقب باش شتریب-

 ..سییاطاعت ر--

 

 ..رو به چشم زدم و از اونجا دور شدم نکمیع

 

 ..رسونه یخودش رو م 11بودم که گفته بود راس ساعت  انیزدم..منتظر شا یباغ قدم م اطیح یرو تنم کردم..تو کتم

 

 ..دادم هیتک یصندل یدرخت نشستم..آرنج دستامو به دسته  ریز یصندل یمانده بود..رو یباق قهیدق 10دونستم وقت شناسه ..هنوز  یم

 ..بود که درست اونطرف استخر قرار داشت یمجنون دیبه درخت ب میفکر بودم..نگاهم مستق یتو

 

 ..نفرت روم و برگردوندمانداخت..با  یم یاون عوض ادیمجنون متنفر بودم..منو  دیب از

 ..داد یهم ازارم م ادشی یحت

 

ذهنم و چه  یرو چه از تو میقسمت از زندگ نیا یجور هیتونستم  یکاش م یکرد..ا یم تمیهمه سال..هنوز هم مرور خاطرات اذ نیاز ا بعد

 ..حذف کنم میزندگ

 

 الیحوادثه بد و شومش پاک کنم و بعد هم با خ یشته رو با همه خط به خط..جزء به جزِء ِ گذ یپاک کُن ِ معمول هیتونستم با  یکاش م یا

 ..از خاطره هام نگاه کنم یو خال دیسف یراحت به صفحه 

 ..کاش بود وحسرت ..آه ی..همه ش افیح یکرد..ول یخوشحالم م نیشک ا یب

 

 ..به گوشم خورد اروم سرم رو بگردوندم واریک از پشت د یادیفر یصدا با

 ..واریتا مرد بود..درست پشت د 2 یمشاجره  یصدا

 ....دست خودم نبوددمیشن یناخداگاه حرف هاشون رو م ینگاهم و به استخر دوختم..ول نیهم ینکردم..برا یکنجکاو

 

 ..!؟یکن یوقت به حرفام گوش نم چیه یچ ی..برایبهت گفته بودم چکار کن--

 ..ستیتوانم ندر  یخوا یکه شما ازم م یتونم..اون یخوام..چون نم یچوم نم--
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 ..یبتون دیبا--

 ..!چرا؟--

 ..گمیچون من م--

 یگیو شما م گمیفرق کرده..حاال من م زیهمه چ گهید یمن بودم که گفتم چشم..ول نیو ا یکه بهم امر کرد یتو بود نیا شهینه..هم گهید--

 ..چشم

 ..خفه شــو--

 ..بسه گهینه..د--

 ..تمومش کن--

 ..االن نه یکنم..ول یتمومش م--

 

 ..مشاجره شون داشت انیشدن در نشان از پا دهیکوب یاز چند لحظه صدا بعد

 ..ادامه دار نباشه نطوریسر و صداها ا نیا دوارمیام یتنهام و ارامش دارم..ول نجایرو ا یگفتم مدت یخودم م شیبستم..پ چشمامو

 ..بکنم یا گهیفکر د هی دیبا نصورتیا ریغ در

******************* 

 ..میانبار بود رِیتو مس انیشا همراه

 ..کنم؟ دیامروز قراره از محموله بازد یبه بچه ها گفت--

 ..بله..قبال سفارش کردم-

 ..بره شیسر و صدا پ یب نطوریهم زیهمه چ انیتا پا دوارمیخوبه..ام--

 ..!ن؟یکه بهمون حمله کردن رو فراموش کرد یسرو صدا هم نبود..اون گروه یب نیهمچ-

 ..زنه یمن ناخونک م یبه اجناس و محموله ها شهی..اون همهیتمامش کار منصور دونم ینه..م--

 ..هم بچه ها مجبور شدن چند نفر و بکشن نباریا-

اون  یو همه  یباش ریپذ سکیر دیبه هر اونچه که هدفت مقدور کرده با دنیرس یماست آرشام..فراموش نکن برا یکار و حرفه  نیا--

 ..یرو بردار که سد راهت هستند ییزهایچ

 

 ..!با قتل؟-
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 دیبا یرو فتح کن یقله ا یزنم..تو اگر بخوا یمثال م هیاز کار و هدف ماست..برات  یهم بخش نی..استیاسمش قتل ن نیقتل؟!..نه آرشام..ا--

 ..تونه باشه یم زی..اون موانع هر چیموانع رو هم از سر راهت بردار

تو رو ازهدف که  یبه نوع یعنیکنه .. یکنه تو رو به عقب پرت م ریپات گ ریسنگ که اگه زتخته  هی ی..چه حتاتهیح یکه دارا یموجود چه

 ..کنه یبه قله ست دور م دنیهمون رس

..حفظ ایکه برات مشخص شده .. یبه هدف و مقصد دنیرس ای..یندار شتریراه ب 2..و یو نابودشون کن ستی..نیمحوشون کن دی..پس باآرشام

 ..بتاز قل یرویو پ تیانسان

هم  تهیجا باشن..در اونصورت جذاب کیتونن با هم  ی.. نمیدیو سف یاهی..سیو روشن کیوقت تار چیندارند..چرا که ه ییدو در کنار هم جا نیا

 ..کنه یخودش رو حفظ م هیوجود تهیاگه تنها باشن..هر کدوم جذاب ی..ولدنیرو از دست م

 

 ....درسته؟هیاهیو س یکیو راه و هدف ما تار-

 ..!؟یمونیشپ--

 ..کنم یافراط رو قبول ندارم..کار خودم رو م زیمن تو هر چ یوجه..ول چیبه ه-

 ..یراه رو انتخاب کن نیکه ا یکه هدفت برات مهمه..پس مجبور دهینشون م نیو ا--

 ..هم هست؟ یراه برگشت-

 

 چیطرفه ست..ه کی یمقصدش مشخصه ول ذارمیمپات  یکه من جلو یریبهت گفتم..مس یبست یدوست مانیرو همون موقع که با من پ نیا--

 ..ه؟یچ انشیپا یکرد..و الودگ شهیهم نم یکار چیو ه یشد گهید یالوده شد ینداره..وقت یراه برگشت

 

 ..دونستم یکردم..چون جوابش رو م سکوت

 .. بده میخوام تعل یم رو بستم..ازش خواستم منو اونطور که مانیپ نیا انیکه با شا یفکر کردم..درست زمان شیسال پ 10 به

 ..هم شد نطوریاحساس تر بشم..و هم یکه از سنگ هم سخت تر و ب یجور

 

 ..بودم یک رهیم ادمی یکه گاه یشدم..جور رتریمرور سخت تر و نفوذ ناپذ به

 یاون ماله زمان یلکرد و همه دوستش داشتن..و یها و مجالس همه رو شاد م یمهمون یکه تو یپسر شاد و سرزنده..شوخ و سر حال..کس هی

 ..دونستم اطرافم چه خبره یبود که نم

 ..ینش دهیدر گرانیتا توسط د یدرّنده باش دیبا ایدن نیا یتو دمیکه فهم یها باز شد..وقت قتیحق یکه چشمم به رو یوقت

و  یز غرور و تکبر..خودخواها یشد به کوه لیاحساس بودن رو اموخت..و کم کم تبد یساله که از همون سن راه سنگ شدن و ب 20جوون  هی

 ..گناه
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 ..کنم..پس مجبور بودم دایخوام دست پ یکه م یزیتونستم به اون چ یراه رو انتخاب کردم..چون به کمکش م نیمن خودم ا و

 

 ..رو بهش ادا کردم نمیخواستم من رو اموزش بده و در مقابل د انیشا از

 ..مغرور و ..گناهکار شدم به ارشامِ لیمن از آرشامِ شاد و خوشحال تبد و

 

 ..بود که سالهاست خفته نگهش داشتم یوجدان یصدا دیگناهکارم..شا کیذهنم بود که من  یواژه تو نیا شهیهم

 .." گناهکار "کرد  یکلمه رو تکرار م نیلب ا ریگه گاه ز یول

 

 ..نشه رهی، بر احساست چترک  یذره ا یکه حت یمحکم بود..جور دیخرد کردن با یکردم..برا ی..و افتخار هم مبودم

 ..خواستم یبود که م یزیهمون چ نی..اریمن تونستم..سخت و نفوذ ناپذ و

 

 ..کرد یبود و حساب شده عمل م قیکارش دق یاونها نظارت داشت..تو یشخصا خودش رو شهیکرد..هم یتمام محموله ها را بازرس انیشا

 

 ..خواستم ی..همونطور که مهیعال زیهمه چ--

 ..فشرد یشونه م و کم یش رو گذاشت رودست مردونه

 ..شهیکارت حرف نداشت آرشام..مثل هم--

 

 ..وارد انبار شد مهیاز افراد سراس یکی

 ..د؟یزدم: مگه دستور ندادم تا نگفتم وارد نش داد

 ..سایزده گفت: قربان پل وحشت

 ..!؟یچ ساینگاهش کردم: پل زیت

 ..محاصره مون کردن قربان--

 

 ..رد و بدل شد..کامال خونسرد بود انیامن و ش نیب ینگاه

 ..د؟یمورد مشکوک خبرم کن دنهیکرد؟!..مگه نگفتم به محض د یم یپس شکور چه غلط --

 ..رنیدورمون کردن..االن هم با چند تا از بچه ها درگ ختنیدفعه ر هیقربان --
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 ..ااااااایلعنت-

 

 ..فتم و پرتش کردم اونطرفو به طرف در هجوم بردم..با دست لباسش رو گر دمیلب غر ریز

..چند تا دمیانبار به اونطرف سرک کش یشدم..ارام از کناره  کیشل یاز پشت انبار بود..اسلحه م را در اوردم..اماده  یراندازیت ی..صدارونیب رفتم

 ..کردند یم کیما شل یبودند و به طرف بچه ها ستادهیاون طرف اماده ا سیو افراد پل نیماش

 ..میکم داشت نوی..همایلعنت

 

 .. ..اسلحه ش را در اوردستادیکنارم ا انیشا

 ..نفوذ نکردن نطرفیهنوز ا-

 ..؟یچکار کن دیکه با یدون یم--

 ..تکان دادم سرمو

 

 اگر یول یچینکنن..اگر تار و مار شدن که ه ینیبه بچه ها هم دستور بده عقب نش میکن یم یراندازی..تو از راست وارد شو..ترمیمن از چپ م--

 ..جور مواقع چکار کرد نیتو ا دیکه با یدون یخودت م گهینرفت..د شیپ میخواست یاونطور که م

 ..ستین شییبه بازگو یازین-

 یفهم یکنم..م یضرر م یمحموله رو ازدست بدم..کل نیا دیبکن ..من نبا یتون یتونه الزم باشه..فقط هر کار م یم شیاداوری یدونم..ول یم--

 ..گم؟یم یکه چ

 ..افتهیگوشه از محموله هم دست اونها ب هی یحت ذارمیراحت..نم لتایخ-

 ..رو شونه م و گفت:خوبه..مراقب باش زد

 

 یها محاصره م سیتوسط پل نطوریکردم تمرکز کنم..اروم بودم..بار اولم نبود که ا یو سع دمیکش قیدور شد و رفت سمت چپ..نفس عم ازم

 ..میافتین ریدم رو داشتم تا گخو یمواقع هم روش ها نجوریا ی..برامیشد

 

به طرفم  کیبرداشتم سمت درختا چند تا شل زیمتوجه من نشده بود..خ یکردم..هنوز کس یانبار حرکت م وارهیبه د دهیسمت راست..چسب رفتم

 ..کردم نی..پشت درخت کمدمیشد که سرمو دزد

 ..دیچیپ یگوشم م یکرد و صداش تو یبت مدرخت اصا یبه بدنه  یزیت یشد با صدا یم کیکه به طرفم شل ییها گلوله

 ..رو در اوردم میس یب
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 ..!؟یشنو ی..صدامو مزیچنگ-

 ....صداتون رو واضح دارمسییبله ر--

 ..نکنن..تا ینیبه بچه ها بگو عقب نش-

 

ردم و از همونجا اونطرف رو ک نیکم شونیکیدرختا رد شدم..پشت  یبرداشتم و به سرعته باد از البه ال زیگوشم رد شد..خ خیدرست از ب ریت هی

 ..دمییپا یم

 

 .. سیی..رسییر--

فهم  ری..تا خودم دستور بدم..شدیکن ینم ینیعنوان عقب نش چی..به هگمیم یچ نیدادم..تند گفتم: گوش کن بب رونیحبس شده م رو ب نفس

 ..شد؟

 ..سییچشم ر--

 ..اوضاع چطوره؟-

 ..نشده هم کم یکیاز اونا  یشدن ول یتا از بچه ها زخم 2-

 ..بذار انیفقط اماده باش و به دستورام عمل کن..بچه ها رو هم در جر-

 ..سییچشم ر--

 

 ..دیاز پشت بلندگو به گوشم رس ییکه صدا بمیرو گذاشتم تو ج میسیب

 ..رونیب دیایسرتون و ب یرو دی..به نفع خودتونه..دستاتون رو بذاردیکن میبهتره خودتون رو تسل--

 

اگر توسط  ی..حتدندیکش یبودند که بدون اجازه م نفس هم نم دهید میتعل یکنند..افراده من جور یهم عمل م هیبق یگفت نوی..اره خب تو اهه

 ..کردند یم یچیدادند و نه از دستورات سرپ یشدند نه گروه رو لو م یم کهیت کهیت نیمخالف

 ..کنه میتسل تونه اونها رو وادار به یکرد م یفکر م دیبا دو کلمه تهد نیحاال ا و

 

 ینیچن نیموارده ا یکه پشت درخت بود رو حرکت دادم..شاخ و برگ ها رو کنار زدم..اسلحه ها اونجا بودند..برا یپوزخند برگشتم..سنگ بزرگ با

 ..میخبر داشت انیو من و شا کیاونها فقط افراد درجه  یجاسازشون کرده بودم..از جا نجایا

 

 ..هیاز ثان یتار و مار کردن دشمن..اون هم در کسر یبرا هیهماته اول..اسلحه و نارنجک..در کل مکنترل
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 ..زاتشیقدرتمنده من بود..با تمومه تجه یاز اسلحه ها یکیاوردم.. رونیرو ب ستولیپ یاسلحه  ی جعبه

 ..بود کیشل یو اماده ش کردم..از قبل پرش کرده بودم واالن هم اماده  رونیاوردمش ب عیسر

 ..کنم نشیگزیتونستم جا یم عیسر یلیلوله رو داشت..و خگ 12 تیظرف خشابش

 

رفتم  یمحتاطانه به طرف درخت نباریمهمات و ا ی..دوباره سنگ رو گذاشتم روبمیج یاز نارنجک ها رو هم برداشتم..کنترل رو گذاشتم تو یکی

 ..بود سیبه افراده پل کیکه نزد

 ..گرفتند یمن رو نشونه م میشد مستق یکه به سمتم م ییگلوله ها کیمن بودند و با شل متوجه

 ..کنم شونیراه یدادم..خوب نبود دست خال ینشونشون م دیبودند..با دهیارشام رو ند یریهنوز نشونه گ یول

 

 ..دمیسرمو دزد عیسر یلیشد..خ کیخم کردم..به طرفم شل یامد..سرمو کم یم یراندازیت یحرکت ماندم..هنوز هم صدا یچند لحظه ب تا

رو به  رمیکردم و در همون حال مس کیتند و فرز به طرفشون شل یحرکته حساب شده ول کیبودم وقتش بود..با  دهیرو سنج تیموقع که حاال

 ..کردم یطرف انبار ط

 ..تار و مارشون کنم یتونستم تا حدود یبود و تا به اونجا م ادیم باهاش ز فاصله

 

 نهیزم نیا یبود و من هم تو یخوش دست یکردم..اسلحه  یم کیبه طرفشون شل یاگلوله  کیماشه گذاشته بودم و با هر ت یو رو دستم

 ..رو داشتم یکاف یمهارتها

 

 ..کردم شتریگلوله درست از کنار بازوم رد شد و چون فاصله ش باهام کم بود بازومو خراش داد..از درد ناله کردم و سرعتم و ب هی

 یلیرقمه دست بردار نبودند..خ چی..انگار هومدیهم حالم جا ن قیبا چندتا نفس عم یحتزدم.. یشدم..نفس نفس م یانبار مخف وارید پشت

 ..دیخب..خودتون خواست

 ..یخراش کامال سطح هینبود.. یمهم زیبازوم نگاه کردم..چ به

 

 ..؟یشنو ی..صدامو مزیچنگ--

 ..صداش به گوشم خورد نکهیلحظه سکوت بود..تا ا چند

 ..سییصداتونو دارم ر--

 ..اع اونطرف چطوره؟اوض-
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 ..سییر ستیخوب ن--

 ..میکن یرو اجرا م 3شماره  ینقشه -

 ..کنم ی..االن با بچه ها هماهنگ مسییچشم ر--

 

 ..زنگ زدم انیرا در اوردم و به شا همراهم

 ..الو..آرشام--

 ..د؟یدر چه حال-

 ..کرد یکار شهی..نم ادهیتعدادشون ز--

 ....زنگ زدم تا به شما هم اطالع داده باشممیکن یرو اجرا م 3 شماره یدستور دادم نقشه  زیبه چنگ--

 ..یباشه..موفق باش--

 ..نطوریشما هم هم-

 

 ..لب هام نشست یرو یقطع شده بود..بچه ها کارشون رو بلد بودند..پوزخنده مرموز یراندازیت یصدا

 ..دروش نصب شده بو شگرینما هیقرمز با  یتا دکمه  3رو در اوردم...فقط  کنترل

 

کردند..انگار تعجب کرده بودند و به اوضاع  ینم یحرکت یبودند ول کیشل یبه اونطرف انداختم..اماده  ینگاه میدستم تکونش دادم..ن یتو

 ..مشکوک بودند

 

 اول رو فشار یبودند..نگاهم رو بهشون دوختم و دکمه  فیرد یبه ظاهر خال یدرخت بشکه ها ریرا به سمت چپشون دوختم..ز نگاهم

 ..انفجار اطراف رو پر کرد بهیمه یدادم..صدا

دونستن که انفجار سوم تو مرکز و  یهمهمه افتاد...با انفجار دوم که درست سمت راستشون بود اوضاعشون بدتر شد..حتم داشتم م نشونیب

 ..شهیبودند انجام م ستادهیکه ا ییدرست جا

 

کار شده  نیزم یکه بمب تو نباریسوم رو فشردم و ا یو برگشتن عقب..دکمه  نناشوینشستن تو ماش یداد..همگ ینیدستور عقب نش فرمانده

 ..ستیامن ن نجایکردم که ا یمطمئنشون م دیبود منفجر شد و اطراف رو گرد و خاک پر کرد..با

 

 ..و رفتم جلو بمیج یکردند..کنترل رو گذاشتم تو یصحنه نگاه م نیبه ا ی..با خوشحالرونیب ختنیها ر بچه
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 ..فشرد تیداشت..دستمو با موفق یبرق خاص ی..چشمانش از خوشحالستادیکنارم ا انیشا

 ..مینکرده بود ششیکردم جواب بده..چون تا حاال ازما ی..فکر نمیکارت حرف نداشت پسر..تو معرکه ا--

 

که  یتیموفق یعنی نیجواب داد و ا یلبود..و دهیاجرا نرس یخودم بود و تا به االن به مرحله  ی دهیا نیگفت..ا ینگاهش کردم..درست م مغرور

 ..از آنه من شده بود

 

 ..خوشحالم آرشام یلیخ یکن یم یو با من همکار یتو گروهه من هست نکهیاز ا--

 ..انیشا یاقا نطوریمن هم هم-

 

 ..سرش را تکان داد یتمندیلبخند رضا با

 ..!شده؟ یدستت چ--

 ..ستین یمهم زیچ-

 

 ..ستیامن ن نجایا گهی..دمیظر من بهتره محموله رو انتقال بدبه اطراف انداختم: به ن ینگاه

 ..ذارنیبرامون به پا م نیهم ی..برامیکن یاز دست داد..اونا هم حتم دارن که محموله رو منتقل م دیگردن ..زمان رو نبا یاره..مطمئنم باز بر م--

 ..نقشه دارم هیمن -

 

 ..مکالماتمون بشه یه نتونه متوج یتا کس میدو از افراد فاصله گرفت هر

 ..!آرشام؟ هینقشه ت چ--

 بمونیتو جاده که اگر خواستن تعق میاز محموله رو هم بفرست یخال نیماش هیبه محموله ها و  میها رو مختص بد نیاز ماش یکی ستیبهتر ن-

 ..شون باشه درسیتو د نیکنن اون ماش

 ..!م؟یکنه رو چطور رد کن یکه محموله ها رو حمل م ینیماش-

 ..رهیتونه ردشو بگ ینم یشناسم که مطمئنم کس یرو م یریمس هینداره..من  یاون با من..مشکل--

 

 ..باالخره جوابم رو داد یداره..ول دیترد یکنه و کم ینگام کرد..معلوم بود داره فکر م یکم

 ..سکهی..در هر صورت رستین یخب..چاره ا اریبس--

 ..دمیمن دستورشو م-
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 ..شهیشب معامله انجام مکارو بکن..ام نیهم--

 ..!م؟یکجا منتقلشون کن-

 ..شهی..معامله هم همونجا انجام میهست که تو االن توش اقامت دار ییالیجا همون و نیبهتر--

 ..!هستند؟ یمورد اعتماد یادما-

 ..زد یرو حرفشون حرف شهیکه نم ییشک نکن..از اون گردن کالفتا--

 

 ..زدم و سرمو تکان دادم پوزخند

 ..نظر داشتند ریاالن هم ما رو ز نیهم دینبود..شا یادی..فرصته زمیبار زد قهیدق 30رو در ظرف مدت  لهمحمو

از انبار نگه  رونیرد گم کردن بود ب یدوم هم که واسه  نینباشه..ماش دیتو انبار که تو د میرو برد رهیکه قرار بود محموله توش قرار بگ ینیماش

 ..مینگ و خاک پرش کردپر از س یها یو با گون میداشت

 

 ..رفت شیطبق نقشه پ زیچ همه

****************** 

 ..برپا شد یمهمان

 ..شد ییراینحو ازشون پذ نیبهتر هی انیبودند هم حضور داشتند..از طرف شا انیشا یکه طرف معالمه  یگروه

 .. خوشحال بود دیجد تهیموفق نیاز ا انیمعامله شد و شا محموله

 

 ..خودش برگزار بشه یالیتو و یبا شکوه یمناسب مهمان نیداد به ا دستور

 

 پنجم فصل

 

 " دالرام "

 

 ..بود اینگاه به صفحه ش انداختم..پر هیزنگ خورد.. لمیکه موبا ییلباسشو نیتو ماش ختمیر یلباسا رو م داشتم

 ..بود با حوله خشک کردم و جواب دادم سیکه خ دستامو
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 ..دار هیسالم بچه ما-

 ..الو؟ یجمله بگ نیا یزنم به جا یزنگ م یبار شد وقت هیهر مار..سالم و ز--

 ..سر اسم و رسمت رمیباره م هیچرا بگم الو؟.. گهید ییدونم تو یم یخب وقت-

 ..!دار اره؟ هیالبد اسمم بچه و رسمم ما--

 ..قااااایدق-

 ..مرض--

 ..!؟یهم دار یقیرف هیافتاده  ادتیشده بعد از چند هفته  یدارررررم..چ-

 ..شلوغ بود وقت نشد بهت بزنگم یباور کن مسافرت بودم..اونجا هم سرم حساب--

 ..باشه بابا باورکردم..چه خبرا؟-

 ..د؟یخر میعصر دنبالت با هم بر امیزنگ زدم بگم ب یچیه--

 ..تونم ینم ینه .. جونه پر-

 ..گذره یخوش م گهید ای..ب؟یباز تو بهونه اورد--

 ..!دوسر چکار کنم؟ وهیبا د-

 ..!اوه اوه مگه برگشته؟--

 ..شبید نیاره هم-

 ..!نگفت؟ یزیچ--

 ..رونینگاهه چپ بهم انداخت بعدم خبر مرگش رفت تو اتاقش..صبح زود هم زد ب هی دهیداره بگه؟..هنوز از راه نرس یچ-

 ..داره ییعجب رو--

 ..اوهوم..سن جده بابابزرگه منو داره اونوقت-

 ....حاال بخوریاز اون خراب شده..گوش نکرد نرویصد بار بهت گفتم بزن ب--

 یم یرو دو دست ابونیکنار خ یها یاشغال دون دیکردم که با یرو ول م نجای..من اگه اایزن یرو هوا م یحرف هی یتو؟!..اهلل بختک یگیم یچ-

 ..دمیچسب

 ..من شیپ یاومد یخب م--

 ..!ون؟ریبابات جفتمون رو بندازه از خونه ش ب گهیهه..که دو روز د-

 ..ستیهم ن ایاونجور گهید--
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 ..شهیاونجا باشم؟..نم یخوام باشه..اصال تا ک ی..منت باال سرمه و منم نمیحاال هرچ-

هم  الشیخ نیع یکن یتر و خشکش م یساله دار 3کنه؟.. یم نکارویبا پرستارش ا یذارن..اخه کدوم ادم یاونجا سرت منت نم نکهینه ا--

 ..ستین

 ..نبودم دنیکوزت در حال شستن و ساب نیاگر بود که االن ع-

 ..یبکن شویکلفت نکهینه ا یباش شیمراقب سالمت یدار فهیتو فقط وظ--

 ..هاف هافو بگو رهیپ نیبه ا دیبا یکیدونم.. یمنم م نویا-

 ..!بگم؟ امیمن ب یخوا ی: مدیخند

 ..ایکرده ب یادیاگه سرت به تنت ز-

 ..نه هنوز --

 ..پس خفه-

 

 ..میدیدو خند هر

 ..!؟یاالن در چه حال--

 ..تَلَنبار شدش رو اورده واسه منه بدبخت یسال لباس چرکا 1 یشورم..به اندازه  یدارم رخت م یجات خال-

 

 ..ناراحت شده بود شهی..مثل همدیکش آه

 ..زنم تو یم نیهمچ یکن یدلسوز ی..به جونه پر؟یکش یچرا آه م-

 ..با تو بود؟ یصال ککنه تو هم..ا یخواست دلسوز یک یهووووووو--

 ..ادیدستت ب یگفتم گوش-

 ..وقته یلیاومده..خ--

 ..اِِِِِِِِِ..چه زود-

 

 ..دعوته ی..مکث کردم وگفتم: فرداشب مهموندیخند

 ..یکن یحال و هوا هم عوض م هی یریم گهیخوبه د--

 ....دوست ندارم برمستمیاونجور جاها راحت ن-

 ..کنه یمجبورت م یول--
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هم نقش  شتریپرستار و ب هیمسائل حساســـــه..د اخه به من چه..من  نی..اقا رو ا؟یبزنم که چ پیت دیبا ایاشراف نیع شهیدونم..هم یم-

 ..ادم پولدارا لباس بپوشم برم محفله دوست و اشناهاش مانور بدم نیع دیفهمم چرا با یخدمتکار رو واسه ش دارم نم

 

 ..!نکنه بهت نظر مَظَر داره؟ یداره؟..راست ..مگه چه اشکالوونهیکه حرص خوردن نداره د نیا--

 ..سالشه 60: برو گمشو تو هم..طرف دمیخند بلند

 ..سالته 22خب تو هم --

 ..!؟یتفاوت رو حس کرد-

 ..هیلیخ یلیاره خداوک--

حداقل چند سال از خودم  دی..عشقه من باستــــمیعاشقش هم ن نجاستیبه کنــــار مشکل ا ناشی..ادا در اوردمو با ناز گفتم: حاال ادمیخند

 ..طلبه یخوره..خاک م یبه درد من نم گهید نیقرن..ا هیبزرگتر باشه نه 

 

 ..!؟یمرگشو دار ی: خاک تو سرت..ارزودیغش خند غش

 ....اون یرو نداشتم..حت یمرگه کس یوقت ارزو چینه..من ه یکنه و..ول ی..اخم و تخم مکنهیم تمینه..درسته اذ شییجمع کردم: خدا لبامو

 ..!؟یافت یم ادشیهنوزم --

 ..!بره؟ ادمیاز  دیها..بابام بوده..با یا وونهیزدم: د پوزخند

 ..نداشت بده یکرد..جواب سکوت

 

 ..برسم میمن برم به کار و بدبخت گهیخب د-

 ..نکن تیاذ ادیخودتو ز یباشه برو..ول--

 ..رونیب ندازتمیبهش عمل کنم..نکنم م دیبا دهیمگه دسته منه؟!..دستور م-

 ..ه؟یانقدر عوض--

 ..؟یندار یفراتر از تصورت..خب کار-

 .. و گفت:نه رونیداد ب نفسشو

 ..ی..فعال بایاوک-

 ..یبا--
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 ..رو قطع کردم یگوش

 یکردم: خاک تو سرت دالرام که انقدر تو سر یلب با خودم غرغر م ریز ییلباسشو نیچپوندم تو ماش یکه لباسا رو با حرص م همونطور

 ..یخور

 

 ..ایحرف بشنوم  دیبا ایهم دارم؟.. یا گهید یلب گفتم: مگه چاره  ریاشپرخونه نگاه کردم..ز واری..مات به دستادیاروم اروم از حرکت ا دستام

کردم مجبور بودم کاراشم انجام بدم..به  یم یزندگ نجایشدم..فقط چون ا ینم ریحق یالاقل اونجور نجایتونستم بهش فکر کنم..ا ینم یحت

 ..شد یکردم چ یفکر م ی..چیوان پرستارش استخدام شدم ولعن

 ..رمیگ یم میمنه و خودمم براش تصم یزندگ نی..ارمی..من راه خودمو مستین مهم

 ..کنه ینم بیع یکار از محکم کار یشده بود..ول نکهیذهنم..با ا یلب تکرار کردم تا بشه ملکه  ریبار ز چند

 

 ..نه اب شهینه واسم نون م االیفکر وخ نیبرم به کارام برسم که اوسرمو تکون دادم.. دمیکش یقیعم آه

**************** 

 ..بود تو هم انگار ارثه بچه هاشو کوفت کردم دهیاخماشو کش شهیبرگشت خونه..مثل هم عصر

 ..اب به من بده وانیل هی--

 

د..رفتم پشت در اتاقش..خواستم در بزنم که صداش باعث شد نبو یاب برگشتم تو سالن..ول وانیتکون دادم و رفتم تو اشپزخونه..با ل سرمو

 ..کرد یداشت خفه م م یاون لحظه حسه فضول ی..اهلش هم نبودما..ولسمیناخداگاه فالگوش وا

 

 ...........زنم یسر م امیخب فردا م یلیبگه..........خ یزیزنگ به من بزنه..........خفه ش کن..نذار چ هیبهش بگو --

 

 نکهیمنظورش از ا ی..ولستمیخوبه گفتم اهلش ن الیخ ی..حاال بدمیشن یحرفاشو م شترهیکاش زودتر اومده بودم..الاقل ب ینگفت..ا یزیچ گهید

 ..!بود؟ یک "خفه ش کن "گفت

 

 ..به در زدم یا تقه

 ..تو ایب--

 ..کرد یرو تماشا م رونیپشت پنجره نشسته بود و ب شیصندل یباز کردم و رفتم تو اتاق..رو درو
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ش رو اورد جلو  دهی..دست چروکیهمچنان خشک و جد یفروغ شده بودن ول یکه در اثر کهولت سن ب یی..چشمادیدست سف کی یموها

 ..رواز دستم گرفت وانیل

 

 ..و ازش گرفتم وانیابشو بخوره بعد بزنم به چاک..ابش رو که خورد ل سادمیوا

 ..نشد؟ یبرکه خشک و سرد گفت: در نبوده من خ رونیبرم ب خواستم

 ..نداره یبه تو ربط یدلم گفتم شده ول تو

 ..نه-

 ..خورم پس اماده ش کن یخوام استراحت کنم..امشب زود شام م یم رونیخب برو ب یلیخ--

 

 ..اهی..نوکره بابات غالم سدمییهم سا یرو دندونامو

 ..باشه-

 ..یبر یتون یم--

 

 ..بود نیکاش فقط هم یشدم..حاال ا یاز دستش راحت م یرجو هیکاش  ی..ارونیاز اتاقش اومدم ب یحرف چیه بدون

 ..!خوره؟ یم نویا یاز اب در اومد..چطور ینمک..بدون روغن..چه اشغال ی..بیمیرو اماده کردم..طبق معمول رژ شامش

 

اروم و  شهیوردن..مثل همکرد..اروم نشست پشتش و شروع کرد به خ ینگاه م زویداده بود و م هیاماده کردم و صداش زدم..به عصاش تک زویم

 ..سرو صدا یب

 ..د؟یندار یبا من کار-

 ..نه تکون داد یبه نشونه  سرشو

 ..ریشب بخ-

 ..هم نداشتم ینگفت..توقع یچیه

 

 ..خورد یزیشد چ یکه نم یریپ نیا یخورده بودم وگرنه جلو یزیچ هی..خوبه قبال رونیاشپزخونه اومدم ب از

 .. ز تو قفل کردمتو اتاقم ..مثل هر شب درو ا رفتم

 ..!نگاه به اطرافم انداختم..حاال چکار کنم؟ هی کالفه
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 ..ستیحسش ن الیخ یبخونم؟..ب کتاب

 ..شمیبدتر م گهید یافسردگ یخفن رفتم تو حال و هوا شینجوریتو فاز اشک و اه هم رمیگوش کنم؟..نه بابا م اهنگ

 ..ستیمنتظرم ن یهم کس ایدناون  یول هیراحت شم هان؟..اره خب فکر خوب رمیبرم بم اصال

 ..بتمرگ کم زر بزن پس

 ..یبرم مهمون کهیمرت نیبا ا دیکردم که با یرو تخت..به فرداشب فکر م نشستم

 ..!شه؟یتموم م یکابوس لعنت نیا یخسته شدم..ک گهی..دحانهیوق شنهاداتیهرزه و پ ی..نگاه هایمصنوع یلبخندا بازم

 مویزندگ نطوریاومدم تا به االن که دارم ا ایبه دن یکنم..از وقت یم یعذاب زندگ یساله دارم تو 22!..شد؟ دیکه موهام رنگ دندونام سف یوقت

 ....آهومدهیروزه خوش به منه بدبخت ن هی..کال دمیادامه م

 ..!کردم؟ یچکار م دیکرد..با یخوره افتاده بود به جونم و ولم نم نیع زیچ هیهم که  حاال

 

 ..ریکن..بشور..بساب...بم زیو هزار کوفت و زهرمارش..شراب سرو کن..غذا اماده کن..خونه رو تم یشدم ساق یگرفت من م یکه م یمهمون

 ..هیمن نکبت هی..چقدر زندگاَاَاَاَاَه

 منیصد پله بدتر از شکنجه شدنه..ا یانجام بد لتیرو بر خالفه م یکار یبخوا نکهیزجرکش نشه..ا ینجوریا یول رهیبم افتهیدفعه ب هی ادم

 ..گهیروشه د هیو به  گهیجوره د هی یشکنجه ست..ول یخودش نوع

 ..خوابم برد یک دمینفهم نکهیبا خودم غرغر کردم و اه و ناله سر دادم تا ا انقدر

 ..کردم یخوندم موهامو هم خشک م یلب واسه خودم اواز م ریاومده بودم و همونطور که ز رونیحموم ب از

پاش لبه گورمونده بود  هیبود و  ریپ نکهیخودش بود..با ا یموهام ثابت موند..از همونجا گفتم: بله!!..صدا یوله روبه در خورد..دستم با ح یا تقه

گفتم..همه رو مو به مو انجام  یکه برات اوردم رو بپوش..فراموش نکن چ یهمون لباس--داشت.. یمحکم و پرغرور یبازم صدا یول

بگو "گفت  یمواقع م نجوریا شهی..همدمیصداش رو نشن گهیباشه ..د-دادناش شروع شد.. ریباز گ..رونی..نفسمو محکم دادم ب؟یدی..شنیدیم

 یزیبه چ یوقت یاونم مجبور شد دست برداره..ول نکهیبار نرفتم تا ا ریکردم و ز یشدم بگم..چند بار سرسخت یو من هم مجبور م "چشم

 یم دیبا یمهمون یکه برا یدادم..نمونه ش امشب و لباس یانجامش م دیبال باگشت و اال و  یاز حرفش بر نم یجور چیه گهیشد د یم شیریس

و  یلباس مجلس هیموهام شدم ..رفتم طرفش..تو کاورش بود و گذاشته بودمش رو تخت..کاور رو برداشتم..فوق العاده بود.. الهیخ ی..بدمیپوش

از جنس ساتن به دور  ینوار همرنگ لباس ول هیکار شده بود.. یا شهیو ش ینقره ا یش سنگ ها نهیقسمت س ی..رونیبلند به رنگ سرخه اتش

 یکردم برام عاد یکار م ششیمدت که پ نیبرهنه بود..ا مهیشونه ش ن یداد..قسمت رو ینشون م کتریکمرش دوخته شده بود که کمرمو بار

حال هر بار  نیرو شونه هام..با ا نداختمیشال م هیت در هر صور یکرد..ول یهم نم یقبرام فر گهینباشم..د دهیپوش اشیمهمون یشده بود که تو

خوام مثل عروسک تو دستات باشم و تو باهام هر  یتونستم بهش بگم نه..بگم نم یکاش م یخوردم..ا یشدند حرص م یم رهیکه مردا بهم خ

تخت برداشتم..دامنش  یباس رو از روکردم..ل یم نکارویکه حتما ا دش یم ی..اگر عملنیکاش بود هم یفقط ا ی..ولیبکن یخوا یکه م یباز

نقابه براق و سرخ  هیهم روش بود به همراه  ریشال از جنس حر هی..رینقص بود و چشم گ یب زشیبود..همه چ یپف داشت و پرنسس یکم

گشاد  ایکوچولو هم تنگ  هی یهم قالبه تنم بود و حت صافانه..ان ایتو تنم اندازه ست  نمیبب نکهیهمرنگ لباس..قبال تنم کرده بودم..فقط واسه ا

بعد جوابه خودمو با تشر  یکنه؟!..ول یواسه م خرج م ینجوریبه من نظرمَظر داره که ا یریپ نیخودم گفتم نکنه واقعا ا شیلحظه پ هینبود..
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 یه نکهیزد نه ا یتا االن مبود که  یداشتم..خب اگر حرف کبابابزرگته بعد بخواد بهت نظر داشته باشه؟!..بازم ش ی..جایدادم برو بابا توهم زد

بزنم و تو چشم  پیت ینجوریداشت که براش ا یلیچه دل گهیرفتناش منو هم دنباله خودش راه بندازه..د یو مهمون اشیمهمون یهر بار واسه 

 یلندم رو ازادانه روب یکه نرمال باشه..موها یحد رکردم ..د شی..ارادمیرس یم جهیکردم کمتر به نت یدر موردش فکر م شتریب یباشم؟!..هر چ

از  یداشت تره ا یا شهیقرمز و ش یها نیکه نگ یسره نقره ا رهیگ هینداشت..فقط با  زایچ نیبه اتو و فر و ا یازیشونه م رها کردم..مواج بود و ن

اماده کرده بودم رو هم  که از قبل یو شال قرمز دمیپوشلباس  یاز کنار بستم..مانتوم رو رو رهیانگشتام گرفتم و با همون گ نیموهام رو ب

پاشنه بلندم رو  یمشک یها رو بپوشونه..کفشا یرو شونه هام که هم به لباس بخوره هم برهنگ ندازمیانداختم رو موهام..بعدم م

ار شده هم که از بغل روش ک ییها نینگبود و  نیبا رنگ لباسم داشت..مخصوصا چند تا از بنداش که به رنگ قرمز اتش یجالب ی..هارموندمیپوش

 ی..تورونیواز اتاق رفتم ب میدست فیگردن و مچ دستم زدم..حاضر و اماده بودم..نقاب رو گذاشتم تو ک ریعطر به ز یوقرمز بودند..کم یبود نقره ا

 خهیت که م!..اگر بهت نظر داش؟یکرد یم هاشتبا یدیسر تکون داد..به خودم گفتم د تیبهم انداخت و با رضا یتفاوت یهال نشسته بود..نگاهه ب

کردم  یم یلجباز لیشده بود..اوا یبرام عاد گهیست..شونه م رو انداختم باال و دنبالش رفتم..د گهید زهیچ هیشد پس حتما قصدش  یم کلتیه

 دعوت یمهمون نیگفت به ا یم تاکه  یجلوه کرد..جور یکامال عاد زیکم کم برام شد عادت وبعد هم همه چ یدادم..ول یو گوش به حرفاش نم

 یقبول م دیرفت خب با یحرف تو گوشش نم ینداشت..وقت یا دهیفا یتونستم بکنم؟..لجباز یگفتم باشه..چکار م یم یایباهام ب دیوبا میشد

هم فال بود و  یبد هم نبود..به قوله پر نیگرفتم همچ یبولهوس رو فاکتور م یبده مردا یگذشت..اگر نگاه ها یهم بهم بد نم ییجورا هیکردم..

اجباره..زود --بزنم؟!.. دیحتما با-!..؟یچرا نقابت رو نزد--ساختمون ترمز کرد.. یاشا..**************************جلوهم تم

 میخاکستر یبود..چشما یخوشم اومد..واقعا عال یلیکه به خودم نگاه کردم خ نهیدرش اوردم و رو صورتم بستم..تو ا فمیباش..به ناچار از تو ک

 یاز خدمه ها یکیخورد  یلباسش بهش م یمرد که از رو هیشدم.. ادهیدادن..همراهش پ یب خودشون رو نشون مخو یلیازپشت نقاب خ

اشراف زاده ها..اگر بابام  نیداشتم..شده بودم ع ی..با فاصله ازش قدم بر منگیو ببره تو پارک نیرو ازش گرفت تا ماش چیخونه باشه سوئ نیهم

داد هنوزم  یکه بهم م یکیرک یگوشم بود..فحش ها یداد و هوارش هنوزهم تو یافتادم..صدا ادشیز شناخت..با یعمرا نم دید یم نوهم م

خودم خودمو ازار بدم؟..تو  هودهیافکاره پوچ و ب نیداشت که بخوام با ا یلیبهش فکر کنم..چه دل دیداد..سرمو اروم تکون دادم..نبا یازارم م

 رشونیکه ز بایسرسبز و ز یبه اطرافم انداختم..درختا یزدن..نگاه یبودن و گپ م ستادهیو زن انبود..فقط چند تا مرد  یخبر هک الیو اطهیح

شب و حالله درخشانه ماه درش افتاده  یاهینقشه س ییبایاستخر بزرگ قرار داشت که به ز هیشده بود..اونطرفتر  یگل کار فیبه رد فیرد

کنند ست..عجب  رهیکه توش کار شده بود خ یبلند و پر نقش و نگار یا سنگ بود..ستون هانگاه کردم..نماش تمام الیو بهبود.. بایبود..واقعا ز

 یبودند..با ظاهر ستادهیسالن ا یو جوون گوشه به گوشه  ریپ ی..زن ها و مردهادهیو اتو کش کیتو..به به چه خبرررره..همه ش می..رفتهییجا

شد..اَه..چه حوصله سر بَر..با  یتکرار م ایمهمون یبرنامه و صحنه ها تو همه  نی اسالن مشغوله رقص بودند..کال طههم وس ی..گروهکیفخار و ش

کرد..انگار دخترش بودم که  یاون با همشون اشنا بود و گرم برخورد م یشناختم ول یرو هم من نم هی..بقمیکرد کیچند نفر اشنا سالم و عل

دختر خونده م  "داد  یباهاش دارم با لبخند و پر غرور جواب م یچه نسبت من دیپرس یکه ازش م ی..هر کتمذاش یم یهمراهش پا به مهمون

داشت که منو با خودش به  یلیشد تا سرحده مرگ تعجب کنم..من نه دخترش بودم و نه دخترخونده ش..پس چه دل یکه باعث م یزی..چ"

 شی..اون که داشت با کنار دستمیبود ستادهیا دیت مرکز داز سالن درس یکنه..گوشه ا یرفو رو به همه منو دخترخونده ش مع ارهیمجالس ب نیا

که  یمردانه حاضر در سالن بودم..آ مهیهرزه و مستق ینگاه ها دنهیو صد البته به دوش کش هیزدنه بق دیکرد..منم مشغوله د یخوش و بش م

 یبسه..ول یکرد یچشم چرون یسالمت هر چ بندازم کف دستشون بگم برو به ارمیخواست چشماشونو با ناخنام از کاسه در ب یچقدر دلم م

جالب  یلیمردا نه..خ یحضور داشتن به صورتشون نقاب زده بودند..ول یمهمون نیا یکه تو یزنان یشد..تعجب کرده بودم ..همه  یکه نم فیح

ساله که  40 بایمرده تقر هیدم..زد نگاه کر یو باهاش حرف م ودب ستادهیکه کنارش ا یاصرار داشت نقاب بزنم..به مرد نیهم یبود..پس واسه 

که نگاهش به  یداد..با لبخند درحال یبا نگاهش درسته ادم رو قورت م یشده بود..جذاب نبود ول دیش سف قهیکنار شق یاز موها یمقدار کم

 نیا ی..ولریخودتو نگ باش و انقدر یبهم گفت عاد گاهکه با همون ن یکم حرفه بهمن جان..نگام کرد..جور یلیمن بود گفت: دختر خونده ت خ

بود..جوابش  شیادیز نمیبسنده کردم..هم یمصنوع یبشم و باهاشون گپ بزنم..فقط به لبخند یهر ننه قمر زونهیرفت که او یتو کتم نم گهید

 شهیدم..همدا یگوش م شیتکرار یبه حرفا یتفاوت ی..با بستیخب..زود جوش ن یول هی..دختر خوب ومهربوننطورهیهم شهیرو داد : دالرام هم
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کردم..از بس  یم ایمهمون یتو همه  شهیکه هم یکنم..کار دایکردن پ زیانال یسوژه واسه  هیبه اطراف انداختم تا  یگفت..نگاه یم نویهم

 گهیتونستم بکنم؟!..د یم مگههم  گهی..کاره دمیشد سرگرم یم نیو ا رمینظر بگ ریکه حرکتاشو ز یکیگشتم دنبال  یرفت م یحوصله م سر م

 یهمپا هیاونو نداشتم..ادم  یبازم حوصله  ی..ولدمیرقص یکم مثال م هیدر حاله رقص و  تهیجمع نیرفتم ب یشدم م یحوصله م یب یلیخ

چرا خشک  نایکردم که همهمه ها کم شد..واااااااااا ا یتره بتمرگه سره جاش..اطراف رو نگاه م نینداشته باشه همون سنگ یدرست و حساب

 یبه پله ها..وا دمینگاه هاشونو دنبال کردم و رس ریبرق گرفتشون؟!..مس یزن بودن..نکنه دسته جمع اشونیشتریعده که ب هی.شدن؟!..نه همشون.

 ایخوابم  ای!..خدارد؟ک یچکار م نجای..زبونم بند اومده بود..خودش بود..اره..خوده خودش بود..انیکه..ا نی..انیخدااااااااا..قلبم اومد تو دهنم..ا

مجعد و  یو موها یبود..کراوات صدف یهم که به تن داشت مشک یراهنیپ ی..حتی..سِت کت و شلواره خوش دوخت به رنگ مشک!دار؟یب

تر  یداشت که جد شیشونیرو پ یدور اطراف سالن چرخوند..اخم کمرنگ هیونافذش رو  یمشک یرو به باال شونه زده بود..چشما شیمشک

بسته بود..اصال باورم  خیکه تن و بدنم  یتعجب کرده بودم..جور گهید زهیچ هیمن از  ی..ولهی.مثله بقداشتم. یداد..چشم ازش بر نم ینشونش م

اومد..محکم و با  نییاز پله ها پا یشناخت..با ژسته خاص ی..خدا رو هزار بار شکر که نقاب به صورتم داشتم..وگرنه حتما منو منجاستیشد ا ینم

رفت..با  رونیب الیتوجه به مهمونا از و یاومد ..جذاب بود..ب یانصافا بهش م ی..ولدیبار یبشر م نیا یر تا پامغرور..اصال غرور وتکبر از س ینگاه

..اِِِِِِِِِِِ..با تعجب یسر و صداها از طرف خانماست؟!..عجبا..ول نیا شترهیب یعنی..همهمه ها از سر گرفته شد..دمینفس راحت کش هیرفتنش 

خب چه  -..شهیاونجا برگزار م ی..مهمونرونیب میشدن..کنار گوشم گفت: بر یخارج م الی!..همه داشتن از ورن؟ینگاه کردم..کجا دارن م ونبهش

رفتن قسمته  یبگذرون.. همگ ریامشب رو بخ ای..با حرص لبامو رو هم فشار دادم و همراهش رفتم..خدامیادامه نده..بر--هم.. نجای!..همه؟یکار

بزرگ و باز که دور تا  یلیخ یفضا هیکردم پشت ساختمون خوشگل تر و دلبازتر از جلو باشه.. یش..فکر نمرو با نجااااای..اوه اوه االیو یپشت

 لهیوسا زیهر م یبودند که رو دهیچ یصندل زویمختلف کاشته شده بود..درست کنارشون با فاصله م یگل در رنگ ها و نوع ها یدورش بوته ها

که خوب  یدنینوش یها شهیاز اون قسمت قرار داشت که روش پر بود از ش ییانتها یرست نقطه بزرگ هم د یلیخ زیم هیا بود..یمح ییرایپذ

 گاهشونیتو جا عیشربت و نوشابه بود..گروه ارکستر سر گرشید یمین یو در کل مشروب هست..ول نیاز اونها شراب وشامپا یمیدونستم ن یم

 زهایاز م یکی..همراهش رفتم و پشت دنیوسط و دو به دو شروع کردن به رقص ختنیبلند شد مهمونا ر کیموز یکه صدا نیقرار گرفتن و هم

تو چشم بود..مخصوصا که جنس دامنه  یادیمهمونا معذبم کرده بود..لباسم هم ز مهیگاه و بلکن مستق یگاه و ب ینگاه ها ینی..سنگمینشست

نقابم  یخودشو داشت..حت یجا گهیلباس که د یشده  یسنگ دوز ..قسمتهدیدرخش یم ییبایبه ز ییایاون نور کم و رو یلباسم براق بود و تو

 یحت یساده تر بپوشم..ول زِیچ هی ذاشتیکاش م یرو گرفته بود..ا ایلیچشمِ خ یدرخشندگ نیو ا دیدرخش یهم براق بود..در کل سر تا پام م

تاپ و شلوار  هی ایفوق العاده باز به تن داشتن  ینه ت مین هی ایبود..همه  دهینپوشکس مثل من لباس  چی..هامیاون هم دوست داشت به چشم ب

فکر  نیتاج کم داشتم..از ا هیبود من بودم..فقط  دهیمهمانها لباس پوش نیپرنسس در ب کیکه همچون  یتنها کس یتاپ و دامن ..ول یحت ای

ست..اره خب..همه  تهیهمه ش فرمال نای..اریه خودت نگنزن دختر...انقدرب ی..فانتزنمتو فازه توهم دالرام خا یلبخند زدم و تو دلم گفتم باز رفت

که برن  یشدن نه خودم و باطنم..ا یم کلمیو عاشقه قد و ه دنید یشدن همه ظاهرمو م یم رهیهم که بهم خ ییمردا نیبود..ا یش ظاهر

بود..چه از  نشونیهمه مرد واقعا جذابتر نیا نیکردم..ب داشیگشتم که باالخره پ ی..دنبالش مدیکاو یگمشن همه از دَمممم..نگام اطراف رو م

رقمه  چیه خودشویرو بشه تحمل کرد اون غروره ب شیبود المصب..بخوره تو سرش.. هر چ ستی..در کل بافهیچه ظاهر و ق کلیو ه پینظره ت

!..سرمو چرخوندم و به بهمن ؟گهیکسه د هی ایقد و باال  خوش یجنابه مغرورالسلطنه  نی!..اه؟یک ی..کنجکاو بودم بدونم صاحب مهمون شهینم

زد و گرمه صحبت بودن..باز رفتم تو  یچشم چرونه حرف م ارویحواسش به من نبود..داشت با همون  یبتونم ازش بپرسم ول دینگاه کردم شا

..دختره یخال لبخنده خشک و هیاز  غیدر یکنن..ول یو دارن خوش و بش م ستادهیدختره خوشگل و قد بلند کنارش ا هی دمینخه شازده که د

به دخترا  یبود؟!..حت یک گهید نیپوزخند هم رو لباش نبود چه برسه به لبخند..ا هی یبده ول لشیلبخند تحو هی نیداد ا یداشت خودشو جر م

 یبه طرفش م یکردن و گاه یم اشبا حسرت نگ گهید یدخترا نکهیکنه..اخه با ا یفرق م هیکردم اون دختر با بق یهم توجه نداره..حس م

دونه انگور گذاشتم دهنم..اومممم چه  هیکردن.. یکوفت م یدنیگرفت..داشتن با هم نوش یم لیاون فقط همون دختر رو تحو یرفتن ول

..المصب قده زاجهمزه و تلخ م یب یمردا نیبهتر از ا یبش رهینداره تو خ یبیشده بود..ع رهی..رفتم تو کاره پرتقاله که بدجور بهم خنهیریش

افتاد روم..قلبم  هیسا هی امیکندم تا از خجالتش در ب یننداختم و برش داشتم..همونطور که داشتم پوستشو م نیبود..روشو زمهندونه درشت 
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گفتم که  شیاخ هیبود  ستادهیکه کنارم ا یا بهیفرده غر دنیبا د یو دلهره اوردم باال ول دی..با خودم گفتم البد خودشه..نگاهمو با تردختیر

 یخوش پوش بود و به روم لبخند م ااااریساله ..بس 25 ای 24جوونه  هیانداختم.. ینگاهه سرسر هی..به سر تا پاش دیبود نشن یبل ریخداروشکر ز

 سادهیطلبکارا باال سرم وا نهیتنده ادکلنش دماغم سوخت..ع یاسپرت..از بو یفشن کرده..کت و شلوار نوک مداد ی..موهایزد..چشم و ابرو مشک

همه پرتقال چشم  نیخواد..وا خب ا ی..البد بنده خدا پرتقال مدیصورتم چرخ یدستم به رو یگفت..نگاهش از پرتقاله تو ینم یچیبود و ه

 تمشرش کم بشه پرتقاله پوست کنده رو گرف نکهیخوام کوفت کنم خب..واسه ا یسرم م ریدونه که تو دسته منه بدبخته ؟!! خ هی نیدوخته به ا

عقب..اگه چشمش دنباله  دمی..مردد دستمو کشینه مرس--پرتقال..-!..؟یگفتم: بفرما..با تعجب: چ لکسید..رجلوش..چشماش از تعجب گرد ش

-..چارهینه!..حرصم گرفت..انگار منگول بود ب --!..ن؟یخوا یم یزیچ-خرمگس باال سرم ظاهر شده؟!.. نهیع یپس واسه چ ستیپرتقال ن

 دینستیوا نجایا گهیبدم د دیدسته من دار یگفتم اگه طلب-من من کرد:نه!..چطور مگه؟!..بدبخت مات موند.. دمیبهش توپ نی!..همچ؟یطلبکار

خنده..چشمام گشاد شد..چقدر  ریبعد غش غش زد ز یخب..لحنم پر از تمسخر بود..اولش با تعجب نگام کرد ول دیش ینکرده خسته م ییخدا

 ی..حت دیبه سمتمون چرخ انیکه نگاهه اطراف دیخند یبلند م !..انقدره؟یواسه چ گهیت د ندهخنده..خب دررررد..خ یهم بلند م

 شمیم عیبودم که هر جا برم سر ییپررو یبه اون چه؟!..من از اون مهمونا یمغرورالسلطنه..با اخم زل زده بود به ما..اوه اوه انگار بدش اومد..ول

داشت  گهیخودشو جمع و جور کرد..د یکه خنده هاشو کرد کمبه اون چه..خوب  گمیم عیسر مهارثه بابا نجایصاحب خونه..حاال هم انگار ا

شده بود گفتم: نه..بازم تعجب  یکه پشت نقابم مخف یبا اخم ی..ولنی!..چه مودب..افرنم؟یکنارتون بش شهیم--بست.. ششویرفت که ن یابروش م

 دیکَنه رو هم سف یها..رو هیشیری!..عجب س؟هیکس یجا--م رفتار کنم؟!.. لهپسرخا نهیهرهر توقع داشت باهاش ع هی!..با ؟یکرد..پس چ

زد..درست  یپوش حرف م کیخانمه متشخص وش هیداشت با  نباریکرده..مجبور شدم دروغ بگم تا بره رد کارش: بله!..به بهمن نگاه کردم..ا

تونم ازتون  ی: م دیش چرخمزاحم نگام به طرف ی..با صدادبو زونینشسته بود و به سر تا پاش طال و جواهرات او یصندل یکناره ما رو

 شهی..اره خب اولش با رقص شروع مدمی: رقص..تازه منظورشو فهمدیخنگا گفتم: کجا؟!..خند نی!..عد؟یکن یدرخواست کنم که من رو همراه

نه رقص بلدم و بهش کردم وگفتم: متاسفم من  ور یجد یلیخ نیهم یبعدش هم..بلــــه!!..واسه  گهیزنه که عمرا بتونه بزنه..د یبعدم مخمو م

 ستمیواسه مخ زدن؟!..د اخه من از اوناش ن ی..بدجور خورد تو پَرِش..به درک..دنبال دخترستمیهم ن یخوب ینه دوست دارم فعال برقصم..همپا

وته اب بودم درخواستا ازم شده بود ف نیا زرفته بودم و ا یکه مهمون ی..انقدرنهیزد قصدش هم یش داد م افهی.. بگرد دنباله اهلش..قپیخوش ت

گفت و رفت اونطرف..با چشم دنبالش  "با اجازه" هیلب  ری.. ز شیشونیاخمه کمرنگ نشوند رو پ هیگذره.. یم یکه االن تو سرش داره چ

 نجوریبرام رو شده و ا شونکه چند تا دختره جوون دورش نشسته بودن..ناخداگاه پوزخند زدم..خوبه دست یزیسمت م رهیداره م دمیکردم..د

..زوج زوج رفتن وسط و اروم شروع کی..چه رمانتیشد..اوخ تیال کینوا بودم که موز یتو سرشونه..مشغول خوردنِ پرتقاله ب یدونم چ یقع مموا

..هه..من و چند نفر از دکر دایجفته خودشو پ نمی..نگام به بهمن افتاد که دستِ اون خانمه رو گرفت و با لبخند رفتن وسط..ادنیکردن به رقص

دفعه متوجهش شدم..همون دختره مو بلوند و  هی..میکرد ینگاه م دنیرقص یکه م ییبه اونا میو داشت میخودمون تنها نشسته بود یفایهم رد

گاه با تکون  هکرد..اون هم اروم و گ یدختر کنار گوشش بود و زمزمه م ی..نرم واروم..لبادنیرقص یقد بلند رو تو اغوشش داشت و داشتن م

 نیهم بود تا االن با ا خی..ایشد..بابا غروررررت تو حلقم کوتااااااه ب ینم دهیاز لبخند رو لباش د یبازم اثر یکرد ول یم دییو تادادنِ سر حرفاش

من قرار  یرو به رو کهحاال اون بود  دنیچرخ یزنم..وقت یهمه ناز وعشوه اب شده بود..انقدر محوشون شده بودم که حواسم نبود دارم لبخند م

 یلبخند اروم اروم از رو دمیخودم د یرو رو مشینگاهه سرد و مستق یصورته خندونه من ثابت موند..وقت یو رو دیود..نگاهش چرخگرفته ب

دونم چرا گرمم شده  یکردم..نم یخودم حس م ینگاهش رو رو ینیهنوز سنگ یسرجام نشستم..ول خیعصا قورت داده ها س نیلبام محو شد..ع

هم از  شیکه دفعاته پ ارمیرو به سرش م ییهمون بال میمن ک دیترس نداره فوقش هم فهم ی..ولدمیهم ترس دیونم..شاد یبود نم جانیبود..از ه

گوشه  هی..هر دو رفتن و دیگفت که نگاهشو از روم برداشت و چرخ یدونم دختره تو گوشش چ یدست و پنجه م نوشه جان کرده بود..نم

 یدر اوردم و به صفحه ش نگاه کردم..فرهاد بود..با لبخند از جام بلند شدم و رفتم ال به ال فمیتو ک زنگ خورد..از لمیموقع موبا وننشستن..هم

قلوپ از  هیزد ..  یشربت هم برداشتم..المصب با اون رنگه درخشان و سرخش بهم چشمک م وانیل هیدرختا تا جواب تلفنشو بدم..سر راه 

خوبم..چرا --!..ال؟یخ ی..حاال چرا ب؟یتو خوب یمرس-..؟ی..خوبالیخ یسالم خانمه ب--م فرهاد..الو..سال-تلفن رو دادم.. جوابشربتم خوردم و 

با --ام.. یشربت..تو مهمون وانِ یبه ل-..دی..اونم خنددمی!..خند؟یبه چ--دستم بند بود..-کردم.. یداشتم قطع م گهی!..د؟یجواب داد ریانقدر د
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 یگیم یچ هیکجا برم؟.. رونیخب نرو دختر خوب..پوزخند زدم: بعدش که انداختم ب--..اره..بازم منو دنبال خودش کشونده-!..ست؟یرئ

 یعرض--باشه؟.. گهی: دستت درد نکنه..امره ددمیمن..درش طاق به طاق به روت بازه..خند یخونه  ایگفت: خب ب یو به شوخ دیها..خند

اصرار  شهیکرد..هم یم یتصادف فوت شده بودن..اون هم تنها زندگ هیرش تو مادرم بود..پدر و ماد ییدا سر..فرهاد پدی..بلند خندوونهید-..ستین

هر  یدوست نداشتم سربارش باشم ومردم برا نکهیکردم..هم درست نبود هم ا یم نکارویعمرا اگر ا یکنم ول یاون زندگ شیداشت که پ

نگه..منم با خنده در جوابش  یزیچ یکس گهیکنم که د یبرم عقدت م یبهم گفت: م یوخبار به ش هی ی..حتارنیناجور در ب یدوتامون حرفا

شد و  ی..لبخندش اروم محو میگفتم: پ نه پ همه کسه من یم یگفت: من هر کسم؟!..وقت ی..اونم م شمیگفته بودم: من زن هر کس نم

با هم  ینبود..از بچگ یم جدکدوم از حرفا چیکردم و ه یم یشدم..باهاش شوخ یمعذب م ییجورا هی..اون موقع منم نیینداخت پا یسرشو م

بعد از  یها هم کمرنگ تر ..ول تیمیصم جهیبعد از مرگه مادرم رفت و امدا کم شد و در نت ی..ولمیبود یمیصم ییجورا هیو  میبزرگ شده بود

به االن پر کرده بود و  برادرمو تا یداشتم..چون جا تشبرادر دوس هی..مثل میکرد یاون اتفاق باز هم من و فرهاد مثل گذشته ها گرم رفتار م

-!..؟یداشت یالو..نه قطع نشد ..خب کار-دختر؟!..الو..قطع شد؟!..دالرام..حواسم جمع شد.. ییالوووووووو..کجا--نبود.. یبابت ناراض نیخودشم از ا

 شهی..همیستیم نوقت مزاح چی..تو هم هستیمن که ن یمهمون-برس.. تی..بروبه مهمونشمینه فقط خواستم حالتو بپرسم..مزاحمت نم -

..تماس ری..شب بخنطوریتو هم هم-..ری..مواظب خودت باش..شبت بخدمیکرد وگفت:باشه..خوشحال شدم صداتو شن ی..سکوت کوتاهیمراحم

 هردو  ِ"اخ  " یصدا کههوا برگشتم  یعقب رفتم و بعد هم ب یقلوپ از شربتم خوردم..هنوز خنک بود..کم هیقطع شد..دکمه ش رو زدم و 

بود و نگام  نییشده بود رو کت و شلواره خوش دوختش..مات مونده بودم سر جام..سرم پا یخودش بود..نصفه شربتم خال یدر اومد..واااااااااتامون 

بلندش رو  یهانفس  یشد..جرات نداشتم سرمو بلند کنم..صدا ینم دهیبود د یچون رنگ کتش مشک یبود..ول سیبه لباسش که از شربت خ

هم  یبود و به تند انینما یش به خوب نهیس یاز دکمه هاش باز بود .. عضله ها یکیش که  نهیس یشد رو قفسه  دهیاروم کش..نگام دمیشن یم

گردنش  یمختلف هم به رو یبا نقش و نگارها بیبه صل هیگردنبند شب هی..هیعصبان یلیخ یعنی نیخدا ا یشد..وا یم نییباال و پا

 یدر برم؟!..فکش منقبض شده بود و دندوناشو رو یپنج تن..حاال کدوم وَر اااااایصورتش دوختم.. یبه روداشت..باالخره جرات کردم و نگاهمو 

خالص و نافذ..زبونم  ِیزد..مشک یم شیچشماش که ادمو ات یزد..وا یم یبه سرخ ی..صورتش کمرونیداد..رگه گردنش زده بود ب یهم فشار م

 یکه از صد تا صدا دیلب غر ریز نیهمچ ی..اصال حواسم نبود..من..صداش بلند نبود ولی..وادیبخشب..ب-به زور بازش کردم.. یبند اومده بود ول

گفتم ساکت شو..خفه  --بلند.. بایتقر تی..من..با عصبانیو..ول-..ستین حیبه توض یازیبســـه خانم..ن--بلند هم بدتر به تن و بدنم رعشه انداخت..

شدم و  ریرو که به خودم زدم باز ش بینه نیباهام برخورد کنه..انگار ا ینجوریکه بخواد ا دمید ید نمبازم کارم رو در اون ح ی..ولمخون گرفت

و از پشت نقاب زل زدم تو چشماش که  سادمیجرات نداشت بهش پرخاش کنه..صاف و صامت وا یکه کس یبرگشتم به جلده دالرامه اصل

: درست دی..توپستیبرخورده شما اصال درست ن نیگفتم که از عمد نبود..ا -و سرد .. ی..جددیکش یم شیالمصب وجود هر کس رو به ات

بدونم من  شهی!..پس مست؟یرفتارم درست ن دیگیو م دیستیا یرو لباسم..بعد هم جلوم م دیکرد یشربتتون رو خال وانی!..خانم محترم لست؟ین

کارو با  نیهم یکیاگه  یلیبهش بگم؟!..خدا وک یکرد..حاال چ یم انیب یوسرد و جد ناریا یداشته باشم؟!..همه  یبا شما چه رفتار دیاالن با

 حیحساس بودم..ترج زایچ نینداختمش سطل اشغال..کال به ا یکردم م یدادم مچاله ش م یروزنامه باطله از وسط جرش م نهیکرد ع یمن م

برام  یلیکه بهم زد وحشت کردم: صدات خ یازحرف ی.. ولنشده برم رده کارم..خواستم از کنارش رد شم 3 نیاز ا شتریدادم جوابشو ندم و تا ب

من  یول -کردم اروم باشم.. ی..خودمو نباختم..سعــــدی..فهمیکه بدبخت شد یاشناست..با وحشت به رو به روم نگاه کردم..خاک تو سرت دل

که  دیکش یسوت هم نم 3صورتم بود وگرنه به نقاب به  نیکرد..خداروشکر ا م..مشکوک نگادمیتا حاال شما رو ند یکنم..حت یفکر نم نطوریا

خودم  یتموم مدت نگاش رو رو یگذشت..ول ریخدا رحم کرد و بخ ی!..فقط سرمو تکون دادم و زدم به چاک..وا؟یمطمئن--شدم.. یرسوا م

 هیشدم که خواننده  یه م..بازم داشتم کم حوصلستنین دهانگار حاال حاالها شام ب یگذشته بود..گشنه م بود ول قهیکردم..چند دق یحس م

رو  شیکم هیهم از همه مدل  یعاشقه رقص بودم..تا حدود شهی..همزززززمیکه قر تو کمرم فراووووونه ..برم اون وسط بر یاهنگه شاد خوند..وااااا

..البد رفته رخت و دمیند..مغرورالسلطنه رو یبه خودم بدم..شلوغ شده بود حساب یتکون هیرفت برم اون وسط  یبلد بودم..االن هم دلم ضعف م

..خرامان خرامان رفتم دیارز یم ی..درسته تا مرز سکته رفتم و برگشتم ولیریحالشو بگ دهیکه چقدر حال م یکنه..وا شوعوضیلباسه شربت

و وادار به المصب اهنگش بدجور ادم ی..ولمشد یکه داشتم خفه م ادیز تی..انقدر اون قسمت نور کم بود و جمعدنیوسط و شروع کردم به رقص
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خوشگله  یاخمالو ی کهیخوش شانس بودم به اون مرت یلیبزنم که بهتر بود..تهش هم خ دیملت و د نمیگوشه بش هی نکهیکرد..از ا یرقص م

 یه اتو حاله خودش بود .. عد یک هرتونستم ازادانه برقصم .. یباز بهتره..جا کم بود نم نجایکردم..هم یجذابه سگ اخالقه مغرووووور برخورد م

و  دنیرقص یها هم که مشروب نخورده بودن سرحال م یکردن..بعض یم هیرو تخل شونیمست کرده بودن و داشتن با رقص و حرکاته تند انرژ

نشدن دو تا ناز  یا عُقدهبود که بچپم تو بغلش تا محضه  یاومدن..منم که کال مستمع آزاد .. نه مرد یدخترا هم تو بغله مردا ناز و عشوه م

دستش رو کمرمه..بعد هم  یکیدفعه حس کردم  هیکردم که  یم ریخودم س یخواستم..تو حال و هوا یم نکهی..نه اامیه هم براش بوعشو

.. تند مهمردونه ش نگاه کردم..چه خوش فر یشد..اول به دستا خیخدااااا..مو به تنم س ایدستاشو از پشت اورد جلو و دور شکمم حلقه کرد..

لبخند بزنه با اخم زل زده بود  نکهی..خودش بود ..بدون اهیعجب کس یعنی..هیعجب خر یواااااااااا دمیکه د هیش کدوم خرخود نمیبرگشتم تا بب

مجسمه صاف تو بغلش بودم..محکم منو به  نهیزل زده بودم تو صورتش و چشماش..ع یو منگ و مات و مبهوت و کال همه چ جیتو چشمام..گ

کردم  یدارم..فکر نم یقو یحساسم وحافظه  یلینشناختمت؟!..من رو صداها خ یو خشن گفت: فکر کرد یگوشم جد ریفشار داد و ز ودشخ

داد که  ی..انقدر کمرمو سفت فشار مسمیتونستم وا ینم یبرام نمونده..حت یجون گهیکردم د یباشه..واقعا جالبه..حس م نجایمالقاتمون ا نیسوم

 یداغش پوست صورتمو م یفشرد و نفس ها یداشت..منو به خودش م یجب زوربشه..ع ریهر ان خورد و خاکش مداد یاحتمال م

صورتم برداشت.. قلبم  یحرکت از رو کیشد که..نقاب رو با  یچ دمیبود..نفهم خکوبیچشماش م یسوزوند..نگاهم از پشته نقاب با ترس تو

 رهیو نافذش که مشکوفانه تو صورتم خ یمشک یو چشماوجودم شده بود چشم و زل زده بودم ت یبسته بود..همه  خیزد..تنم  یدهنم م یتو

 یگوشم گفت: کجا؟!..التماس نکردم ول ریز یبود ..خواستم خودمو بکشم عقب که با پوزخند محکمتر منو به خودش فشار داد..خونسرد و جد

تفاوت از  یب قتی..در حقشمینم یزیچ الهیخ یوقت ب چینه..من ه--شو.. نم الهیخ یاروم گفتم: بذار برم..اصال گذشته رو فراموش کن خب؟..ب

کردم گوشم از  ینفسش انقدر داغ بود که حس م یکرد..وا یگذرم..لباشو به گوشم چسبونده بود و با حرارت نجوا م ینم زهایچ یلیکناره خ

و اصال حاله  چارهیودن به منه ببا هم هجوم اورده ب ی..همگ یغهم حالم داغون بود..ترس و دلهره و..حسه دا یسوزه..از طرف یحرارتش داره م

در حاله خرد شدن بود..و تنه لرزونم که تو اغوشش اروم و  رومندشین یبرهنه م تو دستا ی..شالم کنار رفته بود و بازوهادمیفهم یخودمو نم

..به رمیم یکه دارم م یواکردم.. یحلقم حس م یو ضربانش رو تا تو دیکوب یم م نهیوار خودشو به س وانهیقلبم که د یقرار نداشت..از طرف

جون تو  یعروسکه ب هی نیتونستم جُم بخورم ..ع یبود که عمرا نم دهیسفت منو چسب نیرقصه..همچ یداره باهام م دمیخودم که اومدم د

 یگفت: م لکسی!..ر؟یکن ی..چکار مید..دار-گوشم بود.. ریداد..سرش هنوز هم کنار سرم و لباش ز یدستاش بودم و اون منو حرکت م

 یعنیشدم.. یحال هی شیرسم..بعد..از کالم سرد و لحن جد ی..فقط ساکت شو..بعد به خدمتت مسسسسسیه--اما..-!!..میرقص

ش..به  نهیسرو نشناخته..دستامو به زور اوردم باال و گذاشتم رو  یکنم..هه..هنوز دل ی!..عمرا..بخواد چپ قدم بذاره قلمه پاشو خورد مدم؟یترس

فاصله..انگار با چسب چسبونده بودنش به من..نقابم دستش بود و تو همون حالت نرم و اروم منو به  متریلیم هیاز  غیدر یعقب هولش دادم ول

که  میرقص یجلوش م یخواستم جور یماهره..اگر م یاون معلوم بود از اون هفت خطا یکردم..ول ینم یحرکت چیداشت..من که ه یرقص وا م

هم  یتونستم..از طرف یخواستم و نه م ینه م یهفت جد و ابادش هم اون لحظه رو فراموش نکنن..ول چیکه هنره و خودش  ادشیعمر داره  تا

..سکوت کرده بود..چرا اغوشش یبا حرص گفتم: ولم کن روان یرو ازم گرفته بود..اروم و لرزان ول یبود و توانه هر کار دهیکنه بهم چسب نهیع

 فهیظر یانگشتا نیو مردونه ش ب دهیکش ی..بازوم..ارنج..و..مچ دستم و دراخر انگشتادیکش نییه م به پاشون ی!..دست راستشو از رورمه؟انقدر گ

 رشینذاشت..انگار اس یول ارمیب رونیخواستم دستمو از تو دستش ب یمن قفل شد..دستش صد برابر از اغوشش داغ تر بود..باز هم تقال کردم..حت

کنه..اره..داشت  یم یدستم باز یکننده..حس کردم داره با انگشتا وونهیبود..د یجور هی..حالم دمیشن یرو هم نم کیموز یصدا یشدم..حت

 یکرد..حت یکه باهام م ییکه دستش داشت و کارا یکه اغوشش داشت..حرارت ییشد..گرما یکرد..بدنم کم کم داشت شل م یکارو م نیهم

 قیدرک نکنم..چشمام رو بستم..چند بار پشت سر هم نفس عم بودند که حال و روزه خودمو دههرمه گرم نفس هاش هم باعث ش

..با وحشت چشم باز کردم ..همزمان برم گردوند و حاال پشت به اون ختیدفعه منو از خودش جدا کرد..قلبم ر هینداشت.. دهی..اَه..فادمیکش

گردنم  یگذاشت رو شکمم و صورتش رو تو گود که تو پنجه هام قفل شده بود وبود..دست راستش ر دهیهمچنان بهم چسب یبودم ول ستادهیا

هم که  یبر حسبه ابرو و ابرودار نهیبب نیمن و با ا شهینم دایهم پ یکی!..ست؟ین ینور چی!..چرا هکه؟یانقدر تار نجایا یچرا فضا ایفرو کرد..خدا

شد..همه دست به دست هم داده  یرعکس مب نایکدوم از ا کیعمرا اگر  دکه خوش شانس لقبه من بو ییخب از اونجا یشده بکشه کنار..ول
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؟!..چرا ولم  زمیتو سرم بر ی..چه خاکستیخدا اصال حالم خوب ن ی..دسته خودمم نبود..وارهیازم بگ یحاله حساب هیمغرورالسلطنه  نیبودن که ا

 یدختره  یکن یمن بلند م ی!.. دستتو رو؟یکن یم شیزخم و یکش یآرشام چاقو م یبه رو--گوشم زمزمه کرد.. ریز ضیکنه؟!..با غ ینم

سر و  یب ی بهیدختره غر هیچه برسه به  دهیاطرافش هم نم یادما نیتر کیبه نزد یرو حت یجرات نیکه چن یاحمق؟!.. اهانت؟..به من؟!..کس

 وونهی..د؟یگیم یردا یچ-!..ه؟یمنظورش چ دمیفهم یبودم..نم دهیترس ییجورا هی..از حرفاش تیدختر..چه با خودت و چه..با زندگ یپا..بد کرد

!..محکمتر منو به خودش فشرد..اخ ؟یخوا یاز جونم م ی..چیبشه..ولم کن روان یاونجور یهم کردم حقت بوده..خودت خواست ی!..هر کار؟یشد

هم  یوقت هگیادامه داد: در اصل هنوز شروع نشده..د یخفه شو..هنوز کارم باهات تموم نشده..پوزخند زد و با لحن خاص-بود.. ییدلم..عجب وحش

از  ی..برگشتم تا هر چستمیپاشنه بلندم معجزه بود که تونستم با ی..پرتم کرد..به موقع خودمو کنترل کردم..با اون کفشایاماده شدن ندار یبرا

 نینم با ازد؟!..او بشیکجا غ یعنی..نیزم..نه..انگار اب شده و رفته بود تو دمینبود..با تعجب اطراف رو کاو یبارش کنم ول ادیدهنم در م

که  یمتنوع یبه غذاها یرو بااااااش..چه کرررردن..داشتم با حض و خوش نجای..به به امیشام بود زیسرعت..*****************سر م

ما  یعنی..سادمیوا امتوج خیگفت؟!..س یم ی: آرشام بهت چدمیگوشم شن ریبهمن رو درست ز یکردم که صدا یگذاشته بودن نگاه م ریمس یرو

 یهم نم نییصاحاب پا یطولش دادم ..ب یلقمه کم یجوجه چپوندم تو دهنم..به بهونه  کهیت هینگاش کنم  نکهیبود؟!..بدون ا دهیرو د

گفتم:  ار..به ناچستیانگار دست بردار ن ریکرد..نخ ی..با اخم نگام مسادهیهنوز کنارم وا دمیرفت..باالخره با نوشابه ردش کردم..برگشتم د

داشت..از اون فاصله متوجه شده  ییگفت؟!..چشمام گرد شد..عجب چشماااا یم یگوشت چ ریز--اد..منم قبول کردم....درخواست رقص دیچیه

 یکرد..حاال اون بود که با تعجب نگام م یم فی..داشت ازم تعریچیدستپاچه بشم گفتم: ه ایهول  نکهی..بدون امیزن یبا هم حرف م میبود ما دار

دختر..هه..اصال  هی..با دهیاز آرشام بع--دوخت.. زیم یشده؟!..پوزخند زد و نگاهش رو به باال یدرسته..مگه چ-رد؟!..ک فیآرشام از تو..تعر--کرد..

 گهید وضنداد..در ع یاره..چرا باور کردنش براتون انقدر سخته؟!..اخم کرد و جواب-!..؟یباور کرد..تند نگام کرد و گفت: راستش رو گفت شهینم

که  ییجا زیکرد انقدر تعجب داشت؟!..به سر م یاگر هم م ینکرده بود ول فیوت کرد..وا چرا تعجب کرد؟!..درسته تعرنگفت و مطلقن سک یزیچ

 یخوردن..گه گاه دختر تو گوشش پچ پچ م یبود و هر دو اروم غذا م ستادهینگاهه بهمن بود نگاه کردم..خودش بود..کنار همون دختر ا ریمس

دونه کدومو بخوره..همه شون هم خوشمزه بودن..زرشک پلو با  ی..غذاها رو بچسب..به به..ادم نمیدل اااالیخ یداد..ب یو اونم سر تکون م کرد

کار رو  نی..همیکم بخور هیاز هر کدوم  دهیم یکه چه حال یپلو با گوشت..سوپ..کباب..جوجه..وا یمرغ..چند جور ساالد..خورش فسنجون..باقال

کم ساالد  هیشد..فقط  یم دایپ ییبشقاب که توش همه جور غذا هیشد.. یزیتو بشقابم..چه چ ختمیکم ر یلیمقداره خ هی..از همه ش کردمهم 

شروع کردم به  زیتوش..همونجا کنار م ختمیساالد ر یبرداشتم وکم کیظرفه کوچ هی..زمیبشقاب جا نشد بر نیکم داشتم که متاسفانه تو هم

 دهیکه جو یکوچولو کباب هیذاشتم به شکمم بد بگذره..داشتم  یرشک پلوشونوووووو..کال نمخوردن..اومممم.. فسنجونش حرف نداشت..به به ز

قلوپه  هیلطفا..به سرفه افتادم.. دیبشقابِ بزرگتر هم هست..تعارف نکن --..دمیاز پشت سر تو جام پر ییصدا دنیدادم که با شن یبودم رو قورت م

 رهیصورتم خ یبود و نگاهش تو ستادهی..برگشتم و نگاش کردم..پشت سرم با پوزخند اشدم ی..داشتم خفه م ی..واوردمبزرگ از نوشابه خ

رو تار  خودشونیاخمه برق اسا اون لبخنده ب هیزدند با  یها هم که به روم لبخند م یکردن..بعض ینقاب نداشتم و مردها ازادانه نگام م گهیبود..د

گذاشتم دهنم وبا ولع خوردمش..نگاهش پر از تعجب شد..با لبخند لقمه م رو قورت جوجه  کهیت هیچشمش  یجلو ییروکردم..با پر یو مار م

ظرفه  هیتو  زمینشن..مجبور شدم ساالدمو بر تیکه مهموناتون انقدر اذ زیسر م دیذاشت یبزرگتون رو م یدادم و گفتم: خب از اول همون بشقابا

 نجوریکال خصلته من بود..ذاتا هم نیکرد..ا یگفت و فقط با تعجب نگام م ینم یچی..هشمیکه ممنونتونم م دیاریب دی..حاال اگه لطف کنگهید

 یرو کم شیدنینوش وانیبودم..ل نیتو کاسه ش..خوب و بد هم ذاشتمیدونه تپــــل م هی دیکش ینم هینداخت..به ثان یم کهیبودم..طرف بهم ت

 قهیشد تو  یخال شیدنیشد طرفه من که همزمان نصف نوش زیخ میکرد ن ریبه پاش گ یزیچ هیانگار  کهقدم اومد جلو  هیتو دستش تکون داد..

نکنه..تو جام اروم باال  تمیاذ شیسیلباسمو گرفتم جلوم که خ ی قهیحد و اندازه ش باعث شد مور مورم بشه..هول شده بودم.. یب یخنک یم..وا

 گهید یانداختم..ول ینگاه به اون عوض هینگاه به خودم و  هی.با اخم بود نثارش کردم. قشیال یلب هر چ ریچه سرده..ز یشدم..واااااا یم نییو پا

لباس  نیزد؟!..غذام که کوفتم شد حاال با ا یم بشیغ هویهم جنِ بوداده..د اخه چرا  دیشا ایزده بود..روحه سرگردانه؟!.. بشینبود..مثل اونبار غ

کارش از قصد  نیکردن..حتم داشتم ا یم تمیشده بودن و اذ سیخ یدنیاز نوش یهام که حساب نهیس صابود..مخصو عیضا یلیچکار کنم؟!..خ

م ..فعال وقته  قهیتو  قیبشه رو من..اونم دق یخال وانشینشده بود که نصف ل زیخ مین دیانقدر شد یدونم..ول ی..نمیهم اتفاق دیبوده..شا
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اتاق نداشت ؟!..تند  هیخراب شده  نیروم رفتم تو ساختمون..ا..ارمیبه سرم بگ یگل هی ستیحواسش ن یتا کس دینبود..با زایچ نیفکرکردن به ا

رو  دمیبود..دستمو کش کی..بازش کردم..تاررهیت یدره قهوه ا هیکردم.. داشیگشتم که باالخره پ یاتاق م هیو دنبال  دمیچرخ یتند دور خودم م

 نهییا یراست رفتم جلو کیتو اتاق  لِیاطرافم و وسا توجه به یکنم..در و بستم و ب دایبرق و پ دیتا کل دیطول کش قهی..چند دقوارید

 پیکه تو اتاق بود..با هزار مکافات و تقال ز یو نازکمو پرت کردم رو تخت رینبود در و قفل کنم..شال حر ادمی..انقدر هول شده بودم که ستادمیا

برداشتم و شروع کردم به  زیم یاز رو یدستمال کاغذ هی..نییپا دمیشکمم کش یتا رو قط..فاوردمی..کامل از تنم در ن دمیکش نییلباس رو پا

شدم..لباسم رو  الشیخ یبوش نه..ب یرفت ول یم نیاز ب شیسیسرخ شده بود..خ دمیشد..پوست سف ی..المصب پاک هم نم یدنیپاک کردن نوش

رو لباسم تا  ندازمیم نویکردم..هم یم پیکلباسم  یشونه ها و قسمت جلو ور دیشال بود..با نیراه هم نیکنم..بهتر شیتونستم کار یهم که نم

کرده بود رو من..چرا  یخال وانشویبود..المصب انگار کل ل سیخ یداد..هنوز کم یمشروب م یچکار کنم؟!..بو نیلکه ش معلوم نباشه..حاال با ا

دفعه در  هیبودم که  یدنینوش یسیخ بردن نیاز ب یدر جدال برا چارمی!..همچنان با دستمال و پوست ِ بشه؟یکشم پاک نم یدستمال م یهر چ

شال  عیو با ترس پرت شدم عقب که قلبم اومد تو دهنم..به پشت افتاده بودم رو تخت..تند و سر دمیکش غیج نیاتاق طاق به طاق باز شد..همچ

 چیکرد..تو نگاهش ه یو نگاه مبود و من ستادهی..تو درگاه ادبو شیروم و دستامو هم گذاشتم روش که معلوم نباشه..خوده عوض دمیرو کش ریحر

خدا  ی..واستادیلحظه ا هی یشد خوند..در اتاق و که پشت سرش بست چشمام از ترس گرد شد..به طرفم که قدم برداشت قلبم برا یرو نم زیچ

 یچ یعنی..نگاهش رنگ گرفت..مرموز بود  ورو لباش جا خشک کرد  یخوش شانس..کم کم پوزخنده مرموز یچقدر من بد شانسم و اون عوض

خودمو  یچشمام دوخته بود..کم یش رو تو رهیبود..نگاهه خ خکوبیصورتش م ی..نگاهم وحشت زده روستادیتو سرشه؟!..روبه روم..کنارتخت ا

دستش بود..هر  تو ریحر یهنوز گوشه  یرو تو دستش گرفت.. فصل ششممحکم نگهش داشتم..مکث کرد..ول ریحر یکه گوشه  دمیعقب کش

ش نکرد..اب دهانم رو با وحشت قورت دادم..چشمام گشاد شده بود..نکنه خر بشه کار دستم بده؟!..از فکرش هم تا سر حد مرگ رها دمیکش یچ

 ریحر یگوشه  یعقب ول دمیخودمو کش شتریاون به من..ب ی رهیگفت..همه ش سکوت بود و نگاهه خ ینم یچیهراس داشتم..کنارم نشست..ه

 ریحر یاز دستش خالص بشم...از گوشه  یجور چیتونستم ه یبود که نم ادیداشته بود..زورش هم انقدر زدستش و به کمکه همون نگهم  تو

 یم زیخ میشده بود به طرفم اومد..داشت روم ن رهیچشمام خ یگرفت..کم کم همه رو جمع کرد تو مشتش..در همون حال که با اخم تو

دست پامو محکم نگه داشت و  یکیحرفا بود ..با اون  نیاون زرنگ تر از ا ینکنه ول یوشریشد..من که حواسم سر جاش بود پامو اوردم باال که پ

 یخوا یاز جونم م یکه بدجور دردم گرفت..اب دهنم رو با سر و صدا قورت دادم و وحشت زده گفتم: چ یحرکت خوابوندش..واااااا هیبعد هم با 

 دیتاوان..اره با یهم واسه ش کمه..بهتره بگ ی!..تالف؟ی!..پوزخند زد: هه..تالف؟یکن یفتال یجور هی دیکه کارمو با یتهس یا نهی..انقدر ک؟یلعنت

..ترس و وحشت سرتا پامو فرا گرفته دیکوب یم م نهیوار خودش رو به س وانهیشده بود ..قلبم د زیخ میکامل روم ن گهی..دیتاوانش رو پس بد

 شیکردم..منتظر حرکت بعد یتو چشماش نگاه م یرگیهمه استرس تنها با خ نیز ا..ادیلرز یوجودم م یهمه  بودوبسته  خیبود..تن وبدنم 

صورتم خم  یکنم؟!..رو کیکوچ یقبول نکرد پس چرا خودمو الک دیرسما تموم کنم..حاضر هم نبودم ازش معذرت بخوام..شا گهیبودم که د

گوشم  یبود که حتم داشتم پرده  کی..صداش انقدر بلند و نزدمدی..از ترس لرز؟یگرفت یمون لشد..در همون حال بلند سرم داد زد:پس چرا ال

..فقط خواهش کن..بگو..دهنم یکه بلد ی..هر جوریتون یکن..التماس کن تا ببخشمت..هرطور که م یمعذرت خواه--..بگم؟!..یچ..چ-جر خورد..

رو  میکه درش بود یتی!..هه..به کل انگار موقع؟یرت خواه!..التماس؟!..خواهش؟!..معذرد؟ک یبلغور م یچ یعُقده ا ی کهیمرت نیباز مونده بود..ا

خوده تو  کهیبشه؟!..مرت یالتماستو بکنم؟!..که چ امیبرت داشته..هه..من ب االتیشدم و بلند گفتم: برو بابا خ ریفراموش کرده بودم که باز ش

 هیزدم که انگار ارثه بابامو خورده  یسرش داد م نین..همچنه م ییمعذرت بخواد تو دیبا هک ی..حاال اونیدیچیپ یبه پر و پام م ی..هیمقصربود

زدم نگام تو چشماش  ی.. غرورم رو خورد کنه..تموم مدت که سرش داد مرنگیو ن لهیخواست با زور و به کار بردنه ح یبدتر..م یابم روش..ول

که تندتند  دمید یش رو هم م قهینبض کنار شق ی.حتاومد. یخونش در نم یزد یم ارد!..کارم؟یهمه جسارت رو از کجام م نیبود..من موندم ا

رو با  ریو همزمان حر دیدفعه بلند نعره کش هیتو دهنش.. زهیر یشکنه م یکه گفتم هر ان م دییسا یزنه..انقدر محکم دندوناشو رو هم م یم

اوردم و نه حالته  ینه به زبون م یده بودم ول..تو دلم به غلط کردن افتالومدستمو گرفتم ج عیو سر دمیکش غیحرکت از رو بدنم برداشت..ج کی

دخلمو  نجایخواد هم یخدا نکنه م یاورد ..به نفس نفس افتاده بودم..وا رونیب یبیج کهیکوچ یچاقو هی بشیداد..از تو ج ینشون م نویصورتم ا

هر  یهر جا و جلو یفهم یت کرد م مهیق مهیق..حاال که یریت رو بگ واموندهاون زبونه  یجلو یتون ینم قهیدق 2که  یدل یری!..الل بماره؟یب
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 یکاش دستمو نگرفته بود تا اون موقع جلو یو مشکل دار..ا وونهید ونهی..اللخصوص اقایرو به رخ نکش تیمتر 6اون زبونه درازه  یننه قمر

:که دیلب غر ریصورتم..با خشم ز یلو..چاقو رو گرفت باال..درست جمبکن یکار چیذاشت ه یبا گرفتن دستام نم یرو تنم..ول دمیکش یلباسمو م

--..ختیش برق زد..دلم ر غهی..ته؟یچ نیا یدون یخب..م اریدرسته؟..بس ستیهم درکار ن یاره؟..التماس و خواهش یخوا یمعذرت نم

جسور که  دختره هیاز ضرب دسته  یادگاریکه هنوز هم جاش هست.. ی..زخمیکرد یکه اونشب باهاش بازوم رو زخم یچاقو..درست مثل همون

 یم تمیاذ یکه داشت یخوده تو..نبود نی..مگه هم؟یکن یج..جوابتو دادم..چون حقت بود..چرا انکارش م-..دهیرو م یجوابه هر مرد یبا گستاخ

--..نییپا ردتر شد..سرشو او قیبود..پوزخندش عم ونیو نجابتم در م یپاک ی..ناچار شدم اون کارو بکنم..چون پا؟یکرد

سرم داد زد که چهارستون  نیبه..همچ یتو حق ندار-..با اخم نگاش کردم .. ییهم اشنا یواژه ا نیدونستم با چن ی..جالبه..نمنجـــابــت؟!..هه

 یگی: مدیبکنم..غر یحرکت چیشد؟..وحشت زده نگاش کردم ..جرات نداشتم ه رفهمیخواد بکنم..ش یمن حق دارم هر کار دلم م--..دیبدنم لرز

هرزه  ی..اونا از تو بدتر تو از اونا صد پله بدتر..همگدیا گهیهمد نِیزخرفات رو به رخه من نکش..همه تون عم نیو نجابت؟!..ا یپاک

 ینکنه.. ول ینجوریگوشش که باهام ا ریکنه..خواستم محکم بخوابونم ز یاداوریبهت  یکیبهتره  یدون یکه اگر خودت هم نم هیقی..حقاه؟یو..چ

رو به  شی..سردنییچاقو رو اورد پا ی غهی..تالااااای..واوگهیبشه و د کیبا هر عمله من اون هم تحر دمیترس یم نکهیهم دستمو گرفته بود و هم ا

چه  نیا اینبود..خدا دایاحساس درش پ یحت ایلرزش  نیکمتر یبازوم حس کردم..با ترس چشمامو بستم..لحنش سرد بود..حت یرو

 یِبه درخشندگ رونیکه بزنه ب ی..به نظرت خون سرخشه؟یم یچ افتهیروش ب قیه عمخراش هی..اگر دینرم و سف پوست نیا--!..ه؟یموجود

عقب..همونطور دستامو به حالت ضربدر  دمینشد..وحشت زده چشمامو باز کردم..محکم خودمو کش یزیچ یفشار داد ول ی..کماد؟یپوستت م

کردم تو فکرش  یفاصله از من نشست..فکر م نی..دنبالم اومد..با کمتردادم هیتخت تک یبه باال پشتموهام..تو جام نشستم.. نهیگذاشته بودم رو س

 یچاقو؟..فکر نم نیا ای..من ؟ی..از چ؟یکن یچرا فرار م--حاال..در کمال تعجب قصد جونمو کرده بود.. یکنه..ول یکه بخواد بهم دست دراز نهیا

 یو اونور م نوریبا خودش چاقو ا یکه به راحت یک دارم..دخترچاقو هم..ش نیباشه..از ا اشتهد یمثل تو از من ترس یکنم دختره گستاخ

..اونشب ؟یستین نکاری..داد زد: مگه عاشقه ادمیکش غیبهم..صورتمو برگردوندم و ج دی..چسبهیمعمول زهیچ هیهم براش  دنشید یبره..پس حت

 یبرا یباره سومه..پس راه نی..ا؟یدستم فرار کنتا از  یکن ی..چرا تالش نم؟یتشده؟..چرا ساک ی..حاال چیخوب از خودت دفاع کرد یلیخ

تو..تو -کردن..اروم اروم به هق هق افتادم.. سیاشکام صورتمو خ دمیبودم که نفهم دهی..انقدر ترسیخودت متاسف باش یبرا دی..بایبرگشت ندار

و همه کس مشکل داره..و  زیهستم که با همه چ یادم هیم..کال  وونهی..دمیزد: اره..من روان ادی..بدجور بهش برخورد..فرییبه تمام معنا هیروان هی

خوام..حاال برو کنار..بذار برم..به  یکه معذرت م گمیم یدار یدست از سرم برم یباشه..ولم کن..اگه با معذرت خواه-..ییاز اون ادما یتو هم جزو

 یبه شدت متنفرم..ول یساده و منزو یدماگفت: من از ا یجد ی..اروم ولدز یم شیرو ات سمیدستش صورت خ ی..داغدیصورتم دست کش

 نهی..نفسم تو سدیب ره ن ه م دست کش ی..به بازوهارمیگ یم دیتفاوت که اخالق و رفتارت رو ند نی..با ازارمی..از تو بیزرنگ و گستاخ یلیتو..خ

..و باز شتریفشرد..ب یتو دست داشت..کم ازادانه بازوهامو نیهم یتو دستش چاقو نبود..برا گهیهم فشار دادم..د یحبس شد..چشمامو محکم رو

تونم  یم ی..به راحتیهست یخوره ول ی..بهت نمیشکننده ا یلی..ونازک..خفینرم..ظر--دم نزدم.. یکرد..دردم اومد ول شتریهم فشار دستشو ب

گردنم حس  ینفسش رو به رو یسرمو تکون دادم..گرم "نه  " ی..اره؟..تندتند به نشونه ؟یخوا یم نویمشتم خورد کنم..هم یاستخوناتو تو

 دمیکردم و فهم داتیبدون تازه پ نویا ی: برو..ولدیگوشم با خشم غر ریکردم..ز یبود و من حسش م نمونیاون گرما ب یکرد ول ینم یکردم..کار

عنوان ولت  چی..به هنصورتیرایغباشه..در  یدور از هر اتفاق هسر و صدا و ب یتو کار باشه بهتره ب یداری..و اگر دنمتیخوام بب ینم گهی..دییکجا

گفتم؟!..مکث کردم..با سر  یکه چ یدی..شنیخوب جمع کن یلیکنم..پس بهتره حواست رو خ یکنم..تا به التماس نندازمت رهات نم ینم

 دیودم..چکار بادفاع در مقابلش نشسته ب ی..بداز ترس بو یول ختمیر یکاش اشک نم یبودم..ا دهیکردم..هم بغض داشتم و هم ترس دییحرفشو تا

 رونیبلند از اتاق ب یپشتش رو بهم کرد و با قدم ها یحرف چیکرد..بدون ه یازم ساخته نبود..از رو تخت بلند شد..نگام نم یکردم؟..اصال کار یم

پست فطرته نه بدبختا..چشمامو باز کردم..یو تند چشمامو بستم..حالم دگرگون بود و ظاهرم ع دمیکه لرز دیدرو به هم کوب نیرفت..همچ

..نامرده کثافت..سر و وضعمو مرتب نمیباشه که بال بال زدنت رو به چشم بب یجور مینیبب گرویاگر بناست دوباره همد دوارمی..امیعوض

و تا سر و..من نجایا امیو کرد تا ب نکاریاز عمد بوده..ا نکارشیمعلوم نباشه..مطمئن بودم ا ینینوش یم تا لکه  قهی یرو انداختم جلو ریکردم..حر

..خودش میندارم قبول کرد برگرد یحال خوش دیحد مرگ بترسونه..واقعا که پست بود..پست و رذل..اون شب سر درد و بهانه کردم ..بهمن که د
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 گهیدادم..تو فکر بودم..خدا کنه د هیپنجره تک ی شهی..سرمو به شمیبود نیخسته شده بود و موقع خوردن داروهاش بود ..تو ماش یهم حساب

حرکتم وحشت زده  نیبا ا ی..منشدمیکوب زیم یپرونده را رو تیبا عصبان"آرشام"وقت..  چی..هافتهینافذ و سردش ن یوقت چشمم به چشما چیه

 ی کهیکنم..مرت یم:گردنش و خُرد دمیلب غر ریسرخ شده بود..ز تیزدم..صورتم از عصبان رونینگاهم کرد..دستام رو مشت کردم و از اتاق ب

بلند شد..نگاهش که به  یزد..با عجله از رو صندل یبود و با تلفن حرف م زشیر اتاقش رو با خشم به شتاب باز کردم..پشت مپست فطرت..د

 سرشباعث شد با خشم برگردم و  یخانم منش یشده؟!..صدا یزیق..قر..قربان..چ--را گذاشت.. یصورت سرخ شده از خشم من افتاد لرزان گوش

نشست..دندونام و  زشی..با ترس عقب گرد کرد و پشت مدی..زود باااااش..رنگ از رخش پررونیخفه شو و برو ب-من که.. سیرئ یاقا--بزنم.. ادیفر

رنگ و مات..از سر خشم پوزخند زدم..کالفه  یزد..ب یم یدیهم فشار دادم و در رو محکم پشت سرم بستم..نگاهش کردم..صورتش به سف یرو

..هراس دیترس یخواد بگه..م یم یدانست چ یق..قربان چرا..من که..خودش هم نم--اد..عذاااااب..د ی..صداش عذابم مدمیچرخ خودمدور 

 واریبکنم از ترس عقب عقب رفت.. به د یکار نکهیو به طرفش رفتم..قبل از ا دمیاز سر خشم کش یکه کرده بود..نعره ا یداشت..از کار

 ی.فشار دادم..محکم..به طرف گردنش..دوست داشتم خُردش کنم..بشکنم و از هستگرفتم..دستام مشت شده بود. امش رو تو دست قهی..دیچسب

 یبنال و بگو کاره ک اوردمیدخلتو ن نجایتا هم بی..بگو تا خفه ت نکردم..حب؟یگرفت یدستور م یزدم: چرا کثاااااافت؟..از ک ادیساقتش کنم..فر

زد..انگار الل شده بود..بلندتر داد زدم: چرا خفه خون  ینم یحرف یداد ول یزده لباشو تکان م شت..وحگه؟یکسِ د ایبوده؟..خودت 

و  دیلرز یم وارید یکه سرش زدم به حرف اومد..تنش گوشه  ی..چرااااا؟..با داد؟یکرد انتی..بگو تا خفه ت نکردم ..بگو چرا بهم خ؟یگرفتــــ

بلند  ادشی..فرواریبه د دمیان..من..محکم تکانش دادم و کمرشو کوب: به خدا کار من نبود قربوگفتش تو مشتم بود..وحشت زده لب باز کرد  قهی

 نیاتاق از خونش رنگ دیسف واریشد..د دهیکه خون تو دهانش جمع شد و با مشت دوم به هوا پاش یبه صورتش زدم..انقدر قو یشد..مشت محکم

کرد که اون اشغال  یاعتراف م دیکُنش نبودم..باول  یافتاد ..ول نیزم یو رو ترف لیدو تا مشت توان و مقاومتش تحل نیشد..با هم

 یدستور م یبگو پست فطرت..از ک-..به گردنش فشار اوردم..دی..بلند نال دمیکوب زیم یزدم و سرشو رو ادی!..گردنش رو گرفتم..با خشم فره؟یک

 یمن کار م یسال برا 2ساله.. 40 بایمرد تقر کی.افتاد. هیخردش نکردم..به گر ا..بگو کثافت..بگوووووو ت؟ی..چرا تو گروهه من نفوذ کرد؟یگرفت

حاال  یتونست بهش مربوط باشه..ول یکه م ییزهایاز کارم..فقط اون چ یا نهینه در هر زم یسال بود که بهش اعتماد کرده بودم..ول 1کرد و 

 "کیری.. تکیریت" یکردم..صدا شتریو بکرد..فشار دستم یم انتیمن خ هبود و ب گهید یکیتموم مدت ادمه  نکهیدستش برام رو شده بود..ا

 ی..مه؟یکنه چ یم انتیکه به من و افرادم خ یکس یسزا یدون ی: مدمی..با خشم غردمیشن یم یگردنش رو به راحت یمهره ها

گفتم:  لب ریز یکردم..با خشم ول کیزد..لبامو به گوشش ندمی..م حیو گفت: براتون..توض دی..نالدی..صداش اروم به گوشم رس؟یدونــــ

..و ذارمیزنده ت م ای..دو تا احتمال وجود داره..شهیم یدونم چ ی..نمیبگ یوقت ی..ولهیاون ک یکه بهم نگفت یکشمت..نه تا وقت ینترس..االن نم

بلند کردم..رو به روم نگهش  و..د حرف بزن کثافت..سرشه؟یبه خودت داره..پس بگو..اون ک یبستگ زیکنم..همه چ ی..به درک واصلت مای

..او..اون. گمیلب و ناتوان همراه با لکنت گفت:با..باشه..م..م ریبود..ز یخون جار شیشونیپ یشد..از گوشه  یداشتم..چشماش باز نم

شد و کنترلمو از دست  رحرارت و التهاب شعله و نیگرفتم..وا شیاسمش خشمم دو برابر شد..ات دنی..منه..با شن سهی..ا..او..اون..رئ ِی.م..منصور

از  سیشد..برگشتم..صورتم خ نیو نقش زم دیبرخورد کرد..نال واری..کمرش محکم با دواریمحکم پرتش کردم سمت د یلیزدم و خ ادیفردادم..

خالص  تهابال نیخودمو از ا قیخواستم با چند تا نفسِ عم یخواستم اروم باشم..نم یزدم..نم یعرق بود..کالفه چشمامو بستم..نفس نفس م

 یخشمم رو دو برابر م دیبا یخالص شدن از شر منصور یداشتم..برا ازیموند..بهش ن یم یشعله ور باق نطوریهم دیبااتش ِخشم  نیکنم..ا

 ینم یاسون نی..ازت به همیکشوند یمن رو به تباه یساله  1..تالش هیمن حتم یکنم..مرگت به دستا ی..نابودت میکشمت منصور یکردم..م

هم سپردم اونجا رو  هیجونش رو از تو اتاق بردند..به بق مهیگروه امدند و جسمِ ن ی.زنگ زدم دو تا از بچه هاکنم..هرگز. یکارو نم نیگذرم..هرگزا

نوک  یکوچک ول ءیش هیتو تنم فرو رفت.. یزیچ هی..دمیدراز کش یتختم نشستم..به اروم یمرتب کنند..*******************رو

 دهیتختِ من خواب یرو یسر بود..برداشتم و تو دستم گرفتم..مشکوکانه نگاهش کردم..ک ی رهیگ هیو نگاهش کردم.. شتم..با تعجب برگزیت

پرواش  یکه با نگاهه مغرور و ب یمتعلق به اون دختر بود..دخترِ گستاخ و زبون دراز رهیگ نیزود به خاطر اوردم..ا ی یسر..ول ی رهیگ نیبود؟!..ا

رو تو دستم  رهیو کنترلش کنم..گ رمیمشتم بگ یتونستم اونو تو یاد..چون مد یمن جواب نم یرو یزد..ول یمهر کس شالق  یبه رو

نگاه وحشت زده و  یحس ارامش بهم دست داد..وقت دمیکش ادیسرش فر یچرخوندم..چرا رهاش کردم؟..چرا تا سرحد مرگ عذابش ندادم؟..وقت
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بازوش  یدوست داشتم که رو تینها یا شد..و اون چاقو..بکرد در من ارض یو ارومم م ستمخوا یکه م یزیحس کردم اون چ دمیرو د انشیگر

فقط تونستم به دستم فشار  یو از عمد بکنم..ول یترس کرد من با اگاه یکه اون با من از رو یکنم..کار جادیا قیخراش ِعم کیشده  یحت

تو دستم مشت کردم و فشردم..انگار داشتم  رو رهینکردم..گ یرو عمل داشتمکه در ذهن  یکردم و افکار دیترد نباریا شهی..برعکس همارمیب

بود  یدادم لذتش آن یو بعد هم رها کردنش با قصد بود..اگر همون موقع زجرش م دمیاون ترد یدادم..ول یگردن اون دختر رو تو دستام فشار م

تونه از دست  ی..اون دختر حاال حاالها نمداشتم لیدل دهیا نیا یبود..مخصوصا االن که برا یعال ی دهیذره ذره..به نظرم ا یشد ول یو..تمام م

تخت ازش  نیهم یکارها داشتم..نه از سر انتقام..نه..من انتقامم رو همون شب رو یلیکنه..باهاش خ دایپ یخالص یحت ایمن فرار کنه..

که انجامش  ی..و زماندهیانه انجام نمبه یو ب لیدل یرو ب یکار چیحرف ها بود..آرشام ه نیکه من بعد باهاش داشتم..فراتر از ا یکار یگرفتم..ول

--زل زدم.. انیکس..***************پاکت ها رو تو مشتم فشردم و به شا چینخواهد داشت..ه ییکس از دستش رها چیداد..ه

 نیما در ا یدو چکار کنم..هر دیدونم با ی..مءجزء به جز-من مهمتره.. ی..اون از همه برا؟یرو هم خوند حاتیتوض--..سرمو تکان دادم..ش؟یدید

حرفه  یجور نباری..ظاهرا هنوز هم دست از تالش برنداشته..ایمنصور-اومده؟!.. شیپ یدیچطور؟!..موضوعه جد--..میدار یراستا هدف مشترک

دستاش با هدف وارد شرکت من شده و..حاال با برمال شدن قصد و  ریاز ز یکیراحت متوجه نشدم که  یلیدو سال خ یعمل کرد که من ط یا

-کردم.. فیتعر شیرا برا زیدونه..و همه چ یرو م زایچ ی هیو مسائل ِ مربوط به من و بق تیپنجم از موقع کیبردم که تمومه مدت  یپ تشونین

 یم نباریاره..ا-کرد.. یم یاسمش هم من رو تا سرحد مرگ عصبان ی..فکم منقبض شده بود..حتیریم شیصورت تو هم با هدف پ نیخب در ا-

که در فکر انتقامه..فقط مراقب باش و بدون اون  یهست یزخم رِی..تو االن مثل شیایاز پسش بر م شهیمطمئنم مثل هم--کار کنم..چ دیدونم با

دونم..و  یم-..یتر از خودت رو نابود کن یقو یتا بتون یداشته باش زهیو انگ یباش یقو دی..باستین یو سُست یکرده فرده معمول تیکه زخم یکس

..نگاهش کردم..زل زدم تو ؟یکن یشروع م یباور شک ندارم..از ک نیاره، به ا--که هر دو رو در خودم دارم.. ستیدرش ن یشک

خودم  دیفردا..سر تکان داد..با-نشون بده.. یتونست به راحت یرو م تمیکه افکار و ذهن یلبام نقش بست..پوزخند یرو یچشماش..پوزخند ِ خاص

رو  بیحب یها یاتاقم بودم و داشتم خرابکار یاومدم.. تو یمن..از پسش بر م یراحت نبود ول گرانید یبرا یکردم..مقابله با منصور یم ادهرو ام

از  یکیاز حضور  یزدم که منش یاشغال تمومه زحماته من رو به باد ِ هوا داد..داشتم با پرونده ها سر و کله م ی کهیکردم ..مرت یم یماست مال

تند از جام بلند شدم و  دنشیبله قربان..بعد از چند لحظه وارد اتاق شد..با د--تو.. ادیبگو ب-د..شرکت با خبرم کر یدستام تو ریز

 میدنبالش گشت نی..هر کجا رو که بگنیقربان..انگار اب شده رفته تو زم--ترس اب دهانش رو قورت داد.. یو کم دیشد؟..با ترد ی:بگو..چدمیپرس

..به  دمیکوب زیم یدستم رو مشت کردم و محکم رو دیچیخبر تو وجودم پ نیا ِدنیگهان از شنکه نا ی..با خشمستیازش ن یاثر چی..هیول

: دمیبود و افکارم مغشوش غر وارید یبه رو ممیکه نگاه ِ مستق یقدم به عقب رفت..سرمو تند تند تکان دادم و در حال کی یکه شماع یطور

 ی..چندتا حرفه ایکار وارد نیکه گفتم..نگاهش کردم و ادامه دادم: تو که تو ا ییاهمونج شیاریو کت بسته ب یکن داشیهر طور که شده پ دیبا

..در دمینحو پاداشتون رو م نیبه بهتر دیکن داشیپ دیکار بذار..اگر بتون نیافرادت انتخاب کن و مخصوص ا نیو کارکشته از ب

بهم  یگفتــــم؟..نگاه ِ مردد یچ یدیزدم: شن ادی..بلندتر فردیفراموش کن دیوقت نتون چیکه ه ارمیاز روزگارتون در م ی..دمارنصورتیرایغ

که گفته  یچند بار دی..باور کنستین یهم کم ادم یمنصور ی..ولمیق..قربان.. م..ما شما رو قبول دار--خوندم.. یانداخت..ترس رو تو نگاهش م

که اصال  یمارو دور زد ..جور یهمه  کهیمرت یول نکاریواسه ا رو گذاشته بودم یتا حرفه ا ندمن چ میو چشم ازش بر ندار میکن بشیتعق دیبود

 یعوض کرد..برا گهید یکیجاشو با  یدونم چطور ی..اصال نمستین یو اون شخص منصور میچرخ یدور خودمون م میساعته دار 1 میدینفهم

دادم..متفکرانه  هیتک یصندل یپشتمو به پشت ..دستامو در هم گره زدم وشستمن زی..پشت مهیبره و کار سخت یکردنش وقت م دایپ گمیم نیهم

!..خوبه مثال چند تا اد؟یکار بر ب هیتونه از پسه  یکدوم از شما مفت خورا نم چیه یعنی -از داخل شعله ور.. ینگاهش کردم ..به ظاهر خونسرد ول

و بس..هراسان  نی..همیروز مهلت دار 10ن..تا ک داشی..فقط برام پدیخور یم زجر یدونستم فقط به درد ِ ال یرو استخدام کردم..نم یحرفه ا

 یتون ی..مستیبه گفتن ِ من ن ازیو ن یدون یروز..وگرنه ش رو خودت م 10که گفتم..تا  نی.. قربان..من..داد زدم: همی: و..ولدیحرفم پر انیم

رفت  رونیکه از اتاق ب نیعقب گرد کرد..هم اورد..به ناچار سر تکان داد ویحرفم حرف ب یرو یگرید ی..الل شده بود و جرات نداشت کلمه یبر

خوام  یم یدیاره؟..فهم یکنم..هه..در به در شد یم داتیپ یسنگ هم که باش ریپست فطرت؟..ز یدادم..کجا در رفت هیتک یسرم رو به صندل

کنم  یت م چارهیبشه..ب نطوریا ارمذیبشه..چون من نم دایبرات پ یزیراه ِ گر نباریفکر نکنم ا ی..ول؟یگرد یکنم دنباله سوراخ موش م داتیپ
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که وارد شده بود نگاه  یاجازه در اتاقم باز شد ..با تعجب به فرد یهم فشردم..تو فکر بودم که ب ی..با حرص لبهامو به رویمنصـــــور

خدا شرمنده م..بهشون گفتم  قربان به-به من نگاه کرد.. شتبا ترس و وح یبه من زل زده بود..منش یبیبه ظاهر دل فر ی..با لبخنددایکردم..ش

توقع ِنرمش از جانبه من رو  نیچن نی..نگاهش رنگ تعجب به خود گرفت..ارونیخب..برو ب اریبس-..یول رمیاجازه بگ سیاول از رئ دیبذار

کردم..درست  یمخوش رفتار ن یو با رو حترمانهشک باهاش م یاجازه وارد اتاق شده بود ب یب نطوریا یگریهر کس ِ د دایش ینداشت..اگر جا

 نیعنوان در زدن قبل از ورود به اتاق من و کسب اجازه در ا چیکرد به ه یشناسنامه ش رو فراموش م یکه اگر شماره  یبرعکس..به طور

..من لباش یبود و لبخنده رو دایش هب ممیرفت..نگاه ِ مستق رونیاز اتاق ب یمن بود..منش نهیاز قوان یکیهم  نیکرد..ا یخصوص را فراموش نم

و  فیشد..دست ظر دهیدستش کش یهم بر لب نداشتم..جلو امد و دستش رو دراز کرد..نگاهم به رو یپوزخند یسکوت کرده بودم و حت

 یمیصم مندوست داشت با  یلی..در دل پوزخند زدم..ظاهرا خن؟یسالم آرشام جان..خوب--انگشتانم فشردم.. انیم یشکننده ش را به آرام

از چند  دیخواستم..پس با یرو م نیکرد..من ا یم تیمیبا من احساس صم دیبا ی..ولدیپرس یم یهم احوالم رو رسم یرفاز ط یبرخورد کند ول

دادنش هم  رییتغ یبرا یاز خصلتم شده بود..راه یکردم..سرد جوابش رو دادم..جزئ یم یچشم پوش زهایچ یلیامدم و از خ یجانب کوتاه م

کف دستم  یمکث کرد و دستش را به رو یاون به حالت لمس ِ دستانم کم یرو رها کردم ولسالم..ممنونم..دستش -وجود نداشت..

صدر چطور  یاقا-اشاره کردم..با لبخند و تشکر نشست.. یحرف ها بود..به صندل یلیخ انگرهینگاهه اون ب ینشان ندادم..ول ی..توجهدیکش

خوبن ممنون..البته --کم نشد.. شیاز ناز ِ صدا یزیچ یول دیکشبودم اخماش رو در هم  دهینپرسحال خودش رو  نکهیهستند؟..از ا

چطور؟!..به در --بله..ظاهرا فراموش کردم..-ش هم نبود.. هیشب یحت یدوست داشتم که بگم منم خوبم..به اجبار لبخند زدم ول ی..ولدیدینپرس

کنند..با  یم تیگفتم و همه رعا نجایکارکنان ِ ا یهمه  رو به نی..ادیاتاق اشاره کردم و با طعنه گفتم:دوست داشتم قبل از ورود در بزن

آرشام جان..اخه من تو شرکت پدرم که بودم  دی..واقعا من رو ببخشیاوه ســــار--خودش رو جمع و جور کرد.. یلبخند زد و کم یشرمندگ

باز هم  یول-حرفش اومدم.. انیعادت بود..مبر حسب ِ  ن،یهم یهستم..برا یشدم..در کل دختر راحت یوارد اتاق خودش و کارکنان م نطوریهم

 سشیشرکته من و رئ نجای.. ا نیسی..اونجا شرکته پدرتون هست و شما رئنیاجازه وارد اتاق ِ من بش یکه ب شهینم نیبر ا لیعمل شما دل نیا

-پوزخند زدم..کامال مشهود....؟یپس شرکا چ--نگاهم کرد.. ب..حق به جانست؟ین نطوریدو کامال با هم متفاوتند..ا نیهم من هستم..ا

از سهامه شرکت به  ریکث یمیکه ن دیهستند نه عمدتا کل ِ شرکت و کارخونه..در ضمن فراموش نکن کیشرکا؟!..اونها تنها در سهامه شرکت شر

از  شیموردش بکه بخوام در  ستین یمسئله ا عموضو نیدر هر صورت ا-دادم.. هیتک یبه صندل لکسیو ر دمیکش قینام ِ من هست ..نفس عم

خودم  یبه رو یشده ول مانیخود پش یداد که از گفته  ی..حالت صورتش نشان مدیش یم زیبدم..کم کم خودتون متوجه همه چ حیحد توض

 یتا اخرش م دی..اما بادمش یکار مجبور نم نیکاش به ا یداد و ا یدختر هم عذابم م نیحرف زدن با ا ی..حتردیصورت نگ یتا بحث اوردمین

تونه باشه؟..لبخند زد و بازهم  یم یچ لشیمالقات دل نی..ا؟یداشت یخب با من کار-رسانم.. یرو که شروع کنم حتما به اتمام م ی..کاررفتم

 شمیکار م بهشرکت مشغول  نیهست که تو ا یامروز روز اول یکه نداشتم..خب به صورت رسم یراستش کار --برگشت به همون حالت ِ قبل..

شما و از  شیپ امیخب گفتم اول ب یدونم..ول یبله م--کالمم برد..لبخندش جمع شد.. شیبه ن ی..پستین نجایاتاقه شما ا یدرسته..ول -و..

از  ا..درست سمت چپ تمامیکنار یوارهایازد یمیرفتم..ن یا شهیش واریمحکم به کنار د ییکنم..از جا بلند شدم..با قدمها فیخودتون کسب تکل

جلوه و  نیتو قرار داره و ا یپاها رِیاز شهرِ تهران به ز یمین یکرد یازهمانجا احساس م یستادیا یکنارش م یقتکار شده بود..و شهیجنس ش

 رنداره که اگ ی..در ضمن اشکالدیمشغول بش دیتون ینبود..م فیبه کسب تکل یازیمحکم گفتم: ن یبود..ارام تر از معمول ول ینما در شب ستودن

به خودم  کیرو بفهمم..صداش رو نزد نینخواست من ا یشد ول ی..صداش مملو از شاددمینم یجازه رو به هر کسا نی..من ادیبا من راحت باش

کنم باهام سر ِ جنگ  یحس م ی..گاهضهیضد و نق ییجورا هی..ادیخوشم م یلیازت ممنونم آرشام..جدا از رفتارت خ--..درست کنارم..دمیشن

نگفتم..نه  یزیو ..ادامه نداد..من هم چ خودهیکه نسبت بهت داشتم ب یکنم تمومه افکار یس ممثل االن ح یو گاه ادینم خوشتو ازم  یدار

کامال کنترل شده..خودم  یبود ول ضیمن ضد و نق یرو براش بازگو کنم..درسته..رفتارها یزیتونستم چ یداشتم که بهش بزنم و نه م یحرف

 نی..پس ایدینم یاجازه رو به هر کس نیکه ا یگفت--از قبل.. کتریمزمه وار شد..نزدبه مقصودم..صداش ز دنیرس یبراخواستم..تنها  یم نطوریا

برگشتم صورتم  یکه وقت یبود..به طور ستادهیبه من ا کیبرگشتم..کامال نزد ی..درسته؟!..مکث کردم..به ارومستمیتو هر کس ن یمن برا یعنی

چشمام دوخت.. زمزمه وار  یر بخوام..لبخند زد..نگاه سبزش رو مخمور کرد و تو..و اگی..اگر بخوادیشا-..داشتوجب با صورتش فاصله  کی دیشا
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 یوقت نم چیکرد که ه یرو م یخاصه خودش من رو مجبور به انجامه کار ی وهیلحن و ش نیخوام..تو چطور؟!..داشت با ا یگفت: من م

 یدونم و حت ینم زیچ چیو کاللمم بدم سرد گفتم: فعال ه در لحن یرییتغ نیکوچکتر نکهیاخواستم..و االن هم تو همون حالت بودم..بدون 

کار  نیا یکرده بود..ول یا گهید یخودش فکرها شی..با تعجب نگام کرد..حتما پیو به کارات برس یخوام..و االن هم بهتره بر یم یدونم چ ینم

خودش با  یکردم ول ینم یحرکت چیقدم..من ه شیپ یثابت قدم باشه..و حت کارهاشد تشنه تر از قبل بشه و خودش در تمومه  یمن باعث م

من صادقانه حرفمو زدم..با اجازه..از اتاق  یخب..ول اریگرفته گفت: بس ییتکان داد وبا صدا یشد..سرش رو به ارام یم کیکامل به من نزد یاگاه

بود ..درست  یشد..آسمان آب دهینگاهم به باال کششلوغ و پراز تردد.. ی..شهرردمبه شهر نگاه ک یا شهیش واریرفت باز برگشتم و از د رونیکه ب

 نیکردم خسته م..از ا ی..حس مدمیرس ینم نجایکاش..به ا یمن نبود..ا یراه تو زندگ نیکاش ا یبرعکسه دله نا ارومه من اون ارامش داشت..ا

رو داشتم به انتخابه  شیکه پ یرو داشت و راه من حکم ِ عادت یهمه برا نهایاکردم.. یعادت رو دنبال م یبازهم نوع یو جنجال..ول اهویهمه ه

 یخواست به ثمر برسه..و من جلو یداشت و تا به االن که م شهیمن ر یاز اول هم تو زندگ "دیبا" نیکردم..ا یانتخابش م دیخودم بود چون با

 ریدرست ز یصندل یباغ رو یتو نباریدادم..ا یم قرار ممیتصم انیرو هم در جر ناو دیرفتم..با انیشا دنیعنوان.. به د چی..به هرمیگ یاون رو نم

انگشتاش گرفته بود ژستش رو  نیکه ب یگاریبه استخر زل زده بود..س ی..با اخم کمرنگستادمیمجنون نشسته بود..رو به روش ا دیدرخت ب

 انی شا ِیشگیهم حیتفر نیدن..اکر یاستخر شنا م یتو ویتا دختر با ما 3نگاهش رو دنبال کردم.. ریکرد..خشک و پر ابهت..مس یم لیتکم

 یبه رو یصدام زد..نگاهم رو بهش دوختم..لبخنده خاص دیداد..نگاهم رو که به اون سمت د یم تیاهم زهایچ نجوریبود..اون برخالفه من به ا

بلند  یصندل یاز روخاموش کرد.. ستالشیکر یگاریجا س یرو تو گارشیکردنش نداشتم..س یبه عمل یعالقه ا یلباش بود..فکرشو خوندم..ول

 یدون ینم --باغ رو برداشته بود.. یکرد که سر و صداشون همه  یشاداب و سرزنده بود..با لبخند به دخترا نگاه م یشد..با وجود سنش مرد

..تو ؟هیچ--شونه م گذاشت .. یرو تشو..ناخداگاه پوزخند زدم..متوجه شد..دسرمیگ یم یا هیشنوم چه روح یخنده هاشون رو م یصدا یوقت

کن  ی، جوون یتا جوون--اورد و چند تا ضربه به بازوم زد.. نیی..دستشو پایجواب بد ستیهم ن یازیدونم..ن یدرسته؟..اره..م ادیخوشت نم

کن..خشک گفتم: چه استفاده  دهشکل ِ ممکن استفا نیبمونه..ازشون به بهتر یاستفاده باق یمفت و ب دهیو اندامه ورز کلیه نیپســـر..نذار ا

نگام  ی..کمنا؟یبا پوزخند ادامه دادم: بدم دسته ا انیکردن..رو به شا ی..به دخترا اشاره کردم که حاال تو اب شناور بودن وبه من نگاه م؟یا

اص تو رو خ نیست..و ا هیعکسه بق زتی..همه چیکرد..قهقهه زد وسرش رو باال گرفت..دستاشو برد باال و تکان داد..بلند گفت:تو با همه فرق دار

 یگوشه و ب هی یهدفت رو بذار دیهم با ییوقتا هی..ستیکار ن زیکن آرشام..خوش بگذرون..همه چ یفقط جوون --نگام کرد.. میکنه..مستق یم

نداشتم..پس  یاعتقاد حرفاشقسمت از  نینگفتم..چون به ا یچی..شاد باش..هریبگ ی..انرژیکشون یم ی..وگرنه خودت رو به ته ِ نابودیباش الیخ

 دهیسرپوش یکه استخر قرار داشت کم یباورهاش خوش باشه..جلو افتاد..پشت سرش رفتم..قسمت نینگم و بذارم با هم یزین بهتر که چهمو

دو  یویبا ما ترانداشت..دخ دیبود و د دهی..و از پشت سرپوشالیقسمت باز بود..درست رو به و 2شکل بود فقط از  لیکه مستط یاستخر یعنیبود..

که بر لب هاشون بود رو دوست  یشده بودند..لبخند رهیخ انیخاص به من و شا یکردند و هر کدوم با نگاه یخر شنا ماست یتو کهیت

دارم  ه..سال هاست کزیتظاهر کنم..به همه چ دی..باارمیتونستم به روم ب یخواستم و نه م ینه م یبودم..ول زاریاز نگاه هاشون هم ب ینداشتم..حت

 رهیکدر و ت یول یکیپالست یا وارهیاتاقک با د هیبه تظاهر کردنم ادامه بدم..برام عادت شده بود..فقط عادت.. دیبازهم باکنم..و  یکار رو م نیا

 ویمابرو تو اتاق --به اون سمت رفت.. انیلباس بود..شا ضیاون قرار داشت..اتاقک نسبتا بزرگ و مخصوص تعو یاستخر درست باال یگوشه 

از --..با اخم نگام کرد..ستادی..اادیخوشم نم نکاریکه از ا یدون یگفتم: خوب م یگذره..جد ی.با وجوده دخترا بد نمبه اب بزن. یتن هیبپوش..

 دیبا یلو--کنه.. ینم ی..با اخم..درست مثل خودش جواب دادم: برام فرق؟یو از وجودشون لذت ببر یتا دختر باش 3  ِنیب نکهیا ای..ازشنا؟..؟یچ

 یچ-بهش دوختم.. زی..ابروهامو جمع کردم و نگاهمو تیایکوتاه ب دیبا نباریپس ا ،یارم آرشام..در مورد منصورفرق کنه..باهات کار د

..قهقهه ش رو سر داد و رفت یاز لذتش بگذر ینتون گهید دمیبه اب بزن..قول م یتن هی..فعال گمیبهت م--شده؟..لبخند زد و سرش رو تکان داد..

 2 دنیخواد بگه؟..برگشتم وبه دخترا نگاه کردم..با د یم یچ ی.. درمورد منصوررونیب ادی..منتظر بودم بدمیاتاقک..کالفه دور خودم چرخ تو

 زاریب یطیمح نیدر اغوش گرفته بودن و..با نفرت رو ازشون گرفتم و به در اتاقک نگاه کردم..از چن گرویبهم دست داد..همد یتاشون حال بد

بهتره  ایهدف  نیشد..ا یخواستم مربوط م یبه اونچه که م ینبود ول لمیکه به م یگرید یاز کارها یلیل خدادم..مث یبهش تن م دیبا یبودم..ول

 نکهیبود..از ا یورزش لیاز اتاق ها مختص به وسا یکیخودم  یخونه  ی..تودمیپوش وی..مازهایچ یلیخ یبگم اهداف دستم رو بسته بودند..به رو
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 یکردم ..چون درش ارامش داشتم و م یتنها بودن رو انتخاب م شهیامد..هم یخوشم نم چیبسازم هخونه ورزش کنم و اندامم رو  زخارج ا

 یو چه به خواسته  انیشد..چه از جانبه شا یکه بهم محول م ییها تیمامور ی..حتیهر کار یذهنم رو اماده کنم..برا شتریتونستم بهتر و ب

هم تو اغوشش  گهید یکرد..دو تا یم ییرایازش پذ وهیاز دخترا با شراب و م یکیتاد که اف انیامدم چشمم به شا رونیاز اتاقک ب یخودم..وقت

من لبخند زد و به داخل استخر اشاره  دنیهم تو فضا پخش بود..با د تی ال ِکیکرد..موز ینوازشش م یگریگرفت و د یکام م شونیکیبودند ..از 

استخر..اب نه سرد بود و  یشناور بودم..رفتم انتها ریتو اب..همان ز دمیپر یمال حرفه اجهش و به صورت کا کی..با اشتمبه اونها ند یکرد..توجه

 انیکردم..به دور از شا یحس رو بهتر درک م نیاگر تنها بودم ا یبود..ول ی..حس خوبرهیتنم رو در بر بگ یشد رخوت ینه گرم..متعادل و باعث م

 قیاوردم ونفس عم رونینگاه کردن هم نبودن..سرم رو از اب ب قهیکه ال ییکسا نیوصا چنبودم..مخص زاری..از همه شون بیلعنت یو اون دخترا

عضله ها کرده بودم..دستامو از هم باز کردم و  نیخرج ا یادی..پوله زدیچک یم م نهیس یشانه و قفسه  یموهام به رو ی..قطرات اب از رودمیکش

 یکنارم ِ..چشم باز کردم..سرد یکیو بستم..چند لحظه گذشته بود که حس کردم دادم و چشمام هیبه عقب تک رمواستخر گذاشتم..س یلبه 

بود  یکرد..همون دختر یاز شرابه سرخ م سیم باعث شد نگاهش کنم..جام شراب رو خم کرده بود و بدنم رو خ نهیس یقفسه  یشراب به رو

هوس الود ..مسخش شده  یسرخ و لبخند ی..لب هادیو پوست سف یمشک ی..چشمابلوند یکرد..موها یم ییرایپذ انیکه داشت از شا

م حس کردم..داشت  نهیس یرو به رو سشیبود..با همون لبخند کج شد و من تماس زبون گرم و خ یچون حضورش برام ناگهان دیبودم..شا

 نیا شیاون لحظه حالته عاد یتو دیکرد..کارش حالمو بد کرد..شا یگرفت و مزه مزه م یم م نهیپوست س یشراب رو با لب ها و زبونش از رو

نبودم..شونه ش رو تو دستام گرفتم..چشماش خمار شده  هیمن مثل بق ی..ولرمیازش کام بگ انیوچون شا رمشیبود که در اغوش بگ

از که  یدادم و خشم لشیکه تحو یظی..با اخم غلدمیافکارش خط باطل کش یبود..لبخندش پررنگ تر شد..به شدت به عقب هولش دادم و به رو

 ریشد..رفتم ز دهیاب زدم که به هوا پاش یبا ترس عقب عقب شنا کرد..دستم رو مشت کردم و شالق مانند به رو دیکش یچشمام شعله م

..رفتم داخل دمیامدم..لباسم رو پوش رونیاز اب ب انیتوجه به شا نیبدون کوچک تر یتوجه و حت یتنم پاک کردم..ب یاب..شراب رو از رو

سالن منتظرش  یموهام گذاشتم..تو یو به رو دمی..حوله رو از دستش کشستادیاک بود..خدمتکار حوله به دست کنارم ا..موهام نمنالیو

عنوان  چی..چون به هانیشا یمن رو منتظر بذاره..حت دیکس نبا چیمواقع ه نجوریهستم و ا یعصبان یکاف یبود به اندازه  دهینشستم..فهم

 یرو ی شهیبودم..چشمم به ش تیباشه..االن هم تو اوج عصبان یکرد که اون شخص چه کس یهم نم ینبود..و برام فرق ندیخوشا قبشعوا

هم..از  دیاز افکارم..شا دی..شا؟یاز ک یحت ای..؟یبودم..از چ یافتاد..با اخم به طرفش رفتم..حرکاتم تند بود..عصبان وارید یگوشه  ِزیم

چون  ی..خاطراته ازار دهنده..لحظاتدمیضرب سر کش کیداشت.. یز سرم برنم..دست ایلعنت ی..گذشته پرکردمرو  وانمیگذشته..ل

نه  یزد..ول یم شیکرده بود..به گلوم ن قیکه روزگار به وجودم تزر ینه مثل زهر یکابوس..چشمامو بستم ..مزه ش تلخ بود..چون زهر..ول

..سرم رو خم کردم ودستامو دمیکوب زیم یرو رو وانیت حرف دارم..لنکن..باها یرو ادهیز --مانده بود.. یکه از گذشته رو تنم باق یشیهمچون ن

مونده..برگشتم و نگاهش  یکارا دارم که ناتموم باق یلیاروم باشم..هنوز خ دی..بادمیکش قیدادم..چشمامو بستم و نفس عم هیتک زیم یبه لبه 

پا  یمبل انداختم ..رو به روش نشستم..پا رو یبرداشتم وروگردنم  یبود..حوله رو از رو همبل نشست یکردم..حوله ش رو به تن داشت و رو

بهش زدم..با ژست ِ  یشدم..پک محکم یاروم م دیداشتم..با ازیحرف ازش گرفتم..بهش ن یروشن کرد..به طرفم گرفت..ب یگاریانداختم..س

 انیشا ینگاهش کردم.. از خونه  گارمیود ِ سشدم..از پشت د یرفته اروم م هرفت یبودم..ول یعصب یدادم..هنوز هم کم رونیدودش رو ب یخاص

 یمن با نظر و حرف ها ِمیتصم ییجورا هیجالب بود.. یلیکردم..خ یرد و بدل شده بود فکر م نمونیکه ب ییهمه ش به حرف ها رونیکه زدم ب

 دیرو با یسکیهر ر یدام انداختن منصور هب یبهتره..برا ینطوریمشابهه هم از اب در امده بود..به نظرم ا انیشا

وسط مونده  نیکه طبق معمول رفته بود مسافرت و ا سممیحوصله م سر رفته بود..رئ بیعج"دالرام  "..*******************رفتیپذ

 یبدقواره ش پرستار رستهو اون افتاب پ ومیاکوار یتو یها یوماه واریبمونم تو خونه از در و د دیبودم که چرا منو نگه داشته؟!..البد با

با فرهاد حرف  یچند بار تلفن یزد..از طرف یگرم که بهم زنگ م یهم نبود که دلم بهش خوش باشه..باز دم ِ پر یا گهی د ِزیواال..خب چکنم..

..باور کن ستمین ولوخورخورهبمون من که ل نجایا ایب یدل یکن یچرا انقدرلج م» گفت  یم یگفتم تو خونه تنهام با نگران یزده بودم..هر بار که م

مواقع به خودش فحش  نجوریمونه ا یکه ادم م ی..ادمیترس یاز حرف مردم م یاونو قبول داشتم..ول«!..؟یهست یباهات ندارم ..نگرانه چ یرکا

و پرسش کنن  والتا س 2 دنیبه خودشون زحمت نم ی..حتارنیواسه ش حرف در م ننیب یرو م یمردم که هر چ نیو زمان و ا نیبه زم ایبده 
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رو قبول  ننیکه بب یچرخونن راسته با دروغ..در کل راحت طلبن و همون یپرونن و دهن به دهن م یکه از دهانه مبارک م ینیا ننیکه بب

 یجلو..نشستم ادیاز دستت بر نم یا گهیخانم..بکش که کاره د یبکش دل« آه » نبود..آه..اره  نینبود که وضعه من االن ا نطوریدارن..اگه ا

چندبار  یهست که روز ای..طبق معمول اخبار..مگه چقدر خبر تو دن1 ی..زدم شبکه موتیدستم به ر هیونه م بود چ ریدستم ز هی..ونیزیتلو

 هیشب یخبره درست و حساب هیبه  شیچیبازم ه یو تهش رو نگهدار یکنن؟..مثال اخباره وگرنه سرشو بزن یتکرارش م

قسمتش رو  هی..شهیپخش م ی )......( چه ساعت ِالیداده که سر سیرنوی..زیالندرمورده فالن و فالن و ف یفتگ..پوووووف..بحث و گ2..زدمستین

 نیو ف نیف یوَره دلم بود و ه یدستمال کاغذ یافتادم..جعبه  میودر به در یپول یها و ب یچارگیبدبخت ب ادهیبودم که از اول تا اخرش  دهید

..اولش الیشد قسمت اول سر نیقبرستون..ا ی نهیراست س هیو کما تهش ..وسطش رفت تمارستانیبردن ب ور ارویپشت سر هم و..خالصه اولش 

ادم  نهیع یکیو مثال برنامه کودک بده..اونم نه  نجایبار نشد من بزنم ا هی..دهی..داره فوتبال می..اَکه ه3کنه..زدم ریبود خدا اخرش رو بخ نیکه ا

شد درحده معجزه اتفاق  یم یدونم چ یهم نم ییوقتا هیفوتباااااال.. یو بررساز فوتبال و اخر شب هم نقد  رحرف بزنه..اولش فوتبال..اخرش خب

 یداد رو خدا داند و مسئوله شبکه ش..ا یراز بقا م یکرد و ک یاز شانسه من االن داشت فوتبال پخش م یداد..ول یراز بقا م هویافتاد که  یم

 یریداره؟!..منم خود درگ 3به  یچه ربط 1..یکرد یقاط گهیبا همد گفتا..خاک تو سرت که شبکه ها رو هم یم 1 یکاش تو اخبار شبکه 

 میبهتره..داره لح نیاهلل..باز ا کی..بار5تو چُرت..زدم  رفتمیکردم م یشبکه رو نگاه م نیشدم که کال ول معطل بود..هر وقت ا 4 الهیخ یدارما..ب

 زیخوبه..چشمامو ر نی..نه خوشم اومد اگهید هیکه هست اموزش یهر کوفت الیخ ی.. اَه..ب دی..نه خب شاهی..نه بابا روبان دوزدهیاموزش م یدوز

تو  گایبابااااااا..شانس و ن یداد که..اِِِِِِِِِ پس چرا تموم شد؟؟!!..ا یزنه که تند تند کارشو انجام م یکرده بودم و بدجور رفته بودم تو نخه دستا

به سرش بزنه  یخواب یکنه..ادم ب یادم رو جذب نم شیکیتا کانال  5 نیواال..از ا..همون بهتر که آف باشه..کردمرو خدا..حرصم گرفت خاموشش 

خواب داره..ماهواره هم که قربونه نبودنش..از بس  یساله کسر 6بره که انگار  یخوابش م نیو برنامه هاش ، سه سوت همچ ونیزیتلو یپا نهیبش

مبل  ی..حاال چکار کنم؟..با انگشتم به لبه یداد..ه یرو نشون نم شیو حسابتا درست  2همه کانال  نیفرستاده بودن که از ا تیروش پاراز

بلند  میگوش امکیزنگ پ یزدم صدا یم دیبار د نیهزارم یزدم و همونطور که لبامو کج کرده بودم دور تا دروه خونه رو واسه  یضربه م

زنم جواب بده  یزنگ م ی..وقتیخانم ید بود..) سالم دلامک رو باز کردم..از طرف فرهایزدم روش و پ رجهیش دایبد دیند نهویشد..ع

اس بده..حال ندارم حرف  "و رد تماس زدم..براش نوشتم.. دمیخند طنتینگرانتم(..خواستم جواب رو براش بفرستم که زنگ زد..با ش

خواستم بهت  یم --..؟یدکتر..چکارم داشت یااره اق-عود کرده؟.. تیباز تَمبَل --کردم..جوابش رو فرستاد.. یم پی..داشتم با خنده براش تا"بزنم

خره عِنده  "نبود..به خودم تشر زدم  یبد شنهادهیکم فکرکردم..پ هی..رون؟یب میبزن یا هیخودتم پا نهیبگم اگه حوصله ت سر رفته منم ع

 یتا اون موقع منم فکرامو م ایپس ب یاوک-..ی..هر کجا که تو بگافتمیم هاالن را--و کجا؟.. ی..کِستین یباشه حرف-.."بهتر؟ نیاز ا یچ شنهادهیپ

 رهیخانم که در نبوده اون پ ی..پاشو دلنیاز ا نمیخواستم..ا یاز خدا م گهید زیچ هی..کاش ــــشیباشه..پس فعال..اخ--..فعال.. گمیکنم بهت م

 ریکم گ شییخدا تایموقع نیر و بساب..از اتو نقشه کوزت و بشو یبر دیبرگرده بازم با ینمه حال کن که وقت هیهاف هافو بزن به دشت و دمن 

 چی..هنهیهم ولی..امیییییزد به سرم که بر عیخوش گذروند؟..سر یکه بشه حساب میموقع روز کجا بر نیصبح بود..ا 11..به ساعتم نگاه کردم..ادیم

که  یکس هیبرادر..دوست.. هیبودم..مثل  کنه..در کل باهاش راحت یم بولگذره..مطمئنم فرهاد هم ق یبهمون خوش نم " ایباغ رو "کجا مثله 

 بانیپشت نیبود که از اقوامم برام مونده بود..فرهاد بهتر یشناسمش قبولش داشتم و همه جوره بهش اعتماد داشتم..تنها فرد یسال هاست م

و  دیخند یم.. و اون در جوابم مگفت یبهش م نویا شهیکنم..هم بتونم روش حسا یبرام بود..و خوشحال بودم که الاقل االن اون رو دارم و م

بود..در  یپسر شاد و مهربون«.. یخانم یدل میکتیباشم..بابااااا انقدرمنو بزرگ نکن کوچ یکس یحام نکهیاال ا ادیم یبهم همه چ» گفت  یم

 یپر ای..ادیخوشش ن فرهاد دیخب شا ی..ولادیب امونهم بگم باه یشد به پر یکاش م یکرد..ا یوجه خسته نم چیکنارش بودن ادم رو به ه

 یشلوار پارچه ا هیاز زانوم باالتر بود.. یکه کم دیسف یمانتو هی..دمیکردم لباسام رو هم پوش یفکر م زایچ نیراحت نباشه..همونطور که به ا

هم  فمی.کاومد. یچشمام فوق العاده م یرداشت که به رنگ خاکست یو طوس یکج و معوج مشک یکه خط ها دمیبراق ..شال سف یو کم یمشک

دونم چرا بر خالفه هم سن و ساالم از  یبذارم..نم رونیبود..عادت نداشتم موهامو از شال ب یجالب بی..ترکیو طوس دیبود و کفشام سف یمشک

نه  یلزد و یم رونیجلوم از شال ب یااز موه ینبودم..کم ینطوریبکشم و..نه اصال ا میشونیپ یشال رو تا رو نکهیاومد..نه ا یخوشم نم نکاریا

..نه جذب و بدن نما .. نه باز و دمیپوش یبد فرم لباس نم یساده بودم ول شهیو..هم ختنیر یم رونیاونطور که همه تا وسط سرشون رو ب
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 یجلومو گرفت..مثال اونجا م شاز نره غوال یکی رونیکه اومدم ب الی..در حد تعادل که افراط هم نکرده باشم..زنگ خونه زده شد..از در ولکسیر

اخم پررنگ تر ازماله خودش  هیکرد..منم  ینکره ش رو به من گفت: خانم کجا؟..با اخم نگام م یکه از خونه محافظت کنند..با صدا ستادنیا

دونم  یاره م-دادن.. وردست یکه اقا چ دیدون یخودتون م--به تو هم جواب پس بدم؟.. دیهر کجا..با-دادم و حق به جانب نگاش کردم.. لشیتحو

 "فحشش کنم و بگم  ریکه س کمشینگفت..رفتم تو ش یزیبه من چ یکس یول--از زبونه تو هم بشنوم..قبال ازش اجازه گرفتم.. ستیالزم ن

بره..نگاش  ذاربه من گفته..ب سیشو ..رئ الشیخ یخودش اومد جلو وگفت: ب یاز هم قُماش ها یکی..که " نمیب ادینگفته بکش کنار باد ب ایگفته 

نگاهه چپ بهش انداختم و رد  هیکنار.. دیقِناسِش رو کش کلهیکم نگام کرد..بعد هم ه هیاره..اون موقع پست ِ تو نبود..--..؟یکرد : مطمئن

 یول داشتمجرات ها ن نیاز ا لی..اوارونیزدم ب یم نشیبا ماش یواشکیمنم  یفرستاد مرخص یدستاش رو م ریکه خونه نبود و ز یشدم..در مواقع

به مهمان ها  یدگیهمون رس شیکیذاشت.. یها هم قانون م یازاد نیا یونستم اعتمادشو جلب کنم..البته واسه سال ت 3 نیا یخب تو

..مفت مفت گهیکردم د یازش سواستفاده م دیداد منم با یکه بهم نم یگوش دادن به تمامه اوامرش بود..اون هم بدون چون و چرا..پول یگریود

 یداد یجلوم که به گدا م نداختیبار چندرغاز م هیسال  100بهم نده..منظورم کارمزد بود..وگرنه که  یولپ چیه نکهیشد..البته نه ا ینمهم که 

بهم  ییوقتا هیهم نداشتم..همون که جا داشتم و  ی(..توقع ؟ینش نیتر از ا چارهیهم من بهت بدم ب یزیچ هی یخوا یگفت ) م یکرد م یقهر م

داد خب به جاش براش  یشدم..نون و جا بهم م یابرو نم یالاقل ب یکردم ول یکارا م یلیکه براش خ بود..به دَرَک یلیداد خودش خ یم یازاد

 نیتر نییاز مدل پا یکیذاشت با  یو..م دیواسه خر رونیخواستم برم ب یکه م یکه خب حقم بود..گاه رونیبرم ب ذاشتیکردم..م یکار م

 ی..گاهگهیو کلفت و هزار تا کوفت و زهرمار د یشدم ساق یکرد که خب در مقابلش م یکه برام مشخص م یمیبا تا ونما رونیبزنم ب ناشیماش

که  دمیفرهاد رو د نیماش رونیکه از در رفتم ب نیشد کرد؟..هم یهم مگه م گهیکردم..کار د یم یط یالیخ یب دیبا یاورد ول یهم به روم م

کرد..پاهاش که  ینگام م نیاز تو ماش یبه چشماش بود وبا لبخنده جذاب شیابافت نکیبود..ع ینقره ا یایپرش هی نشیترمزکرد..ماش الیو یجلو

سمت چپ  یشعر از حافظ گوشه  تیب هی دمیشدم د کشینزد یتنش بود که وقت دیکوتاهه مردونه به رنگ سف نیبلوزه است هی یمعلوم نبود ول

سالم  --..نشستم کنارش..با لبخند سالم کردم..جوابم رو داد..هگیو جذاب بود..پزشک مملکته د پیخوش ت شهیاز بلوزش نوشته شده ..مثل هم

..با م؟یکنم بعدش کجا بر شیات یبه چشم..نگفت یا--..دینگام کرد و خند نکیکم از پشت ع هی..میکن بر شی..اتیعــال -..؟یخانم پرستار..خوب

خندون و  یشد تو چشما رهیکم خ هی.. دمیو خوشحالش رو د یمشک یبرداشت..چشما نکشوی..ع؟یاگه گفت -لبخند نگاش کردم..

!..دستمو ا؟یباغ رو --کرد گفت: یبه چشم زد..همونطور که داشت حرکت م نکشوی..لبخندش رفته رفته پررنگ تر شد..سر تکون داد و عطونمیش

به  ینگرفت ادیتو هنوز -فته..رو که بد جور حوصله م گر شگلتخو یابوی نیتو خال..بتازون ا یجون زد یدک ولیتو هوا تکون دادم و گفتم: ا

از « باورم کن»و نگاه کردم..آهنگش توپ بود..حرف نداشت..) آهنگ  رونیپنجره ب ی شهیدادم .. از ش هیتک ی.. سرمو به صندلابو؟ی ینگ نیماش

ستاره از ذهنم رد  هیدار رفتنش هنوز شبامثل  نبالهد ی شهقصهیخال یکه مونده جا یزی(نه خودش موند نه خاطره هاشتنها چ گانهیمحسن 

 زهباوریریبهم م امویروزنبودنش داره دن هیمن بوده  یایکه دن یزهکسیانگ یپاش گذاشت و گذشتحاال فقط منم،منه ب ریهامو ز یخوش شهدلیم

پاش  ریهامو ز یدله سادمو تو غم تنها گذاشت و رفت**نه خودش موند نه خاطره هاشدلخوش ینکنم قلبمو جا گذاشت و رفتطفلک ایکنم 

داره لذت  ییجدا نیفاصله هااز ا نیکه از ا دونستمینرهنم شمیکردم که از پ یشدهر کار یگذاشت و گذشتهنوز هاج و واجم که چجور

من  ی اسههر جا باشه و گفتماالنیم یاز سنگهچقدر به خودم دروغ نقدریدلش ا دونستمیمثله منه از جنس منهنم گفتیکه م برهاونیم

دله سادمو تو غم تنها گذاشت و رفت********************رو کردم بهش و  یکنم قلبمو جا گذاشت و رفتطفلکن ایدلتنگهباور کنم 

--بهم انداخت و لبخند زد.. ی..نگاهه کوتاهم؟یخبریوسط ما ب نیو ا ی..نکنه عاشق شدیدیگوش م ییبه به..چه اهنگا-..دمیخند طنتیبا ش

کم جا به جا شدم و لبامو به نشونه  هیاهاااان..-..گمیرو م یخانمه خوش حواس..عاشق رینخ --اهنگا؟.. نی..گوش دادن به ا؟یچ-..اد؟ی..بهم نمهیچ

چشماش برداشت و  یو از رو نکشیداره ..ابروش و انداخت باال..ع یبستگ ی..ولادیدونم..بهت که م یفکر کردن جمع کردم..ادامه دادم: نم ی

دونم..عجب  یو نگاه کردم..کالفه گفتم: چه م رونیداره؟..ب یکه بستگ یچ یعنیگفت:  یو جد بهم انداخت ینگاه می..ناشبورتانداخت رو د

سرشو تکون داد..به دستاش نگاه  یکرد و با لبخنده کج ی..نگاش کردم..نُچیگیم ی..من که تا حاال عاشق نشدم بفهمم چایپرس یم ییسواال

عاشق رو..نگام کرد و ادامه داد:  هیو گفت: آره..درده  رونیاه کردم..نفسشو محکم داد بداشته بود..باز به صورتش نگ هکردم که فرمون و محکم نگ

..سرشو یپوزخند زدم: پس عااااشق«..نه»  یعنیتونم بفهمم؟..ابروشو انداخت باال که  یمن نم یگیتو م یعنیفهمه..گارد گرفتم:  یعاشقه که م هی
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..درارو نییپا دمی..من هم تند پرمیبود دهیبه اطرافم انداختم..رس یشد..نگاه ادهی.. پدیتنه: شاابون نگه داشت و همزمان با گفیتکون داد..کنار خ

فرهاد  یعنیذهنمو به خودش مشغول کرده بود.. ییجورا هی..حرفاش میزد یکدوم حرف نم چیقفل کرد..شونه به شونه ش حرکت کردم..ه

 یهم نبود که کس یی..البته جامیرو خودم و فرهاد کشف کرده بود «ایباغ ِ رو»کردم.. و فراموش زیباغ به کل همه چ دنهیبا د ی!..وله؟یعاشقه ک

 یشهر باز - یسنت یسفره خونه » بودا..مثله  ــــــــــزیهمه چ یشد..منظوم از همه چ یم دایتوش پ یکه همه چ یباغه خصوص هینشناسه..

ازهمون سفره خونه رو  یکه قسمت یرستوران سنت -بود و با صفا  کیه اونم کوچپارک ک -بهتر بود  یچیاز ه یلکوچولو موچولو بود و یلیکه خ

بود و هم  ی..چون هم غذاهاش عالدیارز یم یشد..ول یم ادیبود خرجش هم ز یبود..چون شخص یمعرکه ا یجا«به خودش اختصاص داده بود

 رشیدلمو دادم بهش و پاگ یافتاد و منم زود نجایمون به اگذر یروز اتفاق هیبودم.. اشقششد..من که ع یمحسوب م یبکر و خفن یجا نکهیا

 هی..یشهرباز میاول بر-..؟یکن ی..کدومو انتخاب مم؟یخب حاال چکار کن --..یباحال نیخاطرخواش نشه؟..جا به ا نجایا دنهیبود که با د یشدم..ک

..با لبخند سر تکون میبر ی..اوکحیپس اول گردش و تفر :دی..خندمیخور یشام م رستوران میایشد م کیبعد هم که کم کم هوا تار میکم بگرد

هم حالته استخر بود که توش  یاز شهرباز ی.. قسمت یقصر ِ باد هیچرخ و فلکه نسبتا بزرگ و  هیکه شامل ِ  یسمته شهرباز میدادم..راه افتاد

 هیفرهاد گفت: تو برو تو  میدیتا رس نیذرم..واسه همبگ قاشیقا رهینداشت که از خ نامکا نجایاومدم ا یگذاشته بودن..هر وقت م یپدال قیقا

 یکه کدومو انتخاب کنم؟..رنگ و وارنگ بودن..ول قیتا قا 5اون  نهی..بعد هم رفت سمته بوفه و منم مونده بودم بامیمنم االن م نیکدومش بش

کنم که  یم فیازش تعر نیالمصب ..حاال همچبود واسه خودش  یگریکه ج هیشیراست رفتم سمته اون قرمز ات هیمن عاشقه رنگه سرخم..پس 

بجنب دختر..در  ی..حاال هرچشهیزنم که همه ش تو افکارم خالصه م یانقدر فک نزن..فک نم گهیجلوم پارک شده..برو سوار شو د یفرار هیانگار 

خوب  یو آب..پس مثل بچه هاپرت شم ت رهیموج بگ دمیترس یلضرب بپرم توش و هیکرد..خواستم  شهیچه م گهیداشتم د یریکل خود درگ

که اونم بذارم تو  نییچپمو اوردم پا یخورد..پا ی..رو اب تکون مدی..خداروشکر به سالمت رسنییراستمو بردم پا ینشستم لبه استخر..پا

و  دمیبود کش ریسکه به رنگ بنفشه  یا کَرکننده  ِغیاز پشت اروم هولم داد..ج یکی هویبود که  دهیاستخر رو محکم چسب ی..دستم لبه قیقا

 رونیقورباغه زده بود ب یچشما یپرت شدن تو ابه استخر بودم و درهمون حال چشمام درست اندازه  یزدم و اماده  رجهی..شقیپرت شدم تو قا

 یدارم از حلقم م یتنفس ستمهیس یزدم که گفتم االن هر چ ینفس نفس م نیسمته خودش..همچ دیاز پشت مانتوم رو گرفت و کش یکیکه 

پاکت ِ  هیکه  یبا خشم برگشتم و نگاش کردم..فرهاد در حال دمیقهقهه ش رو که شن یخدا ..صدا ی..بدجور وحشت کرده بودم..وارونیزنه ب

 یو نگاش م قیقا ِیماسته اب رفته ولو شده بودم رو صندل نهی..منم عدیخند یبود و م سادهیتو دستش بود باال سرم وا پسیبزرگه چ

 یدار سمیمــــررررررررررض..مگه ساد --..چارهیسرش داد زدم که خفه خون گرفت ب نیهمچ دمیرس تیه عصبانبه اوج یکردم..وقت

نگام کرد..پاکته باز شده  طنتیکنارم و با ش یبا لبخند نشست رو صندل لکسی..ر؟یلحظه مردم و زنده شدم..اگه سکته کرده بودم چ هی..وونه؟ید

..از لحنش یبزن روشن ش پسویبوده که بادمجونه بم ضده آفته پس غمت نباشه چ نیگفت: تا بوده ا یه او گرفت جلوم و با لحنه بامز پسیچ ی

 یدون یرو پس زدم طرفش و با حرص گفتم: م پسیشده بودم..پاکته چ یهم خنده م گرفته بود و هم تا سر حده انفجاااااااار از دستش حرص

 نکهیا-خوام خفه ش کنم.. یصورتش گرفتم..انگار که م یقاتال اوردم باال و جلو نهی.دستامو ع!.؟ی..با تعجب گفت: نه..چواد؟خ یدلم م یاالن چ

اگر نشد انقدر  ایبود..ادامه دادم:  طونینگاش ش یتونم بجوَم..آب دهنش رو با ترس قورت داد..ول یتو دستام و خرخره ت رو تا م رمیگردنتو بگ

 یعقب..چشما دیکم بردم جلو که با ترس سرشو کش هی..دستمو یو..خفه ش یخرش هم کبود بشو ا رونیاز کاسه بزنه ب چشماتفشارش بدم تا 

انگار..اصن من منصرف  یکن یم گاین ادیادمخورا رو ز لمهیددم..دختر تو ف ایشده بود..لرزون گفت:  شهیتر از هم طونیونافذش ش یمشک

سمته  دمیلبه استخر و خواست از جاش بلند شه که بلوزشو گرفتم و کشبخوره تو سرم ..جونم واجب تره..دستشو گرفت  یسوار قیشدم..قا

آب  میبچه ها گفت:بر نهیزد و ع ی.. چشمکه با مزه ا دی..اروم خنددیلبخند رو رو لبام د یخودم..باز نشست..با ترس نگام کرد ..وقت

به سر و صورت و  دیپاش یکرد و م یپر از اب ماستخر مشتشو  یوسطا میرفت یم یوقت شهیبودم..هم دهی..منظورشو فهمدمی..خند؟یباز

 سیکه خ ینه تا حد یول یاوک-کردم.. یم سشیو خوب خ ذاشتمیخواد براش کم نم یم یاب تن ریدله س هیدلش  دمید یلباسام..منم که م

به پدال زدن و  میو دارم..شروع کردباشه خانم پرستار..هوات --..امیسرما بخورم نتونم از پسه کارام بر ب دیترسم مثله اون دفعه شد ی..ممیبش

استخر و منم تا نصفه  ی وارهیبه د میخورد یمحکم م هویکرد که  یرو عوض م قیکرد و جهته قا یم تمیاذ یخوردن..گاه پسیهم چ نشیب

با لبخند نگام کرد..حال و نکن فرهاد.. -و تکرار کرد.. نکاریبود به هم بس که ا دهیچیگشتم عقب..دل و روده م پ یشدم جلو و باز بر م یپرت م
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 ی..نمیشرمنده خانم--چه وضعشه اخه؟.. نیشده..ا یمرض و چ -..محکم زدم به بازوش..؟یشد دل یچ--لبخندش محو شد.. دیروزم و که د

تو  دمی..دتو ذوقش..حالم خوب شده بود دم..انگار بدجور زده بوی..اوخدیخند ینم گهیکرد..د تیو به عقب هدا قی..قاشهیم ینجوریدونستم ا

حد گشاد شد و  نیباشه چشماش تا اخر دهیتو صورتش..چون تو باغ نبود انگار که ازخواب پر دمیهوا پاش یمشت اب برداشتم وب هیخودشه 

و  مینگاهه مستق باگفت..خنده م  ینم یچیپسر؟..ه ییخنده..درهمون حال نگاش کردم و گفتم:کجا ریهراسون نگام کرد..غش غش زدم ز

هوا داره  گهی..دمیشد تو چشمام سرشو چرخوند و گفت: بهتره برگرد رهیکم که خ هیکنه؟!.. ینگام م ینجوریکمتر شد..چرا ا نافذش کم و

 میمداو قینگفتم..هر دو از قا یچیتو حالت خوبه؟..فقط سرشو تکون داد..منم ه -کرد؟.. یم ینجوریچشه..چرا ا دمیفهم ی..نمشهیم کیتار

شونه به شونه ش حرکت  یحرف چیخودش راه افتاد سمته رستوران..منم بدونه ه..«م؟یحاال کجا بر» دیرسازم نپ شهی..مثل همرونیب

چرا -فرهاد؟..سرشو بلند کرد..نگاهش و دوخت تو چشمام..-..هنوز ساکت بود..مینشسته بود زیکردم..********************پشت م

 یبا نگات باهام حرف م ینکنه تو دار نمی: ببدمیکرد..خند یجوابمو بده فقط نگام م هنکیا یسکوت کرده بود..به جا مشده؟..باز ی..چ؟یتو خودت

..دهنش و باز ه؟یموندم بفهمم دردت چ شیتا حاال تو خمار ی..از ک ادیاگه داره رد کن ب سیرنویفهمم..ز یمن که زبونش و نم نی..خب بب؟یزن

 قهیچند دق هی شدیم یمد..عجبا..حاال چه وقته اومدن بود؟..من کوفت بخورم چگارسون واسه گرفتن سفارش او عکرد حرف بزنه که همون موق

مخلفاتش..گارسون که رفت نگام کرد..انگار  ی..فرهاد هم همون و سفارش داد بعالوه شهی..جوجه سفارش دادم مثله هم؟یکرد یجلوس م رترید

خواستم..ساکت  ی..بهشون نگاه کرد و اروم گفت: دالرام..من مزیم خواد بگه؟!..دستاشو گذاشت رو یم ینه؟..مگه چ ایداشت که بگه  دیترد

وسرشو تکون داد..نگام کرد وگفت: من  دیحرفم خند نی..با ا؟یکن یم یبیشنوم..غر ی..بگو م؟یخواست یم یکردم و گفتم: چ زیشد..چشمامو ر

..مرموز ؟یبگ یخوا یم یهم خودت و خالص کن هم منو..چ..بگو و ؟ی..لبخند زدم: پس چشمطمئن با نویبکنم با تو راحتم..ا یبیغر یاز هرک

: اره دی..بلندتر خندیکه.. امان از کنجکـــاو یدون یخب م ی..ولیلی..لبامو جمع کردم و گفتم: نه خ؟یبشنو یدوست دار یلی: خدیخند

 یسخته..ول--پوزخند.. هیشد به  لیتبد کهنیش اروم اروم محو شد..تا ا ه..خندگهی..خب بگو دوونهی: مرض..ددمیبسوزه..خند یخب..پدره فضول

منو..همون موقع سفارشمون و اوردن..گارسون که رفت  ی..دق دادگهیبابا..معما پشته معما..خب بگو د یداشتم..ا یخواهش هی..فقط ازت گمیم

 عیکجا؟..سر نجایشما کجا ا خانم یاز پشت سرم گفت: دل یکیکه خواست بگه  نیخواد..و هم یم یبشه و بگه چ یفرج دیزل زدم بهش تا شا

و شلوار  ی..شال کرمیشکالت یمانتو هیپوش و جذاب.. کیش شهی..خودش بود..مثل همیشناختمش..برگشتم وبا ذوق گفتم: پـــر

دختر..ادم  یشد یشکالت کهیپا ک هیرو بهش گفتم: به به  یوبعد از روبوس میشده بود..همو بغل کرد ی..عالیو کفش شکالت فیهمرنگش..ک

 نویپسر ا هی..اگه یبرو خدا رو شکر کن که دختر--و زد به بازوم.. دی..خندادیحال ب گرشیج چنیازت بزنه هم یگازه اساس هیخواد  یلش مد

وخانومانه  نیزد و مت یفرهاد لبخنده پت و پهن دنیبا د ی..پرمیفرهاد هر دو به طرفش برگشت یصدا دنیسالم..با شن--بهم گفته بود اونوقت..

 دهیبا من بود و فرهاد د یبار هم پر 2..اون دنید یم گرویبار بود که همد نیالمش رو داد..فرهاد هم به روش لبخند زد..واسه سومجواب س

 یزدن ..همه  یصداش م ویکه همه ک ومرثیپسره خر پول و گردن کلفت به اسمه ک هینامزد داشت.. یهم بگم که پر نویبودش..در ضمن ا

شمرد بس که پول پرست بود..تعارفش کردم ..بدون  یتو خواب هم اسکناس م یحت یشد و به قوله پر یش خالصه مبشر تو پوال نیا یزندگ

 ...هم تعارف نداشت..   ادامه دارد یبشر یبن چیکرد و با ه یرفتار م یمیخونگرم وصم شهی.. قربونش برم هم زینشست پشت م یسیرودروا

 ....چه خبر شده؟نورا؟یاز ا-

 ییهوینگرفتم  یچیه ی..ولرونیب امیب دیخر یزد به سرم و گفتم به بهونه  ییهوی شهیمثل هم یچیبشه؟..ه یخبر دیوااااا..مگه با :دیخند اروم

 ..رو کرد و نجایا یدلم هوا

 ..چشمت به جماله ما منور شد و ییهویالبد بعدش هم -

 ..نهیخنده سرشو تکون داد: اره هم با

 

 ..نگاه به فرهاد هینگاه به من انداخت و  هیکردم که  یگفت..رو به پر ینم یچیبشقابش بود و هفرهاد نگاه کردم..نگاش به  به
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 ..سفارش بدم؟ یخور یم یزیچ-

 ..رون؟یازخونه ب یشده زد ی.. چریچه خبرا؟..اُغور بخ ی..قبال خوردم..راستینه مرس--

 میایب میچه نکن میچه کن میگفت گهیاونم به درده من دچاره د دمید دحوصله م سر رفته همون موقع فرهاد بهم زنگ ز دمی..منم دگهید یچیه-

 ..یکم هواخور هی نجایا

 

 ..کرد.. لبخند زد..و باز زل زد به بشقابش یانداخت..فرهاد هم داشت نگام م ریزد وسرشو ز یکمرنگ لبخند

 ..ینمون کاریفارش بدم برات بس وهیابم ای یبستن هی..الاقل یکن گایتو ن میما غذا بخور شهیکه نم ینجوریخب ا-

 

 .. مخصوص رو دادم ِ یبستن هیمخالفت کنه به گارسون سفارش ِ  نکهیاز ا قبل

 ..نگام کرد معترضانه

 ..دادم خب یخودم سفارش م یبود دل یچه کار نیا--

 ..که..مگه نه فرهاد؟ میخب حـــــاال..من و تو ندار -

 

 ..معذب شده بود ی..فکر کنم راسته پررونیب ادیب کم از تو الکه خودش هیقصد صداش زدم که  از

 ..!؟یکال انگار تو باغ نبود که مات منو نگاه کرد و گفت:چ یول

 ....منم با لبخند چپ چپ نگاش کردم و گفتم: معلوم هست حواست کجاست؟دیخند یپر

 

 ..شد رهیانداخت و باز به غذاش خ ینگاهه کوتاه هم به پر هیکم نگام کرد.. هی

 ..نجای..همیچیکه زمزمه کرد: ه دمیشن

 

 ..زدم یچشمک واسه پر هیابرومو انداختم باال و  طنتیبا ش نیکنم..واسه هم تشیاذ خواستم

 ..م؟یگفت یم میداشت ی..ما چنـــــمیبه فرهاد کردم و گفتم: خب بگو بب رو

 ..؟ینگام کرد: با ک گنگ

 ..گهید یوا..خب با پر-
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حرکت ِ  نیفرهاد..انگار اونم داشت با ا یشده بود تو چشما رهیکه رو لباش داشت خ یبا همون لبخنده بزرگهم  ی.. پر یرو پر دیچرخ نگاش

 ..کرد یم حیفرهاد تفر

 ..دو تا خانم گوش بدم یبه حرفا یواشکیمن عادت ندارم  یخانم یگفت: دل یفرهاد که انگار دست ِ منو خونده بود در کماله زرنگ یول

 

و متشخص  نیمت یاقا کی اتهیعمله زشت از خصوص نیصورته وا رفته م داد و ادامه داد: ا لهیتحو یبود..چشمکه بامزه ا ونطینگاهه اون ش حاال

 ..که؟ یدون ی..م ستین

 

 ..هنوز باز بود ی پر ِشین یوماتم کرده بود..ول شیک نامرد

 یشد اون موقع که من و پر ی..پس چیگیره تو که راست مدادم و گفتم: ا لشیتحو شخندین هیکه کم اوردن تو مرامم نبود  ییاز اونجا و

 ..!ن؟یتابلوتر از ا گهی..د؟یکرد یم گایبه من ن یتو داشت میزد یحرف م نجایدر مورده ا میداشت

 

 ..جا به جا شد و خودشو با غذاش مشغول نشون داد شیکم رو صندل هیابروشو داد باال..اب دهنشو قورت داد.. یتا هی

 ..؟ی؟کِیاوهوم..ک--

 ..شیپ قهیچند دق نیو متشخـــــص..هم نیمت یلبخند زدم: شما جنابه اقا یبدجنس با

 

 ..نگات کردم..در اصل حواسم به حرفاتون نبود یجور نی..من همیکن یاشتباه م ینگاهه کوتاه بهمون انداخت و گفت:خب حتما دار هی

نگاه کرد..حاال که دستش رو شده بود لبخنده دخمرکش  یبه من و پر یجذابنگفت وبا لبخنده  یچینگاش کردم..ه زیکردم و ت کیبار چشمامو

 ..دیکش یبه رُخمون م

عاشقه جوجه کباب بودم..به نظر من که  شهیشدم و رفتم سر وقته جوجه کبابه خوشمـــــزه ام که فداش بشم مـــــن..هم الشیخ یب

 ..نهیبهتر

 

 ..در و اون در نیو اونور و ا نوریکردن از ا فیروع کرد به تعرهم ش یخوردم پر یکه غذامو با اشتها م ینیح در

 ..دادم یتونستم جوابشو بدم فقط سر تکون م یچون دهنم پر بود نم منم

 ..داد یجواب م یلیم یشد اونم با ب یازش م یوقت اگه سوال هیگفت.. یهم ازش نم یزیاومد چ یاز نومزدش خوشش نم ادیز چون

 ..گهیبهم نم یزی..فکر نکنم..خودش که چ یپر یدوستش داشت..ول ویک

******************** 

 ..متیرسون یبپر باال م-

http://iran-paper.ir/


 

iran-paper.ir 

 ..دمتیهست..خوشحال شدم د نی..ماشینه مرس _یپر

 ..زدم لبخند

 ..نمتیدلم برات تنگ شده بود..دوست داشتم بب یلی..خگمیگلم..واقعا م نطوریمنم هم-

 ..من یکه تو دار یزیق و هبداخال سهیرو ترش کرد و گفت: با اون رئ یپر

 

 ..زه؟ی..بنده خدا کجاش هیدخ یخیحرفش و با تک سرفه گفتم: ب ونهیم دمیپر

 ..کنه یو با اخم ما رو نگاه م سادهیوا نیدر ِ ماش یال دمیبه فرهاد نگاه کردم که د یتند و

 یچ یگفت ینم یزیچ قهیدق هیبهم.. دهیم رین باز گدختر اال یگفتم: الل نش رونیپنگ زده بود ب نگیکه چشماش قَده توپ پ یگوش پر ریز

 ..شد؟ یم

 ..!اخه؟ یپچ پچ کرد: واسه چ اونم

 ....فقط حالشو ندارم باهاش جر و بحث کنمیچیه-

 ..زنم یخونه حتما بهت زنگ م دمی..رسیو بلندتر گفتم: خداحافظ خانم دمیگونه ش رو بوس و

 ..ی..بایو گفت: اوک دیو منگ منو بوس جیهم گ اون

 

 ..کرد و نشست یخداحافظ یفاصله گرفتم و سوار شدم..فرهاد هم با پر ازش

 ..و تو دلم گفتم بسم اهلل رونینفسمو دادم ب« چرا»بازم تا گفت  یرو بگه ول نایکه شروع کرد..البته منتظر هم بودم که هم میبود ریمس تو

 

 ..گفت؟ نویچرا دوستت ا--

 ..کردم..اخماش تو هم بود نگاش

 ..گفت؟ یچمگه -

 ..چشم نگام کرد یفرهاد و؟!..از گوشه  ایخودمو خر فرض کردم  رسما

 ..زه؟یه کهیاون مرت یحرص گفت:دل با

 ..کرده جایپووووووف..نه بابا ..ب-

 ..پس--

بودم که تا  دهیازش د یزیچمدت  نینداره..وگرنه اگه تو ا اروی نیاز ا یگفت چون دله خوش یزیچ هی یشو تو رو خدا فرهاد..پر الیخ یاِاِاِاِاِ..ب-

 ..کردم یحاال تحملش نم
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 ..نگام کرد دیترد با

 ..؟یگیو م قتیحق یدار--

 

 ..لحنم سرد شد عینگاش کردم و سر میشگیبا غروره هم نباریا

 ..ستمیپس دادن ن میج نیکه من اهله س یبودم بدون دواریام-

 

 .. حرفام و کارام نیا یباور کن همه  یداشتم..ول شهیت دارم..و همچه خبره که سرشو تکون داد و اروم گفت :باور دیفهم انگار

 ..!به خاطره خودمه؟-

 

که  دمیرو بهت م یشگی..منم همون جوابه همیگیم نویهم شهیدونم..هم یتعجب نگام کرد..همونطور سرد به رو به روم زل زدم و گفتم: اره م با

 22بزرگ شدم.. گهیبفهم فرهاد..بفهم که من د نویا یازت ممنونم..ول تینها یب یامو دارهو نکهیو از ا یدونم تو تنها عضو از اقوامه من یم

و  یریگ میکه حقه تصم یبفهم نویا یخوا یفهمم..منم ادمم چرا نم یخوب م یلینگاه ها رو خ ی..معندمیم صی..بد و از خوب تشخمهسال

 ..انتخاب دارم؟

 

 ..یکن ینگاه ها رو معن یوقت بتون چیفکر نکنم ه ی..ولیبد صینشخ یبد و از خوب بتون دی..شایدونم که بزرگ شد یگفت: اره..م اهسته

 ..نگاهاش فرق داره ی هیبهم انداخت که احساس کردم با بق ینگاه و

 ....من ازادم فرهاد ..ازااااااااادرمیبگ میخودم تصم یتونم برا یمن هستم که م نیمن مستقلم فرهاد..خودم و خودم..و ا -

 

 ..مثبت تکون داد ینگفت..فقط سرشو به نشونه  یچیه

 ..فکر کردم ناراحت شده دهیکه لباشو به هم فشار م دمید

 ..؟یاروم گفتم: ناراحت شد گهینم یچیباز ه دمیکه گذشت د قهیدق چند

 ..نه-

 ..یشد-

 ..نه--

 ..؟یمطمئن-

 ..اره--
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محو  یکه به صورتم خورد باعث شد ناخداگاه لبخند بزنم..ول ید ِ خنک..بانییرو دادم پا شهیکم ش هی..رونیدادم ب نیو سنگ قیعم نفسمو

 ..محو یلیبود..خ

 

 ..ازت بخوام؟ یزیچ هی شهیبشم رو کردم بهش و گفتم: م ادهیپ نکهینگه داشت..قبل از ا الیو یجلو

 ..کرد نگام

 ..!؟یچ--

 ..یستین ریبخند تا مطمئن بشم ازم دلگ-

و حق ِ  یازاد نکهی..ایباشم؟..حرفاتو قبول دارم..تو از حق ِ مسلم خودت دفاع کرد ریازت دلگ دی؟..چرا باتو یگیم یزد: دختره خوب چ لبخند

 ..بدون که شده باشه دورا دور بازم مواظبت هستم نویبازم ا یذارم..ول ی..من هم به تمومه افکارت احترام میانتخاب دار

 ..یبگ ستی..الزم نیاز خودت مواظبت کن یتون یدونم که خودت م یمبگم که تند گفت: گفتم دورا دور.. یزیباز کردم چ لب

 

 ..بدم لشیخوام تحو یم یدونست که چ ی..خوب مدمیخند

 ..خداحافظ-

 ..خدانگهدار..شبت هم خوش-

 ..شب تو هم خوش-

 

 ..کنه ینم یکنه و حرکت یباز داره نگام م دمیکه بره د ستادمیدر ا یجلو

 ..گهیبرو د-

 ..تو برو تو--

 ..نُچ..اول شما بفرما-

 ..گهی..برو د؟یدل یموقع شب بچه شد نی: ادیخند

 ..یگل کرده بود اساســـ میباز لج

 ..؟یگیم یچ گهی..دیتو که منو رسوند-

 ..برو تو دختر--

 

 ..بر سرم کنن که انقدر لجباز وسرتقم خاک
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 ..مت..پس برو به سالادیتونه از پسم بر ب ینم یچکیه گهیکه لج کنم د یدون یم -

 

که واسه م زد حرکت  یو روشن کرد و با تک بوق نی..سرش و تکون داد و نگام کرد..سرمو براش تکون دادم که اون هم با لبخند ماشدیخند بلند

 ..کرد

ند..و بود ییالیو نجایاطراف مثله ا یخونه ها یبود که همه  ضیپهن و عر یکوچه  هیما  یدست تکون دادم..از خم کوچه گذشت..کوچه  براش

 ..کردن یم ییگل خودنما یبوته ها رشونیخورد که ز یبلند به چشم م ادینه ز یتک و توک درختا الیهر و یجلو

 ..خشک بشه دیباعث شد دستم رو کل یناله مانند یو دراوردم و خواستم تو قفل بچرخونم که صدا دمیبه اطرافم انداختم..کل ینگاه

 

 ..برسهبه دادم  یکیک..کمک..تو..تورو خدا --

باز همون صدا رو  یفکر برگشتم که در و باز کنم ول نیشدم؟!..با ا یاالتیخ یعنی..دمیند یزیترس برگشتم..باز به اطرافم نگاه کردم..چ با

 ..دمیشن

 ..دیکنم..کمکم کن یشنوه؟..خواهش م یصدامو نم یکس --

 ..دمیمطمئنم صدا رو شن نباریا گهید نه

 ..!؟یی!..کجا؟یهست یشما ک-

 

 ..زن بود هیکه متعلق به  یمرتعش و گرفته ا یداص

 ..درخت نی..پشته انجامیا--

 ..ادهیکه درخت ز نجایکجا؟!..ا-

 ..ناله گفت: درست سمت..راستت با

 

 ..یامداد رسان رمیموقع از شب دارم م نیدل و جراتم بشم..ا ی..رفتم جلو..فدادمید هیسا هیبرگشتم..فقط  تند

 ..تنش همه کهنه و پاره بودن یساله که لباسا 50 دیشا ای 45 بایزن ِ تقر هینگاش کردم..بهش با تعجب  دمیرس یوقت

 ..کرد..کنارش نشستم و بازوشو گرفتم یو ناله م نیبود رو زم افتاده

 ..شده؟ یخانم چ-

 ..بده کمکم کن رتی..خدا خنیخوردم زم--

 ..شکسته باشه تونییاخه چکار کنم؟..ممکنه جا -

 ..نه..نشکسته--
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 ..!ن؟یاز کجا مطمئن-

 ..ستیدونم دخترم..دردم اونقدر ن یم--

 .. ستین تیتنت االن داغه حال دینبود بگه شا یکی..دمیخند شیسادگ به

 ..د؟یواسه کدوم خونه ا -

 

 ..باشه یزیچ یزدم خدمتکار یم حدس

 ..10کوچه..پالکه  نیهم --

 10کدوم از خونه ها پالکش  چیکوچه..ه نیا ی!!..اخه..توگه؟؟یداره م یچ نیزد..ا یبرق م رنوریتعجب زل زدم تو صورتش..چشماش ز با

 ..نبود..پس

 

صورتم که  یو بزرگ هم گرفت جلو دیدستماله سف هیاز پشت سفت گردنمو گرفت تو دستش و  یکیدهنمو باز کردم و خواستم جوابشو بدم  تا

 .. از بس بزرگ بود کل صورتمو پوشوند

 ..ه موند وپارچ یدیبه همون سف نگام

 .. بهم دست داد یتقال کم کم احساس سبک با

 ....چشمام بسته شد و

*********************** 

 ..واضح شد دمی..چند بار باز و بسته شون کردم تا ددمید یتار م زویچشمامو باز کردم..همه چ یال آهسته

 ..!کجاست؟ گهید نجایترس به اطرافم نگاه کردم..ا با

 ..و مجلل کیاتاق ِ ش هیاتاق بودم.. هیدم..به خودم نگاه کردم..دستام بسته بود و تو هنوز منگ بو انگار

 ..تو سرم شدهههههههه یاومد چه خاک ادمی هویکردم که  یم یو مبهوت داشتم دور و اطرافمو بررس مات

 

 نمیب یتا االن که چشم باز کردم و م ستین ادمی یزیچ گهیهوش شدم؟..اره..اره از هوش رفتم و ..د ی..بدیاون زن..دستماله سف یبود..ناله  شب

 ..کههههههه دنی..دستامم که بسته ست..خب خاک تو سرم کنن منو دزدزمیاتاقه بزرگ و تر و تم نیا یتو

 ..گرد شد.. اب دهنمو قورت دادم و خودمو اماده کردم واسه داد و هورا راه انداختن که در اتاق باز شد چشمام

 ..حد گشاد شد نیاومد تو چشمام تا اخر یوقت و دمیاز جام پر تند

 .. !!..همون..اخه..چ..چطور؟؟نیشد..ا یگرفته بودم..اصال باورم نم یخشکم زده بود و هم الل مون هم
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 ..شد رهیو برّنده ش تو چشمام خ زیکرد..اومد تو و درو بست..رو کرد بهم و با همون لحن سرد و نگاهه ت یپوزخند نگام م با

 

 .. داشت یلیدل هی..پس ستین یاتفاق دارهاید نیکدوم از ا چیدونستم ه یباشه؟!..م نجایا مونیبعد دارید یکرد یمفکر  --

 ..شد و به اطرافه اتاق اشاره کرد لیلبخنده کج رو لباش تبد هیبه  پوزخندش

 .. که یاماده ش کنن..گربه ا یوحش یگربه  هی..سپردم مختص به اد؟یخوشت م نجایاز ا --

 ..برهیهمراه با خشم بهم انداخت که چهارستون بدنم رفت رو و یگاهن و

 ..!!کنه واسه خودش؟؟ یبلغور م ی..چ اروی نیا ی..ولو

 

 ..نجا؟یا یمنو اورد یتو؟..واسه چ یگیم یچ-

 ..اهرم رو حفظ کردمهر جور بود ظ یول دمیلرز یبه خودم م دی ب ِنیبودم..از تو ع سادهیسر جام وا خیمن همونطور س یطرفم اومد ول به

 

که  یکرد..فقط همون نگاهه پر از خشمش و اخم ینم یاون کار ی..چند بار پشت سر هم پلک زدم ولمی..چشم تو چشم بودستادیبه روم ا رو

 ..انداخته بود نیابروهاش چ نیب

 

 ..ـنی: بشدیغر نشونیار داد و از بهم فش یکنم و تو چشماش دنباله جوابه سوالم هستم لباشو رو یسرسختانه دارم نگاش م دید یوقت

 ..سادمیوا الیخ یب

 

 ..جواب ِ منو-

 ..: گفتم بهت بتمرگدیکش عربده

 ..بودا یترس نگاش کردم..ناخداگاه اب دهنمو قورت دادم..روان با

 ..ستــم؟ینکردم که بلندتر از قبل داد زد: مگه با تو ن یتو شوک بودم کار چون

 ..بتمرگ ریزد: بگ ادیه فربا ترس گنگ نگاش کردم ک همراه

 

بشم  ریتحق یکه دوست نداشتم جلو کس یی وقتا ِنیشدم..ع ریاومدم و ش رونیاز حالته شوک ب هویبود که  یدونم با چه اعتماد به نفس ینم

 ..رفتم تو شکمش و صدامو انداختم پس ِ کله م

 ..؟یواخ یم ی..چنجا؟یا ی..سر من داد نزنـــا..چرا منو اوردیخوام روان ینم-
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 ..داغ..سرخ ِ سرخ یلبو نهویشد ع صورتش

دستام درد گرفت ..نگامو مثل ِ  یچپم بعالوه  ی..شونه نیهولم داد که چون انتظارش و نداشتم و دستمام بسته بود شوت شدم رو زم ناغافل

 ..کردم و دوختم تو چشماش یخودش وحش

 ..به جونه من؟ یافتاد ی..هار شدوون؟یچه خبرته ح -

 

گرفت و تو  قمویروتو کم کن،  یگفت زِک یکه به هرکول م یمردونه و زور یعرق نشسته بود..با دستا شیشونیشونت جلوم زانو زد..رو پخ با

 ..دستش مشت کرد

..در  ِنیدونستم اونوقت حسابم با کرامالکاتب یکه م ی..البته نه عملنداختمیخر جفتک م نهیبازم ع یرفته بودم ول شیناقص پ یمرز سکته  تا

 ..زهیبهتر از عمل و ست زیبود..لفظه ت یحال حاضر فقط لفظ

از دستش شِکار  گنیباشه رو م یعصبان یاز حد از دست کس شیکه ب یکه کاربرد داشت..چون بدجور از دستم شِکار بود ))کس نجایا الاقل

 ..بود((

 

 ..م از وسط جر خـــوردگوشا یداد زد گفتم جفت پرده  نیدفعه همچ هیکردم که  یداشتم نگاش م رهیخ

 دیمن نبا یبمونه جلو ادتی گهیکف ِ دستت تا د ذارمیببرم م یم خیتا ب خیب یزبونه درازتو خودت کوتاش نکن نیدختر..اگه ا ریخفه خون بگ --

 ..یغلطا بکن نیاز ا

 

 ..؟یجوابمو بد ادی..زورت منجا؟یا میاورد یکه هس..واسه چ ینیگفتم: ولم کن..هم لرزون

 ..کردم یبرد که به عقل ِ نداشتش شک م یبه ترسم برد..اگه نم یزد..انگار پ پوزخند

 .. عقب ببرم یبود گردنمو فشار داد که باعث شد سرمو کم دهیچسب قمویکه  یدست با

 

 ..بلدم باهات چکار کنم --

 دمیفهم یم دیل شده بودم..حداقل باال نباریکرد ازش وحشت کنم..رسما ا یم یبدتر کار یدیمنو دزد یگفتم بگو واسه چ یمن م یهرچ

 ..هیکارا چ نیقصدش از ا

 

 ..ستادیگرفتم با خشم ولم کرد..بلند شد و ا یاللمون دید

هم نکنه..با هر  اهیخوام صد سال ِ س یکرد که م ینگام م یگفت و نه حت یم یزیفقط تو اتاق قدم زد..حوصله مو سر برده بود..نه چ قهیدق چند

 ..رونیار قصد داشت روحمو از تنم درسته بکشه ببار نگاه کردنش انگ
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 ..و نگام کرد..حاال کامال خونسرد بود ستادیبگه که باالخره قفل زبونش باز شد..سر ِ جاش ا یزیچ هیداشتم..منتظر بودم  یازش بر نم چشم

 ..خشم بود گفت: پدرخونده ت کجاست؟ شیکه چاشن یسرد بهم انداخت و با لحن ِ خشک ینگاه

 ....چشمام اروم اروم باز و بازتر شدگهیم یچ دمیفهمن اول

 ..!و منگ گفتم: هان؟ جیگ

 .. رهیمشت و لگد نگ ریکرد که منو ز یخودش و کنترل م یلیخ انگار

 

 ..نشه نطوریکه اگه ا یای..بهتره باهام راه به؟یپدر خونده ت کدوم گور دمیپرس --

 ..رسه یزود م ای ریحسابمو د دمیمنگام کرد که فه یحرفشو نگفت به جاش جور ی ادامه

 

 ....من نه پدر دارم نه پدرخونده..اونوقت تویگیم یدار یفهمم تو چ یمن نم یول-

 .. کفتار کجاست؟ ِرینده..فقط بنال بگو اون پ لمیزد: خفه شو و حرفه اضافه تحو داد

 ..یزن یحرف م یاز ک یدونم دار ینم گمی دارم بهت م..د ِ؟یفهم ی..زبونه منو م؟ی..تو ادمه؟یکدوم خر گهی کفتار د ِریشدم: پ یشاک

 

باال و تهش  دمیجفت چشماش نگامو کش یعقب و از نوک ِ کفشاش تا تو دمیخودمو کش ی..در همون حالت کمستادیدوتا قدمه بلند جلوم ا با

 ..هم با سر وصدا اب دهنمو قورت دادم

بود واسه  والیپا ه هیکرد..اگه صورتش انقدر جذاب نبود  یم شتریت ادمو بوحش گهیهم که د کلشیدرخت چنار دراز بود المصب..ه نیع

 ..خودش نامرد

 

 ..اشاره ش رو به سمتم نشونه گرفت..چشماش سرخ و فکش منقبض شده بود انگشت

 ..مـــد؟او ادتی..؟ی تو..حــــاال چ ِیعوضــــ ی..پدرخونـــده ی..بهمـــن ِ منصــــوریزد: منصـــور ادیو فر دیغر بلند

 

 ..بسته بود خیو دست و پام  دیلرز یچشمام بسته بود..از صداش تنم م دیکش یمدت که عربده م تموم

 ..یداد نزززززن لعنتـــ گهیشناسمــــش..بسه د یهم فشار دادم و بلند گفتم: خ..خب..اره م یرو چشمامو

 

 .. چشمامو باز کردم ی..با ترس و لرز الگهینم یچیه دمید

 

 ..بلکه حس ارامش بهم دست داد دمیشدنش نه تنها نترس دهیکوب یکه از صدا دی..در و محکم بهم کوبستادیم بود .. تو درگاه ابه پشتش
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 ..شد یدوتا نبود..مشکل پشته مشکل بر فرق ِ سرم نازل م یکیمن که  یایبدبخت ی..ولرونیباالخره شرش کنده شد و از اتاق رفت ب نکهیا

******************* 

 « آرشام »

 

 ..یدار یدر بر نم نیچِشم از ا -

 ..چَشم قربان--

 ..دیباخبرم کن دیدیکه شن یی..هر صداستنیاتاق تمام وقت با یپنجره  ریبه بچه ها بگو ز-

 ..دختر به هی یواسه  یهمه محافظه کار نیا یاطاعت قربان..ول--

 

 ..ردانداخت و سکوت ک ریساکت شد..سرش رو ز دیرو که د نمیسنگ نگاهه

 ..کنـــم؟ تیحال گهیجور ِ د هی ایشد  رفهمی..شدمیکه من دستور م دیکن یرو م یگفتم: همون کار یو جد محکم

 ..انداخت ریبهم انداخت و باز سرش رو ز ینگاه میهمراه با ترس ن تند

 ..اگه تو کارتون دی..منو ببخشدمیقربان فهم ریخ--

 ..بسه-

 ..چشم--

 

 ..بود ستادهیپله ها ا نییپا دیدرخش یدار ِ شراب درش م هی پا ِستالیکه کر ینیتکار با سامدم..خدم نییپله ها پا از

 ..!کجا؟-

 ..اوردن فیتشر دایشد و نفس زنان گفت: قربان خانم ِ ش هول

 ..کجان؟-

 ..تو سالن قربان --

 ..اشاره کردم: من دستور داده بودم؟ ینیس به

 ..قربان ریترس گفت: خ..خ با

 ..پس ببرش-

 ..چ..چش..چشم قربان--
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تمرکزم رو  دیمکث کردم..حاال با ی..کمستادمیمرمر و شفاف به اون طرف راه داشت..پشتش به من بود..ا یتا پله  3طرف سالن رفتم..توسط  به

 ..گذاشتم یم دایش یرو

 ..دلربا به طرفم امد یاز جا بلند شد..همراه با لبخند دنمید با

 ..زمیسالم عز --

 

 ..خاص نگاهش کردم یابروم رو باال دادم و با تعجب یتا کیطرفم دراز کرد..رو به  دستش

 ..شدم رهیانگشتانم فشردم..مکث کردم..رهاش نکردم و تنها در چشمانش خ انیرا م دستش

 ..کردم دستش را رها کردم یکه به مبل اشاره م ینیح در

 

 ..من بود نشستم یشگیهم گاههیار داشت و جاکه در صدر سالن قر یمبل یتوجه به اون رو ینکرد..ب یحرکت چیه

 ..کرد..نگاهم رو به چشمان ِ براقش دوختم..اروم به طرفم امد یخمار من رو تماشا م ینگاه با

 ..کردم یشک پاشنه هاشون رو خـــورد م ینبود ب یا گهید زیناچار به سکوت شدم..اگر قصدم چ یکرد ول یم تمیتق تق کفش هاش اذ یصدا

 ..مبل به من نشست نیکترینزد یهم فشردم..رو یرورا به  فکم

 

 ..؟یدیجواب سالمم رونم--

 ..دیکش یبه رخ م یبودنش رو به راحت یمصنوع یسرم رو تکان دادم..لبخند زد..ول تنها

 ..شده؟ یزیچ -

 ..!تعجب گفت: نه..چطور؟ با

 ..م؟ینیرو بب گریهم همد نجایاز شرکت ا ریباعث شده که ما به غ یچ-

 ....فکر کن دلم برات تنگ شده که دروغ هم نگفتمزم؟یعز هیزد: مشکلش چ لبخند

 ..زدم پوزخند

 ..!..هه..عجب؟ی!..دلتنگزم؟یعز-

داد گفت: خب  یدر هوا تکان م یکه دستش رو کم ینیمشهود در حرکاتش رو به من کرد و در ح ی..با عشوه انی..اروم و به ظاهر دلنشدیخند

 ..یرو داد یاجازه ا نیبه من چن یکه باهات راحت باشه..ول یدیاجازه رو نم نیا یبه هر کس یحرف زدم بهم گفتشرکت باهات  یاونبار که تو

 

 ..!دادم؟-
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 ..که یتون یم یاگه بخوا یبود که من من کنان گفت: خ..خب راستش..گفت یانقدر محکم و جد لحنم

 ....ادامه نداددمیکش قیعم نفس

 ..گفتم ..اگر بخوام-

 ..؟یخوا ی..تو نمیعنیفت: گ دیترد با

 

 ..اون یکه دنبالش بودم..تشنه تر شدن ِ لحظه به لحظه  یزیکرد..درست همون چ یم دادیدر چشمانش ب یقرار یکردم..ب نگاهش

 

 ..دیشا-

 ..شده بود کالفه

 ..!نه؟ ایآرشام؟!..باالخره اره  یچ یعنی--

 

همه غرور در  نیمرد راحت بدونه که با ا کیخودش رو با  نطورینامحسوس ا یا دادن هادختر با چندتا اشاره و پ هی نکهیبرام جالب بود..ا یلیخ

 ..صدا و نگاهه من باز هم بتونه راحت برخورد کنه

 

 ..دونم یگفتم که..هنوز نم-

 ..ره؟یرو بگ یراحت مهیتصم نیتونه چن یتو نم گاههیمثل تو و در جا یمرد یعنی--

 

 ..ده بودماز حد بهش بها دا شیکردم..ب سکوت

با همون  نیاز مستخدم یکیکه  دینکش یبار تکان دادم..طول 2کنارم قرار داشت رو برداشتم.. یسلطنت زیم یکه رو یرنگ ییاخم زنگ طال با

 ..شراب در دست وارد شد ینیس

شراب رو به طرفش  ینیردم..ساشاره ک دایخم کرد..با دست به ش میتعظ یراه به نشانه  ی مهیو سرش رو تا ن ستادیمن ا یرو به رو ابتدا

 ..گرفت

 ..رو کردم نکاریاز قصد ا و

 

 ..!و سرد گفتم: شراب؟ یبه خدمتکار کردم و جد رو

 ..بله قربان--

 ..ببرش-
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 یداشت همانطور خشک شده باق یبر م ینیس یدار ِ شراب رو از تو هیپا وانیکه داشت ل یدر حال دایدو با تعجب نگاهم کردند..دست ش هر

 ..ماند

 ..اریخانم شربت ب یرو ببر و برا ینیبلند رو به خدمتکار داد زدم: با تو بودم..س نسبتا

 

..خدمتکار به سرعت از سالن خارج شد..با اخم به روبه رو ختیر ینیدرون س وانیاز شراب داخل ل یمیو ن دیلرز دایبلندم دست ش یصدا از

 ..شدم رهیخ

 ..بود دهیبعد نگاهم رو بهش دوختم..رنگش پر یکم

 ..بود؟..اتفاقا من شراب دوست دارم یلبانش نقش بست و گفت: خب..خب چه کار یرو یکامال ظاهر یلبخند

 ..من دوست ندارم یدونم..منته یگفتم:م خشک

 ..باز نگاهم کرد مهیدهان ن با

 

 ..االن فقط شربت مناسبه-

 ..!؟یخور یوقت شراب نم چیتو ه یعنی--

 ..چرا-

 ..پس--

 ..ستیوقت خوردن شراب ن گفتم که االن -

 

 ..کردم یباهاش رفتار م گهیجور ِ د هی دیاز حد ِ تصورم راحت بود..با شیدختر ب نیکرد..ا سکوت

من به  یکه به من کرد و با اشاره  یمیقبل بعد از تعظ یشربت وارد سالن شد..درست مثل سر ینیبا س نباریپا انداختم ..خدمتکار ا یرو پا

 ..تعارف کردشربت رو  وانیل دایش

 

 رونیدستم از سالن ب یدستم گذاشت و با اشاره  زکناریم یشربتم را رو وانیرو برداشت..خدمتکار ل وانیبه من انداخت و ل ینگاه مین دایش

 ..رفت

 ..یباش میمهمون ی..دوست دارم تو هم تودمیدادم..به مناسبته کار جد بیترت یمهمون هیاز شربت رو مزه مزه کرد و گفت:  یکم

 

 ..شربتم رو برداشتم وانینگاهش کردم..ل یمکث کوتاه با
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 ..کنم یتالشم رو م ی..ولامیبود گفتم:ممکنه نتونم ب وانی داخل ل ِاتیهدف نگاهم به محتو یکه ب همانطور

 ..دارم زیواسه ت سوپرا ی..کلایحتما ب--

 

 ..گذاشتم زیم یا رور وانیدادم ل یسرم رو ارام تکان م نکهی ا ِنیرو بهش دوختم..در ح نگاهم

 ..ادیخوشم نم یریگفتم: از غافلگ سرد

 ..کمرنگ شد لبخندش

 ..!؟یایخوشت اومد..م نباریا دی..شا یول --

 

 ..در هر صورت من هم هدفه خاص ِ خودم رو داشتم یبود..ول یمنصور یکه داشتم دختر خونده  یدیترد لیدل

 ..با تکان دادن سر جواب مثبت دادم نیبنابرا

 

 ..یکن یخوشحالم م تینها یدعوتنامه ست..با اومدنت ب نیگذاشت و گفت: ا زیم یرو یلبخند زد..از جا بلند شد..کارت یخوشحال سر از

 

 ..حرکت از جانبه من هست کیبود..حتم داشتم که مشتاق ِ  ستادهیمن ا یمبل بلند شدم..منتظر رو به رو یرو از

 ..من رو برسون ی ژهیم و گفتم: به پدر سالم ومحو به در سالن اشاره کرد یمن با لبخند یول

 

 ..تونستم شروع کنم یم یمهمون نیشدم..و از هم یدوم م یوارد مرحله  دینبودم..نه..کم کم با یباهاش رسم گهید

 ..دمیکمرنگ صورتم رو عقب کش ی صورتم لبهاش رو جلو اورد .. با اخم ِدنیو به قصده بوس ستادیکنارم ا ظیغل یلبخند با

 ..دیلب هاش ماس یبهش انداختم..لبخند به رو نیسنگ یاهنگ

 

 ..ادیدونستم تو خوشت نم ی..نمدیببخش--

 ..تر شد..به طرف در سالن حرکت کردم ظیغل اخمم

 ..اد؟یمن گفتم خوشم نم-

 ..ینه ..ول--

 ..ستادیبه روم ا رو

 ..که یپس چرا..نذاشت--
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 ..!حد؟ نیتا به ا ی..گستاخهه

 ..یرو بهم ثابت کن ییپروا یب نیاول کار ا نیکه هم ستمین لیعنوان ما چی..من به هیهست ییپروا یتو دختر ب-

 ..افتاد شیبلند و کمان یابروها انیم یمیمال نیچ

 ..آرشام ستمیپروا ن یمن ب--

 دیو شا دیه اونچه که بانسبت ب یو مطمئنا در اونجا به رشد ِ فکر یبود رانیخارج از ا یادیکه مدته ز نهیبه خاطر ا دیخب درسته..شا-

 ..یدیرس

 

 ..و روشنفکرانه یامروز یباز و نگاه یها باشم؟..با فکر ییمن مثل اروپا یزد: دوست ندار لبخند

 

 ..از توجهم رو در چشمانش دوختم یمصنوع یبه ظاهر رگه ها یتفاوت بود..ول یاز درون کامال ب نگاهم

 ..رفتم رونینزدم و از سالن ب یحرف

******************* 

 ..به خدمتکار کردم و گفتم: غذاش اماده ست؟ رو

 ..بله قربان..االن براشون ببرم؟--

 ..ارشی..برو بستیتو الزم ن-

 ..چشم قربان--

 

 ..غذا به طرفم امد..از دستش گرفتم و از پله ها باال رفتم ینیبعد خدمتکار همراهه س ی..چندستادمیپله ها ا یطرف اشپزخانه رفت..جلو به

 ..ستادندیکوتاه کنار ا یمیدر گذاشته بودم با تعظ یکه جلو یدو تا نگهبان هر

 

 .. شهیعوض م فتتونیبار ش 1ساعت  2تونه بره..هر  یهم م یکیبمونه..اون  تونیکی-

 ..چشم قربان--

 ..اطاعت قربان--

 

 ..از دستام گرفتم و قفل در رو باز کردم..وارد اتاق که شدم اونجا نبود یکیرو تو  ینیس
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 ..به اطراف انداختم یو با دقت عیکنار در گذاشتم..از جام حرکت نکردم..نگاهه سر زیم یرو یرو به اروم ینیس

 

دستام رو دور ِ هر دو تا مُچ ِدستش حلقه کردم و  نییپا ارهیرو ب یکه خواست صندل نیدر رو بستم و هم عیحرکته سر کیزدم..و با  پوزخند

 ..دیکش غید جنسبتا محکم فشار دادم که بلن

 

 ..دستم شکست یروان یدستم آآآآآ یآ--

 ..پاهام افتاده بود یکه به دستش وارد کردم جلو یاول یتو همون فشارها یسمت خودم و صندل دمشیکش

 ..میبود ستادهیهم ا ی نهیبه س نهیو بردم پشت..س دستاش

 ..؟یفرار کن نجایاز ا یتون یم نکاراتیبا ا یفکر کرد یعوض یاز سر خشم بهش انداختم و داد زدم: دختره  ینگاه

 

حرکت اون رو چرخوندم ..و  کیهم فشردم و با  ینگاهم رو از روش بردارم دستاش و به رو یحت نکهیبود..بدون ا یفوق العاده وحش نگاهش

 ..حاال پشتش به من بود

 

..هار ه؟ی:چدمیاونها غر یاز البه ال دمییسا یم مه یرا به رو میکه دندان ها یهمراه با خشم در حال یصورتش به ظاهر ارام ول کنار

فرق  ی..حاال اوضاع کمینبود ریاس ریبود که تو چنگاله ش ی..پنجول انداختنات واسه وقتستیکارا ن نیا یجا نجایاره؟..ا یندازی..جفتک م؟یشد

 یتون یکه م هیدم فقط و فقط به خاطره اطالعاتاب نکر ریکنم و تا به االن سرت و ز ینو بدون االن که دارم انقدرخودمو کنترل میکرده..ا

 ..یبکن یباهاشون هرکار خواست یتون ی..از خودت و اون کفتار..فکر نکن حاال که اجازه دادم دستات باز باشه میبهمون بد

 

 ی..دختر خونده ؟یشد یمنصور یو چرا دختر خونده  یهست یتکونش دادم و بلندتر داد زدم: فقط زبونت و باز کن و بهم بگو..بگو ک محکم

 نیا یدخترخونــــده  یکنن..چطور تو شد ینم یفرق چیخونش ه یباغچه  یخاکه تو ریز یکه بچه هاش براش با کِرما یکس

 ..؟یعوض یگرفت ی؟..اللمونیکن یادم؟..هـان؟..براش چکار م

 

 ..دیکش غیو ج دیو موهاش رو تو چنگ گرفتم..از درد نال دمیخشم شال رو از سرش کش با

 ..یکاره م عوض چی..من که ه؟یدینکن کثافت..نکن..چرا منو شکنجه م--

 

 ..که سرش رو تو دست گرفته بود برگشت و با ترس نگام کرد یکردم رو تخت..در حال پرتش

از  ییکنم..رها یولت نم رونیب دمیرو نکش یاطالعاته مربوط به منصور یهمه  زتیزبونه تند و ت ریکه از ز ی..تا وقتستین ایاسون نیبه هم-

 ..ــــای..رو؟یفهمــــ ی..مایرو هی شهیبرات م نجایا
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 ..زدم به طرف در رفتم یکه داد م یاطرافم اشاره کردم و در حال به

 ..یوحش یگربه  یازم ممنون باش دیبا یباش ییقفس طال نیا یگذاشتم تو نکهیاز ا-

 ..پر از اشکش نگاه کردم یو تو چشما برگشتم

 ..زندان نیکمتر از ا ی..حتنجاستیتر از اتو کم اقتهیل-

 

 ..ستادیدر ا یجلو میامدم..نگهبان با تعظ رونیهق هق افتاده بود و همون موقع از اتاق ب به

 ..د؟یبرسونه رو از تو اتاق برداشت بیکه بتونه با اون به خودش اس یو برّنده ا زی ت ِلیوسا ی..همه یکن یتو چِکِش م یریباز م 1ساعت  میهر ن-

 ..میسوزن جا نذاشت هی یبله قربان..حت--

قرار  انیکه شد اول من رو در جر یباشه..فقط هر چ یزمانش ک ستی..مهم ندیکنه حتما خبرم کن یسر و صدا م ادیز دیدیخب..اگه د اریبس -

 ..شد؟ رفهمی..شدید یم

 ..بله قربان..اطاعت--

 

 ..به در اتاقم خورد یکردم که تقه ا یکه از شرکت اورده بودم کار م ییپرونده ها یرو داشتم

 یشتریتمرکز ب نصورتیمملو از سکوت و بدون مزاحم..در ا یطیدادم..در مح یخونه م انجام م یمهم مربوط به شرکت را تو یمواقع کارها اکثر

 ..انجام کارهام داشتم یبرا

 

 ..تو ایب-

 ..ستین یجز شکوه یبودم کس دهیش فهمقدم ها و طرز در زدن یباز و بسته شد..از صدا یاتاق به اروم در

 ..قربان--

 ..شنوم یبگو م-

 ..با شما هستن قربان داریاوردن..خواهانه د فیتشر انیشا یاقا--

 ..دوختم یپرونده گرفتم و به شکوه یرو از رو نگاهم

 ..منتظره؟ یاز ک-

 ..هم عجله دارن یاالن اومدن..ظاهرا کم نیهم --

 ..تنهاست؟ -

 ..بله قربان--
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 ..پرونده گذاشتم و اون رو بستم یمکث خودکارم رو ال یدادم..با کم رونیب نیرو سنگ نفسم

 ..امیم گهید ی قهی..در ضمن بهشون بگو من تا چند دقیبر یتون یخب م اریبس-

 ..قربـان شـهیخم شد و ارام و شمرده گفت: اطاعـت م یکم میتعظ ینشانه  به

 

 ..امده نجایدرنگ نکرده و به ا نجاستیا یمنصور یدخترخونده  نکهیخبر ا دنیشن رفت..مطمئن بودم با رونیاز اتاق ب و

 ..شده بودم سرم رو اهسته تکان دادم رهیاتاقم خ واریهدف به د یکه ب یزدم و درحال پوزخند

****************** 

 ..نشست یسلطنت یاز مبل ها یکی یو با تعارف ِ دست من رو میهم دست داد با

 چی..هیگریهر شخص د ایکنارم نشسته باشد و  انیکرد که شا ینم یعنوان برام فرق چیپا انداختم..به ه ینشستم و پا رو یشگیمبل هم یرو

 ..زیچ چیمن مهم نبود..ه یبرا زیچ

 

 ..ش؟ینیبب یخوا یکردم و گفتم: م انیخدمتکار و رفتنش از سالن رو به شا ِییرایاز پذ بعد

 ..تکان داد مشتاق به من انداخت و سر ینگاه

 ..هم بروز داده؟ یزیتا االن چ --

 ..نه..هنوز سواالم رو شروع نکردم -

 ..کارش رو زود شروع نکنه دهیشناختم بع یکه من م یچطور؟!..از آرشام--

 

 ..ی خودم رو دارم..البته اگر منو خوب شناخته باش ِاستیلب نشاندم و گفتم: مطمئن باش من س یمحو به رو یپوزخند

 ..خاص سر تکان داد یلحن و طرز از حرف زدنم عادت داشت با لبخند و نگاه نیچون به ا یدارم شد..ول شیالم ِ نک متوجه

 

 ..یایهم از پسش بر م نباریدونم که ا یم --

 ..رو از هم باز کرد و بلند شد دستاش

 ....کجاست؟نمشیخوام بب یم--

 ..!د؟بو یچ یبرا اقیهمه اشت نیبهش انداختم ..ا یکوتاه نگاه

 ..اهسته جلو افتادم ییحرف از جا بلند شدم و با قدم ها بدون
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******************* 

 .. تخت نشسته بود و زانوهاش رو بغل گرفته بود..با اخم نگاهم کرد یاتاق رو باز کردم..اول خودم وارد شدم..رو در

 ..ان بسته شد..و در اتاق توسط نگهبستادیهم وارد اتاق شد و کنارم ا انیسر من شا پشت

مبهم که در نگاهش  یترس یمتوجه  یبه صورتش دوخته بودم به راحت قیشد و چون نگاهم رو دق دهیکش انیمن به طرف شا یاز رو نگاهش

 ..شدم دیجه

 ..کرد یبه او نگاه م رهیبراق و خاص خ یانداختم ..مشتاقانه با نگاه انیبه شا یسرسر ینگاه

 

 ..به طرفش رفت انیشا

 ..دیخودش رو به عقب کش یدهانش رو قورت داد و کم ترس اب با

 ..کثافت؟ یخوا یاز جونم م یچ..چ گهی..تو دنجا؟یت..تو ا--

 ..ادته؟یمکث کرد و گفت:پس هنوز  انیشا

 ..زد یبلند یقهقهه  و

 

داشتم  انیشا یکه رو یبا شناخت بوده و نشونیب یکردم..مطمئن بودم در گذشته مسئله ا یبودم و با اخم به ان دو نگاه م ستادهیجا ا همون

 .... تونستم حدس بزنم یم

 

 ..بود داینشست و حاال ترس کامال مشهود در چشمانش پ کنارش

 ..نیخوام چند تا سوال ازت بپرسم..هم یندارم..فقط م تی..کار؟یلرز یم ینترس خانم کوچولو.. چرا دار --

 ..داشت یاون بر نم یعنوان نگاهش رو از رو چیکرد..و به ه یم انیو شمرده ب نیسنگ یرو با لحن نهایا

 

 ..گفت؟ یمنه و دوستش دارم..اره؟..درست م یگفت دالرام دخترخونده  یم شهیهم یفکر کنم اسمت دالرام بود..اره..منصور --

 ....تو..تویطانیش هیداد زد: خفه شو..تو  انیکه به نفس نفس افتاده بود رو به شا یحال در

 ..ی..دست از سرم بردار لعنتنمتیخوام بب یاد زد: نمبرگردوند و د روشو

 

 ..درگردش بود انیمن و شا نی..با ترس از رو تخت بلند شد ..و نگاهش بدیتوجه با لبخند به بازوش دست کش یب انیشا

 ..گهید نی..ولم کنایلعنت نیخوا یاز جونم م یزد: چ ادیفر
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 ..جلو کثافت این گمیجلو..ب..بهت م ایفش برداشت با ترس داد زد: نقدم به طر کیکه  نیاز رو تخت بلند شد و هم انیشا

 ..ندارم نترس یندارم دختر..فعال هم با جونت کار تیو گفت: کار ستادیهمونجا ا انیشا

 ..م؟یخوا یم یکه چ یو رو به من گفت: آرشام..مگه بهش نگفت دیبلند خند و

 

 ..دوختم و سر تکان دادم اون دختر ینکردم..نگاهم رو با اخم تو چشما یحرکت

 ....حاال بهمون بگویدون یبهش کرد و گفت: پس م رو

 ..!؟یچ..چ-

 ..پدر خونده ت کجاست؟ --

 ..قبال هم گفتم..من پدر خونده ندارم-

 ..!؟یشناس ینم یهم به اسم بهمن منصور یشخص یبگ یخوا ی!..نکنه م؟یبا پوزخند گفت: ندار همراه

 

 ..شناسم یچرا..م-

 ..؟یچــــــپـــس --

هم  یشد چشماش و به رو یم نییش تند باال و پا نهیس یکه قفسه  یداد و در حال هیتک واریدستاش رو به د دیکش انیکه شا یادیفر از

 ..فشرد

 کردم..م..من پ..پرستارش بودم..نه دختر خونده یشناسمش چون براش کار م ی..مــــهیک یدونم بهمن منصور یداد زد: مــــن م لرزان

 ..ش..اون بهتون دروغ گفته..دروغ..گفته

 

 ..دهیازحد ترس شیداد که ب ینشون م یظاهرش به راحت یکرد..ول ینم هیگر

 ..ی..ولدمید یتو نگاهش نم یترس رو نه تو حرکات و نه حت نیا ششیاومدم پ یکه من م ییوقتا

 ..ین کامال گستاخ بود و وحششد..در حضوره م یم دهیدر اون محسوس د نهایا یهمه  انیدر حضوره شا االن

 ..دمید یاالن..کامال برعکسش رو م یول

 ..دونم باهاش چکار کنم ی..من خودم ممیفعال بهتره تمومش کن -

 

 ..به اون دختر بود یشگیبهش انداخت وبه طرفم امد..نگاهم با همون اخم ِ هم ینگاه مین انیشا

 یزبونش بکش ریرو از ز یو پوکه منصور کیخوام تمومه ج یسپرمش به تو..م یتماما مرو  نکاریشونه م زد و گفت: پس ا یبه رو یدست انیشا

 ..رونیب
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 ..سر تکان دادم یکردم و به ارام نگاهش

 ..رفت رونیکه به اون دختر انداخت از اتاق ب یقیبا نگاهه کوتاه و دق انیشا و

 

 

******************* 

 ..نجاستیروز ِ که اون دختر ا 2

 ..دادم یرفتم و کار خودم رو انجام م یم دیدعوت بگذرم..با نیتونستم از ا یبود و من نم دایش یانامشب مهم و

 

 ..؟یگرفت ییبه خدمتکار مخصوصم گندم کردم و گفتم: کت و شلوارم رو از خشکشو رو

 

 ..دادم یخودم دستور م دیاب نصورتیا ری..در غادیب نجایمشخص از روز حق داشت که به ا یکرد..در ساعت یاتاق رو مرتب م داشت

 

 ..و گفت: بله قربان..زنگ زدم خودشون اوردن ستادیبه من ا رو

 ..رفتم گفتم: لباسم رو اماده کن یم رونیکه از اتاق ب یحال در

 ..باشه قربان؟ یامشب چه سِت یبرا--

 

 ..یمکث کردم و جواب دادم: فقط مشک ی..کمستادمیدرگاه ا تو

 ..بله قربان..چشم-

 

 ..احمق؟ یکن یم یبلند گفتم: چه غلط تیزد با عصبان یداشت چرت م ستادهیف اتاق اون دختر رفتم..رو به نگهبان که اطر به

 ..و نگام کرد ستادیترس سر جاش ا با

 ..شد نیلحظه چشمام سنگ هیش..شرمنده م قربان..--

 ..عوض بشه؟ فتتونیبار ش 1ساعت  2مگه نگفته بودم هر -

 ..نگفت یزیچ انداخت و ریرو ز سرش
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 ..پرسم جوابم رو بده یم یازت سوال یزدم: وقت داد

 ..دیچشم قربان..ببخش--

 ..دمیبه صورتم کش یکردم و دست یکوتاه مکث

 

اون دختر  میبر شیپ میبخوا ینطوری..ادیستیوا کیدر کش یو جلو دیکن یساعت زمان بند 24 نیهر کدوم تو ا اریاز بچه ها رو ب گهیتا د 3 -

 ..کنه یفرار م الیو نیا راحت از

 ..اطاعت قربان --

 رفهمیسازم..ش یبرو برگرد کارتو م یب یزن یچرت م یدار نمیبب گهیبار د هی..دیبه حالتون اگر بفهمم کارتون رو درست انجام نداد یفقط وا -

 ..شد؟

 ..راحت باشه التونیچش..چشم قربان..خ --

 ..ستون بهش باشهدونگ حوا شیخوام ش ی..مستمین نجایمن امشب ا -

 ..قربان.. حواسمون بهش هست شهیاطاعت م --

 

 ..کنه یم فهیبه سرتاپاش انداختم..کامال مشخص بود که چطور انجام وظ یزدم و نگاه پوزخند

 یدمن تو کارشون خشن و ج ردستانهیتونم بگم اکثر ِ ز یم نانینسبتا خشن داشت و با اطم یدرشت و چهارشانه , صورت یکلیبا ه همراه

 ..بودند

 ..تو گروهه من نداشت ییبود جا نیجز ا یخواستم و اگر کس یرو م نیهم هم من

******************* 

 

 « دالرام »

 

 ..!چکار کنممممم؟ دی, د ِ اخه با شمیم وونهی..دارم درمیاس نجایروزه که ا 2 ایخدا

 ..دیچرخ یکسل نگام دور اتاق م حوصله و یتخت چمباتمه زده بودم..زانوهام رو بغل گرفته بودم و ب یرو

 ..بود نیتونستم انجامش بدم هم یروز م 2 نیکه ا یکار

 یبهداشت سیدر که سرو هیو  زیم یدستمال رو هی..یکیپالست یشونه  هیو  شیارا زیم هیتوش نبود.. شتریکمد لباس که چند دست هم ب هی

که  دیو سف یسرمه ا یاز رنگ ها یبیبودن..ترک یفانتز ییجورا هیرده ها هم ..پکیش یول یمعمول ینفره  2تخته  هی..ییبود , حموم و دستشو

 ..اتاق جور بود نی ا ِسیخب با سرو
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 ..که پام بود یرو موهام انداخته بودم..و شلوار ینجوریکه هم یشال هیکه تنم بود و  ییمانتو هی نیشد..هم ینم دایکوفت هم پ نکهیا گهید

 ..کار گذاشته باشن نیگوشه کنارا دورب نیا دمیترس ی.چون منبودم لباسامو عوض کنم. حاضر

 ..رنشینظر بگ ریتا خوب ز ذارنیکار م نیکه حبس ِ دورب یتو اتاق رنیگیرو که گروگان م یکیبودم  دهید لمایف تو

 

 ..کرد..واال ینم بیکه ع یکار نکردم..بازم کار از محکم دایپ ینیدورب یاتاق و گشته بودم ول یهم ننشسته بودم خوب سوراخ سنبه ها کاریب

 

کار بذارن..خب رذل که هستن گاگول , وگرنه منو  نیتو حموم بتونم لباس عوض کنم..اره خب اگه رذل باشن بخوان اونجا هم دورب دیشا اما

 ..شد وووووبیکنم..مغزم مع ی..پـــــوووووووف..چقدر من فکر منجایگرفتن بندازن ا ینم

 

 ..!!..من و چه به اون هاف هافو؟ه؟یخره ک ی!..خب به من چـــــه؟!..اصال منصور؟یخوان؟!..منصور یم از جونه من یچ نایا اخه

 ..شدم یدل وامونده م بذارم؟!..چه گرفتار نیا یکجا گهید نوی!..اه؟یا غهیچه ص گهیکلفتشم ..دخترخونده د ییجورا هیسرم پرستار و  ریخ

 ..اخه؟..عجبا دهینشون م نویا یدخترخونده شَم..کدوم سَنَد چارهیر و زد که منه بزِ نینشست ا یتو هر محفل کهیاون مرت حاال

 

 ..کردم که یمو گذاشته بودم رو دستام و داشتم فکر م چونه

 ستمیهست و ن یو همه  میازم گرفت..خانواده م..خوشبخت زهامویچ یلیکه خ ی پست فطرت..کس ِ انیافتادم..شا یاون عوض ادیدفعه  هی

 .........و

 

 ..از اول تلخ نبود..نه ی..ولیسراسر تلخ یشد به گذشته ها..گذشته ا دهیذهنم کش و

 دهیخانواده د یاعضا نی, ب تیمیصفا و صم میپدر یخونه  یداد..تو گوشه گوشه  یم یخوشبخت یبو میزندگ یخوب بود..همه جا زیچ همه

 ..شد یم

 ..یول

 

 ..میاروم بودخوشبخت و  یخانواده  هینفره.. 4 یخانواده  هی

 ..سالش بود 24که  مایساله بودم و برادرم ن 16دختر  هی من

 ..داشت یلباس فروش یمغازه  هیشغلش ازاد بود و  پدرم
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ش بود و  فتهیش تینها یپر از مهر بود..بابام ب شهیداشت و نگاهش هم ینیمهربون و دلسوز بود..صورت دلنش ایدن یمادرا یمثل همه  مادرم

 ..زد یخانمم صداش م

 

رازم رو با  نیکوچکتر یحت نکهیبودم..خب تک دختر بودم و اهل ا کیبهش نزد یلیخ یلیمادرم بود دوستمم بود..خ نکهیعالوه بر ا مامانم

 ..بذارم هم نبودم ونیدوستام در م

 ..دونستم یرو مطمئن تر و رازنگهدارتر از مادرم نم یکس و

 

 ..هم باهاش راحت بودم نیهم یگرفت..برا یمنطق رو در نظر م یجنبه  شهیهم

 ..کرد یکار م یکارگاهه فن هیماه بانو بود و اسم پدرم فؤاد..برادرم دانشجو بود و در کنار درس و دانشگاش تو  اسمش

 یبودم اون پسر ِ اروم گوشیو باز طونیدختر ش هیشغل رو دوست داشت..بر خالفه من که  نیاومد ا یبا رشته ش جور در م ییجورا هی چون

 ..بود

 

 ..یزن و بچه ش..ول ینون حالل بذاره سر سفره  شهیگفت دوست داره هم یبود..م یپدرم..اونم مرد زحمتکش و

 ..بود یا گهید زهی..اصل ماجرا چمیکرد یفکر م نطوریبود که ما ا هیفقط ظاهره قض نینبود..ا نیهم زیچ همه

 

بهش عالقه داشتم..و چه  یبخونم..ازبچگ یپرستار یاشه و تو دانشگاه رشته ب یتجرب رستانیخوندم و دوست داشتم رشته م واسه دب یم درس

 ..م نداشتم ندهیا یکه برا ییارزوها

 

 ..دمیزنگ در رو شن یذاشتم صدا یکردم و سر به سر مامانم م یم یگوشیخودم غرق بودم داشتم باز یروز که تو عالمه شاد ِ دخترونه  هی

 ..دمیرو د بهیمرده غر هیبابا  یبه جا یدونستم که باباست..ول یدرو باز کردم چون مو لبخند به لب  اطیرفتم تو ح بدو

 

 ..سادمیپشت در وا یحجاب نداشتم به خودم اومدم و تند چون

 ..دمیبابا رو شن یدر و ببندم که صدا خواستم

 

 ..؟یدخترم چرا فرار کرد --

 ..ستادیم یوا خیکرد که مو به تنم س ینگام م یجور یشد ول یبابام م یجا..اطیهم اومد تو ح ارویدروهل داد و اومد تو..پشتش اون  و
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 ..اومده خونه بهیمرده غر هیرفتم تو خونه..به مامان گفتم که بابا با  دمیبه بابام سالم کنم دو یحت نکهیا بدون

 ..دم در؟ یرفت ینجوریرو سرش و گفت: اوا خاک به سرم تو ا دیتعجب چادرشو که به کمرش بسته بود کش با

 ..دونستم که اون پشت دره ینم گهیحرص گفتم: اره د با

 ..اومده؟..سابقه نداشته بهیمرد غر هیکه بابات با  یچ یعنی--

 ..نیدونم..خودت برو بب یچه م -

 ..امیرو داشته باش نسوزه من االن م اینیزم بیس یباش..هوا نجایباشه تو هم--

 

 ..کرد و از دستش گرفتم یرو سرخ م اینیزم بیاش سکه داشت باه یتکون دادم و قاشق سرمو

ها  ینیزم بیجلز و ولز کردنه س یکم کم صداشون تو صدا یکردن..ول یم کیکه داشتن سالم عل دمیشن یو صداشون رو م رونیرفت ب مامان

 ..شدن گم شد یکه داشتن تو روغن ِ داغ سرخ م

 

 ..معلوم بود از اون خر پوالست ستشیو ب دهیما..از ظاهر ِ اُتو کش یه بود خونه ختم نشد..اون مرد هر شب پاتوقش شد نجایبه هم ماجرا

 ..کنه ییرایرفت تا ازشون پذ یفرستاد تو اتاقم و خودش هم م یمامان منو م نجایاومد ا یوقت م هر

 نیو موکت کرده بود مخصوصه همتا درس بخونه..اخه اونجا ر نیرزمیرفت تو ز یاومد م یهم م یکه تا شب تو کارگاه بود و وقت داداشم

 ..شد یکس هم مزاحمش نم چیکار..ه

 

 .. اورد یدعواشون دلم رو به درد م ی صدا ِدنیمامان و بابام شروع شد و شن یکم مشاجره ها کم

 ..شد الشونیخ ینداره ب یا دهیفا دید یوقت یباهاشون حرف زد ول یچند بار جد مایبرادرم ن و

 ..خونم یگفت با دوستام دارم درس م یگشت م یهم بر م یو وقتاومد خونه  یم رترید یگاه

 

زدن من چشمامو رو  یم ادیخسته شده بودم ..اونا که سر هم فر گهیمامان و بابا..د نیب یشد اغاز ِ دعوا یم نیزد و ا یدوتا داد سرش م بابام

 ..کردم یم هیدادم و تو اتاقم زار زار گر یهم فشار م

 

 ..وقت بحث و دعوا نبود..همه احترام ِ همو داشتن چیما ه یتو خونه  نایشدم..تا قبل از ا یهم ناراحت مبود و  بیبرام عج هم

 

 ..کنه یم یداره ازمون مخف نویوقته ا یلیکه بابام معتاد شده و خ دیدعواها از دهن مامانم پر نیاز هم یکیتو  نکهیا تا
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از کنارش مواد ِ  ینجوریفروخته و ا یمواد م بهیهمون مرد غر ای انیشا یده..براش یباورش نم یگفت که بهش شک کرده بوده ول یم مامان

 ..کرده یم نیخودش رو هم تام یمصرف

 

ما بود.. در  یکه پشتوانه  یباال سرمون رو داشت..کس ی هیکه حکم سا یپدرم..کس نکهیبردم..ا قتیحق نیبه ا یکه پ یچه تلخ بود اون شب و

 ..نداشت ییروشنا گهیو کدر کرده بود و د اهیرو هم س مونیدگحال نابودن شدن بود و زن

 

 ..دیبار یو اسمون م نیما از زم یبود که برا بتیاون سال , سال ِ بال و مص انگار

 .. شبا مادرم سکته کرد و نیاز هم یکیتو  و

عد از روشن کردن سمامور رفتم پشت ..بستینشده و صبحونه حاضر ن داریهنوز ب یکس دمیشدم و د داریاز خواب ب 9صبح ساعت  یوقت

 ..در کامل بازبود یاتاقشون ..ول

 ..بود شهیتر از هم یبود و صورتش مهتاب دهیتو تا مامان رو صدا بزنم..بابام تو اتاق نبود..مامان به پشت خواب رفتم

شد و شروع کردم به تکون دادنش..صدام  ی..تو دلم خالدیدستش تنم لرز یلبخند نشستم کنارش و دستشو گرفتم تا صداش کنم که از سرد با

 ..زدم یصداش م هیو با قربون صدقه و گر دیلرز یم

 

 ....ماماااااااااااان؟یشینم داریتو رو خدا چشماتو باز کن..مامااااان چرا ب یشو..ماماااااان داریمامانم ب --

 

 ..و بابام هم اومدن تو اتاق مایو داد کردم که ن غیج انقدر

 ..کرد چارهیرو بدبخت و ب مایو رفت..تو خواب سکته کرده بود و من و ن دیپر کش نمیحس مادر نازنروز ِ ن واون

 ..زدم یزل م وارینشستم و به د یگوشه م هیافسرده  یشده بودم..مثل ادما ریکه تنها مونس و دوست و همدمم بود گوشه گ یاز مرگ کس بعد

 

سال  1ساله تو خونه تک و تنهاست..)) 17دختره  هیاومد و انگار نه انگار که  یم ونیشب در م هیاومد بابام هم  یکال خونه نم گهیکه د ماین

 ..گذشته بود((

کردم که از  یم هیشدم..بعدشم انقدرگر یاروم م ینجوریو ا شمهیکردم پ یزدم..حس م یرفتم با عکس مامان حرف م ینترسم م نکهیا یبرا

 ..رفتم یحال م

 ..باز شد مونیبه زندگ انیشا یشد که باز هم پا یم یروح سپر یبتلخ و  ینجوریهم روزگارم

چند وقت  هیمرگ مامان  یکرد..واسه  یم ییرایتونست با جون و دل ازش پذ یذاشت و بابام تا م یپرواتر از گذشته به خونمون قدم م یب حاال

 ..عزادار موند و بعد هم انگار نه انگار

 ..کرد یافسرده ترم م اشیتوجه یو ب دمید یکه از پدرم م ییرفتارها نیا
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 .. بار 3 ای 2 یاومد ماه یاگر هم م ایاورد خونه  یرو نم انیشا گهیمادرم زنده بود بابام د یوقت تا

 ..روز هی نکهیا تا

 

 ..صبح اومد خونه و دستش هم پر از خرت و پرت بود بابام

تو خونه تو صورتش  ادیرو گرفته دستش و اروم داره م یو خوراک وهیز مپر ا کیپالست یها سهیکردم که ک یاز پنجره داشتم نگاش م یوقت

 ..شد یصورتش هم واضح تر م یو چروک ها نیاومد چ یکه جلوتر م یشدم..هر چ قیدق

 

 یمصورتش و اصالح  ونیروز در م کیمامان زنده بود  یکه قبال ها وقت یکه انگار ماه هاست اصالح نشده..در صورت یپر پشت و بلند شیر

 ..کرد

 ..ینبودن..ول زیرنگ و روشون رفته بود و مثل سابق تر و تم لباساش

 ..و شکسته شده؟ ریگذاشته چرا انقدر پ یسالگ 50که تازه پا به  یشده؟..مرد دهیانقدر کمرش خم چرا

 

 یرو یکنترل ادشیدق کرد..به خاطر اعتبابام غصه خورد و  یدونستم از دست ِ کارها یبا خودش چکار کرده بود؟..با من ..با مامان که م بابام

 ......که یکیرک یگفت..فحش ها یاومد م یاز دهنش در م یشد هر چ یم یکه عصبان یخودش نداشت..گاه

 ..رو گرفتم..با سر انگشتام پاکشون کردم و پرده رو انداختم یدوم یجلو یرو گونه م ول دیقطره اشک از چشمام چک هی

 

 ..زد یبه وضوح تو صداش موج م یخوشحال نیخوشحال بود..ا ییجورا هیدر صدام زد..انگار  یاومد تو..از همون جلو بابا

 

 ..بابا؟ ییدخترم دالرام.. کجا --

 ..بابا..سالم نجامیا-

 

 ..لب جوابمو داد ریروحم انداخت و ز یبه صورت سرد و ب ینگاه مین

واسه  ریرو از دستم بگ نایا ایبابا..ب ایداشت نگام نکنه گفت: ب یکه سع یشد رو پررنگترش کرد و درحال یکه رفته رفته داشت محو م لبخندش

 ..میشب مهمون دار

 

 ..هم بود؟ یا گهیسور و سات امشبشون رو من حاضر کنم..مگه کس ِ د دیبا یعنیحرف  نیدونستم با زدن ا یم
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خورم و  یم یکنه که چ ینم نویو فکر ِ ا نجامینگار منم ا..انگار نه اشهیمصرف نم یخودیب دیهمه خر نی..تو دلم پوزخند زدم و گفتم:و اهه

 ..دیچ یم فاتیکنم..اونوقت واسه مهمونش انقدر تشر یچکار م

 

..مگه منه نفهم ستم؟ی..مگه من ادم ن؟یایداشتم که بگم؟.. بپرم بغلش و بگم بابا دلم برات تنگ شده؟..چرا خونه نم یو ندادم..اصال چ جوابش

 ..؟یکن یم نکارویام اچرا باه ستمیدخترت ن

 

نگفته که رو دلم مونده بود و  یحرفا بزنه..سکوت ِ من پر از حرف بود..پر از حرفا یلیتونه خ یاوقات سکوت م ی..همون سکوت بهتر بود..گاهنه

 گهیشدم..دلم د یکردم خال یکردم که احساس م یم هیکردم وگر یکردم..انقدر نگاش م یم یعقده ها رو با قاب عکس مادرم خال نیهر شب ا

 ..بکشم ادیکه بخوام داد بزنم وفر ستیپر ن

 .. منه مفلوک هم از نو ِیشد روز از نو و روز یچه حاصل؟..صبح که م نایا یاز همه  یول

 

کرده  زیتم یتو ظرف..خونه رو هم مجبور دمیها رو چ ینیریو ش وهینوع غذا پختم و م 2شب شد و من هم با همون سن کمم  خالصه

 ..حال و حوصله ش رو داشت ی.وگرنه کبودم.

موهامو خشک  نکهیخونه..رفتم تو اتاقم و بعد از ا ومدهیهنوز بابا ن دمید رونیاومدم ب یدوش گرفتم وقت هینمونده بود رفتم  یکار گهید یوقت

 ..کردم افتادم رو تخت

 ..گهیه دعالم هیو رفتم تو  دمینفهم یچیسه هم خوابم برد..از بس که خسته بودم ه بشمار

 ..یدونم چقدر گذشته بود ول ینم

 

تاج ِ تخت تا از حس ِ درد و سوزش جون بدم و  نیخوام سرمو بکوبونم به هم یکنم م یبهشون فکر م یکه االن وقت دمیرو بعدها فهم نایا

 ..رمیبم

 ..نداره؟ تیانسان ..مگهست؟یحددددد؟..چرااااا؟..چون معتاده؟..مگه معتاد ادم ن نیپدر تا ا هی  ِیرتیغ یب یعنی

 ..اره؟یکه خواست به سره دخترش ب ییهر بال یو بذاره هر خاک بر سر یالیخ یحد که خودشو بزنه به ب نیتا ا یعنی

 

 یخندشون رو م یکه صدا دمیو اون بود فهم نیبوده و همه ش سرش تو کاره ا یکه ادم فضول وارمونیبه د وارید ی هیها توسط همسا بعد

 ..میخند یم میگیم میو دار میه مهمون دارکن یشنوه و فک م

 ....موردش که هی..چون قبال هم سابقه داشته..البته به جز دمیرو خودم فهم نایمن ا و

کنه و  یخوب بابام و نشئه م یکنه..اونم وقت یم ییرایتونه ازش پذ یکه م ییخونه تا اونجا ادیبوده م انیبابا با مهمونش که همون شا یوقت

 ..افتهیطرف م هیخودش  یس یهر ک گهیکنه د یخرخره مست مخودش هم تا 
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سر  ادیکم جمع بوده م هیکه حواسش  انیشا نکهیکرده..تا ا یهم البد حض م یمست ِ ال اوبال اروی..اون دهیخند یخونده و م یاواز م بابام

 ..وقتم

 ..کنه یازش مداره صورتم و نو یکیخبرم تو عالمه خواب بودم که حس کردم  یاز همه جا ب منه

 

 ..شده بود مشامم رو سوزوند یقاط گاریالکل وس یتند ادکلنش بود که با بو یبسته حس کردم بو یکه با چشما یزیچ نیاول

 ..کنه یداره نوازشم م دهیباال سرم تمرگ دمیکه چشم باز کردم و د ییشدم تا جا یم ارتریهوش دمیکش یکه م یهر نفس با

 

 ..دیو داد کنم که نذاشت اشغال دهنمو سفت چسب غیجو خواستم  دمیترس دنشید با

 ..رفته بودم شی..فقط تا مرز سکته پگهیم یداره چ دمیفهم یو منگ بودم نم جیکرد که انقدر گ یزمزمه م ییزایچ هی

 

ود که اگه زود بدنم شصتم خبردار شده ب یش به همه جا رهیدستش و نگاهه خ یخواد از نگاهه ه و س الود و گرما یم یبودم چ دهیفهم

 .. امیاوج ِ بدبخت یعنی نیکثافت لکه دار شده..ا نیابرو که دامنش توسطه ا یب هی شمیتهش م ارمیدر ب ینجنبم و بخوام پخمه باز

 

 .. شهیداره رفته رفته خمار م دمینمونده بود کارمو بسازه د یزیچ گهیکه د یبودم مست ِ..وقت دهیداد فهم یکه م یالک یبو از

 ..خورد یکردم که االن به دردم م یم یمخف زی ت ِءیش هی رتُشکمیز شهیتنها بودم همشبا  چون

و تخت بود و گوشه ش هم  یادکلنم که کتاب ی شهیتشکم و ش ریقِناسِش و انداخته بود روم دست بردم ز کلهیتو حاله خودش بود و ه یوقت

 ..رونیبود رو اوردم ب زیت یکم

 

 ..تو سرش دمیرو بردم باال و محکم کوب شهی..شدیرس یاونطرف نمچپم چاقو بود که دستم به  سمت

بود سخت  نیاز بس سنگ یزدم پرتش کردم کنار ول یتر شد..همونطور که نفس نفس م نیدرد ناله کرد و حس کردم جسمش روم سنگ از

 ..بکنم نکارویتونستم ا

چکار  دیدونستم با یرداشتم و انداختم رو سرم..هول شده بودم و نم..شالمو از کنار تشک بدیچیپ یکه بود حاال از درد هم به خودش م مست

 ..کنم

 

 ..و از همونجا زنگ بزنم به فرهاد هیهمسا یبود برم خونه  نیکه به سرم زد ا یتنها فکر تیاون موقع یتو

 ..دادم یشدم بارها به خونمون زنگ زده بود و منم جواب نم یدر نم ییمدت که تو خونه افسرده بودم و جا نیا

 .. فرهاد یکس و نداشتم حت چیه ی حوصله
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شبا تو خونه تنهام  نکهیمدت تنها باشم..و از ا هیخوام  یبار در و به روش باز کردم و بهش گفتم م هیفقط  یخونه ول یبارم اومده بود جلو چند

 ..نگفتم یزیهم بهش چ ستین شمیپ یو کس

 ..کردم؟ یچرا اونو ناراحت م گهیداشتم د یکم بدبخت خودم

 

 ..کرد یم یبود و با پسر و عروسش زندگ یی عصا ِرزنیپ هیکه  مونیهمسا یخونه  رفتم

 ..همونجا زنگ زدم به فرهاد از

 ..گفتم ینم یزیکرد و منم چ ممیج نیچقدر س رزنیبماند که اون پ حاال

 

 ..شهرو دارم که پشتم با یحس کردم هنوز کس دنشیو با د رونیکه اومد از در زدم ب فرهاد

 ..کرد یانقدر مهربون بود که ارومم م نگاش

 هیبا ترس و لرز  یاز چه قراره و وقت هیقض دیشدم..فهم نشیبه اشک نشسته م سوار ماش ینگاه به در خونمون انداختم و با چشما هیترس  با

 ..براش گفتم خودش تا تهشو خوند ییزایچ

 ..برادر هوامو داشت هیاون بودم و مثل  یمدت خونه  هی

 ..نه؟ ای ستمیمن خونه ن دنیاالن کجان؟..فهم مایداشتم بدونم بابام و ن دوست

 ..دیجوش یو سرکه م ریکه برگشت دلم مثل س ی..و تا وقتارهیخونمون که امارش و در ب یبه دامن ِ فرهاد شدم و اونم رفت جلو دست

بود که تو  نجایا شیاز حد مواد همون شب مرده و جالب شیثر مصرف بلرزون بهم گفت که بابام در ا ییاومد چهره ش درهم بود..و با صدا یوقت

 ..دهیرو ند انیهم شا یخونه تنها بوده..و کس

 

 ..داد یم میو فرهاد دلدار دمید یشدم و چه شب ها که کابوس م تیواسه بابام..بماند که چقدر اذ نباریبه عزا نشستم و ا بازم

جوونه  هی یتصادف از دست داده بود..ول هیمادرم بود و پدر و مادرش رو تو  ییشد که پسر دا یم نیرو نداشت..نسبتش با من ا یکس اونم

 ..ال دهیخوب و ا یاخالق اتیجذاب و خصوص یداشت..رفاه و ارامش..چهره  زیو با شعور بود..همه چ دهیفهم

 

 ..«اُنس گرفته ییتنها نیبه ا»گفت  یحال تنها بود.. و خودش م نیبا ا یول

 ..«کنه قدم جلو بذاره و خلوتمو پرکنه یجرات نم ییتنها یباش نجایتو که ا» گفت یم

 ..؟یبرس تیمن برم که به اُنس و دلبستگ یعنیحرفت  نیگفتم : با ا یم بهش

م راه رو تو خلوت ییخوشحال ترم..تا االن تنها ینجوری..من ا؟یزن یکه م هیچه حرف نینه دختر خوب ا»گفت  یکرد..م یو نگام م دیخند یم

 ..«دادم از االن به بعد نه یم
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 ..؟یگینم نویمن ناراحت نشم که ا نکهیگفتم : واسه ا یم

 ..«کنم که تنها نباشم یم یکار هیباز  ینه مطمئن باش..تو هم بر»گفت  یخنده م با

 

 ..دمیخند یمن هم همراه خودش م و

م که منو به خودم برگردوند و با گذشت زمان و با کمکه اون تونستم بشم ازش ممنون ایدن هیاومد.. و  یکه کنارم بود لبخند به لبم م فرهاد

و  رهیگ یهم م ایدن نیدل ِ ا یهوا یکن هیهم به روت بخنده..گر ایبخند تا دن»گفت  یزد و م یصداش م یخانم یکه فرهاد دل یهمون دالرام

 ..«؟یخانم یدل یخوا یم نویبره ..ا یم لیرو س ایدن هی..اونوقت شهیم یبارون

 ..«نه»گفتم  یمن با خنده م و

 

 ..نیانگار اب شده بود رفته بود تو زم یخبر نداشتم..چند جا رو با فرهاد دنبالش گشتم ول مایبرادم ن از

 ..خوردم ینداشت..هر بار به در بسته م یا جهینت یهم گفتم ول انیخبر دادم..در مورد شا سیپل به

 

 ..ته دره رنیکنن و م یشمال تصادف م یونه تو جاده شب یجوونه الکل یسر هیگفتن  نکهیا تا

که بهم داده بودن شناختم ظاهرا اون راننده بوده.. و بعد هم  یاز دوستاش رو طبق مشخصات یکیمن  میمراجعه کرد یقانون یبه پزشک یوقت و

 ..کردم..همه شون مرده بودن که برادر منم جزوشون بود ییرو شناسا مایمشخصاته برادرم ن

هم  نی..و ادمیلحظه خودمو تو بغل فرهاد د نیهمه فشار که روم بود از حال رفتم که در اخر نیو به خاطر ا اوردمیطاقت ن گهیموقع د ونهم

 ..من بود یزندگ یاتفاق ِ شوم تو نیسوم

 ..بدبخت بودم و بدبخت تر هم شدم چقدر

 

باشه و  ریپذ تیشد..اون بود که نتونست مسئول یهمه بدبخت نین بود که باعثه ااو یمرده بود ول نکهی..با ادمید یرو از چشم پدرم م نایا ی همه

 ..نگذاشته یبرام به جا یجز اه ِ حسرت و اشک ِ دل شکستگ یزیکه االن چ یسوق داد..پدر..کس یچارگیخانواده ش رو به طرف فالکت و ب

 

 .. که به سرمون اومده ِییهمه بال نیمقصر بود..اون مقصره ا پدرم

 ..بابام دق کرد و مرد یکارا یمادرم که از غصه  چه

 ..پدرم و نبودن ارامش و گرما تو خونواده به اون روز افتاد یها یتوجه یاز برادرم که به خاطر ب چه

 ..برد نیشکل ممکن خودش رو از ب نیاون هم از خودش که به بدتر و
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 ..هم از من نی.. او

 یشد و م ی من حساب م ِلیفام یاز اعضا یکیکردم که فرهاد بود..اون هم  یزار بار خداروشکر مخانمان..بازم ه یاواره شده بودم و ب که

 ..کس نشدم یتونستم بگم هنوزم ب

 

شناخت منو هم شناخته  یفرهاد و م یها..مردم تو کوچه و بازار..هر ک هیهمسا یشد؟..نگاه ها یمگه م یاصرار داشت خونه ش بمونم ول فرهاد

 ..بود

افکار رو از تو  نیداشت ا یفرهاد سع نکهینداشت..با ا یکنه..اصال صورت ِ خوش یم یپسر جوون و مجرد داره زندگ هی یکه تو خونه دختر  هی

 ..تونستم ینم یباشم ول الیخ یذهنم دور کنه و بگه ب

 

 ..و به زور گرفتم پلممیکه د یکار کجا بود؟..من یرفتم دنبال کار..ول نیهم یبرا

 ..رمیو بگ پلممیه خاطر مرگ مادر و پدرم بهم ارفاق کرده بودن که تونستم مدرک دمعلما ب انقدر

 یکمکم م نیبمونه..واسه هم جهینت یخواستن تالشام ب یشد..چون درسم خوب بود نم ینم یجور چیمعجزه بود..وگرنه ه نمیا شییخدا

 ..کردن

 

 ..بود یبهمن منصور نیهم رمردیداشتن..و اون پ ازین رمردیپ هیو مراقبت از  یرپرستا یپرستار برا هینظرمو جلب کرد..به  هیاطالع هیکار  یبرا

 ..ساختمش..اون هم با تالش و زحمته خودم یاز نو م دیمن بود و خودم با یزندگ نیا یکرد..ول یمخالفت م فرهاد

 

 ..بچه هاش ازش دور بودن کرد و یم یتنها زندگ رمردیبود که اون پ نیبه ا شیتونستم اونجا مشغول بشم و خوب خالصه

 ..دمیرشته و حرفه رو د نیهم ی نهیتو زم یدیتو شغلم بمونم رفتم چند دوره اموزش ِ نکات ِکل نکهیخاطره ا به

 

 ......و هیاول یو اموزش کمک ها یریادگیو گرفتن فشار خون و  قاتیتزر مثل

 ..که االن هستم ینیشدم ا و

 ..ینیام دالرام

 

ِ  انیرذل شا ی کهیهمون مرت شونیکیخبر شدم که  یمشت ادم ِ از خدا ب هیه گرفتار نجایحاال ا و .. 

 ..رفتن خانواده م شد نیاز ب یکه باعث و بان یخودم خفه ش کنم..همون یدوست داشتم با دستا یلیخ

 ..مرد مُسَبِبش بود نیا یکرد ول یدر حقمون نامرد پدرم
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 ..کردم؟ یم هیدست بکشم..من داشتم گر که به صورتم خورد باعث شد به گونه م ییخنکا

 ..ختمیر یزدم و اشک م یگوشه چمباتمه م هیافتادم .. یگذشته ها م ادیکه  شهیهم مثل

 ..بودم؟ یخورد که منم خوشبخت م یبر م ایدن نیا یکردم که به کجا یم فکر

 ..م؟یکرد یو م مونیشد االن پدر و مادر و برادرم در کنارم بودن و شاد زندگ یم یچ

 

 ..باشه؟ یو خوش یپر از شاد شهیهم دینبا ایدن نیچرا ا ایخدا

هم  یروز و روزگار نیهمچ هیبهمون نفهمونه که  شیو سرد یلحظه به کامِمون باشه و با تلخ هی یمشکالت برا یبعد از تحمل ِ کل دینبا چرا

 ..که برعکسش به سرمون اومده میفهم یمبعدش  قای؟چون دق میرو داشته باش یانتظار خوشبخت دینبا شهیهست؟..و چرا هم

 

 یکره  نیا یتار ِ مو پاره شد و منه بدبخت رو نیتار ِ مو ست..و چه اسون ا هی  ِ یبه نازک یو بدبخت یخوشبخت نیب یبودم که فاصله  دهیفهم

 ..موندم یباق یخاک

 

 ...بازوهامو بغل گرفتم و سرمو چرخوندم سمت در..هول شدم.دمیتو قفل در رو شن دیکل دنیچرخ یخودم بودم که صدا یحال و هوا تو

 ..تظاهر بود یهم از رو نایا ینبودم..دروغ چرا اصال اروم نبودم..همه  یکردم اروم باشم ول یسع

 ..و دیپاشنه چرخ یرو در

 

به ترس نگاش  ختهیام یفرتاومد تو و در و بست..خودمو جمع کردم و با ن یهیپر از وحشتم با لبخند ِکر یچشما یشوکه شدم..جلو دنشید با

 ..کردم

 

 ..پوزخند بود هیبه  هیشب شتریب ی..ولدیخند

 ..نه؟ یبود دارمیسالم خانم خانما..مشتاقه د--

 ..خونم..پس نگو نه یتو چشات م نویهمراه با قهقهه بلند گفت: ا و

 

 ..ازش نفرت داشتم یکاف ی..به اندازه دمینشون بدم که ازش ترس دینبا یبود به سقم , ول دهیزبونم چسب انگار
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 ..و نابودش کنم؟ ستین نیزم یکه از رو یدینم ییروی..چرا بهم نارم؟یتونم دخلشو ب یچرا االن نم ایخدا

 

 هی..یرذل هیحرفا رو به خودم زدم که نتونستم خودمو کنترل کنم و بلند سرش داد زدم: خفه شو پست فطرت..تو  نیتو دلم گله کردم و ا انقدر

 ..وووووونی..حیوونیح هی..تو یستیکه , نه اصال ادم هم ن یدما هیانگل..

 

 ..زدم و هم از زور ترس به نفس نفس افتاده بودم یداد م هم

از  یلعنت یاشکا نیتار شده بود..اَََََِِِِه..ا دمید یداد..جلو یهم فشار م یبه رو تی..فکش منقبض شده بود و لباشو با عصباندیخند ینم گهید

 ..اومدن؟ یکدوم گور

 یزیاون چ یرذل همه  ی کهیمرت نیبذارم ا دیکه هستم تالش کردم نبا ینیبه ا دنیرس یباشم..برا فیخوام ضع یکنم..نم هیخوام گر ی, نم نه

 ..رهیکه برام مونده رو هم ازم بگ

 

 ..که سرم زد ناخداگاه چشمامو بستم و دستامو مشت کردم یداد با

اومدم خونتون مثل ِ  ی..اونوقتا که میاون زبون ِ درازت کار کرد یمدت خوب رو نیا یکه تو نمیب یمندار..نـــه , یچیه یخفه شو دختره  --

 ..؟یحاال دم در اورد هی..چیشد یو قائم م یرفت یموش ِ ترسو م هی

 

 ..هم فشار بدم بعد هم بازشون کنم یباعث شد چشمامو رو دیچشم راستم چک یکه از گوشه  یاشک قطره

 ..گذروند یپامو از نظر م یاز صورت تا نوک انگشتا صانهیه ر ز ه ش که حر یفقط نگاهه پر از نفرتمو دوخته بودم تو چشماگفتم  ینم یچیه

 ییکثافت؟..تو یافتین ری..گ؟یبه چاک..که چ یو زد یکه بابامو با اون وضع ولش کرد یکثافت یداد زدم: موش ِ ترسو تو یگرفته بود ول صدام

 ..ینشوند اهیوز سما رو به ر یکه همه 

 

 ..سرخ نگام کرد ینشست رو تخت و با چشما زیمخیو رفتم عقب..به حالت ن دمیکش غیخشونت به طرفم حمله کرد..ناخواسته ج با

هر چقدر که  یتو حالته خمار یکنه دخلش اومده ول یادروی..بهش هشدار داده بودم که زافتهیبوته ت خودش خواست به اون روز ب یپدره ب --

 ..گوشه هیو تهش هم نشئه شد افتاد  دیست کشخوا

 ..یعوض ی..تو معتادش کردیکرد شیتو مواد-

 .. من و مشغول شد ِشیخفه شو نکبت..حرف مفت نزن..اون از قبل معتاد بود..بعدش هم اومد پ --

 ..؟یبشه؟..چرا بدبختمون کرد دهیتا اونجا کش یچرا گذاشت -

 ..!!زد: چون عاشق مادرت بودم ادیفر
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 ..!گفت؟ یداشت م یچ ابوی نیبسته شد..ا پیتا ک پیک دهنم

 ....مگهیکرد یادیداد زدم: خفه شو ..تو غلط ز هیتو صورتش تف انداختم و با گر رونیبهت که اومدم ب از

 ..رمیکه خوابوند تو صورتم باعث شد خفه خون بگ یمحکم یلیس

 

مزاحم بود ..خواستم تو خونتون نفوذ کنم که  هیبود..پدرت اون وسط  شیو زندگت رتتیغ یب یخاطرخواش شدم که بابا یببند دهنتو..وقت --

 ..اومدم یتونستم..پاتوقم شد خونتون و فقط به خاطر مادرت م

 ..لبم پاره شد و خودم خفه شدم یدومش گوشه  یلیبا س یباز کردم تا سرش داد بزنم و بگم خفه شو پست فطرت ول دهنمو

 

 ی..مرهیکردم مادرت بم ی..فکرشو نمگمیم یچ نیبب ری..پس خوب گوش بگ؟یبدون یخوا ی..الااااااال شو..مگه نم؟یدی..شنگمیالل شو بهت م--

 ..نبوده؟ یعیهم طب ادیز نیمرگ مادرت همچ یدون

 ..دهنم بود و نگام پر از اشک یتعجب نگاش کردم..دستم رو با

 

 ..زی..بلند و نفرت انگدیخند

نه اونقدر  یمست بود..منم بودم..ول یاتاقت ..بابات اون شب حساب یتو یبود دهیچپ شهیون بودم..تو هم مثل هم..شب قبلش خونتیاره خانم --

 یعشق و حالمون و م لیرفت وسا یهر دفعه بابات م یول نمشیخواست بب یاومد..دلم م یکه نفهمم اطرافم چه خبره..مادرت تو اتاق نم

روش  دیکل یاوردم..چون اشپزخونتون اُپن نبود در و بستم ول رشی..تو اشپزخونه گرونیم از اتاق بخودشه زد یتو حال و هوا دمید یاورد..وقت

 ..تو بغلم گرفتمش شوکه شد یخواستم..وقت یسرم داغ کرده بود و فقط اونو م ینبود تا قفلش کنم..تو عالمه مست

 

 

 ..ااااااا..خدنمیمادرم..مادره نازن ایگوشام تا نشنوم..خدا یگذاشتم رو دستامو

خواست بشنوم تا  یاون نامرد دستامو تو مشتش گرفت و از هم جدا کرد..م ی..دستامو محکم فشار دادم ولدمیشن ینحسش رو م یصدا بازم

 ..زجر بکشم

 ..؟یکَر ش یخوا یخوبش م یبه جاها دمی..حاال که رسیبشنو دیبا ی..ول؟یبشنو یخوا ینم گهید هیچ--

 

 

 ..حرفا بود نیتر از ا یاون عوض ینگه..ول یزیگفتم که چ یدادم..با بغض م یکردم و سرمو تکون م یم هیمحکم نگه داشت..گر دستامو

 ..دمشیبود..بوس ری..چشمم بدجور دنبالش بود و حاال تو بغلم اسنیبود..خوشگل و دلنش یخواستن یلیخ --
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..خوابوندمش کف دیچرب یزورش به من نم ینداخت ول یچنگ م زد و به سر و صورتم ی..زار مدمیدختــــر؟..من مادرتو بوس یدیزد: شن داد

 ..اشپزخونه و

 

 ..نگوووو گهی..الل شو..نگوووووو..دیخفه شووووو عوض-

..چرا شم؟ینم هوشیچرا ب یول شهیچشمام تار م یداره جلو ایکردم دن یشد..حس م یکردم دستام و از تو دستاش ازاد کنم نم یکار م هر

 ..خدا؟

 ..خواااااااام یخوام بشنوم خدا..نم یشو بشنوم..نمخوام حرفا ینم

 ..اومد یبند نم قهیدق کیهقم  هق

 

بود..تو اوج ِ ه و س بودم و داشتم ازش  فیکردم..ل م س ش کردم..لط یبود..همونطور که تصور م بایکرد و ادامه داد: بدنش ز یعصب ی خنده

که روش بود افتاد  یهر چ دیکش یکنه..وقت یم ینبود داره چه غلط میمنم حال و گرفت تو دستش و یزیروم یگرفتم که احمق گوشه  یکام م

 ..بود باعث شد با ترس به اطرافه اشپزخونه نگاه کنم زیم یکه رو ییشکستن ِ گلدون و ظرفا یصداو  نیرو زم

 ..چه خبره نهیکه بب ادیسر وصداها رو بشنوه و ب یکس دمیترس

 دهیکرد من به خواستم رس یم نکارویا رترید قهیاگه چند دق یمحکم خوابوندم تو صورتش..لعنت یلیس هیقبلش  یاز روش بلند شدم..ول عیسر

 ..بودم

 

 

 ..کردم یم هیتخت فرو کرده بودم و بلند گر یول کرده بود..سرمو تو بالشت ِ رو دستامو

 ..بابام دق کرده بود؟ یرتیغ یمرد و ب نیپس مادرم به خاطره کار ا ایخدا

 ..شنوم یدارم م اینامرد چ نیکردم و االن از زبون ِ ا یفکر م یتا حاال چ من ایخدا

 ..دمیشن یکَر بودم و نم کاش

 ..گفت ینم یزیشد و بهم چ یالل م کهیمرت نیا کاش

 ..کرد یکاش باورهامو خراب نم یا

 ..اااااااااااایخدا

 

داد و  یخواستم انجام م یهرکار م نیبه مادرت نظر داشتم..واسه هممن  دیوقت نفهم چیخانم کوچولو..پدرت ه یخبر یب رایچ یلیتو از خ--

 ..شیخبر ی..به جهالتش و از همه جا بدمیخند یم ششیمن هم به ر

http://iran-paper.ir/


 

iran-paper.ir 

 یه و س بود ول یکرده بودم ..از رو دایبهش عالقه پ ییجورا هیساکت بودم.. یمادرت مرد مدت یخب وقت یکردم ول یم یفیچه ک یدون ینم

 ..خواستمش یبازم م

که خب بچه ها از  سادیتو روم وا یبار بدجور هیاومد.. ینشد..اونم مثل تو از من خوشش نم یخواستم برادرت و هم بِکِشم سمت خودم ول یم

 ..خجالتش در اومدن

 شهیتجربه پ یب کنم..اون چندتا جوونه خام و دایپ زهیکشتنش انگ یسرشناس خارَم کرده بود که برا یاشناها و پولدارا یاون روز جلو یانقدر

 ..من الکل خوردن و مست کردن

..بلکه نابود نهیب یزخم بزنه زخم نم انیبه شا یهر ک ی..ولهیمعمول هیپارت هیکه رفتن  ی یکردن مهمون یسر ِ منه..فکر م ریدونستن ز ینم

 ..شهیم

 ..صادفخوب خودشونو تو الکل خفه کردن زدن به جاده و..اون ت یخودم برادرتو نابود کردم..وقت و

 

 

کردم هم  یو انقدر صورتمو تو بالشت فشار داده بودم که حس م دیلرز یم هیکرد..شونه م از زور گر یم میخنده هاش عصب یزد..صدا قهقهه

 ..حس شدن یداد و هم صورتم ب یدستام که بالشت و فشار م

 

 ....با ترس و صورت ِ غرق در اشک نگاش کردمدیکه تنم لرز دیبازوم دست کش به

تونم به دست  یزنم به هدف و تو رو م یم نباریدونستم ا یسمت ِ تو..م دیمادرت مرد چشمم چرخ ی..وقتیکرد یتقال م یلیاون شب خ --

 هوشمینبود..چون ب یکار ادی..ضربه ت زیفرار کن یو بخوا یباش زیکردم اونقدر ت یفکر نم ی..ولی..تو که جوون تر و شاداب تر بودارمیب

 ..لحظه کارتو بسازم هیشده تو  یکردم..حت داتیقسم خوردم که اگه پ اجهمون ینکرد..ول

 

 ..زد یو گرسنه برق م یگرگ ِ وحش هی یمثل چشما چشماش

 ..پر از ه و س و ش ه و ت ش یزده م رو دوختم تو چشما رونیاز حدقه ب یدهنم و با وحشت قورت دادم و چشما اب

 

 ..نـــه

 ..نــــــه

 ..نـــــــــه

 

********************** 

 «آرشام»
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 .. امشب چقدر خوشحالم آرشام یدون ینم یوا--

 ..چطور؟-

 

 ..دیرقص یو ل و ن د تو بغلم م اروم

 ..یداشت دیترد ییجورا هی..اخه اون روز انگار یایشد که ب یبه من..اصال باورم نم کیهمه نزد نی..کنارم..و ایینجایتو ا --

 ..اومدم یول-

 ..کنه یالم مخوشح نمیاره..هم--

 

 ..میدیرقص یشد م یکه پخش م یتیصورتش گرفتم و به اطراف دوختم..هماهنگ با اهنگ ِ ال یرو از رو نگاهم

 ..کنه یبابام داره به من اشاره م نکهیمثل ا--

 

 ..اشاره کرد دایشرابش رو تو دست داشت با لبخند برامون سر تکان داد و به ش وانیکه ل ینگاهش رو دنبال کردم..پدرش در حال رد

 ..زمیگردم عز ی..زود بر مششیمن برم پ--

 

 ..به اونها بود مینگفتم..به طرفش رفت..نگاهم مستق یزیچ

 ..جلو افتاد و به طرف ساختمان حرکت کرد پدرش

 ..دندیرقص یم ستیباز برگزار شده بود و هر کدام از مهمان ها زوج , زوج وسط ِ پ طیتو مح یمهمان

 

 ..دادند یمختلف اختصاص م یها یدنیرو به سرو نوش یقسمت ییها یمهمون نیهمچ هیشراب برداشتم..تو  السیگ هیو  طرف بار رفتم به

 

 ..بودند ستادهیو با دقت به اطراف سالن انداختم..چند نفر اونجا ا عیسر ینشم نگاه دهیکه د یطرف ساختمان رفتم..جور به

 ..بودند ستادهیاز سالن ا یمجسمه گوشه ا هیکردم..کنار  داشونیگشتم که باالخره پ ی اون دو م ِدنبال

 ..بود یمرد روم کیاز  یکه نماد یا مجسمه
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جلب توجه کنم وارد سالن  نکهیشد بدون ا یراحت م یلیخ کیدر ِ بار کیشد و توسط  یاز پشت سالن مشرف به اونطرف م کیبار یاتاق

 ..بشم

 

 ..تمام حواسم به پشت اون مجسمه بود ی..نگاهم به رو به رو بود ولستادمیهمون راه رفتم و پشت همون مجسمه ا از

 

 ..د؟یکارت به کجا رس --

 ..بابا؟..من که یچ یعنی --

 ..؟یبار هم فارغ..بگو چکار کرد 20و یشیبار عاشق م 10 یدونم تو سال یبسه کم شعار بده..من که م --

 ..ش شدمواقعا عاشق نباریبابا؟..من ا یزن یحرف و م نیچرا ا --

 ..؟یرامش کن یخب تونست یلیخ --

 ..میصبر کن گهیکم د هی دیتونم..فقط با یم --

 ..خامش کن یجور هیدونم  یسمت خودت..چه م یآرشام و بکش یبتون دیبا یکنم..ول یباشه صبر م --

 ..کنم که واقعا عاشقم بشه..چون خودمم بهش عالقه دارم یم ینه بابا من کار --

 ..تو ندارم دختر..فقط آرشام واسه م مهمه یالقه به ع یمن کار --

 ..چهی..آرشام بدون ثروتش هست؟یمن مهم ن یبرا یفکرکرد --

 ..؟یزد ی..تو که تا االن دم از عشقش م؟یجا زد هیهه..چ--

 ..اول خودش بعد ثروتش یدوستش دارم بابا..ول گمیهنوزم م --

 ..فاستحر نیپس دست بجنبون دختر..ارشام زرنگ تر از ا --

 ..بابا یهنوز منو نشناخت --

 ..شناختمت که فرستادمت جلو دخترم--

 ..و تماشا کن سایپس وا --

 

 ..دادم هر ان بشکنه..از همون راه برگشتم یرو تو دستم فشار داده بودم امکان م وانیکه ل انقدر

 ..کردم رو تو دستم خاک وانیدادم ل یهم فشار م یکه با خشم دندون هام و به رو یحال در

 ..طرف افتاد کیهر کدوم  شهیش یاغشته به شراب شد و خرده ها دستم

 ..اوردم رونیکاغذ و خودکار ب کیکتم  بیج یامدم و از تو رونیبلند از ساختمان ب ییقدمها با
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 «بود..تا بعد یادماندنـــیبرم..شب خوب وبه  دیمن با»  نوشتم

 

 ..گفتم به دستش برسونه از خدمتکارا و یکیو تا زدم و دادم دست  کاغذ

 ..رونیزدم ب یلعنت یالیو از اون و نمیخودمو چطور رسوندم به ماش دمینفهم گهید

 

 ..نیمشت کثافت هیاشـــــغال ..همتون  یزدم: هـ ـــ ر ز ه ..ه ر ز ه  ادیو فر دمیفرمون کوب یبار رو چند

 ..ام؟یبکاریفر نیا یکه من خدا یدون یمکثافت چه  یاره؟..تُو یبه من رو دست بزن یخواست یزدم: م ادیفر

 

زود  ای رید یبکشم..ول شیوجودش رو به ات یتونستم خودش و پدر ِ ب ینبود..اونوقت راحت م یکاش حس انتقام در من اونقدر قو یا فقط

 ..کنم..به وقتش یم تونی..من آرشامم..آرشــــام..حالنیطرف یکنم با ک یم تونیکنم..حال یم نکارویا

 

 ..اسفالت سکوت کوچه رو شکست یبه رو نیماش یها کیشدن الست دهیکش یمحکم زدم رو ترمز که صدا الیو یجلو

 

 ..نگیو ببر تو پارک نیتو و به خدمتکار گفتم : ماش رفتم

 ..اطاعت قربان--

 

و نگاهم رو به همان  ستادمیتعجب ا ..بادمیشن ادیو فر غیج یخواستم برم تو اتاقم که صدا یسمت پله ها ..م دمیسالن که شدم راهمو کش وارد

 ..سمت چرخاندم

 ..!!ست؟؟یدر ن یجلو ینگهبان چیاز اتاق ِ اون ....دختر .......پس چرا ه صدا

 

 ..واری..در طاق به طاق باز شد و محکم خورد به د دمیحرکت کش کیرو با  رهی..دستگ دمیبه طرف اتاق دو یمعطل بدون

 ..شدم رهیروم بود خ شیکه پ یلو از تعجب به صحنه امم یو با چشمان ستادمیدرگاه ا تو

 

 ..کرد یو تقال م دیکش یم غیافتاده بود به جونه اون دختر و اونم با ترس ج انیشا

دونست چطور جرات کرده  یمهم رو م نیا نکهی..پس..با اانیشا ی..حتادیب نجایمن به ا یکس حق نداشت بدون اجازه  چیزدم..ه ینفس م نفس

 ..بود؟
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 ..؟یکنـ یچکـــار م نجـــایزدم: تــو ا ادیرف

 ..دیبه لباسش کش یدختر بلند شد ..پشتش به من بود..دست ی..اروم از روستادیاز حرکت ا انیشا

 ..دیلرز یبه اون دختر افتاد که تو خودش مچاله شده بود و م نگام

 

 ..؟یکن یمن چکــار م یالیو ی..تونجــای: با تــو بودم..ادمیکش ادیبلندتر از قبل فر ییکه هنوز پشت به من بود با صدا انیبه شا رو

 ..برگشت

 

 ..تکان داد و به طرفم امد یشد..سرش رو به اروم رهیبه من انداخت و باز به اون دختر خ ینگاه مین

 ..بود ستادهیداد..کامال رو به روم ا رونیکوتاه بهم انداخت و نفسش رو محکم ب یاز درگاه فاصله گرفتم..نگاه یکم

 

 ..کرد یم هیبالشت فرو برده بود و گر یاون دختر نگاه کردم..صورتش رو تو به

 ..اخم رو به پله ها داد زدم: گندم با

 

 ..انداخت ریو سرش رو ز ستادیرو به روم ا عانهیتا از پله ها باال امد..مط دیلحظه طول کش چند

 ..بله اقا--

 ..: بهش بِرسحرکت اروم ِ سرم بهش اشاره کردم و گفتم با

 ..چشم اقا --

 ..تو و در و بستم رفت

 

 ..که یدشمن..چرا به خدمتکارت دستور داد یعنی نی..ا ِیآرشااااام؟..اون تو گروهه منصور یشد وونهیزد: د ادینفس زنان فر انیشا

 ..ی..تو هنوز جواب سوالم رو ندادانیبسه شا -

 ..ادد ینشان م یرو به خوب نیبودم و نگاهم ا یجد کامال

 

 یکرد که االن ک ینم یداد..برام فرق یبه سوالم جواب م دیبرام مهم نبود..اون با یشده بودم..ول تشیمنقبض شدن فکش متوجه اوج عصبان از

 ..ستادهیجلوم ا
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 ..میرفته من ک ادتیانگار --

 ..هیو متعلق به ککجاست  نجایا یظاهرا تو فراموش کرد ی..ولیهست یک ادمهیجوابش رو دادم: نه..خوب  خونسرد

 ..یبا من حرف بزن نطوریا یتو هستم..تو حق ندار سهیآرشام؟..من رئ یگیم یدار یچ --

 

 ی..همون اول هم بهت گفته بودم ولیستیمن ن سهی..تو رئانیشا گمیبار م نیهزارم یبلند رو بهش کردم و محکم و قاطع گفتم: برا یصدا با

 ..و بس نی..هم یحرفه اموزش داد نیا یو منو تو یبال استادم بود..تو قیقبول کن نویا یخوا یظاهرا تو نم

 

 ..زد: مـــن ادیرسوندمت..و بلندتر فر نجایمن بودم که به ا یول --

 ..که هستم ینیکرد باعث شد بشم ا یدر من رشد م هیبه ثان هیکه ثان یا زهی..اون انگدمیرس نجایخودم خواستم که به ا -

 ..؟یچکار کن یخوا ی..م؟یحاال که چ --

 ..به سالمت؟ یهِرررر یو بگ یازادش کن یخوا یزد و ادامه داد: نکنه م پوزخند

 ..کرده بود کالفم

 ..نجا؟یا یاومد ستمین الیمن امشب و یدونست یم نکهیبا وجود ِ ا یچ یکردم خونسرد باشم و گفتم: فقط بهم بگو تو برا یسع

 ..حساب بود هی تسو ِاون دختر طرف حساب ِ منم هست..امشب هم شب --

 

 ..بذاره؟ ممیمن حق نداره پا به حر یکس بدون اجازه  چیه یدونست یم نکهیزدم: در نبود ِ من؟..با وجود ا ادیفر

 ..؟یپسر..فراموش کرد ستمیداد زد: من هر کس ن تیعصبان با

 ..ــــدیه بشه..بابهش توج دیدارم..با نیقوان یسر کیخودم  یکنه..منم برا ینم یکه برام فرق یدون یم -

 ..نجایا یاریمن بودم که گفتم اون دختر رو ب نی..ایهست یو االن ک یبود ینره ک ادتی --

 

 شنهادیکنه.. پ رییخواستم تغ یکه م ینکرده جز همون رییدر من تغ زیچ چیهستم..ه یبودم و االن هم همون آرشام تهران یمن آرشام تهران -

گذاشتم ازش  ونیکه با تو در م یشده..و زمان یمخف یکدوم گور میو بفهم میریرو بگ یمنصور یدخترخونده  نقشه از من بود..که نیا ی هیاول

 ..یکرد لاستقبا

 

 هیتسو دیهم با یا گهی جور د ِیمنصور یدخترخونده  نکهیخواستم..چون من با اون دختر عالوه بر ا یم نویاره استقبال کردم چون هم --

 ....ینقشه هام رو نقش ِ بر آب کرد یتو امشب همه  یاوردم ول یستش مبه د دیکردم..با یحساب م
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تو رفت و  یالیباشه چون تو و نجایکه دختر ِ ا میمنه تحت کنترل ِ منم هست..همون اول با هم قرار گذاشت یالیکه تو و یاون دختر تا زمان -

 ..نه واردش بشهتو ینم یکه من نخوام کس یتا وقت نجایا ی.. ولنجاستیاز ا شتریامد ب

 

 ..بود و لحنم قاطع یاخرم رو بلندتر به زبان اوردم..نگاهم جد ی جمله

من هستم که  نیتحت کنترل ِ منه..وا نجای.. استین نجایجاش ا یش کن هیتسو یخوا یکه م یوشمرده گفتم: اگه باهاش خرده حساب دار ارام

 ..االن ی..ولیبدون نویالاقل تو ابودم  دواریرو انجام بده..ام یچه کار یچه کس دمیدستور م

 ..نمیب یو ادامه دادم: دارم برعکسش رو م دمیکش قیعم نفس

 

 ..تکان داد و تو چشمام نگاه کرد یداد..سرش رو به ارام رونیبه اطرافش انداخت و نفسش رو ب یاجمال یلحظه سکوت کرد..نگاه چند

 

 یبهم قول بد نجایهم ــدیکنم آرشام با یم دی..دارم تاک دیبا ی..ولسادمیکه سرش وا مگیم میبا هم گذاشت یقول و قرار هیباشه..چون از قبل --

 ..دست ِ من شیبد یکارت باهاش تموم شد و ازش اعتراف گرفت یکه وقت

 

ها حرف  نیتر از ا رکیاون ز یگشتم..ول یخواسته ش م نیا لیکردم و تو چشمانش به دنبال دل کینگاهش کردم..چشمام رو بار درسکوت

 ..بود

 ..کنه یتونست نقش باز یمن نم یبرا یداد..ول یم بیشخص مقابل رو فر یبود که به راحت یجور شهیهم ظاهرش

 

 ..ه؟یخرده حسابت باهاش چ -

 ..به اونش نداشته باش ی..کارنینشد..تو فقط به من قول بده هم گهیآ..آ..نه د --

 ..: چرا؟دمینگاهش کردم و پرس مشکوکانه

ِ  یشخص چون کامال -- .. 

 ..وجود نداره ی شخص ِزیچ چینقشه ه نیا یتو یول -

 ..ستیجزو ِ نقشه ن نیا --

 

 ..ابروم رو باال دادم و پوزخند زدم یتا کی

 ..جالبه -
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 ..؟یبد لیاونو به من تحو یازش اعتراف گرفت نکهیبعد از ا یدیسرش رو تکان داد و گفت: آرشــام..قول م کالفه

 

 ..دادم: نــه جوابش رو دیترد بدون

 

 ..که نه؟ یچ یعنیاز تعجب بازتر شد و پرسشگرانه تکرار کرد: نــــه؟.. چشمانش

 ..دمینم یقول چیرو ندونم ه لشیرفتم جواب دادم: تا دل یم نییکه از پله ها پا یحال در

 .. قدم برداشت کنارم

 

 ..خوره؟..نکنه یبه چه دردت م گهید یریگ یکه ازش م یبعد از اعتراف --

 ..نگاهش کردم زیو ت ستادمیپاگرد ا یتو

 ..یبره..پس بگو به فکر ِ خودت رشیخوابه که اب ز ینم ییپسر؟..گفتم ارشام جا یسر داد و گفت: اهاااان..چرا زودتر نگفت یبلند ی قهقهه

 

 ..قهقهه ش قطع شد یصدا ادمیفر یکرد..با صدا یم میخنده ش عصب یصدا

 ..ارهیاونو به زبون ب یحق نداره حت یاَحَد چی..ههیخرده حساب ِ تو کامال شخص که تو سرم باشه مثل ِ یزیهر چ -

گاه  هیمبل تک یدسته  ینشستم و دست راستم رو رو میشگیهم یگفت..راه افتادم و وارد سالن شدم..سر جا ینم یزیکرد و چ یم نگاهم

 ..گذاشتم میشانیپ یکردم و انگشتانم رو رو

 

 ..دمیرو شن صداش یبلند نکردم ول سرمو

 ..که شده یمتیخوام..به هر ق یمن اون دختر رو م --

 ..ادیخوشم نم چیجهت بخوام قول بدم ه یو ب خودیب نکهی..از ارمیگ یم میبعد , بعد تصم یحوصله جوابش رو دادم: برا یب

 

ِ  یاز حد عصبان شیب یعنی نی..ادمیشن یبلندش رو م ینفسها یصدا .. 

 ..نشده ریهنوزم د ی..ولنجایا شیاریکه ب ذاشتمیم دیباخب..از همون اول ن یلیخ --

 ..سرمو بلند کردم و نگاهش کردم نباریا

 

 ..کنم یو م نکاریمطمئن باش باالخره ا یول ستیزود..زمانش برام مهم ن ای ریبرم..د یم نجایباالخره اونو از ا --
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 ..تفاوت بهش انداختم یب یبه اون تنها سکوتم بود..نگاه جوابم

 

هدف و تو با هدف و  یمن ب ی..منتهمیبا هم همکار ییجورا هیما  ینباشم..ول ستیبه قول ِ خودت رئ دیخاص نگاهم کرد و گفت: شا یلبخند با

 یب ینجوریکنم..ا یتو م یکار و برا نی..و در عوض منم همیدیاون کار و انجام م یکه بهم دار ینی..هر جا الزمت داشته باشم به خاطر دِزهیانگ

کارت باهاش تموم  یوقت یبوده..ول نینقشه و قول و قرارمون هم یباهاش ندارم..چون تو یکار یریکه ازش اعتراف بگ ی..تا وقتمیشیم سابح

 ..کنه یم یکه به دستور من هر کار یهمون آرشام یبش دیبا گهیبشه اون موقع د

 

 ..بود یزد..کامال جد یلبخند نم گهید

نداره..پس  ییجا یما مرام و معرفت و دلسوز ی خودم..تو حرفه  ِنیع یهست یکی..تو هم یهست یگاهیو چه جاآرشام..فراموش نکن که االن ت --

 ..گم؟یم یکه چ یفهم ی..میبمون یباق یکه هست ینیخوام تا اخرش هم یحواست و خوب جمع کن که م

 

 ..دادم و باز هم سکوت کردم هیسرم رو به دستم تک دوباره

 ..داد یبهش دست م یروزیکه حس پ یی.مثل اون وقتابلند بود و رسا. صداش

 

 ....شب خوشیکن یبه حرفام فکر کن آرشام..مطمئن باش ضرر نم --

 ..لب زمزمه کنم: لعنت به همتون ریببندم و ز یها باعث شد چشمانم رو به اروم کیسرام یقدم هاش به رو یصدا و

 

******************* 

 «دالرام»

 

 ..رمو کوبوندم رو بالشتبار پشت سر هم س چند

 ..طــــانی..خود ِ ش یطانیکثــــافت خوده ش یتو انی پست..شا ِی..عوضیلعنت -

 ..؟یرو گرفتارش کرد چارهیکه منه ب هیچه عذاب نیا ایخدا

 

 ..نشست رو شونه م که با ترس سرمو بلند کردم و رفتم عقب یدست

 .. رت دادم و با تعجب زل زدم بهشکه کنارم نشسته بود اب دهنم و قو یزن جوون دنید با

 ..!؟یخوا یم ی!..چ؟یهست یک گهیپشت دست اشکامو پاک کردم و گفتم: تو د با
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 ..سوخت یو داد کرده بودم که گلوم م غیگرفته بود..از بس ج صدام

 

 ..سرد گفت: دستور ِ اقاست یسالش باشه با نگاه یو خورده ا یخورد س یزن که بهش م اون

 ..که نذاشتم رهیدستمو بگ خواست

 

 ..گهید نی..ولم کنن؟یخوا یاز جونه من م یها چ وونهیکدوم اقــا؟..شما د -

 ..خوام سر و وضعت رو مرتب کنم یبهت ندارم..فقط م یکار --

 

 ..سرم نبود یحرفش به سر و وضعم نگاه انداختم..مانتوم کامال از وسط جر خورده بود و شال رو دنیشن با

 ..خراش ِناخن به وضوح معلوم بود ی..و جارونیراستم افتاده بود ب یپاره شده بود و شونه  نمیاست یالمانتوم تا با ی قهی

 

 ..رونی..برو بستین میزیکردم و گفتم: من چ نگاش

 ....اقا گفتن کهرمیگ یسرد جوابم و داد: من از تو دستور نم همونطور

 ..رووووونیخوام , برو ب یگفتم نم مردِشور ِ تو و اقاتون و همه رو با هم ببره..بهت یاِ -

 

 ..کردم یم بشیتوجه به من رفت سر کمد..با نگام تعق یب

 ..شده یتابلو بود حرص یاورد..به طرفم امد و پرت کرد جلوم..البته به ظاهر اروم انداختشون رو تخت ول رونیب رهیت یدست بلوز و شلوار آب هی

 

 ..رو بپوش نایا--

 ..بهشون ندارم یازیرو تخت اشاره کردم و گفتم: ن یمِ  خوبه..و به لباساکه تن نایخوام..هم ینم -

کنن..پس بهتره لج  یتو و مجبورت م انیاقا خودشون شخصا م رونیدر برم ب نیمطمئن باش من از ا ی..ولیلیزد و گفت: هر جور ما پوزخند

 ..شونیو بپوش ینکن

 

 ..بود که صداش زدم رهیطرف در رفت..دستش رو دستگ به

 

 ..صبر کن-
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 ..برگشت و نگام کرد یاروم به

 یبود اخم نم نیبه ا شی..چهره ش بد نبود ..خوبینسبتا گوشت ی.. پوست سبزه و لبا یو چشم و ابرو مشک کیشدم..صورت بار قیدق بهش

 ..کرد..فقط سرد بود..هم کالمش و هم نگاش

 

 ..بود یکامال معمول یبود..ول دهیلباساش نگاه کردم که مثل خدمتکارا لباس نپوش به

 یجالب بیبودن ..و ترک دیسارافن به رنگ سف یداشت..دکمه ها ینوار سرمه ا نشیاست یکه لبه  دیبلوز سف هیبا  یسارافن سرمه ا هی

 ..یو سرمه ا دیداشتن..سف

 ..هیزیچ یلباس فرم بود..البد سرخدمتکار مثل

 

 ..کردم نشون بدم که ارومم یتفاوت نگاش کردم و سع یب

 ..سوال داشتم..بپرسم؟ هیفقط  یپوشم..ول یخب ..م یلیخ-

 ..مثبت تکون داد یبه نشونه  سرشو

 

 ..ن؟یکار گذاشت نیاتاق دورب نیا یبگو تو ینیراست و حس -

 ..رو گرفت و درو باز کرد رهیکم نگام کرد..و بازم پوزخند نشست رو لباش..دستگ هی

 ..دونم یمن نم --

 

 ..خواست بگه..اَه ینم یدونه ول ی..معلوم بود م؟یگفت یخودت م یشدیتو روحــت..الل م یو در و بست..ا رونیفت ببگم ر یزیچ هیتا اومدم  و

 

 ..کرده بودم داشیبود که تا حاال پ نینگاه به اطرافم انداختم..خب اگه دورب هی

 ..برو عوضشون کن یدخ یخیغمبرک زدم؟..ب ینبود پس واسه چ گشتم

 

 ..کنم یعوض م ییتو دستشو رمی.اصال متو حموم. رمیخب م نه

 .... جا قحطه؟اَه

 ..ییدستشو ایحموم ,  ایشد کرد.. ینم شی جا اومده..پس کار ِیاره فعال انگار قحط خب

 ..مطمئن تر بود ییدستشو یول

******* 
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 ..نسبتا بلند بود کیتون هی..بلوزش رونیعوض کردم و اومدم ب لباسامو

 ..اتاق و نشستم رو تخت..شالمو انداختم رو سرم و بازم چمباتمه زدم یخوردن..انداختمشون گوشه  یدردم نم به گهیو شلوارم که د مانتوم

 

 ....خوابم گرفته بودشهیم نیکردم که حس کردم چشمام داره سنگ ی..به اتفاقات ِ امشب فکر مانیشا یبه حرفا داشتم

 ..دورم و تو خودم مچاله شدم دمیما کردم..پتو رو کشدفعه احساس سر هیدونم چرا  ی..نمدمیتو جام دراز کش اروم

 ..کردن یرفتن و منو سردرگم م یرژه م االتیسرم انواع و اقسام ِ فکر وخ تو

 ..خواستم که خونسرد باشم یبودم و هم م یعصب هم

 

چشمام رو هم افتاد و خوابم  یک دمیمنقطه زل زدم و پتو رو تو دستم محکم نگه داشتم که نفه هیبهم دست داده بود و انقدر به  یفیخف لرز

 ..برد

******* 

 ..بود 9:00شده بود..به ساعتم نگاه کردم.. صبح

 ..بودم ستادهیپنجره ا کنار

 ..دمیکش شهیش یبه رو دستمو

 .. پنجره رو باز کنم که خواستم

 

 ..باز شد یو بعد هم به اروم دیتو قفل در چرخ دیکل

 ..دیش لرز شهیبه پنجره که ش دمیبا ترس برگشتم و از پشت چسب نیهمچ

 

ِ  هیشب شتریزده ش به خون آشاما ب خیبا اون اخم و نگاهه  کهیمرت یمرد , آرشام بود..اره اسمش آرشام بود..ول همون .. 

 ....آرشام و خون آشامی..چه شباهتهه

 

 ..رونینفس حبس شده مو دادم ب ستیهمراش ن انیشا دمید نکهیا از

..بره به افتهیچشمم تو چشم نحسش ن گهیبود که د نی..ارزوم ادمیترس یاز قبل ازش م شتریب ییجورا هیافتاد  وننمیب شبیکه د یاتفاق با

 ..دررررک

 

 ..اروم کامال خونسرد به طرفم اومد ینگاه به سر تا پام انداخت و با اخم اومد تو..در و بست و با قدم ها هیدر  یجلو همون
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 ..رو برداشت و گذاشت وسط اتاق نهی ا ِزیم یجلو یکردم..صندل ی.تموم مدت با نگام دنبالش مو به طرف چپ رفت. ستادیراه ا وسط

 ..نیبش ایو محکم گفت: ب یازش فاصله گرفت و رو به من جد یکم

 

 ..بود ی..باز تو چشماش نگاه کردم..هم اخم داشت و هم جدیرو صندل دیچشماش لغز یاز تو نگام

 ..نجایا ایداد زد: با تو بودم..ب بلندتر نبارینکردم که ا یحرکت

 

 ..و نگاش کردم دمیدفعه با ترس تو جام پر هیسکوت اتاق شکسته شد و  دیکه کش یادیفر با

 ..نشستم یقدم به طرفم برداشت که تند رفتم جلو و رو صندل هی تیعصبان با

 

 ..به سرش زده دنیه و س عربده کش یاول صبح کهیمرت

 ..دیچیکردم که صداش تو گوشم پ ینگاه م نیبا اخم به زم نهیبه س دست

 ..؟یینجایا یچ یکه برا یدون یم --

 ..سردش یبلند کردم و نگامو دوختم تو چشما سر

 

 ..بهتون بگم؟ زمویعز یپدرخونده  یگفتم: که جا یمسخرگ با

 ..خوام یازت م یچ یدون یکم نگام کرد و گفت: خوبه که خودت م هی

 

 .. رو بکش به سر تا پاش ِقشیال یهر چ کمشیبزن تو ش جهریش گهیم طونهی..شعجبااااا

 ..هزار بار نیپدر ندارم چه برسه به پدرخونده..ا یتو واسه خودت؟..من حت یگیم یدار یبهش گفتم: چ یجد

 

 دیرو با یدون یش مکه از یحاال بنال بگو کجاست؟..هر چ نی..پس همته؟یکه حال زادیاز کوره در رفت و بلند گفت: دِ نشد..زبون ِ ادم عیسر

 ..یبگ

 

خوب  زادی..من که زبونه ادممیبکش با هم بر ابوتویافسار ِ  یه یبلند گفتم : ه دمیلرز یکه به خودم م یانداختم پس کله م و در حال صدامو

من  یدرخونده پ یمنصور گمیدارم بهت م یستیو ن یکه هست ی..آقا..هر چارویعمو.. ی..هگمیم یمن چ یریگ یانگار تو نم یول مهیحال

 ..چـــارهیبه کاهدون ب ی..زدستین
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 ..داده بودم که به نفس نفس افتادم لشیبلند و تندتند حرفامو تحو انقدر

 

 ..بلندم کرد یحرکت از رو صندل هیباال و با  دیم تو دستش مشت شده بود منو کش قهیکرد و همونطور که  خِفتم

 ..رونیکم مونده بود از کاسه بزنه ب چشمام

 

 ..کرد خیشدنشون مو به تنم س دهییسا یدندوناشو رو هم فشار داد که صدا نیمچه

 ..دختر.. ببند اون دهنتو تا برات نبستمش یزن یزِر م یادیصورتم داد زد: ز تو

 ..کلمیمحکم تکونم داد که مغزمم تو سرم تکون خورد چه برسه به کل ِ ه نیهمچ

 

که  ارمیبه سرت م یی..وگرنه بالیعوض یمن در نرو دختره  یجواب دادن به سواال ریکن و از ز : زبون ِ درازتو کوتاهدیو وحشتناک غر بلند

 ..یبه خودت بنداز نهینگاهه کوتاه تو ا هی یحت یرغبت نکن

 

 ..«؟یباش یسگه ک»دلم گفتم  تو

حرفه من همونه که بهت  یو گفتم: ولشدم تو چشماش  رهیخ میبهش گفتم..اول اب دهنمو قورت دادم بعد هم مستق گهید زیچ هی یزبون یول

 ..نداره یبه من ربط یگفتم..تو نفهم

 

 ..یپرت شدم و افتادم رو صندل یبه قول ای..یتو چشمام براق شد و هولم داد رو صندل تیعصبان با

 

 ..بار بست و باز کرد هیداد ..و چشماشو  رونی.. نفسش و ب دیصورتش دست کش به

 یازش م ایکرده بود گفت: چ شیمخف یپشت نقاب خونسرد یول دید یشد به راحت یکه خشم رو توش م یاروم تکون داد و با لحن سرشو

 ..تماس داره؟ ای..با کره؟یشدن کجاها م یمخف ی..معموال برا؟یدون

 

 ..ازش؟ یدون یم ای: د ِ بنال بگو چدیکنم سرم داد کش ی منگوال فقط دارم نگاش م ِنیع دید یوقت

 

 یواسه خودت م یدار ی..چارشم؟یمشاور و دست ای گاردیحرفا ؟..مگه من باد نیا یچ یعنیکردم و تند و پشت سر هم گفتم:  بلبل زبون باز نیع

 داشیماه هم پ 1بست و تا  یچمدونشو م رهیبهم بگه کجا م نکهیداد..بدون ا یانجام م انهیکاراش و مخف شهی..من فقط پرستار ِ اونم..هم؟یباف

بچه  یزد..فقط گاه یبه خونه ش زنگ نم یگشت انگار نه انگار..تلفناش هم زنگ خوراش رو خط ثابتش بودن..کس یهم بر م یشد وقت ینم

 ..دیکش یهم طول نم قهیدق 5زدن و کارشون  یکرده باشن زنگ م یاعالم وجود نکهیهاش محض ا
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 ..بگم که نگفتم؟ دیبا یچ گهیبلندتر گفتم: د و

 

 ..؟یش باش که دختر خونده یچطور قبول کرد -

..منم پرستارش بودم ستیاون پدرخونده م ن گمی..دارم بهت میانداخت یی چه زبون نفهما ِریخــــداااا..منو گ یگفتم: ا دموینال هیحالت گر به

 یحرفش تعجب م نیقسم بخورم که باورت بشه منم از ا یبه ک یگفت دالرام دخترخوندمه ول ینشست م یم یافتیدونم تو هر ض ی..منیهم

 ..سه سوت اخراجم کنه دمیترس ی..میگیم نویا یهم جرات نداشت ازش بپرسه واسه چ یکردم؟..کس

 

 ..و دستامو تو هم گره کردم نییکه سرمو انداختم پا یو جد قیکرد..انقدر دق یگفت..فقط نگام م ینم یچیه

 یو ک گهیراست م یک شهیومعلوم م ارمیته و توشو در مزود  ای ریبه سکوت گذشت که باالخره زبون باز کرد و گفت: د ینطوریهم قهیدق چند

 ..ذارمینم یهم ازت باق یاسم ی..اونوقته که حتیمنو دور بزن یبه حالت اگه بخوا یوا گمیدروغ..فقط دارم بهت م

 

,  گمیبهت نم یچیه یدیم لمیکلفت تحو یهمه حرفا نیو ا امیداد و بلند گفت: فکر نکن االن دارم جلوت کوتاه م لمیتحو یوحشتناک اخم

 نیخودت سنگ ی..پس بهتره برایریگ یجا ازم م کیروشن بشه جوابه تموم ِ اهانتات و  قتیحق نکهی..به محض ِ استیخبرا ن نی..نه از اهیخبر

 ..شیهست نکن که ینیتر از ا

 

 ..؟یکن یم دمیتهد یلرزون و گرفته گفتم: دار ییصدا با

 ..جور اخطار کیزد: فقط  پوزخند

 

 ..دشیرفت و محکم به هم کوب رونیاز در ب رمینگام رو از صورتش بگ یتونستم حت یکه نم یالدر ح و

 ..دمیکش قیرو هم فشردم و نفس عم چشمامو

 

 ..زد یحرف م یکرد.. بدجور جد دممیو کم داشتم که تهد نیهم فقط

 یخودمو گرفتم راستش سوت یبازم جلو یول دیلرز یشدم..دست و پامم م یشده بودم از تو داشتم قبض روح م ریمدت که جلوش ش تموم

 ..ندم

 

 ..کردم یم یفکر ِ اساس هی دیشد..با ینم ینجوری..انـه

بودم که بازم دخلم  یمنصور یتو خونه  یپرستار ِ معمول هیم و فقط  چکارهیکه معلومه کمر به قتل ِ من بسته..تازه بازم بفهمن من ه نطوریا

 ..اومده
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 .. م ولم کنن بگن به سالمتو سال حینداشت صح امکان

 ..مرگ کنم یصد بار از خدا تقاضا یکه خودم روز ارنیبدتر به سرم م یبال هی ایکشنم.. یراحت م یلیخ ای

 ..به فکر ِ راه چاره باشم..و دیبا پس

 ..موند جز ینم یهم برام باق یراه چیه

 ..فرار

 

 ..دنیم کیکش سادنینگهبان وا یاطراف کل نی.مطمئنم ادر برم؟!. نجایاز ا دیبا ی..چجورستیخب کشک و دوغ که ن یول

 ..بوده که زدم به چاک ییکنن خبرا یبار کن ..اونوقت حتما فک م یو باقال اریخر ب گهیکه د افتمیب رشونی..اگه گیه اَکه

 

 یانگار فحش ناموس« تو» یگیبهش م تا  ِیقاط یکه حساب اروی نیم..ا نهیرو س ذارنیکنه..تهش سرمو م ینم یفرق نجایاخه بود و نبودم ا اما

 ..!!هیبشه اصال ناموس چ شونیحال نای..گر چه فک نکنم اکلشیبه ه یدیکش

 

 ..هم کُالم پس ِ معرکه ست ینجوریکردم..ا یم یفکر هی دیبا بازم

 ..یفرار کن نجایاز ا یهوا پَس نشده بتون نیاز ا شتریتا ب یکن ، فک کن دل فک

 

 ..محوش شده بودم یشده بود که اونجور دهیفرارم کش ی..انگار رو اونجا نقشه وارید رو تخت و زل زدم به نشستم

 ..خسته شدم نگامو چرخوندم سمت پنجره نکهیاون به من تا ا یمن به اون و ه یاون به من..ه یزل زدم ه واریمن به د یه

 ....اره خودشـــــه یول

 ..فرار..اونم از پنجــــره راه

 

که جلوش نصب شده بود پنچر  یتور دنیبا د ی..پرده که خود به خود کنار بود قفلشو باز کردم ولسادمیو کنارش وابرداشتم سمتش  زیخ

 ..شدم

 ..به کجا راه داره نمیتونستم خم شم و بب یکه حفاظ داره..نم نیا اَه

 ..کنه یداره در اتاق و باز م یکیکه حس کردم  دمیکش یبه تور یدست هی

 

صبحونه بود به  ینیخدمتکار که تو دستش س هیو رو تخت نشستم..تا نشستم در باز شد و  دمیدو نیره رو ببندم واسه همفرصت نشد پنج گهید

 ..از نگهبانا اومدن تو یکیهمراهه 
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 .. رو اورد طرفم..رومو ازش گرفتم ینیو خدمتکار س ستادیتو درگاه ا نگهبان

 ..!!راست رفت سمت پنجره و بستش هینگهبان که از جلوم رد شد چشمام گرد شد.. دنید با

 

 ..؟یبند یچرا پنجره رو م اروی ی: هدمیتوپ بهش

 ..یپنجره رو باز کن دیکه خشک گفت: نبا دمیش و شن دهینخراش یو صدا سادیآساش جلوم وا لیف ِکلیاون ه با

 

ِ  حبس نجایا ایجاسوس دن نیانگار بزرگتر بستن بهش..حاال یقفل رو م نیوگرنه که مطمئنم محکمتر ستیخوبه پنجره ش قفل خور ن حاال .. 

 

صاحاب رو  یب نیبازش کنم؟..پس ا دیشدم نبا یاگه داشتم خفه هم م یکردما..حت یریبابا ، عجب گ یکنم..ا یکنم که م یگفتم: باز م بلند

 ..!د؟ینصب کرد نجایا یواسه چ

 

 ..رونیتوجه بهم رفت سمت در و به خدمتکار اشاره کرد بره ب یب

 ی..الهــــ؟یالل عوض ای یداد زدم و گفتم: کر هیوتاشون که رفتن لنگه کفشمو از پام دراوردم و محکم پرت کردم که خورد به در پشتش د هر

 ....کثافتـــــا نیهمتون به درک واصل ش

 

 ..دمیکش غیو ج دمیمحکم و با ضرب زد به در که ترس یکی

 ..ییکه انقدر ترسو یبر سرت دل خاک

 ..زد خب ییهویکجا بود  بابا ترس نه

..که مثال نفهمه ؟یکه چ یکن یو ترست و پشتش قائم م یدیو زبونتو تا ته بهش نشون م یکن ی..جلو اون خون آشام قد علم میهر چ حاال

 ..ره؟یبعدش حالتو نگ ییترسو

 

 

 ..و دادم یلعنت یصدا نیبودم که تو دلم جواب ا ریجور با خودم درگ بد

 ..که هس..مردشوره همشونو ببرن از دَم ینی..همیکن فیو منو توص نجایا یایتا بتو رو کم داشتم  فقط
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 ..طرفن وونی..انگار با حاقتیل یب یایکفشمو برداشتم و پام کردم..عوض لنگه

 ..رو باز کردم پنجره

 ..بردارم نجایاز ا یجور هیرو  یتور نیا دی!..باه؟یبه ک یک

 ..!شد؟ یمگه کنده م یول دمیودن..سرشو گرفتم کشو نگاه کردم..با چسب چسبونده ب کنارش

 

 

 ....اوه اوهدیلحظه مغزم سوت کش هی

 ..نگاه تو اتاق انداختم ..اللخصوص رو سقف هی برگشتم

 ..؟یامتحانش کنم..اما چجور دیکار گذاشته باشن؟..با نیاحتمالش هست دورب یعنی

 ..تونست راه چاره ش باشه یم نی..اره همدمشید نهیا زیم یرو نکهیچرخوندم تا ا نگامو

 

 ..دمیچرخ یپنجره رو بستم..حالت کالفه به خودم گرفتم و تو اتاق م عیسر

 ..میکه انگار عصبان یو جور نداختمیموهام چنگ م تو

به تخت  کنم..در عوض صورتمو چسبونده بودم یم هیدارم گر یعنیلرزوندم که  یشونه هام رو م یکنار تخت و سرمو گذاشتم روش..الک نشستم

 ..دمیخند یو از ته دل م

 

 ..شدم ینجوریا هیکه مثال از زور گر یافتادم..البته اونم الک نیف نیو به ف دمیبه چشام دست کش ی..الکرهیکاش نقشه م بگ یا

 ..رونیزدن ب یکی یکیاشکام  دینکش هیثان 2داشتم که به  یبدبخت می..انقدر تو زندگ زمیکردم الاقل دو قطره اشک بر یپوشوندم و سع صورتمو

 

 ..رو برداشتم یکیپالست یو شونه  نهیا زیکردم..سرمو چرخوندم تا مثال دنبالش بگردم که رفتم طرف م یم هیداشتم گر حاال

 نطوریهم یکیپالست یبود..اکثر شونه ها کهیحال دو طرفشو گرفتم و از هم بازشون کردم..اخه دو ت نیسفت بود..با ا یلیکردم ، خ لمسش

 ..بودن

 ..بکنم یکار هیتونستم واسه شکستنش  ینازکتر شد ..و م حاال

 

هم تو دستم بود و به طرف  نطرفیوبا دستم محکم گرفتمش..از ا هیتخت و قسمت دندونه دارش و گذاشتم پشت پا ی هیسمت پا بردمش

 ..مخالف فشارش دادم

 ..نشکست یکه خم شد ول انقدر
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 ..شکست نکهیشار دادم و خَم و راستش کردم تا اجام بلند شدم ودو طرف و خم کردم..ف از

 ..از اشک بود..اون هم فقط تظاهر بود سیصورتم خ یول دمیدلم خند تو

 

 ..دیلرز یم یشیرو فرو کنم تو شکمم بردمش باال..دستام به حالت نما زیخنجر ِ ت هیبخوام  نکهیگرفتم تو دستم و مثل ا سرشو

 نیو همونطور که دستم رو شکمم بود نقش زم دمیاز درد نال یشینه اونقدر بلند..کامال نما ی..ولدمیکش غیو مثال ج نییحرکت اوردمش پا کی با

 ..شدم

 ..تو اتاق زنیبر دیزود با یلیپس خ دنید یمنو م نیامکانش بود که االن داشتن با دورب اگه

 

 ..بعد دست از لرزش برداشتم هقی..رو شکم افتاده بودم و چند دقدمیانگار که دارم جون م دمیلرز یم نیزم رو

 ..ومدیکس ن چیه یاز جام تکون نخوردم ول قهیدق 20تا  یحت

 ..بلند کردم و مردد به اطرافم نگاه کردم سرمو

 ..!ست؟ین نجایا ینیدورب چیه شییخدا یعنی

 ..نبود یحال فرار هم کار اسون نیا با

************************ 

 ..گشنه م بود یلیجون نداشت..خ گهیدستام د یلگرفتم و یم یبا پنجره کشت داشتم

 ..لقمه غذا هم نخورده بودم هیبود و من تا به االن  12 ساعت

داشته  یانرژ دینداشتم..االن با یسیزد ..با شکمم که رودروا یروش بهم چشمک م یصبحونه  ینیکنار تخت که س یعسل زیافتاد به م چشمم

 ..هم بکنم شیه بخوام عملباشم تا بتونم به فرار فک کنم چه برس

 

 ..رو ببرن پنجره رو بستم و نشستم رو تخت ینیس انیب ایتو  ادیب یدادم واسه ناهار کس یو تا ته صبحونه م و خوردم..چون احتمال م نشستم

اما خدا کنه گرفت  یبود..تا شب وقتم و م یشدن یکم مشکل بود ول هی دیحفاظ شده بود که خب کندنش شا یفقط توسط همون تور پنجره

 ..کنم شیکار هیسراغم تا بتونم  ادین یکس

 

 ..ارمیتونستم درش ب یم یبود کنار تور یکیپالست یاهرم که همون شونه  هیبود با چند تا ضربه روش و قرار دادن  دهیبا چسب چسب چون

 ..البته

 ..بودم که بتونم دواریام
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********************** 

 «آرشام»

 

 ..!آرشام؟ یختر فقط پرستارشه؟!..نکنه حرفاش و باور کردکه اون د یچ یعنی --

 ..رو هم در نظر دارم اطیاحت یجنبه  یمعلومه که نه..ول -

 ..!؟یکه چ --

 ..کرد شهیکارا م یلیگرفتن اطالعات خ ایو  یبه دست اوردن منصور ی..برامیکن هیطعمه باشه تک هیتونه  یدختر م نیا نکهیفقط رو ا شهینم -

 ..!آرشام؟ یبگ یخوا یم یچ --

 

باشه که دخترخونده ش  دهیفهم دیاالن با گهی..د میسر زد میکن دایپ یاز منصور ییرد پا میبتون دیشا میداد یتا االن به هرجا که احتمال م -

ه که تا حاال خبرا رو دار ادیگوشه و اطراف ز نیا ینفوذ یازش شده بود..مطمئنم ادما یخبر هیماست ..اگه واسه ش مهم بود که تا االن  شهیپ

 ..زود بهش رسونده باشن

 

 می..اگه همون شب اونو گرفته بود میکرد یم یکار یکاش همون شب تو مهمون یشناسم..ا یرو من م ریحرفت موافقم..اون سوسمارِ پ نیبا ا --

 ..میدیکش یهمه مکافات واسه ش نم نیاالن ا

 

ازش  یادیشک افراد ز ی..بمیمن و تو بود زبانشیکه م یو قبول کرد و اومد در حالر یاون مهمون سکیر ینه.. اون راهش نبود..منصور -

راحت  یلیبلکه از طرف ِ اونها خ مینبود دانیم ِروزیگرفت نه تنها ما پ یاز جانب ما براش صورت م دیتهد نیکردن که اگر کوچکتر یمحافظت م

 ..میوردخ یپاتک م

 

 ............. جدا شه ..اونوقت تیفرصت بودم که از جمع هی.منتظر  کفتار فکر همه جا رو کرده بود. ِریپ--

 

 ..اون دست ما رو خوند یول -

 ای ریدونستم د یاون جنسا بود..م یکار ِ خوده ناکِسِشه..چشمش تو دمیفهم دیکش شیانبارمو به ات یکرد و با خشم گفت: وقت یکوتاه مکث

 ..خوشگلش یکنم و هم با دختر خونده  یحساب م هیاونوقته که هم با خودش تسو..افتهیب رمی..فقط منتظرم گزهیر یزود زهرشو م

 

 هیملوس  یاز اون گربه  یو ناراحته اضافه کرد: از هر دوشون متنفرم..ول یمشخص بود عصب یکه از پشت تلفن هم به خوب یبا لحن خاص و

 ..نفرت دارم گهیجور ِ د
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 ..نگاهم و اطرافه سالن چرخاندم که به لب داشتم یزد..همراه با پوزخند قهقهه

 ..اون باشه یتمرکزمون فقط رو دیباشه..نبا یبه منصور دنیرس یما برا یتونه تنها مهره  یدختر نم نیا -

 ..؟یچکار کن یخوا یم --

 ..تونم وارد بشم یهم م گهیراهه د هیامروز صبح..من از  نیتر شد: کارامو انجام دادم..از هم ظیغل پوزخندم

 

 ....ادیکه از لفافه خوشم نم یدون یت و واضح بزن آرشام..محرف --

حواسش رو به  یکه بتونه همه  ی..طعمه امیریبراش طعمه در نظر بگ دیموش ِ ترسو با کیبه دام انداختن  یو گفتم: برا دمیکش قیعم نفس

که طعمه رو تصاحب کرد....... مرگ رو هم به جون  ین..و زمانهیکه تو وجودش اون طعمه رو داره رو بب یکه نتونه تله ا یخودش پرت کنه..جور

 ..خره یم

 

 ....اروم و در اخر بلند و مستانهدیخند

ناب وجود داره..برو جلو پسر..منتظر  یفکرها و نقشه ها شهیسرت هم یتو حساب کنم..تو یتونم رو یم شهیدونستم هم یآرشام..م نیافر--

 ..خوش هستم یخبرا

 ..تا بعد-

 

 ..کردمرو قطع  تماس

 ..هم فشردم یلبام اروم اروم محو شد..لبامو با حرص به رو یرو پوزخند

 ..دستام فشار دادم یرو تو یگوش و

 

 ..دمیخدمتکار رو شن یاز پله ها باال برم که صدا خواستم

 .. اقا --

 ..و نگاهش کردم برگشتم

 ..شده؟ یچ -

 ..نیمهمون دار --

 ؟یک -

 ..خانم صدر--
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 ..زد یگوشم زنگ م یهنوز تو شبشید یشدم..حرفا یمش عصباناس دنیان با شن کی

 ..ستمیاخم برگشتم و گفتم: بگو ن با

 ..چشم اقا--

 

 ..برگشتم و گفتم: صبر کن عیاول بود که سر یرو پله  پام

 ..نگام کرد: بله اقا عیو مط برگشت

 

 ..کردم یتحملش م دیکارم رو به اتمام برسونم با نکهیا ی..برادمیکش قیعم نفس

 ..کردم یتصاحب م دیدهم رو با یهشتم بود..هنوز نهم و مهمتر از اون مهره  یمهره  اون

 

 ..تو سالن..منتظرش هستم ادیبگو ب -

 ..چشم اقا--

 ..برگشتم و به طرف سالن قدم برداشتم یشگیهمون اخم هم با

 

******************* 

 ..!شده آرشام؟ یزیچ --

 .. نگاهش کردم خونسرد

 ..!ور؟نه..چط -

 ..زد یموج م دینگاهش ترد تو

 ....بعد هم اون کاغذ ویرفت یول کرد هوی یاخه اون شب وسط مهمون --

 ..نیرفتم..هم یم دیکار مهم داشتم با هیباهام تماس گرفتن.. -

 

 ..داد یرو م نانیاطم نیبود و بهش ا یجد لحنم

 ..بودم چقدر نگران یدون ینم یلبخند نگاهم کرد و گفت:واقعا؟!..وا با

 ..!؟ینگران شد یچ ی: نگران؟!..برادمیابروم رو باال دادم و پرس یتا کی
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..امروزم نی..واسه همیرفت یگذاشت یاز من ناراحت شد دی..گفتم شایچیگفت:خب..خب ه دیدزد یکه نگاهش رو ازم م یمن کنان در حال من

 ..نگرانت شدم شتریشرکت ب یومدین

 ..ستین یکه..مشکل ینیب یم -

 ..!؟یومدیس چرا شرکت نپ --

 

 ..نداشت یارزش چیدختر که ذاتا برام ه نیجواب پس بدم ، خصوصا ا یکردم..حاضر نبودم به هر کس و ناکس سکوت

 ..به اطراف انداخت ینگاه میمن لبخندش کمرنگتر شد و ن یسکوت طوالن دنید با

 ..نیاریب فیشرهمراه جناب صدر ت شمی..خوشحال مدمیم یمقدمه گفتم: فرداشب مهمون یب

 ..!نجا؟ی!..هم؟ییهوی..چرا میایحتما م یمرس ینگاهم کرد وگفت: جدا؟!..وا یخوشحال با

 ..رو گرفتم میتصم نیدفعه ا کی.. یپشت یالینه ، و-

 ..دمی..تا حاال اونجا رو ند ِیعال --

 ..ینیبب یتون یخب فرداشب م -

 

 ..افسونگرش را درون چشمانم دوخت و لبخند زد نگاهه

 ..لحظه نگاهش کردم و صورتم را برگرداندم دچن

 ..گذاشت ینم یریمن تاث یهاش حداقل رو رنگیکدوم از ن چیه نیهم یباخبر بودم..برا تشیاز قصد و ن یخوب به

********************* 

 «دالرام»

 

 ..شب هر کار کردم نشد که نشد تا

 ..سراغم ومدیهم ن یبود کس نیبه ا شیخوب

 ..!بُخارن؟ یخواستن ازم حرف بکشن پس چرا انقدر ب ی!..خب اگه منجا؟یمنو گرفتن اوردن ا یواسه چ نایا مونده بودم واقعا

 ..باهام نداشته باشن ی..همون بهتر که کارارنیارزوم هم نبود که بال مال سرم ب البته

 ..عالفم نجایا یتا ک ستین معلوم

 

 ..نون خشک بهم بدن..دلم بدجور درد گرفته بود کهیت هینامردا نکردن بود سراغم.. ومدهین یهنوز کس یکه ظهر شده ول االنم
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 ..جور شکنجه ست هی نمیتلف شم؟!..البد ا یکنن از گشنگ یخوان کار یم نکنه

 

 ..فقط نصفش باز شد یکار کرده بودم ول ی لعنت ِیپنجره و تور نیا یکم کم رو شبید از

 ..ونده بود تا بخوام ادامه بدمبرام نم ییروین چینداشت اما ه یش هم کار هیبق

 یپنجره رو بستم و نشستم رو تخت..ول عیدوبار صدا بلند شد که سر یکینکنم.. جادیا ییکردم که سر وصدا یرو م میسع تیهم نها یطرف از

 ..رفتم سر وقتش ستین یخبر دمید یوقت

 

 

 ..مرگمو بذارم که در باز شد یکَپه  قهیدق 2 دنیغذا نم خواستم الاقل حاال که بهم یرو تخت..تو خودم مچاله شده بودم و م افتادم

 ..تو دلم و اروم نشستم ختیترس ر دنشیبا د یول نمیحسش و نداشتم تو جام بش یحت

 یاخمو و بداخالق بوده..پس جا شهیهم ادیم ادمیکه  ییاخماش تو هم بود..تا اونجا یرو سرم محکم کردم و زل زدم تو چشماش..حساب شالمو

 ..دارهتعجب ن

 

 

 ..ستادیتخت ا یبه رو یطرفم اومد..از جام تکون نخوردم ..جلوم رو به

 ..؟یشناس یم یبه اسم منوچهر ی: کسدیمقدمه ازم پرس یب

 ..خود به خود گرد شد چشام

 ..یمنصور ی!..اره فک کنم ..چندبار اومده بود خونه ؟یمنوچهر-

 

 ..دستش و تو هم گره زد و نگام کرد یش..انگشتاجلو و نشست رو دیرو کش ینگام کرد..صندل یکنجکاو با

 ..ادامه بده --

 ..!بگم؟ یچ -

 ..یدون یم یکه از منوچهر یهر چ--

 بایمرد تقر هیز و زبون باز ِ.. یادم فوق العاده ه  هیکه باهاش داشتم متوجه شدم  یاون چند تا برخورد یدونم..تو یازش نم یادیز زیمن چ --

 ..خوش رنگ و نافذ یاب هیبود.. یکه چشماش اب ادمهیهم  نوی..اهان ادهیاتو کش و کیش یساله با ظاهر 40

 

 ..رفت تو هم و سرشو تکون داد شتریب اخماش
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 ..خب..ادامه ش --

 ..ادامه ش گهیم یه گمی..انگار دارم واسه ش قصه مرونیبا حرص دادم ب نفسمو

 ..بزنم کَلوم حرف 2بده تناول کنم تا جون داشته باشم  یکوفت هی خب

 

کرد..زبون  یداشت و صورتش هم جذاب بود همه رو عاشق خودش م یخوشگل یبود اروم گفتم: چون چشما یانقدر که نگاش سرد و جد یول

 ..یداد..ول ریگ یزد به هدف..به منم چند بار یم عیهم داشت که سر یچرب ونرم

 

 ..مهمتر یرد شو برس به قسمتا ستشیو ظاهر ب کیانت ی افهیبلند گفت: بسه.. از ق بایتقر یصدا با

 ..ه؟ی..مشکلش چگمیدونم بگم منم دارم م یم یازش هر چ یشدم و گفتم: اِ ، خب گفت یشاک

 

 ..خب ادامه بده یلیو سرشو تکون داد: خ دیشد ..تو موهاش دست کش کالفه

 ....تموم شدگهید یچـــیدادم و خودمو شل کردم: ه لشیتحو یپت و پهن لبخند

 

 یبا زرنگ یکن یو فکر م یدیم لمیمشت چرت و پرت تحو هی!..؟یو داد زد: منو مسخره کرد دیفنر از جاش پر نیشد که ع یر عصبانبدجو انگار

 .... یدختره  یمنو دور بزن یتون یتمام م

 ..رونینداد و نفسش و فوت کرد ب ادامه

 

 ..زد یخورد و داد م یکون مت ویوی نیع تیگشاد شده از تعجب زل زده بودم بهش که با عصبان یچشما با

 

 ..دونستم و گفتم یکه م یینای!..همه؟یک یگفتم؟!..خب به من چه که منوچهر یمگه من چ-

 ..در اومد ژشیق ژیق یتختِ  صدا چارهیو محکم خودشو پرت کرد که ب ییهویبرداشت طرفم و نشست رو تخت..انقدر  زیخ هوی

 

دارم بهت  یچ ینیبه من بب یو حواست و بد یخانم کوچولو ، بهتره خوب گوشاتو وا کن نیزد: بب ادیکردم که سرم فر یترس نگاش م با

 یچ یشناسمش..فقط بهم بگو کارش با منصور یچون خودم بهتر از تو م یرو واسم شرح بد یو ظاهره منوچهر افهی..من ازت نخواستم قگمیم

 ..اومد اونجــا؟ یم یبــود؟..واسه چ

 ..کنــــــم؟ تیحال گهیجور د ای یبلندتر داد زد: گرفت
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 ..حرفش تموم شد تند تند سرمو تکون دادم یبسته بودم و وقت چشمامو

 یم یول ـــــــرهیگوشش بعد هم بتوپم تو شکمش که خفه خون بگ ریجانانه بزنم ز یلیس هیهوار سرش بکشم و  هیداشتم منم  دوست

 ..ارزو تو دلمه هیدر حال حاضر فقط  نیدونستم ا

 

ادم حرف  هیکه داشتن در مورد  دمیو در و بستم صداشون و شن رونیاومدم ب یبار که واسه شون قهوه بردم وقت هیدونم..فقط  یتم که نمگف -

 «هیدسته ک ایکنه و بفهمه دن سهیکنم ماستش و ک یم یکار» که گفتن  دمیجمله رو شن هی نیفقط هم گنیم یچ دمیزدن..درست نفهم یم

 ..دمینشن شونوصدا گهی..دنیهم

 

 ..؟یپس چرا مثل خدمتکارا واسه ش قهوه برد یپرستارش یگفت ینگام کرد و گفت: تو که م مشکوک

 ..زدم و جوابش ودادم پوزخند

..اول به عنوان پرستارش دیکش یرباط ازم کار م هی نیع رِخرفتی..اون پیهارت و پورت کن ی..فقط بلدیدون ینم یچیتو ه گمیکه م نهیهم -

 ..کس جز من حق نداشت وارد اتاقش بشه چیکه ه ی..تا حدشیبعدش شدم خدمتکار شخص یم..ولاستخدام شد

 

 ..دختر خونده ش یعالقه شد نیو به خاطر هم --

 .. شدم یشــــیات باز

که  ارویبه اون  یبند یمنو م یبوده باز تو دار یچ گامیبهت گفتم تو خونه ش جا ینی..من راست و حسیریتند م یباز که دار یه یه -

 ..!..دخترخونده شم؟؟یچ

 

 ..یو جد قیکرد..عم ینگام م فقط

کدوم  چیه یبود ول یکار چ نیدونم قصدش از ا یهمه ش دروغ بود..نم یگفت من دخترخوندشم..ول یدونم همه جا م یادامه دادم: اره م اروم

 ..بهم نداشت یخوب بود وکار میکرد..گاه یفتار مباهام ر شیبدتراز سگ ِخونگ یحت ینداشته..اون گاه قتیاز حرفاش در مورد من حق

 

 

 ..و نافذش معذب بودم رهینگاهه خ ریگفت..ز ینم یچیه

 ..داشت ینگاش و از رو صورتم بر نم هیثان هی یبرا یزل زده بود به من..حت میاون فقط مستق ی..ولدمشییپا یم یچشم ریز

 

 ..شدم تو صورتش رهیاز فرصت استفاده کردم و خ منم
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نگاهش در ادم  ی..به حدنهیتونه درون ِ من رو هم بب یراحت م یلیکردم خ یکرد حس م ینگام م یو فوق العاده نافذ که وقت یمشک یاچشم

 ..نداختیکرد که تن رو به لرزه م ینفوذ م

 ..بشه دهید شتریابروهاش ب نیب یشد گره  یکرد باعث م یاخم م یپرپشت و بلند..که وقت یابروها

 ..و مردونه دهیشنسبتا ک صورت

 ..اومد یکه داشت بهش م یشیر ته

 

 ..بودن ختهیر شیشونیپ یو خوش حالتش که چند تار خودسرانه رو یپرپشت و مشک یرو موها دیچرخ نگام

اسه بود و یا کهیت شییاومد..خدا یبه چهره ش م یلیخ یلی..متناسب بود و خیو نه گوشت کیبار ادینه ز یصورتش ولبا یرو دیباز چرخ نگام

 ..شد یم یجذاب و خواستن یلینبود خ یالاقل اخالقش اگه سگ یخودش..ول

 

 .. گردنش یتر و رو نییپا دمیکش نگامو

 ..داشت یجالب یکه روش نقش و نگارا بیصل هی..دمیبه گردنش د یمهمون یکه اونشب تو یگردنبند همون

 ..بود یکتان مشک هیباز بود..و شلوارش که  بلوزش یباال یتا از دکمه ها 2که  یکوتاه و جذب ِ مشک نیاست بلوز

 ..بود و فوق العاده براق یچرم مشک کمربندش

 

 

 ..نگامو چرخوندم باال و زووم کردم تو چشماش عی.. سر دمیصداش تو جام پر دنیبا شن هویخودم بودم  یتو حال و هوا چون

 ..شهیتو هم مشخص م فیماجرا ببرم تکل نی ا ِقتیبه حق یکه پ یزمان --

 

 ..کردم شیخودم هزار جور معن شیداد که پ لمیتحو یحرف پوزخند نیبا زدن ا و

 ..!ارن؟یخوان دَخلمو ب یم نکنه

 ..کنن یمطمئنا ازادم که نم گهید اره

 

 ..رفت رونیراست رفت سمت در و بعد هم از اتاق ب هیکردم که  بشینگام تعق با

 .. چرخوندم سمت پنجره..ماتم زده بهش زل زدم نگامو

 ..فرار کنم نجایکن بتونم از ا یالاقل امشب کار ایکه خودمو پرت کردم رو تخت..پوووووووف خدا دیچرخ یم الیسرم هزار جور فکر و خ تو
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 یکیشد که  نیکردم چشمام کم کم سنگ یقار و قور کردن شکمم گوش م یکه داشتم به سمفون یاز رفتنش گذشته بود و در حال قهیدق 10

 ..کرددر اتاق و باز

نگام کنه  نکهیغذا اومد تو اتاق و بعد ازگذاشتنش کنار تخت بدون ا ینیاز خدمتکارا با س یکیبازم نگاش کردم.. مهیخواب الود و ن یچشما با

 ..رونیرفت ب

 

 ..مت گرمخداجون د ینگاه کردم..کبــــاب بود..وا ینیشدم وبه س زیمخی..تو جام ندیغذا که به مشامم خورد خواب از کله م پر یبو

 

 ..انگشتامو هم بجوم و قورت بدم یبود از زور گشنگ کینزد

 ..داشته باشم یتا شب انرژ دیبا

 ..کنم یفرار م نجایجور شده امشب از ا هر

 ..شده بود لیتکم یبا رنگ مشک پمیت شهیهم مثل

 ..گردنم زدم ریاز ادکلن تلخ و جذب کننده م به مچ دستم و ز یکم

 ..کرد یک م یرو ت ح ر  مینیبود که بسرد و خاص  یبه حد بوش

هم پر از  دیروح با یسراسر تلخ و ب یشده بود..زندگ نیمن عَج ی زندگ ِیکه با تلخ یا یکنم..تلخ یمارک استفاده م نیکه از هم سالهاست

 ..و سرما باشه یتلخ

 

 ..« و عذاب به همراه داره یخودش دوربا  شهی..هم ارهینپوش ، چون نفرت م» گفت  یمتنفر بود..م یاز رنگ مشک شهیهم ادمهی

 ..!رنگ شدم؟ نیا ی فتهیش میزندگ یمن به خاطر حضور ِنحسش تو نهیاالن کجاست که بب و

 ..زد یازش دَم م شهیکه هم ی..فقط به خاطر همون عذابیکیکردم..پر از نفرت و تار یاهیپر از س مویساله که زندگ 10 درست

 

که اون هم در  نمیب یم یبرم وقت یمن هست..و چقدر لذت م یدونم االن شاهد من و کارها ی..مشهیمتحمل معذاب رو  نیدونم االن داره ا یم

 ..مهیمن سه دنیعذاب کش

 ..ستیحس ن نیمن باالتر از ا یبرا یلذت چیه

 ..ذهن و روح و قلبم یکنم بشه ملکه  یجمله رو تکرار کردم تا تونستم کار نیخودم ا یکه برا انقدر

 

 .. ها یلیگناهکار ِ..من هم گناهکارم..همانطور که اون در حق من گناه کرد..در حق خاون.. و

 ..گهید یها یلیمن و خ یشکستن روحم رو به وضوح بشنوم..با زندگ یکرد صدا یکار
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 ..بود یگناهکار ِ حرفه ا کیعملش..اون  یاز گناه بود ول یشعارش دور اون

 ..یا شهیش یبا ظاهر یول یکیادم از جنس تار هی

 ..کنه کهیوشکننده ش رو هزار ت یا شهی..باالخره تونست ظاهر ششکست

 ..شد انیگناهانش نما یاونوقت بود که همه  و

 ..و نفرت رو تو وجودم پرورش دادم دمیگناهش رو د نی..بزرگتردمی..به چشم ددمیمن د و

 ..نفرت

 ..قلبم بود یکه ملکه  یزیچ همون

********************* 

 ..رفتم رونیکتم رو مرتب کردم و از اتاق ب ی قهی

 ..مراقب ِ اوضاع باشند ینگهبان ها اخطار دادم که چهارچشم یشد به تمام یشلوغ م یحساب نجایامشب ا چون

 ..اجرا خواهد شد یدردسر چیداشتم نقشه م امشب بدون ه حتم

 

 ..کوچکتر ییدر نما یقرار داشت ول یاصل یالیومشابه به همان  ییالیو یشدم..درست پشت ساختمان اصل یپشت یالیو وارد

 ..من یمن ساخته شده بود..تحت نظارت و خواسته  یها یمختص به مهمان نجایاندازه بزرگ..ا یسالن ب کیاتاق و  4از  متشکل

 

 ..شد یم یو شفاف به سالن منته نیمرمر یپله  3 ی لهیوس به

 ..زد یدرخشانش چشم را م یها تالسیشدن به کر رهیکه خ ییبزرگ و پر از تاللو لوستر

 

 ..و نگاهم رو به اطراف چرخاندم ستادمیپله ها ا یباال

 ..پوش و جذاب مشغول گپ و گفت بود کیش یسالن داده بود و با زن یبه ستون کنار هی..تکدمیرا د انیاول شا یوهله  در

 ..کردند کیشرابشان را به هم زدند و با لبخند به لب نزد وانیل ی لبه

 .. دست زن را گرفت و به پشت ان بوسه زد..لبخند زن پررنگتر شد انیاش

 

سراغ نداشتم و  انیگرتر از شا لهیوح بکارتریکرد..فر یروباه طعمه رو جذبه خودش م کیو مهارته  یچکار کنه..به راحت دیدونست با یم شهیهم

 ..خواستم که استادم اون باشه نیهم یبرا
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 ..همانطور هم شد قایبسازه که دق ریسنگ سخت و نفوذناپذ هی یآرشام شاد و پرانرژ هیتونه از  یراحت م یلیدونستم خ یم چون

 

 ..از همان اول هم در قانون من وجود نداشت یزیچ نیهمچ یو باال دسته من بدونه ول سیداشت که خودش رو رئ نیاصرار بر ا شهیهم

 ..باشم یکس ردستیعنوان حاضر نبودم ز چی..به هیسیرئ ایدست و فقط خودش بود و خودش..تنها و به دور از هر باال آرشام

 ..نخواهد شد یخفت نیبار رفتن چن ریهاش حاضر به ز یبا تمام غرور و تکبر و خودخواه آرشام

 

 .. از سالن گرداندم یگریرو به سمت د نگاهم

 ..نگاهها بودند نیکرد هم یوه مجل تیاهم یکه برام ب یزیتنها چ یکردم ..ول یحس م ینگاه ها رو به خوب ینیسنگ

 

 ..دمشیاز مهمانها د یکیاز سالن مشغول صحبت با  یگشتم که در گوشه ا یدنبالش م به

 ..یمنوچهر

 یکرد و م یجوان صحبت م یکه بر لب داشت با زن یاون با لبخند یاطرافش رو احاطه کرده بودند ول یادیکه زن ها و دختران ز یکس

 ..دیخند

 

و  الیبود..از قبل به بچه ها سپرده بودم که چشم از در و یمنوچهر نیهم یبه دست اوردن منصور یامشب من برا ی.طعمه طرفش رفتم. به

 ..بر ندارند یالخصوص منوچهر یعل

 ..من با اون بود یو معامله  یم منوچهر طعمه

 

کشونم..حتم داشتم که  یم نجایرو به ا یکمک اون منصورباشم به  دواریتونستم ام یکه م ی..معامله ایقیدر ظاهر حق یول نیدروغ یا معامله

 ....چون براش مهم بودادیم

 

 ..از اونها با من وارد معامله بشه یمیخواست با هزار جور ترفند با وجود ن ی دغلباز م ِیکه متعلق به خودش بود و منوچهر یا قهیعت اجناس

 ..بگذره یاسون نیپرارزش و گرانبهاش به هم یاز محموله  یبود منصور محال

 ..کردم یم یلحظه شمار یورودش به مهمان ی..برامنتظرشم
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 ..چند قدم باهاش فاصله داشتم که نگاهش رو از اون دخترها گرفت و به من دوخت هنوز

 ..لبخند زد و به طرفم امد دنمید با

 ..شهیو محکم بود..مثل هم ی..نگاهم جدستادمیا

 

 ..چطوره؟ فی..احوال شراردی..مشتاق ِدیسالم مهندس تهران --

 ..بهش دوختم قیتکان دادم و نگاهم رو دق یرو به ارام سرم

 ..د؟یممنونم..اماده ا -

 ..بله بله..چرا که نه؟..فقط تا به االن منتظر شما بودم --

 ..کنم یخوبه..بعد از صرف شام خبرتون م -

 ..یهم عال یلیخب..خ اریبس --

 

امشب حرف نداره مهندس..معلومه  یخاص نهفته بود گفت: مهمون یکه در چشمانش برق ینداخت و در حالهمراه با لبخند به اطراف ا ینگاه

 ..دیواسه ش سنگ تموم گذاشت

 ..حضور داشتند یبود که در مهمان ییبایدونستم مقصودش به دختران جوان و ز یم

 

 ..اون دختر افتادم یحرف ها ادیبه  ناخداگاه

و اتو  کیش یساله با ظاهر 40 بایمرد تقر هیز و زبون باز ِ.. یادم فوق العاده ه  هیه باهاش داشتم متوجه شدم ک یاون چند تا برخورد یتو )

 خوش یاب هیبود.. یکه چشماش اب ادمهیهم  نوی..اهان ادهیکش

 یم عیداشت که سرهم  یکرد..زبون چرب ونرم یداشت و صورتش هم جذاب بود همه رو عاشق خودش م یخوشگل یو نافذ.. چون چشما رنگ

 ( ..یداد..ول ریگ یزد به هدف..به منم چند بار

 

 ..دادم یحق رو بهش م ییجورا هیتونستم بگم  یم االن

 .. شفاف یافزوده بود چشمانش بود.. به رنگ آب شیکه در صورتش بر جذاب یداشت..تنها حُسن یصورت مردانه ا یمنوچهر

 ..بود دهیکش را به سمت خود یادیهمان نگاه دختران ِ ز با

 

 ..ستادندیا یدر خط اول م انیوشا یامد منوچهر یو نوش م شیبود..هرجا اسم از ع انیاز همکاران شا یکیهم  اون

 ..زد یگدار به اب نم یب نیهم یبود..برا یپُر کرده و با تجربه تر از منوچهر انیشا یول
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 ..دید یم یو ل ذ ت ج س م  یرا در خوشگذران زی..همه چیمنوچهر اما

 ..ان یاز سر ش ه و ت و ا ر ض ا  یذ ت  ل

********************* 

 ..همراه صدر وارد سالن شدند..به استقبال رفتم و باهاشون دست دادم دایش

 ..برات تنگ شده بود یمدت کوتاه دلم حساب نی..تو همنمتیب یگوشم گفت: خوشحالم م ریوز دیرا در اغوش کش میبازو دایش

 

 ..کننده باشه جناب صدر یامشب راض یمهمان دوارمیگفتم: ام دایتوجه به ش یو ببه صدر کردم  رو

خوش  نی..بریهست زبانشیآرشام جان..چون تو م نطورهیانداخت سرش را تکان داد: حتما هم یان که به اطراف نظر م نیو در ح دیخند

 ..نمک یجور م یسرگرم هیو پر از شور..منم واسه خودم  نی..شماها جووننیبگذرون

 

 ..بر لب زدم و سرم را تکان دادم ی..لبخند کمرنگدیخند بلند

 ..کردم شی..همراهدیکش یدستم رو به اروم دایش

 

 ..!م؟یبرقص میبر--

 ....وقت هستنیتازه اومد-

 ..زمیکنم عز یم یخوام باهات برقصم..واسه ش لحظه شمار ینه من االن م --

 

 ..ش تکان دادمقبول درخواست یناچار سرم را به نشانه  به

را به دور  گرمیشانه م گذاشت و من دست د یاز دستانش رو به رو یکیو دستش را در دست گرفتم.. میستادیدر حال رقص ا تیجمع انیم

 ..کمرش حلقه کردم

 ..کوتاه پُر کرد یلیقدم خ کیهمان را با  دایبود که ش یکم یفاصله  انمانیم

 

 ..دهیدست م یحال ِ خاص هیادکلنت محشره..به ادم  یوگفت: بو دیکش قینفس عم میدیقصر یکه اروم و هماهنگ با آهنگ م یدرحال

 

 ..ک کننده یکنم؟..ادکلن ِ ت ح ر  یاستفاده م یادکلن نیدونست که من از قصد از چن یدلم پوزخند زدم..اون چه م تو

 .. نه تا اون حد که یول

 ..کرد یم شتریبو کشش ِ اون رو به طرف من ب نیکنه..ا دایپ یقیتونست نسبت به من احساس عم یم فقط
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 ..دیکش قینفس عم یاپیم گذاشت و پ نهیس یبه رو سرشو

بمونم و  نطوریرو ندارم..دوست دارم تا اخر شب هم رونیب امیاز اغوشت ب نکهیبه ا لیدونم چرا م یو مرتعش گفت: اوممممم..معرکه ست..نم ارام

 ..یازم جدا بش یبهت اجازه ندم لحظه ا

 

اگر دستش هم برام رو نشده بود باز هم  یکردم..حت یتفاوت به اطرافم نگاه م یداد و من ب یعاشقانه ش ادامه م یبه حرف ها و نجواها اون

 ..نسبت بهش نداشتم یحس چیه

 ..گرفتن ِ انتقام بود یاز اهدفه من برا یکی دایش

 

 

 ..که به دور کمرش حلقه کرده بودم یشد و دست یساس مشونه م اح یگرما از کف دستش به رو نیداغ شده بود و ا تنش

ب ا س ن ب ر ه ن ه بود و از جلو  یبود..پشت کمرش تا باال نیفوق العاده کوتاه به رنگ قرمز اتش یمجلس یدکلته  هیاون شبش  لباس

 ..افتاده بود رونیسرشونه هاش هم ازادانه ب

 ..بر چهره داشت یظینسبتا غل شیسرش بسته بود و آرا یرو باال موهاش

 

د ن ل ب هام جلو  یب و س  یباز هم متوجهش نشد وصورتش رو به نشانه  یرو بلند کرد وبه چشمام زل زد..نگاهم تماما سرد بود..ول سرش

 ..اورد

 ..برابر شده بود نینفرتم ازش چند ینداشتم..حت یکشش چیه

 ..کردم لیبه عقب متما یو کمشدم .. ل ب هاش مماس با ل ب انم بود که صورتم رهیچشمانش خ به

 

 ....من خسته شدممیبر -

 ..که قصد انجامش رو داشت اخم کرد و شونه م رو محکم نگه داشت یاز عمل ناکام

 ..نه آرشام..خرابش نکن لطفا--

 

 ..ل ب هام گذاشت یحرکت ل ب هاش رو به رو کیتعجب نگاهش کردم که با  با

 ..ازش سر بزنه یکتحر نیکردم چن یشدم..فکرش رو هم نم شوکه

 ..ب ر ه ن ه ش رو در چنگ گرفتم ید که به خودم امدم و بازوها یب و س  یمشتاقانه ل ب انم رو م یگریدر عالمه د الیخ یب
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 ....اصال دایش ینکرد یگفتم: کار خوب ینسبتا ارام یصدا یکنار و با خشم ول دمشیکش محکم

 ..صورتش گرفتم و ازش جدا شدم ینگاهم رو از رو و

 ..دمیل ب هام دست کش یبه رو محکم

 ..خورد یدختر بهم م نیاز ا حالم

********************** 

 ..بود ستادهیمرتبا در کنار همان زن ا یدر طول مهمان انیشا

 ..نکرد شیصرف شام هم رها یلحظه  یحت

 ..هست یروابط نیکه اهل چن افتمیم درشد قیبه رفتار و حرکات زن دق یسر داره..وقت ریامشب ز یبودم که اون رو برا دهیفهم

 ..داشت انیکه به طرف شا یکشش ینه به همان غلظت ول دیشا

 .. حلقه شده بود انیدستش که از همان ابتدا به دور بازوان شا و

 ..نورکم ِ سالن بر ل ب انش نشاند ریدر ز انیکه شا یب و س ه ا و

 ..بودم دهیرس نیقی نینظر داشتم و به ا ریزداد..همه را  لشیل ذ ت تحو یکه زن از رو یلبخند و

 

 یم بشانیگره زده م بود که نص ینگاهه سرد و ابروها نیا شهیبه طرفم نشانه رفته بود..اما مثل هم یادینگاهه مملو از حسرت ِ دختران ز ریت

 ..گرفتند یبازهم نگاهشان را نم یشد ول

 

 ..دادم ینم یمن جواب یول کرد یشد بارها عذرخواه کیکه بهم نزد یچند بار دایش

 ..خوام کار امشبت تکرار بشه ینم گهیگفتم: د یشدم و جد کشیبعد از شام نزد نکهیا تا

 

 ..یدوستش نداشت شهیبهم انداخت و گفت: چرا بدت اومد آرشام؟!..اصال باورم نم یمردد نگاهه

 ..دمخودم رو کنترل کنم..و موفق هم ش یرو مشت کردم تا بتونم تا حدود دستهام

 

 .. دختر هیبار از طرف  نیاول یدروغ جوابش رو دادم: چون دوست ندارم برا به

 ..زود شروع شد و رو دور ِ تند افتاد..پس لطفا عجله نکن یلیما خ یو ادامه دادم: رابطه  دمیکش قیعم نفس

 

 ..دستم رو گرفت یزد و همراه با ناز به اروم لبخند
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 ..یتو بگ ی..هر چزمیباشه عز--

 

 ..رو ازش گرفتم اهمنگ

 

 ..افتاد ینقشه م بود..نگاهم به منوچهر یاجرا وقت

 ..برم..تا بعد دیکردم و گفتم: من با دایبه ش رو

 .. منتظرم نذار ادیباشه..فقط ز--

 ..بود و از کنارش گذشتم نیبرام سنگ نگاهش

 ..!کردم؟ یتحملش م دیبا یبه ک تا

 ..داشتم ازیکه بهش ن یتا زمان مطمئنا

 ..به اتمام رساندن نقشه م یبرا

*********************** 

 ..ماند جهینت یباز هم ب یول دیبه اتمام رس ینبود..مهمان یاز منصور یاثر یاز اتاق ها انجام شد ول یکیدر  نیدروغ ی معامله

 ..به خودم امدم از خدمه ها یکی یصدا دنیدر فکر فرو رفته بودم با شن قایکه عم یسالن نشسته بودم و در حال داخل

 

 ..؟یخوا یم یچ -

 ..رو به طرفم گرفت یدیسف پاکت

 ..شماست یبرا نیکنم ا یاقا فکر م --

 «..یآرشام تهران گمیم کیشکستت رو بهت تبر» رو گرفتم و پشتش رو نگاه کردم..  پاکت

 

 ..بهت داد؟ نویا یاخم رو به خدمتکار داد زدم: ک با

 ..قدم به عقب برداشت کیترس  با

 ..اقا..به خدا زده بودن به در آشپزخونه یچکی..هچیه..ه--

 ..بوده؟ یکار ِ ک نیدیکه ند دیکرد یم ی!..پس شماها اونجا چه غلط؟یچ یعنی -

 ..شهیکه به پشت باغ باز م یکه تو اشپزخونه ست..همون در ی..چسبونده بودن به در پشتگمیاقا به خدا دارم راستش و م --
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 ..دادم رونیروبا خشم ب نفسم

 ..رونیبرو ب -

 ..چ..چش..چشم..چشم اقا--

 

 ..رفت رونیبلند از سالن ب ییبا قدمها و

 ..بهش انداختم..مطمئن بودم از طرفه خودشه ینگاه

 ..همراه با خشم در پاکت رو باز کردم یحرکت عصب کی با

 

 ..؟یدار یچه حس دینرس جهینقشه ت به نت نکهیاز ا »

 .. کرد امشب ناکام موند یم یزرنگ یادعا شیسر زندگکه سرتا  ی..کسیتهران آرشام

 ..سر و کار دارم انیمثل تو و شا ییمن سالهاست با ادما یتجربه..ول یو ب ینره که تو هنوز خام ادتی

 ..خوام بهت بگم یم ی..ولیدون یپر از خشم تو برام ل ذ ت بخشه..مطمئنم چراش رو م یچهره  تصور

 ..برابر از تنفر شماهاست نیکه من از شماها دارم چند ی..نفرتدینداشت یا گهید زیت چمن جز مزاحم یبرا انیو شا تو

 ..به اهدافه من بوده و هست دنیرس یسد برا هی انیشا

 ..تو و

 ..یاتفاقات تنها تو بود نی..باعث تموم ایخواست نطوریخودت ا ینداشتم..ول یاز اول هم با تو خصومت من

 ..شد ینم دهیکش نجایما تا به ا یدشمن دیشا یداد یو خودت رو در برابر من قرار نم یدیچیپ یم نممار به دست و پا کیمثل  اگر

 ..کنم یتالشم رو م تیشما نها یهر دو ینابود یبدون برا نویو ا یانیتو ، تو گروهه شا یول

ازشون  ادیکنم تو ز یجالب که فکر نم یزهایپر از سوپرا یتو باشه..شب یبرا ندیپر از اتفاقات ناخوشا یکنم امشب ، شب ی..فکر مدرضمن

 ..ادیخوشت ب

 

 ..پرستار و خدمتکار بوده کیمن تنها  یکه نقشش تو زندگ ی!..از دختر؟یاز دهنش حرف بکش ی!..تا حاال چقدر تونستش؟یشناس ی..مدالرام

 ..؟یبکش شیرو به ات ایدن یخوا یلرزه؟..نگاهت به خون نشسته و م یآرشام؟..دستات از خشم م یدار یچه حال االن

 ..اندازه خوشحالم یبابت ب نیخرد کنم و از ا یتونستم غرورت رو تا حدود گهیبار د هیپســر..من  یدست خورد رو

 ..یمن تالش کن ینابود یبرا نهایاز ا شتریبه هدف نخورد پسر..بهتره ب نباریا رتیقسمت من شد..ت شیشاد یول یداد یمهمون امشب

 ..ست دهیفا ی..پس تالش بیرو نداردونم که جراتش  یم
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 ..تو یبرا دیشا یاومد ول ی..به کار من نم ِییبایبا دالرام بهت خوش بگذره..دختر ز دوارمیام

 ..یکارها بکن یلیباهاش خ یتون یتو م ینداره..ول یارزش چیاون برام ه جون

 ..مرگ یحت ای..یذ ت..ب ن د گ  ل

حال خوشگذران و ب و  نیمغرور و متکبر و در ع ی..مردهیادیز یر ا خ ل ا ق  یغ  اتیخصوص یاراکه د یبوده..کس انیهر حال استادت شا به

 ..ال ه و س

 « یمهندس آرشام تهران یباش موفق

******************************* 

ا ل ذ ت بتونم جون دادنش رو به دادم تا ب یتو دستام بود و انقدر فشار م یگردن منصور نیا یرو تو دستام مشت کردم..دوست داشتم جا برگه

 ..نمیچشم بب

 

 ..رفتم رونیب الیبلند از و یمبل بلند شدم و با قدمها یرو از

 ..هم برام سخت شده بود دنینفس کش یبودم که حت یعصبان یحد به

 ..نم رو نوازش دادشکستنش روح و روا یبلند هُل دادم و صدا یکه کنار پله قرار داشت رو با خشم و نعره ا ینسبتا بزرگ گلدون

 ..نی: گورتونو گم کندمیکش ادیامدن که بلند فر رونیتا از خدمتکارا ب چند

تا همتون و از دم قتل عام  نی..برای: مگه با شماها نبودم لعنتدمیبه سمتشون حمله کردم و نعره کش یزخم ریش نیقدم رفتن عقب که ع چند

 ..االینکردم..د 

 

 ..دندیترس به طرف سالن دو با

 ..رفتم نییتو موهام چنگ زدم و از پله ها پا یحالت عصب به

 ..که اون کثافت پاکت رو گذاشته بود ییرفتم پشت باغ..همونجا یم دیبا

 ..کنم یکارو هم م نیپس هم ارمیم رتی..قسم خوردم که گیکشمت منصور یم

 ..ست فطرت ِ رذلنشونمت..پ یم اهیبده..کثافت به روز س میباز نطوریتا به االن نتونسته ا یکس

 

 ..کنم و به ارامش برسم یخشمم رو خال لهیوس نیخواستم به ا یکردم..م یزدم و نابود م یراهم بود رو م یکه جلو یزیچ هر

 ..نداشت یا دهیبازهم فا یول

************************ 

 «دالرام»
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 ..اومد یگرفته بودن..سر و صداش م یمهمون انگار

 ..فرار کنم یقفس ِ کوفت نیتونستم از ا یشد و راحت تر م یم به نفع من دیشا ینجوریا

خالص بشم به  نجایمهم نبود..از ا یکردم ول یجا از دستم رو زخم 2 یسخت بود حت یلیرو از جا بکنم..خ یتا اخر شب تونستم تور باالخره

 ..ارزه یمکافاتاش م نیا یهمه 

 

 

 ..و نگاه کنم رونیتونستم ب یراحت م حاال

 ..!چقدره؟ نییفاصله م با پا نمیم شدم تا ببخ اروم

 ..!باغ ؟ هی یتو الیتا و2 یعنیساختمون قرار داشت .. هیبه روم  رو

 

 ..!چرا انقده بلنده؟ نی..انیددم..ا ینگاه کردم..وو نییپا به

 ..تو سرم؟ زمیبر یچه خاک حاال

..سرمو از پنجره کردم تو تا دمیفقط صداشون رو شن یچه خبره ول نمیخم شدم بب اوردمیسرم و کردم تو..باز طاقت ن یکه تند دمید هیسا هی

 ..متوجه ِ من نشن

 

 ..اوضاع مرتبه؟ --

 ..بله قربان-

 ..!نگهبان کجاست؟ یکیپس اون  --

--.... 

 ..!ه؟یتنه لش کدوم گور یکیبا تو بودم..اون  --

 ..یی..رفته دستشوزهیگل..گالب به روتون قربان..چ--

 

 ..!شد؟ رفهمی..شنییپا یهمه جا رو م یبا خشم گفت: چارچشم ی..بعد از مکث کوتاه؟یگرفت یبزنن..پس چرا اللمون زد: گندتون داد

 ..ب..بله قربان--

 

 ..دمیبا ترس سرمو دزد ایکلیاز اون ه یکی دنی..خم شدم که با ددمینش ییصدا گهید
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 ..دنیم کیپنجره کش ریتا نگهبان ز 2 ادیکه بوش م نجوریا یوا

 ..!چه وضعشه؟ گهید نیپنجره نگهبان..ا ری!..پشت در اتاق نگهبان..زن؟یس م گرفت یمگه ت ر و ر  ادیمرگتون ب خبر

 

 ..زد یداشت حرف م گهید یکینگهبانه با  نباری..ادمیصداشون رو شن باز

 ..!؟یکرد ریپس چرا د --

 ..امیسرم رفتم ت ر گـ....ن بزنم ب ریشده مگه؟!..خ یچ --

 ..هم شکار بود یلی..خیبود سرکش اومده یچیه --

 ..چه خبره نیاونطرف بب میبر ای..بادیهم نم گهیاالن رفت د الیخ یب --

 ..!چطور؟ --

 ..میاریاز عزا در ب یدل هی میبر ستین یپشت الیتو و ی..کسنورهیمهموناش رفتن خودشم که ا --

 ..رسه یسر م هویمونه  یجن بو داده م نیست..ع عیضا شهینه سه م --

 ..سین تیقد ِخر هم حال کلتیه نیکم دل و جرات داشته باش..با ا هینترس .. --

 ..خفه شو، وگرنه --

 ..میکم عشق و حال کن هی میبر ایپسر..ب الیخیب --

 

 

 ..کردن سکوت

 ..ودتررررررکنه..فقط جونه من ز یک م یرو ت ح ر  یکی نیکه داره ا یبده اون ریکنه بگه باشه و برن شرشون کم شه..خدا خ خدا

 

 

 ..سیجلودارش ن یچیبشه ه یکه عصبان شیشناس ی..ممیگرد یزود بر م یباشه ول --

 ..خواد ینگهبان و مراقب نم نهمهیدختر که ا هی گهی.. د میبر ایخب ب یلیخ --

 ..هست که انقدر روش حساسه یزیچ هیالبد --

 ..گه؟ید یا هیپا یحاال هرچ --

 ..میاره بر --
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 ..رونیو سرمو کردم ب دمیشون رو شنقدم ها یصدا و

 ..عُقده بشه رو دلم یبار شانس بهم رو کرد دمت گرم نذاشت هیقربونت برم خدااااااااا.. یا

 ..زمیتو سرم بر یخاک هیبگذرون الاقل بتونم  ریش رو هم بخ هیبق یکمک رسوند نجاشیکه تا ا حاال

 ..دنید یشدم منو م یاگه خم م یپنجره بازه ..ولشد که  ینم دهیتو بود د یپنجره لبه دار بود و کم چون

 

 ..زدم یبهم گره شون م دیکمد بود..با یتو یو لباسا یراه ملحفه و روتخت نیبهتر

 ..یرفتم سر وقته بعد یزدم و م یبا سرعت و محکم گره ها رو م یوقتم و گرفت ول قهیدست به کار شدم..چند دق عیسر

تو اتاق  یا گهید زیتخت چون چ ی هیرو به هم گره زدم اندازه شد..بستم به پا راهنیتا پ 2تا شلوار و 3و  یروتخت هیتا ملحفه و  2 یوقت

 ..بود ادینبود..کمد هم که کال فاصله ش با پنجره ز

 

 ..رونیزدم از پنجره انداختمش ب دیخوب اطراف و د یرو به سرش بستم و وقت ملحفه

 ..سرم محکم کردم..حاال وقتش بود ینداشت..شالمو رو یمشکل نسبتا بلند بود ، پس  ِکیتون هیکه  بلوزم

 

 نییپا نمیتونستم بب یلحظه هم نم هیبستم وگرنه  یچشمامو م دینبود..با زایچ نیاالن فرصته فک کردن به ا یول دمیترس یم یاز بلند شهیهم

 ..چه خبره

 

 ..گهش داشتم و خودمو از پنجره ول کردملب پنجره نشستم و با ترس و لرز ملحفه رو گرفتم تو دستم..سفت ن رفتم

 

 ..بودم دهیشده بود و تا سر حد مرگ هم ترس یپام خال ریکه قلبم اومد تو دهنممممم..ز یوا

 ..بودم دهیمحکم ملحفه رو چسب یبسته بود ول خی دستام

 ..نییپا دمی..اروم اروم خودمو کشافتهین نییوقت نگام به پا هیرو هم فشار دادم تا  چشمامو

 یداره که بتونه منو نگه داره؟!..وا تیتخت انقدر ظرف ی هیپا یعنیسخت بود.. یلی..خنییخوردم پا یکردم و سُر م یرو اروم اروم ول م ملحفه

 ..خدا خودت کمکم کن

 

 یچه غلط یمق داراح یبلند گفت: دختره  یبا صدا نییاون پا یکیکه  شتریهم ب دیشا اینصفش و  دیدونم چقدر از راه رو رفته بودم شا ینم

 ..!؟ یکن یم
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 ..باب الحوائج..بدبخت شدمممممممم ایپنج تن.. ایامام هشتم.. ای

 ..کرد یگره خورده نگام م یو ابروها تیبود و با عصبان سادهیوا نیی.. خودش بود..پا نییترس چشمامو باز کردم و نگامو انداختم پا با

 

 ..نییم ملحفه رو محکمتر نگه دارم که نتونستم و به پشت پرت شدم پاکال جون از تنم در رفت و خواست گهید دنشید با

 ..هم فشار دادم یمحکم رو چشمامو

 ..رمیمی..االن ماااااااااااااایخدا

 ..نه

 ..نــــه

 ..نــــــه

**************************** 

 ..و منگ بودم جیهنوز گ یشد ول یواضح م دمیتاره؟!..کم کم داشت د یباز کردم..چرا همه چ چشمامو

 ..داشتم ی..چه مرگه ارومیدمت گرم زجرم نداد ای..خدایزینه چ یمرگ انقدر راحته؟!..نه درد یعنیمردم؟!.. یعنیخدا  یوا -

 

 یفهم ی..اونوقت میش ایاون دن یکنم که سه سوت رَوونه  یم یکار یمن بلند نش یاالن از رو نی: اگه همدیگوشم غر ریز یکیدفعه  هی که

 ..احمق یدختره  دهیم یدرد و زجر چه مزه ا مرگ با

 

 ..کنه یم ینیرو شکمم سنگ یزیچ هیاز ترس گرد شد..حس کردم  چشمام

 ..!دم؟یچرا ازاول نفهم یوا

 ..منو از پشت گرفته بود تو بغلش..صداش..ص..صدا..صداش یکی..دمیدست کش بهش

 

 ..که..افتادم روش دمیدادش بلند شد..هول شدم چرخ یفرو رفت تو شکمش صداترس روش تکون خوردم و افتادم رو دنده تا پاشم که ارنجم  با

 

 ..از سرم افتاده بود و موهام جلو صورتمو گرفته بود..سرمو به راست تکون دادم و نصف موهام رفت کنار شالم

 .. شبش بود یاهیبه س یکه نگام باهاشون گره خورد چشما یزیچ نیصورتش کامال جلو روم بود..اول حاال

 ..بودم که به نفس نفس افتادم دهیترس انقدر
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 ..از صورتم رو پوشونده بود یمیچپش پخش شده بود و ن یبلندم رو شونه  یموها

 .. هیعصبان یلیخ دمیاز فک منقبض شده ش فهم یگفت ول ینم یچیزل زده بود تو چشمام..ه یظیاخم غل با

 

 .. یی..عجب بواوممممم

 .. عطر ی.. بو نیا

 

 ..خمار شدم یادما هیشب یبه نوع ایشد.. کیکه ناخداگاه چشمام بار دمیکش قیعمنفس  هی

 ینم یلعنت یبو نیا یتونستم بدوم ول یکه م ییبه خودش زده بود..دوست داشتم پاشم از روش بزنم به چاک و تا اونجا یعجب ادکلن المصب

 ..ذاشت

 ..ز روش پاشم دوست داشتم تند تند نفس بکشما نکهیا یبا چسب دوقلو منو چسبونده بودن بهش..به جا انگار

 ..کم احساس گرما کنم هیباعث شد  دیچیپ یکه تو دماغم م یحال سرد نیتلخ و در ع یبو

موتور به  نیمغزم ع هوی یذاشت راحت باشم..دست سردم و اوردم باال که موهامو بزنم کنار ول یموهام نم یتو چشماش زووم شده بود ول نگام

 ..کار افتاد و

 

 ..!بشه؟ یکه چ اروی نیخودمو چسبوندم به ا ریواگ ریهاگ نیبر سرم کنن تو ا خاک

 ..نکهیاالن وقت فراره نه ا نهیکرد که چشامو بستم و نفسمو حبس کردم..اره هم یم م وونهی..بازاون بــــو..داشت داوممممم

 

حرکت  هیاون فرزتر از من بود که با  یهم کردم ول نکارویپاشم که هم نگاش نکردم وبه ظاهر با ناله خواستم از روش گهیکه باز کردم د چشمامو

 ..ستادیپاشد ا نیجهش از رو زم کیو با  نیدستاشو گذاشت رو زم یباحال و حرفه ا یــــیلیخ

 ..!قدم جلو بودم و خواستم بدوم که تند دستمو گرفت و گفت: کجــــا ؟ هیچون من زودتر از روش بلند شده بودم  یول

 

 ..خواستم تالشم واسه فرار به هدر بره یهستم..فقط نم یو االن تو چه وضع نینبودم شالم افتاده رو زم نیفکر ا گهید

 ی..خواست منو بکشه سمت خودش که به عنوان ممانعت دستمو اوردم باال و اون که فکر منییبرگشتم نگاش کردم..سرمو انداختم پا مظلوم

نعره ش به  یگاز محکمممممم از دستش گرفتم که صدا هی هیاز ثان یمن سرمو خم کردم و در کسر یول نکرد یخوام تقال کنم کار یکرد م

 ..و الفرار دمیدستش که از دور مُچم شل شد دستمو کش ی قهاسمون بلند شد..حل
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 ..جلوم سبز نشه یکردم کس ی..دعا ، دعا مدمیدو یکردم فقط م یبه پشت سرم نگاه نم گهید

 ..چقد باهام فاصله داره نمیبرنگشتم نگاه کنم و بب ی..ولدمیشن یز پشت سر مقدماشو ا یصدا

 

 ..دمیو شن ادشیفر یصدا فقط

 ..رسهیکه هست خرابتر نکن..باالخره که دستم بهت م ینی..اوضاعت و از اسایوا گمیدختر..با تو َم بهت م سایوا --

 

 ..وزیپوف کهیخر فرض کرده بود مرت !..منو؟یچ ی..فک کردیباش روان الیخ نیبده آش به هم صنار

 

 ..افتاده بودم ریدرختا گ نیب یگشتم ول یدر خروج م هی..دنبال دمیدو یکنم..فقط م یفرار م یدونستم دارم کدوم وَر ینم

 دمید یشون نم هیسا یبود که اگه درختا رو از رو کیهم انقدر تار نجاهای..استیازش ن یخبر دمینه که د ایهنوز پشتمه  نمیبرگشتم بب نباریا

 ..کشونیبه  کیرفتم تو  یمطمئنا با سر م

 

 ..ادیتا حالم جا ب سادمیاومد ..سر جام وا یبودم نفسم باال نم دهیبس که دو از

 یمرد قد بلند و چهارشونه بود..و بعد هم بو هی ی هیجلوم سبز شد..سا هیسا هیو باز خواستم بدوم که  دمیپشت سر هم کش قیتا نفس عم چند

 ..رشعط

 

 ..تو بغلش دیو برگشتم که جفت بازوهامو از پشت گرفت تو چنگش و منو کش دمیکش یبلند غیترس ج با

 ..دیچرب ینداشت..زورش بهم م یا دهیکردم فا یتقال م یچ هر

 

 ..یولم کن روان -

 ..!؟یتون یاحمق مگه م ی..من؟!..د ِ اخه دختره ؟ی..از دست ک؟یدر بر یخواست یببند دهنـتـــو..کجا م --

 ..؟یخوا یاز جونم م ی..چمیزندگ ی..بذار برم پیخودت خفه شو عوض -

 ..داد زد: همون جونتـــو بلند

 

 ..خوام چکارت کنم که یم ی..پس اگه بفهم؟یدیگوشم گفت: ترس ریترس دست از تقال برداشتم..اب دهنم و با سر و صدا قورت دادم که ز با

 

 ..ندارم ینسبت یکاره م..به قرآن من با منصور چی..تو رو خدا بذار برم..بابا من ه؟یخوا یم یتم: چ..چادامه بده با ترس و لرز گف نذاشتم
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 ..دهینم رییرو تغ یزیچ نیا یدونم ..ول یم--

 ..!فروختم؟ یروان یبه تو یتر زمی!..مگه من چه ه؟یکن یرفتار م ینجوریبا من ا یضیمر یدون ی!!..پس تو که م؟؟یچ یعنی -

 

به من هنوز  ناتیکه نرفته؟!..به خاطر تموم توه ادتیحساب نکردم خانم کوچولو.. هیگفت: هنوز باهات تسو یحن فوق العاده وحشتناکبا ل و

 ..یمجازات نشد

 

گذشته کردم تا دستم و ازاد کنه گفتم: تو هنوز تو  یکه تقال م یحالم جا اومد درحال یزور ترس گلوم خشک شده بود..به سرفه افتادم و وقت از

 یخل و چل طرفم به هفت جد و ابادم م هیدونستم با  ی..من اگه م یداشته باش یشتر نهیکردم ازم ک ی..فک نم؟یعُقده ا یکن یم ریس

 ..سر به سرت بذارم و وامبخ دمیخند

 

رفته بود و اخمام تو ..کمرم درد گدمیشکستن قولنجمو شن«  کیریت»  یبرم گردوند طرف خودش و دستاشو دورم حلقه کرد که صدا نیهمچ

 ..هم رفت

 ..زد یگرگ برق م یمثل چشما یکیتو تار چشماش

 

خودم خفه ت  یبا دستا یحت ایچاقو فرو کنم تو قلبت  هیاوقات دوست دارم  ی..بعضیشیباعث ازارم م شتری: لحظه به لحظه بدیلب غر ریز

 ..کنم

 

تو  یفرو کن یخنجر برنداشت هی!..پس چرا تا االن ؟یکن ینم نکاروی..پس چرا اجمالتش ترسناک بود زبون باز کردم و لرزون گفتم: پ نکهیا با

 ..!هم من ازدست ِ تو؟ یتا هم خودت خالص ش یکش یقلبم؟!..چرا منو نم

 

 ..هم به خاطر رفتار پر از خشونت ِ اون بود نیشدم و ا یگرفت..انگار باز داشتم گستاخ م یاوج م شتریلحظه به لحظه ب صدام

 یروز سرت و پا هیگفت ) باالخره  یم یبه شوخ شهیکه هم یاز حد درازه و به قول پر ادیدونستم زبونم ز یرفت..م یتو کتم نم زور حرف

 یزبونمو هم نم یخب جلو یترسو بودما ول یچ نهویتونستم خودمو کنترل کنم..ع یخب بازم دست خودم نبود..نم یدالرام..( ول یدیزبونت م

 ..رمیتونستم بگ

 

 ..دمی..نشونت مافتیبکنم؟..پس راه ب نکارویا یدوست دار یلیزمزمه کرد: خ یشد تو صورتم..و بعد با لحن خاص رهیسکوت کرد و خ هیثان چند

 

 ..گفتم ینم یزیدادم و چ ی..خودمو به عقب هول مدیجلو و منو هم دنبال خودش کش افتاد
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 ..!بخواد خالصم کنه؟ یجد یخوردن افتاده بودم..نکنه جد زیکردم..به چ یعجب غلط ایخدا

 

 ..حرکت بلندم کرد و منو انداخت رو دوشش هیکنم با  یدارم تقال م کسرهی دید

 ..بودم واریانگار با د یو سفتش تا ولم کنه..ول یعضله ا یزدم به شونه ها یم فمیظر یو با مشتا دمیکش غیج

 ..ارمیدخلت و م نجایهم یریاالن خفه خون نگ نین م و داد زد: اگه همو داد کردم که محکم زد به ب ا س  غیو انقدر ج میبود الیو کینزد

 

 یو زور کلیعجب ه ییآهن سفت بود المصب..همه ش عضله ست..خدا نیدست از تقال و مشت زدن بر نداشتم..ع یشده بود ول زیر غامیج

 ..داشت

 

پسره عاشقه دختره  دمید یگرفتم م یم یکه از پر ییلماید تو فبو شیسال پ 2 یکیگذشته هام افتادم حدودا  ادیدفعه  هیو دار  ریاون گ تو

 ..برش تو اتاق و یرو شونه ش وم ندازهیجلو و دختره رو م رهیطرفش..پسره هم با عشق م رهیکنه و نم یست و دختره هم واسه ش ناز م

شه منو هم  دایپ یمرد ِ عاشق نیروز همچ هی کردم یحساس و تو دلم ارزو م یاون لحظه  یشدم تو یچقده من ذوق مرگ م یییییییییوووووو

 ..بندازه رو پشتش و ببره

 

خوردن افتاده بودم  زیاالن به چ یخون آشام داشتم ول نیبود که تا قبل از برخودم با ا ییارزو نیحتما منو بندازه رو پشتش ..ا یهر جا ول حاال

 نکهیچه برسه به ا رهیهستم که اصال حرف حسابم تو گوشش نم اروی نیا یعشقم باشم و حالش و ببرم رو شونه  یرو شونه  نکهیا یکه به جا

 ..هست وچند بخشه ؟ یبشه احساس چ شیالح

 

 .. بو از همون اول تو دماغم مونده بود نیکردم..اصال انگار ا یعطرش رو واضح تر حس م یبو حاال

 ..رفته بود قراره باهام چکار کنه ادمی انگار

رو از پشت کمر تو چنگ گرفته بودم و سرم رو شونه  شیاومد..فقط با پنجه هام بلوز مشک یهم ازم در نم ییو صدازدم  یبهش مشت نم گهید

 ..ش بود

 

..قبال در مورد دمیکش قیمست کننده رو به خودش گرفته بود..ناخداگاه صورتم و چسبوندم بهش و نفس عم یبو نیا شتریگردنش ب پشت

 ..!از هموناست؟ نمیا یعنیبودم ..  دهیک کننده شن یت ح ر  یادکلنا

 

 ..بچسبم بهش و یگربه چارچنگول نیاز اطرافم غافل بشم و ع الیخ یب نقدریشد ا یالبد ، وگرنه باعث نم اره

 ..المصب دهیم یبو رو حس کنم..چه حال نیا شتریدادم تا بتونم ب یطرفم و صورتمو به گردنش فشار م هیبود  ختهیکج ر موهام
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 ..شده بود..ناخداگاه دستم و اوردم باال و تو موهاش چنگ زدم جام گرم همه

رو  ییعطرا نیچن نیکه ا ییکردم..)) کسا یم فیباال...تموم راه رو سکوت کرده بود..منم که تو عالم خودم داشتم ک رهیکه داره از پله ها م دمید

 ..((دهیکش یم یداشته چ چارهیب نیدونن ا یاستشمام کرده باشن م

 

 ..!خراب شده بود؟ نیتو ا ینه..اصال کس ایجلو راهش سبز شد  یکس مدینفهم

 ..خواست باهام بکنه افتادم یکه م یکار ادیو باز  نیتوش..گفتم االنه که منو بذاره زم میاز اتاقا رو باز کرد و رفت یکیدر  دمید

 ..و سرمو بلند کردم دمیکش رونیموهاش ب یترس انگشتام و از ال با

 

 ..هم نرم بود..صورتم تو کف مبل فرو رفت یلیکه خ ینفره ا 2پرت شدم رو مبل  امیببه خودم  تا

 ..ترسون سرمو بلند کردم و موهامو زدم کنار دمیبسته شدن در رو که شن یصدا

 

 ..بود سادهیوا یگذاشتم رو مبل و تو جام نشستم..جلوم با ژست خاص دستمو

 ..نافذش تو چشمام قفل شده بود کهپرپشتش تو هم گره خورده بود و نگاه  یابروها

 

 ..طرفم قدم برداشت به

 ..دیکش یاز تو چشماش شعله م تیبود..خشم و عصبان یجور هیمبل چسبوندم..نگاهش  یترس خودمو به پشت با

 

 دایراه فرارت رو پ یتونست نکهی..ا ِنیگفت:جراتت قابل تحس یبود..با لحن عصب رهیصورتم خ یاومد و نگاهش رو یکه اروم به طرفم م همونطور

 ..و یکن

 

که از ته  یبلند غیج یشدن بازوم توسط اون همراه شد با صدا دهیبرداشت و کش زیترس و لرز مسخ نگاهش شده بودم که به طرفم خ با

 ..اومد و گلوم به شدت سوخت رونیحنجره م ب

 ..یوحش یشده گربه  ریترس هم د یواسه  یحت گهید--

 

 ..؟یری..پس چرا االن تو چنگال ِ من اسیاریدر م یباز یو گفت: اره ..تو که خوب وحشمحکمتر فشارداد  بازومو
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 ....لذت داره اره؟؟یکن ی..درد و حــــس م؟ینــــیب یگوشم داد زد: م ریبلندتر ز و

 

ن ِ که استخون دستم و ..گفتم االارمیتونستم طاقت ب یبود که نم یبه اسمون رفت..دردش جور غمیج یبازومو فشار داد که صدا نیهمچ و

 ..بشکنه

 ..ندارم نامرد..پس تیقسم ولم کن..بذار برم..من که کار یپرست یکه م یو هر چ یتو رو به هر ک -

 یبه فکر االنت م دیشده..اون موقع با رید ینه؟.ول یمن؟..فکر عاقبتش رو نکرد یفکر فرار به سرت زد؟..فرار ازخونه  ی:به چه جراتدیکش ادیفر

 ..تونه بکنه یم یینامرد چه کارا هیخوام نشونت بدم  ینامرد؟ باشه ..م.. یبود

 

 یکه نشنوه ول یدادم جور یلب فحشش م ریو ز دمیجنگ یمحکم نگهم داشت..با حرص داشتم باهاش م یکردم تا دستمو ول کنه ول تقال

 ..گوشم باعث شد برق از چشمام بپره و ساکت شم ریکه خوابوند ز یلیس

 

 ..زده بود یلیکه بهم س یصورتم..درست همون سمت یزده م رو گذاشتم رو خیو مبل که دست کرد ر پرتم

 یبود که اشک تو چشمام حلقه بست و حس کردم گوشه  ادیانقدر ز یلیشدت س ی..ولدمشید ینم نیبود تو صورتم واسه هم ختهیر موهام

 ..لبم داغ شد

 ..اومد یشده بهش نگاه کردم..از لبم خون م سینوک انگشتام خ نکهیو با حس ا دمیلبم دست کش یدست لرزونم به گوشه  با

 

 ..اومد یدر نم کممیکه ج دمیترس یازش م یهقم و تو گلو خفه کردم..حاال انقدر هق

 

 ..دیخند یم شمیو اون داشت به ر یبود رمیاس نجایداد..تو ا یم یرذل تموم مدت داشت منو باز ی: اون منصوردیکش ادیخشم سرم فر با

 ..زد ینفس م نفس

 

کردن  مالیو پا یبه منصور دنیتونم ازت استفاده کنم واسه رس یکردم م یکه فکر م ی..وقتیندار یا دهیواسه م فا گهی..تو ده؟یچ یدون یم --

 ..یایاون کفتار به حساب نم یهم تو زندگ زیر یمهره  هیتو به عنوان  دمیبه سنگ خورد و فهم رمیاهدافش ت

 

 ..کرد سیم فشار دادم و اشکام صورتمو خه یو رو چشمام

 ..کردم یخون رو تو دهنم حس م یم داغ شده بود و شور گونه

 ..شد دهیکردم که موهام به شدت از پشت کش ینم یکار یول دیلرز یم هیهام از زور گر شونه
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 ..کنم ی تو رو مشخص م ِفیکه بکنم تکل یارک نیو سرمو گرفت باال .. زل زد تو صورت غرق در اشکم و داد زد: فردا صبح اول دمیکش غیج

 یمرتعش گفتم: اگه ..م ییداشتم هق هقم و خفه کنم با صدا یکه سع یدوختم و در حال تشیپر از اشکم رو تو نگاه سرخ از عصبان نگاه

 ..کار و بکن نیاالن ..ا نی..ت..تو رو..تورو خدا همی..م..منو بکشیخوا

 

 ..اندازه باعث تعجبم شد یکه ب دیازم پرس یدفعه سوال کینمناکم در گردش بود که  یچشما یگاهش توزل زده بود بهم..ن یظیاخم غل با

 

 ..!خواد؟ یم یتو رو واسه چ انیشا --

 

 ..جور زنگ خطر هیسوالش باعث وحشتم شد.. یول دمیفهم یبه موضوع امشب نم ربطشو

 ..!خواد منو بده به اون کثافت؟ یم نکنه

 

 ..خواد..من ی..اون میگفتم: اون..اون عوض من کنان با ترس من

 ..که اخمام جمع شد دیاروم کش موهامو

 ..!؟یخواد؟!..چرا انقدر براش مهم یم یازت چ انی..شااوردمیدرشون ن شهیدرست حرف بزن تا از ر --

 

 ..گرفته بودم یالل مونحاال  رمیزبونم و بگ یتونستم جلو یحاضر جواب بودم و نم شهیکه هم یاز کار افتاده بود..من زبونم

 ..!شد؟ یمن با خبر م یزندگ یاز مسائل خصوص دی!..چرا باه؟یبگم؟!..مگه اون ک یزیگفتم؟!..اصال چرا بهش چ یم دیبا یچ

 

 ..که بهم داد به خودم اومدم یتکون محکم با

 ..شهیزبونت باز نم ینجوریا نکهیخب ، مثل ا یلیخ --

 

 ..لباسش رو مرتب کرد ی قهیو  دیه صورتش دست کشول کرد و ازم فاصله گرفت..ب موهامو

 ..اتاق رو باز کرد و بلند صدا زد: گندم در

 

 ..بود ومدهیم بند ن هیکردم..هنوز گر یمدت سکوت کرده بودم و فقط نگاش م تموم

 ..انداخت ریسرش رو ز عیکه اون شب بهم لباس داد تو درگاه ظاهر شد و مط ینگذشت همون زن جوون یطول
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 ..له اقاب--

 ..یکن یبود خبرش م یاگه مشکل ذارمی..پشت در نگهبان مشیریگ ینظر م ری..کامل زیمون یاتاق م نیا یامشب تو --

 

 ..با اخم به من نگاه کرد وسرش رو تکون داد: چشم اقا زن

 ..به ظاهر طرف صحبتش اون زن بود یکرد..منظورش به من بود ول نگام

 

 ..؟یدی..فهمدیکن یباهاشون دارم و هر وقت که اومدن منو خبر م یکار فور هی..انجیا انیم انیشا یفردا اقا --

 ..بله اقا..حتما --

 

 ..رفت رونیم پوزخند زد و از در ب دهیصورت رنگ پر به

 ..!نجا؟یا ادیفردا م انیچرا گفت شا ایخدا

 ..!؟یمنو بده به اون عوض نکنه

 ..!شه؟یتموم م یمن پس ک یایبدبخت ایخدا

 ..!به اون ناکِس ِ پست؟ شهیخوام بکنم تهش ختم م یبرم و هرکار که م خوامیکجا که م هر چرا

 

 ..خواد منو هم به کثافت بکشونه یکه اول خانواده م رو نابود کرد و حاال چشم دوخته به من و م یکس

 ..نذار دستش بهم برسه..نذار ایخدا

***************************** 

 ..ومدیاب به چشمام نهم خو هیثان هیشب  اون

 ..!قراره بشه؟ یچ نکهیش تو فکر فردا بودم و ا همه

 

 ..خوند ینشسته بود و کتاب م یصندل یزن هم که اسمش گندم بود رو اون

 ..کرد ینگام م یزد و نه حت یم یاروم بود..نه حرف یلیخ رفتارش

 

 ..کرد یارامش نشسته بود و مطالعه م با
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داره  الیخ یب نیا دمیده دفعه جون م هیخواد اجرا بشه هر ثان یکه فردا حکم اعدامشون م ییاسه فردام مثل ادمااز درد غصه و نجایدارم ا من

 ..!گذره؟ یداره م یبدبخت چه که تو دله من چ نیم نداره..د ِ اخه به ا َیریخونه..هه..تقص یکتاب م

 ..سوخت یلبم هنوزم یبودم رو تخت ..گوشه  افتاده

 ..زد یمو نم واریخودم نگاه کردم رنگ صورتم با گچ دبه  نهیتو ا یوقت

 ..زخمم خشک شده بود یلبم کبود شده بود و خون رو ی گوشه

 

 ..پرپشت وبلندم فرو کردم و سرمو محکم فشار دادم یموها یال به ال انگشتامو

 .. کردم یها با خودم زمزمه م وونهید نیو منگ بودم..ع جیگ

 

 ..!شه؟یم یکردم که فردا چ یدق م داشتم

 ..شمیخون آشام کشته م نیبه دست ا ای..شمیو بدبخت م افتمیم انیشا ریگ ایدادم که  یاحتماالت رو م نیخودم ا شیپ

 ..دو حالت که خارج نبود نیاز ا گهید

 ..!!به دادم بـــــرس ایخدا پس

******************************* 

 « آرشام »

 

 ..بهشون بدن ی حساب ِیگوشمال هیم دست بچه ها تا رو سپرد تیخاص یدوتا نگهبان ب اون

 ..کردند یچیپا گذاشته بودند و از دستوراتم سرپ ریاونها قانون منو ز یفرار کنه ول جایدختره امشب نتونست از ا نکهیا با

 ..شهیم یچ نکارشونیدونستند عاقبته ا یم نکهیعلم به ا با

 

 ..نبود یاز بارون خبر یکردم..امشب هوا گرفته بود ول یو نگاه م رونیبودم و ب ستادهیاتاقم ا یبرد..پشت پنجره  ینم خوابم

 ..زدم یرو بردم پشتم و به اسمون ِ شب زل زدم..تو دلم با خودم حرف م دستام

 

 ..!دختر چکار کنم؟ نیبا ا نکهیا

 ..!ره؟یدختر از من قول بگ نیگرفتن ا یاون شب اصرار داشت که برا انیشا چرا

 ..کردم یبه هم درک نم رو ربطشون
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 ..و انیشا

که داشت  یو شفاف یخاکستر ی..با چشمایوحش یکه من بهش داده بودم برازنده ش بود..گربه  ی..لقبیوحش یگستاخ با نگاه ی..دختردالرام

 ..پرواش یو رفتار و لفظ ب

بود که با  نیتعجبم از ا یول دمید یچشماش مکردم ترس رو تو  ینگاهش م یبودم..وقت دهیکم د یلیخ میکه نمونه ش رو تو زندگ یدختر

 ..داد و یادامه م شیهمه ترس باز هم به گستاخ نیوجود ا

گربه تو خودش مچاله  هیهستم مثل  تیتو اوج عصبان دید یهم که م یکرد و زمان یم یعصبان شیاز پ شیمن رو ب زشیجمالت ِ تند و ت با

 ..کرد یشد و نگاهش رو مظلوم م یم

 

 ..شد یتونم ولش کنم..برام دردسر ساز م یخب نم یخورد..ول یبه دردم نم گهید ی..از طرفارمیسر در نم یزیاراش چرفت نیا از

 ..کنه یم یپافشار شنهادشیپ یکاره ست رو چیه یباز نیا یدختر تو نیباخبر بشه ا انیداشتم که اگر شا حتم

 

 ..رمیگ یرکاتش رو متموم ح ینبردم جلو یدو پ نیا انیکه به راز م یتا زمان یول

 ....اون هم اول وقتنمشیخوام بب یامشب باهاش تماس گرفتم و گفتم فردا م نیهم یبرا

 

 ..گرفتم و به طرف تخت رفتم رونینگاهم رو از ب کالفه

 ..دمیبلوزم رو باز کردم و به پشت دراز کش یها دکمه

 ..اتاق نبود یفکرم تو یبه سقف اتاق دوخته شده بود ول نگاهم

************************ 

من  شیپ یایتو ب نکهیا یاومده ، به جا شیپ یمهم یخودم گفتم حتما مسئله  شیپ نجایا امیب یکه خبرم کرد شبیشده آرشام؟!..د یچ--

 ..!شده؟ ی..حاال بگو چنجایا امیاول وقت ب یازم خواست

 

 ..شدم تو صورت و نگاهه کنجکاوش رهیپا انداختم و خ یرو پا

 ..شد یم شتریکردم..لحظه به لحظه تعجبش ب فیرو براش تعر یمنصور ینامه  ی هیقض یاروم به

 ..از جا بلند شد و شروع به قدم زدن کرد تیاخر با عصبان در

 

 ..دیراستش رو مشت کرد و به کف دستش کوب دست
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 ادیال با اون همه نگهبان و مراقب چطور تونسته ب..اصستیدست بردار ن یاسون نی..اون به همزهیریدونستم باالخره زهرشو م یدونستم..م یم --

 ..!ال؟یتو و

 

 ..نبود یباغ .. اونجا هم که نگهبان یچهره داده..پاکت رو چسبونده بود به در پشت رییتغ میحتما با گر -

 ..وجود ِ پست یکنه..ب یدونسته داره چکار م یپس م --

 

تونه  یم یچ لشیتونستم حدس بزنم دل یداشت که م یانداختم..نگاهش برق خاص بهش یقی..برگشت و نگام کرد..نگاهه دقستادیدفعه ا کی

 ..باشه

 

 ..!؟یبا دالرام چکار کرد --

 ..یچیتفاوت به باال اشاره کردم و گفتم: باالست..هنوز ه یب

 ..!؟یکارت باهاش تموم شد اونو به من بد ی!..مگه قرار نشد وقت؟یچیکه هنوز ه یچ یعنی--

 

 ..ستادمیمبل بلند شدم و ا یواز ر یاروم به

 ..ستادمیکار شده بود رفتم و رو به روشون ا واریکنار د فیکه در کنارهم به رد یبلند یها یطرف پنجره  به

 ..باهات نذاشتم یمن قول وقرار یدون یگفتم: همونطور که م یکردم جد یرو نگاه م رونیکه ب یحال در

 ..!؟یزن یحرف م نطوریبا من ا یآرشام؟!..به چه جرات یگیم یچ--

 ..برگشتم و نگاهش کردم یتند به

 ..!جرات؟-

 

 ..شد رهیتو چشمانم خ تیعصبان با

 ..باهاش چکار کنم رمیگ یم میرو بفهمم تصم لشیکه دل ی..زمان؟یخوا یم یبا پوزخند گفتم:از اون دختر چ همراه

 

پسر؟!..من به قول تو استادت  یخودت فکر کرد شیپ ی!..چ؟یریگب میبراش تصم یخوا یو گفت:تو م دیتو موهاش دست کش یو عصبان کالفه

 ..یستیمن با یگستاخانه تو رو نطوریا یبودم و هستم..حق ندار
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کس نه  چیمن به ه یدون ی!..تو که مه؟یچ یهمه سوال برا نیپس ا یشناس یم یمنو به خوب یگفت یصدام رو باال بردم و گفتم:تو که م یکم

 ..!بگم چشم؟ یکه زد یهرحرف یبهم دستور بده پس چرا ازم توقع دار ذارمیو نه م دمیباج م

و من بهت  ی..تو استادم بودمیهم استفاده داشت یما برا یبود..کار در برابر ِ کار..هر دو گهید زهیچ هی..من و تو از قبل قول و قرارمون انیشا نه

 ..یگفت یمن نه نم یها دهیدادم..ودر عوض تو هم به تموم نقشه ها و ا یم مبود من برات انجا ریبعد از اون کارت که بهم گ یداشتم..ول نیدِ

 

 ..!ان؟یشا هیداد زدم: پس دردت چ بلندتر

 

 .. خوام ی..دالرام..من اونو میکه اون باال حبسش کرد هیزد: دردم اون دختر ادیقدم بلند جلو اومد و فر کی با

 

 ..میداد یرو م گهیجواب همد ادیرو با ف میبود ستادهیهر دو در مقابله هم ا حاال

 

 ..رو بدونم لشیخوام دل یم-

 ..!؟یدخترا بگذر ی هیدختر هم مثل بق نیاز ا یتون یهمه برات مهمه که نم نیا لشیچرا دل--

و  میدیکششدنش رو  دهیدزد یما با هم نقشه  یو راحت کنم ..ول التیاول ِ کار خ نیارزش نداره..پس بذارهم یزیمن پَش یدختر برا نیا -

 ..رو بگو لتی!..پس طَفره نرو و دل؟یاریاونو به دست ب یخوا یم یچ یبدونم تو برا دیاالن من با

 

آرشام..خودت خوب  نیگفت: بب ی..کالفه چشمانش رو بست و باز کرد..بعد از چند لحظه نگاهش رو به من دوخت و به ارومدیکش قیعم نفس

نه  یموفق باشم ول متیتونستم تو راه تعل یتا حدود یمثل خودم ول یکی ی..دوست داشتم بشیکن ینم یفرق چیکه تو برام با پسرم ه یدون یم

 ..میریخوام مقابل هم قرار بگ یبدون که نم نوی..پس ایپسرم یپدرت هستم و تو جا یکامال..من جا

 

 ..!ان؟یشا یبه کجا برس یخوا یحرفا م نیبا ا -

 ..!ه؟یکامال شخص یمسئله  هیمن و دالرام  نیب ی هیکه قض یبفهم یواخ یکجا پسر..چرا نم چیحرص گفت: به ه با

 ..!مسئله؟ -

 ..شی..بهم بگو تا اجازه بدم ببرستین نمونیب یشخص زیپس چ میبا هم بود نجاشی..تا اانیبدونم شا دیگفتم: من با بلندتر

 

 ..نمشیبذار بب ی..ولگمی، باشه..برات م یش ادهیپ طونیاز خر ش شهیاروم گرفت و گفت: باشه..اگه حرفام باعث م نگاهش

 ..نداشتم..و دیبهش انداختم ..ترد یکوتاه نگاهه

 ..سرم رو تکان دادم اهسته
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 « دالرام »

 

 ..شدم یبه من افتاد به طرفم قدم برداشت که منم با ترس رفتم پشت گندم مخف انینگاهه شا یسالن بودن و وقت یدوشون تو هر

 ..اومد یت به سرم مداش دمیترس یکه م یزیچ از

 ..داشت یروزیبرق پ نگاهش

 

 .. طرفم ناخداگاه رفتم طرفه مخالفش ادیداره م دمید ی..وقتمیبود ستادهیخدمتکارا رو مرخص کرد و حاال ما سه تا تو سالن تنها ا آرشام

 ..بود ستادهیکه آرشام ا ییهمونجا

 

 ..!؟یدار یاز جونم؟!..چرا دست از سرم بر نم یخوا یم یرت چپست فط یداد زدم: تو انیو رو به شا ستادمیفاصله ازش ا با

 ..کردم یمن با وحشت فقط به اون نگاه م ینگاهش کرد ول انیبزنه که آرشام دستشو بلند کرد..شا یخواست حرف انیشا

 

 ..شنوم یبگو..م زویپس همه چ شیدیحاال که د --

از  ی..درست مثل مادرش..نه.. حتباستیدختر ز نیگذروند گفت: ا یا پام رو از نظر مکه سر ت یپرواش رو به من دوخت و در حال ینگاه ب انیشا

 ..باتریاونم ز

 

 ..طرفم اومد و منم عقب عقب رفتم به

تونم به دست  یخودشو م یشده بود اون ادامه داد: مادرش و نتونستم ول خکوبیهمون حال که نگاهه وحشت زده م تو چشماش م در

 ..دمیرو نم یاجازه ا نیهم چن یکنم و به کس یقصرم..باهاش کمتر از ملکه ها رفتار نم یملکه خوام بشه  ی..مارمیب

 

 ..انداخت یکرد و تنم رو به رعشه م یجسمم نفوذ م یا ش تا تو یح  یب یاز چشما نگاهش

 ..بست و چشمامو بستم خیوجودم  دیگونه م که دست کش به

 

 ..کنه یخانمکه تو قصر من  نهیهم اقتشیدختر ل نیا --

 ..شدن ریگونه م سراز یاشکم رو یصورتم برداشت چشمامو باز کردم و همراهش قطره ها یو که از رو دستش

 

http://iran-paper.ir/


 

iran-paper.ir 

 ..موند رهیل ب ها و گردنم خ یپر از ه و س ش رو نگاهه

 ..از چند لحظه برگشت و به آرشام نگاه کرد بعد

 

بازم  یبه مادرش کل خانواده ش رو نابود کردم..ول دنیرس ی..براارمیدستش م بدون هر طور که شده به نویخوام..و ا یدختر رو م نیمن ا--

 .. مادرش ماله من نشد..اما االن

 

ه و س و ش  یجوون شاد و قبراق بود و در شعله  هیداد..مثل  یجوونتر نشون م یلیو پر حرارت نگام کرد..بر خالف سنش ظاهرش خ برگشت

 ..سوخت یه و ت م

 

 

روز به مادرش بدم حاال به خودش  کیخواستم  یرو که م یگاهیکس و نداره..جا چیه گهیدختر تنهاست و د نیکنه..ا یم ما فرق ی هیقض --

 ..دمیم

 

 یشی..میکن یخانم یتون یمن جات امنه..اونجا م شیدختر..پ ذارمی..برات سنگ تموم میایو با زبون تر کرد و گفت: تو با من م لباش

 ..!زم؟یبهترعز نیاز ا یچ گهی..دیکه تا به االن باهاشون بودم تو برام تک ییاتموم زن ه نیمن ..ب ِیسوگل

 

 ..دستش فرار کردم ریو از ز دمیکش غیکه با ترس ج دیگردنم کش ریاورد جلو و به ز دستشو

 ..نبود که جلودارم باشه یکس گهید

 ..کردم یک بارش م یر ک  یزدم و فحشا یتند حرف م تند

 ..بهم برسه وونیح نیکسم..نذار دسته ا یفک کنن که من ب نایتو نذار ا یام خدا..ولتنهام ..اره تنه گفت

 

 ..ختمیر یبودم و اشک م ستادهیجفتشون ا وسط

..مادرم شوهر داشت..بابام یابرو کن یمادرمو ب یخواست یه و س م ی..کثافت تو از رو کهیمرت یرو بهش کردم و گفتم: تو گـ...ه خورد هیگر با

 ..یتو با نقشه تو خونواده مون نفوذ کرد یول شوهرش بود

 

 ..دمیاشکامو پاک کردم و دماغمو با سر وصدا باال کش یپشت دست به حالت عصب با

 

 ..بابام دق کرد و یرتیغ ی!..مادرم به خاطر تو مرد..اون از دست تو و ب؟یگیم یدار یحاال چ -
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 یبرمت تو قصرم خانم یم یگیم یسادیوجود حاال جلوم وا یب یمنو ازم گرفت یواده ..تو خانی..برادرمو جوون مرگ کردیبابام و خامش کرد تو

 ..تیخاص یزرق و برقش رو سرت خراب شه حماله ب یاون قصربا همه  دوارمی!..ام؟یکن

 

!..من ؟یخامم کن یتون یحرفات م نیبا ا ی..فک کردیکه انقدر مار صفت ینا کس ِ عوض ادی: تف به روت بدمیکش غیپاش تف انداختم و ج جلو

 ..تو؟!..برو به درک شیپ امیکشم..اونوقت ب یکنم خودم و م یکس یدرصد احساس ب هیاگه 

 

 ..کنار دستم و برداشتم و پرت کردم طرفش زیم یرو ستالیکر گلدون

 ..دمیکش یم غیج کردم و ینه به طرفش پرت م ایزنم  یبه هدف م نمیبب نکهیداشتم و بدون ا یاومد و بر م یکه جلو دستم م یهرچ

 ..کرد یم دیشکستنشون اعصابمو تشد یصدا

 

 ..ولم نکرد..خودش بود یاز پشت بغلم کرد و سفت نگهم داشت..به دستاش چنگ انداختم ول یکی

 

چند  یگوشم که برا ریخوابوند ز یمحکم یلیس یمعطل یب دیبهم رس یطرفم و وقت ادیبا صورت سرخ شده از خشم داره م انیکه شا دمید

 ..شده و گوشم داغ کرد نیحظه حس کردم سرم سنگل

 

 ..یطرف یکنم با ک یم تیوجود اره؟!..حال یب یگی!..به من م؟یدور برداشت هی!..چ؟یهست یک یخفه شو ه ر ز ه..فک کرد --

 ..نتونست..آرشام منو سفت نگه داشته بود یول رونیگرفت و خواست منو از تو بغلش بکشه ب دستمو

 

زبونش و  یکنه..وقت یگستاخ نطوریا انیشا یتونه تو رو ینم یخوام بهش بفهمونم کس یکنم..م شیولش کن آرشام..بذار حال زد: ادیفر انیشا

 ..ـــادی..پس بذار بادیو انداختم جلوش اونوقت حسابه کار دستش م میازته بُرد

 

 ..آرشام باعث شد گوشم سوت بکشه ادیکرد که فر یاون ولم نم یول دیکش یم منو

 ..دمیرو فهم ی..همه چانیتمومش کن شا --

 

 ..کردم یلب التماسش م ری..زشهیم نیرفتم..حس کردم جسمم داره سنگ یسکوت کرد و منم تو بغل اون داشتم از حال م انیشا

 ..ازم قرار داشت یکم یکه تو فاصله  دمید یصورتش و م یباز بود ول مهیپرکاه بلندم کرد..چشمام ن مثل

 

 ..دم تا بتونم حرف بزنمو کر میسع تینها
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 هی: تو رو قرآن.. نذار منو ..با خودش ببره..حاضرم دمیاشک تو چشماش زل زده بودم با التماس نال یکه از پشت ِ پرده  یباز کردم و درحال لب

 ..ی.. ولرمیکشم..حاضرم بم ی..به خدا خودمو ..مافتمیادم ن نیا رهی.. گیعمر عذاب اسارت رو به جون بخرم ول

 

مردونه ش فرو رفت..دست چپمو مشت کردم و گذاشتم رو  ی نهیهق هق چشمامو بستم و سرمو به طرف راست چرخوندم..صورتم تو س با

 ..ش نهیس

 ..کرد سیخ یرو کم راهنشیپ یانقدر شدت داشت که قسمت جلو اشکام

 

 ..گردم یالن بر مخوام باهات حرف بزنم..ا یباش..م نجایگفت: هم انیرو به شا یکه عصب دمیرو شن صداش

 ..چشمامو باز کردم یجون ال یکرد و منم ب حرکت

 ..!تند گفت: کجا؟ انیکردم که شا یم هیگر هنوز

 ..گردم یجوابش رو داد: گفتم بر م یجد

 ..نیببرش تو ماش ادیراننده م ب گمی..االن میببر ییاونو جا یحق ندار یخب ول یلیخ --

 

 ..که تو بغلش افتاده بودم بلرزم و چشمامو ببندم باعث شد همونطور ادشیفر یصدا نباریا

 

 ..و منتظرم باش نیاعصابم داغون هست.. پس لطفا بش یکاف یبه اندازه  ـــــانیشا --

 ..رهیخوردم حس کردم داره از پله ها باال م یتو بغلش تکون م ی.. وقت دمینشن یزیچ گهید و

 ..نفر گفت: در و باز کن هیاز چند لحظه رو به  بعد

 ..: اطاعت قرباندیچیتو گوشم پ بهیمرد غر یصدا و

 

 ..تخت چشمامو با وحشت باز کردم یکه حس کردم منو گذاشت رو ی..و زماندمیشن یقدم هاش رو م یصدا

 ..دستشو برداره که نذاشتم و مچ دستشو گرفتم خواست

 

مرد  نیبه ا هیچجور ادم انیدونستم شا یچون م دی..شاستینبدتر  انیگفت از شا یبهم م یحس هی ی.. ول ناستیاز هم یکیدونستم اونم  یم

 ..کردم یالتماس م

 

 ..اومد یبه نظرم شهینشسته بود و چشماش هم نافذتراز هم یظیاخم غل شیشونیپ رو
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دست اون  : منو بکش و ..نذار بهدمیبودم مظلومانه نال رهیکه ملتمسانه تو چشماش خ یخشک شده م رو با زبونم تر کردم و در حال یلبا

جسمم توسط اون پست  یخوام وقت ی.. نمیول ستی.. برام مهم نرمیبم ینطوریهم نکهیخودمو.. بکشم..ا دیدستش بهم رس ی..نذار وقتافتمیب

 ..دونم.. بازنده نبودم ی..الاقل م رمیکه بم ینجوریا یبازم ول یم زمویهمه چ یبزنم..اونجور یفطرت تصاحب شد ..دست به.. خودکش

 

 

 ..کرد یگفت و فقط با اخم نگام م ینم یچیکه لرزش درش محسوس بود حرفام و بهش زدم..اونم ه ییبا صدا یلو اروم

پوست صورتم  یو حرارتشون رو رو یداغ دیکش یتو صورتم نفس م یوقت نیشد..واسه هم یوجب هم نم 1 دیصورتش با صورتم شا ی فاصله

 ..کردم یحس م

 ..کردم یگفتم و فقط نگاش م ینم یچیه

 

 ..از تو دستم دراورد و نگاهشو ازم گرفت یدستش وبه تند مچ

کس جز من حق وارد شدن به اتاق رو  چیکه به اون مرد گفت: مراقب باش ..ه دمیرفت و قبل از بسته شدن در شن رونیبلند از در ب یقدم ها با

 ..نداره

 

 ..من هم بلند شد یو زار ونیش یدر بسته شد و صدا و

 ..!شه؟یم یمن چسرنوشته  ایخدا

 

 « آرشام »

 

 ..بد یلیکرد..خاطرات ِ.. خ یذهنم زنده م یرو تو یاون دختر..خاطرات بد یو..التماس ها دمیکه شن ییبه کل از کار افتاده بود..با حرفا ذهنم

 

 ..بود که با ورود من برگشت و نگام کرد ستادهیکنار پنجره ا انیبلند وارد سالن شدم..شا یقدم ها با

 

 .. هم فشرد یخم لبهاشو به روا با

 ..!ش؟یکجا برد--

 ..سوختم یو من از درون چون اتش م میبود رهیهم خ یو نگاهش کردم..تو چشما ستادمیا یکم

 ..به اون اشاره کردم گرمیو با دست د بمیج یاز دستامو بردم تو یکی..ستادمیطرفش رفتم و رو به روش ا به
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 ..!ان؟یشا یتو چکار کرد -

 ..گ تعجب به خود گرفترن نگاهش

 ..!ه؟یمنظورت چ--

 ..!داشت؟ قتیحق یزد یکه م یی..حرفاهیمنظور ِمن چ یدون یخودت خوب م -

 ..دیتو موهاش دست کش کالفه

 

 ..!..برو سر اصل مطلب؟یگیم یدار یکدوم حرفا؟!..چ --

 ..!؟یل نظر داشت.. زن متاههیشماها رد و بدل شد..تو به  نیکه ب هییزدم: اصل مطلب همون حرفا داد

 

 ....انقدر بلند که منم شوکه شدمدینگام کرد و در اخر بلند خند یکم

 دیخند یبه چشماش نشسته بود رو پاک کرد و در همون حال که م ادیز یکه در اثر خنده  ییکردم اشکها یبا تعجب نگاهش م یحال در

 ..یگیم نویا یتو دار شهیحرفت برام جالب بود پسر..باورم نم یلیگفت: خ

 

شوهردار  یوجود باشه که بخواد با زنا یکردم انقدر ب یفکرشم نم یساخته ست ول یهرکار انیدونستم از شا یبودم ..م دهیرس تیاوج عصبان به

 ..هم رابطه برقرار کنه

 

که  یدون یتنفرم..مم انتیکه چقدر از خ یدون ی..خودت مستمیکه باشم کثافت ن یرو بهش داد زدم: من هر خر یبا خشم کنترل شده ا و

 ..!..پس چـــــــــرا؟دهیازارم م ییصحنه ها نیچن

 

 ..شده بود رهیمن خ یتو چشما تیو اون هم با عصبان دیخند ینم گهید

 که من ینتونستم کامل تو اموزشت موفق باشم..تو اون گمیم نی..واسه همیجربزه ها ندار نیدونم تو از ا یآرشام..اره م یگیم یچ یبفهم دار --

 ..یخواستم نشــــد یم

 یرو زبونت بچرخون ویکه خواست یهر حرف ی..پس حق ندارهیحرفا چ نیمقصود من از ا یدون ینشدم چون نخواستـــم .. تو خودتم خوب م -

 ..انیشا

 

 ..بدون من عاشق اون زن بودم نوی..و ادمیزد: من هرکار که بخوام انجام م داد

 ..اون شوهر داشت یول -
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 ..نمیهم یخواستم واسه  ینه..من اونو م ایداشت که داشت..واسه م مهم نبود که شوهر داره  گفت: بلندتر

 ..اره؟ یوخانواده شو نابود کـــرد ی: زددمیکش ادیفر

 ..!؟ی..نکنه فراموش کردیارشام..نابود نهیمن هم یحِرفه  --

 ..دمیتو موهام دست کش یخشم پشتم رو بهش کردم و به حالت عصب با

 

 ..!ست؟یوجدان در تو ن یذره ا یحت یعنیزن شوهردار؟!.. هیابرو کردن  ی!..ب؟یلعنت هیفه ت چحِر -

 ..ستادیگرفت و رو به روم ا بازومو

 

 ی..تو که به فالکت م؟یزن یحرفا رو م نیچرا ا ینشون یم اهیمردم و به خاک س یدخترا یکی یکیپسر..تو که  یوجدان تر یتو که از منم ب --

 یو واسه من دَم از وجدان م یسادیحاال جلوم وا هی..چ؟یاز همتون متنفرم چ یگیتو صورتشون و م یندازیتف م هیتَهِشم و  شونیکشون

 ..!؟یزن

 

 یبه جسمشون نداشتم و فقط روحا م یکردن..کار یفرق م هیاونا با بق ی..ولستیکنم و توش حرفم ن یرو کردم..افتخارم م نکاریاره من ا -

 ..بوده یقصدم چ یدون ی..خودت هم مگهید زیکنم..من با روح اون دخترا کار داشتم نه چ بشونیخواستم تخر

 

 ..!کنم؟ یخوام چشم پوش یکه م یزیاز چ یاون کار وجدانت خوابه ..پس چرا از من توقع دار یبرا یول --

 

 ..یمتنفرم لعنت انتی: من از خدمیکش ادیفر

 ..تو گوشات فرو کن آرشام نویگزه..من با تو فرق دارم ا یکنم و کَکَمَم نم یم انتیخ یس و ناکَسمن نه..من به هر کَ یهم بلند داد زد: ول اون

 

 ..پوزخند زدم یتلخ به

با خشم اُنس گرفتم چون  میشدم..من تو زندگ یبه سنگ م لیتبد دیشدم..من گناه کردم چون با یبد م دی..من بد شدم چون بایاره فرق دار -

شکل ممکن  نیمتنفر بودم و هستم..چون برام به بدتر انتیاز خ میسرتا سر زندگ یشدم..ول یادم م نیپست تر دیبابه هدفم  دنیرس یبرا

 ..یهمه سال خواستم ازشون فرار کنم ..ول نیکه ا یکنه..خاطرات یم ندهخاطراتم رو ز

 

 ..آرشام ی..نتونستینتونست --

خودم به  دنیخواستم با زجر کش یزجر بکشم..م یاداوری نیبمونه و از ا ادمیخواستم  یچرا؟!..چون م یدون یزدم: اره نتـــــونستم..م ادیفر

 ..که براش تالش کردم یتونستم بشم همون آرشام یکنه..اونوقت بود که م ینتونه باهام برابر یاحد چیکه ه یقدرت برسم..قدرت
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 ..یدیتموم زحماته منو به باد م یتو دار یول--

 ..کنه یدختر .. اون کامال فرق م نیا یتمومش ه و س بود..ول دمیبعد از مرگش فهم یداد:من عاشق مادر دالرام شدم ولکردم که ادامه  نگاهش

 

 ..زدم پوزخند

 ..!چطور؟!..نکنه چون جوونتر و خوشگل تر از مادرشه ؟-

 .. و نگاه کرد و رونیپنجره ب از

 ..شب رو با اون باشم 1شده  یبکنم ول یوجود داره..حاضرم براش هرکارمطمئنم اگر ه و س هم باشه عالقه هم  نویا یاره .. ول --

 

 ..تو هم رفت ..برگشت و زل زد تو چشمام اخمام

..اون شب ستیقابل وصف هم ن یکنه برام حت یم قیکه تو رگ و خونم تزر یجانی..هامیبه وجد ب میمثل دوران جوون شهیدختر باعث م نیا-- 

من تموم  یول دی..اون منو نددمشی..د یمهمون یاون شب تو یفراموشم شده بود..ول نمشیبب نکهی..تا قبل از ادمیفهم نویبودم ا کشیکه نزد

 ..چشمام محو کنم یرو از جلو الشیبودم..و از همون شب نتونستم خ اشاشمدت محو تم

 

نسبت داره  یبا منصور میکرد یکه فکر م یوقت خوام پسر..تا یم زد و گفت: من دالرام رو م نهیبه س دیتهد یاشاره ش رو به نشانه  انگشت

 ..ادیو اون دختر با من م ستیدر کار ن ینقشه ا گهیاز حاال به بعد د یشد..ول یبود چون جزو نقشه مون محسوب م نجایجاش ا

 

ببرش..تو هم  ادیم براننده  گمیلبش نشست و به در سالن اشاره کرد: م یگوشه  یکنم لبخند کج یو فقط نگاهش م گمینم یچیه دید یوقت

 ..گَپ و گُفت بود و تموم شد هیرو فراموش کن..فقط  یدیو شن یدیکه د یهر چ

 

 ..شونه م زد یدستش رو چند بار به رو نیح نیکنارم گذشت و در هم از

 ..رهیکجا نم چیخونه ه نیاون دختر از ا یگفتم: ول یمحکم و جد ییبرگشتم و با صدا نهیرفت که دست به س یبه طرف در سالن م داشت

 

 ..حرکت ِ تند برگشت و نگام کرد کی..با ستادیجاش ا سر

 ..!؟یچ یعنیاخم گفت: با

 الیو نیکه کارمو باهاش انجام ندادم حق خارج شدن از ا یدارم..و تا وقت ازیکه گفتم..من به اون دختر ن نیهم یعنیجوابش رو دادم:  خونسرد

 ..رو نداره

 ..!؟یزن یآرشام..چرا در لفافه حرف مگفت: منظورتو واضح بگو  بلند
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 ..نی..همرهینم نجایمنظورم کامال واضح بود..دالرام از ا -

 

 ..ستادمیراه ا نیصداش ب دنیمحکم از کنارش گذشتم که با شن ییبا قدمها و

 ..؟یبهتر بدون نویا دینداره ..خودت که با ی..با من در افتادن عواقبه خوبیو نکن نکاریبهتره ا --

 

 ..کنه رو نداشت دیبخواد من رو تهد نیاز ا شیب نکهیحق ا یبودم ول دهیحرفاش رو شن یکاف یندازه ا به

 ..برگشتم و نگاهش کردم یاروم به

 

اوقاتم تو انجام  یشد که گاه من و گاه یم ییها تیها و مامور دهیدر امور مشترک..که اون هم شامل ا ی..ولمیمن و تو دو گروهه جدا هست -

 .. رمیبگ دهیحرفها زحماته تو رو ناد نیخوام با وجود ا ی..من هم نممیکه کار به کارِ  هم نداشته باش می.از همون اولم شرط کرد.یداد یم

 

 ..دختر هی..اون هم به خاطر یکن یو م نکاریا یدار یول --

 ..میهست کیدختر هر دو شر نی..تو موضوع ِ ایکه تو کرد هی..مهم کارستیاون دختر برام مهم ن -

 ..کرد و مشکوکانه نگاهم کرد کیرو بار چشمانش

 

 ..!؟یبه دالرام دار یازیتو چه ن -

 ..زدم پوزخند

 ..باشه تیخاص یتونه ب یشک نم ی..ب ِیباشه..دختر زرنگ دیتونه برام مف یم --

 ..!تو گروهه خودت؟ شیاریب یخوا ینکنه م --

 ..وجه چینـه..به ه-

 ..!؟یپس چ --

 ..کردم ییکارا هی دیشا ندهیدر ا ی..ولیچیفعال ه -

 

 ..دیخند

 ..!درسته؟ یبگذر یدختر نیچن فهیاز جسم و اندام ظر یتون یتو هم نم --

 ..جسم ی ادماست نه ا ر ض ا  ِدیبه دنبال فوا شهی..نگاهه من همانیهستم شا هیکه بر لب داشتم گفتم: من جدا از بق یهمون پوزخند با
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 یدختر تموم شد ب نیکارت با ا نکهیبه محض ا یبهم قول بد نجایخوام هم ینشاند و گفت: پس م یشانیبر پ یمحو شد..اخم کمرنگ لبخندش

 ..طرفه من یچون و چرا ردش کن

 

 ..دونستم یداشتم و همه رو مهم م لیتک تک کارهام دل یگدار به اب بزنم..برا ینبودم که ب یداشتم..من ادم ازین انیکردم..به شا سکوت

 

 ..رمیگ یم میبعد ، بعد تصم یان دادم و گفتم: برارا تک سرم

 ..یدیاالن بهم قول م نینه..هم --

 ..خب یلیدادم و گفتم: خ رونیب نیرو سنگ نفسم

 

 ..بهش انداختم و باهاش دست دادم یو با لبخند به طرفم امد..دستش رو به طرفم دراز کرد ..نگاه کوتاه دیدرخش نگاهش

 ..ما همچنان دوستانه پا بر جاست یالم رابطه ..خوشحیگرفت یدرست میتصم --

 

 ..نگاهش کردم..دستش رو رها کردم که به طرف دررفت فقط

فرصت نشد بهت  شبیگرده..د یخبر خوش..ارسالن داره بر م هی یدرش مشهود بود گفت: راست یکه خوشحال ییو با صدا ستادیراه ا نیب یول

 ..بگم

 

 ..!اد؟یم ی: واسه چدر هم رفت و گفتم میاخم ها ناخداگاه

 ..کمرنگ شد لبخندش

 

 ..رفاقتتون فاصله بندازه نیسال بتونه ب 2کنم  ی تو..فکر نم ِیمیمنه..دوست صم یارسالن برادرزاده  --

 ..بود کای!..اون که عاشق امره؟یخواستم بدونم قصدش از بازگشت به کشورش چ یگفتم: فقط م یجد

 ..مهمونه ماست یادیخسته شده..واسه مدت ز کایامر یاز اب وهوا گهیدونم..فقط گفت د ینم--

 

 ..تو هم تموم شده یمن برا یتایمامور ی..به هر حال دوره یستیها تنها ن تیتو انجام مامور گهی..پس دهیعال --

 ..نیکن تیخوام هر دو کنار هم فعال یاتفاقا برعکس..م --
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 ..کردم یکوتاه مکث

 ..گرده؟ یبر م یک--

 .. گهید یهفته  1درست  --

 

 ..سرم را تکان دادم تنها

 ..ستادمیرفت و من هم کنار پنجره ا رونیلبخند از سالن ب با

 ..شد به گذشته..و ارسالن دهیکردم ذهنم کش یباغ رو تماشا م شهیکه از پشت ش یحال در

 ..شد یدشمن من محسوب م نیکه در ظاهر دوست و در باطن بزرگتر یکس

 .. که یدشمن

 

 ..م رو گره کردم و فشردمخشم دستان با

********************* 

 « دالرام »

 

 ..اومد یتو اتاق نم یکردن و جز خدمتکارا کس میاتاق زندون نیا یروز ِ که تو 2

 ..رفتن ینگاهه کوتاه بهم بندازن م هی یحت نکهیاومدن تو و بدون ا یغذا و بردنش م ینیاونم واسه گذاشتن س که

 

 ..غصه ایبود  هیرگ ایمدت کارم  نیا یتو

 ..کردم یو همه کس فکر م زیهمه چ به

 

 ..!گفتم چـــرا؟ یو فقط م دمیکش یافتادم آه م یبابام م ادی یوقت

 ..!ارن؟یتونن درش ب یچاه ده تا ادم عاقل نم هیتو  ندازهیسنگ م هیادم ِ ساده لوح  هی یوقت چرا

 ..!شد؟ بتیهمه مص نیباعث ا یندونم کار هیبابام با  چرا

 

 ..هم داره و نسبت بهش مسئوله یکه فراموش کرده بود خواهر برادرم

 ..«به باباش یحسن رهیتره به تخمش م»گفت  یم دیشن یرو م یزیچ نیهمچ هیپوزخند زدم..اگه مامان  ناخداگاه
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 ..بایاومد..ساده بود و..ز یرفتارش خوشم م نیضرب المثل بود..از ا یخدا مامانم

 

 یدندونام م یکردم تو تشک و ملحفه رو ال یکه صورتمو فرو م یافتادم..جور یو تهش هم به هق هق م هیگر ریزدم ز یافتادم م یکه م ادشی

 ..شد یحس م یدادم که از درد ب یهم فشار م یگرفتم و لبامو انقدر به رو

 ..ملحفه رد پاشون مونده بود یجا یجا یاشک هام بودن که رو نیا و

 ..شد یم شتریب انیحال نفرتم از شا نی..و در عسوخت یتک تکشون دلم م واسه

 

 ..ای شهیمحو م شهیهم یبرا میزندگ یازتو انیباالخره وجود منفور شا ایو ا شهیم یکه چ نیکرد ..ا یترس تو وجودم رخنه م شیاداوری با

 ..بهش بزنم کیزنگ کوچ هیتونم  یگرفتن نم یریکه منو به اس نایکردم..ا یبه فرهاد فکر م یطرف از

 ..نگرانم شده یلیاالن خ مطمئنم

 ..چکار کنم؟!..آه ایخدا

 

 یم یکم به مشک یلیبود و خ رهیو بلندم که رنگشون ت یقهوه ا یو به سر تا پام نگاه کردم..موها ستادمیاتاق بود ا یکه تو یقد ی نهیا یجلو

 ..بود ختهیدورم ر شونیزد پر

 ..ودنمثل سابق شفاف نب گهیکه انگار د میخاکستر یچشما

 ..نهیچشمات بب یتونه نقشش رو تو یم یست..ادم نهیا هیگفت چشمات نقش  یم شهی..مامانم همریبخ ادشی

 

 ..نمیبتونم خودمو توش بب دیزدم که شا یخودم زل م یو تو چشما نهیرفتم جلو ا یم دمیدو یم عیگفت سر یبهم م نویبچه بودم و ا یوقت

 ..دیبوس یگونه م رو مو مامان  دیخند یحرکتم م نیاز ا بابام

 

 ..بود..پر از ارامش یخوب ی..چه روزاآه

 ..بودن دهیاشکام به هم چسب یسیدر اثر خ میبلند و مشک ی..مژه هادمینمناکم دست کش یچشما به

 ..بود شهیتر از هم یمهتاب دمیسف پوست

 ..زده بود خیرنگ و  یب شهیبرخالف هم لبام

 .. رمیبگ یدوش حساب هیخواستم برم حموم و  یهمونا بودن و چقدر ته دلم م لباسام

 ..بشه یداشتم که قراره چ نویتونستم..فقط استرس ا یذاشتن و نه م ینه م یول
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 ..از خدمتکارا اومد تو اتاق..تو جام نشستم و نگاش کردم یکیبودم  دهیشب رو تخت دراز کش نکهیا تا

 ..رفت رونی کنار تخت برداشت و از در ب ِزیم یواز غذا رو از ر یظرف خال یبگه..ول یزیچ نکهیا دیام به

 ..درو نبست یدر کمال تعجب کس نباریا

 ..پاشو االیاز نگهبانا اومد تو و با اخم بهم تشر زد:  یکیکردم که  یتعجب داشتم نگاش م با

 

 ..تو دلم باعث شد تنم بلرزه ختیکه ر یترس

 ..!شده؟ یچ ایخدا

 

 ..رونیب می..بازومو محکم گرفت و از در رفتنییخت اومدم پاکه سرم زد لرزون از رو ت یداد با

 ..کردم یکوچولو هم تقال نم هی یحت

با مناظر مختلف  ییقرار داشت که با فاصله روشون تابلوها ییوارایبزرگ بود..کنارمون دو طرف د یراهرو هیبه اطراف انداختم.. ینگاهه سرسر هی

 ..نصب شده بود

 

 ..ستادیهمون در ا یداشت که نگهبان جلو راهرو قرار یدر انتها هی

 ..تو ایمردونه از تو اتاق گفت: ب یصدا هیبه در زد و  یا تقه

 

 ..تو اتاق دیدرو باز کرد و رفت تو منو هم دنبال خودش کش نگهبان

 ..تو صورتم ختیپرت شدم تو و موهام ر ییجورا هیو کرد که  نکاریبا خشونت ا نیهمچ نامرد

 

 ..بستم یوامونده ها رو باهاش م نیبود ا یزیچ هیکاش  یا

 .. صورتم کنار زدم یبازوم تو دستاش نبود..سرم وبلند کردم و همزمان موهامو از تو گهید

 ..داده بود از ترس چشمام گرد شد..آرشام بود هیتک زیکه به م دنشید با

 

 ..یبر یتون یشم ازم برداره رو به نگهبان گفت: تو مچ نکهیکرد..بدون ا یداده بود وبه من نگاه م هیتک زشیبه م یخاص یجذبه  با

 ..اطاعت قربان--
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 ....و با همون صدا به خودم اومدمدمیبسته شدن در رو پشت سرم شن یصدا و

 ..نبود یبه رنگ مشک یچوب یکتابخونه  هیو  یکمد فلز هی..یوصندل زیم هیجز همون  یزیبودم و اطرافمم چ ستادهیاتاق ا وسط

 ..شده بود دهیو قرمز پوش یمشک یاتاق درست سمت راستم بود که با پرده ها پنجره تو هی

 ..صورتش یرو دیچرخ عیاتاق خاص بودم که با صداش نگام سر نیاطرافم و ا محو

 

 ..تموم شد؟ -

 ..!؟یتعجب گفتم: چ با

 ..نگفت یزیزد و چ پوزخند

 ..طرفم ادیداره م دمیشدم که د یم یداشتم از دستش حرص باز

 ..بهش نگم وضع بدتر بشه یزیوقت چ هیمحکم تو دهنم نگه داشتم که  نموزبو

 ..دیلرز یداشت که با هر گام تن ِ منم م یبر م یو انقدر محکم و جد قدماش

 

 ..دمشییپا یم یچشم ریز یدوختم ول نیو نگامو به زم اوردمینافذ و سرد بود که طاقت ن یبه قدر نگاهش

 

 یدامن م شمیسکوت هر لحظه به تشو نیسکوت کرده بود و ا یبگه ول یزیچ هیو قورت دادم..منتظر بودم هران اب دهنم ستادیبه روم که ا رو

 ..زد

 

 ..کرد و گفت: نگام کن یسرفه ا تک

 ..تونستم ی..نمیهم فشار دادم..وا یبستم و رو چشمامو

زنم نگاهش  یدارم با شخص مقابلم حرف م یدوست ندارم وقت رنطویرو دوبار تکرار کنم..و هم یحرف هیبرد باال و گفت: من عادت ندارم  صداشو

 ..از من باشه..پس نگام کن ریبه هر کجا غ

به  اههیس یکه حرفش تموم شد نگاهه منم تو چشما نیزد منم اروم اروم سرمو اوردم باال و هم یپشت سر هم حرف م زیر هیکه  همونطور

 ..رنگ شبش قفل شد

 

 ..خواد یتو رو م انیمقدمه گفت: شا یه بود بتو صورتم زل زد نکهی ا ِنیح

 ..که اومد دهنم از وحشت باز موند اسمش
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 ..تو تنم نمونده یجون گهیحس کردم د شیبعد یبا جمله  و

 ..و من هم قبول کردم --

 ..!!؟؟یچ..چـــ-

 

 ..داد یازارم م نشیبود..هم خونسرد

 ..تکون داد و پشتشو به من کرد سرشو

 ..نداره تو رو بهش بدم یپس مورد یایبه کارم نم گهی..حاال که دیدیشد گفت: درست شن یم کینزد زشیکه به م یحال در

 

 یلیفردا؟!..اون که خ ای انیشا یالیامشب بفرستمت و نی!..همه؟یابروشو باال داد و گفت: خب..نظرت چ یتا کیداد .. هیتک زیرو به م پشتش

 ..عجله داشت

 ..نذار بدبخت بشم ای..خداختمی..تا تونستم تو نگام التماس رسادمیو با ترس ولرز رفتم جلوش وا اومدم رونیحرف اخرش از شوک ب با

 

 ..کردم یم یدی..احساس خالء ِ شدهیگر ریتو چشمام حلقه بسته بود و کم مونده بود بزنم ز اشک

 ..چشمام در گردش بود یتو نگاهش

 ..بغض داشت صدام

 

 یکار هیکشم..ازتون خواهش کردم  یخودم ، خودمو م ینکن نکاروی..شما هم.. ارمیاون نامرد نم شی..پیول مریم..من که..قبال گفتم..حاضرم بم -

 ..مونه یراه برام م نیحاال که دل ِشمام مثل اون کثافته رذل از جنس سنگ ِ فقط هم یدستش به من نرسه ول دیکن

 

 ..دیلرز یخورد و چونه م در اثر بغض م یتکون م یمجسمه سر جام خشک شده بودم و فقط لبام بود که به اروم نیع

 ..م رو بشکافه نهیاز اشک بود و قلبم با هر تپش کم مونده بود س سیخ صورتم

 

گفت..نگام  ینم نوینگام ا یخواستم بهش التماس کنم..ول یکردم..نم یغرورموحفظ م دینزدم..االن فقط با یحرف گهیگفت..منم د ینم یچیه

 .. انمیلحن و ب یکارو نکنه..ول نیکرد ا یبهش التماس م

 

سرخش محو  یصورتم پخش شد که همون گرما باعث شد نگام رو کل صورتش بچرخه و تو چشما یداد و گرماش تو رونیب قیرو عم نفسش

 ..بشه
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 ..!جز مرگ هم باشه؟ یا گهیو اگه راهه د --

 ..شدم رهیبعد از چند لحظه با تعجب بهش خ یجمله ش رو درک نکردم ..ول اول

 ..!بود؟ یحرف چ نیاز ا منظورش

 ..!هم داشتم؟ یا گهیراه د مگه

 ..!کردم خب کجا برم؟ یم فرار

 ..شد یگرفته م شمیاسا شهیهم یبرا گهیخون آشام..د نیطرف هم ا هی..انیطرف شا هی

 

 ..ذاشت یداشتم..اونم راحتم نم یمنصور یکه رو یشناخت با

 ..اون نکبت نَرَم شیپ یول رمیداده و حاضر بودم بم انیه شاسنگدل قول ِ منو ب نیحاال هم که ا و

 

 

 ..افتادم تو بغلش یصاف م دمیکش یفاصله گرفت و اگه به موقع خودم رو کنار نم زشیم از

 تهیجذاب نیبر چهره داشت به ا شهیکه هم یو جذاب بود..و اخم پیخوش ت یلیوجود خ یتنش بود..ب یمشک یو شلوار پارچه ا یخاکستر بلوز

 ..زد یدامن م شیذات

 

 ..رفتم عقب یاومد جلو ومن م یقدم رفتم عقب..اون م هی اریاخت یبه طرفم برداشت که منم ب گهیقدم د هی دمید

 ..کرد یم یداشت باز انگارباهام

 ..دستش رو هم مشت کرده بود یکیبود و اون  بشیج یاز دستاش تو یکی

 

 ..زده ش قفل شده بود خیبدم نگام تو نگاهه  هیگشتم بهش تک یم یزیچ هیپشت دنبال  دستمو برده بودم پشتم و همونطور که از منم

..المصب با چشماش جادو یقادر به حرکت دادن چشمات هم نبود یمسخ شده حت یکرد که مثل ادما یدر ادم نفوذ م ینگاه جور نیا یعنی

 ..کرد یم

 

 .. خـــورد بخوره که باالخره.. یزیچ هیکردم دستم به  ی، دعا م دعا

 ..سادمیدادم و محکم سرجام وا هیبود که بهش تک یکمد فلز همون

 ..کرد یاومد و با اخم نگام م یاون هنوز داشت جلو م یول
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وجب هم  1که فاصله ش باهام  ستادیجلوم ا ی..جوردهیباال گرفتم..قد بلند بود و ورز یدادم و سرمو کم هیسرد کمد تک یدستامو به بدنه  کف

 ..م که شد اون وسط گم شدم نهیبه س نهی..کال سشد ینم

 

 ..کمد درست کنار صورتم که از صداش مردم و زنده شدم یبه بدنه  دیکوب یناگهان یلیبود رو اورد باال و خ بشیج یدستش که تو اون

 ..کرده بود تیکمد به بدن من هم سرا یشد و انگار سرما یم نییم از ترس باال و پا نهیس ی قفسه

 ..تر بردم و چشمامو بستم نییاورد جلو و منم با ترس سرمو پا وصورتش

 

شرط..تو فرض کن که االن من  کیتنها به  یمنصرف کنم..ول میتصم نیرو از ا انیتونم شا یم یپشت سر هم گفت:به راحت یجد یول اروم

شناسمش سه سوت دخلت و  یکه خوب م ییز اونجا!..خب ا؟یمنصور شی!..پ؟یکه بر ی..کجا رو داریبر نجایاز ا یتون یوم یازاد گمیبهت م

 یاون هم نم شیمادرت..که خب پ ییجز پسر دا یندار یهم که من خبر دارم کس و کار یی..تا اونجایندار یا دهیفا شبرا گهی..چون دارهیم

 یبره..پس م یتو رو با خودش م و ارهیم رتیگ یباش رسنگمیاگه ز یکنه..حت یم داتیپ انیشا نجای..چون به محض خارج شدن از ایباش یتون

 .. مرگ و جزمونه  یبرات نم یراه چی!..ه؟ینیب

 

 یجزء ، جزءِ صورتم در گردش بود که تو یچشمامو باز کردم و نگاش کردم..چشماش رو یال یکه به اروم گهینم یزیسکوت کرده و چ دمید

 ..چشمام ثابت موند

 ..مشتش گرفت یتوپوزخند دستشو باال اورد و چند تار از موهامو  با

 ..چون حرکتش با خشونت نبود ومدی..دردم ندیکش یموهام و..به اروم یکرد پنجه هاشو فرو کرد ال به ال یکه لمسشون م همونطور

 ..زد و نگاهش همچنان سرد بود یم پوزخند

 ..ردمک یبدنم درک نم یتضاد رو تو دما نیمن از درون داغ بودم..فقط کف دست و پام سرد بود و.. ا یول

 

 ..!؟یکردم: و چ زمزمه

 

 ..سرشو تکون داد و ازم فاصله گرفت یچشمام دوخت..به اروم یموهام گرفت و تو ینگاشو از رو دیکه شن صدامو

 ..!ه؟یک گهید نیکردم..ا ی..داشتم سنکوپ مرونیکه ازم جدا شد نفسمو فوت کردم ب نیهم

 

رو اون  یو چه عاد یمن چه خصوص ی..اکثر کارهاادیب نجایتونه به ا ینم یدت طوالنم یو برا مارهیروزه که ب 2گندم..خدمتکار مخصوصم  --

 ..خوام که یشد..و من از تو م یروز نبودنش حس م 2 نیا یخاطر تو نیداد ..وبه هم یانجام م
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 ..!!خواست خدمتکار مخصوصش باشــــــم؟؟ ینگفت..منم که گاگول نبودم تا تهشوخوندم..ازم م یزیکرد و چ نگام

 

..جز به جزء از دستورات ِ من یمنو انجام بد یاون کارها یجا دی..تو بایبگم ذهنمو خوند و جواب داد: درست حدس زد یزیچ نکهیا بدون

 .. نمیتو کارت بب یچیسرپ نیو اگر کوچکتر یکن یاطاعت م

 

 ..ادیحساب کار دستم ب یعنینگام کرد که  یجور ینداد ول ادامه

 ..یخون آشام..بدتر از منصور هی!..؟ی!..هه..خدمتکاره مخصوص..اونم واسه کـــه؟یفک کرده ک اروی نیا گمینم یچیه یه

 

کنم بعد واسه من کتاب قانون رو کن..من حاضرم همون مرگو  یمن قبول م نیموتور کار افتاد و پشت سر هم گفتم: اول بب نیزبونم ع باز

 ..داشته جنابتو کار نکنم..ظاهرا هوا ورت  شیپ یانتخاب کنم ول

 

 یکه م هیواسه زمان ی..حرص و جوش ِ اصلیوحش یگربه  یهمه حرص و جوش بخور نیا ستیتر شد و گفت: الزم ن قیعم پوزخندش

 ..انیشا یفرستمت خونه 

 

 ..یکرد عوض یسواستفاده م داشت

 ..کشم ی..خودمو مذارمیباش ..گفتم که من نم الیخ نینگاش کردم و گفتم: به هم تیعصبان با

 ..بکن نکاروی..ااالیکه کَکِش بگزه؟..د  هیاحمق..ک ی: خب بکــش دختره دیکش داد

 

 ..و با وحشت تو دستم فشارش دادم دمشیشلوارش در اورد و پرت کرد طرفم..رو هوا قاپ بیج یضامن دار از تو یچاقو هی

 

 ..؟یستی..نکنه کار کردن باهاشو بلد ن؟یسادیچرا وا--

 ..زده مو تو دست پر از حرارتش گرفت خیو دست  ستادیچند گام بلند جلوم ا با

 .. حس شده بود..دستم رو تو دست خودش مشت کرد و یو دسته ش رو گذاشت کف دستم..دستام از مچ ب دیضامن دارو کش یچاقو

 

 ..احمق؟ یکن ی..پس چرا دست ، دست م؟یریبم یخوا یداره..م یچه لذت یخوام بهت نشون بدم خودکش یزد: م ادیفر

 ..!کنه؟ یداره چکار م یروان نیا ایچاقو و صورت آرشام در گردش بود..خدا نیحد گشاد شده بود و با ترس نگام ب نیتا اخر چشمام
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 ..شک چاقو رو ول کرده بودم یبرد باال..رو به شکمم گرفته بود ..اگه دستم تو دستش نبود ب دستمو

 ..زد یت نبض مش به شد قهیکه شق دمید یبند اومده بود و م زبونم

 ....نه..نــه خدارمیم یدارم م ای..خدادمیترس یاز اشک بود..م سینشسته بود و صورتم خ میشونیرو پ یسرد عرق

 

 ..رونیزد ب یزبونم بند اومده بود و فقط نگام بود که از وحشت داشت از کاسه م یول

 ..میاده بودهر دو به نفس نفس افت نیب نیداد و در ا یکارشو انجام م یاون جد اما

 ..از ترس و اون من

 ..خشم از

 

 ..ــشـــهیهم ی..پس طعمش رو بچش..برایکه خودت انتخاب کرد یزی..چ؟یخشونت داد زد: واسه مردن اماده ا با

 

 ..و نییدستمو که تو دستش بود و رو به شکمم اورد پا ادیفر با

 ..: نـــــــــــهدمیکش غیج

********************* 

 ..به اطراف انداختم یم باز کردم..نگاهه گنگارو چشمامو

 ..نشسته یصندل یافتادم و..اون رو نیاتاق..رو زم همون

 ..کردم یحس نم یدرد چی..هدمیدفعه مغزم به کار افتاد و..با وحشت دستمو به شکمم کش هی

 ..شد ینم دهیهم روش د یونخ یلکه  چی..لباسم سالم بود و هدمیتعجب و ترس سرمو بلند کردم و باز به شکمم دست کش با

 ..پس

 

 ..سرمو چرخوندمو نگاش کردم دمیکه شن صداشو

 ..یمردنم ندار یعرضه  ی..حتینداشت یمتاسفم.. مرگ موفق--

 ..زل زدم تو صورتشو تو جام نشستم تیعصبان با

 ..منو یل داشتاشغا یخوام چکار کنم..مردنم دست خودمه و تو ینداره که من م ی..اصال به تو ربطیخفه شو عوض -

 ..کارو بکنم نیخواستم هم یکشتم..اره م یم--
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 ..؟یداد زدم: پس چرا نکرد سرش

 ..یجوابمو داد: چون خودت نخواست خونسرد

 

و  یبود جراتشو داشت ی..اگه قصدت خودکشیریبم یخواست ینم نکهیا یعنی نینه..ا یو.. گفت یدیکش غیتعجب نگاش کردم که گفت: ج با

 ..یخودت نخواست ی..ولیکرد یو م نکاریا

 ..یو وادارم کن یایتو ب نکهیکشم نه ا ی..من گفتم خودمو میکشت یمنو م یتو داشت ید ِ اخه روان -

 تیقلب یکردم..خواسته  یکارو م نیتو رو با خودش ببره..منم داشتم هم انینذارم شا یبکشمت ول یکه قبال گفت ادمهی!..ه؟یفرقش در چ --

 ..رو

 

زرشک روت کم  ی!..تو که به سنگم گفت؟یکن یو اون توجه م نی ا ِیقلب یتا حاال به خواسته  ی..از کیبا پوزخند گفتم: زِک و دمیخند مسخره

 ..ستمیمیشه من هستم جات وا

 

 ..جستم نیاز رو زم عیبلند شد که منم سر شیاز رو صندل تیعصبان با

 نجایا ای..یریرو بگ متیتصم دمیبار بهت فرصت م نیاخر ی.. براستیلو دارم نج یاحد چیاز حدش که بگذره ه ی..ولامیکوتاه م یمن تا حد --

 نیدردسرتر یراه و ب نیسازم..و راهه سوم هم که به نظرم بهتر یاالن خودم کار تو م نیهم ایخدمتکار مخصوصم..و  یشیو م یمون یم

ِ  انیشا.. شهیمحسوب م .. 

 

 ..هنگ کرده بود مغزم

 ..آرشام

 ..مرگ

 ..انیشا

 ..!بکنم؟ یغلط چه

 

 ..دارنیدست از سرم بر نم نایهم که برم باز ا نجایگفت ، من از ا یراست م نویا

 ..عمرا بتمرگه سر جاش انیبشه شا المیخ یب یکی نیا حاال

 ..خواستم ینم نویافتاد و من ا یوسط به خطر م نیوقت جون فرهاد هم ا هی
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 ..دارم شیرو در پ یسخت یبمونم روزا نجای..مطمئنم اامیستم کنار بتون یهم که نم دهیتازه به دوران رس اروی نیا با

 ..بهش فک کنم یخوام حت یهم که کال نم انیشا

 ..مونه مردن ِ منه خر که خاک بر سرم کنن که انقده ترسو َم یم و

 ..شه؟یم دمیِ عا یا کشتنه خودم چکنم و واسه ش راه هست چرا خودمو بکشم؟!..ب یتونم زندگ یم ی..وقتستیجون ادم که نقل و نبات ن یول

 ییتا حاال اونا ی..واال از کگهیکنن د یجهنم زنده ، زنده کبابم م یزمایبرنم رو ه یراست م هیکنن..تهش  ینم راتیخرما و حلوا که خ ایدن اون

 ..!که من صابون به دلم بزنم؟ ایبهشت ستیتو ل رهیکردن اسمشون م یکه خودکش

 

 .. مبود ریخودم بدجور درگ با

 ..یکن یهمه فکر م نیکه ا یریعمرت رو بگ میتصم نیبزرگتر ستیقرار ن --

 ..ستی: کمترم ندمیتوپ بهش

 ..یجوابم رو بد یشمرم ..و تا اونوقت فرصت دار یم 5جواب داد: تا  خونسرد

--....1..... 

 

 ..آرشام

 ..مرگ

 ..انیشا

 ..!خداااا؟ کدوم

 

--.......2...... 

 ..وجه چیکه اصال..به ه انیشا

 

--......3....... 

 ..شمیو زنده م رمیم یبار م 100 یباشم روز ششیخون آشام که از همشون بدتره..پ نی..ادیلرز یو پام م دست

 ..رسه یم یتونم جوابشم ندم اخرش کار به کتک کار ینم

 ..شهینم نمیا نه

 

--......4...... 
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 ..ترسم ی!..نه خدا ممرگ؟

 ..دالرام یجُو جرات ندار هیجربزمو ببرن.. یب مردشوره

 ..خــــاک یعنی

 

--....................5................ 

 ..آرشــــام -

 

 .. دمیگفتم که د یچ نمیصورتمو تو دستام پوشوندم..تازه با خودم فک کردم بب و

 ..!؟یآرشامو انتخاب کرد ــــوانهید

 ..تو دختر؟ یکن یفک نم هیثان هی چرا

 ..م؟گفت نویشد ا یچ اصال

 

 ..؟یشد؟..انتخابتو کرد یچ--

 ..انقدر خرفت و نفهمه؟ یعنیبود.. سادهی..جلوم وانییپا دمیدستمو از رو صورتم کش اروم

 

 ..سرمو تکون دادم فقط

 ..!خب..کدوم؟ --

 ..گهیگفتم د -

 ..؟یگفت یچ --

 ..انتخابمو --

 ..بگو گهیبار د هی دمینشن --

 

 ..!؟یدلم گفتم کَـــــر تو

 ..م؟بگ یچ -

 ..ه؟یدختر.. بگو انتخابت چ رینگ یحرص گفت: منو به باز با

 ..تفاوت باشم وحرفمو بزنم یکردم ب یسع
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 ..دمیم حیترج انیرو به قصر شا نجایتو چشماش بودم گفتم: ا رهیکه خ یدرحال نیهم واسه

 

 ..به مرگ؟ یداد گفت: حت یکه سر تکون م یاز هم باز شد و در حال یکم اخماش

 ..به مرگ یتکون دادم و جواب دادم: حت سرمو منم

 

شرط و شروط الزمه که حتما  یسر هینگه دارم.. نجایتونم تو رو ا ینم ینجوریخب..من هم اریلبش و گفت: بس ینشست گوشه  یکج لبخند

 ..یبهشون عمل کن دیبا

 

 ..!؟یتعجب گفتم: چه شرط با

 داتیکه پ یکنم.. و زمان یم داتیروز فکر فرار به سرت بزنه من زودتر از اون پ کی.و اگه باشم. انیتونم بدتر از شا یکه من م یبدون نویا دیبا --

 ..فهم شـــد؟ ری..شذارمیرو که بهت پناه داره رو زنده نم یکنم خودت و کس

 

 ..سرمو تکون دادم دیترد با

 ..ی..و بهم تعهد بدیقرارداد امضا کن یکسری دیبا --

 ..یو چه معمول یشخص ی..چه کارهایاونها رو به نحو احسنت انجام بد دیو با شهیممن به تو مربوط  یکارها ی همه

 ..یبر رونیب الیاز و یمن حق ندار یاجازه  بدون

 ..دمیشدن به تلفن رو هم نم کیبهت حق نزد نمیازت بب یمورد مشکوک اگه

ِ  راهرو یاتاقه من انتها یدرست رو به رو اتاقت .. 

 ..دارم یکه باهات کار فور هیزمان یبذاره و برا امیتونه برات پ یکس جز من نم چیشده که ه میتنظ ریغامگیپ یتو رواتاقم به تلفن اتاقه  تلفن

 ..یستیعواقبش هم با یپا دیبا یکن ریتاخ قهیدق 1اگر  یایازت خواستم به اتاقم ب یوقت

 ..یبکن نکارویا دی..فقط تو بایدیرو نم میشخص یورود به اتاق و مکان ها یکدوم از خدمتکارها اجازه  چیه به

 ..کنم یمجازاتت م یانجام بدن به سخت هیبه بق یاگه بفهمم کارتو داد و

 ..یتحت نظر و اوامر من باش دیشب با 12و تا ساعت  یساعت استراحت دار 2و بعداظهرها  یشیم داریاز خواب ب 7ساعت  راس

 .. یخور یخدمتکارا م گریرو با د غذات

 ..گمی کارها که اون ها رو بعد م ِیمونه باق یم و
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 ..شد یباز م شتریزد و من دهنم لحظه به لحظه ب یحرف م اون

 ..افتمیو از تعجب کم مونده بود پس ب رونیاز کاسه زده بود ب چشمام

 

 ....مگه پادگانه؟ن؟یا گهیم ی..چاورد؟یهمه پشت هم وِر زد نفس کم ن نی..موندم ایخفه نشــــ بابــــــا

 ..و یخاموش 12باش و داریب 7 ساعت

 ..جلو چشمم ارهیامواتمو که م ینجوریدر خدمت اقا باشم..ا دیصبح تا شب با از

 

 ییجورا هیشدم خدمتکار مخصوص و  نجایا یتنه و دست تنها..ول هی..یکردم و هم پرستار یم یهم کلفت دیمنه خر با یمنصور یخونه  تو

 ..کارکنان ..هه ی هیسرتر از بق

 

 ..یچیبه از ه یچکا گنیم

 ..رسه یتهش به کجا م مینیبه جاده تا بب میزن یرو رکاب و م میذاریهم پامونو م ما

 

********************** 

 ..یعجب حموم ـــــولیا

 ..دیرس ینم سیسرو نیا یوجـــــه به پا چیحموم خدمتکارا جدا بود که به ه یمنصور یخونه  تو

 ..زد یبرق م یزیاز تم وارشیو د در

 ..دیواردش شدم برق از کله م پر یحموم جدا داشت که وقت اتاقم،

 .. دور نگامو به اطراف چرخوندم هی

 

 ..شده بود دهیوان چند تا شامپو وصابون چ یسمت چپ که لبه  دیشکل و بزرگ به رنگ سف یضیوان ب هی

توش  وارید یکه جا یا شهیمتحرک بود..ش شیکیاشت و تا دوش د 2کم از وان درست کنارش قرار داشت که  یبا فاصله  یا شهیحمام ش هی

 .. یکرم قهوه ا یکایها وسرام یکار شده بود کامال صاف و شفاف بود و کاش

 

 ..سمت راست که توش پر بود از انواع شامپو ها و نرم کننده ها یا شهیش یقفسه  هی

 ..اسی یداره..بو یعطر عجب دمیبوشون کردم د یتا شمع بزرگ هم گذاشته بودن تو قفسه که وقت 2

 ..شهیم اسیخوش عطر  ی حهیحموم پر از را یدونستم روشنشون کنم فضا یم
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 ..بود زونیاو واریبه د یفلز یجالباس هیقرار داشت.. و کنارش  یا شهیحموم ش یافتاد که درست رو به رو یقد ی نهی..چشمم به ا برگشتم

 

 ..لباسامو در اوردم عی.. سرمعطلش نکردم  گهیکردم ود زونیم رو بهش او حوله

 ..قطره اب به تنم نخورده بود هی یمدت حت نیا رمیکه عادت داشتم هر روز دوش بگ یخورد..من یداشت از خودم بهم م حالم

 

 ....معرکه ستیوانو پر از اب کردم و نشستم..چه حس عیسر

 ..ادد یم اسیگل  یتو اب و صابون رو هم برداشتم..بو ختمیاز شامپو بدن ر یکم

 ..نشست رو لبام یقیرو نوازش کرد لبخند ِ عم مینیکه ب یمطبوع یکه بهم دست داد و بو یو از حس خوب دمیبدنم کش به

 

 ..رو تحمل کنم نجایفکر کنم بتونم ا ییجورا هی..ستایبد ن نمیوان لَم دادم و با خودم گفتم: نه همچ تو

 ..میریادامه دادم: البته اگه خون آشام خوشگله رو در نظر نگ طنتیدم فرستادم و با شچشمک واسه خو هینگاه کردم و  نهیفکر تو ا نیبا ا و

 ..دمیخند

 ..تحمل کنم دیرو با وجود آرشام با یسخت یشروع بشه روزا نجایدونم بعد که کارم ا یم یخندم ول یم االن

 

 ..دمیکه تموم شد دوش گرفتم و حوله م رو پوش کارم

 ..بود سیبدنم خ هنوز

 

 ..م قهیرفت تو  یخورد م یو سر م دیچک یل خ ت م م یشونه  ینوک ِ موهام قطرات اب به رو از

 ..رونیبود سرخوش از حموم اومدم ب نییکه سرم پا یحال در

 ..ی..وادمیکش غیشوکه شدم و از ترس ج دنشیکه لبخند به لبم بود سرمو بلند کردم که با د همونطور

 

 ..زل زده بود به من یگبود رو تخت و با اخم کمرن نشسته

 ..زدم ی..خدا..نفس نفس میوا

 ..شهیجلو ادم ظاهر م هویخون اشامه؟!.. نیواقعا ا نکنه
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 ..سادمیجلوش وا یتیبود به کل فراموشم شده بود االن تو چه وضع رمنتظرهیحضورش کامالااااا غ چون

 ..زانو که قسمت سرشونه اش باز بود یکوتـــاه تا باال یحوله  هی

 

 ..کرد تازه اون موقع بود که به خودم اومدم..خاک عالم تو ســــرم زیچشمامو انال یپام تا تو یکه از نوک انگشتا دمینگاهشو د و

 

پس  ستیمگه اتاقه من ن نجای..ااوردمیناخنام از کاسه درشون ن نیچشا کور شُدتو بچرخون اونور تا با هم یو داد زدم: ه شیگلوله ات هی شدم

 ..ـ خ ِنیچرا ع

 

 ..و به جا ساکت شدم کیحرکته کوچ نیکه با هم دیجاش پر از

 ..!سر و وضع کجا در برم؟ نی..با اشهیبدتر م دمیکه د رونیبدوم و از در برم ب خواستم

 ..رفتم سمت چپ یاومد جلو من م یو اون که م ستادمیبازم سر جام نا یول

 

 ..و گرفتتا قدم بلند جلوم 2بدوم که نامرد نذاشت و با  خواستم

 ..سرخ شده تیصورتش از عصبان دمیکه کردم د نگاش

 ..ـــدیموهامو تو چنگ گرفت و کش امیبه خودم ب تا

 

 ..دمیکش غیشد و بلند ج دهیبه عقب کش سرم

 .. اورد جلو و مماس با صورتم صورتشو

 ..کنم احمق ی..من هر کار که دلم بخواد میچطور صحبت کن ستیبدم با رئ ادتی دیبا --

 ..فهم شـــد؟ ریو داد زد: هر کـــار ش دیمحکمتر کش هامومو

 

 ..رمیتونستم جلوشو بگ ینم ینکشه ول نیاز ا شتریگذاشتم رو دستش که موهامو ب دستمو

 .. کم تو چشمام که از درد جمع شده بود نگاه کرد و در اخر با خشونت رهاشون کرد هی

 ..رو شونه هام ختنیدانه رنمناکم باز شد و همونطور ازا یکارش موها نیا با

 

 ..ستمین شیکردم من مثل خدمتکار قبل یم یبهش حال دیتونستم ساکت باشم..از االن با ینم
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 ..دمیدهنمو قورت دادم و به موهام دست کش اب

 .. تو چشمام زل زده بود فقط

 ..رهیلش ازم اجازه بگخواد واردش بشه قب یکه م یو دوست دارم هرک شهیمن محسوب م یخصوص میاتاق حر نیا یول -

 

 .. زد پوزخند

گفت: بهتره از االن پا رو دُم ِ  یم رو لمس کرد و جد نهیس یکه نگاش هنوزم تو چشمام زووم بود قفسه  یبا نوک انگشت اشاره ش در حال و

حرفا  نیوا یکارت به خودکش ارمذیکنم و نم یاونوقته که خودم خالصت م یاریو حرف رو حرفم ب یافتیباهام در ب یدختر..اگه بخوا یمن نذار

 ..بکشه

 

از  یو جزو یستیو کور..تو هم مستثنا ن شنیهمه با دستور ِمن کَر م نجای..ایکَرِت فرو کن یخوب تو گوشا نویبلندتر داد زد: پس بهتره ا و

 ..ییاونا

 

 ..گرفت یپاچه مدادم فعال سر به سرش نذارم چون بد فرم  یم حیکنار و ازم فاصله گرفت..ترج دیکش انگشتشو

 

 ..چند تا نکته رو بهت بگم دی..باایلباستو بپوش با من ب --

 ..!نشسته بود؟ نجایا نیهم واسه

 ..یشد یاجل ظاهر م نیبعد ع رونیب امیتا ب یکرد یصبر م ادیخبرت ب خب

 

 ..رونیباشه پس برو ب -

 ..کرد یبود و نگام م ستادهینکرد..سر جاش ا یحرکت چیه

 ..!کرده؟ ری..نکنه پام رو دمت گ؟یریچرا نم هیبا حرص گفتم: چ شهیم دهیاره رو اندامم کشباز نگاش د دمید

 ..شمـــــا یخوام لباس بپوشم..البته باا جازه  یشد و چپ چپ نگام کرد که تند گفتم: م یعصبان باز

 ..دمیکش شتریرو ب« شما»قصد  واز

 

 ..هم فکش منقبض شده بود یفشار دادن دندوناش رو با

 ..دمینفس راحت کش هی رونیدر که رفت ب زا

 .. شمیکه هستم م ینیتر از ا چارهیکنم؟!..ب یزبون نفهم زندگ نیمنه بدبخت قراره با ا ایخدا
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 ..رهیگ یمنه کم شانسو م انشیکنه ، جر یم یفاز و نولش قاط عیحرفه حسابم نداره سر طاقته

 ..!؟یدیادمه تو افر نمیکرمتو شکر ا ایخدا

************************* 

 ..گشتم یم یهم عاد یمنصور یاومد..تو خونه  یمن از لباس فرم خوشم نم یگندم بود..ول ِ یلباس قبل هیفرمم درست شب لباس

 

تر  نینداختم سنگ یشال بنفش هم انداختم رو سرم که نم هی..دیسف نیشلوار ج هیتنم کردم با  دیبلوزسف هیسارافن بنفش و  هی نیهم واسه

 ..بود

 ..گرفت یافتادم خنده م م یکه م شمونیپ قهیچند دق ادی

 ..زد دیسر تا پامو د یوگرنه در حد عال دیحساس بدنمو ند یفقط قسمتا اروی

 

 ..شد دایکردم که سر و کله ش ازته راهرو پ ی..داشتم تو دلم ذوق مدمشیند رونیدر که رفتم ب از

 ..که باز شده بود خود به خود بسته شد شمین

 

 هیهم با  دیسف فیظر یبا خطا یشال مشک هیو  یمشک نیو کت اسپرت همرنگش..شلوار ج یبلوز نوک مداد هیعوض کرده بود.. اشولباس

 ..صفر ریداره وگرنه اخالق ز افهیش درسته تو حلقـــم ..فقط ق افهیو ق پیانداخته بود دور گردنش..ت یحالت جذاب

 

 ..که رو لبش پوزخند نشست دمیهمونجا به سرتا پام نگاه کرد و د که به من افتاد قدماشو اروم کرد ..از نگاش

 ..کنه یتابلو بود که داره به همون فکر م یکه من کردم..ول یرو کرده باش یاگه همون فکر دمیسال م 18 یباال یتو دلم بهت فحشا یعنی

 

 ..ایاز بغلم که رد شد گفت: دنبالم ب یو به راهش ادامه داد ول ستادینا کنارم

 ..نداد ریپشت سرش راه افتادم ..خدا رو شکر به لباسم گ عیمنم مط و

 

که کم مونده بود کت اسپرتش و از پشت جر  شیپهن و عضله ا یرو شونه ها دیرفت و من پشت سرش و از همونجا نگام چرخ یجلو م اون

 ..شده بود پیتو تنش ک یبده..حساب

 

 .. بودن ستادهیگرد اپا یرفت ..خدمتکارا به صف جلو نییها پا ازپله
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..از حاال به بعد دالرام مستخدم دهیاون رو انجام م فیخانم وظا نیا ستیکه گندم ن یگفت:تا مدت یکه آرشام رو بهشون جد میستادیا جلوشون

 یم شیینماخصوص داشت راه نیدرا ی..و اگه دالرام سوالدیو توقع دارم مو به مو به اونها عمل کن دیدون یرو م نیمخصوصه منه.. قوان

 ..روشنه؟ یچ..همه دیکن

 

 ..سر تکون دادن و اطاعت کردن عانهیمط یهمگ

 ..ستادیدر رفت و جلوش ا هیکرد و بهم گفت باهاش برم..به طرف  مرخصشون

 

ار داره..اگه بفهمم راهرو قر یکه درست انتها ییاتاق و اتاق ِ باال نی..ایاتاق رو ندار نیعنوان حق ورود به ا چیرو بهم گفت: به ه یلحن خشک با

هم گفتم  نیمستخدم ی هیرو به بق نی..ایشیشکل ممکن مجازات م نیبه بدتر یدو اتاق گذاشت نیکدوم از ا کی یمن پاتو تو یبدون اجازه 

 ....نکات مهم رو خودم بهت گفتمیازخدمتکارا بپرس یکی ایاز من  یتون یم یداشت یمونه و اگه سوال ینم یحرف گهی..د

 

 ..!ن؟یری: کجا مدیدفعه از دهنم پر هیو  نوبپرسمیا دیرد شد که فک کردم باکنارم  از

 ..برگشت نگام کرد یو به اروم سادیجاش وا سر

 ..!؟یگفت یزیگفت: چ یابروشو داد باال و به سرد یتا هی

 

 ی!..کن؟یریبدونم کجا م دیبا..نستم؟ی!..خب مگه خدمتکار مخصوصتون نن؟یریکجا م دمیتفاوت شونه مو انداختم باال و گفتم: پرس یب

 ..!..ون؟یخور یم ی!..غذا چن؟یایم

به  یبهت مربوط باشه..گرچه من حت زایچ نیکه ا یستیمن ن یمنش ایو  ری، مد یخدمتکار هیوسط حرفمو گفت: بسه..تو فقط  دیپر کالفه

 ..چه برسه به تو دمیرو نم یاجازه ا نیهم چن میمنش

 ..اومد یشدن م ریتحق یش بوگفت که از تو یجور هیرو « تو  »

چپ و  ذارمیکه نم دیبدون نویاالن ا نیشما گوش کن..بهتره از هم گمیم یزیچ هیمنم  یشدم تو چشماش و اروم گفتم: شما حرفاتو زد براق

 ..شهیشما نم ستهیناشابر رفتار  لیدل نهایا یعمل کنم..ول فمیبه وظا دی..درسته قبول دارم خدمتکارتونم و بانیریراست منو به باد حقارت بگ

 

 ..سالنو ترک کردم عیدادم و سر لشیپوزخند تحو هیمن بودم که  نیا حاال

 ..دیرس یموندم حسابمو م یکردم و اگه م شیعصبان یکاف یدونستم االن به اندازه  یم

 ..که حرفمو بهش زدم دلم خنک شد نیهم یول

******************* 

 ..واسه فرهاد تنگ شده بود دلم
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 ..خبر باشه یازم ب نیاز ا شتریخواستم ب ینگرانم شده و نم یمدت کل نیا یبودم تو ئنمطم

 ..از خودم خبر بدم یجور هیمدت اتفاقاته پشت سر هم برام افتاده بود و همه ش تو شوک بودم که بخوام بهش  نیا انقدر

 ..تلفن رو برداشتم و شمارشو گرفتم یبعد از رفتن خون آشام گوش پس

 

 ..کم گرفته بود هیناخداگاه لبخند زدم..اما صداش  دیچیپ یه تو گوشک صداش

 ..دییبله بفرما--

 

 ..دکتر یمکث کوتاه اروم گفتم: سالم اقا هیاز  بعد

از  یرو کم یمجبور شدم گوش«دالرام » داد زد و گفت  نیدفعه انگار اونطرف بمب منفجر شد که همچ هی یول دمینشن ییلحظه صدا چند

 ..نمگوشم دور ک

 

 ....دالرام..الو..الووووی!..نصف عمرم کرد؟ییدختر؟!..کجا یکه بلند گفت: خودت دمیخند

 ..نمتیخوام بب یخوبم فرهاد..م-

 ..خدا یباشه باشه..وا --

 ..به نفس نفس افتاده بود ینجوریبود هول شده که ا معلوم

 

 ..!؟یالو فرهاد..خوب-

 .. دیکش قیکه نفس عم دمیشن

 ..رسونم ی!..االن خودمو م؟ییط بگو کجا..فقستیمهم ن --

 ..دونم ینم-

 

 ..بزن یحرف هیدختر..د  یکش یمنو م یبگو دار یزیچ هی!..دالرام ؟یمدت کجا بود نیدونم؟!..ا یکه نم یچ یعنی!..؟یچـــ --

 

 ..!دکتر؟ یمنم حرف بزنم؟!..چه خبرته اقا یدیخنده گفتم: اخه مگه مهلت م با

 ..!؟ییکنم بگو کجا ی..خواهش میگفت ینم نویگذشته ا یمدت به من چ نیا یتو یتو اگه بدون --
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 ..بود که لبخند از رو لبام محو شد یگرفته و عصب یبه حد صداش

 ..پرسم یباشه صبرکن االن م-

 

 ..فرهاد گفتمگفت و منم مو به مو به  یلب ریرو بگه..اونم با اکراه ز نجایاز خدمتکارا گفتم ادرس ا یکیتو اشپزخونه و به  رفتم

 ..افتمیباشه االن راه م --

 ..رو قطع کرد یگوش و

 

 

 ..همون خدمتکار سرمو بلند کردم و نگاش کردم یصدا دنیشن با

 ..یذاشتیم انیاقا رو در جر دیبا --

 ..!؟یچ-

 ..انجام بده یکار یبدون اجازه شون کس ادیاخم گفت: اقا خوششون نم با

 

 ..خواست بهم دستور بده یکه انگار مدستش حرصم گرفت..مخصوصا لحنش  از

 ..ستمیکه ن یخدمتکارم زندون نجای..االن اگهیادرس گفتم د هیزد که انگار چه خبر ِ.. یبا اخم و تشر باهام حرف م یجور

 

 ..شما نگران نباش..من قبال ازشون اجازه گرفتم -

 ..داد باال وبا تعجب نگام کرد ابروشو

 

 

 ..گ و مجهزبوداشپزخونه نگاه کردم ..بزر به

 ..بودن یصدف دیکه تواشپزخونه کار شده بود همه به رنگ سف ییها و سنگا نتیشده بود و کاب دهیها چ نتیکاب یلوازم اشپزخونه رو انواع

 

 ..شده بود دهیپوش یو شکالت دیبه رنگ سف ییبزرگ هم درست رو به روم بود که با پرده ها یپنجره  هی

 ..بود یسرمه ا شبنداشونیکه البته فقط پ دیمخصوص به تن داشتن..سر تا پا سف یمرد..که زنا لباسا 1تا زن و  2نفر بودن .. 3اشپزخونه  یتو
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 ..سالش باشه 28 ای 27خورد فوقش  یکه همون فضوله بود جوون بود وسبزه..بهش م شونیکی

 ..سالش باشه 46 ای 45خورد  یبود و بهش م یبود..چهره ش جد ختهیاز موهاش ر یمیهم که مرد بود و ن گشونید یکی

 

 ..کرد یبا پشت دست اشکاشو پاک م یکرد و گاه یخورد م ازیبود داشت پ هیکه مسن تر از بق یبعد

 ..روز افتاده بود نیبه ا ازایخاطر پ به

 

 ..کنم یمن خرد م نیبراش سوخت.. رفتم جلو و گفتم: بد دلم

 ..بلند کرد و مهربون نگام کرد سرشو

 ..منه ی فهیوظ نینه دخترم ا --

 ..خوام کمکتون کنم ی..مشهیحساب نم فمونیخرد کردن که جزو وظا ازیپ هیمثل شمام.. نجایباشه منم ا -

 ..شهیم ی..اقا بفهمه عصبانشهینه دخترم نم --

 

 ..و به کارش ادامه داد نییانداخت پا سرشو

 ..شهیم ی..غلط کرده عصبانهیاقا انگار ک گنیم نیهمچ

 ..!مثال؟ شهیم ی..چگهید یکی ایخرد کردن؟!..حاال من خرد کنم  ازیپ هی واسه

 

 

 ..خدمتکاره نجایبهش..به هرحال اونم ا نیکنه بتول خانم بد یهمه اصرار م نیمزاحم خانم ِفضول بلند شد که گفت: حاال که ا یصدا

 ..بارش کنم که بتول خانم رو بهش گفت یلیچرب و چ کهیت هیاخم نگاش کردم و خواستم  با

 ..ستین فشیکارا جزو وظا نیدختر خدمتکار مخصوصه اقاست..ا نیا ینه مهر --

 

 یلیکنه؟..به نظرم گندم خ یم یکرد گفت: خدمتکار ، خدمتکاره ..چه فرق یکه با خشم به من نگاه م یپشت چشم نازک کرد و درحال اونم

 ..ادیاقا بر ب یبچه بتونه از پس کارا نیخوب با کارش اشنا بود فک نکنم ا

 

 «!؟یکن یهمه جلز و ولز م نیا یسوزه که دار یتو رو سننه؟..کجات م» پوزخند حواله م کرد و تا خواستم بهش بگم  هی بعدم
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 .. رونیزود از اشپزخونه رفت ب یول

 ..اونوقت نمشیب یباره م نیچرا با من لجه؟!..واسه اول نیحرص رو به بتول خانم گفتم: ا با

 

اقا اونو خدمتکاره مخصوصه  ادیتونه ب یتوقع داشت حاال که گندم نم یخودمون باشه ول شی..پهینجوریختر اخالقش همد نیولش کن مادر ا --

 ..دخترم ریکنه..به دل نگ یکم از تو رو ترش م هیشده  ینجوریا نهیب یحاال که م یخودش بکنه..ول

 

 

 ..خانم دلش از کجا پره ی..پس بگو مهراهــــان

 ..خواسته برسه یکه م یزینتونسته به اون چ نکهیکنه واسه ا یق ماالن داره د قایدق

 ..!هم افتخار داره؟ یخدمتکار حاال

 ..سگ اخالق وید نیواسه ا اونم

 

 ..دادم یبهش نسبت م یزیچ هی قهیم گرفته بود..هر دق خنده

 ..اومد یسگ اخالق..اتفاقا هر سه هم بهش م وی..خون آشام..حاال هم دخی کوه

 

 ..!چکار کنم؟ دیمن با قایدق دیکن مییکم راهنما هیشه  ینم مبتول خا-

 ..توش ختیرو ر ازایداغ شده بود که پ تابهیتو ماه روغن

 ..!داد گفت: مگه اقا خودش بهت نگفته دخترم؟ یتفت م همونطورکه

 ..دمیاز حرفاش نفهم یچینفس حرف زد من که ه هیانقدر  یچرا گفت ول -

 

اکثر اوقات تو شرکتشون  یول الیو انیظهر م 12ساعت یبرا ی..گاهرونیب رنیم الیاز و 8ت: اقا هرروز راس ساعت گازو کم کرد و گف ی شعله

 ..رنیشرکت نم ادیب شیوقت اگه براشون کار پ هی گهیخونه هستن..د 8مونن..اما هر شب سر ساعت  یم

 

 ..!ه؟یمن چ ی فهیاز رفت و امدش..وظ نیخب ا-

 ..یو اتو بزن یو خشک کن یلباساشون رو بشور دیفتن هر روز صبح بعد از رفتنشون باکه اقا گ نطوریواال ا --

 ..انجام بشه دیظهر با 12کارا تا قبل از ساعت  نیو ا یتو کمدشون..اتاقشون و مرتب کن یبا نظم بذار بعدم
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و  ینیبچ دیغذاشون رو تو با زیداشته باشن..م ازینکه  ی..حاال به هر چیاستراحتشون و اماده کن لیوسا دیبا الیهم که اگه ظهر برگشتن و بعد

 ..یمو به مو به دستوراتشون عمل کن

 

 ..سرخ شده بودن که گوشت و زردچوبه و نمک رو هم اضافه کرد ازایپ

از  دیهر شب با نیهم ی..براادیخوششون م یلیخ اسی..از عطر گل دنیم تیهم اهم یزیحساسن..به تم یلیخ لشونیداد: اقا رو وسا ادامه

 ..یاتاقشون هست اطراف اتاقشون بزن زیم یکه رو یاسیگل  یاسپر

 

 ..!ست؟یبوش تند ن اسیعطر -

 ..فهیهم مطبوع و لط یلیکنه..اتفاقا بوش خ ی: نه دخترم..اقا از اصلش استفاده مدیخند

 

 ..لبخند سرمو تکون دادم با

 ..کرد یدرست م یه سبزسرخ کرده رو هم اضافه کرد ..انگار داشت قرم یقرمز و سبز ایلوب

 ..روش..بعد هم گذاشت سر گاز و شعله ش رو گذاشت رو متوسط تا بجوشه ختیکم اب جوش ر هیکرد تو قابلمه و  یو خال مواد

 

 ..سادمیداد و منم کنارش وا هیتک نتیکاب به

کدوم از خدمتکارا حق  چی..هیرو تو حاضر کن لشونیوسا دی..بارنیلبخند تو چشمام نگاه کرد و گفت: شبا قبل از خواب عادت دارن دوش بگ با

 ..یباش داریاون موقع ب دیکه تو با رنیگ یندارن وارد اتاقشون بشن جز خدمتکار مخصوصش..صبح ها قبل از رفتن به شرکت هم دوش م

 ..!؟یچه ساعت-

--7/5.. 

 ..هیادی!..معلومه مدت زن؟یکن یکار م نجایشما چند ساله ا-

 

 ..دیخند

 ..چاق بود یهم کم کلشیو قدش هم متوسط بود و ه یقهوه ا یصورت گرد..چشماو  دیسف پوست

 ..داد یبانمک و مهربونتر نشونش م نیهم و

 ..صداش حواسم جمع شد دنیسالش باشه..با شن یو خرده ا 50زدم  یخودم حدس م شیپ
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 ..کنم یساله واسه اقا کار م 20اره دخترم..من --

 ..نیخبر دار نجایا زیسال؟!..پس از همه چ 20تعجب گفتم: اوه چه باحال.. با

 ..ستمی..من که مشاور اقا نشهیکه به کارم مربوط م یینه دخترم..فقط همونا--

 

 ....حواسم نبوددیخنده سرمو تکون دادم: اره ببخش با

 ..!مثل شمان؟ شونمیاون اقا اشاره کردم و اروم رو به بتول خانم گفتم: ا به

 ..مشاور اقاست ینه شکوه--

 ..!و گفتم: واقعا؟ نییتعجب صدامو اوردم پا با

 ..سرم ختهیکار ر یبرم ..کل گهیاره دخترم..خب من د--

 ..نیحتما بهم بگ نیکمک خواست-

 

 

 ..یخودتو دار فهیدل مهربونت ..تو هم وظا یو گفت: فدا دیمحبت به گونه م دست کش با

 ..زدم لبخند

 ..کمکتون امیزاد بود مکنم بتول خانم..اگه وقتم آ یتعارف نم --

 ....تو هم برو به کارت برسزمیو گفت: باشه عز دیخند

 

 

سرشو بلند نکرد به من نگاه  ینوشت..حت یبرگه م هیرو  ییزایچ هی..تا اون موقع داشت رونیبود از اشپزخونه رفت ب یمرد که اسمش شکوه اون

 ..کنه

 

 ..که بتول خانم صدام زد رونیبرگشتم برم ب منم

 ..بله-

 ..یدخترم اسمت هم مثل خودت خوشگله..به دل من که نشست --

 نیانداخته بودم صادقانه گفتم: منم هم ریکه سرمو ز یو درحال دمیشدم..به روش لبخند پاش یحال هیکه تو صداش بود  یهمه مهربون نیا از

 ..شناسمتون یکنم از قبل م یحس م یباهاتون اشنا شدم ول ستین شتریب قهیچند دق نکهیحسو نسبت به شما دارم..با ا
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 ..مادرم انداخت ادیاروم بود..وهمون نگاهه مهربونش بود که منو  نگاهش

 ..ایگفت: دالرامم ..ارومه مادر ب یزد و م یاسممو صدا م یوقت

 

پس بره ..که موفق هم  ..چشمامو محکم رو هم فشار دادم که اشکمرونیاز اشپزخونه زدم ب نهیبتونه نم اشک رو تو چشمام بب نکهیاز ا قبل

 ..شدم

 

 یم نیبود سمت خودش به پشت نقش زم دهیکه اگه به موقع بازومو نگرفته بود و منو نکش یکیخواستم چشم باز کنم محکم خوردم به  تا

 ..شدم

 

 ..کنه یو با اخم داره نگام م سادهیخودشه جلوم وا دمیوحشت چشمامو باز کردم که د با

 ..امیکه به بازوم اورد باعث شد به خودم ب یادم و فشاراب دهنمو قورت د دنشید با

 

 ..!؟یشما مگه نرفته بود --

 ..بهت جواب پس بدم؟ دیکار داشتم که برگشتم..با --

 

 ..بود دهیفا یبکشم که ب رونیجواب خواستم بازومو از تو دستش ب یجا به

 ..ولش کن شکست-

 

 ..شماش..اخمش کمرنگ شده بودباال و زل زدم تو چ دمینگامو کش گهینم یچیه دمید

 ..دستمو ول کن گمیبا تو بودما.. بت م ی: هودمیتوپ بهش

 

 ..نگفت و اروم دستشو از دور بازوم برداشت یچیه

..در ضمن بهتره درست حرف زدنو ؟یکن یعمل م فتیبه وظا یدار ینجوریبشه؟..ا یکه چ یچرخ یم الیگفت: با چشم بسته تو و تیعصبان با

 ..ادیعنوان از لحن و نوع گفتارت خوشم نم چی..به هیریبگ ادیهر چه زودتر 

 ..!..واالاد؟یحتما خوشت ب دیگفته تو با یدلم گفتم: به درک..حاال ک تو

 ..که هـ نهیهم-
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 ..گشاد شد یهوا کف دستشو محکم گذاشت رو دهنم که هم خفه شدم هم چشمام از تعجب قد نعلبک یدفعه ب هی

 ..شمیزت رو هم بهتره کوتاهش کنه..وگرنه خودم دست به کار مدر ضمن اون زبون درا --

 ..ته؟یشد و بلند گفت: حال رهیکم تو چشمام خ هی

 ..!بعد رو بهش گفتم: مگه لحنم چشه؟ ادیتا حالم جا ب دمیپشت سر هم کش قیتکون دادم..دستشو که برداشت چند تا نفس عم سرمو

 

 .. ه ها رفتو نداد..از کنارم رد شد و به طرف پل جوابم

 

 ..بکنه نکارویشلوارش بود..انگار عادت داشت ا بیاز دستاش هم تو ج یکیکردم که تند تند از پله ها باال رفت و  یرفتنشو نگاه م داشتم

 

 

 ..خودش بود ی..وادمید توریمان یفرهاد رو از تو یبود چهره  یریتصو فنیهم نبود جواب بده..چون ا یزنگ خورد و کس فنیا

 

 .. کث درو باز کردمم بدون

 ..اومد یکه بدو به طرف ساختمون م دمشیپشت پنجره د از

 

 ....دوتا از نگهبانا جلوشو گرفتنیسرمه ا نیروشن تنش بود و شلوار ج یو بلوز اب یکت اسپرت سرمه ا هی

 ..تشماره گرف لشیبا موبا یکینگهش داشت و اون  شونیکیگفت که  یبهشون م ییزایچ هیهم با عجله  فرهاد

 

 ..دیچرخ یهم کالفه دور خودش م فرهاد

 ..تو ادیکه تلفنشو قطع کرد رفت کنار و گذاشت فرهاد ب نگهبانه

 

 ..بهش باز شد و فرهاد نفس زنون اومد تو دهیپرده رو انداختم و به طرف در رفتم که نرس عیسر

 ..بودمش..واقعا ذوق زده شده بودم دهیمدت د نیاز ا بعد

 ..خودمووون..چـ یند گفتم: سالم اق دکبل یلبخند و صدا با
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 ..دهیمنو گرفته تو بغلش و محکم فشارم م دمید امیو تا به خودم ب دیخواستم حالشو بپرسم با حرص به طرفم دو تا

 ..!نکرده بود...اصال..فرهاد؟ نکارایکارش شوکه شدم..تا حاال از ا نیا از

 

 ..که یتو دختر؟!..فرهاد و دق داد ید: دالرام..کجا بودگوشم نجوا کر ریداد ز یکه اروم تکونم م همونطور

 ..کردم یبلند کرد وصورتمو تو دستاش قاب گرفت..منم مبهوت سر جام خشک شده بودم و بهش نگاه م سرشو

 

 ..!بمونم؟!..چرا دختر؟!..چرا؟ یخبر یتو ب یدالرام؟!..چرا گذاشت یکن یچکار م نجایمحکم بغلم کرد و گفت: تو ا باز

 

 ..کرد یگوشم زمزمه م ریبودم و اون ز سادهیمجسمه صاف و صامت وا نیع

 ..نفر هر دومونو از جا پروند هی ادیفر یکه صدا رونیبهش بگم و خودمو از تو اغوشش بکشم ب یزیچ هی خواستم

 

 ..!ـن؟یکن یم یچه غلطــــ نیچه خبـــره؟!..دار نجایا --

 ..از پشت سرم بود صدا

 ..ز خودش جدا کرد و برگشتم به پشت سرم نگاه کردممنو ا یبه اروم فرهاد

قدم به طرفمون  کیمات سرجام مونده بودم که  تشیصورت سرخ از عصبان دنیفرهاد و منم با د یزل زده بود تو چشما یظیبا اخم غل آرشام

 ..برداشت

 

 ..!؟یکن یواسه خودت مهمون دعوت مهتل که سر خود  یاومد یرو به من کرد و با تحکم گفت:نکنه فکر کرد ستادیکه ا جلومون

عنوان هم حاضر  چیشد..به ه یمسائل براش سخت م نیدادن ا حیحرف بزنه..چون در اونصورت توض نطوریفرهاد باهام ا ینداشتم جلو دوست

 ..براش بگم یزیمدت چ نینبودم از ا

 

 ..چند لحظه باهاتون حرف بزنم؟ شهیکردم و رو به آرشام گفتم:م یسرفه ا تک

 ..شنوم یسرشو بلند کرد و گفت: م نهیبه س تدس

 

 ..من و آرشام در رفت و امد بود نیفرهاد نگاه کردم که کنجکاوانه نگاهش ب به

 ..نه نجایا-

 ..راه افتاد یکم نگام کرد و بعد از چند لحظه به اروم هی
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 ..گردم یباش فرهاد..االن بر م نجایلب بهش گفتم: هم ریبگه که ز یزیخواست چ فرهاد

 

 

 ..بود ستادهیپله ها ا یصبر نکردم و رفتم طرف ارشام که جلو گهید

بود که وسط سالن قرار  یضیعر یپله ها فیافته رد یکه نگاهت بهش م یزیچ نیاول میمستق یشد یاز در واردش م یبود که وقت یجور الیو

بود که حق ورود  یهمون شیکیتا اتاق قرار داشت .. 2ها  پله ریقرار داشت که همون سمت ز یداشت و دو طرفش از پاگرد به راست سالن بزرگ

 ..مبهش رو نداشت

 یبه چشم م قهیعت ِاءیو اش ییو طال ستالیکر یمجسمه ها الیو یقرار داشت..و گوشه به گوشه  یبهداشت سیچپ هم اشپزخونه و سرو سمت

 ..خورد

 

 یکه تو ییبا روکش طال ییها یو صندل یسلطنت یمبل ها یحتبود.. ییو طال دیوسف یشکالت یاز رنگ ها یبیترک شیداخل ونیدکوراس

 ..قسمت مهمانخونه قرار داشت

 ..بود ریو چشمگ بایز زیچ همه

 

 ..نصب کرده بودن یخوشگل یتابلوها واراشیبزرگ که به د یراهرو هیباال هم که فقط اتاق بود و  ی طبقه

 

 ..ه؟یچ نجایتو ا فهیرفته وظا ادتی؟..نکنه  یکن یم یغلط چه یمعلوم هست دار چیبدون مکث گفت: ه ستادمیکه ا کنارش

روز  نی..اونم تو اولیکن یصاحب خونه مهمون هم دعوت م یتو چشمام بود گفت:چه جالب ..بدون اجازه  رهیکه خ یزد و در حال پوزخند

 ..نــــه؟ ــای!..گفتـــم ؟یبا من مشورت کن دیبا ی..مگه بهت نگفتم قبل هر کارتیکار

 

سر  نکهیکردم نه ا یاز قبل باهاش هماهنگ م دیدادم..اون صاحب خونه بود و من مستخدم..با یحق رو بهش م نباریبودم..ا مونیپش ممخود

 ..راه بدم الیرو تو و یخود کس

 

م گفته بود و من داشت که بارها آرشام به نیواسه خودش قوان نجایا ی که هر کار خواستم بکنم..ول ِیمنصور یالیهم و نجایکردم ا یم فکر

 ..کردم یگوش نم

 ..کردم یخودمو کنترل م یکم دیداد..با یهم کار دستم م ادیز یباز قُد

 

 ..انداختم ریبودم و سرمو ز اروم
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 ..گفتم یقبلش بهتون م دیخوام..کارم درست نبود..با یلب گفتم:حق با شماست..من معذرت م ریبه اشتباهشون بردن ز یکه پ ییکسا مثل

 

باعث تعجبش شده بود..به  نیلحنم گستاخ نبود و ا گهیشدم تو چشماش..د رهیباال و خ دمینگامو کش نیواسه هم دمیصداشو نشن لحظه چند

 ..دمیحس رو تو نگاش د نیا یخوب

 

 ..داد رونینگاهشو چرخوند و نفسشو ب کالفه

بهم التماس کرد ادرسو  یم انقدر نگرانم شده بود که وقتلبامو با زبون تر کردم و گفتم: اون موقع که بهش زنگ زد گهینم یزیچ دمید یوقت

از  ریچکار کردم..من به غ دمیو نگهبانا جلوشو گرفتن تازه فهم نجایبعد که اومد ا یکنم ادرسو دادم..ول یدارم چکار م دمیبهش بدم منم نفهم

 ..احتش کنمنگرانمه نخواستم نار دمید یوقت نیرو ندارم..واسه هم یکس کیتو اقوامه نزد هادفر

 

 ..داد یمدت زل زده بود تو چشمام و به حرفام گوش م تموم

 یاشتباه کردم گناهمو گردن م دمیفهم یهم م یوقت یکردم..ول یگفت از خودم و حقم دفاع م یبهم زور م یکس ینبودم..وقت یرمنطقیغ ادم

 ..گرفتم

 ..بودم نطوریهم هم یبود و از بچگ ینجوریا اخالقم

 

 

 ..و نگاهشو به پشت سرم دوخت دیکشصورتش دست  به

 ..داشت یزد وچشم از ما بر نم یو به فرهاد نگاه کردم که کالفه اونجا قدم م برگشتم

 

 ..آرشام رومو به طرفش کردم یجد یصدا دنیشن با

 ..اتاقم باهات کار دارم ایردش کن..بعد هم ب یجور هیبرو  --

 ..صبر نکرد جوابشو بدم و ازپله ها باال رفت گهید

 

 

 ..!ه؟یمرد ک نیچه خبره؟!..ا نجایکردم که فرهاد از پشت سرم گفت: دالرام ا ینگاش م داشتم

 ..دمیجد سیو اروم گفتم: رئ برگشتم

 ..!..پس؟یاون مرد نبود شی!..مگه قبال پ؟یچ یعنیفهمم،  ی!..نمدت؟یجد سیتعجب ابروهاشو داد باال و تکرار کرد: رئ با
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 ..شهینم نجای..االن اگمیبهت م میذاریبا هم قرار م رونیروز ب هیش مفصله فرهاد.. هیقض-

 

 یمدت داشتم از ترس و نگران نیشد تو چشمام و گفت: دختر من ا رهیکردم که خ یحرص بازوهامو تو دستاش گرفت..با تعجب نگاش م با

 ..االن بگو یلشده خالصه و یخوام االن بدونم..حت ی!..م؟یذاریبعد باهام قرارم یگیکردم تو م یسکته م

 

 ..رونیب دمیبازومو از تو دستاش کش یاروم به

 ..!؟ یکن یم نیخب فرهاد..تو چت شده؟!..چرا همچ یلیخ-

 ..فقط بهم بگو--

 

 

 ..!بهش بگم؟ یحاال چ ایخدا

 ..بفهمه یزیچ ریو اتفاقات اخ یریخواستم ازموضوع گروگانگ ینم

 ..!گفتم؟ یبهش دروغ م دیبا

 ..شهینم یزیکه چ یخب مصلحت اره

 

 

 نیماش هیکه ..با  رونیکردم..رفتم ب یم هیته دیو با میواسه خونه ندار زیچندتا چ دمیرفتم تو د یخونه وقت یاون شب که تو منو رسوند -

 ..تصادف کردم

 

 ..نگام کرد ینگران با

 ..!دالرام؟ یگیم یدار یتصادف؟!..چ --

 ازیخدمتکار ن هیبه  دمیچند روز که حالم بهتر شد منو اورد خونه ش ..بعد فهم ..بعدمارستانیمنو رسوند ب یدیکه د یمرد نیاره.. ا-

هم بهم نداره قبول  یو کار ستین یادم بد دمی..د ِشتریبودن که بهتر بود..تازه درامدش هم ب یمنصور شی..خب از پیداره..خدمتکار ِ شخص

 ..کردم بمونم

 

 ..!بهت زد؟!..اره؟ اروی نیبر بمونم؟.. همخ یمدت ازت ب نیا یگفت:پس چرا گذاشت تیعصبان با

 ..اره..خودش بود-
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 ..!خدمتکارش؟ یشد یهم ازش طلبکار باش یزیچ هی نکهیا یو به جا--

 ..!بلندتر گفت: اره دالرام؟ و

 

 ..!؟یخواست ینم نویمگه تو هم ستمین یمنصور شیپ گهیشده؟!..فوقش د یاطراف اشاره کردم و اروم گفتم: تو رو خدا ارومتر فرهاد..مگه چ به

 

ازش گذشته بود و با گفته  یاون الاقل سن یکنه..ول یکه باهات چطور رفتار م دمید یچون م یاون مرد کار نکن شیپ گهیخواستم د یاره ..م --

 ..مرد نی..ا یبهت نداره..ول یراحت بود کار المیتو خ یها

 

 ..به پله ها اشاره کرد..متوجه منظورش شدم و

 ..کردم یودرک م شیبود و هم جذاب..نگران هم جوون آرشام

 ..ذاشت یفرهاد برام کم نم یول دمیکه ند یبرادر دوستم داره..محبت برادر هیدونستم مثل  یم

 

 ..گفت ینم یزیو چ دیخند یم یتو جاشو برام پر کرد یعاطفه بود ول یاون که ب یدیگفتم تو مهر برادرمو دزد یهر وقت بهش م ادمهی

 

 ..جام خوبه نجاینداره..مطمئن باش ا یهم کارب نمیا یول -

 ..کن یمن زندگ یتو خونه  ای..دالرام با من ب؟یبرگرد متیاز تصم یخوا ینگام کرد و اروم گفت: هنوزم نم محزون

 

 ..دمیخند

 ..!دکتر؟ یبشم خدمتکار مخصوصت اقا --

 .. یکن یم یاونجا خانم..تو یحرفا بزن نینشنوم از ا گهیاخم چپ چپ نگام کرد و جواب داد: د با

 

 یچقدر پشتم حرف در اوردن..نم یدیموندم د شتی..اون بارم که پییمرد جوون و تنها هی..تو میموضوع بحث کرد نینه فرهاد..قبال هم سر ا -

دونن ما با  یهمه متو خونه ت که باشم  یکنن..ول یشناسه و همه به چشم خدمتکار نگام م ینم یکس نجای..منو اافتهیبه خطر ب تتیخوام موقع

 ..خوام یرو نم یبش تیکنم اذ یکار هی نکهیا گهی..دیبهم کمک کرد یکاف ی..تو به اندازه شهیواسه هر دومون بد م یو اونجور میلیمهم فا

 

 ..دالرام؟!..تو یتیچه اذ--

 ..گنینم نویمردم که ا یفرهاد..ول دونمیکرد و من ادامه دادم: مثل خواهرتم؟..م سکوت
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 .زد ی..داشت صدام مدمیآرشام رو از باال شن یبگه که صدا یزیچ خواست

 

 ..نمتیب یم امیم رمیگ یازش اجازه م یجور هیبرم..اخر هفته  دیمن با-

 ..و سرشو تکون داد دیکش قیعم نفس

 ..کنه اخماش تو هم بود یخواست ازم خداحافظ یم یکردم و وقت شیدم در همراه تا

 

 ..دور و برش نباش ادیت: زو با حرص گف اوردیطاقت ن بازم

 ..که ..خدمتکارشم شهیخنده گفتم: نم با

 ..نسبت بهش ندارم ی..حس خوبیحاال هر چ--

 ..یکرد یهمه سفارش نم نیبودم ا یمنصور شیدکتر؟!..پ یاقا یشد یرتیغ-

 

 ..انداخت و بعد از چند لحظه نگام کرد ریز سرشو

 ..کنه یفرق م نباریکنم ا یحس م یدونم چرا ول ینم --

 ..!کنه؟ یفرق م ینگاش کردم و گفتم: چ گنگ

 ..یخانم ی..مواظب خودت باش دلیچیه--

 ..زدم و سرمو تکون دادم لبخند

 

 ..زنم یدکتر..تو هم مراقب خودت باش..بتونم حتما بهت زنگ م یچشم اقا-

 ..تکون داد و پشتشو بهم کرد سر

 ..خداحافظ--

 ..خدانگهدار-

*************** 

 ..به در زدم یو تقه ا دمیبه لباسم کش یدست هیبودم.. ستادهیتاقش ادر ا پشت

 ..تو ..درو هم پشت سرت ببند ایکه گفت: ب دمیرو شن صداش

 ..ستادمیکارو کردم و وسط اتاق ا نیهم
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 ..نشست شیصندل یبود..اروم برگشت و رو ستادهیاتاقش ا یپنجره  کنار

 ..امشب مهمون دارم --

 ..!اقا؟ ایتم: خانم تکون دادم و گف سرمو

 ..کرد وگفت: خانم یکوتاه مکث

 ..!چکار کنم؟ دیباشه..من با--

 ..نمیتو کارت بب یرادیوا بیخوام ع ی..نمیعمل کن فتیخوام به وظا یفقط م -

 

 

 .. ی..خوب شد گفتهه

 ..حرفا رو تو گوشم تکرار کنه نیا یخواد ه یصد بار م یروز البد

 

 ..؟یدی..فهمیاریخوام بلند اون رو به زبون م یازت جواب م یت: وقتو بلند گف ینگفتم که جد یزیچ

 ..و گفتم:باشه رونیبا حرص دادم ب نفسمو

 ..چشم--

 ..!؟یچ-

 ..بگو چشم--

 

 ..انگار واقعا عقده داره ها کهیپر بال..مرت چشمات

 

 ..چـشـــم-

 ..ستاش دوختکه اخماش رفت تو هم و نگاشو به د« چشم»مسخره گفتم  نینگفتن..همچ قربون

 

 ..برداشت زشیپرونده از رو م هیبلند شد و  شیرو صندل از

 ..تونه کمکت کنه یبتول خانم م یکه داشت یبهت گفتم..هر سوال یرفت گفت:پس فراموش نکن چ یکه به طرف در م یحال در

 

 ..بسته شدن در همونطور که پشتم به در بود اداشو در اوردم و پوزخند زدم یصدا دنیبا شن و
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 ..استیر یعقده  چــــشـــــم

 ..زده خی  ِتیمنه خاک بر سر رو کبر رهیگ یرو برق م همه

*********************** 

 ..بود که تموم شد قهیدق 45و  7کارا رو مو به مو انجام دادم..ساعت  ی همه

 

 ینجوریشال سبک بندازم رو موهام که هم هیدم دا حیموهام نم داشت و ترج یدوش گرفتم..ول هی یتند نیربع وقت داشتم واسه هم هی هنوز

 ..باز بمونن و خشک بشن

 ..خنک نبود..وقتش رو هم نداشتم که خشکشون کنم الیداخل و یهوا خداروشکر

 .. دیسف نیشلوار ج هیباسنم بود و  ریتا ز شیدار سبز روشن که بلند نیبلوز است هی

 ..بهتر بود ینجوریهمزرق و برق بودن.. یکمد ساده و ب یتو یلباسا ی همه

 

 ..تونم لباس فرم رو تحمل کنم ینم گمینداده..هر وقت داد بهش م ریدست لباس فرم هم تو کمد بود که عمرا سمتشون برم...هنوز که بهم گ 2

 ..اصال یبپوشم؟..وا نویدست لباس تنم باشه و هر روز هم هم هی نیصبح تا شب هم از

 ..بول کنهدرخواستمو ق دیخدا کنه اگرم پرس فقط

 

 ..ومدنین یگذشته بود ول 8از  ساعت

اروم تو فضا پخشه..همونطور که بتول خانم  یبا صدا تیال کی..موزدمیچ زیرو که اماده رو م ییرایپذ لیکارامو چک کردم..وسا گهیبار د هی

 ..گفت

 ..میستین لیبود و هم مرغ شکم پر..کوفت جونشون..ما که بخ یهم قرمه سبز شام

 

 ..فرستادم پشت ی..منم با حرص منییافتاد پا یخورد م ینمناکم با هرحرکت من سُر م یو باز گذاشتم و موهاشالم یجلو

 

که تو  هیهمون دختر دمیکه فکر کردم د یبود..کم دهیخانم بود که فوق العاده جلف لباس پوش هیرو اوردن..همراش  فشونیباالخره تشر نکهیا تا

 ..ودمشب دهیکنار آرشام د انیشا یمهمون

 ..تنگ و کوتاه بود یلی..چون خشهیسالگ 13که البد واسه  مانتوش

 ..هم سرخ بود و کوتاه ..همرنگ مانتوش شالش

 ..دنیکش یخودشون روبه رخ م یخوش تراشش به خوب یکه مچ پاها دیسف شلوار
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 ..رفت یبود که رو اعصابم سورتمه م غشیقرمز ِ ج یتق تق یاز همه بدتر کفشا و

 

 ..و بهشون سالم کردمجلو  رفتم

 ..نگاه به سر تا پام انداخت هیبود..آرشام درجواب سالمم فقط سرشو تکون داد و  سادهی تنگه آرشام وا ِدختر

 ..دیجو یلبشو با حرص م یدونم چرا گوشه  ینم نکهیتعجب کرده بود و هم ا دنمیدختره با د یول

 ..خورد..هه همه رو یگریج کیاون مات فی!..ح؟یمگه مرض دار خب

 ..تو چشم بود یادیز ششیارا

 

 

 ..گذاشته بود نیذره ب ریکردم از اونطرفم اون منو ز یم زیزد..منم دختره رو انال یداشت با مشاورش اروم حرف م آرشام

 

 ..که رفت ..آرشام راه افتاد سمت مهمونخونه و دختره هم دنبالش رفت یشکوه یاقا

 ..به اون نشیکتریرو نزد مبل نشست و دختره هم نیرو باالتر آرشام

 ..کردم که صداش توجهمو جلب کرد یم ییرایازش پذ داشتم

 

 ..!؟یکن ینم یمعرف شونویا زمیعز --

 ..و به آرشام نگاه کردم ستادمیا راست

 ..کنه یکار م نجایبهم انداخت و گفت: دالرام از امروز به عنوان خدمتکار مخصوصه من ا ینگاه مین

 ..شد و گفت: اِ.....چه جالب کیسبزش بار یچشما دختره

 

 ..!دم؟یمن نفهم دهیفهم نیجالب بود که ا کجاش

 ..!قهوه؟ ای دیخور یم یبه آرشام گفتم: چا رو

 ..اریتا قهوه ب 2از دختره هم نظر بخواد گفت:  نکهیا بدون

 

 ..نکردم و به جاش سرمو اروم تکون دادم نکارویدونم چرا ا ینم یبگم چشم ول خواستم

 ..تونستم ی.. نمینستم بهش چشم بگم..دست خودم نبود..ولتو ینم
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 ..کالمشون پاره شد یزدن که با ورود من رشته  یو براشون بردم..داشتن حرف م ختمیتا فنجون قهوه ر 2

 

 ..آرشام یرو گرفتم جلو ینیشدم و س خم

خواست فنجونش  یکه آرشام م یو درست وقت نییافتاد پا شونه م سُر خورد و یبود از رو رونیاز موهام که از شال ب یمیکه خم شدم ن نیهم

 ..از موهام نشست رو دستش یرو برداره تره ا

 

 ..باال..منم همزمان نگاهمو دوختم تو چشماش دیبرداشتن فنجون قهوه مکث کرد و نگاهشو کش یبرا

 ..رمیچشمامو بچرخونم و نگامو ازش بگ ایتونستم نگاش نکنم.. ینم یدونم چرا..ول ینم

 

 ..برداشت ینیزودتر به خودش اومد و فنجون رو از تو س اون

 ..رو گرفتم جلوش ینینگاش نکردم و برگشتم سمت دختره و س گهید

 ..داره یبا اخم زل زده تو صورتم و چشم ازم بر نم دمینگاش کردم د یداره که وقت یبا اکراه داره فنجون رو بر م دمید

 ..!چشه؟ گهید نیا وا،

 

 ..د؟یبا من ندار یبرداشت رو به آرشام گفتم: کارشو که  قهوه

 ..یبر یتون ی: نه ..مدیچیارومش تو گوشم پ یصدا و

 ..عقب گرد کردم و برگشتم رفتم تو اشپزخونه یحرف چیه بدون

 ..یو نشستم رو صندل زیرو گذاشتم رو م ینیس

 

 ..پووووووووفـــ

 ..باز کردمو چشمامو چند بار بستم و میشونیگذاشتم رو پ انگشتامو

 ..دیلرز یداره..با هر بار نگاه کردنش تنم م ییچشما عجب

 ..یاز ترس ِ..ول یعنی
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 ..بتول خانم منو به خودم اورد یصدا

 ..!تو فکر دخترم؟ یشده رفت یچ--

 ..دیخسته نباش ی..راستستین یزیروش لبخند زدم: نه چ به

 ..یممنونم مادر..تو هم خسته نباش--

 ..!خورن؟ یام م..ساعت چند شیمرس -

 .. هر وقت اقا دستور بده گهی..د9/5معموال ساعت --

 ..تونم برم تو اتاقم؟ یباشه..پس من م-

 ..باهات نداره برو یاره مادر..اگه اقا کار --

 ..ساعت مونده مین 9/5..هنوز تا رمینگفت..باشه پس من م یزینه چ -

 ..باشه دخترم--

********************* 

 ..خنک ِ شبانه رو استشمام کردم یو هوا ستادمیکم پشت پنجره ا هینداشتم.. یاتاقم کار تو

 ..نداشت یکدوم تموم چیداشتم..ه الیفکر و خ چقدر

 

 ..!دوست دخترش؟ ایباهاش داره؟!..نامزدش ِ  یچه نسبت یعنیآرشام و اون دختره افتادم.. ادی

 ..ازاون لوند بود شتریخوشگل باشه ب نکهیا یجا دختره

 ..موم حرکاتش عشوه و ناز داشتت تو

 ..ایکن یفکر م ییزایدالرام..تو هم به چه چ الیخ یعشوه هاش تونسته آرشام رو بکشونه سمت خودش..اوممممم ب نیبا هم البد

 

 

 .. پشت سرم بستم رهیگ هیموهامو با  نباریا

 ..رهیگ یافتم ناخداگاه خنده م م یاون لحظه که م ادیدونم چرا  ینم

 

 ..دهیشامو چ زیخدمتکارا م ی هیو بق یبتول خانم گفت قبال به کمک مهر یاشپزخونه که کمک کنم ولتو  رفتم

 ..که واقعا جمعشون دوستانه و مهربون بود شاممو خوردم هیبق شیخوردن و منم پ یخودشون م ییشام دونفرشون رو تو تنها اونا

 ..دیجوش یوجه با من نم جیکه به ه یبه جز مهر البته
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 ..با شور و حال ِ خاص خودشون جمعمونو دوستانه کرده بودن هیبق یهم ساکت و اروم بود ول یشکوه یاقا

 ..گفتن یم نطوریسالشون بود.. که البته خودشون ا 25،27،24بودن هر کدوم  نمونیهم ب گهیتا دختر د 3

 

 ..اومد یبودن..ازشون خوشم م یساده و بانمک یدخترا

 ..بودن یزبر و زرنگ یو مهتاب با هم خواهر بودن..دخترا نیبود که مهومهتاب  نیرا،مهیسم اسماشون

 

 .. کنه یم یداره و اونجا زندگ یداریسرا کیکوچ یخونه  هیهم دارن به اسم مش قاسم که ته باغ  داریسرا هیگفت  یخانم م بتول

 

 ..و اون دوتا هم رفتن تو باغ قدم بزنن میجمع کرد زویم هیاز شام به کمک بق بعد

توش بود  کیبشقاب بزرگ ک هیتا فنجون قهوه و  2که  ینیس هیکردم بتول خانم  یکه گذشته بود و من داشتم ظرفا رو مرتب م قهیچند دق هی

 ..دوست داره یشکالت کیتلخ با ک یرو براشون ببر دخترم..اقا قهوه  نایگرفت جلوم و گفت: ا

 

 ..رو ازش گرفتم ینیلبخند س با

 ..افتادمیکردم..شرمنده م من هنوز تو کارم جا ن یخودم اماده ش م نیگفت یخانم..مقربون دستت بتول  --

 ....صبر الزمهیافت ینگو دخترم..باالخره تو هم راه م نویا-

 ..و منظم نبود یانقدر اصول یعنیکردم.. ینم نکارایشدم..اونجا از ا یبودم که خدمتکارش هم حساب م ییاقا هیقبال پرستار  --

 

 ..یریگ یم ادی..تو هم کم کم راه و چاهه کارتو دهیم تیاهم یلیخ زایچ نیدر اقا به ااره ما -

 

 

 ..رونیلبخند سرمو تکون دادم و از اشپزخونه اومدم ب با

 .. رفتم نییبالکن و از پله ها پا یتو زیرو گذاشتم رو م ینیاونجا نبود..س یکس یراست رفتم تو باغ ول هی

 ..اشون قهوه اوردمخواستم بهشون بگم که بر یم

 

 ..دمیدرختا شن یکردم که صداشون رو از ال به ال یاطراف رو نگاه م داشتم

 ..تو اون وضع چشمام گرد شد دنشونیشدم..باد یصدا رو گرفتم و پشت درختا مخف دنبال
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 ..دستاشو دور گردن آرشام حلقه کرده بود و اونم دستش دور کمر دختره بود دختره

 ..ناخواسته اخمام جمع شد یدونم چرا ول ینم

 

 

حس  مییباره که از تنها نیاول یبرا نیتنهام و ا المونی..راستش تو و ِیمسافرته کار گهیمسافرت ..خودش که م رهیروز م 3آرشام پدرم واسه  --

 ..ندارم یخوب

 

 ..ارشام توجهم رو جلب کرد یجد یصدا و

 ..ستین یادیروز مدت زمان ز 3 --

 ..خب یدونم..ول یاره م--

 ..!دا؟یش یبگ یخوا یم یزیچ --

 ..کنه ریینسبت بهم تغ دتیخوام با گفتنش د ینم یخب راستش..دوست دارم بگم..ول --

 ..بگو --

 

..فکر ینباشه دوست پسرم یتو..خب هر چ شیپ امیمدت ب نیا خوادیکه دختره مکث نکرد و گفت: راستش..دلم م« بگو»محکم گفت  یقدر به

 ..ییاصل کار تو یه باشه..البته از نظر من ولداشت یکنم مشکل ینم

 

 ..کردم ارشام قبول نکنه یدادم و خدا خدا م یساکت بود..تو دلم به دختره فحش م ارشام

 ..بهش نداشتم..اَه..نکبت یتحمل کنم..حس خوب نجایدختره رو ا نیتونم وجود ا یکردم نم یم احساس

 

 

 ..تند زدنقلبم شروع کرد به تند  دمیآرشام رو شن یصدا

 ..یمون یم نجایمدت به صورت مهمان ا نیرو برات اماده کنن..ا یپشت یالیو گمینداره..م یباشه..از نظر من مورد --

 ..کرد دیروش تاک ییجورا هیرو محکمتر گفت..انگار « مهمان »  یکردم کلمه  احساس

 

 ..زمیعز یمرســـ یکه گفت: وا دیچیشاد دختره تو گوشم پ یصدا

 ..و ناخداگاه دستامو مشت کردم اوردمیطاقت ن گهیو محکم چسبوند به آرشام که دخودش ر و
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 ..کوچولو از آرشام فاصله گرفت هیمن هر دو به خودشون اومدن و دختره  یتک سرفه  یصدا دنیشن با

 ..شده؟ یگفت: چ یمن دستاشو از دور کمر دختره برداشت و جد دنیبا د اونم

 

 

 ..اه سبزش با اخم من رو هدف گرفته بوددختره نگاه کردم که نگ به

 ..تو بالکن..با اجازه زیم یاوردم..گذاشتم رو کیگفتم: براتون قهوه و ک یآرشام زل زدم و جد یتو چشما باز

 

 ..الیاومدم تو و عیصبر نکردم و سر گهینگاه کوتاه به جفتشون انداختم د هی نکهیبعد از ا و

 ..فس افتادمبودم به نفس ن دهیرو دو ریکل مس چون

 

 ..دمیسرکش یمعطل یو ب رابیش ریگرفتم ز یبرداشتم..تند وانیل هیتو اشپزخونه و  رفتم

 ..!ملتهبم؟ نقدریخدا..چرا ا یوا

 

 ..!شده دخترم چرا صورتت سرخ شده؟ یچ _خانم بتول

 ..دمیرو دو نجایبتول خانم..تا ا ستین یزیچ-

 ..!اوا چرا مادر؟ --

 ..نین زدم..واسه همتو باغ بودن رفتم صداشو -

 ..زمیفنجون قهوه برات بر هی نیبش ایباشه دخترم.. ب--

 

 ..و بتول خانم فنجون قهوه رو جلوم گذاشت یرو صندل نشستم

 ..ممنونم بتول خانم-

 

 ..کرد یبلند کردم و نگاش کردم.. با همون لبخند مهربونش تو صورتم نگاه م سرمو

 ..کرد یو در همون حال هم با اخم به من نگاه م دیکش یرو دستمال م نتای..داشت رو کابمیشدچشم تو چشم  یچرخوندم که با مهر نگامو

 

 ..!!کنه یواسه من پشت چشم نازک م یتنگ کردم که ه نویا یجا یبزرگ نیخونه به ا یتو انگار
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 ..دمینوز وزشو ش یکردم که صدا یو منم داشتم قهوه م رو مزه مزه م رونیخانم از اشپزخونه رفت ب بتول

 

 ..!ه؟یچ نکارایقصدت از ا _یمهر

 ..و نگاش کردم نییتعجب فنجونو اوردم پا با

 ..!کدوم کارا؟-

 

 ..و زل زد تو چشمام ستادی..دست به کمر جلوم انتیزد و دستمالو پرت کرد رو کاب پوزخند

 

 ..!نم؟یب یکورم نم یک کردواسه اقا و بتول خانم رو، ف ینیریهمه خودش نیچپ بن بسته خانم خانما..ا یکوچه عل --

 ..تو رو سننه رمی..گ؟یمن چه بدونم.. خواب نما شد گهید یدادم و گفتم: البد کور لشیپوزخند تحو هیمتقابال  منم

 

 ..تو هم دیکش شتریشد..اخماشو ب یعصبان

گندم رفت حقش بود من  ی..وقتشتریم باز گندم ه یکنم..حت یکار م نجایوقته که ا یلی..من االن خگمیم یبت چ نیخوب گوشاتو وا کن بب --

..مطمئنم یگندمو گرفت یخورد جا یبه توق یو تق یسبز شد الیو نیتو ا یاز کدوم خراب شده ا زیهمه چ یب یدونم تو ینم یول رمیجاشو بگ

چون  یباز کن گهید یجا هیرو  یپهن کرد نجایکه ا یبهتره چتر گمیدارم م یچ نیبب ی..ولیو مخ اقا رو خوب کار گرفت یدار یقصد و غرض

 .. ستیتو ن یجا نجایا

 

 

 ..کرد یم یداشت بزرگتر از دهنش وراج گهید

 ..سادیقدم عقب وا هیبلند شدم که با تعجب  یو از رو صندل زیرو م دمیهوا فنجونمو کوب یب

 ..تو پُر بود کلشیه یاز منم کوتاه تر بود ول قدش

 

 

 ..سادمیجلوش وا نهیدست به سش و  رهیت یقهوه ا یخشم زل زدم تو چشما با

خراب شده چتر پهن کردم و نه با  نیا ی..من نه توگمیم یمن چ نیبب ریحاال تو گوش بگ یکرد اتویکه پر از تحکم بود گفتم: وراج یلحن با

م مثل خودت و  َیکیمنم  یکنم؟!..نه جونم اشتباه گرفت یقصرم و دارم حکومت م نیا یمن ملکه  ی..نکنه فک کردنجایقصد وغرض اومدم ا

 . .!ته؟ی..حالدمتکـــارمبتول خانم..خ
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و اَد اومده منو به عنوان خدمتکار مخصوصش انتخاب کرده که اونم از شانس گَندَم بوده نه از  التونیاقاتون خورده به سر در و یزده و کله  حاال

 ..بخت و اقبال یرو

 ..کنم یندارم..فقط کار خودمو م هیبه تو و بق میندارم و کار هیقض نیهم از ا یدل خوش نیبدون همچ نویا پس

از  ریبمونم..نخ نجاینکن ارزو دارم ا الی..خمیرد زندگ رمیگرده سر کارش منم م یبر م شهیامروز فردا حالش خوب م نیجونتون هم هم گندم

 ..ابونمیامروز بهم بگه برو بشمر سه سر خ نی..همستیخبرا ن نیا

 

 

 ..!خانــــم؟ یمهــــر یتم: گرفتش و گف نهیاروم زدم تخت س و

 ..دمیکنارش رد شدم که صداشو از پشت سرم شن از

 ..تحمل کنم نجایتونم تو رو ا ینم یکی..خدا کنه حرفت راست باشه و گندم زود برگرده..وگرنه من شمیمن خر نم --

 

 ..رو اعصابم بود یادیبه شر و وراش گوش کنم..ز ستادمینا گهید

 ..وسط مَسَطا هوا ورش داشته..هه نیرو ا یکی نیا هیت چ دله منه بدبخ ِدرد

 

 

 ..نگاش نکردم ی..رفتم جلوش ولستادهیخودش تنها جلو پاگرد ا دمیبرم باال که آرشام صدام زد..برگشتم د خواستم

 

 ..نیخوا یم یزیبله..چ-

 ..نشد..نگامو از رو پاهاش اوردم باال و به صورتش نگاه کردم دمیِجز سکوت عا یزیچ

 ..گفت ینم یزیکرد و چ یاخم نگام م با

 ..!بشه ؟ یبهم که چ نیزل بزن سمیجلوتون وا امیب نیصدام زد -

 ..اری..برو مانتو و شالش رو از تو سالن برهیداره م دایش --

 

 

 .. چون آرشام گفته بود مجبور بودم یخانمو انجام بدم؟!..ول یشدم..به من چه که کارا یحرص

قرمزش رو اوردم باال و نگاش کردم..اوه اوه خودشو خفه کرده تو  ی..مانتوستیتو سالن ن دمیو مبل برداشتم..برگشتم دمانتوش رو از ر رفتم

 ..زنه؟!..در همون حد بوش افتضاح بود یعطر به خودش حشره کش م ی..به جادهیهم م یگند یعطر..چه بو
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 ..بامنظور مانتوش از دستم افتاد ایمنظور  یخب حاال برفتم که  یرو هم برداشتم..اروم به طرف در سالن م فشیو ک شال

پام بود که گذاشتم رو مانتو و چند بار با پام روش ضربه زدم و به چپ و راست  یبند یکفش مشک هینبود.. ینگاه به در انداختم کس هی

 ..چوندمیپ

 یاز دستش حرص یدونستم ول یوخته بود خودمم نمبهم فر یتر زمی..حاال چه هرمیتونم بگ یکه دم دستم نبود حال مانتوشو که م خودش

 ..ــــدیبودم شد

 

از پشت  یهر ک دیپوش یکه اگه م یتکونش دادم..قسمت پشتش کامل چروک شده بود جور هیکردم مانتوشو برداشتم  یکه حرصمو خال خوب

 ..دیفهم یم دشید یم

 

 ..و دادم دست آرشام رونیب بردم

 .. نگام کرد مشکوک

 ..!؟یطولش دادچرا انقدر  -

 ..ینجوریکه..هم دیتفاوت جوابشو دادم: طول نکش یمو انداختم باال و ب شونه

 

 

 ..بودن دهیتمرگ رونینگفت رفت سمت در..خانم خانما ب یزیچ گهید

 ..منم پشت سرشم لبخندش اروم اروم محو شد دید یآرشام لبخند زد و وقت دنید با

 ..دیپوش یلب رینکرد..داد دستش اونم با تشکر ز نکارویا یبپوشه ول دایشداره تا  یکردم آرشام مانتوشو نگه م فکر

 

 ..دستش گرفت فشویرو انداخت رو سرش و ک شالش

 ..د یآرشام رو ب و س  یو سرخش رو اورد جلو و گونه  یپروتز یلبا

 ..زمیعز یبهم خوش گذشت آرشام..مشتاقانه منتظرم فردا از راه برسه..با یلیامشب خ--

 ..فقط سرشو تکون داد ارشام و

 

افتاد که سرجاش  دایش یچروک شده  ی..آرشام پشت سرش بود که فکر کنم نگاش به پشت مانتوسادمیجلو افتاد و منم تو بالکن وا دایش

 ..شد بهش رهیو خ ستادیا
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 ..کنه یاخم م شهیهم نیخب ا یکردم..اخماش تو هم بود ول ینگاش م قیبرگشت طرف من و زل زد تو چشمام..دق یهم به اروم بعد

 

..بعد هم بدو از پله ها باال رفتم و وارد اتاقش الیکرد منم عقب عقب رفتم تو و یدادم و همونجور که نگام م لشیتحو یلبخند ژکوند و مامان هی

 ..شدم

 

 ..گرفتن..به نفس نفس افتاده بودم یکه قبل از خواب دوش م شونمیوقت الالش بود و ا اخه

 ..!بهم بگه؟ یزیخدا نکنه چ یوا

 ..دمیبگه منم جوابشو م خب

 ..چطور الو تو الو بودن و داشتن یدیکه بدتره..به هر حال دوست دخترشه مگه ند ینجوریبشه؟!..ا یچ که

 

 

 ..ی..وادمیاتاق که باز شد انگار برق سه فاز منو گرفت که با ترس تو جام پر در

 

 ....انگار تو فکر بودگهینم یزیو چ نهییسرش پا دمینگاش کردم که د دیترد با

کنه منم که سرم اون تو گرم بود  یداره چکار م دمید ینم نیاوردم..در کمد باز بود واسه هم رونیسمت کمد لباساش و حوله ش رو ب رفتم

نباشه حتما جن ِ..از  اگه خون آشام نیخدا..ا ایکنه.. یبا اخم داره منو نگاه م نهیداده به کمد و دست به س هیتک دمیکه درو بستم د نیهم یول

 ..و حوله شو بغل کردم دمیکش فیخف غیج هیترس 

 

 ..می..ترسوند؟یکن یچـ..چکار م-

 ..دیبرق از چشما و کله و همه جام پر نباریب ر ه ن ه ش که ا ینگام افتاد به باال تنه  و

 ..!در اورررررد؟ راهنشویپ یک نیا

 

کله م داغ کرده و صورتم سرخ شده باعث شد چشمامو ببندم و  نکهیش..حس ا نهیبازو و س یارو عضله ه دیچرخ یباال رفته نگام م یابروها با

 .. صورتمو برگردونم..خاک به سرم

 ..داشت یبودم..برام تازگ دهیند کیمرد رو از نزد هی یب ر ه ن ه  کلیحاال ه تا

 

 ..یعسل زیرخم طرفش بود و نگام به تخت و م مین

http://iran-paper.ir/


 

iran-paper.ir 

 ..!؟یاون کارو کرد ادیش یگفت: تو با مانتو یجد

 ..شهینم دمیسوالش هول شدم..خواستم نگاش کنم که د نیا با

 

 ..!بود؟ شیزیبه من من کردن افتاده بودم گفتم:نـ..نه..مگه مانتوشون چ ییجورا هیکه  یحال در

 ..رونیم بزنه ب نهیکم مونده بود از سقلب وامونده هم  نیانداختم..ا ریسرمو ز سادمیرخ بهش وا میکه چشمام گرد شد..باز ن ستادیجلوم ا اومد

 

 ..پشتش..نگو که کار تو نبوده..چون مطمئنم یپس اون چروک ها --

 ..ارهینامزدش که نبوده بخواد جوش ب ایمثال؟!..زن  شهیم یکردم..خب حاال کرده باشم چ سکوت

 

 ..طرف خودش دیدفعه با خشونت بازومو گرفت و منو کش هیزدم که  یتو دلم با خودم حرف م داشتم

 .. فرود اومد شیعضالن ی نهیاز دستام ول شد و افتاد جلو پامون وکف دستام رو پوست برنزه و س حوله

 ..شهیم منفجر م نهیکردم هران تو س یبرام نمونده بود..حس م یقلب گهی..درونیزد ب یداشت از حدقه م چشمام

 

 

زنم زل بزن تو  یدارم باهات حرف م یکم تکونم داد و سرم داد زد: وقتبود و فکش منقبض شده بود..مح رهیکه تو چشمام خ ینیح در

 ..از من ریزنم مخاطبم توجهش به هرکجا باشه غ یحرف م یبا کس یوقت ادیخوشم نم چیچشمام..ه

 

ش  نهیس یقفسه و منگ بودم.. جی..گ گهیم یداره چ دمیفهم یش بردارم چون بدجور تنم داغ شده بود..اصال نم نهیدستمو از رو س خواستم

 ..کردم یپوست دستم حس م ریداغ بود و ضربان قلبش رو ز

 

 ..تیعصبان یو من از ترس به نفس نفس افتاده بودم و اون از رو میهم زل زده بود یچشما تو

 ..حرکت سر جام مونده بودم یهمون خشونت بازومو ول کرد و پشت به من به طرف حموم رفت..منم ب با

 

 ..و اون موقع بود که تازه به خودم اومدم دمیمتر پر شیحکم بست من تو جام شکه در حمومو م اون

 ..اوردم و گذاشتم رو تخت رونیاز تو کمد ب گهید یحوله  هی یکنم..هول هولک یدارم چکار م دمیفهم یشد؟!..نم یدفعه چ هی

 ..کرد یتنش م نویا یدونستم تو حموم حوله داره ول یم
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 ..که فوق العاده بودن ایو بعض دمیرو بو کش کشونیبه  کیشده بود.. دهیچ نهیا زیم یرو فیش که ردادکلن یها شهیطرف ش رفتم

 

 ..که منو انداخته بود رو پشتش و یشد..مثل اون شب یحالم داشت عوض م باز

 ..ایکرد؟!..واسه جلب توجه  یاز ادکلن م ح ر ک استفاده م چرا

 

 ..یعنی.اوه..دفعه تو سرم اومد خشکم زد. هیکه  یبافکر

 ..و نجایکششون ا یکنه و م یادکلنا دخترا رو جذب خودش م نیکمکه ا به

 ..مردا باشه پیت نیاز ا ادیبهش نم یول

 ..کنه ینم نکارایکامال مشخصه از ا دمیکه امشب ازش تو باغ د یخودم دادم و تو دلم گفتم: اره با کار لیپوزخند تحو هی نهیتو همون ا از

 

 

 ..ازش خوشم اومده بود..البد چون م ح ر ک ه یلیخب بوش که محشر بود..الاقل من که خ ی..ولزیادکلن رو انداختم رو م ی شهیحرص ش با

 

هم داشت..حق با بتول خانم بود  یی..عجب بو ِاسیهمون عطر گل  دمیبرداشتم و بوش کردم د یبود که وقت زیشکل رو م یمکعب ی شهیش هی

 ..بو معرکه ست نیا

 

 ..طرف تختش زدم شتریاتاق و ب یاچند ج به

 ..!داشت؟ یخاص لیدل یعنیبو رو استشمام کنه؟!.. نیدوست داره هر شب ا یچ واسه

 .. رونیب ادیصبر نکردم ب گهید

*********************** 

 ..و چشمام بسته ست دمیتخت دراز کش یاتاقم رو تو

اتاق کنارم نشسته چشمام کامل  کیتار مهین یکه تو فضا هیسا هی دنیکنم..با د یمو خاص چشمامو باز  رینظ یب یبو هیدفعه با استشمام ِ  هی

 ..شهیباز م

 

 ..!کنم؟ ینم یسمتم..چرا کار ادیکنم..دوست دارم که ب ینم یو من حرکت شهیم کمینزد هیزنم..سا یبه روش لبخند م یدونم چرا ول ینم
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..دستاش دور بدنم احاطه شهیصورتم خم م یو اون رو شهیکشم..چشمام خمارم یهام م هیمطبوع رو به رو یو من اون بو نییپا ارهیم صورتشو

که به تن دارم حرارت بدنش رو  یریلباس حر یو من از رو دهی..منو تو اغوشش فشار مرهیگ یمردونه ش م یبازوها نیو منو محکم ب شهیم

 ..کنم یکامل حس م

 

دوست دارم اون ادامه بده..چشمام بسته ست و دستام  یکنم ول ینم یب و س ه..کار یکشه و منو م یرو نوازشگرانه به صورتم م صورتش

 ..دورکمرش حلقه شده

 

مملو از  یکنم به درون کوره ا یکشه..اغوشش سوزانه و من حس م یم شیتب دار و پر حرارته که درونم رو به ات یو س ه هاش به قدر ب

 ..شمیم دهیاتش کش

 ..من هم بلند شده یاه و ناله  یوبا هر ب و س ه ش صدا شهیم شتریبگرما لحظه به لحظه داره  نیا

 

و حواسم  شهیفراموشم م نمونیاتفاقاته ب یانگار همه  دنشیکنه که با د یکنم و همزمان اون هم سرش رو بلند م یخمارم رو باز م یچشما

 ..شهیجمع م

 .. منه یکه بر لب داره محو چشما یلبخند کج با

 ..م :نــــــــــهزن یترس داد م با

 

 

 ..کهیتار یکنم..ول یبه اطراف اتاق نگاه م ادیکه نفسم به زور باال م یو با ترس در حال نمیش یاز عرق تو جام م سیخ

 ..ستیتو اتاق ن یکس یکنم ول یچراغ خواب کنار تختمو روشن م لرزون

 ..خدا یدادم..وا رونیحبس شده م رو ب نفس

 یکنار تختم بود کم وانیل یکه تو یو از اب دمیکش قینفس عم هیزد.. یقلبم گذاشتم که تند تند م یتمو روبود؟!..دس یچه خواب گهید نیا

 ..خوردم

 

 .. به پشت پرت کردم رو تخت خودمو

 ..پووووووفـــــــ

 ..!د؟ یب و س  یبود؟!..چرا اون مرد..چرا آرشام؟!..چرا اون داشت منو م یچه خواب نیا ایخدا
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اغوشش رو  یدستاش رو تنم مونده بود و گرم ی..تنم هنوز داغ بود..انگار جادمیکه تنم بود رو تو خواب د یلباس نی..همدمیبدنم دست کش به

 ..پوستم جا مونده بود

 

 ..به در افتاد..ناخداگاه از رو تخت بلند شدم و بدو رفتم پشت در..با ترس قفلشو چک کردم..خداروشکر هنوز قفل بود نگام

 ..شده بودم یجور هیکردم و  یفکر م دمیکه تو خواب د یرگشتم تو تخت..هنوز داشتم به اون صحنه اب یحال یب با

 .. چشمام رو هم افتاد و یک دمینفهم که

 ..برد خوابم

******************** 

 

 « آرشام »

 

 

 عیسر انیشا یشماره  دنید..با دزنگ خور میکردم که گوش یم یاز اجناس رو بررس یسر کی لیتحو یشرکت بودم و داشتم برگه  یتو

 ..جواب دادم

 

 ..یبکن نکارویا دیتو با گمیبهت م یچ نیبزنم گفت: آرشام بب یبذاره حرف نکهیا بدون

 ..کرد یزد و اصرار م یسوم بود که زنگ م یدفعه  قایتماس دق نیدادم..چرا دست بردار نبود؟!..امروز با ا رونیب یرو عصب نفسم

 

 ..تونم یگفتم که نم انیشا-

 .. یهست یحرفه ا هیتونم؟!..تو  یکه نم یچ یعنیزد:  داد

 ..و..کشتن ِ اون ینه تو بچه دزد یول میاره حرفه ا-

شد رو کشت ککشم  یمن که دست راستم محسوب م یاز مردا یکی.. ِیدشمن ِ من..اون طرف منصور یحرومزاده ست..بچه  هیاون بچه  --

 ..دهتاوانش رو پس ب دی..حاال بادینگز

 

 ..!؟یریساله رو بگ 13 یبچه  هیجون  یخوا یدست راست م هی!..به خاطر ان؟یشا یگیم یچ یفهم یم چیگفتم: ه یخشم کنترل شده ا با

که گفتم رو انجام بده..اصال  یکار نینباشه پسر..فقط هم تی..تو کار ستیمسئله وسط ن نیتونم ازش بگذرم..فقط ا یاون به من زخم زده..نم --

 ..تهیمامور هی نمین افکر ک
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انجام  نکارویمونم..گفتم ا یم رمیکه قاطعانه بگ یمیمن سر تصم یدون یخوب م یلی..خودت هم خیدیهدر م یخود یوقتتو ب یدار انیشا -

 ..و بس نی..همدمینم

 

و با ذهن و  یآرشام..تو تا االن ادم کشت گمیبهت م یچ نیبب ینکن..منم ادم کم ندارم واسه انجام دادنش..ول نکارویخب ا یلیزد: خ ادیفر بلندتر

 یم یچیقول و قرارات و از دستوراتم سرپ ریز یزن یم یحاال دار ی..ولیمعامالته منو به نحو احسنت انجام بد یدست اولت تونست یها دهیا

 ..یکن

 

از  شیکیونابود کردم که  ستینفر رو ن 3فقط  یول شتمیهمه سال پ نیکرده بودن..ا انتیکه بهم خ ییرو؟!..کسا ایک یاره من ادم کشتم ول-

 ..پشت بهم خنجر زده بود

به هدف  رشیکرد که ت کیخونه م بهم شل یداد ..که اخرش هم جلو یدم تکون م گهید یکیهم سرش تو اخور ِ من بود واسه  یکی اون

 ..ذاشتم یزنده م دیرو نبا یادم نینخورد..چن

کرد..به تو چون دوست دخترت رو ازت قاپ زد و عکساش رو تو استخر با اون  انتیما خ یدوادم به هر  نیبود و ا ادیسوم هم که شه نفر

 ..ارزش ندارن یزیدستات واسه ت پش ریکه ز یقبول دار شتریکرد تو منو ب یهم قصد جونم رو کرده بود..فکر م نی..به من چون ایدید

 

 یدو رو به جونه هم بنداز نیو ا یاتاق حبس کن هیبودن که اگه دو نفر رو تو  مردن قهینفر ال 3 نیرو نکشتم..ا ی..من هر ادمان؟یشا ینیب یم

شون به کل  هیاون دو قض یبود که به تو داشتم ول ینیکارو کردم..نفر سوم د نیبکشه..منم هم دینجات جونش نفر مقابلش رو با یهر کدوم برا

 ..ستیآرشام ن یتو حرفه  نی!..اساله رو بکشم؟ 13 یپسر بچه  هی یخوا یکرد..حاال ازم م یم رقف

 

 ..یخوا ی..چون خودت نمیرس ینم ییدونستم تو به جا یپسر..از اول هم م یکردم انقدر ترسو باش یفکر نم --

 

 زیبرام از هر چ نیا میزندگ یکه االن هستم رو قبول دارم .. تو ینیهم ی..ولدمینرس ییزدم: اره من به جا ادیفر تیو با عصبان اوردمین طاقت

 ..مهمتره

 ..یخواستم نشد یکه من م یاون ی..ولیتو گناهکار شد--

 

 

 ..هم تماس رو قطع کرد بعد

 ..طرف افتاد کیو هر تکه ش  واریرو پرت کردم سمت د میبودم که گوش یعصبان یقدر به

 ..دستام گرفتم و فشردم نیرو ب سرم

 ..دمیکثافت..رذل تر از تو به عمرم ند انیشا
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 ..پسر بچه رو بکشمتونستم اون  ینم

 ..مینداشت یقرار نیاول چن از

 ..بهش ادا کردم نموید یکاف یخالص کنم..به اندازه  انیگاهه شا یگاه و ب یها تیکم کم خودمو از شر مامور دیکردم با یم حس

 ..وقتشه تمومش کنم گهید

 

*********************** 

 « دالرام »

 

 ..اومد یخونه.. ول ادیکردم واسه ناهار ب یبود و فکر نم ظهر

 ..نچسب چمدون به دست همراش بود ینبود و اون دختره  تنها

 

 ..ستادیهم چمدونشو ول کرد و کنارش ا دایدر و سالم کردم..آرشام فقط سرشو تکون داد و ش یجلو رفتم

 .. افتادم و شبمیخواب د ادی..  دییپا یآرشام رو م یچشم ریز نگام

 ..تنم گرم شد ناخداگاه

 

 ..بود دایصداش به خودم اومدم..صورتش رو به ش دنیشن با

 ..؟یپشت یالیو یریاالن م --

 ..االن برم بهتره گهیاره د-

 ..ارهیاز خدمتکارا چمدونتو ب یکی گمیخب م اریبس--

 

 نمی..مگه اارهیه بدختر نیبده ا هیچه کار زدلمیگفت: خب عز یمن زووم کرد و با لحن حرص درار یکردش رو، رو شیسبز ِ ارا یچشما دایش

 ..!ست؟یخدمتکار ن

 ..در اومد کشونیریک،تیریت یدستمو مشت کردم و فشار دادم که صدا یانگشتا نیهمچ

 

 ..نیممکنه بزنه زم نهیتونه..چمدون سنگ یگفت: دالرام نم دایبه من انداخت که اخمام تو هم بود و رو به ش ینگاه مین آرشام
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 ..کهیزن نیچمدونه مزخرفه ا ایگفت  نویواسه خاطره من ا دمی.نفهمدادنت. حیخاک تو سرت با توض یعنی

 ..زترنیکه معلومه خانم واسشون عز نی..خب اهه

 

 ..شد زونیآرشام او یهم دور برداشت وبا لبخند به بازو دایش

 ..لش کنهو بهش هم سفارش کن حتما با دقت حم ارهیب گهید یکی..حواسم نبود..پس لطفا بده  زمیعز یگیاوه راست م--

 ..یگوشه من رو به سالن داد زد: مهر خینگفت و در عوض ب یزیچ آرشام

 ..نفس زنون اومد جلو در یکه مهر دیلحظه طول کش چند

 ..بله اقا--

 ..مش قاسم خونه ست؟ --

 ..بله اقا خونه ست --

 ..ادیب عیبرو صداش بزن بگو سر --

 ..چشم اقا --

 

 

 ..یریکبیا یبود..دختره  نیواسم سنگ دایاون دوتا دوختم..نگاهه شو منم نگامو به  دیبه طرف باغ دو و

 ..کارا برسم ی هیبه بق رمیلب به آرشام گفتم: من م ریز

 ..نگام کرد وسرشو تکون داد میمستق

 

 ..باشم فتهیاون خودش کهیدوست هم نداشتم نزد ینداشتم ول یکردم بهشون و رفتم تو..کار پشتمو

 ..اومد یصداش حرصم در م دنیوبا شنشدم  یم یعصبان دنشید از

 

 ..!م؟یَنجوریدر مقابلش ا چرا

 ..ستمین ینجوریا ینسبت به مهر ادیدختر بدم م نیانقدر که از ا یحت

 ..!بشم؟ جیبود که باعث شده خودمم گ یچ لشیدل

********************* 

 ..زونیاو یغذا بخوره..دختره  زدلشیتا به قول خودش کنار عز نطرفیاومد ا یشد م یوقت ناهار و شام که م یبود ول یپشت یالیتو و دایش
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 ..!اد؟یتونه از پس کارات بر ب یم ی.. مطمئنزمیجوونه عز یلیدختر خ نیگفت: ا دمیکردم که شن یجمع م زویشامشونو خوردن داشتم م یوقت

 ..شد رو صورتش دهیداشتم نگامم کش یآرشام رو بر م یکه داشتم بشقاب ِ جلو ینیح در

گوشم  یکه بشقاب رو برداشتم صداش با تحکم تو یشدم..و زمان یحال هی دمیخودم د یرو کینزد یرو از اون فاصله  مشینگاه مستق یوقت

 ..دیچیپ

 

 ..کردم یوقت انتخابش نم چیاگه مطمئن نبودم ه --

 ..دیچیدستم تو سالن پ یبرخوردش با بشقاب تو یکه صدا دیبشقاب تو دستم لرز و

 ..یگفت؟!..خودتو جمع کن دل یشدم؟!..مگه چهول  چرا

 

 ..نگاه کردم که واسه م پشت چشم نازک کرد دایش به

 ..هیانگار دست و پا چلفت ییجورا هیاخه  --

 ..رو که برداشته بودم محکم با بهانه زدم رو بشقابا..کثافت وانشیل

 

 ..!چطور؟ --

 ..جوابش رو با عشوه داد دایآرشام بود که ش یصدا نیا

 ..دختره نیا یول دهیسر و صدا کارشو انجام م یخدمتکاره کار بلد ب هیکوبه بهم؟.. یرو م وانایکه چطور بشقابا و ل زمیعز ینیب یمگه نم --

 ..گفت که خودمم چندشم شد..پوزخند زد و زل زد تو چشمام یرو جور دختره

 ..چکار کنه دیدونه با یانگارنم--

 

 

 نهویگوشش ع ریبخوابونم ز دهیکش هی ای!..نه اصال فحشش بدم..ره؟یبگ شیخالدونش ات هایبارش کنم تا ف کهیت هیخداااااااا..جوابشو بدم؟!.. یا

 ..!نـــه؟ ایبخوابه  شمیکنم ات یکار هی دی..باالخره باادیحال ب گرمیج نیوارهمچید نهیبچسبه س خیتا ب خیباطل شده ب یروزنامه 

 

 ..آرشام با اخم نگام کرد که انگار دستمو خوند یبارش کنم ول یزیچ هینود دهنم باز شد که  ی قهیدق

 ..یایهمرام ب یتون یم یخوا یقدم بزنم..اگر م رونیخوام ب ی..مدایبحث رو تمومش کن ش نیمن، اون گفت: ا یجا به
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 ..ق زدتا بناگوش در رفت و چشماش بر ششین دایش یداشت..ول شیشونیپ یرو هم رو یشگیبود و اون اخم هم یجد لحنش

 ..شد یرفت و جاشون قرمز م یبلندم کف دستم فرو م یکردم و ناخنا ی..مرتب انگشتامو مشت مرونیو از سالن اومدم ب اوردمیطاقت ن گهید

 

راست به طرف باغ  کیو  رونیشم..دست تو دست هم اومدن ب خکوبیباعث شد سرجام م دایش یقهقهه  یاز پله ها برم باال که صدا خواستم

 ..رفتن

 دیکش یشعله م تیخشم و عصبان میخاکستر یمن که تو چشما دنینگاهشو چرخوند و با د دایش رونیخواستن از در برن ب یاخر وقت ی لحظه

 ..شد لیتبد ظیپوزخند ِ غل هیلبخندش به 

 

 ..!؟یزن یواسه من پوزخند م یـــریکبیا

 ..!؟یکن یم یلبررو انتخاب کرده د مونیم نیآرشام که خاک تو سرش کنن اومده ا واسه

 ..یدل گنی..به من میطرف یکنم با ک یم تیحال

 ..یفرار کن الیو نیو داد از ا غیکنم با ج یشرم..کار یب کثافته

 

 ..رمیخودمو بگ یتونستم جلو ینم گهیامشبش د یاومد..با حرفا یاول که ازش خوشم نم از

 ..دمینشونش م یکرد ول یفرض م کیکوچ منو

 

*********************** 

 ..دمیکه بتول خانم رو د رونیرفتم ب یم الیبه دست داشتم از و ملحفه

 ..بود وهیظرف م هیدستش  تو

 

 ..!دخترم؟ یریکجا م--

 .. یپشت الیو رمی..دارم منجامیجا..هم چیاوممم..ه-

 ..!؟یبر یم یملحفه واسه چ--

 ..رو عوض کنم داخانمیتخت ش یاقا گفت که ملحفه  یعنیآرشام.. -

 ..برم یم وهیه دخترم برو..منم دارم براشون مباش--

 

 ..!ال؟یو یکیهست که بتونم از اونجا زودتر برم تو اون  یدر اصل نیاز ا ریبه غ یا گهیبتول خانم در د -
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 ..کترهیدر تو اشپزخونه هست..از اونجا نزد هیچرا مادر --

 

 ..لبخند زدم یخوشحال با

 ..کجا رفتم نیباهام کار داشت نگ ایاگه اقا گفت من کجام  یزیچ هی..فقط نیکارمو راحت کرد یمرس یوا-

 ..!چرا دخترم؟ --

 ..رو نکردم نکارایکنه چرا زودتر ا یچون بعدش سرم غرغر م -

 

 ..لباش سرشو اروم تکون داد یلبخند مهربون به رو هی با

 ..یتو اتاقت گمیم ییباشه دخترم..برو به کارت برس..اگه گفت کجا --

 ..به خدا نیگُل یلی..خیمرســــ -

 

 ..خنده ش بلند شد یکه صدا دمیبوس طنتیگونه ش رو با ش و

 ..شهیقربونه تو دختر..من برم که االن صداش بلند م--

 .. باشه-

 

 

 ..شدم یپشت یالیراحت وارد و یلیبا بتول خانم بود..از اون در خ حق

 ..از اتاقا و اون دوتا هم رفتن تو اشپزخونه منم بدو از پله ها رفتم باال یکیو رفت ت شونیکی یدو تا خدمتکار اونجا نبود که وقت یکیجز  یکس

 

 ..داستیکه چمدونش باشه اونجا البد اتاقه ش یکنم..خب تو هر اتاق دایتونستم اتاقشو پ یم

 ..چمدونش کنار تخته دمیاون نبود..اما در دومو که باز کردم د یاول رو باز کردم ول در

 

 ..دست به کار شدم عیزدم و رفتم تو اتاق..درو پشت سرم بستم و سر یطانیلبخند ش هی

 ..فروووووو بره دیکه با ییرو تخت درست جا ختمیتا بس بود ..ر 5اوردم.. رونیپونز رو ب یشلوارم جعبه  بیتو ج از

 ..رهیپونزا رو بگ یرو تخت که رو دمینازک رو کش یهم ملحفه  بعد
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 ..نهیا زیبرش داشتم و گذاشتم رو م واریاز رو د عیتخت نصب بود..سر یبرجسته که باالپوستر نقش  هیافتاد به  چشمم

بود  ی..چون کاغذمیکرد ینصب م واریپوستر رو د میشد گفت که مثال داشت یم یبهانه ا هیشد به  یهم بعد متوجه پونزا م یاگه کس ینجوریا

 ..داشت اجیپس به پونز احت

 

 

 ..از تخت نیا خب

خورد رفت  زیشکوندم..ل شویکی یکنار تخت رو اوردم جلو و تو سمت راست یابر ییسارافنم در اوردم..دمپا بیم مرغا رو از تو جتخ کیپالست

 ..شهیمعلوم نم ینجوریا گهیکه بسته بود..خوبه د ییدمپا یجلو

 

 ..ش رو شکستم تو اون گهید یکیتو حمومش رو هم درشو باز کردم و  یشامپو

 ..تموم شد گهید خب

 

 ..ارمیحالشو جا م یکنه منم لفظ تمیاذ یاگه بخواد لفظ نباریا

 ..واسه شروع بد نبود نمیا یول

******************* 

 ..!؟یکن یچکار م نجایاز پشت سر گفت: ا یکیکه  الیو یکیرفتم طرفه اون  یو رو انگشت پام استه استه م رونیاومدم ب الیلبخند از در و با

 

 ..خدا مردم یمو گذاشتم رو قلبم..وابرگشتم و دست غیج با

 ..!نکنه بفهمه؟ یکه تنها بود و چند قدم باهام فاصله داشت ترس افتاد تو جونم..وا دنشید با

 

 ..س..سالم-

 ..م دهیابروشو با تعجب داد باال و زل زد تو صورته رنگ پر یتا هیموقِعَم  یسالم ب دنیکاشتم..با شن طیتو سرم خ خاک

 

 ..مجسمه سر جام خشک شده بودم نیشد ومنم ع کینزد به قدم بهم قدم

 ..!؟یچکار داشت نجایا ینگفت --

 ..خوردم یداشتم هوا م ینجوری.. هم یچی..هـیه-

 ..؟یخواست یم ی..چرونیب یکه اومد دمی..دیبود الیو یکیتو اون --
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 ..به من من افتاده بودم یکردم ول ینگاش نم نکهیو منم با ا سادیوا جلوم

 

از رو  نیزدم..باور کن یپشت الیسر تو و هی..منم رفتم نجایکه گذرم افتاد به ا رونیب امیخب اره..تو اتاقم بودم..حوصله م سر رفته بود..گفتم بخـ..-

 ..بود..وگرنه یکنجکاو

 ..خب بس کن..برو تو اتاقت یلیخ--

 

 ..رفتم تو اشپزخونه یچشم بلند گفتم و از همون در پشت هیخواسته  ازخدا

 ..رکنهیخدا بخ یوا

 ..فهمه یبودم م مطمئن

********************** 

 ..و از همون راه اشپزخونه رفتم تو باغ رونیبرقا خاموش شد از اتاقم زدم ب یهمه  یوقت نیتونستم اون صحنه رو از دست بدم..واسه هم ینم

 ..ونطرف بودنداشتن..آرشام هم ا دنیهنوز روشن بود..انگار قصد خواب الیو یکیاون  یبرقا

 

 هینگه داشتم که تونستم  زیانقدر تمرکز کردم و گوشامو ت گهیاومد..چون از پنجره دور بودن..د ی..صداشون واضح نمسادمیپنجره فالگوش وا ریز

 ..بشنوم ییزایچ

 

 ..تر رهیدرجه ت ،دویکی یشلوار به همون رنگ ول هیتنش بود و یکوتاه خاکستر نیبلوز است هیرو کاناپه نشستن..آرشام  دمید دمیکش سرک

 ..افتاده بود رونیش ب نهیس یبلوزش باز وقفسه  یباال یاز دکمه ها دوتا

 .. کاناپه یاز هم باز کرده و گذاشته بود باال دستاشو

 

بلوندشو با  یبندش باز بود ..موها یساتن تنش بود که شنلش روانداخته بود روش ول یلباس خواب سرمه ا هیهم تو بغلش لم داده بود.. دایش

 ..داد و به صورت غرق در اخم آرشام زل زده بود یو تاب م چیانگشته اشاره ش پ

 

بهم دست داد..تو صورتش نگاه  یحال هیکارش  نیگوشش زبون زد..آرشام سرشو باال گرفت که با ا یبه گوش آرشام چسبوند و به الله  لباشو

 ..شد دهیدر هم کش شتریکردم که چشماش بسته شد و اخماش ب

 

 ..خوابم افتادم..نگاهش کردم ادی ناخداگاه
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 ............. تو خواب من شبیرفت و د یم نییباال و پا یجانیمردونه ش که االن با چه ه ی نهیس یقفسه  به

 

..هوا دمیپشت سر هم کش قیشد..سرمو خم کردم و چندتا نفس عم یکردم تنم گُر گرفته و با هر بار نگاه کردن بهش حالم دگرگون م حس

 ..بودم شیات یو هم درون گلوله  رونیهم از ب یخنک بود ول

 

 ..داد یفکرکردن بهش هم ازارم م یخودم گفتم البد تو حال وهوله خودشونن..حت شی..پ دمیرو شن دایش یصدا

 ..هدیرو تو دستش گرفته و داره فشار م دایآرشام مچ ش دمیو با اخم سرمو بلند کردم که د دیلرز یو پام م دست

 ..!کرد؟ یناله م دایش نیواسه ا یعنیتعجب زل زدم بهشون.. با

 

 

لب گفت که  ریز یزیچ هیآرشام قفل کرد و  ی نهیهم تند از پشت بغلش کرد..دستاشو رو س دایکه ش ستادیاز کنارش بلند شد و ا آرشام

 ..دمینشن

 ..بلند بود به گوشم خورد ییجورا هیآرشام چون  یصدا یول

 ..که بخوابم رمی..مدایخسته م ش --

 

 ..برنگشت یول ستادیصداش زد..آرشام ا دایبود که ش یش برداشت..قدم اول به دوم نهیحرکت دستاشو از رو س هیبعد با  و

 

 ..ترسم ی..منم که تنهام..میبزرگ نیبه ا یالی!..و؟یبمون نجایا شهیآرشام م _دایش

 .. به طرفش قدم برداشت دایبرگشت و نگاش کرد..ش آرشام

آرشام و منم گوشمو  یسبزش زل زد تو چشما ی..با چشماستادی..جلوش ادیکش یهر چه تمامتر به هم م یخوش تراشش رو با لوند یپاها

تا بتونم نگاشون کنم..سخت نبود  دمیکش یکم م هیگردنمو  دیبا نمشونیخواستم بب یچسبوندم به پنجره که البته من پشت پرده بودم و اگه م

 ..دمش یخسته م یول

 

کنم  یبرام نداره..پس خواهش م یبا اونجا فرق گهیکه د ینمون شمیهم اگه تو پ نجایخواستم تنها باشم..ا یمن تو خونمون نموندم چون نم --

 ..زمیبمون عز

 

 ..کنه یم یتو هم..تابلو ِ داره نقش باز دمیتو صداش ناز داشت که چندشم شد و اخمامو کش یقدر به

 ..کرد ینگاش م یبود و با لوند ختهیهم تو چشماش التماس ر دایزد..ش ینم یو حرفسکوت کرده بود  آرشام

http://iran-paper.ir/


 

iran-paper.ir 

 

 ..آرشام یگذاشت رو بازوها دستاشو

 ..!زم؟یعز یمون یم--

 

 

 ..ینه لعنت بگو

 ..برو به درک بگو

 ..!؟ییتنها ای یترس یبه من چه که م بگو

 ..سوسمار نمون ی کهیزن نیا شهیپ یبکـــن ول یکن یم یغلط هر

 

 

 ..هستم ییخب من تو اتاق رو به رو یلیخ _آرشام

 ..خواد در شه یمارمولک جونش م نیکنه..واسه ا ی..فقط واسه من اخم و تَخم مپوووووفـــــــــ

 

 ..با شوق خودشو چسبوند به آرشام و تو اغوشش فرو رفت دایش

 ..زمیعز ی..مرســــی..مرســیمرس یوا--

 

 ..باال..خاک تو سر جفتتون کنن یرد طبقه ب دیهم آرشام و با خودش کش بعد

 ..یخرک یهمه ناز و عشوه  نیرو واسه ا دایش

 ..هم واسه..واسه آرشام

 ..!؟ی!..ه و س باز؟یچ واسه

 ..!؟ییتو اتاق رو به رو رمیخواست باهاش باشه چرا گفت م یاگه م خب

 ..!بگذره؟ ادیواسه ش م شترمرغ نیکه ا یهمه ناز و غمزه ا نیتونه از ا یخره..مگه م لمشهیف خب

 

 ..رفت یهمونم راه م نی..تازه عیروناش افتادم..عجب شباهت ادیشترمرغ  گفتم

 ..واسه خودما می ادما به جک و جونور استاد ِهیتو تشب من
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 ..نییپا ادیه ها مکنه و از پل یو داد م غیداره ج دمیکه د دیربع کش کیاز رو نرفتم..منتظر بودم ..که حدودا  یکم سردم شده بود ول هی

 ..بود دهیشنل تنش نبود و ب ا س ن ش رو با دست چسب گهید

 

 ..بخوره زیبود ل کیبود و چند بار نزد یکرد که کف پاهاش تخم مرغ یزدم کار پونزا باشه..با چندش به پاهاش نگاه م یم حدس

 ..افتاده بود رو شونه هاش شونیبلوندش هم پر یمُضحک شده بود..موها یلیش خ افهی..قدمیدهنم و خند یمحکم گرفتم جلو دستمو

 

 ..ستادیبلند کنارش ا یو با قدما نییبه سرعت اومد پا آرشام

 ..!؟یزن یشده؟! چرا داد م یچ --

 

ََِِه ه ه هامم پر از تخم مرغ بود..اََِ ییرو تخته من پونز انداخته آرشام؟!..دمپا یگفت: ک هیگر ریدادم هران بزنه ز یکه امکان م ییبا صدا دایش

 ..ه

 ..زد یکه گرمش شده بود با دست خودشو باد م یپرت کرد رو مبل و در حال خودشو

 ..هیداد که عصبان یکرد..آرشام هم صورتش با اخم جمع شده بود و تو فکر بود..صورتش نشون م یآرشام نگاه م یبغض تو چشما با

 

 ..داد زدصداش زد..و آرشام  دایمشت کرد و به طرف در اومد که ش دستاشو

 .. بمون نجایهم --

 

رسوندم تو اتاقم و  یخودمو چطور دمیو رفتم تو اشپزخونه..نفهم یسمت در فرع دمیبودم با ترس دو یهم درو باز کرد..منم که قسمت پشت بعد

 ..درو قفل کردم

واسه خاطر دوست دخترش پدرتو  ادی.داره مدالرام. یسر وقتممممم..گور خودتو کند ادیدادم و تو دلم اشهدمو خوندم..داره م هیبهش تک پشتمو

 ..ارهیدر ب

 

 .. دلم به گوه خوردن افتاده بودم تو

 ..شد یم نییتند،تند باال و پا رهینکشم..دستگ غیمحکم زد به در که با ترس جلو دهنمو گرفتم تا ج یکی

 

 ..ودرفتم سر وقت کمد لباسا .. چند دست لباس خواب اونجا ب عیاطرافم نگاه کردم..سر به
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 ..دمیلخت شدم اونا رو پوش عیو سر رونیب دمیکش شویکینبود کدوم به کدومه  میحال

 

 ..گرفت تا بازش کنه یم یبود به جونه در و داشت باهاش کشت افتاده

بود  یباال..رنگش مشک یلیزانـوم بود..خ یچرا انقده بازهههههه..تا باال نیزدم تو سر خودم..ا ی.. نگام که بهش افتاد دو دستدمیخوابو پوش لباس

 نیهام از جنس همون پارچه بود..واسه هم نهیقسمت سر س یترم..همه ش تور بود..ول نیش که کال نگم سنگ نهیو جنسش از ساتن..جلو س

 ..شد یمعلوم نم

 .. خدا یآخه؟!..واااا یچ یعنی!..ست؟یخدمتکار ن هیمگه کمد ِ  نیکرد؟!..ا یکمد ِ وامونده چکار م نیلباس تو ا نیا

 

رو  دمیزدم رو تخت و پتو رو کش رجهیانداختم تو کمد و خودمم اول المپو خاموش کردم بعدم ش نویرو زم ینبود عوضش کنم.. لباسا وقت

 ..سرم

 ..دمیلرز یبه خودم م دیب نیپتو ع ریهمزمان در طاق به طاق باز شد و منم ز و

 

 ..برهیرفت رو و یم شتریحظه بقدم هاش سکوت ِ اتاق رو بر هم زد و تنِ  منم هر ل یصدا

 ..ریاروم بگ ی..لعنتاَه

 

 ..درست کنار تختم متوقف شد و چشمامو رو هم فشار دادم صدا

 ..نکرد یکار یبودم ول نیکشه..منتظر هم یاالن پتو رو م ی..وااااای..وااایوا

 

 ..کنه یداره چه کار م نمیبب یجور هیتونستم  یکاش م یا

 ..اومد ینم ییصدا چیشد..انگار نشست کنارم..اطرافم فقط سکوت بود..ه شتریکه تکون خورد ترسم ب تخت

 ..بهم دست داده بود یاومد..احساس خفگ یداشت بند م گهیزل زدم..نفسم د یکیبه تار ریباز کردم و اون ز چشمامو

 

 یچشمامو بستم و سع نید واسه همش یکردم سه م یکشه..اگه ولش نم یکردم سر پتو که تو دست من بود رو گرفته و داره اروم م حس

 ..کردم خونسرد باشم

 

 ..بود رو هم پوشوند رونیکه ب یا مهیتو صورتم و اون ن ختیفرو کردم تو بالشت و موهام خودسرانه ر مرخیبه حالت ن صورتمو

 ..کنم یتونستم نقش باز یبهتر م ینجوریخداجون نوکرتم ا یوا
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 ..چشمامو باز کنم که از ترس محکم بسته نگهشون داشتمبود  کیلباسم افتادم و نزد ادیدفعه  هی

 ..شد نمینکشه که خداروشکر هم نییپا ادیکردم پتو رو ز یم خدا،خدا

 

 یکردم و صدا یکه ضربانش رو کامل حس م ی..جورزدی..قلبم تو حلقم ماوردین نییپا شتریرو صورتم برداشت و تا سر شونه هام ب از

 ..دیچیپ یگروپ،گروپش تو کل وجودم م

 

نفس  ی..چون هم صداهیکردم که حرکاتش عصب یکامل حس م نوی..ادیبود کش ختهیکه تو صورتم ر ییدستش رو به موها یخشونت ِ خاص با

 ..داغ بود تینها یدستش ب نکهیهاش نامنظم بود و هم ا

 ..!ه؟یپس از چ ستین تیاگه از عصبان نایا

 

  ِیگرم نیاز موهام پشت گوشم قرار گرفت و بعد هم ا یته نگه داشتم..انگشتش همراه با تره ابازم چشمامو بس یتو صورتمو زد کنار ول یموها

 ..زد شیگونه م رو ات یگوشم و حت یآرشام بود که الله  ینفس ها

 

 ..زمزمه وارش که همراه با خشونت بود تنم رو لرزوند یصدا و

 ..!؟یلعنتــــ ــــهی..هــدفـــت چه؟یکارا چ نی..قصدت از ا؟یخوا یم ی..چ؟یوحش یگربه  یمنو خراب کن یبرنامه ها یخوا یچرا م --

 

شدم..پتو رو گرفتم تو دستام و  زیمخیحد باز شد ..نگاش کردم..با ترس تو جام ن نیبلند گفت که چشمام تا اخر یاخرش رو به قدر یجمله  و

 ..باال دمیگردنم کش ریمحکم نگهش داشتم و تا ز

 ....تو خوابمهی..مثل ِ..همون سادمید یازش نم هیسا هیجز  یزیچ یکیاون تار یدادم و با وحشت نگاش کردم که تو هیکتخت ت یبه باال پشتمو

 

 ..نکهیم کنه نه ا مهیمه،قیتا ق نجاستیادم االن ا نیا یول

 

 یحال جذاب به نظر م نیر عد یاون نور کم ترسناک ول ری..صورتش زنمشیتونستم بب یشد و چراغ کنار تختو روشن کرد..حاال م زیمخین

 ..دیرس

 ..نظر گرفته بودم شتردریاون لحظه ب یترسناک بودنش رو تو یمن جنبه  که
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خون آشام نجات  نیشه منو االن از دسته ا دایپ یکیطرف داره؟!..فقط  ستهیب کلهیو ه افهیبه ق کاریچ ریو و ریاون ه یبترسه تو یکیکه از  ادم

 ..کنم یبده خدا روهم شکر م

 

 

 ..گرفتم و سرجام نشستم یجلو..منم که راه به عقب نداشتم تا خودمو بکشم عقب تر پس اللمون دیدستشو گذاشت رو تخت و خودشو کش کف

 ..دادم یتونستم پتو رو تو دستام فشار م یتا م فقط

 ..نگاه به در اتاق انداختم..بسته بود هی

 

 

 ..!؟یلعنت هیکارا چ نی..هدفت ازا؟یکن یچکار م یدختر؟..دار یخوا یم یز من چ: تو ادیلب غر ریبود ز رهیکه تو چشمام خ ینیح در

 ..!؟یبلندترداد زد: چرا خفه خون گرفت و

 ..!بگم؟ ینشد..چ دشیجز سکوت عا یچیو ه دمیخودم لرز به

 

 

..پتو از تو دستام ول دیرف خودش کشهوا بازوهامو تو دست گرفت و منو به ط یان ب کیکم از من نشست.. یکامل کنارم بود ..تو فاصله  حاال

 ..بدنم رو پوشونده بود یل خ ت  یبلندم قسمتا یهنوز پاهام معلوم نبود و خداروشکر موها یشد ول

 

 ..تنش بود و دکمه هاش هم هنوز باز بود یبلوز خاکستر همون

 ..رفت یم نییباال و پا دنیبار نفس کش مردونه ش که حاال از خشم با هر ی نهیاون به صورتم بود و نگاهه من به قفسه س نگاهه

 

 یفشار اثرش کامل م نیبود و حتم داشتم با ا دیشد..پوستم سف یآرشام فشرده م یو مردونه  یقو یسردم تو دستا یو بازوها دیلرز یم لبام

 ..مونه

 

 ..که بهم داد نگام به سرعت همراه با وحشت تو چشماش دوخته شد یدیتکون شد با

و  یدیرو نم انتیزبونه درازت جواب اطراف نی..پس چرا با همیکن یبلبل زبون یمن که خوب بلد ی..با تو َم..جلو؟یکر شده؟..الل نکنه گوشاتم --

 ..!دونم که کاره تو ِ پس بگو چـــــرا؟ یاحمق؟..م یدختره  یذاریمن م ِی خصوص ِمیزنه؟..چرا پا به حر یبچگانه ازت سر م یکارا نیا
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 ..د زد و چرا،چرا کرد که از کوره در رفتم ..باز شدم همون دالرام ِ زبون درازبس تو سرم دا از

کنم..اون  یمهندس؟..واسه خاطره معشوقتون؟..من هرکار بخوام م یاقا ی؟..چرا جوش اورد هیصدامو انداختم پس کله م و داد زدم: هان چ منم

 ..بخواد با من ستمیکه نکنه..نوکره باباش  نیهم حق نداره به من توه یریکبیا ی کهیزن

 

 نیو همزمان با کج شدن صورتم به راست دستمو روش گذاشتم..موهام پخش شد تو صورتم..ازا دیکه تو صورتم زد برق از چشمام پر یلیس با

 ..کارش شوکه شدم

 

به  یا قهیدق یبخوام حق ندار و اگه من یدار دنیمن حق نفس کش یرو داده؟..تو با اجازه  یحق نیبه تو چن ینفهم..ک یخفه شو دختره --

هر کار  دیبرام مهمه و تو با ارمیخونه م نیکه من به ا یا گهیهر کس ِ د ایو  دای..شیاالن بدون نیرو از هم گاهتی..بهتره جایادامه بد تیزندگ

 ..فهم شد؟ ری..شیخوام رو انجام بد یمن ازت م

 

 

 ..شد کهیت کهی..از سوزش قلبم که تو دلم تکه بهم زده بود یلیاز اشک بود..نه از درد س سیخ صورتم

 ..!ره؟یگ یم شیکردم قلبم داره ات یحس م چرا

 ..!زم؟یر یدارم اشک م چرا

 ..!خورم؟ یم یلیبار اولمه که به ناحق س مگه

 ..!شه؟یبار اولمه که غرورم له م مگه

 ..!کشه؟ یخت مو قدرت مردونه ش رو به رو ستهیا یجلوت م یکیباره که  نیمگه واسه اول دالرام

 

 ..!؟یبه حرف فرهاد گوش نکرد چرا

 ..!؟ینرفت یکوفت یالیو نیاز ا چرا

 ..یهمه حقارت رو به جون بخر نیبهتر بود که ا یکرد یم فرار

 ..یشدن نفرت داشت ریکه از حق تو

 ..!چرا دالرام؟!..چرا؟ پس

 

 

 .. کرد یزد و حرفاش رو با تحکم تو گوشم فرو م یسر هم داد م پشت
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 ..با دست زدم پشتم و با پشت دست اشکامو پاک کردم هامومو

 ..جواب نمونه..بذار منم حرفامو بهش بزنم یبذار ب دهیرس نجایکه کار به ا حاال

 

!..شما مردا ه؟یچ یدون یگفتم: م دیلرز یکه صدام از بغض م یشدم تو چشماش و در حال رهیموهامو زدم کنار ساکت شد و من هم خ یوقت

 ..نیتلنگر دار هیبه  ازیو فقط ن نیهست یحباب تو خال نی!..همتون عن؟یکرباس هیپا  همتون سرتا

 ی..بی..تو از سنگی..تو قلب نداریرو ندار دهیم تیانسان یادم نشانه  هیکه به  زیچ نیمهمتر یول یش خوده تو که فقط ضرب دست دار نمونه

 ..یندار مانیاکس جز خودت  چیو ه زیچ چیو به ه ی..تو وجدان نداریاحساس

 رتیس وید یو از دسته تو یلعنت یالیو نیخبر از ا یروز ب هیباالخره  گهیچند ماهه د یحت ایبدون شده باشه چه امشب و چه فردا .. و  نویا و

 ..خـــاک ریز رمیشده م یمِن جمله تو بهم نرسه..حت یاحد چیکه دسته ه ییجا رمیکنم..م یفرار م

 

 

دستش  دمیبه اخر جمله م رس یزنه و وقت یم یش به چه تند قهیکه نبض کنار شق دمید یراحت م یلیکرد و خ یمدت با خشم نگام م تموم

مشتش کرد  ضیاخر که با ترس صورتمو برگردوندم دستش همون باال موند و اروم اروم با غ یلحظه  یدوم رو بهم بزنه ول ِیلیرفت باال که س

 ..دمیانگشتاش رو شن کیریک،تیریت یزد و صدا رونیدستش ب یکه رگا ی..جور

 

 

سمت خودش..و چون انتظارش رو نداشتم نتونستم تعادلم رو  دیدستش رو فرو کرد تو موهام و منو کش یدفعه پنجه ها کیدر همون حال  و

 ..ش شدم نهیبه س نهیحفظ کنم و س

 ..شهیکنده م شهیکردم موهام داره از ر ی..حس مدمیکش غیگرفته بود .. ج دردم

بازم  نیزم ریز یو بر یقطره اب بش هیاگه  ی..حتیعوض یدختره  یزد: تو غلط کرد ادیکرد با خشم فر یکه منو از رو تخت بلند م یالدرح

 ..!احمق؟ یکه چ یکنم...از تو ادمترش نتونسته از دستم قِسِر در بره حاال واسه من دور برداشت یم داتیپ

 

 

 ..خوردم یصورتم جمع شده بود تو بغلش تکون م که از درد یبود و من در حال ستادهیا اون

داشت استخونامو  یفشرد که انگار سع یلباس م یکمرم رو از رو یدور کمرم حلقه شد و جور گرشیدستش تو موهام بود و دست د هی

 ..خرد کنه یکی،یکی

 

 .. از حد بازه ادینبود که لباس خوابم ز حواسم
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من از درد  یابروها یخورده بود و گره  وندیاون از خشم به هم پ یهه هم گره خورده بود..ابروهاصورتش بود و نگاهمون تو نگا یجلو صورتم

 ..بود

 ..موهام کمتر شد و بِلواقع دردمم ارومتر شد یحس کردم فشار پنجه هاش تو و

 

 

س*  یو بغلشم..لباسم در حد لباس هاکه جلومه آرشام..دستش تو موهامه و منم ت ینیمنم و ا نیحاال ذهنم مثل ساعت به کار افتاد که ا و

 ..که از اونم بدتر ییبازه و تا جا ی*

 

 ..از دستش فرار کنم یجور هینبود که بتونم  یهم جور تمونیشده بود و موقع زیلباس ش ه و ت انگ نیتو ا کلمیه

 ..که بهم زده بود هنوز داغ بود ومطمئنم جاش مونده یلیس یاز جا صورتم

 

 

..تنم گر گرفته امیتکون نخورد..نگامو به گردنش دوختم تا بتونم به خودم ب یش و فشار دادم ول نهی.جفتشونو گذاشتم رو سکه ازاد بود. دستم

 ..نبود یخوب ی..اصال نشونه  نیبود و ا

 

 ..کنه یک م یت ح ر  شتریاونو ب نکارمیتقال کردن افتادم و خبر نداشتم ا به

 ..ولــــم کــن-

 

 ..کرد و سفت نگهم داشته بود یزد..فقط نگام م یحرف یاون نه ولم کرد ونه حت یگفتم وللب  ریز نویحرص ا با

آرشام منو در خودشون احاطه کرده بودن و تو  یاورد و اون دستش رو هم دورکمرم حلقه کرد..حاال دو تا دستا رونیهاشو از تو موهام ب پنجه

 ..شدم یعروسک فشرده م هیاغوشش مثل 

 

 

بودم گفتم: ولم کن  رهینافذش خ یکه باز تو چشما یدر حال دیدفعه از دهنم پر هیحرصم در اومد و  دنینرس جهی و به نتهمه تقال نیا از

وقت  هیتا  ششیدهنمو کج کردم و ادامه دادم: برو پ یبه درک واصل شده..و با مسخرگ ییجونت تا االن حتما از ترس و تنها دای..شوووووونهید

 ..ومدهیسرش ن گهید یبال هی نکرده ییخدا

 

 ..دهینشون نم نوی..لحن و نگاهت که ا؟یبردار نکاراتیدست از ا یخوا یوقت نم چیگفت: تو انگاره یکم تو چشمام زل زد و جد هی
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 ..یحت ایخانمت باشه .. دایخواد ش یندارم..حاال م یکس باک چی..من دالرامم جناب..از هیاتفاقا درست حدس زد -

 

 ..کرد کیابروشو داد باال و چشماشو مشکوکانه بار یتا هیکه کردم  سکوت

 ..!......؟ای--

 ....تویحت ایلب گفتم:  ریجسارتمو جمع کردم و ز تمومه

 ..و سرد بود ینگاش جد یاروم شد ول صداش

 ..یباش یباز هی یشروع کننده  یخوا یپس م --

 ..!!؟؟یباز-

 

 ..زد یم م نهیس یبه قفسه  یشد..قلبم خودش رو به تند یاغوششو تنگ تر کرد ..حرارته اغوشش کامل حس م ی حلقه

 

 ..پوزخند زد هیجوابم فقط  در

 ..!؟یدیلباسو پوش نیچرا ا --

 ..!بهش بگم؟ یحاال چ یگرد شد..وا چشمام

 

 ..!ه؟یلباس خوابا ست..اشکالش چ ی هیمثل بق نمی..خب اینجوری..همیچی..هـیلکنت گفتم:ه با

خشونت ِ خاص همراه بود..از حرکاته تند و  هیحرکتش هم با  نیا ی..نوازشگرانه نبود..حتشهیم دهیم کشکردم دستش رو قوس ِ کمر حس

 ..دمیفهم نویاورد ا یکه به کمرم م ییفشارها

 

 ..!ش؟یفرق داره..از کجا اورد هیبا بق یلباس خوابه ول نمیاره ..ا --

 ..!!تو کمد بود-

 ..کمد؟؟!!..چه جالب-

 

 ..مشکله خودته گهی..اون دشهیود که انگار باور نکرده..خب به درک که باورت نمب یو لحنش جور نگاه
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بود..همه و  نمونیکه ب ییتنگ تو اغوشش بودم و گرما نکهیکردم و ا یش نگاه م نهیبه ل ب ا و گردن و س یشد..وقت یم یجور هیداشت  حالم

 ..بشه به دهیششد فکر و ذهنم ک یو باعث م نداختیم شبممیخواب ِد ادیهمه منو 

 ..باز شروع کردم یاون موقع دست از تقال برداشته بودم ول تا

 ..لطفا ولم کن -

 ..نکردم هتیهنوز تنب --

حقشه بازم براش  گمیخواست بارم کرد منم حقشو گذاشتم کف دستش..هنوزم م یهر چ فتهیخودش ی..اون دخته الیخ ی!!..بابا به؟؟یتنب-

 ..ارمیکنه منم جلوش کم نم تمیاذ شدارشین بخواد با زبونه یدارم..تا وقت

 ..!؟یگیم یچ گهیگوشم د خهیب یخوابوند یلیس هیهر چه تمامتر  ِی..با نامردیکرد تویبا پرخاش ادامه دادم: تو که تنبه و

 

 ..زد پوزخند

 ..خوام باهات چکارکنم یم یهمف یرو برات در نظر گرفتم..که بعد م یلیس هیاز  شتری..بیوحش ی..نه گربه ستین یکاف یلیس هیفقط  --

 ..!؟یخوا یاز من م یگفت: تو چ اوردمیازش سر در ن یزیکه چ یتعجب نگاش کردم ..زل زد تو چشمام و با لحن خاص با

 ..!!؟؟یچ یعنی-

 

 یقهوه..م ینیس ..و کار ِ اون روزت..خم شدن ودنتیطرز لباس پوش نیناراحت شه؟!..ا دایکه ش یکرد ی!..چرا کاره؟یکارات واسه چ نیا --

 ..!؟یبرس یکارات به چ نیبا ا یخوا

 

 ..!شده و هوا ورش داشته؟ یاالتی!..نکنه خگه؟یداره م یچ اروی نی..ادیحرفاش گوشم سوت کش دنیشن با

 

..اون روز تو تسیخبرا ن نیاز ا ریبگو واسه ت تور پهن کردم و خالص..نخ یبارَک هی.. نمیاخمامو جمع کردم و جوابشو دادم: صبر کن ب ضیغ با

بود و سُر خورد  رونیاز شال ب نیچون موهام نم داشت نخواستم ببندم تا خشک شه..واسه هم یبود..رفته بودم حموم ول یسالن همه ش اتفاق

 ..افتاد

 شیپ دمیهم پوش یوقت هیمدلش چجور نمیکردم که خب دقت نکردم بب داشیپ یکمد ِکوفت نیتو ا یچه نخوا یباور کن یلباسم چه بخوا نیا

مزاحم  یو نصفه شب نییسرخود کلشو بندازه پا یکیکردم  یفکرشو نم یتونم توش ازاد باشم..ول یمنه و م ِیشخص ِمیاتاق حر نیخودم گفتم ا

 ..بشه

 

 ..کرد یچشما و لبام حرکت م نینفس کم اوردم ساکت شدم..تموم مدت نگاهش ب گهینفس حرف زدم د هی چون

 ..یگیو مباشه که ت نطوریبهتره هم--
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 ..پس یکه خودتم نفهم یزنم به چاک جور یبرو سه سوت م نجایاز ا یاالن بهم بگ نیهست..مطمئن باش هم-

 

 

کنم و هم  یم داتیپ یبکن یحماقت نیروز چن هی!الل شــــو..بار اخرت باشه ..اگه ؟یفهمــ ی: الل شو،مدیاخر و سرم هوار کش میزد به س باز

 ..بهت گفتم یکه بهت پناه داده..حواست باشه چ یکنم هم اون یتو رو نابود م

 

 ..نه دار و دستَت یکن دامیپ یکه نه تو بتون ییجا رمیمن م یول-

 ..زد ادیو فر دییهم سا ینگام کرد که وحشت کردم..دندوناشو از خشم به رو یجور

 دایرو در بر نداره..پ ی..چون عواقبه خوبیر هم نکنفک نجایترک کردن ا ایبه فرار  یکه حت دمیهشدار رو م نیمطمئن نباش..بهت ا ادیز --

 ..مجازات شدنه تو مطمئنا برات عذاب اوره یاب خوردنه ول ِیمن به اسون یکردنت برا

 

 ..دیلرز یم م نهیگفت که قلبم از ترس تو س یاونها رو با تحکم تو گوشم م یتکه جمالتش مملو از خشم بود و جور تک

 

 ..ارهیمر تو قصر ِ تو دووم نمموندن ِ من تا اخر ع یول-

 

 ..کرد خکوبمیحرفش در جا م و

 ..یبمون نجایا دیکنم..تو تا اخر عمرت با یکنه تمومش م دایباز هم ادامه پ الیو نیرفتن از ا رونیاگه عمرت به ب --

 

 ..رد ِکارم رمیو منم م ادیامروز فردا م نیتو گوش کنم؟..گندم هم یخدمتکار باشم و به دستورا هیزدم:که  داد

 ..لبخند ِکج نشست رو لباش هی

 ..مونه یبرات نم یا گهیاون هم تا اخر عمر قبولش کن..چون راهه د یموندگار نجایا گمیم ی..وقتیشناس یکه منو نم نهیواسه هم --

 ..!!ه؟؟یمنظورت چ-

 

 ..جواب ِ سوالم ازش گرفتم ینگفت و باز هم همون نگاهه پر معنا بود که جا یچیه

 ..اومد یکرد خوشم نم یم یداد و امر و نه یبهم دستور م یوقت یبرم..ول الیو نیفردا از ا اید نداشتم امروز قص منم
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 ..کرد یهوا بهم وارد م یبود که ب یشوک نیدوم نیکرد رو تخت و ا پرتم

 ..میشد رهیهم خ یفاصله تو چشما زد و دستشو گذاشت رو دستم..از اون مهیرو تو مشتم گرفتم و خواستم بکشم رو پاهام که روم خ پتو

 

 ..باشم و بهت رحم کنم یاروم نیبه هم گهید یدفعه  دمیلباس نپوش..قول نم نجوریا گهینجوا کرد: د یگوشم و به سرد ریاورد ز لباشو

 

 ..جنبه متنفرم یست و بسُ  ی..از ادماینیتار از موهامو بب هی ذارمینم یحت گهیرو بهش گفتم: د یصورتشو باال اورد و منم به همون اروم و

 

 ..ستادیبه عقب هولم داد و تو جاش ا یحرف چیانگشتاش فشرد..بد هم بدون ه نیتو هم گره خورد و چونه م رو ب اخماش

 ..که؟ ی..سرت تو کار ِخودت باشه..گرفتنمتینب دایدور و بر ِش گهیکه به لب داشت گفت: د یهمون پوزخند با

 

 ..نداختم رو خودمشدم و پتو رو ا زیمخیتخت ن رو

 ..رمیخودمو بگ یزبونشو داشته باشه تا منم بتونم جلو یجونت بگو هوا دایتو هم به ش -

 

 ..دیرفت و درو هم محکم به هم کوب رونینگفت .. با اخم از اتاق ب یزیکردم..چ نگاش

 ..و خودمو پرت کردم رو تخت دمینفس راحت کش هیرفتنش  با

 ..ناستبه تمام مع ِیروان هیادم  نیا

 

 ..فوت بلرزم هیبا  ستمین یدیزنه؟!..منم ب ی..جوش ِدوست دخترشو مهه

 ..کنم یم تیخب حال یلیجلوت نگردم؟!..خ ینجوریا یگیم

 

 ..یو جنبه دار یکردم ادم یاز خدامه..فکر م انگار

 ..فردا بلدم چکار کنم از

 

 ..خب اریباشم..بس عیخواد من جوابش رو بدم و دوست داره مط ینم اون

 ..یستیبرام مهم ن یو بفهم یافتیکه به غلط کردن ب یباشه..جور عیبلده چطور مط دالرام

 ..چکار کنم دیو با هیچ گاهمیدونم جا یهستم م نجایکه ا یو تا وقت ستیبشه چشمم دنبالت ن باورت
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 ..دمیم نشونت

 

********************** 

 ..تنم کردم یسارافن سرمه ا هیو روش  دمیبلند پوش نیروشن است یبلوز اب هیکه کردم بعد ازشستن ِ دست و صورتم  یکار نیاول صبح

 کار عقب  ِنیپشت سرم بسته بود و از جلو هم جمعشون کردم باال که اگه شال ح رهیشال ساده هم انداختم رو سرم که البته موهامو با گ هی

 ..افتهین رونیرفت موهام ب

 

 ..نشم یدادم فعال اونورا افتاب حیترج شبیکرد که خب با اتفاقاته د یاونجا حموم م نمیهم یاسه مونده بود و یپشت یالیاونشب تو و چون

 

 ..بود که جوابم رو نداد یاونها فقط مهر یسالم کردم که تو شونیکی یکیتو آشپزخونه..همه مشغول خوردن صبحونه بودن و به  رفتم

 

 ..خودش یس رفت سروقته کاراصرف شد و بعد از اون هر ک شونیمیتو جمع ِصم صبحونه

 ..کردم یاز اتاقش شروع م دیبا

 

 ..اومد تو اتاق رونیکه خواستم عقب گرد کنم و از در برم ب یتختش رو برداشتم..و درست زمان یرو یها رو جمع کردم و لباسا ملحفه

 

 ..تمانداخ ریزود به خودم اومدم و سرمو ز یلیخ یول ستادمیچند لحظه سرجام ا یبرا دنشید با

 ..ریسالم اقا..صبح بخ -

 

 ..بلوزش دوختم ی قهیسرمو بلند کردم و نگامو به  ی..کم دمیازش نشن ییطبق معمول صدا و

 ..وسرد بود که خودمم توش موندم یجد یبه قدر لحنم

 

 ..نیخوام لباساتون رو بشورم اگه بازم هست بهم بگ یم -

 ..دمیصداشو شن نکهیتا ا دیچند لحظه طول کش و

 ..نه ..برو به کارت برس --

 ..اخم سرمو تکون دادم با

 ..بله..چشم-
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 ..!عطر داشت که شبا ازش استفاده کنه؟ نیاونطرفم از ا یعنی..اسیعطرش رو حس کردم..عطر گل  یشدم بو یکه رد م ازکنارش

 

 

 یرو اطاعت م سشیافتاد و پشت هم اوامر ِ رئ یکه آقا،آقا از زبونش نم عیخدمتکار ِحرف گوش کن و مط هیو البته فعال شدم  بیترت نیا به

 ..کرد

 ..نداشتم یخواست..منم حرف یم نویکه هم اون

 

 

گفتم  یگفت فقط م یم یکنم..هر چ یکه بودم اونو به عنوان ِ کارفرمام قبول داشتم و جرات نداشتم جلوش بلبل زبون یمنصور یخونه  تو

 ..چشم

 

 ..دمهیجد یکارفرماتونستم قبول کنم که آرشام االن  ینم یول

 .. نگه داشت نجایشدنم و حرفا و کارهاش..و در اخر به زور منو ا دهیحس رو نداشتم..دزد نیبود که ا ریبه خاطر اتفاقاته اخ دیشا

 

 ..شد که من در مقابلش گستاخ باشم و جواب هر حرفش رو بدم یباعث م نایهم دیکدوم از کاراش به حق نبود و شا چیه

 

 ..!تونم خوددار باشم؟ یادم نم نیدر برابر ِ ا یول دمیکش ی دهنمو م ِپیز یسوال داشت که چرا در مقابل ِ منصور یخودمم جا یبرا

 ..چون و چرا اوامرش رو اجرا کنم یب دیمنه و من هم با سهیکردم رئ یعنوان حس نم چیکه به ه یادم

 

 ..هیچ گاهمیدونستم جا یم

 ..کنم یزبون دراز دیدونستم نبا یم

 ..کوتاش کن یجور هیپس  دهیزبون ِ درازت باالخره کار دستت م نیگفت که دالرام ا یتو وجودم م شهیهم ییصدا هی

جلو دارم  یا گهیو هرکس ِ د انیآرشام و شا گهیرفتم د یاز کوره در م یو وقت رمیخودمو بگ یتونستم جلو یاوصاف بازم نم نیا یبا همه  یول

 ..نبود

 

 ..برام عادت شده ییجورا هیدست ِ خودم نبود..انگار  یرفتار کنم..ول یلتونستم معمو یکاش م یا
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********************* 

رو  لشیکه البته بعد دل نوریکاره پا شدن اومدن ا هیبخورن..هه.. انگار اونور خدمتکار نداره  الیو یکی نیخواستن صبحونه شون رو تو ا یم

 ..دمیفهم

 

 ..بعد وارد شد قهیهم چند دق دایو ش زیم یکه آرشام اومد نشست باال دمیچ یرو واسشون م زصبحونهیم داشتم

 

 ..کردم یخوب حس م یلـــــینگاهه اون رو خ ِینیسنگ یکردم ول یزد و نه من..نگاش نم ینه اون حرف میمدت که من و آرشام تنها بود تموم

 

کار شده  ینقره ا ریکه دور کمرش زنج دیسف نیشلوار ج هیش بود و تن یمشک ِیحلقه ا نیبلوز است هیکه  یدر حال شیتق تق یبا کفشا دایش

 ..اومد بلند سالم کرد یکه به طرف آرشام م یکه تنها آرشام رو هدف ِخودش قرار داده بود وارد شد و درحال یلبخند یمغرور ول یبود با نگاه

 ..ری..صبحت بخـــزمیسالم عز--

 

 

 ..داره یید..اَه..نکبت عجب رو یو همراه با ناز ب و س  ید و گونه ش رو به نرمکنار آرشام کج ش یبعد در کمال ناباور و

 

 ..ذاشتم جلوشون یداشتم ،م یبر م ینیو درهمون حال داشتم فنجوناشونو از تو س دمشونییپا یم یچشم ریز

 

 ..که سرشو بلند کرد آرشام با اخم بهش نگاه کرد دایش

 ..!؟یحموم بود دایش--

 ..نشست وبا لبخند جوابش رو داد یرو صندل کنارش

 ..!اره چطور مگه؟--

 ..!؟یاستفاده کرد ییاز چه شامپو --

 

 .. حرکت موندم یکه گفت من چند لحظه ب نویا

 ..دیکمرنگ شد و به موهاش دست کش دایش لبخند

 ..رو ازادانه رو شونه هاش رها کرده بود موهاش
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 ..!..چطور مگه؟اسی ی حهینوشته بود با را..روش که گهیکه تو حموم بود د ییهمون شامپو --

 ..به صورت آرشام دوختم که در همون لحظه اونم نگام کرد هیثان 3واسه  نگامو

 

 ..کرد..اخماش جمع شد کینزد شینیاز موهاشو گرفت تو دستش و به ب یتره ا دایش

واسه  یگیم یعنیبه خودش گرفته.. یخاص یبو هیکنم موهام  یدونم چرا از همون موقع که شامپو رو زدم به سرم حس م ینم --

 ..!شامپو َست؟

 

 ..کرد یم ینیآرشام روم سنگ نگاهه

 ..بوده ینگاه بهش بندازه..حتما تقلب هیاز خدمتکارا  یکی گمیدونم..م ینم --

 ..!م؟یصبحونه بخور نطرفیا دیحتما با یچرا گفت ی..راسترمیقبل از رفتن دوش بگ گهیبار د هی..مجبورم دیاوهوم..شا--

 

 ..کرد جوابش رو داد ینگاه م زیکه به م یکرد و در حال یمکث کوتاه آرشام

 ..ندارم الینداشت..من عادت به اون و ی خاص ِلیدل --

 ..!..چه جالب؟یگفت نویعادت ا یاز رو یعنی --

 

 ..!قهوه؟ ای نیخور یم ی: آقا چادمیپرس یکردم به آرشام و جد رو

 ..صورتش یو گرفته بود جلو تو هم گره زده بود انگشتاشو

 ..فقط قهوه --

 

 

 ..ختمیتکون دادم و براش ر یبه اروم سرمو

نگاه  ی!..فقط بلد؟یتو هم و گفت:پس چرا الل شد دیخانــــم اخماشو کش یسرش بگه کدوم ، ول ریچشم دوختم که خ دایبه ش منتظر

 ..!؟یکن

 

 ..اون دست بردار نبود ینگم..ول یزیشون که چهم فشار دادم و زبونمو محکم چسبوندم پشت یرو دندونامو
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تونه از  یدختر نم نیداد رو به آرشام گفت: بهت گفتم آرشام ا یکه دستشو با عشوه تو هوا تکون م یچشم نازک کرد و در حال پشت

 نیمستخدم یما همه  یو خونه کردم..ت یم یرو بهت معرف نشونیبهتر یدار ازیکه به خدمتـــکار ن یگفت ی..اگه به من مادیپس ِکارات بر ب

 ..ستنه یباتجربه و کار

 

 ..و لحظه به لحظه ازش متنفرتر باشم ادیشد ازش خوشم ن یباعث م نمیداد..هم یجلوه م ریحرفاش منو حق یبه جمله  جمله

 ..رمیزبونمو بگ ینم و جلوبا آرامش رفتار ک نباریبا خودم عهد نکرده بودم که ا شبیکاش د یتونستم جوابش رو بدم..ا یکاش م یا ایخدا

 

 ..اون کامال از قصد دستشو اورد باال و با ارنجش به دستم زد یفنجونشو پر کردم ول دیلرز یم تیکه از زور عصبان ییکنارش و با دستا رفتم

 ..زیاز قهوه ش پخش شد رو م یمیکنترلش کنم و ن نتونستم

 

 ..ز قصد بودها دایکه کار ش دیبودم اون ند ستادهیآرشام ا یجلو چون

 ..هم فشار دادم ..ازش معذرت نخواستم..همونجور که جوابش رو ندادم چون مقصر اون بود یرو چشمامو

 

 ..منو از جا پروند دای ش ِادیفر یصدا

 

 ....اَهیزن یدست م یزیکه به چ یکن یم خودیب یرو درست انجام بد یکار یتون ینم ی..وقت؟یچکار کرد نیبب یلعنت--

 

 ..افتاد یموندم حتما زبونم به کار م یم شتریب هیثان 1..اگه ارمیتم طاقت بنتونس گهید

 ..رونی)با اجازه( از سالن زدم ب هیبهشون نگاه کنم با  نکهیو بدون ا زیرو م دمیرو کوب قهوه

 

 ..دمیلرز یزور خشم به خودم م از

 ..نفهم..کثافت ی دختره

 ..!کرد؟ یرو م نکارایا یچ واسه

 ..!جلوه بده؟ یآرشام دست و پا چلفت ینو جلوخواست م یم چرا

 ..!؟یلعنت یبر یم یکارا چه سود نی آخه از ا ِد

 

 ..از اتاقم خارج نشدم رونی آرشام از در رفتن ب ِنیهردوشون با ماش دمیخودم ند یکه از پنجره با چشما یرفتم تو اتاقم و تا وقت کراستی
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 ..وردخ یمدت کنار پنجره بودم ..خون خونمو م تموم

 ..مدت آتو دست ِ آرشام بدم نیا یتو دیو من نبا رهی..باالخره منجاستیا گهیروز د 2فقط  دایش یکنم..ول یتالف نکارشویتونستم ا یکاش م یا

 

 ..رمیانگشتام بگ نیکنم و موهاشو ب دایفحش بلد بودم بار ش یاون لحظه هر چ یدوست داشتم تو چقدر

 ..بکشه غیدرد ج درشن و از شهیبکشم که از ر انقدر

 

 ..ستیهم تو کار ِ من ن یماموش یست..د ِ آخه خاموش یگفتن جواب ِ ابلهان خاموش میاز قد یول

 ..تونـــــم یو خفه خون گرفتن؟!..نم دالرام

 ..کمکم کن ایخدا

 ..گم؟یم یکه چ یفهم ی..میبرخورد کن یمی شرکت باهام صم ِطیتو مح ادیخوشم نم چیه دایش

 ..نداره یهمکارا صورته خوش یتنها به خارج از شرکت محدود بشه و جلو دیما با یدونم رابطه  یآرشام..م کنم یدرکت م --

 ..تکرارش نکن گهیخب پس د اریبس-

 

 ..باشم و نتونم از احساسم برات بگم شتیپ نکهی..ازمیاغواگرانه گفت: باور کن برام سخته عز یبا لحن و

 ..!؟یکن یفکر نم نطوریگرفت..ازود شکل  یلی ما خ ِیدوست یرابطه -

 

 یم دمی..من از همون برخورده اول با تو فهممیبا هم باش میخواست یخاطر بوده که هر دو م نیشد به ا ییهوی زینه..به نظرمن اگه همه چ --

 ..شد که انتخابت کردم نیتونم بهت اعتماد کنم و ا

 

 ..!دا؟یتونم بهت اعتماد کنم ش یمن چطور؟!..من م -

 ..که معلومه نیآرشام؟!..خب ا یپرس یم نویو گفت: چرا ا دیخند

 ..!معلومه؟ یچ -

 ....مطمئن باشیبهم اعتماد کن یتون یم نکهیا --

 

 .. رد و بدل نشد نمونیب یحرف گهید
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 ..دلم پوزخند زدم تو

 ..کردم یفکر م ییزایگذشت و من به چه چ یها م یدختر تو سرش چ نیا

 ..باشه ی خوب ِگریتونست باز یده بود..وگرنه اون هم مخوبه دستش برام رو ش بازهم

 

 ..بازومو رها کرد و با فاصله ازم قدم برداشت میامد رونیشرکت..از اسانسور که ب یجلو میدیرس

 .. لبخند نگام کرد و وارد اتاقش شد با

 ..ستادمیا یمنش زیم یجلو

 

 

 ..تماس نگرفت؟ یچه خبر؟..کس -

 ..چرا قربان --

 ..تو اتاقم اریگزارش رو ب خب اریبس -

 ..یزیچ هیچشم قربان ..فقط  --

 ..بگو -

 ..اومدن تو اتاق ِمهمان منتظرتون هستن ییآقا هی --

 ..!نکرد؟ ی!..خودشو معرف؟یک-

 ..دشونیشناس ینه قربان..گفتن شما م --

 

 .. شدم یعصبان

 ..!همان منتظر باشه؟تو اتاق م یکنه چطور گذاشت یخودش رو معرف نکهی!..بدون ا؟یچ یعنی --

 ..ترس به لکنت افتاد با

 

 ..باهاتون دارن..وگرنه من یو.. کار فور دشونیشناس یبـ..به خدا گفتن شـ..شما م --

 ..زمی..گزارش ِ کارا رو بذار رو میکن هیخواد عملت رو توج یبس کن..نم-

 ..چـ..چشم قربان--
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 ..ها نشسته بود یاز صندل یکی یپشت به در رو یاتاق شدم..مرد وارد

 ..نشستم نگاهم به صورتش افتاد میصندل یکه رو یرفتم و زمان زیطرف م به

 ..کرد و در همون حال سرش رو تکان داد یمن رو نگاه م یجد

 

 ..!ن؟یمهندس..به جا اورد یسالم اقا--

 ..دمیتم کشرو به صور گرمیو دست د زیم یدستمو گذاشتم رو کیدادم.. هیتک میصندل یزدم وبه پشت پوزخند

 

 ..!نجا؟یا ی!..چرا اومد؟یخوا یم یاره، کامال..چ -

 ..دیاومدم بهتون بگم دست از سر دالرام بردار --

 

 ..گذاشتم زیم یبه جلو خم شدم و هر دو دستم رو رو یاخم کم با

 ..!دکتــــر رادفـــر؟ یداره اقـــا یموضوعه دالرام به تو چه ربط -

 ..مهم یلیمن مهمه..خ یمنم..دالرام برا شهیکه مربوط م یکس یبه تنهادالرام  ی ندهیو ا یزندگ --

 

 ..!؟یمادرش هست ِییفقط پسر دا نکهی!..جز اه؟یمگه نسبت ِ تو باهاش چ -

 

 ..دیسو بکن یبابت استفاده  نیخوام از ا یتونه بگه اون تنهاست..نم ینم یرو نداره..و با وجود ِمن کس یکس چیدالرام به جز من ه --

 

 ..من موند..اون االن خدمتکار ِمنه و به من تعهد داره یالیخودش تو و ِلیسو بکنه..دالرام با م یهم قصد نداره از اون استفاده  یکس -

تونه از حق ِ خودش دفاع کنه و  ی..م ِیخودش نخواست..اون دختر ِپر دل و جرات ی..ولادیدونم..ازش خواستم قبول نکنه و همراهه من ب یم --

 ..نطورهیجام خوبه پس حتما هم نجایو ا امینم گهیماگه 

 

 ..!ه؟یحرفا واسه چ نیخواد، پس ا یخودش م یگی..مگه نم؟یخوا یم یچ گهیپس د -

 ..مکث کرد وجوابم رو داد یکم
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اون قبول  یکنه ول یندگو با من ز ادیکرد بهش اصرار کردم ب یکار م رمردیاون پ شیپ ی من..وقت ِشیپ ادیب دیخوام..بذار یمن دالرام رو م --

 ..شما مونده یالیخودش تو و ِلیو به م ستیاون خونه ن یتو گهیترسه..اما االن د یگفت از حرف مردم م یکرد وم ینم

 .. من ِشیدالرام برگرده پ دیو بذار دیریبگ دهیتعهد رو ناد نیخوام ا یبه خاطر ِهمون تعهد اونجا موندگار شده که من از شما م مطمئنا

 

 

 ..و از جا بلند شدم دمیکوب زیم یدستامو رو تیعصبان با

قدم  کیمونه..حق نداره پاشو  یمن م یبرداشتم و بلند داد زدم: اون دختر چه بخواد و چه نخواد به من تعهد داده و تو خونه  زیبه جلو خ یکم

 ..بذاره الیدورتر از اون و

 

 ..ستادیا تیهم با عصبان اون

 ..شناسم ی..من دالرام رو خوب مدی..من مطمئنم شما به زور اونو نگه داشتستیست نکار ِ شما در نیا یول --

 

بهت گفته من  ی..کس؟یدون یم ی..از من چ؟یدون یازش م یش زدم و گفتم: تو چ نهی..با سر انگشت به سستادمیرو دور زدم و جلوش ا زیم

 یگردم؟..دالرام خدمتکار ِ منه و تا اخر عمرش هم تو خونه  یبر نم ممیبشن باز از تصم یکیو زمان هم  نیاگر زم یحت رمیبگ یمیاگه تصم

 ..یتو گوشات فرو کن نویا بهترهمونه.. یمن م

 

 ..! تو رو بکنه؟ ِینوکر دیزد: نامرد مگه اون دختر باهات چکار کرده که تا اخر عمرش با ادیو با خشم فر دیم رو چسب قهی

 

 ..خورد واریو محکم به د دیکه به صورتش زدم چرخ یت محکماوردم..با مش نییمشت کردم و پا دستاشو

 

که تا اخر عمرت اسم اون دختر رو فراموش  ارمیبه سرت م ییبال یکرد جادیخونه م مزاحمت ا یو چه جلو نجای..اگه بفهمم چه ارونیبرو ب -

 ..یکن

 

 .. لبش پاره شده بود..با سر انگشت لمسش کرد ی گوشه

 ..با من باشه دی..دالرام باامیمن کوتاه نم یول رمیم نجایکه االن از ا یبدون نویبهتره ا..یمهندس تهران یاقا --

 ..تــو؟ ایدونه  یزدم: اون صالح ِ خودش رو بهتر م ادیفر
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مثل  یادم ِیتکاراون دختر خدم اقتهی..لستیتو و امثاله تو ن یدالرام تو خونه  یکنه..جا یاون به خاطر ِ تعهدش به تو داره تحت اجبار کار م --

 ..ذارمی..نمیازارش بد ذارمیحرفاست..نم نیاز ا شتریب یلیخ اقتشی..اون دختر لستیتو ن

 

 ..دمیکوب زیم یشدن در دستامو مشت کردم و با خشم به رو دهیرفت..با کوب رونیبه سرعت از در ب و

 یشخص میکرد پاشو به حر یجرات نم یشناسه..وگرنه حت ینمدستش به دالرام برسه..مطمئنا منو  ذارمیوقت نم چیمزاحم بود..ه هیادم  نیا

 ..ارهیرو به زبون ب فیاراج نیمن بذاره و ا

 ..نداره یمگس هراس هیوقت از وز وز ِ  چیه ریش هیباهاش ندارم..چون  یفعال کار منم

 

 

 ..بودم یعرق کرده بود و هنوز هم عصبان میشونی..پدمیو به صورتم دست کش ستادمیا

 ..بره رونیدر ب نیذاشتم زنده از ا یموند نم یاتاق م یتو شتریب یلحظه ا اگر دیشا

*********************** 

 «دالرام»

 

 

 ..موند یم الیو نیا یتو دایبود که ش یشد و امروز روز اخر یدوم سپر روز

 ..کردن یروشن بود و معلوم نبود چکار م الیبرق اون و روقتیتا د شبید

 

 ..بهشون نداشتم یدادم و کار ینشون م الیخ یمو بکه به ظاهر خود منم

 ..دمیکنه کنترلمو از دست م تمیاذ ادیز یکیشناختم که  یشدم..چون خودمو م یم یکمتر دور و برش افتاب دمید دایکه از ش یاز اون کار بعد

 ..ختیر یشد و هر جور بود زهرشو م ینم الیخ یاون ب اما

 

 ..کردم یمشغول ِ استراحت کردن بودن من داشتم اشپزخونه رو مرتب معصر ِ همون روز که همه  نکهیا تا

 ..ستادهیتو درگاهه اشپزخونه ا دایش دمیسرمو بلند کردم د یکه وقت دمیپا شن یهمون حال صدا در

 

رو جا  فتهیخودش ی دختره نیتونستم حاله ا ی..حاال که آرشام نبود پس راحت مزیدستمو مچاله کردم و پرت کردم رو م یحرص دستمال تو با

 ..ارمیب
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 ..نگاه به سر تا پاش انداختم هیدستمو زدم به کمرم و با پوزخند  هی

 ..!؟یخوا یم یزیچ -

 ..اورد یحرصمو در م شیاز پ شیلباش داشت ب یکه رو یمملو از غرور و تکبر شد..پوزخند نگاهش

 ..!چرا؟ یدون ی..م گمینم بخوام به تو یزیاومد گفت:اگرم چ یکه اروم و شمرده جلو م یحال در

 ..و زل زد تو چشمام ستادیا جلوم

 

 ..حمال یخوره دختره  یچون حالم ازت بهم م --

 ..نره رونیکردم از اشپزخونه ب یم یسع یبود ول یمشت کردم..اخمام جمع تر شد..صدام عصب دستامو

 ..؟ینداختبه خودت ا نهیتو ا گاین هیقبلش  نمیحمال؟..ب یگفت یبود یخفه شو، به ک -

 

 ..عقب..جوش اورد دمیگرفت که منم دستمو کش بازومو

ورت داشته بهتره  االتیموندنت خ نجایاگه با ا یپشتتو گرم کرده ول یو ک یهمه جرات رو از کجا اورد نیدونم ا ی..نمیرو دار یلیخ --

 ..یستیو به دردنخور ن زیچ یکلفته ب هیجز  یچیروشنت کنم که تو ه ینجوریا

 

 ..بودم یعصب تینها یقدم رفت عقب..ب هیش که با شوک  نهیبا حرص باال اوردم و کف دستامو زدم تخته س دستامو

 

 یبهت نگفتم و در مقابله حرفا یچیمدت ه نیا ی..فکرکردیکن رمیتحق یحق ندار یول یبا من دار یدونم چه پدر کشتگ ی..نمیزر نزن عوض -

 ..ستیخبرا ن نیتونم از خودم دفاع کنم؟!..نه جونــم ازا یسکوت کردم واقعا اللم و نم خودتیمفت و ب

 

 ..کرد جمیکه خوابوند تو صورتم گ یلیس

واسه طرف خودتونو مظلوم  ینجوریشناسم..اولش ا یخوب م یلی..من امثاله تو رو خ؟یکه چ ینداره واسه من دور برداشت یچیه یدختره  --

آرشامو خام ِ  نکاراتیبا ا یتون یم یاگه فکر کرد ی..ولنیکن یو خودتونو بهش بند م نیاریتو باغ دخلشو م نشیبعد که خوب اورد نیدینشون م

 ..ته؟یه ر ز ه..حال ـــذارمی..من نمیکور خوند یخودت کن

 

 

 غیج غی..اون جدمیاخر و بهش حمله کردم..موهاشو گرفتم تو مشتم و تا جون داشتم کش میزدم..زدم به س یرو صورتم بود ونفس نفس م دستم

 ..بودم تیکرد و من تو اوجه عصبان یم
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 ینجوریباره..وگرنه ا یاز سر و روت م یه ر ز ه اشغال؟..بدبخت خود ِ تو ه ر ز گ  یگیخودتن احمق؟..به من م یهمه لنگه  یفک کرد هیچ --

 ..یکرد یآرشام نم زونهیخودتو او

 

از  دیبود؟!..با یاسون نیمگه به هم یکرد موهاشو ول کنم..ول یتماس مال دیکش یم غیکه از ته دل ج یگذاشت رو دستام و در حال دستاشو

 ..اوردم..کثافت یدرشون م شهیر

 ..زد یزر ِ مفت م دهیتازه به دوران رس نیحرفا رو نزده بود اونوقت ا نیتا حاال بهم ا یچکیه

 

 

 ..یکفاره بدم عوض دیبا نتدیاره؟..واسه د ادیکه منم ازت خوشم م یفک کرد یدرد داره هــــان؟..کثافت چ --

 

خاک بر سر قد مورچه هم  یبلندتر بود ول یچرخوندمش..قدش به خاطر کفشاش از من کم یتو دستم گرفته بودم و دور اشپزخونه م موهاشو

 ..زور نداشت

 ..!ذاشتـــم؟یمگه من م یتالش کرد که موهاشو ازاد کنه ول یلیخ البته

 

 

 ..کنن ینگاه م دایمن و ش یو به مبارزه  ستادنیا تو درگاه رتیبا ح هینبود بق حواسم

 ..!؟یکن یچکار م یزد: ولش کن دالرام..دار ادیدستم نشست و تو سرم فر یرو یمردونه و قو یدست نیب نیا در

 

 ..صورت برافروخته از خشم نگاش کردم با

 ..رو از تو دستام ازاد کنه دایش یتونست موها باالخره

 هیگفت که نامفهوم بود و فقط  یلب م ریز ییزایچ هیآرشام نگاه کرد..بعد هم خودشو پرت کرد تو بغلش و با هق هق  به هیبرگشت وبا گر دایش

 ..دمیجمله ش رو شن

 ..کشت آرشام یدختر ِ داشت منو م نیا --

 

 

و هفت  یه ر ز ه .. ه ر ز ه خودت یگیکردم..بار اخرت باشه به من م یکارو م نیتونستم وگرنه هم یکاش م یسرش داد زدم: ا هیبق الهیخ یب

 ..یجد و ابادت عوض
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 ..زد یتو بغلش زار م یو ها یها دایبود وش ستادهیروبه روم ا یظیبا اخم غل آرشام

 ..دمیلحظه با خشم تو چشماش زل زدم و در اخر به طرف در اشپزخونه دو چند

 ..رو کنار زدم و رفتم سمته پله ها هیبق

 

 .. شد دهیدفعه بازوم به عقب کش کیکرده بودن که  سیراه اشکام صورتمو خ نیرفتم و ب یم داشتم به طرف اتاقم بدو

 ..زد یبود که نفس نفس م دهیداد..انگار پشت سرم دو یانگشتاش فشار م نینگاش کردم که بازومو ب رتیح با

 

 

 ..!؟یلم کن..چکارم دارسمت اتاقش..دست و پا زدم و با تقال گفتم: و دیفراموشم شد..منو کش ختنیاشک ر کال

 ..تا بهت بگم ای: بدیلب غر ریز

 ....ولم کنامیخوام ب ینم-

 

 

 ..اتاقشو باز کرد و منو پرت کرد تو در

درو بست که  یدستش در برم که نامرد فور ریدر تو دستاش بود و خواستم از ز ی رهی..دستگ ستادیسد جلوم ا نیطرف در حمله کردم که ع به

 ..خورد بهش یمحکم م میشونیبودم کنار پ دهینکش اگه به موقع خودمو

 

 ..دمیکه از درد نال چوندشیپ نیگرفت و برد پشت..همچ دستمو

 ..!نمت؟ی..مگه بهت نگفته بودم دور و برش نبیگفت:باز که رَم کرد رگوشمیبهش بود .. ز پشتم

 

 ..کرد دست از تقال بردارم یبرعکس کار..  اوردیدر کمال تعجب حرصمو در ن یاز سر خشم بود ول نکهیهاش با ا زمزمه

 ..!!چرا ارومم؟؟ یبهم نزد ول یخوب حرف

 ..مرد نینه در مقابله ا یبودم ول یعصبان هنوز

 

 

 ..لب جوابشو دادم ریز اروم
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 ..خودش بود..اون اومد تو اشپزخونه و شروع کرد رهیهمه ش تقص -

 ..!؟یتو چرا ادامه داد -

 ..بود نیش همخودش خواست..از اول هم قصد --

 ..!دالرام؟ یکن میعصبان یخوا یچرا م -

 

 

 ..جور حرصه پنهان اسمم رو به زبون اورد قلبم شروع کرد به تندتر زدن هیبا  یاون هم رفته رفته اروم شد و وقت یصدا

 ..اون یبا شما ندارم اقا..ول یمن کار -

 ..!؟یکرد رییهمه تغ نیشبه ا هیچرا  --

 ..!نه-

 ..الرامد یکرد رییتغ--

 ..!گفتم نه-

 ..یبرنامه هامو خراب کن یراحت نیبه هم ذارمینم ی..ولهیچ لشیتونم حدس بزنم دل یم --

 ..!!؟؟یچ یبرنامه -

 

 

 ..هنوز از پشت دستمو گرفته بود یکرد ول سکوت

 ..کردم یگوشم حس م ینفسش رو درست کنار الله  یگرم

 ..دمیکش قیناخداگاه بستم و نفس عم چشمامو

 

 ..ستمو ول کن بذار برمد -

 ..!؟یکن یکجا؟!..که بازم خرابکار --

 ..نکردم..فقط حق ِ دوست دختره مارصفتتون رو گذاشتم کف دستش یمن خرابکار -

 ..!؟یکرد دایرفتارو با ش نیا یبود؟!..تو به چه حق یوسط چ نیحقه تو ا --
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 ..باشه..لحنش اروم بود یکردم عصبان ینم حس

 ..!؟یوبشن یخوا یم یچ -

 ..یبگ یخوا ینم یزبونته ول یکه رو یقتیحق--

 ..نمیتو؟!..ولم کن ب یگیم یچ -

 

 

 ..و اونورکردم تا دست برداشت و منم برگشتم نوریو انقدر خودمو ا ومدمیبرگردم طرفش که نذاشت..منم کوتاه ن خواستم

 ..راه دستمو گرفت نیکنارش رد شدم که بخاص وجودمو در خودش گرفته بود از  یکه لرزش ینگاش کنم درحال نکهیا بدون

 ..م اروم و قرار نداشت نهیانداختم ..قلبم تو س ریز سرمو

 

 

 ..دستمو بکشم نذاشت خواستم

 ..بذار برم-

 ..یبرام انجام بد دیخوام..با یازت م یکار هی --

 

 ..نگاش کردم یتعجب دست از تقال برداشتم و به اروم با

 ..!؟یچه کار -

 ..یبهم بد یقول هی دیقبلش با یمنته..گمیبهت م --

 ..!؟یچ -

که اگر هم  یکنم جور یشکل ممکن مجازاتت م نیبه بدتر یلو داد یبه کس یزی..و اگه بفهمم که چشهیموضوع خبردار نم نیکس از ا چیه --

 ..یمن بش یخوراکه سگا یزنده موند

 

 ..جور ترس افتاد تو دلم هیشد و هم  شتریحرفش هم تعجبم ب نیا با

 ..!؟یخوا یازم م یچ -

 ..ستیانگار دست بردار ن ری..پووووفــــ..نخرونینگام کرد که نفسمو فوت کردم ب فقط
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 ..ــــدمیباشـــه..قول م-

 ..هیمرگت حتم ی..که اگه خطا برتیزندگ ایبا مرگ و  مانیپ یعنیحرفت  نیا --

 ..یگیچند بار م گهیباشه..د-

 

 

 ..اتاقش بود یکه تو یل دونفره امب یگرفت و منو نشوند رو دستمو

 ..و قرمز بود..جالب بود و..ترسناک یو مشک یخاکستر یاز رنگ ها یبیاتاق هم تماما ترک نی ا ِدکور

 .. ست قهیبدسل چقدر

 

 ..کار کنه دیروشن و سف یگفتم آب یبه من بود م اگه

 هیهرکدوم  یهم کنار تخت که رو یعسل زیکنارش و دوتا م یقد ی نهیا هیقفسه پر از کتاب رو به روش.. هیاتاق و  یتخت دونفره انتها هی

 ..اباژور گذاشته بودن

 یکه سد راهش بود برخورد م یبه صخره ا یگریپس از د یکیو بزرگش  کیکوچ یکه موجها نیخروشان و خشمگ یایاز در ییتابلو..نما هی و

 ..داره یبیکرد..عجب اتاقه عج

 

 

 ..داش حواسمو جمع ِ اون کردمص دنیبه روم نشست ومن با شن رو

 ..!!واسه خودم هضم کنم؟؟ یمونده بودم حرفاشو چجور نکهیجفت شاخ رو کله م سبز بشه و هم ا هیبود  کیبهم زد که هم نزد ییوحرفا

 

 

 ..!کمکت کنم؟ یخوا یاز من م یواسه چ-

 ..یو بهشون عمل کن یمو به مو به حرفام گوش کن دی..فقط باستیمهم ن لشیدل --

 ..!بدونم چرا؟ دیمن با یول -

 یکه کس ی..جوریکن ینقش باز یبه راحت یتون یاز جراتت خوشم اومده..مطمئنم م ییجورا هیو  یهست یفکر کن حس کردم دختر نترس --

 ..شک نکنه
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 ..!بکنم؟ نکارویا دیبا یباشه..ک -

 ..!یپس قبول کرد--

 

 ..و دستمو تو هوا تکون دادم دمیخند

 ..شهیم یخال ییجورا هی میدق و دل ینجوریداره و هم ا جانی..هم هشهیباحال م یلیم قبول نکنم؟!..خ نهوویاره مگه د-

 ..انیشا یخب..قرارمون پنجشنبه..تو مهمون اریبس --

 

 

 ..بسته شد شمیترس ن با

 ..!!!..آ..اخه چرا اونجا؟؟؟یچـ..چ-

 یبرا تیموقع نیبده و اونجا بهتر یخواد مهمون یطلع شدم که به افتخاره ورودش مگرده..امروز م یبر م کایبرادرزاده ش ارسالن داره از امر --

 ..نقشه ست نیا یاجرا

 ..من..اونجا یول-

 

 

 ..نگام کرد که بتونم اعتماد رو تو چشماش بخونم یجور هی

 ..کنه ینم یکاربا وجوده من  انیگفت: من اونجام..حواسم بهت هست ..نگران نباش شا یتکون داد و جد یبه اروم سرشو

 

 ..کنه ی..اون هرکار بخواد میشناس یتو اون نامردو نم یول -

 ..تو هم دیکش اخماشو

 

 ..اریحرف رو حرفم ن گهیبگو چشم و د ستین یمشکل گمیبهت م یوقت --

 ..داشتم دیهنوز نگام بهش بود..ترد یکردم..ول سکوت

 ..!من؟

 ..!ان؟یشا یخونه  تو

 ..کمکم کنه خدا
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 ..!ست؟یدوباره ن حهیبه توض ازیحله؟..ن یهمه چ --

 ..یگفت ینه بابا مگه خِرِفتم؟!..گرفتم چ -

 

 ..ستادیلحظه نگام کرد ..بلند شد ا چند

 ..برم؟ گهیلب گفتم: من د ریو ز ستادمیمتقابال ا منم

 ..یو نقشه هامو بهم بزن یبر یاب ریز یحرفامو فراموش نکن ..اگه بخوا یاره..منته-

 

قبرستون ور دسته ننه  ی نهیس رمیراست م هی ای شمیخوراکه سگات م ایاونوقته که  یگیم یدونم چ یرفش و گفتم: بلـــــه..موسط ح دمیپر

 ..گهید مهیبابام..حال

 

 

 ..هیباز عصبان دمیکه کردم د نگاش

 ..نگام بهش بود یبه طرف در رفتم ول اروم

 ..شده؟!..من.. مگه یچ-

 ..شهیشاملش نم یمن بخشش دهیکار از د نی..ایکن یم بار اخرت باشه جمله مو قطع --

 ..دونستم..معذرت ی!..باشه نم؟یگیاهان اونو م-

 

 

 ..سادمیدر وا یحالته با مزه اوردم باال و با لبخند جلو هیبا  دستامو

 ..یقائل ش فیواسم تخف ییجورا هی دیبا گهیخوام کمکتم بکنم د ی..شما اسلحه ت رو غالف کن..تازه مسیرئ ممیمن تسل -

 

 

 .. رونیلبخند کج به طرفم اومد که قهقهه زدم و تند از اتاق اومدم ب هیو با  بشیبرد تو ج دستاشو

 ..سمت اتاقم و رفتم تو درو هم قفل کردم دمیدو

 ..دمیچسبوندم به در و از ته دل خند پشتمو
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 ..شد یرفت تو هم جذاب تر م یشد و اخماش م یم یش عصبان افهیق چقدر

 ..نیشده بود به لبخنده کمرنگ، نشستم رو زم لیخنده م تبد یکه ته مونده  یوردم و در حالخ سر

 ..دادم و نگامو به سقف اتاق دوختم هیبه در تک سرمو

 ..کردم و یحرفاش فکر م به

 

 ..جانهیبشه اون شب..همه ش پر از ه یشب چه

 ..من که از االن طاقت ندارم تا اون موقع صبر کنم یوا

 ..مشت کردم و تو هوا تکون دادم دستامو

 ..خداجون یواااااا

 

********************** 

 ..چقدر ناراحته دمیاتاقم د یرفت از پنجره  یداشت م یکنده شد..وقت الیو نیهم از ا دایشر ش باالخره

 ..!کنه؟ ینیریباشه و واسه ش خودش کیهمه به آرشام نزد نیتونه ا یم یکِ گهیخب د اره

 

 

 ..آرشام رو از حفظ بودم شبید یحرفا یشد ..همه  یم شتریشد و من لحظه به لحظه استرسم ب یبرگزار م انیشا یمونمه فرداشب

 

 .. واسه ناهار اومد خونه دمیکارامو تموم کردم خواستم برم تو اتاقم استراحت کنم که د یوقت ظهر

 ..بسته بود هیدستش  تو

 ..هم رفتم جلو تا بهش سالم کنم و من دنیچ یم زویداشتن م یخانم و مهر بتول

 ..بهم انداخت و از پله ها باال رفت ینگاه مین

 

 ..که صداش درجا نگهم داشت هیخواستم برم تو سالن کمکه بق منم

 ..باال ایب-
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و بسته رو  تو اتاقش ..درو بست میکرد..پشت سرش رفتم..رفت یم یو از همونجا نگاش کردم..پشتش بهم بود و اروم پله ها رو ط برگشتم

 ..کنار در زیگذاشت رو م

 

 ..اومد یبهش م یلیخ رهیت ی..رنگایو کت مشک یسرمه ا راهنیپ هیرو باز کرد.. راهنشیپ یباال یدر اورد و دکمه  کتشو

 

 ..بسته رو بردار-

 ..نگاه به بسته انداختم هینگاه به خودش و  هیتعجب  با

 ..!: واسه منه؟دمیو پرس دمیروش کش دستمو

 

 ..و انگشتاشو طبق عادت تو هم گره زد زشیتکون داد..نشست پشت م سرشو

 ..!چرا واسه من؟ -

 ..یبپوش یواسه مهمون یمختار یبسته ست..هر کدوم رو که خواست نیا یسه دست لباس تو --

 

 ..خانم یخام دل الهیخ یزدم..فکر کردم به فکره منه..ول لبخند

 ..بپوشم یکنم واسه مهمون یم دایپ یزیچ هیآقا..باالخره  ستین یازیاما ن-

 

 ..بگم یزیوسرد جمالتش رو به زبون اورد که جرات نکردم چ یجد یتو هم..به قدر دیکش اخماشو

 ....ممکنه بعد از دهنت بپره و کارو خراب کنهیمنو اقا صدا بزن ستیاوال فعال الزم ن --

کارو تکرار  نیا دیفهمم که چرا هر دفعه با یرو نم لشیدل یبهت دادم ول تذکر رو بارها نی..ایزن یحرف من حرف م یبار اخرت باشه رو دوما

 ..یکن

 

 ..دهنمو قورت دادم و منم متقابال اخم کردم اب

محض ِ  یگیتو کارم محسوب بشه..حاال شما م ی..دوست ندارم کمکم به شما دخالتدمیانجام م فمویدر مورد اقا گفتنم که خب دارم وظا-

 ..گمیچشم فعــــال نم گمینگم منم م اطیاحت

فقط خواستم بگم الزم نبود واسه ش خودتونو  اوردمیبگم چشم..حرف رو حرفتون ن نکهیندارم جز ا یمنم چاره ا یسیدونم شما رئ یخب م اره

 ..!کنه؟ یبه من توجه م یاونجا ک دیبه زحمت بنداز
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 ..داد هیزد و بهش تک دور زویهنوز اخم داشت..م یبلند شد..نگاهش اروم بود ول زیپشت م از

 ..یکن ینه اونطور که تو تصور م یتوجه ِ همه به تو باشه..ول دیبا یمهمون یاتفاقا برعکس..تو --

 ..!؟یچ یعنی-

 ..!خواستم؟ یاز تو چ شبیمن د --

 

 

 ..فکر کردم تا به جمالت و افکارم نظم بدم یکم

 ..و بهتون ابراز عالقه کرده ستیاون ول کن ن ی..منتهدیکناز سرتون بازش  نیخوا یو م نیرو دوست ندار دایش نیخب گفت-

 

 ..ابروشو داد باال و اضافه کرد: و یتا هی

 

که هم غرورش  نیاز سر خودتون بازش کن یجور نیخوا ی که براتون دردسرساز شده و م ِیمزاحمتاش به قدر نیگفت نکهیادامه دادم: و ا منم

 ..نیبهش ندار یباورش بشه عالقه ا نکهیخرد بشه و هم ا

 

 ..رسوندن جمله م به طرفم نشونه گرفت انیاشاره شو با به پا انگشت

 ..از تو کمک خواستم هیقض نی..من هم دستش رو خوندم و با علم به ادنیمن و ثروتم نقشه کش یکامال درسته..اون و پدرش هر دو برا--

 

 یکنم بهتون کمک م یتالف ناشویحرفا و توه یجور هیخوام  یندارم و مدختره  نیاز ا یدل خوش نکهیلبخند گفتم: منم فقط به خاطر ا با

 ..کنم

 

 ..میشد رهیهم خ یدو در سکوت تو چشما هر

 شبید ادمهیکه  ییچکار کنم؟!..تا اونجا دیبا یشما که هنوز نگفت یعنیکه دهنم باز مونده بود گفتم: اِوا من چقدر .. تو که.. یتعجب در حال با

 منو  هیبه چ یمنم حواسم نبود بپرسم چ هیشدن انی شا ِیفقط تو مهمون نکاریا نکهیاز سر راه بهتون کمک کنم و ا دایتن شواسه برداش نیگفت

 ..!وسط چکاره م؟ نیا

 

 

 ..چشمام زل زد یو تو دینگاهشو باال کش یمن..و به اروم یدوخت..درست جلو پا نیو نگاهشو به زم دیکش قیعم نفس
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 ..یاسون نی..به همیهست دمیجد یباورش بشه تو معشوقه  دایکه ش یکن ینقش باز یجور دی..فقط باستین یوجه کار سخت چیبه ه --

 ..!گفت؟ ی!..چهان؟

 

 ..اون کامال خونسرد بود یکردم..ول یباز مونده بود ومات و مبهوت نگاش م دهنم

 ..یمن بشم..معشوقه  یعنی!..؟یعنیچکار کنم  دیمـ..من..من با-

 

 ..تکون داد یبه اروم سرشو

 

 ..قایدق --

 ی..مطمئنم مدیکن یمواقع نقش باز نجوریا نیتون یخوب م یلیتوش نهفته بود ادامه داد: شما زنا که خ یزاریجور ب هیکه  یبا لحن خاص و

 ..یایاز پسش بر ب یتون

 

 

 ..زدم یحرف نم یرسم گهیحرفش از بهت در اومدم ..بد جور بهم برخورد..د نیا با

 ..چوب نزن هیخواهشا همه رو به  یول دیو امثاله اون شا دایشمثل  ییزنا-

 ..ستنیهمه که مثل هم ن یول یاعتماد کن یبه هر کس یدختره نتون نیبا کاره ا دمیبهت حق م ییجورا هیاره  خب

 

جزو  گهیمه دستور دادنم که دهم اخمات تو ه قهی..دم به دقیزن یم ادی..حرف زور زیطبق معمول بدون فکر گفتم: مثال خوده شما، خشن هوی و

 ..نمیچشم بب نیمنم همه رو به ا یهست ینجوریشما ا نکهیبه خاطر ا شهینم لیروزانتونه ..دل یبرنامه 

 ..خائن و وفادار یاطرافمون هست..حت یخوش اخالق و مهربون..مغرور ومتکبر..خشن وسرد..گرم و خوش برخورد..همه جور یادما

دستت همه رو از دم با همون  یچوب گرفت هیچرا  گهیدختر که از همه جهت مشکل داره د هیاونم به خاطره  تسیبه ادما روشن ن دتید شما

 ..!؟یکه چ یزن یچوب م هی

و چهار ساعت ورده زبونم  ستیب دینفرت دارم با انیکه تا سرحد مرگ از شا یحساب من نیهمن؟!..پس با ا یزنا لنگه  یهمه  نهیا شعارتون

 ..همن نهیمردا ع یمه باشه که ه نیا

 ..سنجم یو با عقلم باطنشون رو م نمیب یفهمم..چشم دارم..با چشم رفتاره ادما رو م یسرم م ری..چرا؟..چون خ ستمین ینجوریا یول

 ..واسه شناخته باطنشون وقت الزمه یول شهیاول ظاهرشون مشخص م ی قهیدق
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ساعت  هیکردم..حاال خدا کنه  یو دهنمو بستم..ماشااهلل به فکم چقدر سخنران دمیکش قینفس عم هی..ـــــــشیخدا نفس کم اوردم..اخ یوا

 ..نخونده باشم نیاسی

 ..کنه یبدجور نگام م واال

 

 

 ..دادم هیکنار در تک زیدهنمو با سر و صدا قورت دادم و به م اب

خوندم که تا  یخورده بود و حاال از نگاهش م وندیهم پ ..زل زدم تو چشماش..ابروهاش طبق معمول بهستادیشد وجلوم ا کیبه قدم بهم نزد قدم

 ..هیعصبان یحدود

 

 

 ..!؟یداشت ی..چه منظورایکنم  یبه خودم تلق نیجور توه هیرو  یکه زد ییحرفا نیا --

 ..نیهم ستنیکرد؟!..فقط خواستم بگم همه مثل هم ن نیتوه ینـ..نه بابا ک-

 

اره؟!..که خوشِت  زنمیم ادیو حرف زور ز دمیاز حد خشونت به خرج م ادی:که من زدیلب غر ریزو  ستادیم ا نهیبه س نهیتوجه به حرفم س یب

 ..!؟یکن یم یجلوم بلبل زبون نطوریتو باشه که حاال ا یو خواسته  لیبه م دیهر کاره من با ایبهت گفته که هر حرکت و  یک نمی.. بب ومدهین

 

 

 ..شده یبودم..انگار بدجور از دستم شاک دهیترس

 ..مردا بدن یبگم همه  شهینم لینفرت دارم دل انینکردم..فقط گفتم مثال من که از شا نیمن اصال به شما توه -

 ..دهیدختر..مطمئنم به روز کار دستت م یبهتره زبونت رو کوتاه کن--

 .. نگاش کردم فقط

 

 

 ..بهم کرد پشتشو

 ..برو نجایبسته رو بردار و از ا --

 ..حاال نی..همرونیدهنمو باز کردم داد زد: برو ب دیچکار کنم که برگشت و تا د دیبگم فرداشب با خواستم
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 ..رونیبسته رو با حرص برداشتم و از اتاقش زدم ب یحرف چیه بدون

 ..مشکل داره انگار طرف

 ..یزنه جاده خاک یم یکرد..زرت ینیب شیپ گهید قهیدق 5اخالق و رفتارشو واسه  شهینم یجور چیه

*********************** 

 ..دست لباس بود 3بسته  یتو

 ..کت کار شده بود یکمربند هم به رنگ بنفش که جنسش از چرم بود رو هیخورد.. یم دیکت سف هیبنفش که روش  یدکلته  هی

 ..پاهام کامل از لباس مشخصه یتو تنم معرکه ست..ول دمید دمشیپوش یوقت

 

از باسنم باالتر باز بود وکمرم کامال  یداشت و قسمت کمرش تنگ بود..پشتش تا کم یزقرمز بود که جلوش سنگ دو یلباس مجلس هی یبعد

 ..رونیافتاد ب یب ر ه ن ه م

که من هر کار  ینجوریا یکرد ول شیکار هیشد با شال  یکم بسته بود م هیبازه..الاقل اگه پشتش  یادیخب ز یخوشم اومد ول یلیمدلش خ از

 ..کنم باز معلومه

 

به رنگ  یبراق ازهمون جنس ول یدامن از پارچه ا نییو پا نهیبود که تو قسمت س یزانو به رنگ نقره ا یکوتاه تا باال یدکلته  هیهم  یکی اون

 ..کار شده بود دیسف

 ..بدتره یلیخ یکیوضعش از اون  نیا یول هیخورش عال تن

 

 ..پامو بپوشونم یها یب ر ه ن گ  یجور هیتونستم  یوت مرو گرفته بود..باالخره با ساپورت و ب دهیاون دکلته بنفشه و کت سف چشمم

 

 یه و س با ز ل خ ت و عُ ر  ی کهیچشم اون مرت یدوست نداشتم جلو چیپوشوندم..ه یهمه خودمو نم نینبود ا انیواسه شا یمهمون نیا اگه

 ..و ن ظاهر بشم

 ..وجودم افتاده بود ترس مبهم تو هیافته بازم  ینم یداد اتفاق نانیآرشام بهم اطم نکهیا با

********************* 

 ..اماده بشم یانجام بدم و بعد از اون به خودم برسم تا واسه مهمون 2روز آرشام خونه بود و بهم اجازه داد که کارهامو تا ساعت  اون

 

 ..گهید نهیب یپوشم م ینگفتم..باالخره م یزیکدوم لباسو انتخاب کردم منم چ دینپرس ازم
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 ..کیتم همون دکلته و کت روش رو بپوشم که هم ساده بود و هم شگرف میتصم

 

 ..میافتیوقتش بود که راه ب گهیشده بود..د کیو هوا تار ستادمیا نهیا یکه اماده جلو ینرفتم تا وقت رونیاز اتاق ب گهیرفتم حموم و د 4 ساعت

 

 ..نره نیزدم که حالتش ازب یکم اسپر هیقط به خودم نگاه کردم..موهام که خودش حالت داشت ف نهیبار اخر تو ا یبرا

 ..شد یفراش درشت م نشییشد موهام تا وسطاش حالت داشت و پا یخشک م یبود و وقت زیفر ر رونیاومدم ب یاز حموم م یوقت

 

 

 ..تو صورتم ختمیجلوم رو به حالت کج ر یاز موها یزدم رو موهام و تره ا دیتل سف هی

 ..کم استفاده کرده بودم یلیو پنکک هم که خ ملیروشن..ر یصورت کیبنفش ِ مات و مات ی هیسا هینبود.. ظیغل شمیآرا

 

 یاتاق خدمتکاره مخصوصه آرشامه و همه چ نیکمد چند جفت جوراب و ساپورت بود..برام جالب بود که ا یکشو یبودم ..تو دهیپوش ساپورت

هر  نجایداشتم و حاال ا ادیز زایچ نیاز ا اشیبه خاطر مهمون یمنصور یه جالبه..خون یلی..ظاهرا فکر همه جاشو کرده بود،خشهیم دایتوش پ

به پام خورد..ساق بلند  شیکیتا بود که فقط  2دونستم که تو کمدم بوت هم دارم.. یشد..نم یم دایلباسا هم پ نجوریا ینبود ول جاچند مثل اون

 ..لباسم ست شد ی..با کت رودیبود و سف

شد..حتما همشونم کار  یم دایبهونه نداشته باشم تو کمدم همه مدل لباس پ الیرفتن از و رونیکردن و ب دیسه خروا نکهیشک به خاطر ا بدون

 ..دستم اومده بود یمدت اخالقش تا حد نیخودشه..باالخره ا

 

ن آشام طبق معمول بدون اجازه خو یروش بپوشم که در اتاقم باز شد و جناب اقا ارمیمانتو در ب هیاماده بود .. رفتم سر وقت کمد تا  یچ همه

 ..اومد تو

 

 ..که تعجب کرده دمید یتو نگاهش م یدونم چرا ول یو سرتاپامو از نظر گذروند..نم ستادیدر ا یجلو

 ..یباحال نیمگه تعجب داره؟!..لباس به ا وا

 ..ه بودهم بست یومشک یکراوات دود هی..رهیت یبلوز خاکستر هیبود و  دهیبراق پوش یکت و شلوار مشک هی

 ..درسته تو حلقم محشر شده بود پشیریت کال

 

 ..میافتیراه ب دیبا گهی..د؟یتو چشمام ثابت موند و اروم گفت: اماده ا نگاهش

 ..امیمانتومو بپوشم االن م نیاره من حاضرم ..صبر کن-
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 ..روشن کنم..معطلش نکن نویماش رمیخب من م یلیگفت: خ دیکاو یکه نگاش سر تا پامو م همونطور

 

 ..دمیاوردم و رو لباسم پوش رونیشال بنفش از تو کمد ب هیو  دیسف یمانتو هی..منم تند رونیتکون دادم ..رفت ب سرمو

 ..دکمه هاشو نبستم چون تن و بدنم که معلوم نبود گهید

 ..توش ختمیر شیآرا لیمقدار وسا هیبرداشتم و  دوی..قرمز..سفدی..سفیتو کمد بود..مشک فیتا ک 3

 ..فتاد به خودم عطر نزدما ادمی

 .. بود زدم زیم یکه رو یازعطر یموهام کم یم و ال به ال نهیس یقفسه  به

 ..رونیرو موهام مرتب کردم و از اتاق رفتم ب شالمو

 

 

 .. تو دستش بود از اونجا رد شد ینیس هیکه  یدر حال یکه مهر نییرفتم پا یاز پله ها م داشتم

 ..من سر جاش خشک شد دنید با

 ..شدم و نگامو ازش گرفتم یجور هی دنشیبا د منم

طرفه خودت تا  یکشون یاقا رو م ی!..داره؟یواسه چ نکارایو ا ی..تو خدمتکار؟یبارم کنه که چ کهیخواد ت یکم شُلش کنم م هیبودم  مطمئن

 ..و یخامش کن

 ..دهیم لمیروش و تحو ذارهیدو سه تا م نمیبارم کرد البد ا دایکه ش ییحرفا همون

 

 

 ..ستمیصداش مجبور شدم با دنیتوجه از کنارش رد شم که نشد..چون با شن یب خواستم

ِ  یمثله ما و کارت فقط خدمتکار یهست یکیتو هم  یگفت یم ادمهیچه جالب.. -- .. 

 ..خدمتکارم هیمن فقط  گمیهنوزم م-

 

 ..زد و به سرتاپام اشاره کرد پوزخند

 ..معلومه یکه واسه خودت ساخت یپیو ت یکه زد ی..از عطرنمیب یاره م-

 یشیبدجور ات یاونبار که بدون اجازه ش دوست پسرتو دعوت کرد ادمهی!..؟ی!..از اقا اجازه گرفت؟یگفت: حاال کجا بسالمت یبه حالته مسخره ا و

 ..شده بود
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 ..کنه یکم شانس تا او ن روزمو سگمنه  یظاهر بشه جلو دیبا یکیو اسمون  نی..باالخره از زمومدهیروز خوش به من ن هیانگار  رینخ

 

 ..ستادیجوابشو بدم که مش قاسم نفس زنون تو درگاه ا خواستم

 ..شهیم ریداره د نیبه من گفت: اقا گفتن عجله کن رو

 ..امیاالن م نیباشه مش قاسم بهشون بگ-

 

 ..مات و مبهوت نگام کرد یقاسم که رفت مهر مش

 .. !!یریبا آقا م ی!..پس دار؟یچ گهیاوهو..د --

 

 ..دمینگام کرد که چندشم شد..منظورشو فهم یجور و

 ..زدم و از کنارش رد شدم پوزخند

 

 ..در سنگ نیآهن خیفکر کن..نرود م یخوا یهر جور م-

 

جوابشو بدم اونم  یبخوام دهن به دهنش بذارم وه نکهیتوجه باشم..ا یب دیکردم..با یخودم حس م ینگاهه مملو از خشمش رو رو ینیسنگ

 ..که دهنش چفت و بس نداشت دایمثل ش یکی شهیکرد..اخرش م شیشد کار ینم گهیو د شهیوش بهم باز مر

 

 ..ستـــــهیخودش ب نیع نشمی..ماش ی!!..بابا دمت گوگولیمشکـــ ِی..فرارگاااااین نویماش ووووولیا

 ..و عشق و صفا..کوفتش نشه یدار هیما گهید آره

 

 

ِ  یشاک رمیستم بابت تاخدون یباز کردم و نشستم..م درو .. 

 ..اومدم که یو داد بزنه همونجور که نگام به رو به رو بود گفتم: داشتم م ارهیجوش ب نکهیقبل از ا نیهم واسه

 ..مش قاسم بهم گفت--

 ..!گفت؟ یتعجب نگاش کردم: چ با
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 .. بود ستادهیا کنار در داریروشن کرد و راه افتاد..سرا نویبهم انداخت و سکوت کرد..ماش ینگاه مین

 

 ..تنگ شده بود رونیب طیکردم..چقدر دلم واسه مح یبه اطرافم نگاه م اقیاشت با

 ..رو شکست نمونیآهنگ سکوت ب یخودم بودم که صدا یسکوت کرده بود و منم تو حال و هوا اون

 

 

 (همت یمهد یآهنگ اشتباه با صدا)

 

 

 خوابه یجور هیحبابه همشون  هیحرفات  همه

 

 اشتباهه هیاما حرفات  یخوایمنو م یبود گفته

 

 یدیاسمم باز دوباره خط کش یمن به رو یرو

 

 یدیها رس بهیبه غر یازم گرفت عشقمو

 

 یرو بلد ش ییوفا یب یزود نیکه به ا کردمینم فک

 

 یرد ش یسادگ نیکنار قلبم به هم از

 

 یدادیکه قلب من رو چه ساده پس م ادتهی

 

 یداد یم دست بهیچشم عاشق من به غر شیپ
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 یاریب ادیروز به  هیتکه خاطره هامو  تک

 

 یجامو داد بهیباز به غر یپس زد عشقمو

 

 یرو بلد ش ییوفا یب یزود نیکردم که به ا ینم فک

 

 یرد ش یسادگ نیکنار قلبم به هم از

 

 

 ..!د؟یچرا انقدر ناام یخوب بود ول آهنگش

 ..داد یو فرمونو تو دستاش محکم فشار متو هم بود  یچشم نگاش کردم که اخماش حساب یگوشه  از

 ..دست فرمونش حرف نداشت یبود منته ادیز سرعتشم

 ..گرفت ینم ابونیهم نگاه از خ هیثان 1آهنگو کم کرد..واسه  یصدا

 

 

 .. باورش بشه که تو دی..بایقرار بد ریرو تحت تاث دایکه ش یکن یرفتار م ی..جوریهمرام باش رمیهرکجا که من م دیامشب با --

 ..یمن یمکث کوچولو کرد و گفت: معشوقه  هی

 

 

 ..ندازهیتصورش هم ادمو به خنده م ی..وایباز کیتو فاز رمانت رهیخواد چطور رفتار کنه؟!..البد اونم م یجالب بود که اون امشب م برام

 

با تحکم گفت: اگر فکر  نباریدوخت و ا نابویکه باز نگاهشو به خ دید یدونم تو چشمام چ یسرشو چرخوند و نگام کرد..نم دیکه د سکوتمو

امشب  یاصل یمهره  ینقشه م خراب نشه ول نکهیاونم واسه ا دمینرمش نشون م ی..کمیکنم سخت در اشتباه یمنم مثل تو رفتار م یکرد

 ..ییتو

 

 ..!گفتم؟ یوا.. مگه من چ-

 ..رو من گفتم یخواست بگ یکه دلت م یهمون--

http://iran-paper.ir/


 

iran-paper.ir 

 

 ..امشب از دست غرغراش راحتم هیخوام بکنم.. یشدا..امشب ازادم هر کار م یباحال م یه..ولتو سرم یبود چ دهیفهم نامرد،

 

 

آرشامو شناخت..درو کامل باز کرد  عیدرو باز کرد و سر داریو بزرگ..با زدن چند بوق سرا ییالیو یخونه  هیشهر بود.. ینقطه  نیباالتر خونشون

 ..و واسه آرشام دست تکون داد

 

 ! ؟ ِانیشا یالیو نجایا-

 ..!؟یومدیمگه تا حاال ن --

 ..!؟ینه..با ک-

 ..!یمنصور--

 یشده خونه  یدعوت م یکه مهمون یاون چند بار دی..شاشهینه هم یها چرا بودم ول یهمراش نبودم..تو اکثر مهمون شهینه بابا من که هم -

 ..اومده انمیشا

 

 ..خاموش کرد نویتکون داد و ماش سرشو

 

 ..بست وبه طرفم اومد نوی..در ماشمیشد ادهیدو پ هر

خودش رو از دست  یرفت سرسبز یم یهوا رو به خنک نکهیباغ بزرگ وسرسبز..با وجوده ا هیکه اونو در خودش داشت.. یبود و باغ الیبه و نگام

 ..نداده بود

 

 ..دستتو حلقه کن دور بازوم --

 ..خنگا نگاش کردم نیحرفش چون حواسم نبود شوکه شدم و ع نیا با

 ..!!هان؟؟-

 

 .. پوزخند بود ِهیشب شتریاون لبخند کج نشست رو لباش..که ب باز

 ..دستمو گرفت و انداخت دور بازوش خودش
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 ..!..حواست کجاست؟شهیاالن شروع م نیازهم --

 ..!!نجایکجا..هم چیه-

 

 ..قدم برداشتم یکرد و منم کنارش به اروم حرکت

 ..بهم دست داد یحال هی میرفت یهم راه م یشونه به شونه  نکهیهش و اب یکیهمه نزد نیاز ا یدونم چرا ول ینم

 ..شد یجور هی قلبم

 ..اومد خوشم

 ..باعث تعجبم شده بود نینداشتم وا یحس بد چیه

 

 ..زد..بدجور استرس داشتم یم م نهیوار تو س وانهی..قلبم دمیستادیا یدر ورود یجلو

 ..!؟یاماده ا --

 ..بود سرمو اروم تکون دادم الیوکه نگام به داخل  همونجور

 ..!آره-

 ....بهتره رفتارت نرمال باشهدهیرنگت پر--

 ..زده شدم جانیمن خوبم..فقط ه--

 

 ..کسم اونجا نبود چیبود و ه کیسالن نسبتا کوچ هیرو به رومون  میکردم..وارد شد شیاول رو که برداشت همراه قدم

 ..آرشام حلقه کردم یو دور بازومانتو و شالمو گرفت .. دوباره دستم خدمتکار

 ..!!ستین یکه کس نجایا-

 

 

 ..روشن اونجا قرار داشت یدر بزرگ و قهوه ا هینگفت ..راه افتاد، منم کنارش بودم..رفت سمت راست که  یچیه

و  میکردن..هر دو وارد شد خم شدن و درو باز یکم میآرشام به حالت تعظ دنیبودن..با د ستادهیدر ا یو قد بلند هم جلو کلیه یتا مرد قو دو

 ..در پشت سرمون بسته شد

 

ِ  ییکردم..عجب جا یرومون بود نگاه م شیکه پ یدهان باز به سالن بزرگ با .. 
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که پخش  یمیبا اهنگ مال یکم یهاشون نشسته بودن .. عده  یصندل یسالن رو اشغال کرده بودن و اطراف رو طیو جوون مح ریو مرد..پ زن

 ..از استرسم کم کنه یداشت که تونست کم یآرامشه خاص هیاطراف  یبود و فضا تیال کی..موزدنیرقص یم مشد اون وسط ارو یم

 

 

 ..! ؟ ِانیکامال متعلق به شا الیو نیا یعنی.. یمحشر یچه جا -

 ..که پوزخند زد دمید

 ..گهید یجاها یلیو خ نجایا --

ِ  انیقصر ِ شا نی..انی..پس حاال ببیقصرش باش یلکه خواست تو م یکه م یادامه داد: کس یکرد وبا لحن خاص نگام .. 

 

 

 ..زنه یم شیکردم داره با کالمش بهم ن یحرفش حرصم گرفت..حس م از

 ..ادم نفرت دارم نیهوسباز..تا تو گور هم برم باز از ا ی کهیقصرش و تموم دم و دستگاش دوبله بخوره تو ســـرش..مرت -

 ..!نه..درسته؟ انیقصر شا یملکه  یول یه خدمتکاره من باشک یبه خاطر نفرتت از اون خواست --

 ..جوابش رو دادم صادقانه

 ..!!قایدق -

 

 

 ..کردم اخماش تو هم رفت حس

 .. موند رهیاز سالن خ یکه آرشام نگاهش به گوشه ا میزد یکنار سالن قدم م میداشت

 یبود ابروهام باال رفت..ظاهرا متوجه ِ ما نشده بود..البد اون ستادهیش اپو کیو ش انسالیمرد م هیکه کنار  دایش دنیسرمو چرخوندم با د یوقت

 ..!باباشه سادهیهم که کنارش وا

 

 

 ..هنوز اخماش تو هم بود یلبخند نگاش کردم..ول با

 ..سیانگار سوژتون اومده رئ -

 ..سیبه من نگو رئ --

 ..رو شونه م ختیورد و ربغل گرفتم و سرمو به راست کج کردم که موهام از پشتم سر خ دستمو
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 ..!صداتون کنم؟ یپس چ -

 

 ..بود..اخماش کمرنگ شده بود رهیتو چشمام خ نگاش

 یکن نیامشب رو به خودت تلق هی..بهتره نمیتو کارت بب یخوام امشب اشتباه یهم نباش..نم یمکث کوتاه کرد و گفت: بگو آرشام..و رسم هی

که غرورش  نمیمتوجه شد به چشم بب دایش یکه وقت یکن ینقشت رو باز یخوام جور ی..ممیاربا هم رابطه د یو به تازگ یمن یکه معشوقه 

 ..شهیچطور خرد م

 

 ..گرفتم یدادم و نگاهمو ازش نم یدقت به حرفاش گوش م با

 ....کارمو بلدمگهید نجامیا نیامشب واسه هم هیبه چشــم.. یا -

 ..رت بشهکنم که خودتم باو ینقشمو باز یتو دلم گفتم: جور و

 

 

و دستام شروع کرد  واریکچ د نهویکرد..رنگم شد ع خکوبمیاز پشت سر م انیشاد وسرمسته شا یکه صدا مینیهامون بنش یرو صندل میخواست

 ..دنیبه لرز

 

اخداگاه دستمو سُر دادم منم ن ستادیکه با لبخند جلومون ا انی..شاستادینگام کرد .. به طرفم اومد و کنارم ا یبه آرشام نگاه کردم ..کم ملتمسانه

 ..طرف دست آرشام و همزمان پنجه هامون تو هم گره خورد

 ..نگفت یزیچ ینگام کرد ول آرشام

 

 ..نجاستیا یک نیبب _ انیشا

 ..دادن یبه آرشام بود که داشتن با هم دست م نگاهش

 ..دمیبود رو د که تو چشماش نهفته یادیتعجب ز یمن و به راحت یرو دیچرخ انیبعد از اون نگاه شا و

 ..ما و بعد هم به آرشام نگاه کرد یسُر خورد رو دستا یبه اروم نگاهش

 

 ..!چه وضعشه؟ گهید نیآرشام؟!..ا یکن یگفت: چکار م یتو هم و با حالت عصب دیرو کش اخماش

 ..دیچیاروم آرشام تو گوشم پ یانداختم و صدا ریز سرمو

 ..!که؟ ی..متوجهدایدک کردن ش یست..برا تهیفرمال --
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 ..ه و س الودش رو بهم دوخت ینگاه کردم که اروم اروم لبخند نشست رو لباش و چشما انیباال اوردم و به شا سرمو

 ..کرد سرشو تکون داد ینگاه م یکه به سر تا پام با شور ِ خاص یدرحال

 ..یموفق باش دوارمیخب..ام اریتو ِ..بس یاز نقشه ها گهید یکی نمی..که ادمیفهم --

 یکه م یهست یهمون آرشام نمیب ی..خوشم اومد،حاال مشیخواست یم یشد و ادامه داد: پس بگو واسه چ رهیآرشام خ یبا خنده تو چشما و

 ..شناختم

 

 

 ..!ه؟یحرف چ نیاز ا انیمنظور شا دمیفهم یتعجب بهش نگاه کردم..نم با

 ..دمشیند نجایگفت: پس ارسالن کجاست؟!..ا یبعد از سکوت کوتاه انیبه من انداخت و درجواب شا ینگاه مین آرشام

 ..رمیم گهی..فعال باالست..خب من دادیم--

 ....فقطیرو انتخاب کرد یخوب کس دایپسر..مطمئنم واسه دک کردن ش یکه نگاهش به من بود با لبخند گفت: موفق باش نکهیا نیح و

 

 ....باهاتون کار دارمدیشماها بمون به آرشام با وقاحته هر چه تمامتر گفت: اخر شب که مهمونا رفتن رو

 ..با همون لبخند چندش اورش عقب گرد کرد و ازمون فاصله گرفت و

 

 

 ارمیاز کاسه در ب زشویه یناخنام چشا نیکثافته هوسباز..چقد دوست دارم با هم ی کهیمرت یبر نگرد گهید یبر یلب با حرص گفتم: اله ریز

 ....پست فطرتیسگاش..عوض یبندازم جلو

 

 ..کنه یو داره نگام م ستادهیدادم آرشام جلوم ا یرو فحش م انینبود تموم مدت که داشتم شا واسمح

 .. شیا شهیسرد وش ی..زل زدم تو چشمادهیبودم حرفامو شن مطمئن

 ..!شد؟ یخال --

 ..!؟یچ-

 ..تیدق و دل --

 ..شمیراحت م نمینه هنوز..هر وقت جون دادنشو به چشم بب -
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 ..نیبش--

 

 

 .. دادم که آرشام از جاش بلند شد واومد کنار ِ من یکردم و با استرس پامو تکون م ی..داشتم به مهمونا نگاه میرو صندل مینشست

 ..به من نشسته بود دهیبود و حاال کنارم درست چسب زیاون موقع اونطرف م تا

 

 ..!شده؟ یچ -

 ..ادیداره م دایش--

 ..!برم تو نقشم؟ دیاِِِِِِِ..پس االن با-

 

 ..سرشو تکون داد و به رو به رو نگاه کرد فقط

 ..اقا خون آشامه مغرور شروع شد نیبا ا تیخانم که باز یدل میبزن بر خب

 

 یزیاونو ازم بدزده..چ یکی دمیترس یبازوشو تو بغلم گرفته بودم که انگار م یچسبوندم به آرشام و دستمو دور بازوش حلقه کردم..جور خودمو

 ..کنه یامشب رو نقش باز هی دیاونم با گهیگفت..خب اره د ینم

 

 ..جلومون ظاهر شد فتهیداده بودم که خودش هیبه شونه ش تک سرمو

بند فقط  هیدکلته  یو باال ینقره ا یکه روش پر بود از سنگ ها یمشک یدکلته  هیپاشنه بلندش گرفتم و اومدم باال.. ینقره ا یاز کفشا نگامو

 ..ش کامال ب ر ه ن ه بودراست یچپش داشت وشونه  یرو شونه 

 ..زانوهاش بود یلباس هم تا باال یبلند و

 

 ..کردم یهنوز نگاش م یآرشام برداشتم ول یکرده..سرمو از رو شونه  یاوه اوه چه اخم دمیبه صورتش افتاد که د نگام

 

 ..!خواد؟ یم یچ نجایدختره ا نیچه خبره؟!..ا نجایکرد گفت: آرشام ا یبه آرشام که خونسرد نشسته بود و به مهمونا نگاه م رو

 ..جوابشو داد لکسیر یلیهم خ آرشام

 ..!دختره؟ --

 ..!ش؟ی..چرا با خودت اوردگمینکبتو م نیهم--
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 ..!صدر؟ دایگرفتم خانم ش یاز شما اجازه م دیمراقب حرف زدنت باش ..نکنه قبلش با--

 

 ..دمبر یحساب م دایش یداد که من به جا یوسرد جوابشو م یجد یقدر به

 ..!زم؟یعز یکن یم نجوریچرا ا --

 ..خانم ستمیشما ن زمیمن عز --

 ..!خدمتکارشم با خودش ببره؟ یمهمون رهیم یرسمه هر ک ایدن ی!..کجاه؟یدختر ک نی..آرشام تو..اصال ایول --

 ..ستیدالرام خدمتکاره من ن --

 

 ..سبز بشه دایرو سر ش زیجفت شاخ تر و تم هیمونده بود  کم

 ..رونینمونده بود تخم چشمش از کاسه بزنه ب یزیگشاد شده بود که چ یه قدرب چشماش

 

 ..!دختره خدمتکاره مخصوصته نیکه ا یخودت گفت--

 ..ستیاالن ن یبود..ول --

 ..!چه خبره؟ نجایکنم بگو ا ی..خواهش میکرد جمیآرشام..گ یچ یعنی--

 

 

 ..کردم دستمو به دور بازوش تنگ تر یسکوت کرد و من حلقه  آرشام

 ..منه یدالرام از امروز معشوقه  --

 ..!؟یزد :چــــ غیج نیهمچ دایش و

 ..کر شد خیتا ب خینشسته بودن ب کمونیکه نزد ییمن و مهمونا یگوشا که

 

 

 ..افتادن ..نگاهشون به در سالن بود که باز شد اهویبزنه چون مهمونا همه به ه ینتونست حرف گهید

 

 .. میو چند قدم ازش فاصله گرفت میستادیو ا میبلند شد یصندل یاز رو دایتوجه به ش یو آرشام ب من

 ..بود ستادهیهم کنارش ا انیجوان و خوش پوش و قد بلند وارد شد و با لبخند به مهمان ها نگاه کرد .. شا یدر سالن نگاه کردم که مرد به
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کنم..همونطور که  یتک تکتون ارزو م یرو برا ی..شب خوبزیعزکه تو صداش بود بلند گفت: مهمانان  یو شعف یبه جمع با خوشحال رو

به  کایاز امر یدادم که بعد از مدت نسبتا طوالن بیارسالن جان ترت زمیعز یرو به افتخار ورود برادرزاده  یمهمان نیا دیدون یشما م ِیهمگ

 ..گمیم کیرو بهش تبر زیورود ارسالن عز نجایبرگشتن..و من هم رانیا

 

اونها  انیدست زدن مهمانان ارسالن با لبخند باهاش دست داد ..و بعد از همونجا شروع کرد با تک تکه مهمانان که شا یو صدا اهویه انیدر م و

 ..کردن یکرد سالم و احوالپرس یم یرو بهش معرف

 

مثل عموش پشت سرش نبسته بود  بلند که یسبز و نافذ..پوست برنزه و موها یسالش باشه..چشما 34 ای 33خورد  یمرد جوون که بهش م هی

 ..دهیکش یادیزحمته ز تیجذاب نیا یداشت و معلوم بود برا ییرایشونه هاش رها کرده بود..صورت گ یو اونها رو ازادانه رو

 

 .. خم کرد یگوشش حرف بزنم که سرشو کم ریخوام ز یم دیکج کردم سمت آرشام..فهم یکم صورتمو

 ..!پسر؟ ایدختره  نیا گمیم -

 ..رو جمعش کرد مهیهمون لبخنده نصفه ن یبه سخت یلحظه لبخند زد ول هیبامزه بود که حس کردم واسه  یبه قدر لحنم

 ..!چطور؟ --

 

رو  یهم برنزه تر ِ..چشماشم که هر ادم نجایا ی..موهاش که از منم بلندتره..پوستش از دخترا ِیگوگول یلیمرگش بشه اخه خ شیپ انیشا -

 ..شده مونیپش یخواسته دختر بشه خدا دم اخر یم نکهیا ایزنن به مردم.. یره پسر جاش مدخت ایکنه.. یافسون م

 

 ..گرفت یخودشو م یهر بار جلو یخواد بخنده ول یکردم م ی..حس م دیبار به لباش دست کش چند

 ..شام اشاره کردبا دست به آر یوبا لبخند بزرگ ستادیبه همراه برادرزاده ش جلومون ا انیجوابمو بده چون شا نتونست

 

 ..باشه پسرا یالزم به معرف گهیکنم د یفکر نم -

 ..باهاش دست داد یبرد و جد شیدستشو پ یآرشام لبخندش پررنگ تر شد ..دستشو جلو اورد و آرشام با مکث کوتاه دنیبا د ارسالن

 ..پسر؟!..دلم برات تنگ شده بود یگفت: چطور یاونو در اغوش گرفت و با خوشحال ارسالن

 ..نمتیب یاز هم جدا شدن و ادامه داد: خوشحالم که م و
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 ..و سرد بود یلحنش جد ی..اخم نداشت ولدهیجوابشو م یچ نمیبه آرشام بود که بب نگام

 ..گمیم کی..بابت ورودت بهت تبرنطوریمنم هم --

 

و  دیداشت..کت و شلوار سف یا دهیپُر و ورز کلیآرشام به طرف من سوق داد ..قد بلند بود و چهارشونه..ه یبا لبخند نگاهشو از رو ارسالن

 .. تنش بود ِپی..کدیو کراوات سف ییمویل راهنیخوش دوخت و پ

و  یکنه انگار ل خ ت و ع ر  ینگاه م یکم از عموش نداره..جور کهیانداختم..مرت رینافذ بود که شرمم شد وسرمو ز ینگاهه سبزش به قدر یول

 ..سادمین جلوش وا

 

 

 ..!؟یکن ینم یرو معرف بای ز ِخانم نیا --

 ..!خواد جوابشو بده؟ یم یکنه..پس االن چ یآرشام بخواد جلوش نقش باز ستین دایکه ش اروی نیخودم گفتم ا شیپ

 

و سرد اون به  ینگاهه جد یش فشرد..سرمو باال اوردم و مبهوت نگاش کردم...ول نهیکه دستش دورم حلقه شد ومنو به س دمیتعجب د با

 ..بودارسالن 

 ..منه یدالرام معشوقه  --

 

 

 ..من و آرشام در گردش بود نیارسالن باال رفت..نگاهش ب یابرو یتا هی

 ..یبود یاز زنا فرار شهیهم ادمهی..یا قهیدونستم انقدر خوش سل ی..نمییبایدالرام..چه اسم ز --

 ..آرشام جواب داد یکه تو چشماش داشت به جا یبا لبخند و غرور انیشا و

 ..از هموناست یکی..که دالرام ذارهیها دست م نیبهتر یرو شهی..همیهمه سال هنوز آرشام رو نشناخت نیپس معلومه بعد از ا --

 

 یبه خودمه..همونطور که م هیجهت آرشام شب نیکنم از ا یادامه داد: که البته فکر م یمن بود با لحن چندش یکه نگاش رو یدر حال و

 ..خواستم

 

که از وسط  یبیس نی..ع ِهیو ارسالن چقدر ظاهرشون بهم شب انیشا دمیخورد..خوب که دقت کردم د ی..حالم ازش بهم مشعوریب ی کهیمرت

 ..ارسالن جوونتر بود یازش گذشته بود ول یسن انیشا ی..منتهینصف کرده باش
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 یول هیچ لشیدونستم دل یشش گرم بود..نمشدم..چقدر اغو یمن بود که تو اغوش آرشام فشرده م یش به رو رهیتموم مدت نگاهه خ ارسالن

بهتره  ایبهم دست داده بود که..دوستش داشتم.. یحس خاص هیکرد خوشحال بودم.. یخودش معرف یارسالن هم منو معشوقه  شیپ نکهیاز ا

 ..اومد یبگم خوشم م

 

 

 ستیقدم که برداشت سرمو بلند کردم..به طرف پدستش دور شونه م بود.. هیکه رفتن من هنوز تو بغلش بودم و  شمونیو ارسالن از پ انیشا

 ..!خواد که باهاش برقصم؟ یم یعنیرفت.. یرقص م

 

 

 ..خواست ینگاش کردم و صداش زدم..همونطور که خودش م طنتیش با

 ..آرشام -

 ..کردم قدماش ارومتر شد..نگاهشو به اطراف سالن چرخوند و اهسته گفت: بگو حس

 ..!م؟یر کنوسط که چکا رمیم میاالن دار -

 ..!کنن؟ یدارن چکار م هیبق --

 ..رقصن یخب م -

 ..پس حرف نزن--

 

 .. اروم بود لحنش

 ..!باهات برقصم؟ یخوا یم یعنیو گفتم:  دمیخند

 ..دنیرقص یکه دو به دو تو آغوش ِ هم م ییزوج ها نی..بستادیا ستیپ وسط

 

 

 ..و از پشت بغلم کرد دمیدور کامل چرخ هیماهرانه منو چرخوند .. یلیخ که مچ دستمو گرفت و ستمیازش جدا شم و رو به روش با خواستم

 

 ..قایگوشم زمزمه کرد: دق ریز

 ..رونیزد..کم مونده بود بزنه ب یتو دهنم م قلبم

 ..یتو هنوز ازم درخواست نکرد یول --

http://iran-paper.ir/


 

iran-paper.ir 

 

 ..کنم طنتیادم ِ مغرور و خودخواه ش نیامشب رو که ازادم در مقابل ا هیدونم چرا دوست داشتم  یبود و اروم..نم طونیش لحنم

 

..هنوز تو بغلش بودم..نگاهمون تو هم گره خورد..چشماش برق میهم شد ی نهیبه س نهیچرخش کوتاه منو برگردوند سمت خودش و س کی با

 ..افزوده بود تشیبه جذاب شیاز پ شینقش بسته بود ب شیشونیپ یکه به رو یداشت.. با اخم کمرنگ یبیعج

 

 طنتیکه تو اغوشش باشم و در مقابلش با ش نمیمشتاقه ا تینها یب یلبخند بزنم ول ذارهیکه نم ِیچه حس نیچشماش قلبم تندتر زد..ا دنید با

 ..!جوابش رو بدم؟

 

 ..Joe Jonas از Just in Love بود..خواننده اسم آهنگ رو گفت..آهنگ یآهنگ خارج هیعوض شد.. کیزد ..موز ینم یحرف

 

داد و هر بار دستم رو  یهماهنگ و منظم من رو تو اغوشش تکون م یآرشام به قدر نکهیکرده بود و هم ا قیتزر جانیودم هآهنگ به وج اون

 .. کردم یم شیاطرافم همراه یکه فارغ از ادما یچرخوند که به وجد اومده بودم..جور یگرفت و م یم

 

 

Love a girl in a whole 'nother language 

 !ون کامال متفاوت رو دوست دارمزب هیدختر با  هی

 

People look at us strange 

 کننینگاهمون م یبیجور عح هیهم  مردم

 

Don't understand us, they try to change it 

 عوضش کنن کننیم یو سع کننینم درکمون

 

 

Try to say it won't change. 

 رو عوض کنن یزیچ توننیکه نم میکه بهشون بفهمون میکنیرو م مونیما هم سع و

Talk love when they say it sounds crazy 
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 که عشقه میگیم هیوونگید گنیم یوقت

Love is even more wild when you’re angry 

 ترهیقو یحت یباش یکه عصبان یعشق وقت و

I don’t understand why you wanna change it, 

 دیعوضش کن نیخوایکه چرا م فهممیمن نم و

 

Girl listen to me 

 به من گوش کن دختر

I was running from the truth 

 کردمیفرار م قتیداشتم از حق من

I’m scared of losing you 

 ترسمیاز دستت بدم م نکهیا از

You are worth too much to lose 

 از دستت بدم خوامیکه نم یاونقدر باارزش تو

Baby if you’re still confused 

 ...زم هم برات مبهمهاگه هنو زمیعز

 

Girl I’m just in love with you 

 من فقط عاشق توام دختر

Girl I’m just in love with you 

 من فقط عاشق توام دختر

No other words to use 

 کنه فشیتوص تونهیهم نم یا گهید ی کلمه

Girl I’m just in love with you 

 فقط عاشق توام من

Girl I’m just in love with you 

 فقط عاشق توام من
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When I tell you I would never leave you 

 کنمیترکت نم چوقتیه گمیبهت م یوقت

Do you hear what I say? 

 گم؟یم یچ یچ یشنویم

Talk love when they say it sounds crazy 

 عشقه میگیم هیوونگید گنیم هیبق یوقت

Love is even more wild when you’re angry 

 ترهیقو یحت یباش یکه عصبان یعشق وقت و

I don’t understand why you wanna change it, 

 دیعوضش کن نیخوایکه چرا م فهممیمن نم و

 

Girl listen to me 

 به من گوش کن دختر

I was running from the truth 

 کردمیفرار م قتیداشتم از حق من

I’m scared of losing you 

 ترسمیستت بدم ماز د نکهیا از

You are worth too much to lose 

 از دستت بدم خوامیکه نم یاونقدر باارزش تو

Baby if you’re still confused 

 ...اگه هنوزم هم برات مبهمه زمیعز

 

Girl I’m just in love with you 

 من فقط عاشق توام دختر

Do you hear what I say? 

 گم؟یم یچ یشنویم
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Girl I’m just in love with you 

 من فقط عاشق توام دختر

Can’t nobody change it 

 عوضش کنه تونهیهم نم چکسیه

No other words to use 

 عوضش کنه تونهیهم نم یا گهید یکلمه  چیه

I love you baby 

 زمیدارم عز دوست

Girl I’m just in love with you 

 فقط عاشق توام من

Girl I’m just in love with you 

 فقط عاشق توام من

 

Oh oh oh 

 

Never knew what we had 

 رو ندونستم میکه داشت ییزایقدر چ چوقتیه

I don’t understand, if we’re just a waste of time 

 که یکار ما وقت تلف کردنه وقت یعنیفهمم،ینم

When you put your hand in mine 

 ؟یذاریرو تو دست من م دستت

 

Girl I’m just in love with you 

 من فقط عاشق توام دختر

Girl I’m just in love with you 

 من فقط عاشق توام دختر

No other words to use 
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 کنه فشیتوص تونهینم یا گهید یکلمه  چیه

Girl I’m just in love with you 

 من فقط عاشق توام دختر

Girl I’m just in love with you 

 توام من فقط عاشق دختر

Let me say it again, let me say it again, 

 ...بازم بگم،بذار دوباره بگم بذار

Girl I’m just in love with you 

 من فقط عاشق توام دختر

Girl I’m just in love with you 

 من فقط عاشق توام دختر

 

 

 

 ..زدم و برگشت ومنو رو دستش خم کرد چرخ کامل دورش هیتموم شدن آهنگ همزمان دستمو گرفت و منو چرخوند .. با

همه هماهنگ منو با خودش  نیکردم انقدر ماهرانه برقصه و بتونه ا یفکر نم چیداشت..پر تحرک..ه جانی..رقصمون همیزد یدو نفس نفس م هر

 ..همراه کنه

 ..بود و نگاهمون تو هم گره خورده بودصورتم خم شده  یمن هنوز رو دست آرشام بودم .. اون رو یزدن ول یدست م یج یبه افتخار د هیبق

 ..م اروم و قرار نداشت نهیتو س جانیاز زور ه قلبم

 

 

جوره  هیبود.. یجور هیشده بودم..حالم  جی..گدمیانداختم .. به لباسم دست کش ریگلگون سرمو ز ییو من با گونه ها میحالت اول برگشت به

 ..خاص

 

 ..خودم بودم یتو حال و هوا یداشتم ول یاورد..همراهش قدم برم رونیب ستیو از پسردمو تو دست گرم و ملتهبش گرفت و من دست

 

 ..یباش یانقدر تو رقص حرفه ا شهیکردم ..لبامو با زبون تر کردم و گفتم: معرکه بود..اصال باروم نم نگاش
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 ..سوزان به من بود یکالم همراه با نگاه هیجوابش  و

 ..!! یدون یاز من نم یچیتو ه --

 

 ..کردم یبودم وبه رفتنش نگاه م سادهیبودن..همونجا وا ستادهیهم دستمو رها کرد و رفت اونطرف سالن چند تا مرد ا عدب

 ..حال پر رمز و راز نیبود..جذاب و در ع مرموز

 

 

 ..!اشغال؟ یدار یاالن چه حس --

 .. ومو گرفتکه باز ستادمیتوجه بهش چند قدم رفتم جلو و پشت ستون ا یبود..ب دای..شبرگشتم

 ..!؟یکن ی..کجا فرار منمیصبر کن بب--

 ..!؟یخوا یم یچ-

 ..!؟یخامش کن ی..چطور تونستیکثافت تو عشقمو ازم گرفت یدختره --

 ....درضمن من خامش نکردم..خودش بهم ابراز عالقه کردستیخفه شو..آرشام عشق تو نبوده و ن -

 ..اره؟ یبهش و ولش نکرد یدیچسب یده زرتکه برات جور ش یتیموقع نیاز ا فیو تو هم خر ک --

 ....نقشه ت نگرفت اره؟؟یسوز یم یدار هیهه..چ -

 ..خفه شو کثافت --

 ..یبه هدفت برس یخوشم اومد دستت زود رو شد و نتونست ی..ول؟یتو که واسه ثروت آرشام تور پهن کرد ایمن کثافتم  -

 

 ..یمصرف یخدمتکاره ب هیمن  دی..تو هنوزم از د؟یزن یحرفا رو م نیا یبه چه حق--

 ..حاال معشوقشم یگفت؟..خدمتکارش بودم ول یکه آرشام چ یدیشن ی..ولیبحث و عوض کن یمشتاق یلیانگار خ هیچ -

 

 ..شده دهیکه به طرفت کش ی..مطمئنم بهش باغ سبز نشون دادیریآرشامو ازم بگ یتون یحمال نم یتو دختره  --

..انگار بدجورم ازت کام گرفته که بهش یبکن یتون یم یبخوا یاره خب به اسم خدمتکاره مخصوص هر غلط..؟یدیچند بار باهاش خواب نمیبب

 ..و ولت نکرده یمزه کرد

چطور  نی..وگرنه دو بار باهاش ه م ب س ت ر نشو ببیگذاشت ارشیندارو بخواد فقط واسه تن و بدنته که در اخت یچیه یآرشام اگه تو بدبخت

 ..تو روت ندازهیو تف م رونیکنه ب یپرتت م
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 اقتهیکه دور و برت هستن..ل ییمردا یببره..نه فقط آرشام همه  ضیادم ازت ف نیهمونه که ا قتی..الته؟یحال یچ زایچ نیاز ا تیشخص یب یتو

 ..سو بشه یکه ازتون استفاده  نیخور یم نیه..شماها فقط به درد ا یتو فقط وفقط ه ر ز گ 

 یرابطتون فقط به رختخواب و س.......... ختم شده؟!..ول نکهیا ایبار با عشق بغلت کرده؟!.. هید ه؟!.. یو با عشق ب و س بار لبات هیتا حاال  نمیبب

 ..اشغال یشد که تو یمن م ی فتهی..آرشام داشت شیقرار گرفت نمونیکثافت ب ی..تومیمن و اون عاشق هم بود

 

 

 

 ..ازارم داد که در اثر بغض زبونم بند اومده بود ..چشمام به اشک نشست یکرد..حرفاش به قدر یم ینیگلوم سنگ یتو یبد بغض

 ..دوخته بودم دایش یطانیو ش حیوق یمملو از نفرت و خشمم که نمناک از اشک بود رو تو چشما نگاهه

 ..کرد یتر م نیگلوم رو سنگ یاومد بغض تو یم رونیکه از دهنش ب یجمله و هر کلمه ا هر

 

دهان باز کنم وبغضم  دمیترس یم یکردم..ول یخودش و ابا و اجدادشه رو بارش م قهیال یتا هر چ دیچرخ یم کاش زبونم یا ایخدا

 ..خواستم ینم نویگرفتم و من ا یبترکه..اونوقت بود که مورد تمسخرش قرار م

 

 ..شدم یم وونهیگفت ب غ ل *خ و ا ب ه آرشامم د یزد..وقت یم شمیات تیشخص یو ب زیهمه چ یگفت ب یم یوقت

 

 یما گوش م یبه مکالمه  انهیو مخف ستادهیپشت سرم کنار ستون ا شیوقت پ یلیداد و من حواسم نبود آرشام از خ یپشت سرهم ادامه م اون

 ..کرده

 

 ..وارید ی نهیمنو چسبوند س یبهت و ناباور انیشد و در م دهیداد که بازوم توسط آرشام کش یداشت ادامه م دایش

 ..شوکه شدم که چشمام گرد شد و دهنم باز مونداز کارش  یقدر به

داد..نم اشک رو تو چشمام  هیتک واریدستشو کنار صورتم به د یکیدستش بازومو گرفت و اون  هیتو هم بود..فکش منقبض شده بود.. اخماش

 ..دیگونه م چک یچشمم به رو یقطره از گوشه  هی..دید

 .. و نمناکم گره خورد یخاکستر یتو چشما اهشیاه نافذ و ستر شد..نگ نیبغضم سنگ بیو اون حس عج دنشید با

 ..شدم رهیآرشام خ یو باز تو چشما دیبود چرخ ستادهیکه کنارمون ا دایکوتاه رو صورت متعجب ش یلحظه  هی یبرا نگام

 

ه؟!..هنوز باورش نشده که تو عشق نیکه تو صداش بود گفت: دنباله اثباته ا یبا حرص یبشنوه صورتشو جلو اورد و به اروم دایکه ش یجور

 ..!نه؟یما رو با چشم ِ خودش بب یعاشقانه  یخواد ب و س ه  ی!..م؟یمن یمعشوقه 
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 ..هم فشرد و سرشو تکون داد یتو چشمام زل زده بود لباشو به رو همونطورکه

 ....داشت یکرد که برام تازگ قیرو به وجودم تزر ی..داغدیکش شیلبامو به ات هیاز ثان یدر کسر و

 

 ..سُر بخورم که بازمو محکم نگه داشت وارید یبود از رو کیکه بهم وارد شده بود نزد ی..در اثر شوکدیکوب یم م نهیس یوار تو وانهید قلبم

 ..افتادم ی..داشتم پس م کجای..جانیهمه ه نیا

 

 ..زده م رو گرم کرد خید..و همون حرارت تن  یب و س  یم یبا خشونت خاص منو

 ..دیموهام لغز یشد و کتش رو تو چنگ گرفتم..دستش که کنار سرم بود ال به ال یم نییباال و پا جانیم با ه هنیس ی قفسه

 

 ..!اد؟یداره چه به روزم م ایبار تجربه ش کردم..خدا نیاول یب و س ه م بود..برا نیاول

 ..دیشو کنار کشبازشون کرد و همزمان خود یاون بسته بود..به نرم یخمارمو باز کردم..چشما یچشما

 ..بهتره بگم سرجام خشک شده بودم ایکردم.. ینم یحرکت

 ..نگاه کرد دایکنه سرشو چرخوند و به ش جادیتو حالتش ا یرییتغ نیکوچکتر نکهیا بدون

 ..نشو یهم دور و بر ما افتاب گهیپس بزن به چاک و د یدی!..حاال که به چشم د؟ی!..باور کرد؟یزد و با تحکم گفت: حاال چ پوزخند

 

 

 .. ..دستاشو مشت کرددیلرز یاشک نشسته بود و چونه ش از زور خشم و بغض م دای ش ِنیخشمگ یچشما تو

 .. نداره یچیه یدختره  نیهم اقتتیآرشام..ل یپست یلیبرو به درک کثافت..خ --

 

 .. ازم فاصله گرفت آرشام

 ی..من کسیدست کم گرفت یلیبرو به پدرت..جنابه صدر بگو آرشام رو خ..یمن دوخته بود ِییکه تمومه مدت چشم به دارا ییندار تو یچیه--

 ..بده شیتونه باز ینم یکس یول رهیبگ یتونه همه رو به باز یرو دست بخورم..آرشام اگر بخواد م ییسرو پا یاز هر ب یاسون نیکه به هم ستمین

 

 

 ستادهیداشت ا هیرو به بق دید نیکه کمتر ییر شد..کنار ستون جامن و آرشام دوخت و ازمون دو ینگاهه مملو از نفرتش رو تو چشما دایش

 ..نشنوه یتا صدامون رو کس میبود
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 ..دمیبرگشت با حرص بهش توپ یاز اشک شده بود و وقت سیبه من بود..صورتم خ پشتش

 ..نبود که تو نقشه ت ب و س ه و نیقرارمون ا -

 

 ..گرفت بغضم

که هر  یهست یک ی!..فکر کرد؟یدیخودت قرار م ی چهی!..چرا منو باز؟یلعنت ید  یا منو ب و س همون حال گرفته و لرزون گفتم: چر در

 ..ستـــمی..من عروسکت ن؟یانجام بد یتون یم یکاربخوا

 

 

 .. بفهمم نویکه روش داشت تونستم ا یاز عالمت دمیکه درست سمت راستم بود دو ییشکست و با هق هق به طرف دستشو بغضم

 

 .. م زدراه صدا نیب

 ..دالرام--

 

 ..و آب رو باز کردم ییراست رفتم سمت روشو کیرفتم تو و درو بستم..حواسم نبود قفلش کنم.. هیصبر نکردم و با گر یول

د؟!..چرا داره با  یمنو ب و س  یبه چه حق ینگاه کردم..اون عوض نهیمشت آب سرد به صورتم زدم تا نفسم باال اومد..به خودم تو ا چندتا

 ..!کنه؟!..چرا؟ یم یسم بازاحسا

 

 ..به شدت باز شد ..با ترس برگشتم..آرشام بود..درو پشت سرش بست و قفل کرد در

 ..بود شهیتر از هم ینقش بسته و نگاهش جد شیشونیرو پ یظیغل اخم

 ..!ه؟یکارا واسه چ نیا -

عروسک تو دستات باهام  هی نیاره؟..ع یباهاش بکن یستکس و بدبخت که هر کار خوا یدختر ب هی!..؟یطرف یبا ک یپروا گفتم: فکر کرد یب

 ..!خدمتکار؟ هیجز  ستمیکس ن چیچون ه ادیدر ب کمیج دیومنم نبا یمن سهیمثال رئ ؟کهیکه چ یکن یرفتار م

 

 ..بود نیشده؟..از اول قرارمون هم یمگه چ--

د ه شدن  ید ن * و * ب و س  یبلندتر گفتم: تو قرارمون ب و س ..مکث کردم و یقرار بد چهینبود..قرارنبود منو باز نینه نبود..قرارمون ا-

 ..ینبود مهندس تهران
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 ..دیلحظه با اخم نگام کرد..کالفه تو موهاش دست کش چند

 یمرو  نکارایا یب و س ه دار هی..حاال واسه یو تو در همه حال با من بود میدیموضوع تو رو ناراحت کرده؟..ما تو بغل هم رقص نیا یعنی --

 ....پوزخند زد و ادامه داد: جالبه؟یکن

 

 

 ..بود نی!..حرفش برام سنگگه؟یرو م نایبوده که داره ا یعیچشمش طب یافتاد انقدر جلو نمونیکه ب یاتفاق یعنیگرفت.. حرصم

 

 ..نبود که نتونم حرفامو بهش بزنم نیبغضم گرفت..اما اونقدرا سنگ یدونم چرا ول ینم

واسه  یقرار بد لهیوس هیمنو  یخواست ی..واسه بهره بردن تو نقشه هات؟..م؟یخوا یم یکه منو واسه چ یفته بود!..گ؟یگفت یچ انیبه شا -

 ..کار آره؟ نیواسه هم ی..منو نگه داشتیداد یم یمنو باز ی..تموم مدت داشت؟یخواست یکه م ییزهایبه چ دنیرس

 

تا اخرش  ی!..مگه خودت قبول نکرد؟یچکار کن یخوا یحاال؟..م یچ یآره..ک بره گفت: رونیداشت بلند نباشه تا نتونه ب یکه سع ییصدا با

 ..؟یباش

 .. وسط بهت کمک کنم نیمتنفر بودم..خواستم ا یعوض یمنه خاک بر سر قبول کردم چون از اون دختره  -

 ..بود؟ نیاز ا ریمگه غ --

 ..؟یکن یچکار م یدار یستیتو انگار متوجه ن -

 

 

 ..میهم گارد گرفته بود یم مدت رو به روکوره در رفت..تمو از

 ..که کمرم درد گرفت و اخمام جمع شد یسرد چسبوند..جور یکایهامو گرفت و پشتمو به سرام شونه

 

 ..بود رهیپر از خشمش تو چشمام خ نگاهه

 ..ستیکس برام مهم ن چیوه زیچ چیرو خوب تو گوشات فرو کن..ه نایکنم..ا ی: من هرکار که بخوام مدیلب غر ریز

 ..از خشم بود زیزد..هنوز چشماش لبر پوزخند

 ..بکن گمویکه م یو کار چیمن نپ ی..پس به پر و پاارمیبه سرت ب ناشمیتونم بدتر از ا ی..من اگر بخوام مستین یزیبوسه که چ --
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 ..و هوا مچمو گرفت نیزم نیدستمو بلند کردم و خواستم بزنم تو صورتش که ب تیعصبان با

 ..نداشت دهیفا یدستمو ازاد کنه ولکردم  تقال

 

 ..زد شمیبودم..از کاراش حرصم گرفته بود و حرفاش ات دهیاوج رس به

 ..کرد..به نفس نفس افتادم یمن نگاه م یبه تقالها خونسرد

 

 ..چکار کنم دیدونم با ی..م یخوا یخب..حاال که خودت م یلیخ -

 ..گرفت به طرف در رفتمکه ازم فاصله  یتموم قدرتم هولش دادم عقب ..کم با

 ..و ستمیکه من معشوقه ت ن گمی..مگمیم دایبه ش زویهمه چ -

 

 

 ..شدم یم نیدفعه برگشتم و اگه به موقع کنترلم نکرده بود نقش زم هیطرف خودش که  دیمنو کش نیگرفت و همچ دستمو

 .. دییهم سا یدندوناشو رو یخشم کنترل شده ا با

که مثل سگ از کرده ت  ی..جورارمیبه سرت م ییچه بال نیبعد بب یبکن نکارویخواد ا یق..فقط دلم ماحم یدختره  یکن یتو غلط م --

 ..یبش مونیپش

 ..یریکه بهتره منو دست کم نگ گمیمنم م یبکن یتون یم یهر کار بخوا یگیول کن دستمو..حاال که م-

 

 ..نگام کرد مشکوکانه

 ..!دالرام؟ هیحرف حسابت چ --

 ..ولم کن-

 ..یزن یحرفا رو نم نیا لیدل یکنم ب ی!..حس م؟یخوا یم یتم حرف حسابتو بزن..چگف --

 ..خوام..فقط بذار برم ینم یچیمن از تو ه -

 ..؟یبرنامه هامو خراب کن یو همه  دایش شیپ یکه بر --

 ..نــه -

 ..شهیهم یبود بذار از خونه ت برم..برا نیدهنمو قورت دادم: منظورم ا آب
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 ..رکت زل زد تو چشمام..فکش منقبض شدح یلحظه ب چند

 ..!آره؟ یخوا یکرد و گفت: پس بگو..که ازم باج م کیسرخش رو بار یچشما

 ..برم یکه بذار یزنم به شرط ینم گهیکس د چیو ه دایبه ش یروش بذار..من حرف یخوا یم یهر اسم --

 

 ..یکه بمون ی..مجبوریمون یمن م یو تا اخر عمرت تو خونه تو دهنت..قبال هم بهت گفتم که ت ختمیزد: خفه شو تا دندوناتو نر داد

 ..نشده بود دهیماجرا کش نیمن وسط ا یبود که پا ی.. اون واسه وقتستیتو کار ن یاجبار چیه -

 ..!ب و س ه؟ هی!..به خاطره ؟یکن یکارا رو م نیا یدار یواسه چ --

 

..قبل از ستمیبرده ت ن یخدمتکارت باشم ول دی..من شاینداشت نکارویه..تو حقه امهم یلی واسه من خ ِیکه واسه تو معمول یاون ب و س ه ا -

 ..باشم ادمم ردستتیز نکهیا

 

 

 ..ستادیروم ا یشد..درست جلو کیقدم بهم نزد هیزد و  پوزخند

بار اولت بوده؟!..البته  یبگ یخوا ی!..نکنه م؟یب و س ه خودت رو باخت داد هی!..با ه؟یگفت: چ یحال عصب نیدر ع یخاص و اروم ول یلحن با

 ..!کنترل کنه؟ ییها تیموقع نیتونه خودشو در چن یمثل تو مگه م ی..دختردهیمورد بع هی نیا

 

 

 ..با خشم مشت کردم و باز اوردم باال تا بزنم تو صورتش که نذاشت و باز مچ دستمو گرفت دستمو

 ..!رفت؟ ینم رونیدر ب نیعنوان زنده از ا چیبه ه زد یحرکت ازش سر م نیبود و ا یا گهیاگه هر کس د یدون یم --

 ..؟یکن یاالن کارو تموم نم نیپس چرا هم شمیکشته م انیبه دست شا ایبه دست تو  ایآخرش که  -

 ..ی که تو دار ِیمشت توهم ِ پوچ و تو خال هی نایخواد تو رو بکشه..ا ینم یکس --

 

 ..زدم پوزخند

 ....شک نکنارهیبال رو به سرم م نیبه مقصودش برسه هم نکهیبعد از ا انیشا یول ینخوا دی!..تو شا؟یهه..مطمئن -

 

 ..سکوت فقط نگام کرد در
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 ..یقِشقِرِق رو به راه انداخت نیو ا یب و س ه خودتو باخت هیتونم درک کنم که با  ینم ی..ولافتهیب یاتفاق ندهیچه االن و چه در ا ستیقرار ن --

 

ازم  یکرد؟!..ک نکارویبود که ا یب و س ه خودمو باختم ؟!..ک هیمشت شده بود زدم به شونه ش و بلند گفتم : من با دست ازادم که  یکیاون  با

 یشک نکنه؟!..تو دایکه ش یکن جور یمنو باز یگفت نقش معشوقه  یداد چکار کنم؟!..ک ادیو بهم  دیبرام لباس خر یکمک خواست؟!..ک

 ..!؟یزن یم یو دم از چ یسادیمن وا ی..حاال جلویرو کرد ارانکیو ا یبهم گفت نارویا ینامرد همه 

 

 

که خب  دایخرد کردن ش یشد برا ی خالص محسوب م ِریجور ت هیمن  یبرا نکاریدادم..ا یانجامش م دیبا یاون کاره من جزو نقشه نبود ول --

 ..بود نیراه هم نیبهتر یدید

 

 یپر کردن که نم لکسیمغرور و ر یرو؟!..انقدر اطرافتو دخترا نایا یفهم یم چیه یخرد کرد غروره منم دای!..عالوه بر غروره ش؟یمتیبه چه ق -

ب و س ه جسم و روحش  هیکه با  شهیم دایهم پ یدختر هیامر عاد هیکه دست زدن به تن و بدنشون براشون  ییاونا نیب یدرک کن یتون

 چیه یدونه اطرافش پر از گرگه ول یکه م یاقا..من دالرامم..دختر ستمینگرفته شده..من از اوناش  یکنه به باز یو حس م نهشک یدرهم م

 ..شدن اونم توسطه امثاله شماها دهیبره باشه واسه دَر هیکه  ذارهیخواد و نم یوقت نم

 

 

 ..زد ینم یبود و حرف رهیمدت تو چشمام خ تموم

 ..خواد یم یدونستم چ یکه نذاشت..م رونیاز در برم ب برگشتم

 

رو خرد  یکاره نابجا غروره کس هیکه بخوام با دو کلوم حرف و  ستمیمعرفت ن یب ایکه پشتم بهش بود گفتم: بذار برم..من مثل بعض همونطور

 ..االن نیکار منم با شما تمومه..از هم یشنوه..ول ینم یاز دهنه من حرف دایکنم..نترس..ش

 

 

 ..رهیدستم رفت رو دستگ یمعطل یول کرد..ب دستمو

 ..نشن ریه بود و جوشش اشک رو تو چشمام حس کردم..لبامو گاز گرفتم تا سرازگرفت قلبم

 

 ..حرکاتم نداشتم یرو یکنترل دیلرز یگرفتم..چون دستام م یم یبا قفل کشت داشتم

 ..بودمبود تو صورتم و سرمو خم کرده  ختهیداد..سرمو بلند نکردم..موهام ر هیهوا جلوم ظاهر شد و شونه ش رو به در تک یب آرشام
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 ..شده یکردم وجودم خال یبود و حاال حس م دهیحباب ترک نیکه اول تو قلبم داشتم ع یاحساس اون

 

 ..نگام کن --

 ..نکردم نگاش

 

 ..دالرام با تو بودم..گفتم نگام کن --

 ..از موهام صورتمو پوشونده بود..با نوک انگشتم بردم پشت یمیو محکم بود..سرمو بلند کردم..ن یجد لحنش

 

 

 ..!بارت بود؟ نیاول --

 ..در گردش بود شیا شهیشفاف و ش یمتعجبم تو چشما نگاهه

 ..!؟یچ-

 ..!! ب و س ه --

 

 ..مثبت تکون دادم یو سرمو به نشونه  دمیانداختم..به موهام دست کش ریز سرمو

 ..!؟ینبود یمرد چیتو تا به االن با ه یعنی--

 

 ..ت: ازت سوال کردم..پس فقط جوابمو بدهکه با اخم گف رمیخواستم جلوش گارد بگ باز

 ..!رو به شما بگم؟ نایا دیمعلومه که نه..اصال چرا با-

 ..ستمیچون من رئ --

 

 

 ..ینباشــــ گهید شهیم یلب گفتم: کِ ریحرص ز با

 ..اوردیخودش ن یبه رو دیاگرم شن ای..دینشن
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بسته  یاَم برا یبهتر ی..راه هادمیباج نم ی..درضمن من به کسیزن ینم یکس حرف چیه شیاز موضوعه امشب همونطور که قبال هم گفتم پ--

 ..یخودتو داشته باش که پاتو کج نذار ینگه داشتن دهن ِ تو بلدم..پس هوا

 

 ..ندادم و نگامو ازش گرفتم جوابشو

 ..کنه دمیخواست تهد یم شهیهم

 

ِ  ارسالن دمی..نگاش که کردم دستادیعجله جلوم ابا  یکیکه  رونیو درو باز کردم ..خواستم برم ب دمیرو کش رهیدستگ .. 

 

 .. اون پررنگ شد یلبخند رو لبا یدادم..ول لشیتحو یا مهینصفه ن لبخند

 ..و نافذ نیبود..سنگ یجوره خاص هی نگاهش

 

لباش  یکه رو یلبخند ِ کجاومد..ارسالن با تعجب و  رونیبره تو آرشام پشت سرم ب نکهیدر رفتم کنار..قبل از ا یگفتم و از جلو دیببخش هی

 ..من و آرشام در رفت و امد بود نیداشت نگاهش ب

 ..ومدهیتو سرش ن یخوب یصحنه فکرا نیا دنی..مطمئنم با دنییشد..سرمو انداختم پا شرمم

 

 

 ..!زنونه و مردونه ست؟ ییدستشو --

 ..شد یارسالن نم یجلو یبلکه با آرامش..خواستم دستمو بکشم ولنه با خشونت  نباریمنو گرفت..البته ا یاخم کرد و جوابشو نداد .. بازو آرشام

 

 

مدت  نی..نه خوشم اومد..معلومه انیاورد ریواسه مُعاشقه گ یخلوت یکه منم بشنوم گفت: چه جا یگوش آرشام جور ریو ز دیخند ارسالن

 ..یکرد رییتغ یلیخ

 

 ی: رذل ِ بدیلب غر ریو ز دییهم سا یکه دندوناشو رو دمیرشام رو دو من به وضوح صورت سرخ شده از خشم آ ییقهقهه رفت تو دستشو با

 ..زیهمه چ

 

 

 ..حرفش تعجب کردم نیا از
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 ..شد یآرشام عصبان نیهم ینزد و البد برا یحرف خوب ارسالن

 

 ینم یسالن بهم حس خوبگرما و نافذ بودن نگاهه ار یعموش باشه ول یکردم نگاش به ه و س باز ینبود..حس نم ندیارسالن برام خوشا نگاهه

 ..باشه رکیخورد مغرور و ز یداد..بهش م

که  یمن گرما داشت و نفوذه چشماش خاص بود..به طور یرو نداشتم..نگاهه اونم برا یحس نیبرعکسش در مقابله آرشام ..که اصال چن درست

 ..کرد ینم تمیاذ

 

 ..و رفته ستین یمهمون تو گهید دایکه آرشام بهم گفت ش ی..تا وقتدمیرو تو سالن ند دایش

مرد مغرور و خودخواه  نیا یمجبور نبودم نقش معشوقه  گهید ینجوریبشه؟!..ا یموند که چ یرفت..م یم دیموندن نبود..با یجا گهیخب د اره

 ..کنم یرو باز

 

شدم که برام  یم یجور هید..دا یاحساساتمو قلقلک م یکیشد انگار  یم کمینزد ایو  ستادیا یکه هر وقت کنارم م شمینم نمیمنکر ا یول

 ..و نو بود بیعج

 

 ..موند و منم مجبور شدم کنارش باشم انیآرشام به درخواست شا یاروم صرف شد..بعد از اون هم مهمانها عزم رفتن کردن ول یطیتو مح شام

 

 ..نداشتم یخوب حس

 ..!خواد؟ یم یازمون چ انیشا یعنی

ِ  کارش فقط با آرشام دیشا .. 

 ..باهاتون کار دارم نیشماها بمون یگفت که اخر مهموننه..خودش  یول

 ..البد با منم کار داره پس

 

استرس پامو تکون  یتو فکر بود و من هم مدام از رو قای..اون عممی..آرشام کنارم بود ..هر دو سکوت کرده بودمیمهمونخونه نشسته بود توقسمت

 ..زدم یدادم و انگشتامو تو هم گره م یم

 ..به همراه ارسالن وارد سالن شدن نایشا نکهیا تا

 

 .. دمیخودمو به سمت آرشام کش یکم

http://iran-paper.ir/


 

iran-paper.ir 

سر به اسبا بزنم گفتم  هیخوام  یم نیبرنامه نچ ندهیآ یآرشام واسه آخر هفته  یباال استراحت کنم..راست رمیخسته م..م یلیخ _ ارسالن

 ..نمتیبب شتریخوام ب یمدت م نیبهتره..بعد از ا میبر یهمگ

 

روهم همراهه خودت  بایخانم ز نیا شمیخوشحال م تینها ی..درضمن بمیهست یمیصم ینباشه ما دوستا یادامه داد: هر چکرد و  مکث

 ..گذره ی..مطمئنم بهش خوش میاریب

 رفت شب یم رونیاز سالن ب نکهیا نیکرد..ارسالن دستشو اورد باال و در ح یآرشام فقط نگاش م یبه من چشم دوخت..ول یجذاب یخنده  با

 ..گفت ریبخ

 

 

 ..نشست یمبل سلطنت یرو لباش رو به رومون رو یجلومون بود که با لبخند پت و پهن انیشا فقط

 ..کرد یم تمیش اذ رهیداشتم .. نگاهه خ استرس

 ..بود یو نقره ا دیسف یاز رنگ ها یبیسالن تماما ترک نیبه اطرافم انداختم..دکور ا ینگاه مین

 ..متشونهیق یخورد که معلوم بود کل یبه چشم م قهیعت ِاءیسالن اش ی گوشه،گوشه

 ..به نقره ست هیهم فلزش شب دیشا ایو نقره بود.. ستالیاز کر یزیکه به سقف نصب شده بود او یبودن و لوستر یها تمومش سلطنت مبل

 

 

 ..نگاهمو بهش دوختم و محکم سر جام نشستم دمیرو که شن انیشا یصدا

 ..ینخوردمن  یآرشام امشب از شرابا--

 ..بهشون نداشتم یلیم --

 

 ....ارسالنم که باالستدیکن یبازم نقش باز ستی..پس الزم نستین نجایهم ا دایمهمونا رفتن و ش گهید--

 ..!م؟یگفته ما االن تو نقشِمون هست یک --

 

به من انداخت و باز به  ینگاهه کوتاه من و آرشام اشاره کرد..آرشام نیکم ِ ب یکه رو لباش داشت به فاصله  یبا دست و لبخند کج انیشا

 ..شد رهیخ انیشا

وقت بود  نکارایبود که بخوام ازش دلخور باشم..واسه ا نیطرفه آرشام باشم بهتر از ا نکهیا تیموقع نیا یتو یاز دستش ناراحت بودم..ول هنوز

 ..بمونم نجایکردم که آرشام نذاره ا یرفتار م یجور دیاالن با یول

 ..ستین لیدل یب انیموندنمون اونم به اصراره شا نکهیگفت..ا یهم مب نویکه ا حسم
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 ..!اومده؟ شیپ ی!..مشکلان؟یبود شا یچ میبمون یگفت نکهیعلته ا _ آرشام

 ..و به من نگاه کرد دیخند

 ..الوعده وفا ینه .. ول --

 ..!تعجب نگاهشون کردم که آرشام با اخم گفت: کدوم وعده؟ با

 

 یپرت کرد تیرو از زندگ دای..حاال که شیخودت نگهش دار شیپ یخواست یم یواسه چ دمیکه خب امشب فهم یالزم دار دالرام رو یگفت --

 ..تونم ینم گهید نیاز ا شتریب یمونه..من تا به االن صبر کردم ول ینم یبهونه ا گهید رونیب

 ..گرده یبا تو بر نم گهیمونه..د یم نجایالرام از امشب اآرشام به صورت من دوخت..و ادامه داد: د یکرد ونگاهشو از رو یکوتاه سکوت

 

 

 .. آرشام یبه بازو دمیکم رو هم پر کردم و چسب یدهنمو با ترس قورت دادم .. ناخداگاه اون فاصله  اب

 ..تو چشمام ختمیتونستم التماس ر یبرگردوند و نگام کرد..هر چقدر که م صورتشو

 ..و پام از سرما سِر شده بود بمونم..دست نجایذاشت من ا یم دینبا

 

 ..پس نذار ..تو رو خدا نذار ستم؟یلب بهش گفتم: تو رو خدا نذار نگهم داره..مگه من خدمتکارت ن ریز

 

 ..شد دهینگاهه هر دومون به طرفش کش انیشا ینافذش تو چشمام در چرخش بود..با صدا نگاهه

 ..دهیبع نکاریشناسم ا یکه من م ی..از آرشامیکن ینم نکارویطئنم اقولت آرشام؟!..که البته مم ریز یبزن یخوا ینکنه م --

 

 

 ..زنه یم یبه سرخ یکردم صورتش کم یتو فکره..به بازوش چنگ زدم..حس م قایمعلوم بود عم یآرشام به اون بود ول نگاهه

 

 ..وسط سالن دوخت زیبه م نگاهشو

 ..!؟یلعنت یساکت چرا

 ..بده جوابشو
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 ..ونمبم نجایا یذارینم بگو

 ..رو خدا بگو آرشام تو

 

 

 ..!؟یبا من برگرد یخوا یم یچ ی!..برا؟یبمون یخوا ی: چرا نمدیازم پرس یکرد..آروم و جد نگام

 ..زده نگاش کردم .. اشک تو چشمام حلقه بست وحشت

باشم..به  نجایمونم فقط نذار ا یه ت متا ابد تو خون یباشم..همونجور که خواست نجایخوام ا یدونم نم یدونم..فقط م یدونم..به خدا نم ینم -

 ..کشم یقرآن خودمو م

 ..کنم یامشب خودمو خالص م نیهم یبذار نجای: اگه منو ادیاز بغض لرز چونم

 

 ..دمیبا ترس تو جا پر انیشا ادیفر یصدا با

 

..مگه خوده تو ؟یام گذاشتم..آرشام چرا ساکتبود که من با آرش یقرار نی..ایدختر؟..تو از اولم ماله من بود یکن یسر هم م هیچ فیاراج نیا--

 ..قولش بزنه ریکه ز ستین ی..بگو آرشام کس؟یدیمن م لهیبعد از انجام کارت دالرام رو تحو یبهم قول نداد

 

 

 ..به جلو خم شد یفشرد ..دستاشو در هم گره زد ..نگاهش به دستاش بود که کم یآرشام نگاه کردم که لباشو به هم م به

 ..ستادمیبهش ا دهیچسب بایحرکت از جاش بلند شد ..چون بازوش تو دستام بود منم با ترس بلند شدم و تقر کی هم با بعد

 

 ..مملو از خشم به من و آرشام زل زد یروبه رومون قرار گرفت و با اخم و نگاه انیشا

 ..گفت: هنوز کار من با دالرام تموم نشده انیبا تحکم روبه شا آرشام

 ..؟!..مگه امشب یچ یعنیحرف  نیا--

 ..کارا با دالرام دارم یلیشد..من هنوز خ ینه..فقط به امشب ختم نم--

 

 ..!؟یخوا یچقدر فرصت م--

 ..ماه 1 --

 ..اره؟ گهید یدیم لیماه اونو بهم تحو 1سر  یعنی --
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 ..!چرا که نه؟ --

که انجام دادنش برام  یدون یبرمش..م یبه زور از تو خونه ت م بشه شتریماه ب 1کنم..اگه از  یرو قولت حساب م شهیآرشام من دارم مثل هم --

 ..نداره یکار

 

 

 ..یفقط سرشو تکون داد..هم خوشحال بودم و هم ناراحت و هم عصبان آرشام

 ..دیبه هدفش نرس انیشا نکهیاز ا خوشحال

 ..شد یرو به اون رو م نیاز ا میماه زندگ 1بعد از  نکهیاز ا ناراحت

 ..زدن یکردن..هر دوشون داشتن سرم چونه م یکاال باهام رفتار م هی نیع نکهیبودم به خاطر ِ ا یاناز حد عصب شیب و

 .. بزنم یتونستم حرف یاالن نم یول

 

*************************** 

 ..رو بستمرفتم تو و د یمعطل یپشت سرش بودم..رفت تو اتاقش ..ب شیات یگلوله  نیکرد منم ع یم یتند داشت پله ها رو ط تند

 

 ..نگام کرد تیپرت کرد رو تخت و با عصبان کتشو

 ..؟یبهت اجازه داد وارد اتاق بش یک --

 ..!د؟یارزش رفتار کن یب یکاال هیبه شما اجازه داد که با من مثل  یک -

 

 

 ..کرد یباز م راهنشویپ یکراواتشو از دور گردنش باز کرد و اونم با حرص پرت کرد رو تخت..داشت دکمه ها کالفه

 ..حوصله ت رو ندارم رونی!..برو ب؟یزن یحرف م یاز چ --

 ..انیاز رفتار امشب شما و شا -

 

 ..نگاه نکنم شیعضالن یکردم به بازوها یتنش بود..سع دیسف یدر اورد و انداخت رو تخت..رکاب راهنشویپ

 ..!بهت جواب پس بدم؟ دیبا یازم ممنون باش نکهیا یجا --
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 نجایا دیمن تا اخر عمر با نیببره؟..مگه نگفت نجایتونه منو از ا یم گهیماهه د 1 نیچرا بهش گفت ی..ازتون ممنونم ولمستیچشم و رو ن یب -

 ..!بمونم؟

 

 

 ..دنیزد..دست و پام شروع کرد به لرز ینگاش کردم..قلبم تند تند م یچشم ری..زستادیبه روم ا رو

 ..تو چشمام نگاه کن و حرفتو بزن --

 ..بود..من من کنان جوابشو دادم یعصبان یلیخ

 ..خوام ینمـ..نم -

 ..!زد: چرا؟ داد

 

 

 ..که رو هوا گرفتش نییپا ارمیکنار تخت دوختم و با دست به باال تنه ش اشاره کردم..خواستم دستمو ب زیبه م نگامو

 ..!؟یکن یچکار م-

 

 ..طرف خودش دیدستامو تو مشتش گرفت و کش دوتا

 یدخترا فرق م ی هیبا بق نکهی..ا؟یثابت کن ویچ یخوا ی..مه؟یواسه چ ایهمه حجب و ح نیش و سرم داد زد: ا نهیچسبوند به س دستامو

 ..!؟یکن

 

 ..دیلرز یم صدام

 ..هم ندارم ییزایچ نی..عادت به چنسادهیکه جلو روتون وا ینیاَم که هستم..هم ینیخوام به شما ثابت کنم..من هم یرو نم یچیمن ه -

 

 ..یعادت کن ــدیبهتره بگم با ای..یدت کنعا یتون یم --

 ..ه؟یکارا واسه چ نیبرم؟..پس ا نجایاز ا ستی!..مگه قرار نـــد؟یبا -

 نهیگز نیبرات بهتر انی..پس البد قصر شایخوا ینم نویتو ا یول یمون یم نجای!..گفتم تا اخر عمرت ا؟یخواست ینم نویمگه خودت هم --

 ..ادیبه چشمت نم نجایکه ا شهیمحسوب م
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 ..منفجر شدم تیزور عصبان از

..انقدر از اون ادم نفرت دارم که اگه دیلرز یاونجا بمونم تن و بدنم از ترس م دیکه تا گفت با یدی..دیگیم یدار یکنم بفهم چ یخواهش م -

 ..!؟یفهم یم ونیکشتم ا یخورد خودمو م یاگه دستش بهم م یعنیرفت.. یم رونیموندم فردا جنازه م از در اون خونه ب یم

 

ِ  یهر دختر یآرزو نکهی!..چرا؟!..ا؟یبش انیقصر شا یملکه  یستیحاضر ن-- .. 

 حیو تمومه ثروتش ترج انیدرکنار خانواده م داشتم رو به قصر شا لیکه اوا یآرزوها ندارم..آرامش نیمن از ا یباشه ول یهر دختر یآرزو دیشا -

 ..برگرده میه زندگکه اون آرامش دوباره ب نهی..فقط آرزوم ادمیم

 

 

 .. شد تو چشمام رهیلحظه خ چند

 ..ان؟یبدم به شا لتیماه تحو 1سر  ای یبمون نجایتموم عمرت ا یبرا یحاضر --

 ..بهتر از اون قصر و ادماشه یلیموندم خ نجایمعلومه ا -

 ..!چرا؟ --

 ..!؟یچ -

 ..!؟یدیم حیرو ترج نجایچرا ا --

 

 

 ..گشتم یدلم دنبال جوابش م تو

 ..سوال من جواب داشت..پس بگو --

 ..بهم نرسه انیدست شا نکهیخب فکر کن به خاطر ا -

 ..!؟ی..در اونصورت چشهیباز م نجایبه ا ینخوا یدوستانه منه..پاش بخوا نیکتریاز نزد یکی انیشا یول --

 

 

 ..!؟یکن یم: کمکم م..وملتمسانه گفتستیش مهم ن هیمجبورم ..دستش بهم نرسه بق گهید نجاشویبه قوله خودت ا -

 ..!؟یمتیبه چه ق --
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 ..بعد هم اوردش باال و گذاشت رو بازوم دیمچم لغز یرو دستش

 ..!دستتو بردار -

 ..من و اون بود نیدستشم گذاشت پشت کمرم تا نتونم جُم بخورم..دستام حصار ب یکیبدتر شد اون  یعقب..ول دمیمو کش شونه

 

 

 ..!نه..درسته؟ انیشا یول یتو اغوش ِ من باش یحاضر --

 ..جناب..ولم کن یوجـــــه..منو اشتباه گرفت چیبه ه -

 ..یدیم حیرو ترج انیپس آغوشه شا --

 ..برسه یروز نیهمچ ذارمینم رمیبم -

 

 

 نیون اا یکنم ول یو مردونه ش گم شده بودم..دوست داشتم در برابرش سرسخت یقو یبازوها ونهی..مرونیب امیکردم از تو بغلش ب یم تقال

 ..داد یاجازه رو بهم نم

 

 

 ..!..انتخابت کدوم بود؟ یرو انتخاب کن یکیدو  نیاز ا یاگر مجبور شد --

 ..!؟یچ یعنی-

 ..ان؟یشا ایآغوشه من.. --

 ..حرص جوابشو دادم با

 

 

 ..!؟یفک کرد یخودت چ شیکدوم..پ چیه -

 ..حاال نیخوام..هم ینکردم..فقط ازت جواب م یفکر چیمن ه --

 ..!؟یپرس یم نویا یاسه چو -

 ..!ان؟یآغوش ِ شا ایفقط جوابه منو بده..آغوش ِ من  --

 ....ولم کنیعوض ستمیخوام..من ه ر ز ه ن یکدومو نم چیکدوم..ه چیه -
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 ..آهن سفته المصب نیبود..ع دهیفا یب یزدم ول یش مشت م نهیکردم..به س یم تقال

 ....فقط جوابه منو بدهافتهیب یاتفاق نیهمچ ستینبود..قرار هم ن یمنظور من به ه ر ز گ  --

 .. ندارم که بهت بدم..فقط بذار برم یجواب -

 

 

 ..به خشونت بود..درست مثل حرکاتش ختهیگوشم ..زمزمه هاش هم ام ریاورد ز لباشو

 ..!شم؟یمن راسخ تر به انجام کارم م یکن یهربار که تقال م یدونست یم --

 ..گرفت شیتنش کف دستم ات یکه از حرارت باال شیب ر ه ن ه * و عضالن یگذاشتم رو بازوها دستامو

 ..!؟یدیهمه ازارم م نیکنم ولم کن..چرا ا یخواهش م -

 

 ..!تو؟ ایگردنم زمزمه کرد: من  ریز و

 ..موهام فرو برد و صورتشو به گردنم فشرد..وا خدا یال به ال انگشتاشو

 

 ..!!من؟؟ -

جرات انجام دادنش رو  یهمه سال کس نیکه ا ی..کاریکن یم ی..در برابرم گستاخیزن یم شمیو حرفات ات که با زبونت ییآره تو..تو --

 ..!؟یلعنت هینداشت..قصدت چ

 

 

 ..اورد یتر به زبون م یبه لحظه جمالتش رو عصب لحظه

 یارشام که گردنم رو م ینفس ها یز گرماکه تو قلبم داشتم ..ا یبود..کارم از قصد نبود ..از حس یرارادیبازوش چنگ انداختم که خب غ به

 ..سوزوند

 

 

 ..پرتم کرد عقب که به پشت محکم خوردم به در یکرد..انقدر ناگهان ولم

نکشم ..چشمامو بستم و تو دلم  غیوقت ج هیمردم و زنده شدم..محکم لبمو گاز گرفتم تا  دیچیکه تو تنم پ یو از درد رهیگرفت به دستگ پهلوم

 ..داد زدم
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 ..رونیبرگرده و نگام کنه داد زد: برو ب نکهیبود..بدون ا یزنه..انگار عصبان یپشتشو بهم کرده و داره نفس نفس م دمینگاش کردم که د آروم

 

 ..رفتم رونینکردم..دستمو گذاشتم رو پهلوم و از اتاق ب معطلش

 ..کرده بود سیپهلو خم شده بودم که خودمو رسوندم به اتاقم..اشک صورتمو خ رو

 

 ختمیر یصدا اشک م یکه ب یکنان در حال نیف نیباال و ف دمیدردم کم بود..دماغمو کش نیراستم داغ شده..واسه هم یکردم پهلو یم حس

 ..لباسامو در اوردم رفتم تو حموم

 

 ..کبود شد یزود نیبه همبود که  ادیز یقرمز و کبود شده بود..شدت ضربه به قدر یدهنمو گرفتم..حساب یبه پهلوم افتاد.. با وحشت جلو نگام

 

 ..گرفتم شیات دمیکه روش کش دستمو

 ..که نشستم تو وان وضعم بدتر شد نیهم یدردش ساکت بشه ول دیشا نمیکم تو آب ولرم بش هیخودم گفتم برم  شیپ

 ..شد یم دهیکه صدام کش ییکردم تا جا یم هیبه وضوح بلند گر گهید

 

 ..رمیمیچکار کنم دارم م ایزدم..خدا یدادم و زار م یدرد داشتم که خودمو تو وان تکون م انقدر

 

 ..تونستم از جام تکون بخورم ینم یقفسه ها باشه ول نیاز هم یکیهم تو  دینه..شا ای شهیم دایاتاق مسکن پ یدونستم تو ینم

 

 ..کردم یمگرفتم هق هق  یکه لبمو گاز م ینیگذاشتم رو پهلوم و سرمو بلند کردم..چشمام بسته بود و درح دستمو

 ..دیچیپ یم تو حموم م هیگر یصدا انعکاس

 

 ..پهلوم داغ نبود و دردم صد برابر شد گهیبلند شم نتونستم..د خواستم

 ..کنم یدارم چکار م دمیفهم یبد بود که نم یبه قدر حالم
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 هی شامپو رو با ترس و لرز و گر ِیمابق..دستمو تو آب تکون دادم تا کامل کف کنه..بعد دیلرز یکردم..دستم م یرو کامل تو وان خال شامپو

 گهی..درونیخواستم زودتر حموم کنم و برم ب یکرد..م یهنوز پهلوم درد م ی..ولاسی یبهم داد..بو یشامپو حس خوب یبه پهلوم ..بو دمیمال

 ..داشتمطاقت ن

 

 دیبمونم شا ینجوریکم ا هیدادم .. هی.سرمو به وان تکن ه هام تو اب مملو از کف بود. یباالتر از س  یشده بود و تنم تا کم سیموهام خ نییپا

 ..نشد یآروم بشم ول

 .. مانند شده بود غیهام ج هیگر یکه صدا ییشد..تا جا یبه لحظه حالم بدتر م لحظه

 

 

 ..دمیکش غیج هیبه در حموم که با ترس و همراه با گر دیمحکم کوب یکی هوی

 ..ت در به گوشم خوردمانند از پش ادیخودش بود که بلند و فر یصدا

 

 .. گمی..باز کن بِت منمیدالرام..درو باز کن بب --

 ..شد شتریهق هقم ب دمیکه شن صداشو

 ..تونم..درد دارم ی: نـ..نمدمینال

 

 

 ....انگار قصد داشت اونو بشکنهدی..محکمتر به در کوبدیهق هقمو شن یصدا

 ..ور یدر لعنت نی!..باز کن ا؟یکن یم کاریچ یاون تو دار --

 ..!..بـ؟یتونــــــم..با در چکار دار ی: نمدمیکش غیج

 

خدا رو شکر  مردمیاز درد داشتم م نکهیبا ا قهیتو درگاهه حموم همون دق دنشی..با دواریهمزمان در طاق به طاق باز شد و محکم خورد به د و

 ..شامپو بدنمو پوشوندن یکردم کفا

 ..!تو؟ یاومد ی..واسه چرونیبرو ب آب فرو رفتم و با درد سرش داد زدم: شترتویب

 

 ینکنم ول هیخواستم گر یاز اشک بود و م سیرو صورتش داشت اومد تو حموم..صورتم خ یکه اخم وحشتناک یتوجه به من در حال یاون ب یول

 ..تونستم ینم
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 ..و نگاهشو دور تا دور اونجا چرخوند..دستاشو به کمرش زد ستادیوان ا یجلو

 ..!؟یکرد یم هی..پس چرا گرستین تیزیتو که چ: دیکش ادیفر سرم

 ..گهید ؟برویکن ینگاه م ی..به چرونینداره.. برو ب یبه تو ربط-

 

 

 تمونیکرده بودم و موقع ریکه توش گ یبه خاطر اوضاع گهیطرف حالم خوب نبود و از طرفه د هیرو زانو نشست..صورتمو برگردوندم..از  جلوم

 ..صورتم سرخ شده بود

 

 ....حالم بدتر شده بودرونیرفت ب یکاش م ی..ادیلرز یاز زور هق هق مم  شونه

چونه م حس کردم..سرمو چرخوند سمت خودش..با شرم و درد تو چشماش زل زدم..اخماش هنوز تو هم  ریانگشتاشو ز یکمال تعجب گرم در

 ..بود

 

 ..!شده؟ ی..چیکن یم هیگر یهنوز که دار --

 ..ستی..حالم خوب نونری..فقط تو رو خدا برو بیچیه -

 ..جمع تر شد اخماش

 ..!چه مرگته؟ نمی!..و بلند داد زد: د ِ بِنال ببست؟یکه حالت خوب ن یچ یعنی --

 

 

از  گهیزد و ..د یم دیکفا بودم وگرنه االن بدن ب ر ه ن ه م رو کامل د نیا ونهیآب گذاشتم رو پهلوم..چقدر مد ریبستم و دستمو از ز چشمامو

 ..نیزم ریرفتم ز یشدم م یقطره م هی دیزور شرم با

 

 ..با هق هق گفتم: پهلوم همونطور

 ..!؟یپهلوت چ--

 ..و رهیپهلوم خورد به دستگ یهولم داد یوقت -

 

 ..بود رهیمن خ یغرق در اشکم نگاش کردم..نگاهه اون هم تو چشما ی..سرمو چرخوندم و با چشمانطوریکردم اونم هم سکوت
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 ..!ده؟یدردت شد --

 ..تکون دادم سرمو

 ..!؟یپاش یتون یم--

 ..نه-

 

 ..که آرشام کنارم بود یتو صورتم..درست همون طرف ختیطرف ر هیانداختم که موهام از  ریسرمو ز نیف نیف با

 ..بده نیداشتم تا دردمو تسک ازیلحظه به همون حالت بودم..لرزم گرفته بود..به مسکن ن چند

 

 

آب و بدون  یهمون کفا انداخت رو یر گرفت باعث تعجبم شد..مبهوت نگاش کردم..حوله رو از روآب قرا یکه رو یدیبزرگ و سف ی حوله

 ..حوله بدنمو پوشوند یکنه از رو جادیبا بدنم ا یتماس نکهیآب و بدون ا ریدستاشو برد ز یمکث چیه

 

که  یگام به صورتش بود و نگاهه اون به حوله اکرد..ن یتوجه به من کارشو م یاون ب یچون به شدت دردم گرفت ول دمیکش غیکارش ج نیا با

 .. متریمال نباریا یصورتش اخم داشت..ول شهیشده بود..مثل هم سیآب خ یتو

 

که اونم  دمیلرز یبه خودم م یب ر ه ن ه م حلقه کرد..زبونم بند اومده بود ..جور یپاهام و دست راستشو دور شونه ها ریچپشو برد ز دست

 ..دیکش رونیدورم بود منو از اب ب سیخ یحوله  در همون حال که دیفهم

تونستم  یمن نم یکرد ول یبه جلو نگاه م میدستم رو شونه ش..نگاهش به من نبود و مستق یکیحوله رو پهلوم بود و اون  یاز دستام از رو یکی

 ..چشم ازش بردارم

 

 ..ن ه هامو پوشونده بود یس  یتر و تا قسمت باال نییم پااز زانو یو گذاشت رو تخت..حوله کم رونیمنو از حموم اورد ب سیخ همونطور

 ..روم اونا رو هم پوشوند دیپتو رو کش یسر شونه هام باز بود که وقت فقط

 

************************** 

 

 « آرشام »
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 ..ادیبه سرش ب ییبال نیکردم با اون حرکت ِ من چن یفکر نم چیبود..ه دهیو رنگش پر دیلرز یخودش م به

 ..و به فکر فرو رفتم دمیرو برنداشتم و همونطور دراز کش یرو تخت یشب حوصله نداشتم..حت اون

 ..اون دختر دالرام بود نکهی..غافل از ا دمیدختر رو شن هی ی هیاز گر یمحو یحال خودم غرق بودم که صدا تو

 

 یشَکَم به اون رفت و وقت نیباال اتاق نداشت بنابرا یرام طبقه جز من و دال ی..کسدیواضح تر به گوشم رس یصدا کم رونیاز اتاقم اومدم ب یوقت

 ..ادیش از داخل حموم م هیگر یوارد اتاقش شدم متوجه شدم صدا

 

 ..فشرد یپتو مچاله کرد ..صورتشو به بالشت م رینشستم..خودش رو ز کنارش

کنار تخت بود  یعسل زیم یکه رو یآب وانیبه همراه ل مسکن هیاوردم.. رونیرو ب هیاول یکمک ها یکمد جعبه  یاز قفسه ها یکیتو  از

 ..برداشتم

 

 

 .. پاشو --

لب تشکر کرد و  ریشد..ز زیمخیبه دستم انداخت و ن یبالشت بلند کرد..چهره ش سرخ و غرق در اشک بود..نگاه کوتاه یاز رو یبه آروم صورتشو

 ..دیقرص رو به همراه ِ آب سر کش

 

 

 ..گرفته بود صداش

 ..ن؟یتول خانمو صدا کنب شهیم -

 ..من مهم نبود یبرا زهایچ نیا یدونستم در حضور من معذبه ول یم

 ..! نـه--

 ..کنم یچرا؟!..خواهش م-

 ..افتهیراه ب الیموقع از شب تو و نیهم حق نداره ا ی..کسدنیشبه و همه خواب مهین 3گفتم که نه..االن ساعت  --

 ..ترسم و ی..خودم منهیپهلومو بب یکی دیمن درد دارم..با یول -

 ..دیبه عقب کش یش رو ادامه نداد و با وحشت نگام کرد..دستمو بردم جلو که با درد خودشو کم جمله
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 ....اشتباه کردم ستینــه نه نـه شمــا نـــه..اصال مهم ن-

 یتو چشماش ترس رو م ینکرد..ول یبردم و از رو پتو بازوشو تو چنگ گرفتم..حرکت شیلحن و نگاهش دستمو پ یتوجه به التماس ها یب

 .. و سکوت کرد دیفهم نویبودم..ا ی..جددمید

 

خواستم اونو کنار بزنم بدون شک  یبود..اگر م دهیبه بدنش چسب سیخ یکنه..پتو رو کامل کنار زدم..حوله  یکدوم پهلوت درد م دمینپرس ازش

 ..بود نیشد..مطمئنا ترسش از هم یاندامش مشخص م

 

 ..بود دهیراستش ضرب د ینکرد..پس حدسم درست بود..پهلو یچپش گذاشتم که حرکت یوپهل یرو دستمو

 

 ..زد وخودشو جمع کرد غیبودم دستم به طرف حوله رفت و خواستم از هم بازش کنم که ج رهیوحشت زده ش خ یکه تو چشما یدرحال

 

 ....به من دست نزن..من حالم خوبهرونینـــه ..تو رو خدا برو ب-

 ..کنه یم یکار نیمطمئن بودم همچ یکردم..ول یدختر رو درک نم نیا یبود..کارها دهیاز قبل پر ترشیب رنگش

 

 ..شلوار و بلوز برداشتم و پرت کردم رو تخت هیطرف کمدش رفتم و به

 ..بپوش--

 ..باشه..تـ ..تو، روتو کن اونور -

 

 گهیدختر با هر کس ِ د نی ا ِزیتند و ت انیکرد..رفتار و ب یم تمیرهاش اذو سرمو تکون دادم..پشتمو بهش کردم..کا دمیتو موهام دست کش کالفه

 ..باشم قیشد نسبت بهش دق یباعث م نیشناختم فرق داشت..هم یکه م یا

 

 ..دمیپوش -

 ..تخت نشستم و بدون فوت وقت دستمو به پهلوش بردم..نذاشت یرو

 ..!؟ینکن مگه تو دکتر -

 

که از سر ِ خشم بهش دوختم باعث شد  ینگاه یزدم ول ینم یهاشو گرفتم و پرتش کردم رو تخت..حرفتموم شد .. با خشونت شونه  صبرم

 ..از قبل وحشت کنه شتریب
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 .. تخت افتاده بود ..صورتمو مماس با صورتش قرار دادم یپشت رو به

 ..فهم شد؟ ریش ادیدر نم کتمیرو تخت ج یخواب یم --

 

ازهم باز شد و با تعجب تو  یراستش اخمام کم یپهلو دنیباال زدم.. با د یبودم بلوزشو کم زیمخیروش ن تند سرشو تکون داد..همونطور که تند

 ..روز افتاده باشه نیکردم به ا یفکر نم چیچشماش نگاه کردم..ه

 

 ..نگ پوشونده بودقرمز ر یرو هاله ا یزد..و دور کبود یم یاهیبه س یمونده بود و از زور کبود دشیپوست سف یکامل رو رهیدستگ یجا

 

 ..دهیچشماشو بسته و لباشو به هم فشار م دمیبه صورتش دوختم د یکبود ینگاهمو از رو یوقت

بود..انگشتمو باالتر اوردم و  دی..پوستش سفدی..صورتش جمع شد و لبشو گزدمیکش یکبود یکه نگام به صورتش بود انگشتمو رو همونطور

 ..باز کرد یرومرو لمس کردم..چشماشو به آ یکبود یباال

 

 ..؟یدرد دار --

 ..کرد رینه..فک کنم مسکن ِ تاث -

 ..شکمش بود و نگاهم به صورتش یرو دستم

 ..دختر..آه نی!..چرا اچــــرا؟

 

 

 یم..نرونی..از اتاق زدم بدمیرو گرفتم و کش رهیدستگ ی..نگاهش نکردم..با مکث کوتاهستادمیدر ا یتخت بلند شدم و جلو یکنار..از رو دمیکش

 ..گذشته افتادم ادیتونستم بمونم..حالم دگرگون بود و ناخداگاه به 

 

اومد..دست تکون داد  رونیکه چشماش خمار بود از اتاقکش ب یدرحال نیماش یصدا دنیبا شن داریشدم ..سرا نمی..سوار ماشرونیرفتم ب الیو از

 ..خارج شدم الیگاز فشردم و از و یو درو باز کرد..پامو رو

 

 

 یم راژیو ابونایبود..ضبط رو روشن کردم..در همون حال با سرعت تو خ گانهیآرشام ب یخواب با چشما شهیشب بود و مثل هم مهین 3 ساعت

 ..دادم
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 (امیشهاب ت _آهنگ بزن تار )

 

 

 گرفته ایتار که امشب باز دلم ازدن بزن

 

 تارو بزن تار بزن

 داریخر یتا بخونم با تو آواز ب بزن

 تارتار و بزن  بزن

 

 نمیخونه غمگ یبرا نمیکوچه غمگ یبرا

 من یتو برا یبرا

 مثل ما یهر ک یبرا

 نمیخونه غمگ یم داره

 

 با شهیتارهم بزن

 تر یمیو از من قد من

 یاون که تو کار عاشق واسه

 نمیمونه غمگ یم

 

 

 

 ..پدال گاز فشردم یرو شتریب پامو

 ..رمیرم کجا منبودم که دا نیروندم و فکر ا یخلوت فقط م یابونایخ تو
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 گرفته ایتار که امشب باز دلم ازدن بزن

 تارو بزن تار بزن

 داریخر یتا بخونم با تو آواز ب بزن

 تار و بزن تار بزن

 

 مردن یراه عاشق به

 خنجر دل سپر کردن به

 ستیکه آسون ن یهر ک واسه

 جاودان موندن یبرا

 یراه گهیعاشق د واسه

 ستیجز دل کندن از جون ن به

 

 تونم یم نویار بخونم همت بزن

 نمیخونه غمگ یبرا نمیکوچه غمگ یبرا

 من یتو برا یبرا

 مثل ما یهر ک یبرا

 نمیخونه غمگ یم داره

 با شهیتارهم بزن

 تر یمیو از من قد من

 

 یاون که تو کار عاشق واسه

 نمیمونه غمگ یم

 گرفته ایتار که امشب باز دلم ازدن بزن

 تارو بزن تار بزن

 داریخر یا تو آواز بتا بخونم ب بزن

 تار و بزن تار بزن
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رو در خودش نداشت و از  یکیجز تار یزیکه چ ییشهر..جا ینقطه  نی..باالتررمیدونستم دارم کجا م یرو تو دستام فشردم..حاال م فرمون

 ..پاهام بود ریهمونجا شهر ز

 

 ..در من اثر نداشت زیچ چیه یول موقع ازشب خنک بود نیشدم..هوا ا ادهیپ نیرو روشن گذاشتم و از ماش ضبط

 ..حرارت بود نیکه ناخواسته به جونم افتاد..داغ بودم..سوزشش چشمام از ا یشیسوخت..ات یم شیتو ات بدنم

 

 ..و از همون باال به شهر تهران نگاه کردم بمیبردم تو ج دستامو

 نیماش ی محض بود و نورچراغا ِیکیبودم تار ستادهیکه من ا ییجا..نجایا یموقع..ول نیا یداشت..حت ییشهر..تو خودش روشنا نی..ا نییپا اون

 .. رو پس بزنه یکیاز تار یتونست کم

 

آهنگ تو سرم بود..سرمو بلند کردم و با خشم به آسمون ِ شب زل زدم..به ماه که انگاراونم داشت بهم  ینگاه کردم..صدا نییجلوتر..به پا رفتم

 ..زد یپوزخند م

 ..که داشت یننگ یخندن..به آرشام و حماقتش..به زندگ یمن همه م اههیس یمن..به گذشته  یمن..به گذشته  به

 

 ..ندارن یمن تموم ی..حماقت هادمیبودم..احمق بودم و نفهم احمق

.. بیعج زیچ هیکنه.. یم ینیتو گلوم سنگ یزیچ هی..چرا قلبم درد گرفته..شهیم شتریدونم چرا سوزش چشمام هر لحظه داره ب یپر بود..نم دلم

 ..شد یتر م نیو انگار با هر تالشه من اون هم سنگ نییکه هرکار کردم نتونستم بدم پا یزیچ هی

 ..بردمش نیرو به آسمون از ب ادیو داد زدم..نخواستم که تو گلوم بمونه و با فر نخواستم

 

 

 یول یو راحتم کرد شیهام..به گناهکار بودنم..برد ی..به ندونم کاریخند یاره؟..به حماقتام م ینیب یمنو م یخـــــــــــداااااااااااا ااا..دار --

 ..شهیکه هست بدتر م ینیندونستم وضعم از ا

رو دلم؟..فراموشت کردم..هنوزم  یذار یم گهید یکی یدردام بر نداشت یدرد از رو هیهنوز  یگرفتارم؟..چرا هنوزم درد دارم؟..چرا وقت چرا

 .. فراموشت کردم
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..تو رو فراموش کردم..همون شب ی..مــــــن..آرشام تهرانـــــینیب یکه منو م یی..خداییکه اون باال ییزدم : خدا ادیته دل فرو از  وبلندتر

خوام بگم تمومش  ی..میاریبه سرم م ی که دار ِیی..همه ش به خاطر بالنجامیکه ا ینیب یبردم..م ادی..همون شب نحس تو رو از  یبارون

 ..عهد کردم که عوض بشم..شدم..من عوض شدم زمیبا تو ..با همه چ شیسال پ 10ادامه نده.. گهیکن د مومشکن..ت

همه سال تالش کردم تا قلبم از جنس سنگ شد..نگاهم به  نیکنه..ا ریی..من عوض شدم..آرشام تونست تغمیمن ک نیمنو..نگاه کن بب نیبب

 ..نتونه درونم نفوذ کنه زیچ چیکه ه یآهن شد..جور یسرد

 ..ه؟یدفعه بازنده ک نی!..ا؟یباهام شروع کن یخوا یرو م یچه باز گهی!د؟یکن یچکار م یو دل سنگ نینگاهه اهن نیبا ا یدار یول

 

و اونو  نیشکنه..غرور ا یدل م یکه به راحت ی..من آرشامم..کسنمی: من ادمیکش ادیزدم..دستامو به اطرافم باز کردم و رو به اسمون فر پوزخند

 یکه باشم..تو گذاشت ی..تو خواستنمیکنه..آره من هم یاسمم به قدرت جسمم دل ها رو خون م یکه معن میکنه..من کس یم پاهاش خرد ریز

 ..یکرد یپر از ننگ و گناه نم مویبشم..وگرنه زندگ دهیکش نجایبه ا

 ..عذابه بعد از اون رو به جون بخرم یذاشت یاون شبه پر گناه شاهد باشم..نم یذاشت ینم حداقل

 ..شمیمن عوض نم یول

 ..نداره ریدرمن تاث زیچ چیه

 ..اَم که هستم ینیهم من

 ..و

 ..ستیازش ساخته ن یطرفم کار یکه فرستاد یاون

********************** 

 

 «دالرام»

 

 یگرفت ول یمزدم درد  یدست که م دمیبالشت بلند کردم..چشمام هنوز خمار بود..به پهلوم دست کش یبا احساس درد ، سرمو از رو صبح

 ..آروم بود یبهش نداشتم دردش تا حد یکه کار ینجوریهم

 

 ..خواستم بهونه دستش بدم یرو تخت بلند شدم تا به کارام برسم..نم از

 نهایا یکه هنوز کنارم بود..لباسام..همه  یسیخ یحوله  یخواب بوده..ول هیکردم تموش  یافتادم..لب تخت نشستم ..حس م شبید ادیدفعه  هی

 ..کرد یرو بهم ثابت م شبیق ِ اتفاقاته دصد
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که  یمخالفت نکردم؟!..از شناخت رونیب دیمنو از آب کش یبغلم کرد و..چرا وقت یچشماش و حرارته دستاش افتادم..وقت ادیگرما کردم.. احساس

 ..کردم یم نکارویهم دیرو خودم داشتم با

 

 ..کنم اون لحظه ذهنمو آرشام پرکرده بود به دردم فکر نکهیاز ا شتری..بدیبه پهلوم دست کش یوقت

 ..!کنم؟ یبهش فکر م چرا

 ..!باالااااا ؟ رهیضربان قلبم م نمشیبیم یوقت چرا

 ..!شم؟یم خکوبیزنه م یاسممو صدا م یوقت چرا

 ....همون حسو دارممی!..حاال اَم همونجوره؟یتنم از چ لرز

 

 ..!!شدم؟؟ وونهید یعنیدم..ش یکردم سرحال م یلبخند زدم..بهش که فکر م ناخداگاه

موقع از صبح کجا  نیا یعنینبود.. یحمومشو اماده کنم ول لیدوش مختصر گرفتم و اماده شدم.. قبل از صبحونه رفتم تو اتاق تا وسا هی

 ..!رون؟یصبح زود زده ب نکهیا ایخونه نبوده  شبیتختش هم دست نخورده بود..د یرفته؟!..حت

 

 

 ..خورم یتو انجام دادن کارام به مشکل بر م ینجوری..خدا کنه زودتر خوب بشه ..ادیکش یم ری..پهلوم تنییپا اروم از پله ها رفتم اروم

 

 یچرا اون کارا رو م شبید دمیفهم یکردم نم یفکر م یکردم..هر چ یرفتار م نیباهاش سر سنگ دیبا ینکرده ول نکارویدونستم از قصد ا یم

 ..کرد؟..اون حرفا

 

خورد تو فرق سر ِ منه  یصاعقه هم درست م هیوسط  نیزد..ا یبعد رعد و برق م یبود و لحظه ا یلحظه افتاب هیجور بود.. هی هقیهر دق رفتارش

 ..بدبخت

ِ  آرشام نینمونه ش هم گنیکه م ینیب شیقابل پ ریمرموز و غ ادم  .. 

 

 

 نیافتاد که ناخواسته ا یچند وقت اتفاقات نیبر قضا ا دست یباشم و خودمو حداالمکان بپوشونم..ول نیخواستم جلوش سر سنگ یبگو م منو

 ..دید یم دید یآدم ِ مغرور و خودخواه منو با اون وضع م
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سرجام..گفت که اگه فرار  دمیتمرگ یکردم و م یافتادم غالف م یحرفاش م ادی یوقت یفرار کنم..ول نجایاز ا یجور هیتونستم  یکاش م یا

 یسکیر نیتونستم همچ یرو هم من جز فرهاد نداشتم..پس نم یکنه و من کس یناه داده رو درجا خالص مکه بهم پ یکنم هم منو و هم اون

 ..رو بکنم

فرصت  نیدر اول یرو بهم نداد..ول یاجازه ا نیآرشام همچ یول دمشید یرفتم م یم دیبود با نجایا دایبراش تنگ شده بود..اون مدت که ش دلم

 ..ششیبرم پ دیبا

 

 

 ..نگاه به سرتاپام انداخت هی دنمیبود..با د یخال ینی..سستادیجلوم ا ینیس هیبا  یم تو آشپزخونه که مهررفت یم داشتم

 ..قرمز داشت هم انداخته بودم رو موهام یکه خطا یشال مشک هی..یوشلوار مشک یبلند زرشک نیبلوز است هی

 

 .. از کنارش رد شم که راهمو سد کرد..بهش اخم کردم خواستم

 ..اربرو کن-

 ..خواد بشه؟ یم یقُلدرا سرشو انداخت باال و دست به کمر گفت: فرض کن نرم چ نیع

 ..برو کنار یبه دو کردن باهات رو ندارم مهر یکیحوصله  -

 ..بودن هوا ورشون داشته انگار رونیشب با آقا ب هیاوهــــــو خانم خانما  --

 ..گهیاورده برو از خود اقاتون بپرس حتما بِت مبهت فشار  ینداره..اگه تا حد مرگ فضول یبه تو ربط -

 ..ینــــه..خوش دارم خودت بِم بگ --

 ..آره؟ ی..خوب حالشو بردن؟یچکارا کرد نمیو چشمک زد: خو بگو ب دیخند مسخره

 

 ....حرف دهنتو بفهم؟یگیم اوهیگرفت..داد زدم: چرا  حرصم

 ..ه؟یخبر یشب باهاش بود هی ی..فک کرد؟یکش یاخ و شونه مواسه من ش نمیشد..دست به کمر داد زد: صَب کن ب یعصبان

 

 ..خواستم باهاش دهن به دهن کنم یزدم کنار..حالم خوب نبود و نم پسش

 ..ی..انگار دنبال ِ شریحرص گفتم: برو اونور مهر با

 ..کرد یکه کبود شده بود و درد م ییهوا محکم زد به پهلوم درست همونجا یکه تو دستش بود ب ینیس با

 ..رفت و دستمو گرفتم به درگاهه آشپزخونه یاهی..چشمام سدمیکش غیخــــــدا مردم و زنده شدم..ج یوااااااااا
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 ..؟یکن یفرار م یاشغال ، واس چ نمیب سایوا --

 ..داد یراحت بهم فحش م نیتو آشپزخونه نبود که ا یکس انگار

 ..دمیچسب یو پهلومو دو دست ..تو درگاه زانو زدممی.. لبمو گزد اوردمیو طاقت ن درد

 ..افتادم هیکه ناخواسته و از زور درد به گر یضربه حالم بدتر شد..جور نیکرده بود که با ا دایپ نیدردم تسک تازه

 

 ..بازم ادامه داد یول دیهق هقمو شن یصدا

 ..کردم از اشک بود سرمو بلند سیکه صورتم خ ی..مات و مبهوت در حالدمیشن یلیس یهق هق ام صدا نیب

 یتر بود نگاهه مملو از خشونتش رو تو چشما ظیغل شهیاخماش از هم نکهیا نیبود و ح ستادهیو ترسناک باال سرم ا نیخشمگ یبا صورت آرشام

 ..دوخته بود یمهر یوحشت زده 

 

 ..زده بود یلیصورتش بود و انگار..آرشام بهش س یرو یمهر دست

 ..کردم چون درد داشتم یم هیصدا گر یب

 ..از بس تعجب کرده بودم که هق هقم کامل بند اومده بود یول

 

 ..کرد یم هیو گر نییسرشو انداخته بود پا یمهر

 ..بزن به چاک االی: د ِ دیکش ادیکرد که بلندتر فر یهق هق م یچشمام گورتو کم کن..مهر یحاال از جلو نیزد: هم ادیسرش فر آرشام

 ..نیی..آرشام دستشو همون باال مشت کرد و اروم اروم اوردش پادیطرف سالن دوو به  دیکش غیج یاورد باال که مهر دستشو

 

 

 ..دیکش یم ریدلمم ت ریکه ز ییشده تا جا شتریکردم درد پهلوم ب یم حس

 ..بود یکردم و اشکام گوله گوله از چشمام جار یلب ناله م ری..زنییانداختم پا سرمو

 .. کنه یداره چکار م دمشیند

 

 

..گرفته و دیچیبازوهام قرار گرفت..صداش تو گوشم پ یگرم و مردونه ش رو یشم نتونستم و با ضرب نشستم..و همزمان دستا بلند خواستم

 ..یجد

 ..سایپاشو وا --
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 ..با هق هق سرمو انداختم باال سمیداشت کمکم کنه وا یکه سع یحال در

 ..تونم ینم -

 ..یبتون دی..باگمیپاشو بهت م--

 

 ..!شـــــه؟ینم تهیتونـــم..چرا حال ینم گمیگفت..خب المصب م یهمه حال زور م در

 

 ..کرد یدستم رو پهلوم بود..دلمم درد م یکرد ول بلندم

 ..سمت در برهیداره منو م دمیتعجب د با

 ..!؟یریکجا م -

 ..یفهم یخودت م --

 ..کنم بگو یخواهش م -

 ..مارستانیب--

 ..خوام..استراحت کنم حـ ینه نم -

 ..افتینزن راه ب یادیزحرف  --

 

 ..حرفا بود نیوضعم بدتر از ا یدستور بده..ول دیبمونه به من نبا ادشیزدم تا  یبهش م شیکاش حالم بهتر بود دو تا ن یا

 

 ..تونستم باهاش برم یم نیکه تنم بود نه چسبون بود نه کوتاه..واسه هم یبلوز

 ..زور درد حال ِ مخالفت کردنم نداشتم از

********************** 

 ..کرد یم م نهیبودم و دکتر داشت معا دهیتخت خواب رو

 ..دکتر نذاشت یول نوریا ادیتالش کرد ب یلیبود که خب خ ستادهیاونطرف پرده ا آرشام

 ..چشمام دوخت یپهلوم اورد باال و تو یباالتر داد .. نگاهشو از رو شینیب یرو نکشویدکتر ع خانم

 ..گفت: شوهرته؟ یمیکرد با لحن صم یم نهیرو معاکه اروم اروم شکمم  یدرحال
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 ..تعجب نگاش کردم با

 ..!؟یک-

 ..رو که به زور پشت پرده نگهش داشتم یهمون --

 ..کردن قیبود که بهم تزر یحرفش خنده م گرفت..دردم کمتر شده بود و احتماال واسه مسکن از

 یم م نهیکشه داشت معا یم ریدلم ت ریندارم..حاال هم که گفتم ز یداخل یزیساده ست و خونر یکوفتگ هیداده بود که  صیدکتر تشخ اخه

 ..کرد

 

 

 ..لبخند زد و سرشو تکون داد طنتیش با

 ..!؟یتازه عروس--

 ..م خود به خود قطع شد خنده

 ..هـــان؟..نــــه ما-

 

 ..اومده باشه نیسر جن ییضربه بال نینکرده با ا ییکه خدا یحامله باش دیگذره..گفتم شا یم یادیپس مدت ز --

 

 ..باز موند دهنم

 ..یمیخوشرو و صم یساله  40 بایخانم دکتر تقر هی

 

 ..دیصورتم که نگاه کرد خند به

 ..نامزدت باشه دی..گفتم شایدونم هنوز ازدواج نکرد ی..مذاشتمینگران نباش دختر داشتم سر به سرت م --

 

 ..سمهی..رئستینه ن -

 ..دیکش نییبلوزمو پاابروشو داد باال و  یتا هی

 ..هم داره یجذاب ی..چهره یپیخوش ت سهیچه رئ --
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 ..کنان تو جام نشستم غرغر

 ..خدا ببخشه به خاطرخواهاش -

 ..ستنیکه البد کمم ن --

 

 

 ..گفتم و دستمو گذاشتم روش یآخ دیچیدلم پ ریکه ز یبا درد ی..ولدمیبامزه بود که خند یبه قدر لحنش

 ..!؟یدرد دار -

 ..یلیدلم اره خ ریز یکم، ول هیهلوم پ --

 ..که؟ی..دوره ت نزدزمیعز ستین یمشکل -

 ..اره -

 ..پس نگران نباش..ضربه باعث شده زودتر از موعدش باشه --

 

 

 ..اجازه اومد تو یکه آرشام پرده رو پس زد و ب نییپا امیتکون دادم..خواستم از رو تخت ب سرمو

 ..بود چیهم ه"آرشام واقعا یتو سطل ِ کنار تخت با اخم نگاش کرد که خب در برابر اخما ختندایدکتر که داشت دستکشاشو م خانم

 

 ..!داخل؟ نیایبه شما اجازه داد ب یمحترم ک یاقا--

 ..پوزخند زد آرشام

 

 ..!اجازه؟ --

 ..میبر دیرو به من گفت: پاشو با بعد

 

 ..ن؟یدار ماریبا ب یشما چه نسبت --

 ..!د؟یسوال رو پرس نیاز آرشام هم هم یاه کردم..من که بهش گفته بودم..پس واسه چتعجب به خانم دکترنگ با

 

 ..نگاه به خانم دکتر هینگاه به من انداخت و  هی آرشام
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 ..جواب خانم دکترو بده رو کرد به من و با تحکم گفت: حاضر شو نکهیا یجا به

 

که فقط خودم بشنوم گفت: عجب  یلب جور ریبرگه به عنوان نسخه داد دستم و ز هیکه  ستادمیخانم دکتر ا ی..رو به رونییرو تخت اومدم پا از

 ..اخماش کُپ کردم خدا به داده تو برسه دنیبا د چکارشمیتو دختر..من که ه یدار یسیرئ

 

 

 ..کردم و همراه آرشام راه افتادم یبود..ازش خداحافظ ی..دکتر باحالدمیخند اروم

 

 ..میبرداشتهم قدم  یشونه به شونه  درست

 ..ستمیجوجو هم ن نیازمن بلندتر بود..نه بابا من در برابره ا یلیخ قدش

 ..داشت یحال محکم بر م نیاروم و در ع قدماشو

 

 ..که گفت: نسخه ت رو بده من میبود مارستانیب یجلو

داروخونه نگه  یجلوتر رو به رو ید و کماشاره کرد که سوار شم..نشستم..راه افتا نشیبهش انداخت و به ماش ینگاهه سرسر هیدستش.. دادم

 ..داشت

و پاکت رو  نی..نشست تو ماشرونیبا پاکته داروها اومد ب نکهیتا ا دیطول کش قهیچند دق هیشد و رفت تو داروخونه.. ادهیپ یحرف چیه بدون

 ..گذاشت رو پام

 

 

 ..بزنه ینگفت..منم توقع نداشتم حرف یزیلب ازش تشکر کردم..چ ریز

 

بکشم..حاال چرا انقدر عالقه مند بودم باهاش حرف بزنم بماند.. چون  شیهم نداشتم که پ یکرد..موضوع یم تمیبود اذ نمونیب که یسکوت

 .. دونستم یجوابشو نم یخودمم درست و حساب

 

 ..سر حرفو باز کنم ینجوریسرم خواستم ا ریو مثال خ یدادم به مهر ریگ

 ..یبابت اتفاقاته امروز و..مهر-

 ..ستین مهم --
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 ..پاره کن کهیکالممو ت یبشــــر، خب بذار زرمو بزنم بعد رشته  ادیتو جونت ن مرض

 ..دادم یبه خشونت نبود اگه حالم خوب بود حتما جوابشو م ازیداد..ن یبدجور ازارم م یمهر یمن مهمه..حرفا یبرا یول -

 

 ..منم اون کارو واسه خاطره تو نکردم --

 ..دیجنب یسر و گوشش بدجور م ای..تازگدیکش یتو کارام سرک م یادی: ززد و ادامه داد پوزخند

 ..!؟یچ یعنی-

 

 

مرد که  نیست..الاقل رو ا دهیفا یدونستم ب یم یبوده ول ینداد..دوست داشتم انقدر ادامه بدم تا باالخره خسته بشه و بگه منظورش چ جوابمو

 ..بود ریتاث یسنگو کم کرده بود ب یرو

 

 ..!اهش کنم؟خو هی شهیم -

 ..شد رهیخ ابونیبهم انداخت وباز به خ ینگاه مین

 ..!؟یخوا یم یچ --

 ..اومممم -

 

 

 ..بگم یبودم چجور مونده

 ..خوام..فقط دلم واسه فرهاد تنگ شده..خـ یکه نم یخاص زیخب چ -

 ..ابونیختو هم..باز زل زد به  دیکش شتریبرگشت و نگام کرد که مجبور شدم سکوت کنم..اخماشو ب نیهمچ

 

 ..ادامه بده --

 ..از خشونت به زبون اورد ییو با رگه ها یش رو کامال جد جمله

 ..چِش هست..کال انگار با من مشکل داره ستین معلوم
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 ..ششیآخر هفته برم پ نیخواستم..اجازه بد یم گهید یچیه -

 ..نـه--

 ..!نــه؟ یچ -

 ..شهینم -

 ..!کنم؟ یزندگ رایاس نهیع دیبا نالتویچرا خـب؟!..نکنه تا اخر عمر تو و-

 ..نگرانم شده ی..حتما تا االن کلنمشیبرم بب دیمن ادامه دادم: من با یکرد..ول سکوت

 ..و حرفه اضافه نزن رینه..پس خفه خون بگ یعنیو با تحکم گفت: گفتم نه  بلند

 

 

 ..در اورده بود حرصمو

 ..تونینخوام خفه شم..من به اجبار خدمتکارتونم نه زندو ینم -

 ..دمیجو یرومو ازش برگردوندم..با حرص پوست لبمو م دهیرو تو دستاش فشار م چارهیو فرمونه ب گهینم یچیه دمید

 

 ..تسلط داشت شیرو رانندگ قیوجود دق نیکردم..انگار تو فکر بود..با ا نگاش

 ..بهش زنگ بزنم..نگرانمه نیپس الاقل بذار -

 

 ..به روش نگاه کرد و جوابمو دادصورتشو چرخوند طرفم..به رو  کالفه

 ..کنم تیحال گهیانگار اره؟..نذار جور د رهیحرف حساب تو گوشت نم --

 

 

 ..ها هیرفت رو اعصابم..عجب ادم یم شتریب قهیدق هر

 ..بهش زنگ بزنم؟ نیذاریچرا نم گهینرو د یگی..میفهم یمنو نم یکه حرفا ییشما نیا یول -

 ..شد یو تو دلم خال نیماش یبه صندل دمیکه محکم چسب« شو  خفـــه» :  دیکش ادیفر نیهمچ و

 ..برهیرفت رو و چارشمیب نهیماش کرهیدر و پ چیستونه بدنم که ه چهار

******************* 

 ..دونه یداده بودم خدا م یریشدم..حاال چه گ شیریکه منه خر باز س الیرفت تو و یم داشت
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 ..سهیر شد وا..مجبودمیگرفتم و کش راهنشویپ ی گوشه

 

 ..فهمونم یبهش م گهیکنم جور د یتونم حرفامو بهش حال یکه به زور نم حاال

 ..دمید یکجا رو جز چشماش نم چیزل زده بود تو چشمام و منم که ه میشد..مستق یمواقع اروم م نجوریمظلوم کردم و لحنمم که ا نگامو

 ..لنگ بندازه نیا یجلو چشما ادیب دیشب با ِیاهیس المصب

 

 

 ..دیاز تو دستم کش راهنشویپ

 ..!برم؟ یذاریگفتم: م یمیو صم مظلومانه

 

 ..میهم شد ی نهیبه س نهیزد..روشو برگردوند و خواست برگرده که راهشو سد کردم..س پوزخند

 ..تو رو خدا بذار برم..خواهش -

 ..!انقدر برات مهمه؟ --

 ..رونیبرم بخواد  یخونه..دلم م نیتو ا دمیفرهاد؟!..اره خب پوس یک-

 ..!..اون دکتره؟ای یگیم رونیواسه ب --

 ..!اون دکتره؟ یدون یتو از کجا م -

 ..!..کدوم؟ستیمهم ن --

 ..هر دوش -

 ..!؟یکن یهمه اصرار م نیزل زد بهم و گفت: چرا ا یمکث کوتاه با

 ..نیشمرده گفتم: چون..حوصله م..سر رفته..هم شمرده

 ..نیپس فقط هم --

 ..اره -

 ..!؟ شهیم زونیحالت م ششیپ یبر یوقت --

 ..دیشا --
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 ..کرده بودم ریمدت اخماش تو هم بود و نگاش به من..منم که تو همون حالته مظلومانه گ تموم

 ..لبخند کج نشست رو لباش و ابروهاشو داد باال هیکه  دمیکمال تعجب د در

 

 ..شینیبب یبر یتون یخب..آخر هفته م اریبس --

 ..مبهوتم رد شد یچشما یجوابشو بدم به سرعت باد از جلوصبر نکرد  گهید و

 

 

 ..!شد؟ یچ قایدق االن

 ..!کرد؟ قبول

 ..حیدغدغه..گردش..تفر یوب یروز عال هیفرهاد و بعدش هم  شیتونستم آخر هفته برم پ یم یعنی

 ..خداجون دمت گرم یواااا

 

 

زنگ بزنم نذاشت حاال چه زود قبول  هیشده بهش  یحت ای نمشیر برم ببهمه خودمو جر دادم گفتم بذا نیتوش مونده بودم که من ا خودمم

 .. کرد برم

 ..ذوق داشت یخودش جا رونیکه ازاد بودم برم ب نیهم ستیکه هست مهم ن یهرچ لشیدل

 

 

 ..پماد هیباال وبه پاکت داروها نگاه کردم..مسکن و آمپول بود و  رفتم

 ..تدلم درد گرف ریو ز دیکش ریدفعه کمرم ت هی

 ..حق با خانم دکتر بود انگار

 ..شده وقتش

********************* 

 لیوسا ای دمیچیشام رو م زیبود که واسش م ی..اونم مواقع دمیدیکم آرشام رو م یلیمدت خ نیا یمونده بود..تو گهیروز د 4پنجشنبه  تا

 ..کردم یاستحمامش رو اماده م

 ..شد یم یکم جلوم افتاب یلیاگر هم بود خ اینبود.. یهم خبر یمدت از مهر نیبهتر شده بود و ا یلیخ پهلوم

 ..بود یانگار ازم فرار ییجورا هیکرد و  یاخم م دید یتا منو م یدونستم چشه ول ینم
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 ..کردم که یشام رو واسه ش آماده م زیشب آرشام زودتر اومد خونه..داشتم م هی نکهیا تا

 

 ..زیبود سر م ومدهیغذا وارد شد..هنوز ن ینیخانم با س بتول

 

سرشو  یدر جوابم فقط به اروم شهیلب بهش سالم کردم که مثل هم ریشد..ز دایسر و کلش پ دم،یچ یکمک بتول خانم غذاها رو م داشتم

 ..تکون داد

 

 ..ه اون شدآرشام نگاهم معطوف یبا صدا یاشپزخونه ول می..منتظر بتول خانم بودم که برگرد ستادمیعقب و ا دمیکش زیاز رو م دستمو

 

 ..یبر یتون یتو م--

 ..منتظر بتول خانمم -

 ..مونه..باهاش کار دارم تو برگرد یم نجایبتول خانم ا --

 

 

 ..رونینگاه کوتاه بهش انداختم و برگشتم از سالن اومدم ب هی

 ..!گفتم چکارش داره؟ یخودم م شیپ

 ..!خواد بهش بگه؟ یم یچ

 

 

 ..داشتم یحال هی یدونم چِم شده بود ول یرفتم..نم یآشپزخونه رژه م یهدف جلو یخوردن..منم ب یداشتن غذاشونو م هیبق

تر از  نینگام کرد ..سنگ یجور ِ خاص هیشد.. دیکه داشتم تشد یحالت نیتصور کردم ا ی( وقتیبر یتون یکه بهم گفت )م یزمان نگاهشو

 ..شهیهم

 

 

 ..دهنشو گرفت یو جلو دیجلوش ظاهرش شدم..ترس هویبود که  نییدا سرش پابدو رفتم طرفش..بنده خ رونیخانم که از سالن اومد ب بتول
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 ..قلبم ی..وامیمادر ترسوند یهــــ--

 ..خواستم بترسونمتون یشرمنده بتول خانم ..نم-

 ..!؟یشامتو بخور یدشمنت شرمنده باشه دخترم..چرا نرفت --

 ..!چکارتون داشت؟ ی..راستیای..منتظر شدم شمام بینجوریهم-

 

 

 ..که نگام به صورتش بود راه افتادم یافتاد طرف اشپزخونه منم کنارش در حال راه

 .. دارن یسفر..ظاهرا با ارسالن خان قرار اسب سوار رهیبگم.. گفت آخر هفته م یواال چ --

 ..!نگه داشت؟ یشما رو واسه چ -

سر به  هیچند روز  نیتونه تو ا یخواد م یهم م ی..گفت هر کمیباش زیمراقبه همه چ ستیمدت که ن نیبگم ا هیمادر بهم گفت به بق یچیه --

 ..خونواده ش بزنه

 

 ..نزد یحرف گهیتو آشپزخونه..د میرفت

 ..ارسالن قشیشف قهیخواست بره واسه خودش عشق و حال..اونم با رف ی..منطـــــوریکه ا پس

 

 

 ..نشد میحوصلگ یجز بتول خانم متوجه ب یکردم که کس یم یغذام باز با

 ..!؟یشد ضیاورد جلو و اروم بهم گفت: چته دخترم؟!..مر صورتشو

 ..نه خوبم-

 ..!؟ی!..دوست ندار؟یکن یم یپس چرا با غذات باز --

 

 ..جابه جا شدم میصندل رو

 ..دونم چرا امشب اشتها ندارم ینم ینه اتفاقا برعکس من عاشقه فسنجونم..منته-

 ..!گرسنمه ؟ یلیخ یگفت یم ادیاقا ب نکهیچرا دختر؟!..قبل از ا --

 ..دونم چِم شده یانگار اشتهام کور شده..خودمم نم -
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 ..رونی..همزمان آرشام هم از سالن اومد برونیبلند شدم و رفتم ب زیبهم دست داد..از پشت م یکالفگ احساس

 ..سفرش افتادم و دمق شدم ادی دنشید با

 ..شده شتریب میکالفگحس  دمشی!..انگار حاال که دشم؟یم ینجویا دایجد چرا

 

 

 ..بود یحالت صورتش کامال جد یبود ..اخم نداشت ول بشیتو ج شیشگی..دستش طبق عادت همستادیسرجاش ا دنمید با

 ..بود ینجوریفقط جلو چشم ِ من ا دیشا اینافذتر شده.. شهیاز هم اهشیس یکردم چشما یم حس

 

 ..دمیداختم..از کنارم که رد شد سرمو بلند کردم..قلبم فشرده شد..صداشو از پشت سرم شنان ریطرفم اومد..آروم و شمرده....ناخداگاه سرمو ز به

 ..تو اتاقم ایب --

 

 

که تو جونم افتاده  یزد..استرس یکرد..منم پشت سرش راه افتادم..قلبم تند م یم یبرگشتم و نگاش کردم که چطور پله ها رو آهسته ط اروم

 ..وس بلرزهبود باعث شد دستام به حالت نامحس

 

 ..و بهش چشم دوختم ستادمیدرو برام باز گذاشت ..رفتم تو و درو بستم..وسط اتاقش ا یتو اتاقش ول رفت

 

 ..بود یکه به خودش گرفته بود دوست داشتن یگرفت..ژست خاص زیم یداد..دستاشو به لبه ها هیتک زشیم به

 ..!!بگم؟؟ نویا دیمن..چرا من با یول

 

 

 ..بود یحال جد نیدر ع یکرد..صداش گرم ول یمبه من نگاه  میمستق

 ..ستی..مشخص نشتریهم ب دیروز..شا 4 دیسفر..شا رمیمدت کوتاه م هی یاز اخر هفته برا -

 

 ..جمع شد..نگاهمو از روش برداشتم و به کف اتاق دوختم یحرفش اخمام ناخواسته کم نیا با

 ..!مرد ناراحت بودم؟ نیاز رفتن ا چرا
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 ..!!چه مرگمه؟؟ ای..تنهام بذاره..من..من..خدانجایکردم..دوست ندارم..ا یواسه مسافرت..حس م یبره..حت الیو نیت ندارم از اکردم دوس یم حس

 

 

 یدرونم..قلب واموندم مگه م یبود ول شهیداد..چشمام مثل هم ینشون نم نویچشمام ا یطاقت نگاش کردم..ول یبا زبون تر کردم و ب لبامو

 ..!ذاشت اروم باشم؟

 

ِ  !..منظورم ارسالن خانان؟یشا یبا برادرزاده  - .. 

 ..دعوتم کرد یاره..خودت که بود --

 

 ..یاریکه گفت منو هم با خودت ب دمیهم شن نویا ی..ولدمیتو دلم گفتم: اره بودم و شن یتکون دادم ول سرمو

 ..!خواست تنها بره؟ یچرا م پس

 ..!ا؟یگفت تو هم اماده شو باهام ب ینم چرا

 ..!!سفر برم؟؟ نیدوست داشتم با آرشام به ا یعنی

 

 ..هم مشتاقم یلیخ چیه ادیبدم که نم نمیب یکنم م یکه فکرشو م االن

 ..نگرانم شده یدونم تا به االن کل یفرهاد برم..هم دلم براش تنگه و هم م دنیبه د دیمن اخر هفته با یول

 ..حال آرشام نیبا ا اما

 

 ..!تمومش کن..مرض افتاده تو جونت؟ ..دالرام پووووووفــــــــــ

 ..انگار افتاده اره

 ..نیو برگرد نیبه سالمت بر شااهللیباشه بهتون خوش بگذره..ا --

 ..تو دختر یریبهش گفتم؟!..الل بم یواسه چ نویا موندم

 

 

فوق  یخاکستر راهنیپ هیدوختم.. راهنشیپ ی قهینگامو از صورتش به  ستادیروم که ا یاومد..جلو یکه جدا شد نگاش کردم..به طرفم م زیم از

 ..رهیرنگ روشن بپوشه..همه ش ت دمیبار ند هیعزاداره؟!.. شهیچرا هم نی..ارهیالعاده ت

 ..ست رهیاتاقشم ت یوارایرنگ د یحت
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 ....خاصنطوریتلخ بود..بوش معرکه ست و هم یک کننده نبود ول یادکلنش.. ت ح ر  یبو

 

 ..!برات مهمه؟ --

 ..نطوریبود نگام رنگ تعجب به خودش گرفت..زل زدم تو چشماش..اونم هم یکه کامال جدحرفش  نیا با

 

 ..!برام مهمه؟ یچ-

 ..الیمن به سالمت برگردم و نکهیجوابمو داد: ا رک

 ..من من افتادم به

 ....من..منزهیخـ..خب چ-

 ..!؟یتو چ --

 ..!..خبرم چرا هول شدم من؟دمیکش قیعم نفس

 

 ..گفت یم نویهم بود ..حتما هم یا گهیخب هر کس د -

 ..نه--

 ..!نه؟ یچ-

 ..بهم نگفته بود نویکس تا حاال ا چیه --

 

 ..از تعجب گرد شد چشمام

 ..!شه؟یواقعا؟!..آخه مگه م-

 ..اخماش تو هم بود یزد..ول یتکون داد..اروم حرف م سرشو

 ..ینفر نی..تو اولقایدق --

 ..نیصادقانه بهم بگ نویکردم ا یفکرنم -

 ..!چطور؟--

 ..نیتودار یلیانگار خ ییجورا هیشما و اخالقتون رو بشناسم.. یمدت تونستم تا حدود نیکه ا ییخب ..از اونجا -

 ..رو بدونم لشیشد..خواستم که دل یحرف ِ من جزو تودار بودنم محسوب نم نیا یاره هستم..ول --
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 ..گفتم ینجورینداشت..هم یلیدل -

 ..زد پوزخند

 ..جالبه یلیخ!..؟ینجوریهم--

 

 

 ..به صورتم انداخت وپشتشو بهم کرد ینگاه مین

تونست ترسناک باشه  یحال که م نیدر ع یبود..ول زی..وهم برانگکیجنگل ِ تار هی یاز منظره  ییشد..تابلو رهیبود خ وارید یکه رو ییتابلو به

 ..بودم یهم بود..عاشق نقاش یستودن

 

 

 ..؟یره براون دکت دنیبه د یدار میهنوزم تصم -

 ..نمشیبب دیمنظورتون فرهاد ِ ؟!..اره با --

 ..!د؟یچرا با--

 ..رمیبگ دهیناد نویا تونمی..نمنطوریخبرم..اونم هم یازش ب هیخب مدت -

 

 ....چشماشو خمار کرده بودبرگشت

 ..!اد؟یدر ب یچرا برات مهمه که از نگران --

 ..کمکم کرده شتریاز برادر خودم ب یوستش دارم..حت که برام مونده..مثل برادرم د ِیچون فرهاد تنها کس -

 

 

 ..هم فشرد..چند لحظه مکث کرد و با نگاهش سرتا پام رو از نظر گذروند..و در اخر تو چشمام ثابت موند یباال برد و لباشو به رو ابروهاشو

 

 ..کردم یکه فکرشو م هیزیانگار موضوع جالبتر از اون چ --

 ..!ه؟یچکدوم موضوع؟!..منظورتون  -

ِ  یاون مرد حسش نسبت به تو متقابله؟!منظورم حس خواهر و برادر ی..فقط تو مطمئنستیمهم ن -- .. 

 

 

http://iran-paper.ir/


 

iran-paper.ir 

 ..تعجب کردم شیاز پ شیحرفش ب نیا با

 ..!گه؟یداره م یچ

 ..نطورهیمعلومه که هم خب

 

 

 ..!رو به شما بگم؟ نایا دیچرا با-

 ..نشست زشینگفت..رفت و پشت م یزیچ

 ..شباهت به اتاق کار نبود یکه ب یاتاق درست مجاور اتاق خوابش بود..اتاق نینبود..ا یخبر یقد ی نهیز تختخواب و ااتاق ا نیا یتو

 

 ..یمن یکه من جلوش وانمود کردم که تو معشوقه  یدون یارسالن من رو به همراهه تو دعوت کرده..و م--

 ..ستیما ن نیب یچیحتما تا االن بهش گفته ه انیشا یاره خب ول -

 ..نه نگفته --

 ..!نگفته؟!..مگه ممکنه؟-

 ..بهش نگه یزیاره ممکنه..چون من ازش خواستم که چ--

 

 ..نیبهانه دکش کن نیبه ا نیکه بخوا ستین یا گهیهر دختر د ای دایخب چرا؟!..اون ش-

 ..نگو یچی..پس هیدون ینم یزیتو چ --

 

 ..!ن؟یخوا یم یحاال از من چ -

 ..کنه یفکر م یا گهیهمراه.. که البته ارسالن جور د کی..در ظاهر به عنوان معشوقه نه..یسفر همراه باش نیا یبا من تو نکهیمقدمه گفت: ا یب

 

 ..حرف از دهان آرشام چند تا حس با هم هجوم اوردن طرفم نیا دنیشن با

 ..تعجب

 ..یناراحت

 ..تیعصبان

 ..یخوشحال یوحت
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 ..کردم یهمه رو تو چندتا جمله سرش خال که

 

 

که بهم زده بود و  یینداشتم اونم واسه خاطره حرفا دنشویکنم چون خودمم چشم د یباهاتون همکار دایش یاوال من قبول کردم فقط جلو -

 ..کرد یم ریتموم مدت منو تحق نکهیا

اون از  دیکه شا دنید ینم وجه هم به طرف مقابلتون بها چیو به ه نیکن یم نیبهم ثابت شد هرکار بخوا نیکه اون شب کرد یبا کار دوما

 ..و افکاره شما باشه تیخالفه ذهن یزیچ هیتفکراتش  ای ادیشما خوشش ن یکارا

 

 

 ..لباش داشت پررنگتر شد یکه رو یو.. گرم بوده که.. لبخند کج رمنتظرهیمنظورم به ب و س ه ش اونم اونطور غ دیفهم خودش

 

باهام  نیکه به هر ساز شما برقصم و هرکار خواست ستمیشما ن یشب باز مهیسکه خحرص ادامه دادم: سوما قبال هم گفتم که من عرو با

 ..کنه یکه دوره تون کردن کامال فرق م ییو اخالقم با دخترا می..همون اولم گفتم من چطور دخترنیبکن

 

 

 ..رونیم ببدم رو داد لشیکنم و تحو فیکه تموم مدت حبس کرده بودم تا بتونم پشت سر هم جمالتم رو رد نفسمو

 ..کرد یشباهت به پوزخند نبود منو نگاه م یگفت..فقط با همون لبخند کج که ب ینم یچیه

 

 ..ریسمت در و در همون حال گفتم: شبتون بخ رفتم

 ..خشک شد رهیکه زد دستم رو دستگ یصداش و حرف دنیبا شن یول

 

 

 ..میریبگ یماتیتصم هی الیو نیا یوندن تو اون هم توم ایبر سر رفتن  میدرخواست از جانبه من بتون نیبا قبول ا دیشا --

 

 ..که سرشو تکون داد دیطرفش..تعجب رو تو چشمام د برگشتم

 ..!ه؟یمنظورتون چ -

 یم یجد میتصم هیموندن تو  ایمن در مورد رفتن  یو از طرف یکن یکنم منظورم کامال روشن بود..تو درخواست منو قبول م یفکر م --

 ..رمیگ
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 ..!بمونم؟ نجایا شهیهم یبرا دیکه من با نیرو نگرفت متونیاالنش تصم نیمگه هم -

 ..استثنا وجود داره هی شهیخب هم --

 ..!داشته باشم؟ دیام یحت ایفکر کنم؟!  نجایتونم به رفتن از ا یمن..م یعنی-

 ..دیشا --

 ..!ه؟یواسه چ دشیشا گهید-

 نجایتا آخر عمرت ا ایو  انیاخرش هم بدون شا یمون یماه با من م 1 نیتا آخر ا ای..یریگ یداره که تو م یمیبه تصم یبستگ زیهمه چ--

 ..شهیبه من مربوط م انیشا یو مسئله  یشیموندگار م

 

 ..!ه؟یتا آخرش با شما بمونم..چ نیگ یم نکهی..منظورتون از ایول -

 ..یکن یم یارسالن نقش باز یجلو من یماه به عنوان معشوقه  1 نیا یماه به من فرصت داده..تو هم ط 1 انیشا --

 

و ما رو به سالمت  ریو اونوقت شما رو بخ انیبه شا یدیم لیماه منو تحو 1شد..بعدش هم سر  یزدم گفتم: اوهـــو..حاال گرفتم چ پوزخند

 .. ستیخبرا ن نیاره؟..نچ.. از ا

 

 ذارمینم یکِشمت ول یم ریشده باشه تو اتاق به زنج یرو قطع کن حرفم گهیبار د هیبدون  نویکنه ؟!..ا یم رییتغ انتیلحن ب قهیچرا هر دق --

 ..نجایاز ا رونیچه برسه ب ینیرو بب الیو نیباغ ا یحت

 

 ..خواستم حرفاشو بزنه یکردم..م سکوت

 ..زنه یداره حرف م یجد ایاخم داره  ایکنه..همه ش  یم یزودم قاط چه

 

 

چشمش هم  یحت چ،یبهت نرسه که ه انیکنم دست شا یکار دمیعد از اون بهت قول مو ب یمن رو دار یماه نقش معشوقه  1 نیا یتو --

 ..افتهیبهت ن

 ..!ن؟یچکار کن نیخوا یمثال م -

ِ  بدون قول آرشام قول نویا یتو به اونش کار نداشته باش..ول -- .. 

 ..نیداد انیکه به شا یاره ..البد مثل همون قول -
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 ..شهیمربوط نم ش جداست که به تو هم هیقض انیشا --

 ..!ارسالن؟ ی!..چرا فقط جلون؟یکن یرو م یدرخواست نیچرا ازم همچ -

 .. موضوعه کامال جدا از همه 2گفتم..موضوعه من و ارسالن  یبدون حتما بهت م نویاگه به تو ربط داشت ا --

 ..!خب چرا من؟ -

 ..تو بذارم یرو جا گهیتونم کس ِ د یکردم..نم یچون تو رو به عنوان معشوقه م جلوش معرف --

 ..!رسه؟ یهم بهم نم انیماه ازادم و دست شا 1تونم مطمئن باشم که سر  یم یعنی -

 ..ه؟یچ متی..تصم؟یمطمئن باش..........حاال چ --

 

 

 یم جادیاعتماد رو تو قلبم ا نیا انشیتونم بهش اعتماد کنم..هم نگاهش و هم نوعه ب یکردم م ینبود..حس م یسخت میکردم..تصم سکوت

 ..کرد

 ..گفت یم نویگفت بگو قبوله..عقلمم هم یدلم که رجوع کردم م به

 ..از دستش خالص شم ارزومه نکهیکابوس..ا هیواسه من شده  انیشا ی هیخلم بگم نه؟!..قض مگه

 ..منو ازم گرفت یدارم..اون خانواده  یخالص هم بشم دست از سرش بر نم یول

 ..مادرم

 ..وبرادرم پدرم

 ..رمینامرد پس بگ نیتقاص خون اونا رو از ا دیکه موندم با ینحاال م و

 ..چکار کنم دیدونستم با یخوب م یلیخ و

 

 

 ..کنم یماه رو هم صبر م 1 نیندارم..ا یباشه من حرف -

 ..به جلو خم شد یو کم زیتکون داد..دستاشو گذاشت رو م یبه اروم سرشو

 ..یگرفت یدرست میمطمئن باش تصم --

 ..بشم مونیپش ممیاز تصم ینکن یمدت ..شما کار نیا یکه تو یرطبه ش یول -

 

 ..گمیم یچ دیفهم
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 ..رفت تو هم یبهتره بگم اخماش حسابــــ ایابروهاش محکمتر شد.. ی گره

 

 .. یبر یتون یحق نداره به من دستور بده که چکار کنم و چکار نکنم..م یکس--

 ..خودمو نباختم منم

 .. کرد که حد خودمو بفهمم یباهام رفتار م یجور یبردم و گاه یحساب م ییجورا هیماش ادم و اخ نیاز ا نکهیا با

 

 ..ریمنم حرفامو زدم..شب بخ -

 

 ..!؟یبکشم که چــــــ غیخواست ج یتا رفتم تو اتاق خودم دلم م ی..ولرونینکردم و از اتاق اومدم ب معطلش

 ..شهیم یعال یسفر باهاش باشم..وا نیتونستم تو ا ی.. م رمیرو فاکتور بگ کهیت هین خودم رو حسابه معشوقه شدنم نباشه و او شیحاال پ اگه

 

 ..رو تخت..تو فکر بودم نشستم

بزنم و  غیاشتهامم کور شده بود..نه به االن که از بس شارژ شده بودم دوست داشتم ج یخواد بره پکر شدم وحت یم دمیبه اون موقع که فهم نه

 ..ـمبگم خداجون نوکرتــــــ

 

 ..!؟یفرهاد چ یول

 میهم برگرد ی..وقتنمشیبتونم بب یک ستیمعلوم ن گهی..پس فردا که باهاش برم ددنشیکردم که فردا برم د یم یآرشام رو راض یجور هی دیبا

 ..شده رید گهیکه د

 

 

 ..ا بودندو تا از خدمتکارا و بتول خانم اونج یکیکامال اشتهام باز شده بود..رفتم تو اشپزخونه که  حاال

 ..امشب مونده بتول خانم؟..انگار گشنمه یاز غذا یزیو با لبخند رو به بتول خانم گفتم: چ زیپشت م نشستم

 

 ..دیتعجب خند با

 ..!؟یخوشحال یلیکنم خ یشده حس م ی..چارمیاره دخترم غذا هست..االن برات م --

 ..نشده یزی..چینجورینه هم -

 ..غذا رو گذاشت جلوم بشقاب

http://iran-paper.ir/


 

iran-paper.ir 

 

 ..م..دست و پنجه تون طالممنون-

 ..نوش جانت مادر --

 

 

 ..خوردم یاشتها غذام رو م با

 ..خواستم باهاش همسفر بشم یآرشام بود که م شیسفر نبود..پ نیبه ا فکرم

 

 ..!همه خوشحالم؟ نیبابت ا نیکردم چرا ازا یفکر نم نیشوق داشتم که به ا انقدر

 

*************************** 

 «آرشام»

 

به سر تا پاش انداختم و همراه با  یاجمال ی..نگاهمون درهم گره خورد ..نگاهدمیخودم د یرو،رو به رو دایشرکت شدم که همزمان ش دوار

 ..که بر لب داشتم از کنارش رد شدم یپوزخند

 

 ..هم کنارم بود دای..ش ستادیمن تو جاش ا دنی..با دستادمیا یمنش زیم یجلو

 ..ریسالم قربان..صبحتون بخ--

 .. تکان دادم سرمو

 ..اتاقم باهات کار دارم ایب -

 ..چشم قربان --

 

 

 ..نشستم یصندل یگذاشتم و رو زیم یرو فموی..کدمیرو از پشت سر شن دایش یقدم ها یافتادم ..صدا راه

 ..نشست یمن رو صندل یاجازه بدم رو به رو نکهیبدون ا دایش

 ..ستادیا زیم یوکه چند تا پوشه در دست داشت جل یدر حال یمنش
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 ..!ورود به اتاقم رو به شما دادم؟ یاجازه  یبلند گفتم: خانم صدر من ک یبا صدا بایکردم و تقر دایپر تحکم رو به ش ییاخم و صدا با

 

کار  کرد در جوابم با غرور گفت: باهاتون یکه حرص درونش رو کامال برمال م ینگاهش رو درون چشمانم دوخت..با لحن یکمال گستاخ در

ِ  یمهندس..کامال فور یداشتم اقا .. 

 

رو  یاجازه ا نیورود ندادم سر خود چن یمن بهتون اجازه  نکهیتا قبل از ا ،یو الزام یخواد باشه هر چند فور یکه م یکارتون هر چ -

 .. رونیب نیی..پس بفرمانیندار

 

 

 .. شتگذا زیم یدستشو رو کی..ستادیاز جا بلند شد و رو به روم ا تیعصبان با

 ..رمیبگ یوقت قبل دیبا یمالقات ِ شما اون هم در هر ساعت از زمان کار یکنم برا یشما هستم و فکر نم یاز شرکا یکیمن  --

 

با من بحث  نیاز ا شتریو ب رونیب نییانجام بده..بفرما یرو در چه زمان یچه کار یکه ک گمیمن هستم و من م سیرئ نجایا نیبدون دیپس با -

 ..خانم دینکن

 ..با شما قای..دقنجاستیکار من هم یول --

 

 

 ..گام به عقب برداشت کیو دی..ترسدمیکوب زیم یبلند شدم و مشتم رو رو یصندل یاز رو رمنتظرهیغ یلیتموم شد..خ طاقتم

 ..تو اتاق یایو تا خبرت نکردم نم رونی: برو بدمیکش ادیفر

 

 

 ..کرد یعمل ِ من وحشتزده پوشه ها رو بغل گرفته بود و من رو نگاه م نینداشت با ا یریهم که که تقص یمنش ی..حتدمینگاهش ترس رو د تو

 

 ..دیرفت و در رو محکم به هم کوب رونیبلند از اتاق ب ییهم فشرد .. با قدم ها یلبانش را به رو دایش

 ..نشستم یصندل یو رو دمی..به گردنم دست کش دمیکش قیخم کردم و چند بار نفس عم سرمو

 

 ..!ه؟یپوشه ها چ نیگفتم: ا یه منشب رو
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 ..دمید یهم ترس رو تو چشماش م هنوز

 

 ..طرف قرارداد هستن ی..مربوط به شرکتانیامضا کن دیرو با نایقـ..قربان ا--

 ..!کدوم شرکت ها؟--

 ..میققنوس و شم --

 ..زیکنم..بذار رو م ینگاه بهشون نندازم امضا نم هی نکهیخب ..قبل از ا اریبس -

 ..نیریپروژه عجله دارن..گفتن که باهاشون تماس بگ نیکردن ا یعمل یقربان..فقط گفتن چون قرارداد بسته شده برا چشم--

 ..!نگفتن؟ یزیچ دیجد یها ستمیدر خصوص س-

 ..قربان ریخ --

 

 

 .. زمیم یها رو گذاشتم تو کشو پرونده

دارن  یمهندس رفته مسافرت ..و حد االمکان اگه با من کار ضرور نیگبا من کار داشت ب ی..اگه کسستمیمدت نسبتا کوتاه ن هی یمن برا -

که  یو هر حرف یدیکه د ی..هر حرکتیکن یکه تو شرکت شد مو به مو به من گزارش م یبه همراهم زنگ بزنن..هر خبر نیبگ

 ..شد؟ رفهمی..شیدیشن

 

 ..راحت باشه التونیحتما قربان..خ--

..قبل از یرو انجام داد یکار گرانیو به سود د همیدر نبوده من بر عل نمی..و اگه ببیفوت وقت اخراجبدون  نمیازت بب یکوتاه نیکوچکتر -

 ..!؟یشد..منظورمو کامل متوجه شد یرو متحمل خواه یمجازات سخت یاخراج بش نکهیا

 

 .. ..من من کنان سرش رو تکان داددیترس

 ..م هستراحت باشه حواس التونیبـ..بله قربان..گـ..گفتم که خ --

 ..اتاقم ادی..به خانم صدر بگو بیبر یتون یخب م اریبس-

 ..چشم قربان..با اجازه --

 

 ..رفت رونیاز اتاق ب و

 ..دادم هیرو بهشون تک میشونیگذاشتم..دستامو مشت کردم و پ زیم یدو آرنجمو رو هر
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 ..کردم یم کسرهیرو  فشیتکل دیبگذرم..با دایش ریتونستم قبل از رفتنم از خ ینم

 

 

 دمیشن یم یاز پشت در به راحت یپاشنه بلندش رو حت یکفش ها یدادم و انگشتانم رو درهم گره کردم..صدا هیتک میشدم..به صندل منتظرش

 ..شد یتر م کیکه هر لحظه نزد

 ..تمملو از خشونت به من انداخت..وارد شد و درو بس یو نگاه ستادیابتدا در درگاه اتاق ا دایشد و ش دهیکش رهیدستگ

 ..نشست یصندل یوشمرده به طرفم امد و رو ارام

 ..نطوریرو ازش نگرفتم ..اون هم هم نگاهم

 

 

تر از  نییشما ما رو پا ای می..ما کم سعادت شدیمهندس تهران نیکرد و گفت: چه عجب اجازه فرمود کیمسخره چشمانش رو بار یحالت به

 ..یکرد یرفتار مبا من  نهایبهتر از ا یلی!..قبال خن؟ینیب یخودتون م

 

 ..و کوبنده بود یکامال جد لحنم

 نیشما جز ا نکهیرفتارم با شما کامال دوستانه بود..مگه ا ادیم ادمیکه  ییخانم صدر..تا جا دمینم یسعادت نیچن یمن به هر کس و ناکس --

 ..دیفکرکرده باش

 

 ..!ه ادم غرورم خرد بشه؟اون هم یجلو ی!..چرا باعث شد؟یکرد نکاروینبوده آرشام..چرا با من ا --

 

من رو  ِییتموم دارا یفرصته مناسب که به راحت هیو منتظر  نیدوخت سهیاموال من ک یکه تو و پدر ِ به ظاهر محترمت برا لیبه همون دل -

که  یدت بکشاز راه عشق من رو به سمت خو یخواست یچون تو که م یگر هیتوسط حل بکارانهیکامال فر ی..اون هم با نقشه ادیتصاحب کن

 ..خب

 

 ..زدم پوزخند

من رو تماشا  یاز گود دار رونیکه بازنده ب ییتو نی..و ایباز نی ا ِروزیکه رو به روته من هستم و پ ینیبه سنگ خورد..االن ا رتیکه ت یدید -

 ..یکن یم
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که هم قماشه تو هستن دارم فراتر از  ییو و کساکه از ت ی: نفرتدمیلبان فشرده شده م غر انیو از م دمییهم سا یخشم به رو یاز رو دندونامو

 ی..به اونچه که منیشکست خورد نمیب یکه م یمثل شماهاست..وقت یمن خرد شدن افراد ی..ارزویبهش فکر کن یبتون یکه حت هیزیاون چ

 ..ناتمام یوافر..لذت ی..لذتدهی..بهم حس لذت منیدینرس نیخواست

اون هم بر روحتون برجا  یرانیجز و یزیچ ذارهیم تونیکه پاشو خارج از زندگ یوقت یول شهیاها مشم یوارد زندگ مینس هی یبه اروم آرشام

 .. کِشم..با جسمت کار نداشتم..چون روحت رو تو چنگ داشتم یم ی..روحتون رو به نابودذارهینم

 جادیحس ِ درد رو ا نیا شهیهم نم زیخنجر ِ ت هیبا  یکه حت یبی..اسنهیب یرو م بیاس نیشتریروح ب قیاز طر یکه هر ادم یبدون نویکنم ا فکر

 ..کرد

 

 

 ..کرد..اشک درون چشمانش حلقه بست یزده نگاهم م بهت

 ..خالص رو زدم ریت و

 

من و  یو به حسابه خودت داشت ی..تو اوج بودی..شکستیکه تا چه حد موفق بودم..تو خرد شد ینیب یم ینبود ول یدستام مرئ یخنجر تو -

 ..جز..آرشام ستین ی..و برنده کسیکه باخت ییتو نیا یدیود یدیشد؟..به ته خط رس یحاال چ ی..ولیکرد یرو ازان ِ خودت م مییتمومه دارا

 ..که رو دست بخوره ستین یآرشام کس یباشه ول یباز نیا یبازنده  دیبا یکه م یکس

 

 

 ..به جلو خم شدم یرو خمار کردم و کم نگاهم

 ..شد یلبانم خارج م انیحال دردناک از م نیدر ع یهمچنان مرموز ول جمالت

 

نه..حاال  دمید یول یبش یکه هست ینیخواستم وابسته تر از ا یصدر..م دایگذاشتم ش تیپا به زندگ دیکش یکه تو من شعله م یبا حس انتقام -

نرمش از جانبه  یکه کم نی..همرمیپذ یرو نم یسکی..من هر ریکن یشرویپ نیاز ا شیب ذاشتمیم دی..نبایدیمن نقشه کش یکه برا ییتو نیا

 ..یرو باخت ودتخ یدیمن د

 شیهم پ نجاشینبود..تا هم زیجا نیاز ا شیب یباز نیادامه دادن ا نی..بنابراافتهیتو ب یتو تله  یراحت نیآرشام به هم یتوقع نداشت چون

 ..تمومش رو لگد مال کردم یکه من به راحت یحساب کرده بود یادیخودت ز

 

 

 ..دادم یرق در اشک بود و من همچنان ادامه مغ صورتش

 ..دیکش یبود که قلبمو به اتش م یمملو از نفرت لحنم
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کارا انجام  نیا ینه ؟..اره خب به صورت صور یرو وارد شرکت نکردم..تعجب کرد یا هیسرما چیهم بگم که من از جانب تو ه نویا یاوه راست -

 ..شتوجود ندا یزیچ نی..همچتیدر واقع یشد..ول

 .. من به منزلت فرستاده شد ِیردستایاز ز یکیتوسط  یتو وارد شرکت شد نکهیامروز بعد از ا نیهم هیسرما اون

..چه به صورت ینیمُهر ِ برگشت خورده بود رو با چشم بب نکهیت رو ا هیتموم سرما ینکردم تا بتون نکارویا یکنم ول زیتونستم به حسابت وار یم

من بود..در  ی..تمومش نقشه ی..از قبل هم نداشتیندار یسِمت چیشرکت ه نیتو از حاال به بعد تو ا یخودت بخوا و چه هر طور که یقانون

 ..ذارمینم یاز خودم به جا یخودت نباش..من اثر یاز من تو گذشته  ییدنبال رد پا بهضمن 

شراکت رو ثابت  نیکه دستت بودن و صدق ا ی..اسنادیکه خب از حاال به بعد اخراج یکرد یم تیفعال نجایا یشیمدت به صورت آزما تموم

 ..کرد تمومش تا االن نابود شدن یم

که حامل ِ تموم  یفیرو زده باشه..ک تیدست فیسرش داشت ک یرو یمنیموتورسوار که کاله ا هیپدرت  یالیو یدرست جلو روزیکنم د یم فکر

از طرف من اون رو ازت  ی..و همزمان شخصیاریه بودم اونا رو به شرکت بکه خودم ازت خواست ادتهیشده.. یشراکت م نیمدارک مربوط به ا

 ..گرفت

 

 

 ..و پر از خشمش دوختم سیجلو خم شدم و نگاهم رو سوزان و ملتهب درون چشمان خ به

 

طرف من بگو لذت  سالم منو به پدرت برسون و از ی..اوه راستدمیخرد شدنت رو د یراحت نیتموم شد..به هم زیصدر..همه چ دایتموم شد ش -

 ..که االن آرشام داره یحس یعنی..نیا یعنی یواقع

 

 

 ..در اتاق اشاره کردم به

 ..یشیرو متحمل م ینیتاوان ِ سنگ یمزاحم من بش یداشت..و اگه بخوا مینخواه یدوباره ا داری..دشهیهم ی..اون هم برایبر یتون یحاال م-

 

 

به  یگذاشت..کم زیم یو دستاشو رو ستادیبلند شد..جلوم ا یصندل یت کرد و از رومحض تموم شدن جمله م با خشم دستانش رو مش به

 ..به زبون اورد یطرفم خم شد و جمالتش رو عصب
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 یبرنده ست خودش رو تو اوج م شهیکه هم یاون ی..ولیکن یبُرد رو بده..چون براش تالش م ی زهیتونه بهت انگ یم ینره که هر باخت ادتی --

 ..مونه یم یباق نطوریهم ایدن شهیکنه هم یکنه چون فکر م ینم یشتال چی..هنهیب

 

 شیرو به ات اتیزمان مناسب دن هی.. تو ییجا هیروز.. هیو به ظاهر شکست خورده ست  سادهیکه جلوت وا ینیا ی: ولدیکش ادیفر نیخشمگ و

 ..یکشه..منتظر اون روز باش مهندس آرشام تهران یم

 

 

و بازوش رو تو چنگ  ستادمیرو دور زدم وبا چند گام بلند پشت سرش ا زیرفت که م یبلند شدم..به طرف در م یصندل یاز رو تیعصبان با

 ..رهاش نکردم یگرفتم..اونو به طرف خودم برگردوندم..تقال کرد ول

 

 

 هیو  دیکنن..با چند تا تهد یابرتر و شجاع تراشَم نتونستن با من بر ی..از تو قویچی..هیستین یچی..تو ه؟یهست یک یزدم: تو فکر کرد ادیفر

 ..دمیرس نجایبه ا نیهم ینقطه ضعف ندارم..برا ی..من دست کسیرو بهم ثابت کن یزیچ یتون یلحن پر خشونت نم

 

 ..فراموش نکن نوی..استیکس بدون نقطه ضعف ن چیه یول --

 

 ..کنه یریر در گرفت تا از سقوطش جلوگ کنا ِزیم یپاشنه بلندش دستاشو به لبه  یدادم سمت در که به خاطر کفش ها هولش

 

 

..حاال هم برو یحرفام رو به گوش پدرت برسون ی..درضمن فراموش نکن جمله به جمله نمتیخوام بب یوقت نم چیه گهی..درونیبرو ب -

 ..گورتو گم کن نجایاز ا ــــرونیب

 

 

نداخت ..در که بسته شد چشماموبستم..به صورتم چند بار دست همراه با خشم تو چشمام ا یطانیش یبره نگاه رونیاز اتاق ب نکهیاز ا قبل

 ..فشردم میشونیشصتم رو به پ یو در اخر انگشتا دمیکش

 

 ..نشستم و دکمه رو زدم زیم پشت

 ..بله قربان --

 ..حـــاال نی..همارنیفنجون قهوه برام ب هیبودم..بلند گفتم: بگو  یعصب هنوز
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 ..ارنیبراتون ب گمیاالن م نیچـ..چشم قـ..قربان..هم--

 

 

 ..زد یم شمیتو وجودم بود که داشت ات ی..خشمدمیکوب زیم یتو دست گرفتم..دستامو مشت کردم و به رو سرمو

 ..حرفا بود نیدختر گستاخ تر از ا نی..انیا یکنن ول دیکدوم جرات نداشتن منو تهد چیبود..ه زیدختر نفرت انگ نیا

 

 ..خواهد بود دایمن باشه اون روز، روز مرگ ش هیکنه که تمومش برعل یکارخوردم اگه پا کج بذاره و بخواد  قسم

 

 

 ..نبود یهمه استرس خبر نیاستراحت کوتاه از ا هیبود و تا بعد از مسافرت و  مینداشتم..امروز روز اخر کار طاقت

 ..باشم دیکه با یشدم همون ارشام یم باز

 

 ..کنم دایتونم آرامش رو پ یکردم اونجا م یتم برگردم خونه..حس مگرف میاز خوردن قهوه م صبرم تموم شد و تصم بعد

..و یکه حس کنن تو هست یی..جایخودت باش یکه بتون ییارشام..برو جا رونیب نجایگفت بزن از ا یکه م ی..حسدیجوش یدرون قلبم م یحس

 ..خودم نبود یالیمن بهتر از و یکجا برا چیدر حال حاضر ه

 

 ..داشت االن مأمن ارامشم شده بود یکنواختی یکردم و برام رنگ و بو یم یتوش سپر هام رو ییکه تنها ییجا

 ..هام ترک برداشته ییکدر ِ تنها ی شهیکردم ش یم حس

 ..حال نیو در ع بیعج یحس

 ..قابل تحمل دیشا

 

*************************** 

 ..درو باز کرد داریترمز کردم..سرا الیو یجلو

 یرو تو دستاش تکان م شیافتاب نکیبود و ع ستادهیا ینقره ا یایپرش هیکرد..کنار  ینگاه م الید که مضطرب به داخل وافتا یبه مرد نگاهم

 ..داد

 ..بود..همون دکتره خودش
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 ..من اون هم به طرفم قدم برداشت دنیشدم وبا اخم به طرفش رفتم..با د ادهینبردم تو..پ نویماش

 ..!؟یخوا یم یچ نجایا -

 ..!..حالش خوبه؟نمیدالرامو بب اومدم --

 ..یبر یتون یخوبه..حاال م -

 ..نمشیبب دیحتما با --

 ..؟یگرد یبرو..دنبال شَر که نم نجایگفتم از ا -

 ..خوام یم گمی!..دارم م؟یشر واسه چ --

 

 ..اشاره کردم نشیش و به ماش نهیتخت س زدم

 .. نکن یعصبان نیاز ا شتریسوارشو و برو رد کارت..منو ب -

 

 ..زد یحرف م یمدت اروم و جد تمام

 ..نمیتا دالرامو بب نجایبه شما ندارم..فقط اومدم ا یمن کار --

 ..نگاهش کردم مشکوکانه

 ..!نکنه خودش بهت زنگ زده؟ نمیبب -

 

 

 ..زد پوزخند

 ..!..خودم اومدم اون روحشم خبر نداره؟یدیبهش م یاجازه ا نیمگه شما همچ --

 ..ینیالرامو ببد یتون یپس برو..نم -

 ..نمشیمن حق دارم بب یول --

 ..!؟یچه حق -

 ..هستم که دالرام داره یمن تنها کس --

 

 

 ..و نگاهم رو تو صورتش دوختم ستادمیرو به روش ا یحالت عصب به
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 ..به چاک بزن االیبابت راحت شد  نیاز ا التیهاش رو پر کنه..حاال که خ ییرو داره که تنها یکیدالرام از حاال به بعد  -

 

 ..زده نگام کرد بهت

 ..!؟ یچ یعنی --

 ..یدیکه شن نیهم یعنی -

 

 یم دایفرصت پ هیهم که برم باالخره  نجایبرم..مطمئن باش از ا نجایباهاش حرف بزنم از ا نکهیتونم بدون ا ی..نمنمشیبب دیمن حتما با یول --

 ..و باهاش حرف بزنم نمشیکنم تا بتونم بب

 

 

 ..مضطربش انداختم یبه چهره  یکوتاهکردم..نگاه  مکث

 ..؟یدی..فهمیازش دور باش شهیهم یبرا دی..بعدش با شیدیاگه د -

 ..تونم ینم --

 ..شهیبه ضرر جفتتون تموم م یباش کیکه بهش نزد یکه گفتم..هر چ نیهم -

 ..!نه؟یدالرام رو نب یکس یچرا انقدر اصرار دار --

 ..گهیفعال با تو مشکل دارم نه هرکس ِ د -

 ..!چرا ؟ --

 

 ..ینش یدور و برش افتاب گهید دیبا شینیبب یخوا یاز من سوال نپرس..جواب منو بده..اگه م -

 

 ..دوخت و بعد از چند لحظه به من نگاه کرد الیداد..نگاهشو به و هیتک نشیکنه..به ماش یکرد..معلوم بود داره فکر م سکوت

 

 ..نمشیتکان داد و گفت: باشه..بذار بب سرشو

 ..کنم یولت نم یآسون نیکه منم به هم ی..وگرنه با من طرفیحرفت بمون یباشه رو ادتی -

 ..خب یلیخ --

سپرم  یبه بچه ها م یریبگ دیحرفمو ند ی..و اگه بخوایریبعد هم م یمون یم قهیدق 10تو و فقط واسه  یای..خودت منجایبذار هم نتویماش -

 ..ستی من ن ِیؤدبکنن که خب مطمئنا رفتارشون به م رونتیب
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 ..درو بست داریسرا میکه شد الیو گفتم که سوار شه..وارد و نمیزد و پشت سرم راه افتاد..نشستم تو ماش نشویماش قفل

************************* 

 ..از خدمتکارا جلو اومد یکیاون  یبه جا ی..ولشهی..مثل همادیتو خودش به استقبالم ب رمیم یداشتم وقت توقع

 

 ..الم آقاس --

 ..!دالرام کجاست؟ -

 ..باالست اقا --

 ..تو سالن ادیبگو ب -

 .. چشم اقا --

 

 .. پله ها باال رفت از

 ..بهش کردم و گفتم: برو تو سالن منتظر باش رو

 ..ستادیامد و جلوم ا رونیب عیمط شهیکه رفت بتول خانم رو صدا زدم..مثل هم یوقت

 

 ..!ن؟یبله اقا کارم داشت --

 ..یاز اونجا خارج بش یحق ندار ومدنین رونیاون پسره و دالرام ب یتو سالن و تا وقتبرو  -

 ..!کدوم پسره اقا؟ --

 ....در ضمنیکن یبه حرکاتشون نگاه م قیدق یسالن سرتو گرم کن ول لهیکردن وسا زیتم ی..به بهانه یفهم یم یخودت بر -

 

کنار همون  یذاریرو م یو بعد هم گوش یدیدکمه رو فشار م نیهش و گفتم: اهمراه خودم داشتم دادم ب شهیضبط صدا رو که هم یگوش

 ..ییطال یمجسمه 

 

 ..!ششون؟یپ نیریچرا خود شما نم یول گمیرو م نای..تو رو خدا شرمنده م ادمیباشه اقا همه رو انجام م --
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بار  نیاول یعمل برا نیذاشتم.. وا یتنها نم ییدم جابدون حضوره خو یحت ایخودم  یکس رو بدون اجازه  چی..من ههیدونستم منظورش چ یم

 ..زد یازم سر م

خط بطالن بر  نصورتیدر ا یکردم..ول یرو اثبات م اتیاز حدس یلیبدم..با حضور خودم خ یآتو دست کس ینبودم که به راحت یمن ادم یول

 ..شد یم دهیتمام حرفها و حرکاتم کش

 

 

 ..یبر یتون یده..مکه ازت خواستمو انجام ب یتو فقط کار -

 ..چشم اقا --

 

 

 .. تو سالن رفت

که .. شال  دمیخدمتکار از کنارم رد شد و دالرام رو د دمیپله ها رس یو از پله ها باال رفتم..همزمان که به باال بمیدستمو بردم تو ج شهیهم مثل

 ..رو سرش نداشت و متوجه من هم نشده بود

 

 ..سرش انداخت یرو یشونه هاش برد پشت سرش و شال رو به نرم یبلندش رواز رو یادم..موهاکه تو دستاش بود رو تکان د یدیسف شال

 

 ..و نگاهش کردم ستادمیا همونجا

و تو دلم زمزمه کردم حالت  دیکه به ذهنم رس یزیچ نی.. و اولدیو.. شال سف رهیت یاب نی..شلوار جدیبلوز سف هیسارافن سبز کمرنگ و  هی

 ..دش گرفته بودبود که به خو ینیدلنش

 

 ..لبخند زد دنمینگاهش به من افتاد..به طرفش رفتم..با د دیبه اواسطش رس یراهرو بود که وقت یانتها

 

 ..نیسالم..چه زود برگشت--

 ..تکان دادم شهیبه عادت هم سرمو

 ..!ن؟یخدمتکار گفت برم تو سالن..کارم دار --

 ..یبرو..مهمون دار -

 

 ..بزنه و از کنارش رد شدم یصبر نکردم که حرف یول دمیرو تو چشماش د تعجب
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***************************** 

 «دالرام»

 

 ..!اد؟یمن ب دنیتونست به د یم میَکه مهمون دارم؟!..مگه کس یچ یعنی..دمینفهم منظورشو

 

 ..افتمیبود پس بهمزمان هم ذوق کردم و هم از تعجب کم مونده  دمیرفتم تو سالن و فرهاد رو کنار پنجره د یوقت یول

 ..صورت مبهوته من لبخند زد..از پنجره جدا شد و به طرفم اومد دنیحس کرد..سرشو چرخوند و با د نگامو

 

 

 ..!؟یکن یچکار م نجایسالم..فرهاد تو ا یواااا-

 ..کرد یبه صورتم نگاه م اقی..با اشتستادیلبخند رو به روم ا با

 ..که بدجور بهم فشار اورده بود یباشم؟..محض دل تنگ نجایا یواسه چ یخواست ی..مفی..احوال شریخانم یسالم دل --

 

 ..دمیخند

 ..!تو؟ یایآرشام..اون چطور اجازه داد که ب ی..ولیینجایخوشحالم که ا یلیخ -

 ..کمرنگ شد لبخندش

 ..!؟یزن یکه اسمشو صدا م یهست یمیانقدر باهاش صم یعنیآرشام؟!.. --

 ..شدم هول

 ..!مدت چه خبر بوده؟ نیکن ا فیتعر نیبش ایال ب..اصزهینه خب..چ -

 

 

 یها یبود صندل یکه رو به ورود یبودن و اون قسمت دهیاز سالن رو مبل چ ینشستم..قسمت یرد شدم و رو صندل نشینگاه سنگ ریز از

 ..قرار داشت یسلطنت

 ..که منم با لبخند جوابشو دادم لبخند زد دنمیکرد..با د یم یریرو گردگ لیچرخوندم..بتول خانم اونطرف وسا نگامو
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 یخاص یجور گرما هیکنه.. یفرق م گهید ینگاه با نگاه ها نیکردم ا یداشت..حس م یکنارم نشست..نگاهشو از روم بر نم ،یرو صندل فرهاد

 ..داشت

 

 ..شیچشا درو یحاج یزدم به بازوش و گفتم: ه یشوخ به

 ..دیخند

 ..یدنید رهیگ یم ینور هی..اصال شنیم شهیازتر از همتازه ب ننیب یتو رو م یمن وقت یچشما --

 ..!نم؟یب یرو نم یدنیکو پس ؟!..چرا من اون نور ِ د -

 ..زمیعز یکن یزمزمه کرد: چون دقت نم اروم

 

 

 ..بود ییجورا هیزد..اصال حرکاتش امروز  یحرفا نم نیوقت از ا چیتعجب کردم..فرهاد ه یلیخ زمیگفت عز یوقت

 

 ..خوام باهات تنها حرف بزنم یشاره کرد و اروم گفت: مبتول خانم ا به

 ..شهیم یعصبان یهمون مهندس تهران ایخودش عمل کنه وگرنه آرشام.. فیبه وظا دیفرهاد..هر کس با یستیاشنا ن نجایتو با قانون ا -

 ..خوام باهات تنها باشم یمن م یول --

 ..ستین یش که از ما دوره..پس مشکلبا ما نداره..فاصله  یخب باشه اون بنده خدا که کار -

 ..سرشو تکون داد و نفسشو فوت کرد یناچار یرو از

 

 ..کن فیخب..تعر یلیخ --

 ..بهتره یریاون پ ینداره..در کل صد پله از خونه  ی..مهندس هم باهام کارمیراض ست،یبد ن تممی..موقعهیبگم؟..حالم که عال یچ -

 ..نشست رو لباش یمحو پوزخند

 ..!؟یرو دوست دار نجایچرا ا --

 ..!؟یخواست ینم نوی..مگه تواَم هممینگفتم دوست دارم..گفتم راض -

و مردم  یمستقل باش یخوایم یگفت ی..ولیو اون کار نکن نیا یخودم..تو خونه  شیپ یایدوست داشتم ب شهینخواستم..هم نویوقت ا چینه..ه --

  ِشیپ یایو ب یخونه و ادماش بش نیا الهیخ یب یتون یراحت م یلیخ یگه خودت بخوا..هنوزم سر حرفم هستم..مطمئنم اارنیبرات حرف در ن

 ..من
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 ..از بابت ِ من راحت باشه..جام خوبه التیخ ی..ولیدونم نگرانم یکنم..م یراحت ترم فرهاد..درکت م ینجوریمن ا یول -

 ..جات بده دختر ِ خوب گمینم --

 

 

 ..؟یفهم یخوام از دستت بدم م ی..نمیتو برام مهمتر یرد شد..ادامه داد: من به فکر ِ هر دومونم..ولطرفم خم شد و دستمو گرفت..چشمام گ به

 

 

 ..و منگ نگاش کردم جیگ

 ..!؟یمنو از دست بد یخوا یکه نم یچ یعنیواضح تر حرفتو بزن فرهاد.. -

 ..چون من عاشقتم دالرام..بفهم که دوستت دارم --

 

 ..شد و نگام بازتر از حد معمول یبست..تو دلم خال خی که تو دستاش بود درجا دستام

 ..!عاشقمه؟ گهیشنوم؟!..فرهاد؟!..فرهاد م یم یچ ایخدا

 ..پس دمید یم یمن که تموم مدت اونو..اونو به چشم برادر یول

 

 

 ..زده بود..بازومو گرفت و تکونم داد خشکم

 ..!؟یکن یم ینجوری!..چرا ا؟ی!..دل؟یچت شد دل --

 ..!..تودم؟یدرست شن یعنی..بگو.. گهیبار د هیود..سرمو اروم تکون دادم و لرزون گفتم: شده ب هول

 ..دیکش قیزد و نفس عم یکمرنگ لبخند

 

از  دمیکه فهم یخواستمت..وقت یم شیوقته پ یلی..از خستیدو روزه ن یکی نیخوامت..عالقه م واسه هم یدختر..اره.. م یتو که منو کشت --

با هربار نگاه کردن بهت به ارامش  دمیبه عالقه م بردم که د یپ ی..زماندمید یکردم تو رو م یکه هر جا رو نگاه م ی..وقت یرینم رونیفکرم ب

 ..خوام از دستت بدم یاز عشقه و منم نم نای..اسمر یم

 

 

 ..دیسمت در سالن که بازومو گرفت..تنم لرزشده بودم..راه افتادم  جیکنم..گ یدونستم دارم چکار م ی..نمستادیزده از جام بلند شدم..اونم ا بهت
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 ..دالرام؟!..صبر کن هنوز حرفام تموم نشده یریکجا م --

 ..بود یشوخ هیمرتعش گفتم: نکن فرهاد..نذار اعتمادمو نسبت بهت از دست بدم..بگو همه ش  ییو با صدا اروم

 

 

 ..بود یخشونت برم گردوند..حالتش عصب با

 ..!که دوستت دارم؟ یباور کن یخوا یمحض ِ دالرام..چرا نم قتهینبود..تمومش حق یکدوم از حرفام شوخ چیصورتم بلند داد زد: ه تو

 

 ..شد یخود به خود رو صورتم جار اشکام

 ..عشق نیچون..چـ .. چون من..چون ا -

 ..دلمو بهت زدم تو هم بگو..بگو و راحتم کن یدالرام؟!..من حرفا یعشق چ نیا --

 

طرفه ست..من..من تموم مدت..تو رو مثل ِ..مثل ِ داداشم دوست داشتم..به خدا  هیگفتم: عشقت  هیانداختم و با گر ری.سرمو زهق هق افتادم. به

 ..من

 

 ..بازوم شل شد..سرمو اهسته بلند کردم..دستاش افتاد یرو دستاش

 

 ..باشو با زبون تر کرد..لدیچرخ یصورتم م یلحظه ثابت نبود..تو چشمام و اجزا هیزد..نگاش  یدو دو م چشماش

 ..یبگ یخوا یم یعنی --

 ..کرد..سرمو تکون دادم سکوت

 ..!؟ینگفت یزیدونم حست برادرانه ست؟!..چرا اون موقع چ یگفتم که م یبهت نم شهیمگه هم -

 یم دهیکش یبحث هی ایاومد  یبدم حرف تو حرف م حیخواستم برات توض یم می..وقتیکن یاشتباه برداشت م یکردم دار یزد: چون فکر م داد

 ..شد حرف دلمو بزنم..دالرام یشد وسط و نم

 

 ..زد..نگاش کردم صدام

 ..ذارمی..تنهات نمیکنم بهم عالقمند ش یکار دمیباهام بمون..قول م --
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 ..هقم بلندتر شد هق

 ..کرد یمنو نگاه م یتو دستاش بود و با ناراحت یریبه بتول خانم افتاد که دستمال گردگ نگام

 ..کرده بود سیبه فرهاد نگاه کردم..اشک صورتمو خ باز

 

 

دوست داشتن گذاشت..دوست  یحت ایکه بشه روش اسم عشق  ینسبت بهش ندارم..حس یحس خاص چیه دمید یگشتم م یتو قلبم م یچ هر

رو  نایگفت من االن ا یهم ماگه همون اول از احساسش ب دیدونستم..شا یفرق داشت..من اونو مثل برادرم م گهید یداشتنم با دوست داشتنا

 ..بشه دهیکش نجایندونسته باعث شدم موضوع به ا یکردم..ول یم دایبهش احساس پ دیگفتم..شا یبهش نم

 

 

 ..کردم..دست خودم نبود یم هیگر

 ..دیداد زد..بدنم لرز سرم

 

 ی..بهم بگو دالرام..بگو دختر عذابم نده..داررونیب زیتو دلته رو بر یتو خودت؟..هر چ یزیر یدالرام؟..چرا م هیواسه چ ختنتیاشک ر گهید --

 ..یکن یداغونم م

 

 

داشت  یمجسمه سر جام خشک شده بودم و فرهاد سع نیهق هقمو خفه کردم..ع یبغلم کرد..صدا رمنتظرهیغ یلیگرفت تو دستاش و خ بازومو

 ..تونستم اروم باشم ینم یارومم کنه..ول

 

 ..دمیکش رونیاز تو اغوشش بش و خودمو  نهیگذاشتم تخت س دستامو

 ..بغض داشت صدام

 

 ..ستینکن فرهاد..درست ن نکارویا-

 ..من یول--

 ..دونم..اما یم-

 ..؟یدیدالرام جوابمو نم --

 ..تونم ینم -
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 ..!؟یچ یتون ینم--

 ..رفت ینم نییکرده بود و پا ریتو گلوم گ یدهنمو قورت دادم..بغض لعنت اب

 

 .. فرهاد ِیکه بهت دارم و خواهم داشت..فقط خواهر و برادر یدوستت داشته باشم..حس یخوا یو مکه ت یدیتونم از اون د ینم -

 

حست نسبت  دمی!..قول م؟یبمون شمیمدت کوتاه هم که شده پ هی یبرا یستی..چرا حاضر ن؟یدر موردش فکر کن یخوا ینم یدالرام چرا حت --

 ..کنه..من مطمئنم رییبهم تغ

 

 

 ..!در موردش فکر کنم؟ ستمیحاضر ن یخوام بهش فرصت بدم..چرا حت یدونستم چرا نم ینداشتم..خودمم نم یبسوالش جوا نیا یبرا

 ..!!واردش بشه یفرد دوم ذارهیاونجا هست که نم یکی..ستین یتوش خال یکردم در ِ قلبم بسته شده ول یحس م چرا

 

 

 فرهاد فرار کنم..برم تو اتاقم و تا  ِشونینگاه گرفته و پر ریتو و من بتونم از ز ادیب یکیکردم  یغرق در اشکم به در سالن بود..خدا،خدا م نگاه

 ..گرفتارم کرده بود نجوریکنم..به بخت و اقبالم لعنت بفرستم که ا هیتونستم گر یکه م ییجا

 

 

 ..کنم درکم کن ی..خواهش مستیفرهاد االن حالم خوب ن -

 ..سرشو تکون داد یکرد و با ناراحت مکث

که ازت  ستیحساب ن نیرفتنم رو ا نیا یول رمیم نجایتونم فراموشت کنم..از ا یوقت نم چیبدون ه نویا ی..ولرمیم نجایاشه دالرام..من از اب --

 ..ریبگ میفرصت بده..فکراتو بکن..بعد تصم هیکِشم..بهم  یدست م

 

 ..من که یول -

 دایعالقه تو قلبت نسبت بهم پ یذره ا یدی..اگه دیکن یفکر م شنهادمیقل به من و پباشم که الا دواریام رمینگو دالرام..بذار حاال که دارم م--

 ...........مراقب خودت باش..خداحافظیشیبرو برگرد مال خودم م یخبرم کن..اون روز ب شهیم

 

 

 ..دیانداخت وبه صورتش دست کش ریسرشو ز دمیبهم کرد وبه طرف سالن رفت..د پشتشو
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 یخواستم برم تو اتاقم که آرشام در اتاقشو باز کرد..صدا یاز پله ها باال رفتم..م هیمنم با گر رونی..اون که رفت بمیاشتند یکدوم حال درست چیه

 ..دیچیپ یهق هقم تو راهرو م

 

 ..من اخماش جمع شد شونهیاشکا و حالت پر دنیبا د یبود ول ی..حالت صورتش معمولستادمیمکث کردم و ا دنشید با

 ..ستادیش فاصله گرفت و جلوم ادر گاه اتاق از

 

 ..! ؟ ِیچه وضع نی!..ا؟یکن یم هیچرا گر --

 ..رفتم..خواستم از کنارش رد شم نذاشت..بازمو گرفت برم گردوند سر جام ی..با انگشتام ور منییهق هق سرمو انداختم پا با

 

 ..!ه؟یت واسه چ هیازت سوال کردم..گر --

 ..ستین یمهم زیچ-

 ..!؟یکن یم هیو گر ستیمهم ن --

 

احساس من به  یباخبر بشه..ول افتهیم الشیکه تو و یخواست ازهر اتفاق یم دمیشدم..شا یجور هیبود  میرمستقیگفت غ شهیتوجهش که م از

 ..بود شتریب یاول

 

 ..ستیبرم تو اتاقم..حالم خوب ن نیبذار -

 ..پس اماده شو --

 ..!کجا؟ -

 ..مارستانیب --

ضعف  شیدر پ یپ ینشست رو لبام..حس کردم دلم واسه توجه ها یاون همه اشک لبخند محو ونیگرفته بود م که به خودش یحالت جد از

 ..رهیم

 

 ..گفتم ینه خوبم..از نظر روح -

 ی..صدام بدجورمینیمطمئن بودم هم چشمام سرخ شده هم ب یاوردم و اشکامو باهاش پاک کردم..ول رونیدستمال ب هیسارافنم  بیتو ج از

 ..بودگرفته 
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 ..جلومو نگرفت نباریکنه رفتم طرف اتاقم..ا یو فقط داره نگام م گهینم یزیچ دمید

 

 ..هجوم اورده بودن طرفم کجای الیهمه فکر و خ نی..اشهیکردم سرم داره منفجر م یتختم نشستم..حس م رو

 ..بودم ریخودم و احساسم درگ با

 ..بشه؟ ینجوریا دیاد اونا رو گفته باشه..اخه چرا بافره شهیکه بهم زد ..هنوزم باورم نم یی..حرفافرهاد

 

خواستم از دستش  یخواستم که الاقل دوستم باشه..نم یدونست م یازش بگذرم..حاال که خودشو برادرم نم الیخ یب ینجوریتونستم هم ینم

 ..ونمیو بهش مد کمهیبدم..سالهاست نزد

 

تونه  یم کیدوست داشتن کوچ هیعالقه الزمه..حاال عالقه هم نشد  یزندگ هی لیتشک یمو بسازم..برا ندهیتونستم ا یحساب نم نیرو ا یول

 ..مشترک پررنگ بشه یواسه شروع خوب باشه و تو زندگ

 ..گهید زیدونستم نه چ یبگم که از اول اونو برادر خودم م یچ یول

 

 

 ..تونستم اروم باشم یکردم نم یاون که فکر م به یتونه باشه ول یم یچ لشیدونم دل یشد سمت آرشام..نم دهیفکرم کش ناخداگاه

 

 ..!مثل برادرم بدونم؟ ندهیتونم اونو هم در ا یخودم گفتم م شیپ

 ..میستین یمیاصال امکان نداره..انقدر که صم نه

 ..!؟یچ میبود اگه

 ..شهینه..حس کردم نم بازم

 

 هیتونستم  یکه نم یکرد..جور یخود م یو همه منو از خود بکالمش..همه  تیمرموز و جا افتاده ش..ابهتش و جد تی..نگاهش..شخصاسمش

 ..رونیب امیاز فکرش ب قهیدق

 

 

 ..فرهاد تو گوشم زنگ زد..چشمام اروم اروم گشاد شد یحرفا
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هربار نگاه با  دمیبه عالقه م بردم که د یپ ی..زماندمید یکردم تو رو م یکه هر جا رو نگاه م ی..وقت یرینم رونیاز فکرم ب دمیکه فهم یوقت)

 ..( از عشقه نایرسم..ا یکردن بهت به ارامش م

 ..شد یسرم پشت سر هم تکرار م تو

 ..!؟یچ یعنی.. عشقه؟!.. از

 

 ..یعالقه اصال..ول یپشتوانه کنارم هست.. ول هی نکهیرو دارم تنها نباشم و ا یکی نکهیحس ا دنشینبودم..با د ینجوریبه فرهاد ا نسبت

 

 ..رهینم رونیاز فکرم بمرد..آرشام.. نیا یول

 ..کم شده طنتامی..شرمیگ ینسبت بهش ارومم..در مقابلش کمتر جبهه م هیتو دلم..مدت نهیشیم یارامش هی نمشیب یهر وقت م و

 

 یربوده و حاال که عاشق شده به قد یگفت که دختر سرزنده ا یداشت از دوستش برام م رونیب میبار با هم رفته بود هیافتادم..که  یپر ادی

 .. دراومده انشیاطراف یارومه که صدا

 

تو چشماشونه..کم حرف  یشونیپر هیحال  نیدر ع ی..ساکتن ولرنیتو خودشون م شنیعاشق م یجا خونده دخترا وقت هیاون روز گفت که  یپر

 ..کنن یفکر م شتریو ب شنیم

 

 

 ..!کردم؟ رییبه خودم نگاه کردم..تغ قی..دقستادمیا نهیا یجلو رفتم

 بیو غر بیحس ِ عج نیخوام و ا یم ینه؟!..از کجا بدونم که چ ایکردم  رییبفهمم که تغ دیبا ی..چطوردمیتم و چشمام دست کشصور به

 ..!ه؟یاسمش چ

 

 

 ..شدم ضیقلب دارم..خب البد مر تپش

 ..!..اره االن که انگار هستشونه؟یپر نگام

 

 نی..رقصمون..نگاهش در حیکیو..اون همه نزد یاون شبش..تو مهمون ی زنه(..بوسه یم خیبنده ) یم لیدست و پام قند نمشیب یم یوقت

 ..لرزوند یشد تنمو م یرقص..هر بار که منو چرخوند نگاهش که تو چشمام قفل م
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 ..گرم یشد وگاه یبدنم سرد م یکرد ..گاه یگرمش ملتهبم م یدستا

ممکنه خل شده باشم؟!..حاال چرا  یعنیو..نکنه واقعا عاشق شــــدم؟!..هر د دمی!..شا؟یروح ای ی!..جسمه؟ی!..مرضم چضم؟یچم شده؟!..مر ایخدا

 ..دونم ینم یچیظاهر بوده از باطنش ه دمیکه د ی..چکاره ست.. هر چهی. .چهیدونم ک یدونم..نم یازش نم یچیکه ه یارشام؟!..کس

 ..!نرسه؟ جهیاگه به نت یبمونه؟!..حت نجوریخوام هم یداشته باشم؟!..م شهیحس رو واسه هم نیخوام ا یم اصال

 

 

 ..دمیافتادم..ناخداگاه خند یاون روز خودم و پر یمکالمه  ادیدفعه  هیکردم  یبه خودم نگاه م نهیکه تو ا نطوریهم

 

 ..!کنم..وا مگه خرم؟ یمن اگه عاشق بشم سکوت مُکوت نم یول -)

 امیمن م ای یریگ یمنو م یایخودت م ایگرفته عاشقت شدم آق خوشگله خر مغزمو گاز  یگیو م یکن یجلوش قد علم م یری!..م؟یپس چ --

 ..!.. اره؟رمیگ یپاچه تو م

 ..!؟ینه.. اونوقت چ ایخواد  یاگه ندونم که منو م ی..ولشهیرله م یچه بهتر همه چ چی..اگه عاشقم بود که هستیخبرا ن نینچ از ا -

 ..!؟یچ --

 ..!!ینخود چ -

 ..!؟یچ یشوخ ینه حاال واقعا ب --

 ..تو چشمام زل بزنه بگه دالرام عاشقتــــم ادیکه با زبونه خودش ب ارمیبه سرش م ییبال گهید یچیه-

 ..!؟ی!..چطورشه؟یبرو مسخره مگه م --

 ..که واقعا عاشق شده باشم یفهم یم ی..فقط وقتشهینباشه..شدنش که مطمئن باش م تیتو کار -

 ..سوزه یاالن واسش دلم م نیبنده خدا..از هم --

 (..ایرو دست کم گرفت ینگران نباش دل -

 

 

 یخب اگرم م ینداشت..ول یبود و برام تازگ یشگیهم بتاشیغ نی ازش خبر ندارم..ا ِی..دلم هواشو کرد..مدتدیچیخنده ش تو سرم پ یصدا

که  یدو بار یکیزنگ بزنم.. حداقل بهش ای..نمشیبرم بب دیبعد از سفر با یدونست کجام..االن که فرصتشو نداشتم ول ینم نهیخواست منو بب

 ..کرد یخاموش م ششیریش بود..ازدست نامزد س شهیکار هم نمیخاموش بود..که البته ا ودمتماس گرفته ب
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 .. االن ی..ولدمیروز به حرفامون خند اون

 ..بشم نمیتونم مطمئن تر از ا ی!..اره..مطمئنم..مه؟یواقعا مطمئنم که حسم از چ االن

 

 یخودم کنم..هم غرورم سر جاش م ی فتهیشناختم که بتونم اونو هم ش یدونم عاشق شدم چکار کنم..هزار راه رو م یتم مگف یروز به پر اون

 ..کنم یزدم..محک که نه..عاشقش م یموند و هم اونو محک م

 

 

 ..لب گفتم: نه انگار واقعـــا خـــل شدم رینگاه کردم و ز نهینشست تو دلم..تو ا یذوق هی

 

بهتر بود  دیفهم یگفت..اون موقع که م یاز اول بهم م دیبهش ندارم..با یبابت مطمئن بودم که حس نیکه افتادم لبخندم محو شد..از افرهاد  ادی

 ..همه مدت ازش بگذره نیا نکهیتا ا

 

 ..بده لیتشک ال رو دهیا یزندگ هیتونه  یطرفه باشه نم کیکه  یبتونه..عشق دیبا یبتونه منو فراموش کنه..حتما سخته ول دیبا

 ..ال بود دهی..از همه نظر ایاجتماع تیموقع ی..حتیو مال یشغل تیبود..چهره ..موقع یاز همه نظر عال فرهاد

 ..خواد یبازم اون ادم رو نم یایب نییپا یباال بر گهیرو نخواد د یکه کس یقلب یول

 ....بازم اون قبول نکردبازم یرو بهش دادم ول میجواب قطع نکهیکنم..با ا دوارشیام یخودیب دینبا

 ..کنم یزنم و قانعش م یحتما باهاش حرف م برگشتم

 

******************************* 

 ..!؟یشد مایتا حاال سوار هواپ --

 ..بودم..دروغم نگفتم نشده

 ..نه -

 

 ..سمت فرودگاه میرفت یم می..داشتمیبود ینگاه کرد..تو تاکس رونویب نیماش از

 .. یارپس حتما استرس د--

 ..!بشه؟ یزیچ خوادینه..مگه م -

 ..یفهم یکرد وگفت: خودت م مکث
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ِ  شیتو ک نیبر نیخوا یکه م یباشگاه اسب سوار - .. 

 ..که یدیشن--

 ..دمیشن نیزد یبا ارسالن خان حرف م نیاره خب داشت-

 ....و یکردم تموم مدت کنار من هیرو از قبل ته طایتو فرودگاه منتظره..بل --

 ..شک کنه یزیکه به چ یکن ینم یادامه داد: کار ید وجدکر نگام

 

 ..!اد؟یهم م انی..شازهیباشه.. فقط چ-

 ..نه--

 ..زدم لبخند

 ..!گه؟ید ادیکال نم یعنی -

 ..االن نه ی..منتهادیم--

 

 ..ی..اصال بره به درک عوضادیوقت ن چیکه ه شااهللیلب با حرص گفتم:ا ریز

 ..!؟یگفت یزیچ--

 

 ..رونیدادم ب نفسمو

 ..پووووفـــــــ.. نه با خودم بودم-

***************************** 

 ..زدن یگرفت انگار داشتن تو دلم رخت چنگ م یداشت اوج م ی..وقتمیشد مایهواپ سوار

 ..رمیمـــیمن االن ارومم؟!..دارم م ــــگهیم یک

 

 ..دادم یمن کنار دستش داشتم جون م یاد ارومه..ولد یبغل دستم نشسته بود و چشماشم که بسته ست..صورتش نشون م آرشام

 

 ..!گه؟یبود د یچ نیخدا ا یبزنم جلو دهنمو گرفتم..وا غیبود ج کیلب صلوات فرستادم.. تکون که خورد نزد ریبستم و ز چشمامو
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 ..بود دهیحد باز کردم..رنگم پر نیتا اخر چشمامو

 ..!؟ یخون یگوشم م ریز یچ--

 

 ..کرد یبه من نگاه مکج کرده بود و  سرشو

 ..فرستم ی..دارم صلوات م یچیهـ..ه -

 ..گشت یم لشیابروشو داد باال..انگار دنبال دل یتا هی

 ..میبه سالمت برس نکهی..اگهید زهیخب چ -

 .. ستیانگار حالت خوب ن--

 ..کم جا به جا شدم هی

 ..ی عال ِینه خوبم..عال -

 ..از رنگ صورتت کامال مشخصه --

 

 

..صداش ستادیبطرفمون اومد و کنارمون ا یخاص یاز مهماندارا با عشوه  یکیدکمه رو فشرد ..بعد از چند لحظه  هیوابشو بدم که ج خواستم

 ..گفت جذاب بود شهینازک و م

 

 ..اومده؟ شیپ یمشکل نییبفرما --

شکالت..در  هیاب پرتقال به همراه  هیقند و  شربت وانیل هیکه داشت رو به مهماندار گفت:  ییرایو گ یبا همون لحن جد شهیمثل هم آرشام

 ..ن؟یترش دار مویضمن ل

 .. بله --

 ..نیاریرو ب نایپس هم--

 ..ارمیبله چشم..االن براتون م --

 

 

 ..م انداخت و رفت دهیبه صورت رنگ پر ینگاه مین مهماندار

 .. تهوع داشتم ..فقط حالتش بود حالت
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 ..کرد یگفت و فقط نگام م ینم یچیه

 ..به طرفمون اومد و سفارش آرشام رو بهش داد ینیس هیمهماندار با  ونهم

 ..در خدمتم نیداشت ازین یا گهید زیگفت: اگر به چ یلحن خوش با

 

 

 ..حرکت حالم بد شه هیبا  دمیترس یسرشو تکون داد..من که حال نداشتم جُم بخورم..م آرشام

 

 ین هیکه توش حتما اب پرتقاله..اخه در داشت و یکاغذ وانیل هیمصرف رو گذاشت جلوم.. بار کی ینیکه کنارم بودو باز کرد و س یکیکوچ زیم

 ..مصرف شربت قند کباری وانیل هیبسته شکالت و  هیهم توش بود..

 

 ..دنیرقص یم یدستم بندر یکه توش بود تو ی.. هم اب وقندوانهی.. هم لدیلرز یداشتم..دستام م برش

 

 ..گرفت رشویز آرشام

 ..نولش ک--

 ..!ست؟یخوام بخورم..مگه واسه من ن یوا خب م -

 

 ..گمیلبخند کج نشست رو لباش و اروم گفت: ول کن بهت م هیتو چشمام.. دیحرفم نگاش چرخ نیا با

 

 ..دیاز دستم کش وانویل نیا رمیم ی..دارم مومدهیاب قندم بهم ن هیکردم..خاک تو سرم کنن که  ولش

 

 ..دستش و اورد سمت لبام..با همون حالم زل زدم بهشگرفت تو  وانویکمال تعجب ل در

 ..باز کن --

 

 وانویبهم داد..ل یاب واقعا حس خوب ینیریخوردم..ش وانویل اتیاز محتو یلبامو از هم باز کردم..کم ینذاشت..مجبور رمیاز دستش بگ خواستم

 ..ینیگذاشت تو س

 ..دهیمواقع جواب م نجوریا یحالت بهت دست داد..حواس پرت نیا یچون عادت نداشت --
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 ..ذاره؟یحالم م نی..مگه اشهیپرت نم یراحت نیحواس ِ به هم یممنون.. ول -

 

 

 ..داد هیتک شیصندل یکرد..به پشت نگام

 ..!بهت گفت؟ یاون دکتره چ روزید --

 ..!کنه؟ یداره حواسمو پرت م یعنیتعجب نگاش کردم.. با

 ..نبود یمهم زی..گفتم که چیچیه -

 ..!نه؟یاز ا ری..غیکرد یم هیافتاده که اونطور گر یاتفاق نتونیمئنا بمط یول --

 .. میبش الشیخ ی..اصال بهتره بافتادین یاتفاقه بد ینه خب..ول -

 ..از اب پرتقال خوردم یرو گذاشتم دهنم و کم یزد وسرشو تکون داد..ن پوزخند

 

رو تو  نشیدلنش یترش و ترش مویبه ل زدمیاَم زبونمو م یکردم..گاه یت معاد طیشد..انگار داشتم به مح یتهوم کم کم داشت برطرف م حالت

 ..کردم یدهنم مزه مزه م

 

 

گلوش رو  یتک سرفه ها و قورت دادن اب دهنش خشک نیداشت با ا یکرد..انگار گلوش خشک شده بود..چون سع یگاه تک سرفه م گه

 ..برطرف کنه

 

 ..!اره؟یبگم مهماندار اب ب --

 

از دستم  رمنتظرهیعمل غ هیاب پرتقال تو دستم بود که تو  وانینه تکون داد..نگاهشو به دستم دوخت..ل یو سرشو به نشونه  سرفه کرد تک

 ..رو به سمت لباش برد یو ن دیکش

 ..ینیرو گذاشت تو س یخال وانیکه من دهن زده بودم اب پرتقال رو تا ته خورد.. بعد هم ل یبهت و تعجب من از همون ن ونیم

 

که بتول خانم  یادم نیشد چن یمن چشم ازش بر نداشتم..باورم نم یداد..چشماشو بست ..ول هیتک یبهم انداخت و سرشو به صندل یکوتاه نگاه

 ..بکنه نکاروی ا ِیوسواس تینها یبارها بهم گفته بود ب

 

 ..اهه اونم به ما دو نفرهنگ دمینگاش کردم د ی..ارسالن درست کنارمون بود..وقتنمیخم کردم تا اونطرف و بب سرمو
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کردم که آرشام چشماشو باز کرد و  یمن به همون لبخند کمرنگ بسنده کردم و هنوز داشتم نگاش م یلبخند زد وسرشو تکون داد..ول دنمید با

 .. به ما دو نفر نگاه کرد

 

 ..کرد ی.با اخم نگام مدادم بهش. هی..تک یپرتم کرد طرف صندل بایم..تقر نهیاورد سمت من و گذاشت تخت س دستشو

 

 ..!؟یکن یم نی!..چرا همچه؟یوا چ -

 ..یکه اروم بودم رسم یزدم و وقت یحرف م یخودمون شمیم یکه از دستش حرص ییبودم وقتا دهیفهم خودمم

 

 ..ییمایرفته تو هواپ ادتی نکهیسر جات .. مثل ا نیبش --

 ..!؟ هیخب مشکلش چ -

 ..!شه؟یم یچ یدون یتکون بخوره م مایدفعه هواپ کی..اگه ستین درست انهیناش نطوریخم شدن اونم ا --

 

 ..نشستم و بهش زل زدم نهیبه س دست

 ..شکنه یاره خب گردنم م-

 

 

مرد واسه من  نیا یرفتارا ی..چرا همه دمیفکر خند نیباز اون کارو تکرار کنم..از ا دیترس یچشماشو نبست..انگار م گهید ینگفت ول یزیچ

ِ  یوضع و اوضاع هیاخم کردن ها و زور گفتناش..کال  ی!..حتنه؟یدلنش .. 

 

 ..بود ییبرام تماشا زشیبودم..همه چ ومدهین نجای..تاحاال امیبود شی..تو فرودگاه ِ کمیدیرس باالخره

 ..ستادیمن ا ی گهیکه ارسالن هم طرف د میداشت یو آرشام کنارهم قدم برم من

 

 ..شمی..من که عاشق ِ کادیخوشت م نجایگوشم گفت: مطمئنم از ا ریآرشام سرشو خم کرد و ز یجلو لکسیر یلیخ

 

 ..سمت خودش دیکم منو کش هی..که آرشام دستشو گذاشت پشت کمرم و  یدلم گفتم: بپا مات نش تو

 ..شد..هه..خوشم اومد چه زود مات شد لیو لبخندش به پوزخند تبد ستادیحرکت آرشام اروم صاف ا نیبا ا ارسالن
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 ..!آرشام زبون باز کنم؟ یدم ..مگه جرات داشتم جلوندا جوابشو

 ..کرد یم یقاط ماشیکنم مطمئنا بعدشم بدجور س یخواستم کار یاگه م نکهیارسالن بدجور حساس ِ..و با علم به ا یبودم جلو دهیفهم

 

 ..اوردن رونینفر برامون تا ب 2رو  چمدونا

 .. نشد نطوریا ی.. ول میها بش یتاکس نیکدوم از ا هیار سو دیخودم گفتم البد با شی..پمیدر فرودگاه بود یجلو

 

 ..کنارش بودم قایمنم دق ستاد،یا یمشک یمدل باال نیماش هی یجلو ابونیرفت اونطرف خ آرشام

 ..درو براش باز کرد..آرشام به من اشاره کرد که برم تو ..با لبخند نشستم میکه لباس مخصوص تنش بود با تعظ راننده

 

 ..م نشست..ارسالن سر چمدونا بود که آرشام صداش زدکنار خودشم

 ..ارهیم گهید نیماش هیچمدونا رو  نیتو ماش نیبش --

 ..تکون داد و نشست جلو سرشو

 

بود و با کمک همون راننده  ستادهیا نیماش نیمشابهه هم نیماش هیهم بود کنار  یکلیکه ه یمرد کت و شلوار هیپشت سرم نگاه کردم.. به

 ..یپشت سر نیدادن تو ماش یونا رو انتقال مداشتن چمد

 

 ..من درسته؟ یالیو میریم میهمراه با لبخند به من انداخت و رو به آرشام گفت:دار ینیو سنگ یکامل برگشت سمت ما..نگاه طوالن ارسالن

 

 

 ..جوابش رو داد یهم جد آرشام

 ..خودم یالیو میریمن و دالرام م یول یتو مختار --

 ینجوریسر نزدم..گفتم ا المیوقته به و یلی..خمیهم باش شیپ یآرشام ..من دوست دارم همگ هیداد باال و با پوزخند گفت: چه کار ابروشو یتا هی

 ..داره گهیلطف د هی میکه بر

 

 ..رو هماهنگ کردم زی..من قبال همه چشهیگفتم که ..نم --
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 ..همون پوزخند جواب آرشام رو داد با

 ..دی، دم و دستگاه و امکانات..متعجبم چطور به فکرخودم نرس نیمال مشخصه..ماش..کانمیب یاره دارم م --

 

 

 ..کردن یدو همچنان داشتن با هم بحث م نیو ا میبود ریمس تو

آرشام  یپروا جلو یانداخت و اونم کامال ب یکه ارسالن بهم م یگاه یگاه و ب یاون..از نگاهها یالیتو و یعنیآرشام باشم.. شیبودم پ لیما خودم

 ..اومد یخوشم نم چیه

 

کال از  نیا ایکردم  یفکر م ینجوریمن ا ایرو تو خودش داشت..حاال  یخاص استیجور س هیدر کمال ارامش بود  نکهیبا ا انشیلحن و ب یحت

 ..دنیرو بروز نم یزیهر چ یروزگار بود که به راحت یاون بچه زرنگا

 

 

 ..یاونجا راحت باش یتون ی..مکم نداره یزیمن هم چ یالیو ستیمهم ن _ آرشام

 ..ارسالن بازتر شد شین

 ..درسته؟ گهید یبهم بد یخوا یکه م یشنهادیپ یحرفتو بذارم پا نیا یعنیجدا؟.. --

 ..!شنهاد؟یپ--

 ..خودم سر بزنم یالیبه و یتو و گاه یالیو امیب نکهیا--

 

 

 ..تمام داد تیجوابشو با جد یمکث کرد..ول آرشام

 ..به مهمونم بد بگذره..هر چند ذارمیوقت نم چینرفته باشه من ه ادتی..اگه هنوز یشیمهمون ِ ما حساب م نجایبه هرحال تو ا --

 

باشه که رفاقت االنش  یمیقد قیرف هیگفت: اون مهمون  دیشد درش د یم یکه نفرت رو به راحت یشد.. با لحن خاص رهیارسالن خ یچشما تو

 ..ته فاصله گرفتهداره و از گذش یا گهید یرنگ و بو هی

 

 

جور در  چینگاهش ه یداشت که با سبز یآرشام محو شد..لحن اون هم مملو از نفرت شد..چشماش برق خاص یاروم اروم با هر جمله  لبخندش

 ..اومد..وحشتناک بود ینم
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درد  هیکنه ،بدتر.. یازت دوا نم یدرد کهنه ی امروز..باز کردن زخما ِقیرف میبسپر میرو به همون قد شهیمربوط م میکه به قد یبهتره هرچ --

 ..شهیاضافه م گرتهیکه رو ج ییهم به دردا

 

 ..هم پوزخند زد و پشتشو به ما کرد بعد

پاش  یداد ..دست چپش که رو ی..لباشو رو هم فشار مهیچقدر عصبان دمیکه کنارم نشسته بود د کینزد یآرشام نگاه کردم..از همون فاصله  به

 ..لرزه یداد که حس کردم کل وجودش داره م یمحکم فشارش م یبود مشت شد..به قدر

 

و  دیلرز یو ناراحت، نامحسوس م یکه عصب دید یوجود نگاهه من فقط آرشام رو م نیبا ا یول اوردمیسر در ن یزیگرفت..از حرفاشون چ دلم

 ..کرد یرو نگاه م رونیب

 

باعث  یدوست نداشتم کس یبه دل دارن..ول نهیهمه از هم ک نیاالن چرا ا بوده و نشونیب یدونستم چ یبودم..نم یدست ارسالن عصبان از

 ..تو وجودم احساسش کردم یزد به راحت یارسالن داشت اون حرفا رو بهش م یکه وقت یبود..حس میحس قلب نیآرشام بشه..ا یناراحت

 

 

 ..آرشام گذاشتم یدست داغ و مشت شده  یم و روبرد شیاون لحظه انجام دادم..دستمو پ یبود رو تو دیکه از من بع یکار ناخداگاه

 ..تو هم بود..صورتش گرفته و ناراحت بود..قلبم فشرده شد یبدجور اخماش

 

همه نسبت بهش توجه نکرده بودم..با  نی..تا به حال ادمیبرگردوند و نگاهمون تو هم گره خورد..غم نگاهشو د یکارم صورتشو به اروم نیا با

 ..غم کهنه هیغم نشسته بود.. هیتو عمق چشماش  یپوشونده بود..ول تیاز عصبان یصورتش رو هاله ا نکهیاخم داشت..با ا نکهیا

 

 

 ..آرشام یگره خورده  یروش لبخند زدم..لبخنده من در مقابل ابروها به

 ..اون غم..هنوز اونجا بود یاز هم باز شد..ول یکردم اخماش کم حس

 

 

وقت  چیمنه زبون دراز ه یگفت ول یبهم م یه ییبنده خدا هی نویا«..ست یجواب ابلهان خاموش»ردم: گوشش زمزمه ک ریبردم جلو..ز صورتمو

 ..!کو گوش ِ شنوا؟ یدوستانه بود..اون دوستم بهم گفت ول حتینص هی نی..اادیاوقات بدجور به کار م یفهمم بعض یکردم..حاال م یگوش نم
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 ..گفت یبهم م نویا شهیبود که هم یبه پر منظورم

 دیکش رونیدستم ب ریکردم حس کردم مشتش اروم اروم باز شد و دستشو از ز یگوشش نجوا م ریداشتم ز یخاص جانیه هیبا لبخند و  یوقت

منو تو خودش  فیکه قبال مشت شده بود االن دست ظر یعقب .. دستمو تو دستش گرفته بود..همون دمی..حرفام که تموم شد سرمو کش

 ..داشت

دستشو گذاشت  یکیاون  یداد و انگشت اشاره  هیتک نیماش یپاش گذاشت ..ارنجشو به پنجره  یپنجه هام قفل کرد ورو یه الهاشو الب پنجه

 ..نگاه کرد..اخم نداشت..همون لبخند کج رو لباش بود رونویرو لبش ..ب

 

 ..فشرد یده بود و ممردونه ش رو حصار دست من کر یبه دستامون نگاه کردم..که چطور پنجه ها یلبخند کمرنگ با

که نسبت  دمیفهم یبه احساسم برده بودم م یحرکاتش رو دوست دارم..االن که پ یبابت خوشحالم..حس کردم همه  نیبودم و از ا کشینزد

 ..االن یول دمیهمه مدت اون غم رو ند نیکه ا یتر شدم..جور قیبهش دق

 

 

 ..قرار داشت نشونیب دیدر بزرگ ِ سف هیکوتاه که  یاراویدرو باز کرد..د داری..سرا ستادیا الیو هی یجلو نیماش

 ..برد تو نویخورد ..راننده ماش یوسط بلوار به چشم م یو حت ابونینخل گوشه و کنار خ یدرختا

 ..کرده بودن بایز یبوته ا یبلند و..گل ها یو نخل ها یبوم یرو درختا الیو اطراف

 

 هیبودم..و  دهیکجا ند چی..نمونه ش رو تو هدیکامالسف ییبا نما کیش یالیو هی..رمیبگ ییبایتونستم چشم از اون همه ز ینم میکه شد ادهیپ

 ..ی..و از پشت سرمون هم به در خروجالیو یشد به در ورود یم یکه منته ضیسنگ فرش عر

 ..اومد یجذاب تر به چشم م الیبلند وسرسبز قرار داشتن که به نظرم با وجود اونها و یطرفمون گل ها و درختا دو

 

 ..خورد یاز کنارم تکون نم یدستم تو دست آرشام نبود..ول گهیشدم د ادهیپ یوقت

 

 ..سالم کردن و احترام گذاشتن به آرشام چمدونارو با خودشون بردن تو نیو ح رونیاومدن ب الیتا خدمتکار مرد از و چند

 ..کرد یزد و اطرافشو نگاه م یلبخند م ارسالن

 یبه رو لکسیمونده بود و ر نجایحال ا نیبا ا ییرد و بدل شد و اون همه تندخو نشونیب نیکه تو ماش ییبا اون حرفاداشت  ییعجب رو واقعا

 ..زد یلبخند م زیهمه چ
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 ..نباشه ارسالن برادرزادشه..هم خونن یزود رنگ عوض کنه..مثل عموجونش..هر چ یلیعادت داره که خ البد

 ..نداشتم یم نسبت بهش حس خوبرو ه یکی نیعموش که متنفر بودم ا از

و به هر اونچه که  رنیم شیپ یبا خونسرد یی..از اونارهیجلو نم یزرنگ و هفت خطه که بدون برنامه تو هر کار یکردم از اون ادما یم حس

 ..رسن یبخوان م

 

 ..داشتم و ارسالن پشت سرمون بود یآرشام قدم بر م یبه شونه  شونه

 ..!نجاست؟یشما ا یالیبه آرشام آهسته گفتم: و رو

 ..تو --

 ..گرد شده نگاش کردم یچشما با

 ..!من؟ یچ --

 

 ..و اروم جوابمو داد خونسرد

 ..!نبود؟ نینگو شما..بگو تو..مگه قرارمون ا --

 

 ..زدم لبخند

 ..!خودته؟ یالیو نجای..حاال ادمیآهان چرا..باشه فهم --

ِ  ییجامثبت تکون داد..بابا دمش گرم عجب  یبه نشونه  سرشو .. 

 ..خوشگل تر بود رونشیصد برابر از ب الیو داخل

 .. یمدل ِ سلطنت یست هم صندل 2ست مبل و 2سالن بزرگ که  هیراست  سمت

 ..رهیت ی..و البته شکالت ییو طال ینقره ا یاز رنگ ها یبیترک

باشن و  یزدم بوم یقرار داشت که حدس م یعیطب یسالن گل ها یبود..گوشه ها رهیت یو قهوه ا دیبودن و رنگشون سف دهیها رو کش پرده

 ..بودن بایمنطقه..واقعا ز نیمتعلق به هم

 

 ..افزوده بود الیو نیا ییبایشده بودن واقعا به ز دهیکه اطراف سالن چ یکیبزرگ و ش یها مجسمه

 ..متعلق به ارشام باشه..معرکه ست یباشکوه یالیو نیهمچ هیشد  یباورم نم اصال
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 ..باشه نیی پا ِیوخوشگل یبه بزرگ دیپله ها قرار داشت و مطمئنا باال هم با فیسمت چپ که رد و

 یختم م یبهداشت سیراهرو بود به سرو نیهم یسرش که انتها هیسرش به آشپزخونه و  هیقرار داشت که  ضیعر یراهرو هیراه پله ها  کنار

 ..شد

 

 یو ب خودینداشتم ب ازین گهید ینجوریخوبه..ا یلیخ نی..و به نظرم ا شهیم یشتبهدا سیآرشام قبال بهم گفته بود که هر اتاق شامل سرو البته

 ..امیب رونیجهت از اتاق ب

 

 

نبود..انگار  یمیکدوم رفتاراشون صم چیانداختن و سالم کردن..ه ریآرشام سراشونو ز دنیبودن که با د ستادهیکنار پله ها ا فیبه رد خدمتکارا

 ..کرد یتو تهران داشت فرق م که ییالیبا و الیو نیا نیقوان

 

 

 ..سرشو تکون داد و از کنارشون رد شد..به طرف پله ها رفت آرشام

 

 .. پوزخند محو رو لباش داشت هی دیکاو یرو م الیکه نگاهش اطراف و یپشت سرم نگاه کردم ارسالن در حال به

 

با فاصله  رهیت یمختلف در رنگ ها یبا طرح ها یست صندل هیبل وست م هیسالن نسبتا بزرگ افتاد که  هیچشمم به  میدیپله ها که رس یباال

 ..شده بودن دهیاز هم چ

 ..کیدر نوع خودش هم بزرگ بود و هم ش ینبود ول نییسالن پا یسالن به بزرگ نیا

 4واسه من در نظر گرفته..کدوم اتاق رو  نمیبودم دنبالش رفتم تا بب فیطرفمون راهرو قرار داشت که آرشام رفت سمت راست منم که بالتکل دو

 ..تا اتاق اونجا بود

 

 

 ..ازمون فاصله گرفت یبه صفحه ش انداخت و جواب داد..کم یزنگ خورد..نگاه لشیموبا

 

فرق داشت ..رو بهش  هیکنه؟!..اخه نگاه کردنشم با بق یبه من نگاه م یفهمم چرا ه یارسالن اخمام رفته بود تو هم..واقعا نم نینگاه سنگ ریز

 ..دهیدرسته قورتت م یبد
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 میکرد سرخود تصم یم یاز بس احساس راحت دمیشا ایبره.. دیدونست تو کدوم اتاق با یزد..ارسالن انگار م یهنوز داشت با تلفن حرف م آرشام

 ..از همون اتاقا یکیگرفت که چمدونش رو از خدمتکار گرفت و رفت تو  یم

 

 ..دارم..اتاق با اتاق مگه فرق داره؟! واال یرو بر م یکی الیخ یخودم گفتم ب شیوم کنه پارشام انگار قصد نداره تلفنشو تم دمیکه د منم

 

 ..من نذاشتم و دسته ش رو گرفتم یبره تو اتاق ول یاز خدمتکار گرفتم که ممانعت کرد گفت خودش م چمدونمو

 

ن بود..رفتم تو وچمدونمو گذاشتم کنار تخت..دستمو به کمرم اتاق ارسال یکه انتخاب کردم درست رو به رو یاز اتاقا رو باز کردم..اتاق یکی در

 ..به اطراف انداختم ینگاهه سرسر هیزدم و 

 

 کیش یول کیکوچ شیآرا زیم هی.. یهم مشک یو کم یو سرمه ا دیو پرده ها ست سف یتخت دو نفره که رنگ ِ رو تخت هیبزرگ بود .. نسبتا

 ..بودن شیآرا زیکنار تخت که اونا هم از جنس همون م یعسل یزهایتخت قرار داشت..م یبود رو به رو یکه جنسش از فلز و رنگش مشک

 الیو نیا زیبود..همه چ یجالب بیدرست سمت چپ قرار داشتن..ترک دیوسف یسرمه ا یبا درها ییها یواریو کمد د زیکنار م یقد ی نهیا هی

 ..شد ازش گرفت..مثل صاحبش ینم یرادی..اهیعال

 

 

 .. ازهم باز کردم و به بدنم کش وقوس دادم..برگشتم یلبخند زدم.. دستامو با خستگفکر  نیا از

 

 ..و به روش لبخند زدم..به طرفش رفتم نییکرد اروم دستامو اوردم پا یداده بود و منو نگاه م هیآرشام که به درگاه اتاق تک دنید با

 

 ..صاحبش حرف نداره ی قهیفوق العاده ست..سل نجایا -

 ..کرد ی..با همون لبخند کج نگام مستادمیوش ابه ر رو

 ..انجام نداده یکار نهیزم نیفوق العاده ست..صاحبش تو ا الیو نی ا ِونیطراح دکوراس ی قهیسل یبگ دیبا--

 

 ..و نافذش اهیس یخنده زل زدم تو چشما با

 ..خودته ی قهیسل الیو یجاها ی هیاتاق و بق نیمن مطمئنم رنگ و دکور ا یول -

 ..!؟یمطمئن نقدریبدونم از کجا ا شهیلباش، گفت: جدا؟!..م یابروشو داد باال و با همون لبخند کج رو یتا هی
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 ی که تو ِییالیو یکیسالن ِ اون  هیشب یلیخ نییشده ..سالن پا لیتشک یو خنث رهیهمه از رنگ ها ت الیو یکه دکور اتاق و فضا ییاز اونجا -

خوشت  رهیت ی..از رنگانطورهیهم حتما هم نجای..پس ایته بود که واسه اونجا خودت رنگاشو انتخاب کردبتول خانم بهم گف ادمهیتهران ِ..

 ....کامال مشخصهادیم

 

 

 ..موند یم رهیچشمام خ یلبام و گاه ینگاهش به رو یزدم گاه یمدت که من حرف م تموم

 ..میارسالن به خودمون اومد یصدا با

 

 ..ن؟یشچه جالب..قراره جدا از هم با --

 ..بود و با پوزخند زل زده بود به ما ستادهیکردم..پشت سر آرشام ا نگاهش

 

 

 ..خونسرد برگشت و نگاهش کرد آرشام

 ..اشاره کرد یبه اتاق کنار دیآرشام رو که د یخونسرد ارسالن

 یتو اتاقا نیکم دور از ذهنه که شما دوتا بخوا هیرو هم که دالرام برداشته..به نظرم  نجایاتاق..ا یکیکه خدمتکار چمدونتو برد تو اون  دمید --

 ..دمی..شانیجدا بمون

 نشیانداخت یبلوف بوده که محض رو کم کن هی تونیاز تمسخر گفت: البد عشق و عاشق ییارشام زل زد وهمراه با پوزخند و رگه ها یچشما تو

 ..تره کینزد تیبه واقع نی..اره به نظرم ا نیکن ستشیراست و ر یکه چطور نیواسط حاال هم توش موند

 

 ..شناسمت یخوب م یلی..به هر حال خ ستین دیبع یزیچ نیهمچ هیادامه داد:از تو که  یبا لحن بد و

 

 

راهرو رو برداشت ..وحشت زده نگاشون  ادشونیفر ی..صداوارید ی نهیارسالن رو تو مشتش گرفت و چسبودنش س ی قهیو  اوردیطاقت ن آرشام

 ..بودن رهیهم خ یتو چشما کردم که چطور با نفرت

 

 

تحت فرمان ِ  یچرخ یمن ول م یخونه  یو تو یینجایا یباهات اتمام حجت کنم که تا وقت یاول راه نیسرش داد زد: بهتره هم آرشام

جاشه که به هر اخالقم هنوز سر نیکرده باشم ا ریی..اگه تغممیکنم ارسالن..من هنوزم همون آرشام قد یم اهیروزگارتو س ی..پا کج بذاریخودم

 ..گوشت کن ی زهیمن بکش کنار و حرفامو او ی..پاتو از زندگدمیرو نم میخصوص یدخالت تو زندگ قح ییسرو پا یب
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 ..زد یش برداشت..اونم داد م قهی یآرشام رو از رو یبا خشم دستا ارسالن

..ازاد و بدون تعهد، خودم هستم و خودم..هرکارم شهیاز همکه سرحال و قبراق تر  ینیب یباشه منم هنوز همون ارسالن ِ سابقم..م ادتیپس --

 ..یستیتو از ما ن دمی..چون فهمرونیب دمیتو کش یوقته پامو از زندگ یلیخ یکنم ..ول یکه بخوام م

 

اره من مثل تو زنم به چاک.. یمثل تو واسه گند باال اوردن نم نکهی..استمیشارالتان ن هی نکهی..استمیکه ن نهی..افتخارم همستمیاره ن --

 چیکار نداشتم ه نجای..اگه خودمم ایبمون نجایبهت نگفتم و گذاشتم ا یچیه انیخب قبول..به خاطر شا یلیخ یمدت مهمون ِ من نی..استمین

 یکن منو عصب یمجبورم تحملت کنم..پس حد خودتو بدون و سع یموند نجایحاال که ا ی..ول دمیکش ینم نورایتو راهمو ا ی بهانهوقت به 

 ..شهیم یبعدش چ یدون ی..چون مطمئنم مینکن

 

 

 ..بود و صورتش پر از خشم بود سادهیوا وارید ی نهیوبه من نگاه کرد..ارسالن س برگشت

 

داشت کنترلش کنه تا باال نره گفت: چمدونتو  یکه سع ییزد..به اتاقم اشاره کرد و با صدا یسرخ شده بود و نفس نفس م تیاز زور عصبان آرشام

 ..ببر تو اتاق ِ من بردار

 

 ..کنم یم شیکار هیخودم گفتم بعدا  شینبود که بخوام باهاش مخالفت کنم..پ یجور اوضاع

 یاز رنگ ها یبیدکور و رنگش متفاوت بود..ترک ینداشت منته یاتاق فرق یکیبا اون  بایکه اتاق آرشام بود..تقر یبردم تو اتاق کنار چمدونمو

 ..اتاق اومد یکیجالب تر از اون  یرم حت..به نظ دیو سف یو زرشک یمشک

 

 

 ..ستادمیگذاشتم کنار چمدون آرشام و همونجا مردد ا چمدونمو

کرده..حاال  یزد حدس زدم ارسالن تو گذشته درحقش نامرد یکه آرشام به ارسالن م ییبود..از حرفا یتو و درو بست..انگار هنوز عصبان اومد

 ..فعال شده میزودتر بفهمم چون بدجور انتن فضول دونم خدا کنه یچکار کرده رو نم نکهیا

 

 

رو تخت بند نشد.. لبه ش افتاده بود که سر خورد  یاز تن در اورد و انداخت رو تخت..ول شویرو تخت و نگاش کردم..کت اسپرت مشک نشستم

 ..تخت نییافتاد پا
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 یو داره نگام م ستادهیرو به روم ا دمیسرمو که بلند کردم دعطرشو حس کردم..صافش کردم و گذاشتم کنارم.. یشدم و کتشو برداشتم..بو کج

 ..کنه

 ..امیکردم که من من کنان سر حرفو باز کردم تا از اون حالت در ب یبود ..و داشتم داغ م نیمن دلنش یگفت برا شهی..میول نیسنگ نگاهش

 

 

 ..!م؟یچکار کن دیکه..حاال با گمیمـ..م--

 ..م و اومد کنارم نشستتو ه دینگام کرد..اخماشو کش گنگ

 ..!م؟یرو چکار کن یچ --

 ..ش باهام کم بود فاصله

 ..و رسوا دل چارهیورِ  دله منه ب نهیش یم ادیم نمیکنم ا یم احتیو س ریکه خودم تو هوا س من

 هیخنده م گرفت و اثرش حرفم که تو دلم به خودم زده بودم  نیبشم..اول اون، دوم من..از ا ذارممیخب خداروشکر هنوز رسوا نشدم..نم نه

 ..لبخند بود که نشست رو لبام

 

 ..که روش جا خوش کرده بود دوخته بود یکه با تعجب به لبام و لبخند دمید نگاهشو

 ..!..خودتو جمع کن دختردم؟یم لشیلبخند ژکوند تحو قهیدم به دق یخُل مَشَنگا چرا ه نیع دایجد

 

 

 ..که اخه شهی..نمنجای..من..اگهید نیهم-

 ..!شه؟یچرا نم -

مرد  نی!..اخه از اطنت؟یکنم؟!..ش رشیتعب یخودم چه جور شیبود ..پ ییجورا هیکردم ..نگاهش  یمن بودم که با تعجب نگاش م نیا حاال

 ..هی!..اخه لحنش که جد؟یعنیکنه  یم تمی..داره اذدهیبع

 

 

 یواشکیکرد شبا وقت خواب من  شیکار شهیما اُتراق کرده و نماتاق  یارسالن خان رو به رو نیحاال که ا گمیمشخصه..من م گهیچراش که د -

 ..تو اتاقت سرک بکشه ادیب یکه بخواد نصف شب ستیخل و چل ن گهیبغل ..د نیتو اتاق خودم هم رمیم

 ..!گفتم؟ ی!..........که به تته پته افتادم..مگه چ؟یبا اخم نگام کرد و گفت: اونوقت تو اتاق ِتو چ یجور هی

 ..!اد؟یمگه قراره تو اتاق منم ب گهید یچی!..ه؟یچ اتاق من -
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 ..یغلط م --

 

خب از  یداشت خودشو کنترل کنه ول ی..پشت گردنشو ماساژ داد.. باز برگشت نگام کرد..انگار سعدیموهاش دست کش یخورد و ال به ال حرفشو

 ..ستیکه اصال اروم ن دمیلحنش فهم

 

 ..فهم شد؟ ری..شیبخواب یریگ ینه نم ای یقفلش کرد یو تا مطمئن نشد یکن یتاقتو قفل مدر ا ی..منتهمیکن یکارو م نیخب هم یلیخ -

 

 ..دمیلحن خاص که مختص به خودم بود صدامو کش هیبا  یخنده سرمو تکون دادم و به اروم با

 ..سیرئ یچشــــم، حتمـــا اقا --

 ..با تحکم بود شیپ قهیکم تو چشمام نگاه کرد ..نه اخم داشت ونه لحنش مثل چند دق هی

 

 

 ..س؟یرئ یبه من نگو اقا گهیمگه بهت نگفتم د --

از  ری..غتونیمنم خدمتکار شخص یسیشما رئ میایب نییپا میبگم؟!..خب باال بر یبا همون لحن گفتم: پس چـ نیواسه هم ذاشتمیبه سرش م سر

 ..!نه؟یا

 

 ..!..برام کامال مبهم بود؟یچ یبگه..ول یزیچ هیهم و نفوذ گرش ب میخواست با همون نگاهه مستق یکرد..انگار م سکوت

 

گفتن دالرام بزن به  ینشونه ها م نیا یآرشام و تن ملتهب ِ من ..همه  ی رهیلبام محو شد..فاصله مونم که کم بود..نگاهه خ یاز رو لبخند

ِ  یچاک که اوضاع خطر .. 

 ..که درش آرشام و من یاون خوابم انداخت..خواب ادیسوزان منو  نگاه نیانگار با چسب منو به تخت چسبونده بودن..ناخداگاه ا یول

 ..شده یجور هیحالم  شینجوریبود؟!..هم شیادآوریاصال االن چه وقت  یوا

شد  لیبه طرفم ما یکه آرشام کرد و کم یحس نداشتم درستش کنم..با حرکت ی..حتافتهیکردم از سرم ن یرو موهام بند نبود..خدا خدا م شال

 ..نه نگاهه اونم تب دار شده یتابلو شدم فک کنم..ول ی..واسادمیو نفس زنون کف اتاق وا دمیاز جام پر شیات یه گلول نیع

 

 ی..شال کامل از سرم افتاده بود رو شونه هام و موهانهیکه نگاهمو نب نییکردم..سرمو انداختم پا یم یبا انگشتام باز دیلرز یکه صدام م یدرحال

 ..بود دشیر معرض دمواج و بلندم کامال د
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 ..استراحت کنم..االن من..مـ..من دیبرم تو اتاق ..با گمی..مـیمـ..من..من مـ-

 

 ..چکار کنم..فقط بدجور هول شده بودم دیدونستم با یو نم گمیم یچ دمیفهم ینم

بهتره  ایگرفت..تو جام خشک شدم دستمو از پشت سر  یقدم اول به دوم یسمت در و قدم اول رو برداشتم ول دمینگاش کنم چرخ نکهیا بدون

 ..مردم و زنده شدم ییجورا هی جانیبگم از زور ه

 

 ..رونیب افتهیم رو بشکافه و ب نهیدادم هران س یکه احتمال م دیکوب یم م نهیس وارهیخودشو به د یجور گهیم که د چارهی ب ِقلب

 

 ..یبود..ول ی..جددمیگوشم شن ریرو ز صداش

 ..ند جمله حس کردمچ نیصداش رو تو هم ارامش

 

 

 ....برو حاضر شویاستراحت کن یتون یو م یوقت دار یکاف یشب به اندازه  -

 ..!..آخه من؟یواسه ..چ-

 ..فقط بگو چشم --

 ..منتظرم باش نییتو سالن ِ پا یکردم و اون ادامه داد:حاضر که شد سکوت

 

 نباریا یبود ول لیکارهاش خشونت دخ ی..تو همه رهیکه دردم بگ یه جورفشرد..ن یتکون دادم..الل شده بودم..دستم تو دستش بود ..کم سرمو

 ..کرد ینم تمیکه اذ ی..جورگهینوع ِ د هیاز 

 

 

نتونستم درو پشت سرم ببندم به سرعت وارد اتاق خودم شدم و درو بستم و  یو حت دمیطاقت به طرف در اتاق دو یول کرد ..نا اروم و ب دستمو

 ..دادم هیبهش تک

 ..کنه؟ یو هم نا ارومم م دهی که هم بهم ارامش م ِیچه حس نیچه به روزم اومده؟!..ا ایاومد..خدا یاال نمب نفسم

 

 ..عاشق ی وونهید هیشدم.. وونهیبال به سرش اومده باشه..انگار د نیوقت ا چیندارم ه ادیطاقت شده که  یب یبه قدر قلبم
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 ..!لباس عوض کنم؟ یحو شد..خاک تو سرم چمدونم که تو اتاقش موند پس حاال چجورلباسام افتادم لبخندم م ادیکه  نیهم ی..ولدمیخند

 

نبود..نگاهمو  یو اروم به در اتاقم خورد..شالمو رو سرم مرتب کردم..درو اروم باز کردم..کس کیکوچ یتقه  هیبزنم تو سر خودم که  یکی خواستم

 ..د زدم..اوردمش تو و درو بستمدوختم..چمدونمو گذاشته بود پشت در اتاق..لبخن نییبه پا

 

دوست داشتم مرتب  جانیاحساس و ه نیدر کنار هم یکرد ول یم رییحال و روزم به کل تغ دمشید یم نکهیشدم..بر خالف ا یاماده م دیبا

 ..باشم ششیپ

 ..کنم و نگاهش

 ..کردم به جون بخرم یحس م نویحال ارومش رو که فقط من ا نیو در ع یجد نگاهه

 ..اره

 ..بودم دارشیخر

 ..نگاهه سرسخت و پر از غرور ِ آرشام ِداریخر

 

************************ 

 ..و خودش جاشو پر کرد نهیاجازه نداد راننده پشت فرمون بش دمیشم که د نیسوار ماش خواستم

قاطعانه گفت)  یخاصش بود؟!..چون به قدر یازعادتا گهید یکی نمیا یعنیکنه.. یجالب بود که با وجود راننده آرشام شخصا بخواد رانندگ برام

 ..تونست باشه ینم نیاز ا ری( که حدسم غ یبر یتون یتو م نمیشیخودم م

 ..دمیدونستم.. و باالخره لب باز کردم و ازش پرس یرو نم میرفت یم میکجا داشت نکهی..و امیبود ریمس تو

 ..!م؟یر یکجا م میدار -

 ..شد رهیه جاده خبه صورتم انداخت و باز ب یکوتاه نگاه

 ..شیک میکه به خاطرش، همراه ارسالن اومد ییگفت: همونجا ینوع حرص ِ خاص هی با

 

 ..زدم لبخند

 ..نی..ا میارسالن اگه متوجه بشه ما جدا از هم اتاق دار ،یزیچ هی ی..راستیاهان ، باشگاه سوارکار -

 

 ..ادامه بدم نذاشت
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باهاش کنار اومد..در ضمن  شهیبهانه م نیگذاشته..به ا ریروش تاث یادیرده و فرهنگ اونجا تا حد زک یزندگ کای..اون مدتها تو امرستیمهم ن--

 ..مهمه هیمن هم فقط ظاهر ِ قض یمن رو نداره..و برا یخصوص یاون حق دخالت تو زندگ

 

 ..خسروان دانند شیدونم واال صالح مملکته خ ی..چه مهیحرف نمیتکون دادم..اره خب ا سرمو

 

 ..مخصوص بانوان باشه میریم میکه دار یینجای!..آخه فکر نکنم ادن؟یراه م یخانما رو هم تو باشگاه سوارکارمگه -

 

 ..!منظور؟--

 ..!تونن با هم واردش بشن؟ یزن و مرد م نهیمنظورم ا-

 ..کرد و جوابمو داد یکوتاه سکوت

از  یکیگذار اون باشگاه به عنوان  هیباشه..در هر صورت سرما یشکلکنم م یاز قبل هماهنگ شده..فکر نم شهیکه مختص به ما م یاون بخش --

 ..دمیخصوص نشن نیدر ا یزی..در ضمن تا به حال چشهیمن محسوب م کیدوستان نزد

 

ظرم واسه با خبر باشم..به ن زایچ نیتو باشگاه که حاال از ا اوردمیخانم رو با خودم ن هیخب، تا حاال  یادامه داد: ول یکرد وبا لحن خاص نگام

 ..ستیتجربه بد ن

 

 

 ..زد وباز به جاده نگاه کرد پوزخند

چرا من حس کردم  یول ستین یحرف بد نکهیاونجا..خب ا ومدهین یزن چیتا حاال با ه گهیهم درک کردم و هم نکردم..م ییجورا هی منظورشو

 ..!حرفش داشته؟ نیگفتن ا یبرا یلیدل هی

*********************** 

 ..همه اسب ذوق زده شده بودماون  دنید با

 یکردم که جدا از هم تو مکان ها ینگاه م ییزدم و به اسبا یقدم م ضیعر یآرشام وسط اون راهرو یو شونه به شونه  میاصطبل بود تو

 یکه م یابامزه  یومن از کارا رونیکه جلوشون بسته شده بود اورده بودن ب یکیاز اصطبل قرار داشتن و سراشون رو از در کوچ یمشخص

 ..بودکردن خنده م گرفته 

 

 یکالسکه بهش وصل کرده بودن..ول هیکه  یحیپارک تفر هیاونم تو  دمی..اتفاقا ددمیند گمیلمس نکرده بودم..نم کیاسب رو از نزد هیحاال  تا

 ..با اونجا فرق داشت یبود و کل یباشگاه اسب سوار نجایا
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داخل  میایخوش گذاشت ب یباشگاه آرشام رو شناخت و با رو سیرئ میدیرس یکرد..وقت یاسبا هم پشت سرمون با فاصله حرکت م مسئول

 ..میایدونست ما قراره ب ی..ظاهرا از قبل م

 

بودن..و حاال من  یشده بود مشغول سوارکار دهیکش یشکل که دورش حصار چوب یا رهیدا دونیم هیخلوت بود..تک و توک سوارکارا تو  یلیخ

 ..خواد چکار کنه یدونستم آرشام م یبودم و نم ستادهیهمه اسب ا نیا نیب

 

 

ِ  یفرج شیلیفام دمیکه به لباس مخصوصش وصل بود فهم یکارت یساله..از رو 45 بایمرد تقر هیمسئول اسبا نگاه کردم.. به .. 

 

 ..اماده شون کن _ آرشام

 ..!رو قربان؟ یشگیهم یهمون اسبا _ یفرج یآقا

 

 ..کردم.......که صدام زد یطرف داشتم نگاشون م یسرشو تکون داد..منم ب آرشام

 ..یبپوش یلباس سوارکار دیحتما با --

 ..تعجب نگاش کردم با

 ..!!..من؟!..مگه قراره منم سوار شم؟؟یک -

 .. یزدن زل بزن واریبه د شگاهیکه تو نما ییتابلوها نیو با لبخند به اسب ها ع یسیوا نجایهم ستیقرارم ن --

 

 

 ..!کنه؟ یره ممنو مسخ داره

 ..اجازه رو بهم نداد نیطبق معمول زبون درازم ا یکردم خودمو کنترل کنم..منته یسع یگرفته بود ول حرصم

 ..تو هم دمیکش اخمامو

 

 

 .. من تا حاال سوار اسب نشدم..در حال حاضر قصدشم ندارم یول-
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 ..و البد..به خاطر ترس --

 ..!؟یترس ِ چ -

 ..یهست یاز اسب فرار خانما شتریمطمئنم مثل ب --

 

 

 ..اورد یحرفاشو به زبون م یمدت جد تموم

 ..منو کم کنه یخواست رو ی!..مثال ماست؟ینجوری.....ااِِِِِِِِِ

 

 ..کنن یدو کامال با هم فرق م نیتجربه م..ا یترس نه، فقط ب -

 ..کردم یبار تجربه ش م نیاول یتو بودم برا یمن اگر جا یجدا؟!..ول --

 

 ..ها گهیراهم نم یبه اسبا انداختم..پُر ب ینگاه میکردم..ن نگاش دیترد با

 ..؟یچ ومدمیاگه نتونستم و از پسش بر ن یول

 ..ن؟یپرتم کنه زم ارهیدر ب یباز یاسب ِ وحش نکنه

 

 ..داره جوابمو بده تنشیتو اس یزیچ هیبهش بگم  یاالن اگه هر چ یول

 ..تجربه بد نبود امتحان کنم محض

 ..بادهر چه بادا  اصال

 

*********************** 

 ..وارده یادیحاضر نشدم کاله رو سرم بذارم..خود آرشامم کاله نداشت..البد ز ی..ولدمیمخصوص پوش لباس

 

خورد..با  یکه گوشه و کنار چندتا درخت به چشم م یکامال خاک یفضا هیزد چه برسه به ادم.. یکه پرنده هم پر نم ییاطرافم نگاه کردم..جا به

 ..گرم بود یلیخ نجایخنک باشه ا دیفصل هوا با نیتو ا نکهیا

 ..اورد یفرج یاسبش رو تو دست داشت..اسب منو هم آقا افسار

 

 ..!ست؟یکس ن چیجز ما ه نجایکه ا استیچطور -
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 ..جمله رو چند بار تکرار کنم.. قبال گفتم که هماهنگ کردم کیاخم جواب داد: عادت ندارم  با

 ..!شد؟ یم یم چاومد یحاال من نم -

 ..یاومد یم دی..پس بانجایا ادیچون ارسالن داره م --

 

 

کردم  یفک م یخام که واس خاطره خودمه..هه..چ الهیمنو دنبال خودش راه انداخته..خ یابرومو انداختم باال..پس بگو واسه خاطره چ یتا هی

 ..از اب در اومد یچ

 

 

 ..چون و چرا ما رو گذاشت اونجا و رفت یتونه بره..اونم ب یگرفت و گفت که م یفرج یاسب رو هم از اقا یکیافسار اون  آرشام

 ..نداشت دیکجا د چی..به همیاصطبل اسبا بود پشت

 

 

 ..بود ی آرشام تماما رنگش مشک ِیانتخاب اسب

 ..!که دور و اطرافش رو پر کرده؟ رهیهمه رنگ ت نیاز ا شهی!..خسته نماه؟یها..همه ش س هیادم عجب

 

به  کینزد یبود..پاهاشم کم دیها و دمش سف الیرنگ  یبود ول یچه نازه..بدنش مشک یکه واسه من انتخاب کرده بود نگاه کردم..اوخ یباس به

 ..رنگ بود نیسُم به هم

 ..کردم دایپ یرنگ آلرژ نی..کال انگار به استین اهیخوبه همه ش س باز

 

 

 ..دیچرخ یاسب م یرو دیداد دستم..نگام با ترد افسارشو

 ..باهاش ارتباط برقرار کرد یبه راحت شهیصورت م نی.. در اینوازشش کن دیمواقع با نجوریا--

 

..ناخداگاه دمیدست کش الشینوازش کردم.. اروم به گردن و  فشویبردم .. بدن نرم و لط شینگاش کردم وسرمو تکون دادم..دستمو پ دیترد با

 ..لبخند زدم
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 ..کنه..انگار خوشش اومده ینم یکار چیچه بامزه ست..ه -

 ..دیچیتو گوشم پ یشگیهم تیصداش با جد و

 

 یسوار یاعتمادش رو جلب کن یاگر بتون یکنه..به نوع داینسبت بهت اعتماد پ دیسخته..با یلیمواقع خ یارتباط برقرار کردن با اسب تو بعض --

 ..شهیباهاش برات اسون م

 ..!چکار کنم تا بتونه بهم اعتماد کنه؟ -

 ..کنه یفرار استفاده نم یواسه  ی..در اون صورت از هر فرصتیکن یازش حفاظت م یکه حس کنه دار یکن یکار دیاب--

 

 

 ..تعجب نگاش کردم با

 ..!ممکنه سوارش که شدم رم کنه؟ یعنی -

 ..تکون داد سرشو

هر زمان که احساس خطر بکنه واکنش نشون کنه..و  یم یتو گله زندگ یعیکه به طور طب وونهیح هیامکانش هست..به هر حال اسب هم  --

 ..هیجلب اعتمادش کار سخت نیهم ی..برادهیم

 

 

ِ  یکجاش وحش نیاسب نگاه کردم..ا به .. 

 ..وجود داشته باشه یفک نکنم اسب نیکردم..اتفاقا رام تر از ا نوازشش

 

 ..!ه؟ینژادش چ-

 ..در نوعه خودش ینژاد ِ عال هیهر دو از نژاد عرب .. --

 

 ..!تونم؟ یخوام سوار شم..االن م یت نگاش کردم و با شوق گفتم: مطاق یب

که کنارش بود بست..به طرفم اومد و افسارو از تو دستم  یآهن ی لهی..افسار اسبش رو به مدیرو تو چشمام د ی سوارکار ِاقیکم نگام کرد..اشت هی

 ..گرفت
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 ..سوارش بشم؟ ی..حاال چجورستادمیاسب ا کنار

 ..خودمو بکشم باال بعد پامو بذارم روش؟ ایم رو رکاب پامو بذار اول

 ..و دستمو گرفت ستادیبودم چکار کنم که کنارم ا مونده

 

 

 ..خودتو بکش باال ی..به ارومنیپاتو بذار رو رکاب و دستتم بذار رو ز--

 ..اسون بود یلینجام دادم..خکه گفته بود رو ا یاسب و همون کار نیدستمو گذاشتم رو ز یکیدستم که تو دستش بود و اون  هی

 ..رها کرد و افسار اسب رو بهم داد ینشستم با لبخند نگاش کردم..دستمو به آروم یوقت

 

 ..یریبگ ادیرو  یسوارکار یکه ندونسته بخوا نهیبهتر ازا ی..ولیاگر هم بگم فراموش کن ای یممکنه چندتا نکته رو ندون --

 

 

اسب ضربه زد و افسار وبه طرف من  یبه پهلو یوسوار شد..افسارو گرفت تو دستش و با پاش کمچشم بهش دوختم ..رفت طرف اسبش  منتظر

 ..ستادیاومد طرفم..کنارم ا ی..اسب به ارومدیکش

 

 

 ..محکم باشه دیباشه ضربه ت نبا ادتیکن.. ادهیاسبت پ یرو یکه من انجام دادم رو به نرم یحرکت نیهم --

 ..باشه،باشه..هولم نکن-

 

 

 ..ارهیسقوط دخلمو م نیو ا افتمیاسب م یکردم هر ان از رو یداشتم..حس م استرس

 ..کردن یبا هم حرکت م یمواز عانهیمط اسبا

 

 ..یمتوجه منظور اسب بش یتون یم دهیحرکات که از خودش نشون م یبعض یاز رو _ آرشام

 ..!؟یواقعا؟!..چطور -

 شیگوشاش رو به سمت جلو چرخوند و سرشو باال گرفت معن ی..مثال وقتستین ریتاث یب نهیزم نیاسب تو ا یمثال حرکت گوش ها یبرا --

که در اون زمان  یبدون دیبا شهیم لیما نییاسب به سمت پا یکه گوشا یگرده..و زمان یناراحتش کرده و دنبال منبع صدا م ییصدا هیکه  نهیا
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 نی..که ادهیکارو انجام م نیا یدیکه بهش م یتید بعد از نوازش حس امنموار شتری..که البته تو بیریبگ یازش سوار یتون یم وتو شده  عیمط

 ..یکنه ، نه وحش یرام صدق م یدرمورد اسبا

 

 

 ..داد یو با تجربه داشت بهم اموزش م یجد یمرب هیمعرکه ست..مثل  نهیزم نیکه گفت به نظرم جالب اومد..معلوماتش تو ا ییها نکته

 

 ..ستین یگفت: نترس مشکل عیهول شدم سر دیسرشو چرخوند و گردنشو تاب داد..آرشام که دکه سوارش بودم  یموقع اسب همون

 ..!کنه؟ یم نیاخه چرا همچ یول -

 ..کنه یم یگوشیداره باز نکهیا یعنی ارهیم رونیچرخونه و زبونشو از دهانش ب یسرشو م ی..وقتذارهیداره سر به سرت م --

 

 ..تعجب نگاش کردم با

 ..!شه؟یهم حال زایچ نیکه سر به سرم بذاره؟..مگه از ا رونیب ارهیب؟..زبونشو مخ یچ یعنیوا.. -

 

 ..تونه حرکات و رفتارها رو درک کنه یاسب م یاز اونچه که فکرشو بکن شتریب --

 

 ..و نگاش کردم دمیخند

 ..ینمونه باش یمرب هی یتون ی..میدر مورد اسبا بدون زویانقدر خوب همه چ شهیباورم نم -

 

 ..نشست رو لباش شیشگیلبخند کج و خاص هم نهمو

 ..کنم یم نکارویتکون داد و گفت: فعال دارم هم سرشو

 

 

 ..دمیاسب دست کش الیابرومو دادم باال و با لبخند به  یتا هی

 ..خواستم باز احساساتمو قلقلک بده ینم تیاون موقع ینگاهش رو حس کردم..تو ینیسنگ

 

 ....منظورم اسم ِ اسباسته؟یاسمشون چ ی..برام جالبه..راست؟یرام از حرکات و عکس العمالش بگبازم ب شهیکردم و گفتم: م نگاش
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 ..اسمش طلوع ِ و اسب من..رعد یریگ یم یازش سوار یکه تو دار یمکث کوتاه جوابمو داد: اسب هیاز  بعد

 ..!حاال چرا طلوع؟ یرعد..ول یکه اسمشو گذاشت رهیتند م یلیاوه چه باحال..حتما خ -

 

 

 ..که اطرافمون بود یو چندتا درخت یخاک نیشد جز همون زم ینم دهیهم د یزیاطرافش نگاه کرد..چ به

 ..شد یم شتریجلوتر تعداد درختا ب یکم یمنته

 

 ..!اخه چرا؟ ی..ولجوابمونداد

 ..خوشگله یلی..اسمش که خگهید زهیهر چ ایدنبالشو نگرفتم..حاال طلوع  منم

 

 

 ..استاد میبود دهیجالبش رس ی..تازه به جاها؟یشو بگ هیبق یخوا یگفتم: نم یز اون شاهد سکوتش نباشم با لحن بامزه اا شتریب نکهیا واسه

 

 ..بازم مکث کرد..انگار حواسش اونجا نبود یکرد..سرشو تکون داد ..ول نگام

 ..گفت یم نویداشت..حسم ان یادیز یزد..گرما یبه سرما م ی..تا حدی..گرم ولدمیازهم باز شد و صداش رو شن لباش

 

..چون در اونصورت اسب احساس خطر یکن اطیکامال احت دیبا دیکوب نیجلوش رو به زم یکه اسب گوشاش رو به عقب چرخوند و پاها یوقت--

مهارت  دیالت باکه در اون ح هیاز حد عصبان شیب یعنی..وبه همون حالت که گوشاشو به عقب داده اگر اونا رو خوابوند تیجور عصبان هیکرده، 

بدون  دیو خودش رو باال کش دیکوب نیعقبش رو به زم یباشه که اگر پاها ادتیهم  نوی..در ضمن ایکنترلش کن یتا بتون یباش شتهرو دا یکاف

 ..یمواقع حواستو خوب جمع کن نجوریکنه..پس بهتره تو ا یکه ناراحتش کرده اعتراض م یزیداره به چ

 

 

 ..حوصله م سر رفته بود شمیحالت باشم کسل م هیکه به  ییحال از اونجا نیبا ا یادم..ولد یدقت به حرفاش گوش م با

کرد و باعث شد محکمتر  کمیحرکتش تحر نیاسب فشار دادم و افسارشو تکون دادم که حرکتش تندتر شد..ا یمحکمتر پامو به پهلوها یکم

 ..شد شتریا سرعتش بخد یو ....وا دیکش ههیکارم آهسته ش نیبهش ضربه بزنم..و با ا

 

 ..چکار کنم دیدونستم با یتونستم نگهش دارم..زانوهامو سفت گرفته بودم رو پهلوهاش ونم یکردم نم یهر کار م گهید

http://iran-paper.ir/


 

iran-paper.ir 

 ..!ـــه؟یچ گهیغروبش د نهیشد..اگه طلوعش ا یم شتریهر لحظه ب سرعتش

 ..انجام دادم ویکار هیکردم.. خاک عالم تو سرم کنن که بازم بدون فکر  یخدا عجب غلط یوا

 

 ..چکار کنم دیبا قیدونستم دق یاز بس هول شده بودم نم ی..ولدمیشن یآرشام رو از پشت سر م یصدا

 ..باال بود یلیحال طلوع هم سرعتش خ نیبا ا ی..ولدیدو یشد..اسبش به سرعت م کمینزد

 

 

 ..وقف کنمت یبه شکمش ضربه بزن..حرکتشو به نرم یافسارو به طرف خودت بکش وبه اروم--

 ..رهیتند م یلیتونم..خ یگفتم: نم بلند

 یاز حد تو شی..افسارشو محکم بکش..زانوت رو بگمیرو بکن که بهت م ی..همون کاریستیکه ن نیشد..داد زد: پشت فرمون ماش یعصبان

 ..پهلوهاش فشار نده..حرکتشو کند کن..د ِ زود باش چرا خشکت زده؟

 

 

شد کنترلش  یرقمه نم چیکه ه نجایبکنم ا یغلط چیکم داشتم..اونجا که فضاش بازتر بود نتونستم ه نوی..هممیدرختا بود یبودم..البه ال دهیترس

 ..کرد

 

دونم چون  یمحکم نم ایشکمش ضربه زدم..حاال اهسته  ریدر اومد..همزمان به ز چارهیاسب ب ی..صدادمیکه داشتم کش یبا تمام توان افسارو

 ..عقب بلند کرد یکنان خودشو رو دو پا ههی..اسب شیتوقفش کنم..اونم به هر نحوداشتم م یاون لحظه فقط سع یتو

ک شد و منه خاک بر سرم نابَلَد .. فک کنم زدم کال پهلو مهلوشو ناقص کردم  یت ح ر  شتریظاهرا ب دمیکش غیج نیاروم بود که همچ اولش

 ..!؟یشد یو سوارش نم یاورد ینمدر  یدنده باز هیباز  یمردی..می..اخه خره تو رو چه به اسب سوار

 

 

 ..دیکوب یم نیو خودشو به زم دیکش یم ههیبودم به افسار و از زور وحشت چشمامو بستم..اسب همچنان ش دهیترس و لرز چسب با

 نیا نیه حتما عنکرد و پرت شدم وگرن ریتو رکاب جلو نبرده بودم گ ادی..چون پامو زنییهم موفق شد و منو از اون باال پرت کرد پا باالخره

 ..دیکش یمنو دنبال خودش م نیزم افتنیکه از اسب م لمایف

 

 ..دیچیتوش پ یبا اون ضربه درد بد یدرد گرفت..مخصوصا آرنج دستم..پهلومم که تازه خوب شده بود ول یو زانوم بدجور دست
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 ی..تو صداش نگراندیشد و به طرفم دو ادهیز اسبش پاه وناله م در اومده بود..جوشش اشک رو تو چشمام حس کردم..آرشام به سرعت ا یصدا

 ..توجه نداشتم زایچ نیحواسم پرت بود که به ا یاون لحظه به قدر یزد..ول یموج م

 ..گذاشت رو بازوم دستشو

 ..؟یدقت یدادم، چرا انقدر ب حیادامه داد: مگه بهت نگفتم مراقب باش؟..اون همه برات توض یحالت خوبه؟..... و عصب --

 

 ..دیلرز یحس از سر ِ درد آرنجمو فشار دادم ..صدام م اب

 ..؟یخون یباال سرم موعظه م ی..نشست ستیحالم خوب ن ینیب یمگه نم-

 ..بگم؟ نیبهت افر ی..توقع دارشهیم نیهم یو گوش نکن یسر به هوا باش یوقت --

 ..آروم بلندم کرد یلیبازومو گرفت و خ ریز

 ..کرده دایکم بود..البد خراش پ یسوزه..ول یم یکم میشونیپ یکردم گوشه  یوم زانو زد..حس متخته سنگ نشستم و اونم جل هی رو

 ..!اسب ِکجا رفت؟-

 ..کرد یدست و پام نگاه م به

 ..گرده طرف باشگاه یخودش بر م--

 

 ..ستمیانداختم و با بغض گفتم: اخه من که گفتم بلد ن ریز سرمو

 ..یتجربه ش کن یخودت خواست --

 

 ..افتادم یروز نم نیکه سوار بشم االن به ا یکرد ینم کمیتو شد..اگه تحر ری: همه ش تقصدمیوپت بهش

..سرتا پام غرق ِ خاک نطوریگرفت و به آرنجم دوخت..همون قسمت پاره شده بود و سر زانومم هم سمیخ ینداد..نگاهشو از چشما جوابمو

 ..بود..اَه..لعنت به من

 

 

 ..که دردم صد برابر شد دیاون لجبازتر از من بود..دستمو کش یجم نگاه کنه نذاشتم ولگرفت و خواست به آرن دستمو

 ..کنه نکن یشکسته باشه..درد م دی..شا؟یکن یچکار م یآآ..آ -

 ..بدتر نکردم نیساکت شو تا وضعتو از ا --
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بازم تقال کردم چون  یسکوت کردم..ول حایشد حس کرد جمله ش رو به زبون اورد که ترج یکه درش خشم رو م یو با لحن یجد یقدر به

 ..درد داشتم

 

 

 نویسوخت دوست داشتم زم یم نیهمچ کیزخم ِ به ظاهر کوچ نیرو پوستم افتاده بود..هم کیزخم کوچ هیبه شدت قرمز شده بود و  آرنجم

 ..گاز بزنم

 

 ..نهیز همونجا تونست زخم رو ببپاره شده بود که ا یکرده بود..شلوارم کم دایزانوم نگاه کرد که اونم خراش پ به

 

 ..زخم بست یبکنم به دستم درست رو یمن اعتراض اینگام کنه  نکهیدر اورد و بدون ا بشیاز تو ج دیدستمال سف هی

 .. بر نداشتم..دستمو گذاشتم رو دستمال شیصورت اخمو و عصب ینگاهمو از رو یاز درد جمع شده بود ول اخمام

 

 

 ..!برگردم باشگاه؟ یچجور -

بخوام رو احساساتم سرپوش  نکهیکه بودم ا کشیباال اورد و نگام کرد..نگاهش که تو چشمام قفل شد باز همون حالت بهم دست داد..نزد سرشو

 نیندارم همچ ادیحس رو بخونه.. نیشده از نگام ا یحت ذاشتمیکردم نم یهنر م یلیخ گهیبرام سخت بود..د رمیش بگ دهیناد یبه نوع ایبذارم 

 ..اب ِ خوردن یشدم..به راحت یمرد خلع سالح م نیدر مقابله ا یازم سر بزنه..ول نکارایباشم که ا ودهب یادم

 

 

 ..با اسب --

 ..نشه یازش جار یهم فشار ندادم که قطره ا ی.. هنوزم نم اشک توش نشسته بود..چشمامو رودیرو تو چشمام د تعجب

 

 ..راحت تره وونیح نیچرخ از ا 18 هیغلط بکنم طرف اسب جماعت برم..کنترل کردن  گهید..اصال شمیوقت سواراسب نم چیه گهیمن د یول -

 

 

بلندم کرد..با آه و ناله راست  یحرف چیبازومو گرفت..بدون ه ری..گردنمو کج کردم ..نگاش تو چشمام بود..اروم خم شد و زستادیشد ا بلند

 ..زدم یبدجور شَل م یول ستادمیا
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بچه بغلم کرد و مجبورم کرد  هی نیعمل انجام شده قرارم داد، ع هی..خواستم اعتراض کنم که تو دمیت..منظورشو فهمطرف اسب خودش رف به

 ..رو اسب نمیبش

 

ادم از  نیا یول میافسارو گرفت تو دستشو خودشم پشتم نشست..به زور جا شد دمیخوام با اسب برگردم( که د یباز کردم بگم )نکن نم دهنمو

 ..ستیول کن ن یجور چیدنده ست که ه هیبس قُد و 

 

 

 ..هم واسه ش نکردم یتونستم تکون بخورم..تالش ی..نمرونیبود ب ختهیموهام از شال ر نصف

 

 

 .. که سخته ینجوریا -

 ..بود یحوصله جوابمو داد..انگار هنوزم عصب یب

 ..شهیشد..کم کم داره شب م نیمنتظر ماش شهینم --

 

 

 ..کرد..اسب اروم حرکت کرد یداشت غروب م گهید دیگفت..خورش یم راست

..دستاش از کنار پهلوم اومده بود جلو و افسارو گرفته شهینم دمید گهیطرف د هیپشت تو بغل آرشام بودم..هرکار کردم ذهنم منحرف بشه  از

 ..بود

 

داشتم..و  یاز عمد اونطور نگهش م یچرا ول دونم یاز من قرار داره..نم یکم یصورتش با فاصله  دمید یگردونم م یبر م مرخیکه به ن صورتمو

کجا رو  چیدونست که چشمم ه یچرخوندم..اما فقط خدا م یاوردم جلو و نگاهمو به اطراف م یکوتاه صورتمو م یلیتابلو نشم خ نکهیا یبرا

 ..دمید یچشم ِ دلم بود آرشام رو هدف خودش قرار داده بود..انگار فقط اونو م نیفقط ا و دید ینم

 

افتاده از شالم رو با دست نوازشگر خودش  رونیب یموها دیوز یکه از روبه رو م یمیداد..باد مال ینفسهاش پوست صورتمو نوازش م یگرم

حسش  دمیکشه..فاصلمون کم بود، با یم قیخوره نفس عم یکردم موهام هر بار که تو صورتش م یحس م قایداد..دق یآزادانه تو هوا تکون م

 ..کردم یم
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 دیچطور با گهید شمهیمرحم دردام پ یفراموش کرده بودم..تو دلم به خودم گفتم وقت تیاون موقع یزخم آرنجمو تو ینبود و حت ادینوم ززا درد

 ..!رو حس کنم؟ یدرد

 

که برام  یدونستم..مرد ینم یچیکه ازش ه یکنم..احساس به مرد یم داینسبت بهش احساس پ شیاز پ شیکه دارم ب دمید یلحظه م هر

که  یمرد هیشفاف..آرشام خاص بود.. یحس ِ دوست داشتن رو هم تو قلبم داشتم..حس نیا نهایبا تموم ا یمونده..ول ینگه و هنوز ناشناخته باقگ

 ..بودم دهیکجا ند چیبود..مخصوصا غرورش که نمونه ش رو ه جالببرام  زشیهمه چ

 

 ..ش نگاه کردم..افسار رو محکم گرفته بودمحکمتر به دورم احاطه شد..به دست شیمردونه و عضالن یبازوها

 

 

آرشام ازپشت  نکهیرو در همون حال تو دستام گرفته بودم، با وجوده ا نیز ی..لبه هانمیکج کردم تا بتونم صورتشو کامل بب شتریقصد سرمو ب از

 ..ده بودو اون کامال واضح تو چشمام زل ز مرخیبود..من به حالت ن گهیهوامو داشت..صورتامون مقابل همد

نگه  ی..صداش وجودمو پر کرده بود..صورتم گر گرفته بود و نگاهم رو تا حد ممکن معمولدیکوب یم واریخودشو به در و د نهیتو س قلبم

 ..شده بودم گهی..هر دو مسخ هم د یداشتم..ول

 

که دلم اروم  یخواستم..در حد ینم نویا یلکار تموم بود..و کیحرکت کوچ کیکرد ..با  یلبامو لمس م ینفسش عالوه بر صورتم به نرم یگرم

 یوجودم حس م یتر از قبل تو همه  تابیوضع بدتر شده و ضربان قلبم رو ب دمید یخواستم تو صورتش نگاه کنم اما حاال م رهیبگ

 ..ست گهید زهیچ هینگاه از  نی ا ِیکردم معن یبه خاطر وزش باد بود و من فکر م دمی..شاودکردم..نگاهش مخمور ب

 

 لیبزنه صورتمو برگردوندم..اب دهنمو قورت دادم و چشمامو بستم..به شدت م شمیو سوزان ات میو اون نگاهه مستق افتهیب یاتفاق نکهیاز ا قبل

 یرفتم..ول شیپ یادیز نجاشمیهست..تا هم میزیچ هیتونستم..در اونصورت تابلو بود  ینم یبکشم ول قیداشتم که پشت سر هم نفس عم نیبه ا

که با  یگرفت..از قلب یافتاد و بدنم از قلب فرمان م یمواقع به کل از کار م نجوریاحساساتم نداشتم..انگار مغزم ا یرو یبود که کنترل اهدشخدا 

 ..کرد یم یقرار یب نطوریآرشام ا دنیهر بار د

 

 

 ..شالمو مرتب کردم نییسب اومدم پابا کمکش از ا یاونجا نبود..وقت یاز ما کس ریشد..غ یم کیهوا داشت تار گهید میدیرس یوقت

برام فرق داشت که جلوش حجاب  هیخون آشام ِ مغرور با بق نیبه قول خودم ا ایآرشام  یخنده م گرفته بود که همه برام نامحرم بودن ول خودم

 ..شدم یم الیخ یب یاونم تا حد ییجورا هیرو 

 ..دمش نطوریبه احساسم برده بودم ا یپ یخب صد البته از وقت که

************************ 
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خاطره به  ییجورا هیدرهر صورت برام  یامروز به نفع من تموم نشد ول ینگاش کنم گفتم: درسته سوارکار نکهی..بدون امیبرگشت بود ریمس تو

 ..ادیحساب م

 ..گاهش عادت کرده بودم یبو منم به سکوت گاه و  ستیبه جاده بود..انگار حواسش به من ن ماینگاهه اون مستق یکردم..ول نگاش

 ..!ذاره؟یزبون م نیمگه ا ینکشم ول شیافتادم و خواستم االن پ یزیچ ادیدفعه  هیو پاره پورم نگاه کردم.. یخاک یلباسا به

 

 

 ..!بپرسم؟ یزیچ هی -

 ..نگام کرد.. و سرشو تکون داد کوتاه

 دایتوش پ زیخب بازم همه چ یمنن ول زهیهمشون سا گمیور هست؟..نمجور واج یخدمتکارم اون همه لباسا هیکه فقط  یچرا تو کمد ِ من --

 ..نقص ی..کامل و بشهیم

 

 

 ..لب باز کرد و خشک جوابمو داد یازسکوت کوتاه بعد

 نیهمچ هیدستت ندم..مطمئن بودم  الیرفتن از و رونیب یبرا یبود بهانه ا نیمن تو تهران ِ که تنها قصدم از اون کار ا یالیاگه منظورت به و --

 ..خب ی..ولیایب رونیاز اونجا ب یکه بتون یکش یرو وسط م یزیچ

 ..که نشد یدیکرد..پوزخند زد و گفت: د نگام

 

 ..بهشون نداشتم یازیمن ن یول -

 ..!! نگام کرد و گفت: جدا؟..........که به حرف خودم شک کردم یجور خاص هی

هم به  دی..شا یاون همه لباس خواب انتخاب کرد نیکه اون شب اون لباس رو از ب یداشتن ازیشد و ادامه داد: و البد بهشون ن رهیجاده خ به

 ..یعادت دار ییلباسا نیچن

 

 

 ..گرفتم شیحرفش بدجور ات نیمن با ا ینکرد ول نگام

 ..از چه قراره هیکه قض یماجرا رو برات بگم تا بفهم قتهیشد بذار حق دهیکش نجایپس حاال که بحث به ا -

 

 ..دهیابروهاشو داده باال و داره سرشو تکون م دمیاز اتفاقاته اون شبو براش گفتم..حرفام که تموم شد د کیکوچ یالصه خ هی و
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 ..نگاه کرد رونویپنجره ب از

 ..ستیمهم ن ی..ولیگیم قتویحق یدار دیشا -

 

 ..منم باور کردم ی..اره تو گفتهه

 ..دیکش یم شیبراش مهم نبود عمرا حرفشو پ اگه

 

 

 ..بماند رمشیداشتم به حرف بگ یاقیبحثو عوض کنم..چه اشت واستمخ

 ..!باشگاه؟ ومدیپس چرا ارسالن خان ن -

 ..شیشونینشست رو پ یو نگاهشو تو چشمام دوخت..اخم کمرنگ برگشت

 ..؟یپرس یچرا م --

 ..ی..محض کنجکاوینجوریهم -

 ..شهیعلوم مم یبه زود یدونم..ول یبگم نم دیبا تیکنجکاو یپس محض ارضا --

 

 ..!موضوع حساسه؟ نیانقدر رو ا یعنینزدم.. یداد..خب من که حرف یحرصو نشون م ییجورا هیلحنش  تو

 ..پرواز داره شیفردا به مقصد ک انیکه گذشت گفت: شا قهیدق چند

 

 ..گشاد شده نگاش کردم ی..با چشمانییپا ختیر یهُر دلم

 ..!آ..آخه..چرا انقد زود؟-

 ..نی..فقط همادیزنگ زد..گفت که داره م میبه گوش یکرد یاتاق انتخاب م یداشت ینگام کرد و ارومتر از قبل گفت: وقتوحشتم شد.. متوجه

 ..من یول -

 ..با ما نداره یمونه..کار یخودش م یالیادامه بدم: اون تو و نذاشت

 ..!نمش؟یب ینم یعنی..با لبخند گفتم: پس دمینفس راحت کش هی ناخداگاه

 ..شهیتکرار نم ادیز ی..منتهشینیب یم--

 یآب خوردن م نی..عادیبر م یادم هر کار نی..از اره؟یماه ازت بگ 1نکنه منصرف بشه منو زودتر از  گمی: مدمیتکون دادم و با شَک پرس سرمو

 ..حرفش ریزنه ز
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قول من در همه حال  یرو انیبکنه..شا نکارویاتونه  یمن نم یجلو نطورباشهیاگر ا هیتو هم و با تحکم گفت: در مقابله بق دیکش شتریب اخماشو

 ..کنه یحساب م

 

 ..نگفته یزیبه ارسالنم انگار چ نهیمنظورم ا یعنیتو باشم؟.. یالیتو و ذارهیفکر کردم و گفتم: چطور م یکم

 ..زنه یازش سر م یو نه کار گهیم یزیمن نخوام نه چ یتا وقت --

 

 

 ..بگذره یو خوش ریبه خ زیبودم همه چ دواری..فقط اماوردمیسر در ن یزیداد چ یکه م یکوتاه یجوابا از

 اینبود که جلوش بخوام معذب باشم.. یکس گهیراحت ترم هستم و د ینجوریآرشام کم شه..ا یالیارسالنم شرش از و انیبا اومدن شا دیشا اصال

 ..کنم یباز لمیف

 

************************* 

 .. نبود یمهم ادیز زیو پانسمان کردم..چ یاز خدمتکارا زخمام رو ضد عفون یکیبه کمک  به دستور آرشام و الیو میدیرس یوقت

 

 ایلوس باز نیشده بود؟!..از ا یحال حاضر نشدم روش چسب زخم بزنم ..مگه چ نیبا ا یافتاده بود منته کیخراش کوچ هی میشونیپ ی گوشه

 ..پر از چسب زخم بکنم بخوام سر و صورتمو یخراش ِ سطح هیاومد که واسه  یخوشم نم

 

 ..دادن بهشون کمک کنم یاجازه م یدادن نه حت یکدوم جوابمو م چینه ه یخواستم به خدمتکارا کمک کنم ول یشام طبق عادتم م موقع

 ننیبب نویخالف ا ..و اگهدیانجام بد یکار الیبود لب باز کرد و بهم گفت: اقا دستور ندادن شما تو و هیکم نرمتر از بق هیکه انگار  شونیکی فقط

 ..شنیم یعصبان

 ..رونیمحترمانه گفت از آشپزخونه برم ب بعدشم

 

باشم و  نشونیب دیارسالن با ی!..مطمئن بودم به واسطه ه؟یچ فمیتکل نمیبب ادیشونمو انداختم باال و رفتم تو سالن نشستم تا آرشام ب منم

 ..کنارش غذا بخورم

 

هم  دیشال سف هیدرهم وبرهم داشت..مدلش اسپرت بود.. یکه قسمت جلوش طرحا یبلوز خاکستر هیبودم با  دهیپوش دیسف نیشلوار ج هی

 ..انداخته بودم رو سرم
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 ..کرد یباز بپوشم..اون موقع که به آرشام احساس نداشتم با االن کامال فرق م یوجود ارسالن دوست نداشتم لباسا با

 تیاحساس حس محرم یاز رو یعنیبهش داشتم.. یاعتماد خاص هی..دمید یه خودم نمکس رو محرمتر از اون ب چیاالن ه یدونم چرا ول ینم

دل رو  ی از رو ِتیمحرم نیشد ا یها م میحر یکسری خاص خودش رو داشته باشه..با وجود  ِنیتونست قوان یکه م یتیبهم دست داده؟!..محرم

 ..ثابت کرد

 

 

بهونه نداشته  نکهیکرد..به خاطر ا ی..لبخند زدم..واقعا چه کارا که نمدهیرو واسه م خراون لباسا  یبهم گفت واسه چ یحرفاش افتادم..وقت ادی

 .کمدمو پر از لباس کرده بود رونینرم ب الیباشم و از و

 ..نداشتم ازین ییلباسا نی..اصال به همچدیفرستاد خر یاز محافظاش م یکیآخه چرا؟!..خب فوقش منو با  یول.

 

 

 ..کنه یبگم اونم از اونطرف تمومش رو رد م یزیچ هیمن  یل آرشام مخالفت کنه؟!..هرچتونست در مقاب یم یک اما

 

به سرتا پام  قینگاهه دق هیو  ستادیلبخند زدم و از جا بلند شدم..جلوم ا دنشی..با دشهیو جذاب..مثل هم کیشد..ش دایسر و کله ش پ باالخره

 ..انداخت

 ..یشگیهم یبود..با همون جذبه  یهمچنان صورتش جد ی.خداروشکر اخم نداشت..ولپانسمان رو پوشونده بود . یبلوزم رو نیاست

 

 

 ..!؟یینجایچرا ا --

 ..!با تو شام بخورم؟ دیبا نهیکنار شما..منظورم ا دیمنتظرت بودم..با -

 ..منم پشت سرش زیمثبت تکون داد..راه افتاد سمت م یکم نگام کرد وسرشو به نشونه  هی

 ..نشست یرو صندل زیم یباال

 

 ..نمیبودم کجا بش مونده

 ..  سرت ِریخ گهیبتمرگ د شیکیخب برو رو  یهمه صندل اون

 ..با آرشام فاصله داشتم یتا صندل 2 بایعقب..تقر دمیها رو کش یاز صندل یکیکردم که  یدلم داشتم غرغر م تو

 ..و هوا بمونم نیزم نیب یکه صداش باعث شد همونجور نمیبش خواستم
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 ..نجایا ایب --

گفت: قرارمون  یتو هم و جد دیکش یاخماشو به اروم دیکنه..تعجبمو که د یخودش اشاره م یکنار یبه صندل دمیکردم..با تعجب د نگاش

 ..رفت؟ ادتی

 

 

دالرامه  آخه یخوش کرد ی..دلتو به چ ِیباز هیهمه ش  نایمورد بود.. خب معلومه ا یخودم خسته شده بودم..واقعا تعجبم ب یها یخنگ باز از

 ..بدبخت

 

 

به  کیکه بهش اشاره کرده بود نشستم..درست نزد یدادم که مثال بگم حواسم نبوده ..و رفتم رو همون صندل لشیتحو مهیلبخند نصفه ن هی

 ..خودش

 یاخداگاه حس من نهیب یرنگ و وارنگو که م یغذاها نیهم بود..ادم اگه گشنه شم نباشه ا یزیبودن..عجب م دهیرو از قبل چ زیم خدمتکارا

 ..حس رو دارم نیشده..الاقل من که االن هم یتلف م یساله داشته از گرسنگ 10کنه 

 

 

برگشتم تا نگاهش کنم..از در سالن اومد تو و انگار نه انگار امروز با آرشام بحثش شده همون  ی..کمدمیارسالن رو از پشت سرم شن یصدا

 ..لبخندشو رو لباش داشت

 

 ..یزیچ ی،تعارفییبفرما هیتو خونتون  نیجبا.. بدون من؟!..مثال مهمون اورد..عیسالم به همگ --

 

بود تو هم و  دهیاخماشو کش ینگاه انداخت که اونم حساب مین هیعقب و نشست..به آرشام  دیکش شویمن صندل یدرست اومد روبه رو بعدشم

 ..نبود الشیخ نیشده بود..اما ظاهرا ارسالن ع رهیبدفرم به ارسالن خ

 

 

 ..ختیجواب سالمشو دادم و سرمو با غذام گرم کردم..خدمتکار برام سوپ ر اروم

 ..لقمه غذا کوفت کنم؟ هیتونستم  یمنه مگه م خهیم نیکه ا نجورینبود ..ا شمونیکاش ارسالن پ یا
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پروا زل زده بود تو صورته  یر بکرد که چطو یارسالن رو نگاه م یچشم ریهدف گرفته بود تو دستش و ز یآرشام نگاه کردم که قاشق رو ب به

 ..گرفت یکه رو صورتم داشتم نگاهشو ازم نم یمن و با وجود اخم

 

 ..!؟یدیادم ند یکرد یم یکه تا االن زندگ یتونستم همونجا بپرم بهش وبگم:د ِ آخه بزغاله مگه تو اون خراب شده ا یکاش م یا فقط

 

 

 نکارویرفتار کنم اونم متقابال هم یمیبخوام باهاش صم ایدونستم اگه به ارسالن رو بدم  یکنم..گرچه م نکارویخواستم ا یارشام نم یجلو یول

 .. رمیزبونمو بگ یکردم جلو یکنه..پس سع یم

 

 

فرم ِ اندامت رو نگه  رینظ یب نطوریکه ا نهیهم یخوردم و گفت: پس واسه  یاروم داشتم غذامو م یلیبه بشقاب سوپم نگاه کرد که خ ارسالن

 ..یداشت

 

 ..بود شهیچشماش پررنگتر از هم یافتاد..سبز زشیخندون و ه یبشقاب بلند کردم..نگام به چشما یزده سرمو از رو رتیح

 

 ..متوجه منظورتون نشدم دیببخش -

 ..باش..بهم بگو ارسالن یدختر؟..عاد یکن یم تیآرشام انداخت و با لبخند رو به من گفت: چرا خودتو اذ یبه صورت اخمو ینگاه مین

 

داد و همونطور تو  یافتاد که قاشق رو تو دستش فشار م یگه گاه نگام بهش م یتو هم..جرات نداشتم به آرشام نگاه کنم ول دمیکش اخمامو

 ..ی..کامال عصبیچرخوند..آروم ول یسوپش م

 

 

 ..رخورد کنمب یمینداره که بخوام باهاتون صم یلیراحت ترم..دل ینجوریمن هم یخوام ارسالن خان ول یمعذرت م-

 

 ..سبز و گستاخ ارسالن دوخته شده بود یمن تو چشما ینگاهه جد یحرفم آرشام سرشو بلند کرد ونگاشهو به من دوخت..ول نیا با

 

 

 ..و سرشو تکون داد دیخند
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 ....که منیدار یاخالق و رفتاره خاص ی..ولستین یباشه حرف یخوا یم نطوریاگه خودت ا -

 ..کالمشو از وسط پاره کرد یآرشام رشته  یعصب یصدا و

 ..!!؟؟یبا اخالق و رفتاره دالرام ِ من دار یو تو مشکل --

 

 یمن دلم هر ی..اون که انگار فقط تعجب کرده بود ولمیجمله از دهنش در اومد هم من و هم ارسالن تو جامون خشک شد نیکه ا نیهم

 ..گفت )دالرام ِ من( یوقت نییپا ختیر

 ..دونست که درونم چه خبـــــــره یخدا م یختم و به ظاهر سرمو با سوپ گرم کردم ولاندا ریسرمو ز جانیه از

 

 

 ..طرف صحبتش آرشام بود یبود نشوند رو لباش و به من نگاه کرد..ول هیبه پوزخند شب شتریلبخند که ب هی ارسالن

 

 ..نهحرفا بز نیاز ا دهیشناختم بع یکه من م یدالرام ِ تو؟!..هه جالبه..از آرشام--

 یا گهیبرداشت د هیاخالقه خاصش باعث شده  نیخواستم بگم هم یمشکل داشته باشم؟..اتفاقا م دیشد و ادامه داد: نه چرا با رهیبه آرشام خ و

 ..روش داشته باشم

 

 

 ..هیدونستم منظورش چ ی..نمرمیرو بگ میکنجکاو یجلو نتونستم

 ..!؟یچه برداشت-

 ..ه بود که جواب سوالم رو بدههم منتظر به ارسالن چشم دوخت آرشام

 

 ..من و آرشام در چرخش بود نیسرشو تکون داد و در همون حال نگاهش ب ارسالن

 چی خودشون از ه ِیشیو آزاداند یبه آزاد دنیرس یبا دوست پسراشون هستن برا یکه وقت دمیرو د یادیز یدخترا رانیو چه ا کایچه تو آمر --

 هیخودم گفتم تو هم  شیپ یکه آرشام گفت تو معشوقه ش هست یمالحظه َن..وقت یراحت وب یلیا خدختر نجوریکنن..ا ینم غیدر یکار

برداشتم ازت  قای..دقینطوریاالنم هم ینبود..حت نطوریا یول یراحت برخورد کن انتی..توقع داشتم با اطرافدمیکه د ییهمونامثل  یدوست دختر

 ..منظور بود نیا یرو

 

 

 ..میوگرنه شناگر ماهر نمیب یخواد بگه از اوناشم که آب به خودم نم یدوختم..فکرکردم م زیو به مکه تموم شد نگاهم حرفاش
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 ..بود گهید زیچ هیخودم برداشت کرده بودم ..اما اون منظورش به  شیپ گهید زیچ هیاز اون حرفش  کال

 

خواستم که  یخواستم..م ینم نویاش نبود..الاقل االن اک ی..که ا ِیشینما نایا یو همه  ستمیخب خبر نداره من دوست دختر آرشام ن اره

 ..نبودم یادم نینه به عنوان دوست دختر..همچ یباشم ول ششیدوست دخترش نباشم..پ یداشته باشه ول قتیحق

 

 

 ..و محکم آرشام منو به خودم اورد یجد یصدا

 ..شنیهم مدارن دچار برداشت اشتباه  نهیزم نیتو ا یخراب تیکه ذهن ییمطمئنا کسا --

بهم ثابت کرده..پس االن  نویارسالن و با اخم ادامه داد: تجربه ا ینهفته که زل زد تو چشما ی خاص ِیمعن هیجمله ش  نیحس کردم پشت ا و

 ..هیحرفا چ نیتونم بفهمم منظورت از ا یم قایدق

 

 ..هیآرشام عصبان یجمله  نیازا دمیبود فهمارسالن که کنار بشقابش مشت شده  یدستا دنیداد .. با د لشیپوزخند تحو هیهم  بعد

 ..!؟یشروع کن یخوا یم --

 یدون یرو تموم کردم..و م یباز نیوقته که ا یلیسرد جوابش رو داد: من خ یآرشام نگاشهو به بشقابش دوخت و با همون پوزخند و لحن و

 ..مکنم از نو شروعش کن یوقت هوس نم چیه گهیرو به اتمام برسونم د یا یباز یوقت

 

 

 ..نزدن و به ظاهر مشغول خوردن شام شدن یکدوم حرف چیه گهیچشماشو بست و باز کرد..د یحرف آرشام عصب نیبا ا ارسالن

 .. دهنم ذاشتمیقاشق غذا م هیدادم گه گاه  یکه تو خودم بودم و داشتم به افکار درهم و برهمم نظم م منم

 ..رفته بود نیبه کل از ب اشتهام

 

************************ 

 ..تشنه م هم بود یسوخت..از طرف یبهم فشار اورده بود که معده م م یگشنگ یبه قدر یشب نصفه

و از  ییبرم تو دستشو نکهیتو اتاق..ازا ارمیرفته بود اب ب ادمیعادت نداشتم  نجایآب داشتم..چون ا وانیل هیبه  لیم دایخشک شده بود وشد گلوم

 ..قار و قور شکمم بخوابه نیبخورم ا یزیچ هی دیمد..دست خودم نبود..بااو یاب بخورمم خوشم نم ییروشو
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 ..باشم نشد الیخ یتونم بخوابم..هرکار کردم ب ینشستم تو جام..اَه نم کالفه

 نویا .. کیقرمز و کوچ یقسمت شکم و شونه هام طرح قلب داشت..قلبا یبود که رو دیبلوز وشلوار سف هی..لباس خوابم نییتخت اومدم پا از

 ..دختربچه ها نیلباس شده بودم ع نیبودم وگرنه با ا دهیپوش شیواسه راحت

 

 

 ..کجا انداختمش ستینبود..معلوم ن یگشتم بندازم رو سرم ول یخمار دنبال شالم م یچشما با

 ..خوام چکار؟ یآخه؟!..اصال شال م دارهیموقع از شب ب نیا یبرو ابتو بخور ک الیخ یب

 

 ..بود 2/5گاه کردم ن زیم یساعت رو به

 ..رونیاز اتاق رفتم ب نیو اروم و پاورچ دمیچشمام دست کش به

******************** 

 ..داد ی..عجب حال ــــــشیآخ

 ..داره یکه عجب لذت یوا شیبا ولع بخور یکرد داشیلقمه نون و اب بعدم که پ هیدنبال  یبر یخشک پاش ینصف شب با گلو نکهیا

 ..کارم شهیم نمیخوب غذا نخورده بودم ا زیبهتر بود..امشب که سر م یچیبود با آب خوردم..از ه زیو سبد رو مکه ت یکم از نون هی

 

 ..فضا رو، روشن کرده بود ینیو دلنش مینور مال هی نیهم یاباژورها روشن بودن واسه  ی همه

..از دمیکه برگشتم ارسالن رو پشتم د نیو هم ستادمیسر جام ا ..با ترسادیداره پشت سرم م یکیرفتم باال.. که حس کردم  یاز پله ها م داشتم

 ..دهنمو گرفتم یکردم و جلو «یهــــــ»ترس 

 

 ..؟یخواب باش دیموقع از شب مگه نبا نیکرد .. اروم گفت: ا یلبخند نگام م با

 ..رونیدادم ب نفسمو

 ..ریآب بخورم..شبتون بخ نییتشنه م بود اومدم پا یبودم..منته-

 ..رفتم باال که اونم دنبالم اومد یردم بهش و داشتم از پله ها مک پشتمو

 

 

 ..!؟یکن شیو بلند مخف دهیپوش یاون لباسا ریکه ز ستین ییبایهمه ز نیا فی..حیشیبدون شال جذاب تر م --
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من بود  یجا یا گهیه هر دختر داگ دیبود..شا یجور هی..اصال لحنش ومدیدونم چرا خوشم ن ینم یکرد ول فیتعر مییبای..از زستادمیجام ا سر

 ..من در مقابلش عکس العمل نشون دادم یشد ول یاالن ذوق مرگ م دیشن یکه از ارسالن م ییفایوبا تعر

 ..بود ستادهیتر ا نییپله از من پا هیپله ها بودم و اون  یبرگشتم و نگاش کردم..باال یجد

 

 

 ..!بذارم؟ شیرو به نما مییاراد یهمه  هیبق ایشما  یداره که بخوام جلو یلیچه دل -

 ..!؟ییدارا--

عنوان ناراحت  چیبابت به ه نیکنم..و از ا یم شیشکل به قول شما مخف نیدختر که من به ا هی یو هست ییو دارا هی..تموم سرماییبله دارا-

 ..ستمین

و در مقابله  یخودت رو معذب کن ییبایهمه ز نیبا وجود ا یخوا یچرا م نکهینشوند رو لباش: من محض ِ خاطره خودت گفتم..ا یکج لبخند

 ..؟یریحجاب بگ هیبق

 

 ..نگاه نکنن یمنو به هر چشم گرانیچطور رفتار کنم که د دیدونم با یم یخودم ازادم ول ی..اتفاقا به اندازه رمیگ یمن حجاب نم -

 ..زمیعز یکه معرکه ا گمیقعا مقاطع و محکم..وا یپروا، با لحن ی: گستاخ و بدمیافتادم که صداشو از پشت سر شن راه

 

 

 ..انداخت یباال نور کم بود و درخشش چشماش منو به وحشت م ی..طبقه ستادیمشت کردم و برگشتم طرفش..رو به روم ا دستامو

 

 ..خانم کوچولو؟ یباش یمیباهام صم یخوا یچرا نم --

 ..باشم یمیهم نداره که بخوام باهاتون صم یلیجناب..دل ستمیمن خانم کوچولو ن -

 ..ستیدوستانه هم ن یلحنت با من حت یتونم دوست تو هم باشم..ول ی ارشامم..م ِیمیمن دوست صم --

 

 

 یکنم شما و آرشام با هم دوستا یرفتار کنم..در ضمن فکر نم دیدونم با هر کس در حدش با یچرا؟!..چون م نیدون یحرص جوابشو دادم: م با

 ..دهینشون نم نویکه ا هی..الاقل ظاهر قضنیباش یمیصم

 

 

 ..جمع شد اخماش
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بدونه که ما جدا از هم  دیارسالن وارد کدومش بشم؟!..خب شا یدو اتاق..مونده بودم جلو نیا نیماب قای..دقستادمیاتاق خودم و آرشام ا یجلو

 ..بهتره رمیاحتمال رو در نظر بگ ی..احتمالشم هست ندونه..باز جنبه میخواب یم

 

..تو درگاهه دمیارسالن رو اروم شن یبازش کنم صدا نکهیقبل از ا یدر اتاق آرشام..ول ی رهیدستم رفت سمت دستگ دیفکر بدون ترد نیهم با

 ..بود ستادهیاتاقش ا

 

 

 ..یستیخانم خوشگله..تو هم مستثنا ن یبشناس یتون یظاهر نم یرو از رو یهر کس--

 

بهش  یجواب نکهیکرد..با خشم نگاهش کردم و بدون ا یهمونجور منو نگاه مگفت..نرفت تو و  ریلب شب بخ ریبا لبخند بهم چشمک زد و ز و

 ..در ی رهیبدم نگاهمو چرخوندم رو دستگ

برگردم و به ارسالن نگاه کنم  نکهیزدم..رفتم تو و بدون ا یباز شد..لبخند محو یبه اروم دمید دمیکش یکردم قفل نباشه..که وقت یم خدا،خدا

 ..دمیکش قیدادم وسرمو باال گرفتم.. نفس عم هیدرو بستم..پشتمو به در تک ییر و صداس نیاروم بدون کوچکتر یلیخ

 

 ..کنه..در کل دست عموشو از پشت بسته یزنه هر کارم بخواد م یپروا که حرفاشو م یادم..ب نیداره ا ییرو عجب

 

 

 دهیتخت دراز کش یاه کردم..اتاق آرشام و خودش که روو به روبه روم نگ نیی..سرمو اوردم پادیکجام..قلبم لرز دمیخودم که اومدم فهم به

 .. میکم و مال یلینورخ هیروشن بود..  وارکوبیبود..د

 

طرف شونه  هی ختمیرو هم ر هیاز اونها رو فرستادم پشت گوشم..بق یو تره ا دمیاسترس دستمو به موهام کش یطرفش قدم برداشتم..از رو به

 ..م

 

 

تونستم  یهم تا کمر انداخته بود رو خودش..االن که خواب بود راحت تر م دیسف یملحفه  هیتنش بود.. یمشک یجذب و مردونه  یرکاب هی

 ..مثل سابق نبودم گهینگاش کنم..گرچه د

 

و  دیکش قینفس عم هیچشماش هنوز بسته بود.. یکم صدا کرد ..آرشام تکون خورد ول هیگذاشتم رو تخت و اروم نشستم..تخت  دستمو

 ..بود دهیبه پشت خواب برگشت..حاال
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باال و  یش با هر نفس به نرم نهیس یزنه..صورتش به طرف من بود..قفسه  یحس کردم قلبم تو دهنم م کینزد یاونم از اون فاصله  دنشید با

 ..رفت یم نییپا

 

 ..کرده بودخودش رو حفظ  یتو خواب هم جذبه  یو تا خود صبح چشم بدوزم به صورتش که حت نمیداشتم همونجا بش دوست

 ..روش دمیکش یرفته بود کنار..کج شدم و به اروم یکه خورده بود ملحفه از روش کم یتکون با

اب و  نجایا یکه هوا خنکه ول میهست یحال پنجره رو باز گذاشته بود..خب االن تو فصل نیگرمتر بود و با ا یلینسبت به تهران خ شیک یهوا

 ..کرد یهواش کامال با تهران فرق م

 

کنم انداختم  جادیا ییسر وصدا نکهیتختش برداشتم و بدون ا نییبلند شدم و پنجره رو بستم..باز برگشتم طرفش..پتو رو از پا ستهآه

 ..اومد و مچمو گرفت رونیپتو ب ریپتو بود که دست مردونه ش از ز یروش..دستم رو

 

کرد و فقط نگاهش بود که  ینم یحرکت چیچشماشو کامل باز کرد..ه و بعد هم دینگاش کردم..پلکش لرز جانیاومد تو دهنم..با ترس و ه قلبم

 ..زد یم شیبه تنم ات

 

هنوزم  یشد..پتو و ملحفه رو انداخت کنار ول زیمخی..نشستم کنارش..تو جاش ن دیکش یخشک شده م رو با زبونم تر کردم..دستمو به نرم یلبا

 ..تونستم چشم ازش بردارم یکرد.. نم ینگام م

 

 ..شده داریکه از خواب ب نهیته بود..حتما واسه اگرف صداش

 ..!؟یکن یاتاق چکار م نیتو ا --

 ..لبام برداشتم یکم نگاش کردم و مهر سکوت رو از رو هی

 ....بعد اوندمیراستش ..تشنه م شده بود..رفتم آب بخورم که تو پله ها ارسالن رو د -

 

 

 ..!حرفم اومد و با اخم گفت: باهات چکار داشت؟ ونیم

 ..به خشونت بود ختهیآم یآهسته ول صداش

 یجدا م یشک کرده باشه و بدونه که تو اتاقا دمیاگه برم تو اتاق خودم ممکنه شک کنه ..شا دمیفقط باهام تا دم اتاقش اومد د یچیه -

 ..بود نیبشه..همه ش هم الیخ یتا ب نجایاومدم ا نیباز احتمال دادم ندونه واسه هم ی..ولمیخواب
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 ..ازهم باز شد یصورتم بر نداشت..اخماش کم یاز رو یزدم نگاهش رو لحظه ا یمدت که حرف م متمو

 .... که نذاشترونیب ارمشیبود..خواستم ب دهیمچ دستمو هنوز چسب یول

 

 ..!کجا؟ --

 ..گهیاتاقم د-

 ..نجا؟یا یاومد دهیارسالن د یگیمگه نم --

 ..یبمون نجایهم دیباتکون دادم که حرفشو ادامه داد: پس فعال  سرمو

 ..!فهمه؟ یتو اتاقم از کجا م رمیاما آخه..خب زود م -

 

 ..!؟یعمل کن عیسر یتون یوجود چطورم نی..با ایاروم در اتاقا رو باز و بسته کن دیمتوجه نشه با نکهیواسه ا --

 

 

 ..هم بشه و بفهمه که برگشتم تو اتاقم ییود سر و صدارو پر کرده ب الیو یکه فضا یسکوت نیوسط تو ا نی..تازه ممکن بود اهیحرف نمیخب ا اره

 

 ..ییکذا یرابطه  نیاونم رو حسابه هم میدیشب کنار هم خواب هیتونه باور کنه که  یم میخواب یخودش فکر کنه ما جدا م شیاگه پ الاقل

 

 

 ..قبول کردم دیفهم دیکه د سکوتمو

 ..بخوابم؟ یچکار کنم؟..اصال چجور نجایتا صبح ا یول

 ..!بشه؟ یزیاتاق ..مگه قراره چ نیهم یکه جوابمو داد: تو دمیرو ازش پرس نایا

 

 

 ..زد یحرف م یجد ،ی..جدنیداره ا ییگشاد شد..نه بابـــا عجب رو چشمام

 

 ..!!..البد اونم رو تخت ِ تو؟نجا؟ی!..ا؟یگیم یچ یفهم یم -
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 ..دیخوابزد .. ازم فاصله گرفت..دستمو ول کرد و به پشت رو تخت  پوزخند

 

 ..داره؟ یتخت ِ من مشکل --

 ..یــــیبا تخت مشکل داره من با خودم و خودت مشکل دارم..اصل ِ کار تو یدلم گفتم: نه بابا ک تو

 

 

 ..نبود نینه ..منظورم ا -

 ..حرص نگام کرد با

 گهیاگه هر کس د یدون ی..میاریو اصول در متخت ِ من ادا  یرو دنیبعدم واسه خواب یکرد داریتو اتاقم ومنو از خواب ب ینصف شب اومد --

 ..!کردم؟ یبود چکارش م

 ..ذاشت یم یکه باهام سر ناسازگار ییشده بود مثل اون وقتا لحنش

 ..دهنمو قورت دادم اب

 

 

 ..که ستیمـ..من ..آخه درست ن-

 یدرد گرفت ول یرنجم که زخم شده بود کم..پرت شدم کنارش..ادیبازمو گرفت و به طرف خودش کش یو با خشونت ِ خاص دیجمله م رو بر و

 ..برام مهم نبود

 

 ..سر هم نکن فیبخواب انقدرم اراج ریکردم..پس بگ یم تیوگرنه حال رهیکه کارم بهت گ فیح --

 ..یکارش هم شوکه شدم و هم عصبان نیا از

 

 ..!دادم؟ شنهادیگه من بهت پ..مرهی که گ ِریجناب..کارت گ ستین فیمن اراج ی: حرفادمیشدم و تو صورتش توپ زیمخین

 

هم گارد گرفته  یدرهم روبه رو یشد..من رو دست راستم و اون رو دست چپ..با اخما خزیمیکرد..ن یبهم نگاه م قیدق یتو هم بود ول اخماش

 ..میبود

 

 ..رو ندارم یکیجر و بحث با تو  یبخواب دالرام..اصال حوصله  ریبگ --
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 ..تونم بخوابم ینم نجایمن ا یول -

 

 ..ام حرف نباشه گهی..دگمیچون من م یخواب یپرتم کرد و با حرص گفت: م باز

 

تحکم رو بشه توش حس کرد گفتم: چرا  یداشتم بلند نباشه ول یکه سع ییسرکشم رو تخت نشستم و با صدا یو اون خو یلجباز یرو از

تونم واسه  یدختر مستقلم و م هی..من ستیبا شما ن ارمیکه اختمسائل  یتو همه  یدرست..ول یسمیباشه؟!..رئ یگیکه تو م یهر چ دیبا شهیهم

 ..زورم کنه یتونه به کار یام نم ی..کسرمیبگ میخودم تصم

 

 

 ..هیاون نور کم کامال مشخص بود که تا چه حد از دستم عصب ریرو تخت نشست ..صورتش ز تیعصبان با

 ..ل زدهوا هر دو تا بازومو گرفت تو دستش و با خشم تو چشمام ز یب

 

 ..رهیوسط به من گ نی..فراموش نکن که کار تو هم ایکن یگوش م ستیامشب به حرف رئ یول--

 

 ..زنه تا به حرفاش گوش کنم یحرفا رو م نیدونستم داره ا یبود..م انیبه شا منظورش

 ..جونمون و به افتهیب طونیوسط ش نیبود کنارش بخوابمو ا نی..ترسم از ادمیترس یم یباشم ول ششیبود پ ازخدام

 ..!زم؟یتو سرم بر یچه خاک دیبار کن..اونوقت با یو باقال اریخر ب گهید

 

 

 ..ستادیدر مقابل آرشام ا شهیدونستم نم یدنده تر از منه..نم هیدونستم اون  یبدتر شد چون نم یول رونیب دمیکردم وبازومو کش لج

 

که تو اغوشش بودم پرتم کرد رو  یمحکمش حس کردم..با خشونت در حالو  یعضالن یبازوها نیبودم که خودمو ب زیباهاش در ست هنوزم

 ..رونیب امیزد تا از بغلش ب یداشت منو نگه داره و من دست وپا م یتخت..وضعمون بدتر شد ..اون سع

 

 

 ..بودم یوسط هم خنده م گرفته بود وهم حرص نیا

 ..ترف یگرفته بود چون طاقت حرف زور نداشتم..اصال تو کتم نم حرصم
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 ..رفتم تو اتاقه خودم یکاش از همون اول م یا

 ..دمیخند یکردم و فقط م یخندم..پشتم بهش بود و دستاش دور شکمم حلقه شده بود..تقال نم یکرد دارم م حس

 .. ابروشو داد باال یتا هی دنمیگردوند و با تعجب نگام کرد..با د برم

 ..گرممم شده بود یحساب نکهیازش نداشتم..مخصوصا ا یست کمکه کرده بود..منم د ییزد..واسه تقال ینفس م نفس

 

 

 ..شده بود لیلبخند پررنگ رو لبام تبد هیکه حاال به  رمیخنده م رو بگ یتونستم جلو یبود تو صورتم.. نم ختهیتار از موهام ر چند

 

 ..اروم بود و پر از تعجب صداش

 ..!؟یخند یم یبه چ --

 ..ار برم تو اتاقمدونم فقط بذ یخنده گفتم: نم با

 

 ..لحنش همچنان اروم بود یداد..ول یشگیهم یهم..نگاهه متعجبش جاشو به همون جذبه  یتو چشما میزده بود زل

 

 ..!گفت: و اگه نذارم؟ مرموز

 ..رمیم یجور هیمطمئن باش  -

 ..یبخواب نجایدردسر هم یب یتونست یم--

 ..!؟یدردسر؟!..مطمئن یب -

 ..!چطور؟--

 ..اعتماد کرد شهیرقمه به شما مردا نم چیهفقط  یچیه -

 

 ..زد و جوابمو داد پوزخند

 ..نظر رو نسبت به شماها دارم نیو در مقابل، منم هم --

 

 

 ..م ..و باز افتادم رو تخت نهیبرداشتم تا در برم که اروم دستشو زد تخت س زیخ نیواسه هم رونیخودمو از تو بغلش بکشم ب خواستم
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 ..وز باهات کار دارمکجا؟!..بمون هن --

 

 ..تو آخه یداد یریبابا من غلط کردم اصال..بذار برم عجب گ ی: ادمینال هیحالت گر به

 ..یاز دست من فرار کن یتون ینکن، نم هودهی..پس تالش بیمون یاتاق م نیامشب تو هم یچه نخوا یچه بخوا --

 

 

 ..که هست بدتر بشه ینیقلب ناارومم وضعش از ا نیزد که ا یباهام حرف نم یرنجویا ی..وللیکرد .. مثل اون اوا یکاش باهام بد رفتار م یا

 

تونم  ینم یزنم..دوست ندارم از کنارت جم بخورم ول یتو دل من چه خبره؟..دارم واسه اغوشت بال بال م یدون یاخه المصب تو چه م د

 ..که االن هستم وابسته تر بشم ینیخوام از ا یبمونم..نم ینجوریا

 ..زد یم شیکارا و حرفاش به جونم ات نیبا ا شهیفهمم و هر لحظه وضعم بدتر م یحال خودمو نم شیورنجیهم

 

 

که  یزیشد..و به اون چ یآرشام بود که برنده م نیا شهی..همامیتونم از پسش بر ب یکشش ندم چون مطمئن بودم نم نیاز ا شتریدادم ب حیترج

 ..دیرس یخواست م یم

 

 

 ....حاال ولم کنمونم  یخب م یلیخ -

 ..نهیرو از تو چشمام بب قتیخواست حق یشد..انگارم رهیچشمام خ تو

 

 ..بشه الیخ یخواد ب یانگار نم ری..نخدمیطرف خودش..تو دلم نال دیتخت که دستمو گرفت و کش یگوشه  دمی..خزرونیاغوشش اومدم ب از

 

 ..!؟یکن یچکار م -

 ..!نکارا؟یا یچ یعنیبخواب.. ریبگ اریدر ن یندارم پس بچه باز تیگفتم کار --

 ..!؟یکن یباز ولم نم گهید دمیکدوم کار آخه؟!..خبرم گرفتم خواب -

 ..نجایهم یبخواب..منته --
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 ..آآ خوب شد؟ ای..بگهیشو د الیخ ی: باشه بابا بدمیبه بالشتش و نال دمیکوب سرمو

 

 ..احساس ی..نامرد ِ بدیروم نکش یانداخت طرفم ول پتورو

 ..!؟یکه بهش احساس داشتم گفتم: پس خودت چ من یول

 ..بخواب ریبه من نداشته باش بگ ی..کارهیملحفه کاف --

 

 ..!؟ینشون بد ینمه از خودت مهربون هیخوره  یبر م ایدن یلب بهش غرغر کردم: خون آشام ِ بداخالق..به کجا ریز

 

 ..!؟یگفت یزیبهم کرده بود که برگشت وگفت: چ پشتشو

 ..ری..شب بخــــــریولبامو رو هم فشار دادم با حرص گفتم: نخبستم  چشمامو

 

 ..تا صبح نمونده یزیچ گهید یکرد یگفت: از بس مثل بچه ها لجباز یو عصب یروشو کرد طرفم ..جد دمیچشمام د یال از

 

ول کن جون ِ  دمیبخواب خواب یفتشونه م رو انداختم باال و با چشم بسته زمزمه کردم: به من چه..در ضمن من االن خوابم ..گ الیخ یب

 ..زتیعز

 

 ..کردم ینگاهش رو حس م ینیسنگ یول دمیصداشو نشن گهید

 ..برد ینم خوابــــم

 ..گذشته بود ..که چشمام تو همون حالت بسته گرم شد قهیدونم چند دق یخوردم..نم یتکونم نم یول

 ..خوابم برد یک دمینفهم نیب نیدر ا و

************************** 

 «آرشام»

 

 ..زدم که باالخره تماس گرفت یبودم..بعد از صرف صبحانه تو باغ قدم م انیتماس شا منتظر

 ..الو -

 ..میاالن تو فرودگاه میدیرس --

http://iran-paper.ir/


 

iran-paper.ir 

 ..!؟یستی!..مگه تنها نن؟یدیکه رس یچ یعنیگفتم:  یتعجب بعد از مکث کوتاه با

 

 ..دیخند بلند

 ..یشیخوشحال م یلیا خودم آوردم خرو ب ایک یچرا تنها؟!..مطمئنم بفهم --

 ..!!..حرفتو بزن؟ان؟یشا هیمنظورت چ -

 ..نجانیمقدمه گفت: دلربا و خانواده ش ا یب و

 

 

 یچکار م یفهم یم چیباشن؟..ه کایامر دی..مگه نباان؟یشا یگیم یدار یبلند گفتم: چ یاسمش اخمام جمع شد و با خشم تو گوش دنیشن با

 ..!؟یکن

 

 ..دیگوشم رس ارومتر به صداش

 ..شهی..ممطئنم نظرت عوض ممیزن یبا هم حرف م میدیصبر کن رس --

من  یالیاونا حق ندارن پاشونو تو و گمیاالن دارم بهت م نیهم انیشا نی..ببیرابطه بهت زده بودم..بهتره تمومش کن نیقبال حرفامو درا -

 ..گفتم؟ یکه چ یدیبذارن..شن

 

 

 ..و ناراحته یداد که تا چه حد عصبان صیشد تشخ یزد از لحنش م یاروم حرف م نکهیبا ا ید..ولسکوت کر دیرو که شن ادمیفر یصدا

 ..نهیقراره هرچه زودتر تو رو بب یدلربا ب یخودم..منته یالیبود ببرمشون و نیقصدمم هم --

 ..بذاره نجایغلط کرده..حق نداره پاشو ا -

 ..نمتیب یصحبت کنم..بعدا م تونم یباهات رو در رو حرف بزنم..فعال نم دیبا --

 

 

 .. انگشتام فشردم انیرو با حرص م یتماس رو قطع کرد..گوش و

 .. به همتون لعنت

 ..خواد چکار کنه یباز م ستی..معلوم نیدیمنو تو عمل انجام شده قرار م لهینقشه و ح هیکه هر بار با  انیبه تو شا لعنت

 ....کالفه بودم دمیخشونت تو موهام دست کش با
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 ..روشن کنم هیقض نیاالن با ا نیاز هم فمویتکل دیبا

 ..برگرده میحاال حاالها آرامش به زندگ ستیکه معلومه در حال حاضر قرار ن نطوریا

 

************************** 

 «دالرام»

 

 ..بود که باهاش حرف بزنم یداشتم که انجام بدم و نه کس یم سر رفته بود..نه کار حوصله

 ..حس متضاد هی.. یحت ایو  یمونیداشتم..پش یحس خاص هی..ستیتو اتاق ن دمیشدم د اردیب یوقت صبح

 

 ..دمیخواب یتو اتاقش بود که الاقل رو همون م یزیچ یکاناپه ا هیکاش  یاومدم ..ا یکوتاه م دیبودم چون نبا مونیپش

 ..بهم دست داده بود یخاص حال هیشدم  اریبودم و حاال که هوش رکردهیدو حس متضاد گ نیحال ب نیبا ا یول

 

 

پشت من  یاز کجا و چطور شبی..مخصوصا ارسالن که معلوم نبود دنهیهم تو راهرو نبود منو بب یو منگ رفتم تو اتاقم..خداروشکر کس جیگ

 ..سبز شد

 

..با دمشیزنه..از پشت پنجره د یگفت آقا داره تو باغ قدم م دمیتو سالن نبود..از خدمتکار که پرس یکس نییدست وصورتم اب زدم و رفتم پا به

 ..کرد ینگاه م لشیموبا یرفت و به صفحه  یاخم تو باغ راه م

 

 

جن جلو ادم  نهویع شهی..منظورم به ارسالن بود که همستین دایبود..باز خوبه جن بو داده سر وکله ش پ رونیهنوزم ب یم رو خوردم ول صبحونه

 ..شد یظاهر م

 

 ی نهیک ینسبت بهش نداشتم ول یاومد و نه آرشام..خودم که کال حس خوب یبود که نه من ازش خوشم مبشر  نیتو وجوده ا یچ شییخدا

 ..دیشد فهم یاز حرفا و رفتارش م نویگرده..ا یبر م شیسال پ یلیکه از ارسالن داشت انگار به خ یآرشام و خشم

 

 

 ..رونیم برفت یم دیبا ارمیتونستم طاقت ب ینم ینجوریاز جام بلند شدم..ا کالفه
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کفش اسپرت که بتونم راحت  هیموهام انداخته بودم.. یکه رو یو ساده ا دیو شال سف دیسف نیو شلوار ج یمشک یمانتو هیشدم .. حاضر

 ..بود..جلومو گرفت ستادهینگهبان اونجا ا ی..به طرف در رفتم ولدمیباهاش قدم بزنم..آرشام رو اون اطراف ند

 

 ..کجا خانم؟ --

 ..و دادماخم جوابش با

 ..کنار لطفا نیی..بفرمارونیب رمیدارم م ینیب یکجا؟..مگه نم یچ یعنی -

 ....آقا دستور ندادنشهیمتاسفانه نم --

 ..گمیبمونم؟..برو کنار بت م الیتو و ای رونیدستور بده که برم ب دیمگه اون با -

 

 ..تکون ِ کوچولو هم نخورد هیگنده ش  کلیه یزدم به بازوش ول فمیک با

 ..چه خبره اونجا؟ --

 ..بود ستادهیپشت سرم ا یجد ی..آرشام با نگاهبرگشتم

 ..ذارهیاقا نم نیا یول رونیخوام برم ب یم -

 ..؟یواسه چ رونیب --

 ..اطراف قدم بزنم نیحوصله م سر رفته..گفتم برم ا -

 ..رونیب یبر ستی..الزم نیقدم بزن یتون یتو باغ هم م --

 

 

 ..هیعصبان یزیاز چاروم نبود..انگار  لحنش

 ..اما آخه -

 ..اما و آخه نداره..برو تو --

 

 .. یافتادم رو دور لجباز باز

 ..!ام؟ یزندون نجای..مگه ارونیبرم ب دیمن با یول-

 ..پهن و مردونه ش به پشت سرش نگاه کردم یشونه ها یسرمو کج کردم واز رو نیماش یصدا دنیشن با
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 یبه طرفمون م یارسالن باشه..از همون راه سنگالخ نیبود..حدس زدم ماش دیرنگش سف یکی نیا یمدل باال ول ینایاز همون ماش یکی

 ..رونیبره ب الیاومد..انگار قصد داشت از و

 

 ..داد نییزد رو ترمز و پنجره رو پا کنارمون

 ..رسونمتون یم رونیب نیبر نیخوا ی..من؟یسادیچرا وا نجایا --

 ..عتری..پس سررون؟یب یبر یخوا یمبا خشم جوابشو داد: مگه ن آرشام

 

 ....نکنه دعواتون شده؟ه؟یجواب سوالمو هنوز نگرفتم..دالرام چرا عصبان یدونم از خداته ول یو جوابشو داد: م دیخند لکسیر ارسالن

 

..حوصله م میده با هم دعوا کنبا آرشام نگاهش کردم و گفتم: من و آرشام تا حاال نش یلجباز یاز رو ی!..ولکه؟یمرت یدلم گفتم مگه تو فضول تو

 ..رونیبرم ب دهیارشام اجازه نم یسر رفته بود ول

 ..یبد حیتوض ی..الزم نکرده واسه کس الی: برو تو ودیبهم توپ تیبا عصبان آرشام

 

 ..دادم ینشون م نطوریا یبودم..در اصل نبودم ول اروم

 ..!باشم؟ یزندون نجایا دیسفر با نیخب چرا؟!..نکنه تا اخر ا -

 

 ..یایتو هم باهام ب شمیبزنم..خوشحال م یگشت هیاطراف  نیا رمیبا لبخند رو کرد به من وگفت: اتفاقا منم دارم م ارسالن

 

دالرام حق  یو از پنجره تو صورت ارسالن داد زد: خفه شــــو ارسالن..بــرو ول نیجوابشو بدم آرشام با مشت زد رو سقف ماش نکهیاز ا قبل

 ..ینکرد میعصبان نیاز ا شتری.. راتو بکش و برو..تا بادیکجا ب چینداره با تو ه

 

..مگه اون ؟یکن یرفتار م ریاس هیذاتت همونه که هست..چرا باهاش مثل  یول یکرده باش رییبه ظاهر تغ دیبا پوزخند جوابشو داد: شا ارسالن

 ..دمبا خانما درک نکر خودتویوقت رفتار ب چی..حق داره ازاد باشه ..هست؟یادم ن

 

 

خورم همون  یبه چاک قسم م یاالن نزن نیزد: ارسالن اگه هم ادیو به صورت کامال وحشتناک سر ارسالن فر دییهم سا یآرشام دندوناشو رو و

 ..ارمیساله ارزومه به سرت ب نیرو باهات بکنم که چند یکار
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 ..دیکش یهردوشون شعله م یه بود و خشم از چشما..صورتش سرخ شد دیفهم نوی..و ارسالن اشهیاز هم تریجد یبود..حت یجد حرفاش

 

 ..بودم دهیند یعصبان نطوریقسم بخورم تا به حال ارشام رو ا حاضرم

 ..!اره؟یرفتار ارسالن رو سر من در ب یکردما..حاال نخواد تالف یغلط عجب

 

 

 ..رفت رونیب الیبه نگهبان اشاره کرد درو بازکنه و ارسالن به سرعت از و ارشام

 ..دمیمملو از خشونتش رو از پشت سر شن یبزنم به چاک که صدا یواشکیندونستم و خواستم  زیرو جا موندن

 

 ..؟یقدم بزن یخواست یکجـــا؟..صبر کن باهات کار دارم..مگه نم --

 ..دیدو یم مکه به شتاب پشت سر دمیشن یپاشو م یصدا یبرگردم و پشت سرمو نگاه کنم..ول نکهیترس پا گذاشتم به فرار بدون ا با

 

 ..سمیمجبورم کرد سر جام وا دمیدور، دوره خودم چرخ هی یشد ..وقت دهیکم اورده بودم که دستم از پشت کش نفس

 

 ..؟یولم کن مگه دزد گرفت -

 ..؟یارسالن داد لهیبود تحو یاحمق.. اون حرفا چ یدختره  یطرف یکنم با ک یم تیزد:حال داد

 ..گفتم؟..ول کن دستم شکست یمگه چ -

 ..اره؟ یباهاش باش یدوست داشت یلیبه درک..خ --

 

 ..هی.. پس بگو دردش چهه

 ..داره..ولم کن ی..اصال به تو چه ربطزارمیپست فطرتش ب ی..همونطور که از عموادیمعلومه که نه..ازش خوشم نم -

 

حق  یدسته من ریز ی..تا وقتیوحش یگربه  ی..کورخوند یباهاش باش ادیو هم خوشت م یخشم پوزخند زد و سرم داد زد: هم ازش متنفر با

 ..که؟ ی..گرفتیشرف بش یاون ب کینزد یندار
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و  غیج یفشار داد..صدا شتریامونم نداد و دستمو ب یبرداشتم طرفش ول زی..چند بار خرمی..کم مونده بود از درد دستشو گاز بگ چوندیپ دستمو

 ..دادم بلند شده بود

 

 ....ول کن دستمورمیدرمونه خودم بم یبه درد بولم کن بذار برم..بذار برم  -

 ..دمیگوشم شن خیهام درد گرفت..صداشو ب نهی..سوارید ی نهیبرد پشتم ..چسبوندم س دستمو

 

 ی..خانواده ندار؟یپول ی..ب؟یضی..مره؟ی..درد تو چ؟یدون یاز درد م ی..اصال تو چ؟یوحش یگربه  یدار ید آخه تو چه درد --

 ..؟یش لعنت؟..هــــــان؟..کدوم

 

 

مادر که  هی..هیدرست و حساب یخانواده  هی..نداشتن هی..درد منه خاک بر سر ندارناسیتو چشمام حلقه بست..با درد داد زدم: اره درد من ا اشک

مثل  ییرادمایم که گ: اگه درد نداشتدمیکش غیخودمو دارم..........ج یایش باال سرم باشه..منم درد دارم..بدبخت هیپدر که سا هیبشه محرم رازم..

 ..افتادم ینم یو منصور انیتو و شا

 

 

 ..کرده بود..با خشونت برم گردوند..اخماش وحشتناک در هم بود و فکش از زور خشم منقبض شده بود سیصورتمو خ اشک

 ..ـــدی؟بایدی..فهمینتحمل ک دیبا ی..ول؟یکش یعذاب م یاره؟..دار یمن افتاد ریکه گ ی: ناراحتدیکش ادیو فر سمیخ یزد تو چشما زل

 ..زد..خشم صورتشو پر کرده بود پوزخند

 

درد نا  هیدرده.. نمیکه واسه داشتنه تو حاضره هر کار بکنه..اره ا انیمثل شا یکی..یافتیاز من بدتر م یکی ریگ یاز دست من خالص بش --

 ..گم؟یم یکه چ تهی..حالیکه دلت خواست بگ یچو هر  یکه حاال جلوم قد علم کن دمی..بهت حق مخالفت نمیعالج..تو انتخابتو کرد

 

 ..یگیم یدونم چ یبه دروغ بگم که م دی..اگه حرفاتو نفهمم بایخودمو بزنم به نفهم دیگفتم: اگه بفهممم با هیگر با

 نیمنو به ا تونینتقانونه لع نی..همنیریم شیو با قانونه خودتون پ نیریگ یم میتصم گرانید یکه برا نیشماها هست نیبوده..ا نیهم شهیهم

 ..روز انداخت

 هیبدبخت،  هی..برادره نامردم وجود خواهرشو انکار کنه و انگار نه انگار افتهیبه اون روز ب رتمیغ یکثافت باعث شد مادرم دق کنه و پدر ب انیشا

 ..زنه یداره بال بال م ایدن نیگوشه از ا
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همه گرگ باشه و  نیا نیدختر ب هیآسونه  یرسوندم اونم با چنگ و دندون..تو فک کرد نجایادامه دادم: خودمو به ا غیهام به حالت ج هیگر نیب

ودم نزنم؟..انگار که  نمیبب یخودم تو هر گورستون یرو به رو گرانید یکه نگاهها هیراحت نیبه هم یبمونه؟..فک کرد یدست نخورده باق

 ..دم؟یند

 هیشد؟..به خدا منم ادمم..حق دارم  یپاش به خونمون باز نم انیخورد اگه شا یر مب ایدن نیا یکنم..به کجا یادم زندگ نیحق دارم ع منم

 ..ـــزاری..بزارمی..بزارمیمتنفرم..از اون کثافت ب انینفس راحت بکشم..از شا

 

 

م..صورتمو با دستام زانو زد نیو رو زم رونیب دمیرفت..دستمو از تو دستش کش یم لیو صدام هر لحظه تحل دیلرز یها م از زور هق هق م شونه

 ..کردم هیپوشوندم و گر

 

 نیا ی..چرا همه اشینشده بود..برادرم و مهربون دهیبه رخم کش شیرتیغ یکه هنوز ب یچشمام بود..پدرم وقت یمعصوم مادرم جلو یچهره  هنوز

 ..شبه دود شدن رفتن هوا؟!..چرا؟ هیخوب و مهربون  ینگاهها

 

 

که  یینداشت چون اشکا ریتاث یکردم ول یدستمال در اوردم..داشتم اشکامو پاک م هیمانتوم  بیاال و از تو جب دمیکش موینیبود..ب ستادهیا جلوم

 ..کرد یجاشونو پر م عیشد سر یم یاز چشمام جار

 

 

 ..گرفته و بم به گوشم خورد صداش

 ..سایپاشو وا --

 ..سایبلندتر تکرار کرد: گفتم وا ینخوردم که کم تکون

 

 ..نگاش نکردم..خواستم برم تو که دستمو گرفت یول ستادمیاهاش جر وبحث کنم..اروم انداشتم ب حوصله

 ..رون؟یب یبر یخواست یمگه نم --

 ..خوام ینم گهیبود گفتم: د دایکه بغض درش کامال پ ییصدا با

 ..خوام باهات حرف بزنم ی..میایبا من ب دیبا یول --
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 ...کرد یبهم ثابت م نویبود و نگاهش ا یجد شهیمثل هماز اشک نگاهش کردم..صورتش  یپشت پرده ا از

 ..!؟یبگ یخوا یم یچ -

 

 ..ول کرد دستمو

 ....منتظرم نیتو ماش ایب یاب به صورتت بزن سرحال که شد هی --

 ..قرار داشت نگیکه پارک یپشتشو بهم کرد و رفت پشت باغ..درست قسمت بعدم

 ..بلند شد شیزنگ اس ام اس گوش ی..صدامیزد یدوم حرف نمک چیکرد..ه یم یو اون رانندگ میبود نیماش تو

 ..تو هم دیتوش نوشته بود که با حرص پرتش کرد جلو و اخماشو کش یدونم چ ینگاه بهش انداخت و نم هی

 

 ..کردم کالفه ست..نگاهش سرگردون بود حس

 هیتک نیماش یو آرنجشو به پنجره  دیکش برد و با حرص دکمه ش رو زد..بعدم کالفه تو موهاش دست نیبه طرف ضبط ماش دستشو

 ..تو خودش بود یداد..حساب

 

 

 (ییشهاب بخارا - ریآهنگ تقد)

 

 عاشقت نمی شه دلم

 

 همیشه امروز ، دور اسمت خط کشیدم برای

 همه بدی و خوبی ، دیگه از تو دل بریدم با

 

 برام فقط یه خوابی که تو چشمام خونه داره تو

 م فایده ندارهاون قصه کهنه که برا تویی

 

 عاشقت نمی شه ، اینو خوب بدون همیشه دلم

 من از آهن و سنگم ولی تو از جنس شیشه که
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 یم دادیدرش ب یدیغم و ناام یداشت ول جانیحال که ه نیاهنگ در ع نیکرد؟..ا یگوش م نیکننده و غمگ وسیما یآهنگا شهیهم چرا

 ..آهنگا داشت نجوریاز ا ویآرش هی شهیکرد..انگار هم

 

 

 ما با هم یکی نیست ، ما زمین و آسمونیم راه

 از دلم جدا شو ، نمی شه با هم بمونیم برو

 

 با خاطره ی خوش از من خسته جدا شو برو

 تقدیر من و تو ، گریه بسه ، بی صدا شو اینه

 

 عاشقت نمی شه ، اینو خوب بدون همیشه دلم

 من از آهن و سنگم ولی تو از جنس شیشه که

 

 

 ..کرد یم ینگاه کردم..اخماش تو هم بود..با سرعت رانندگصورتش  به

 ..دید یارشام رو م یفقط صورت گرفته و در همونحال عصب نگام

 .. ستیکه حواسش به اطراف ن دمید یکه تو خودش فرو رفته..م دمید یم

 ..شد یم شتریهر لحظه ب سرعتش

 

 

 همیشه امروز ، دور اسمت خط کشیدم برای

 ، دیگه از تو دل بریدم همه بدی و خوبی با

 

 برام فقط یه خوابی که تو چشمام خونه داره تو

 اون قصه ی کهنه که برام فایده نداره تویی
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 عاشقت نمی شه ، اینو خوب بدون همیشه دلم

 من از آهن و سنگم ولی تو از جنس شیشه که

 

 ..؟یدیگوش م نیغمگ یبه آهنگا شهی: همدمیتفاوت باشم و پرس یب نتونستم

 ..؟یپرس یاخم جوابمو داد: چرا م با

 ..خونه یم نیکال غمگ ایخونه  یم ییدرمورد جدا ای دمیاهنگ شن هی نتیآخه هر وقت از ضبط ماش-

 

 

رفت..منم پشت  نییاونجا بود که ازش پا یبیسراش هی..میشد ادهیبود ..پ ایکرد در یگوشه نگه داشت..سمت چپم تا چشم کار م هینداد.. جوابمو

 ..فتادمسرش راه ا

 

 ..بود اینگاهش به در یول ستادیصخره ا هی یتوجه به من قدم برداشت..رو به رو یب

 ..قدم به جلو برداشتم و کنارش قرار گرفتم..به صورت گرفته و ناراحتش نگاه کردم..اره ناراحت بود هی..ستادمیسرش ا پشت

 ..نمیو نافذش بب اهیس یتونستم تو چشما هیحسم نسبت بهش چ دمیفهم یکه از وقت ینشسته بود..غم یشگیعمق چشماش همون غم هم تو

 

 

گه گاه مردم از  یخلوت بود..ول یو نگاهشو به من دوخت..اطرافمون تا حدود دی..در همون حال تو موهاش دست کش دیکش قیعم نفس

 ..کردن ینگاه م ایشدن و با لبخند به در یکنارمون رد م

 

 ..یو چشماتو بست ی..تحمل کردیو دم نزد یدید ینامرد یگی..میدیدرد کش تیتو زندگ یگیتو م _ آرشام

 

 ..کرد مکث

 ..یبشنو دیخوام حرف بزنم..و تو با یحاال من م ی..ولدمی..منم شنیامروز حرفاتو زد --

 ..شد رهیخ اینگاش کردم که چشم ازم گرفت و به در منتظر

 

 شیکه راز رو پ یاون کس دیاز د یارزش..ول یکوچک و ب ایتونه بزرگ باشه و  یه مراز ک هیراز.. هیدارن.. شونیاسرار تو زندگ یسر هیهمه  --

 نیهم دی..گستاخ و محکم..شاییپروا ی..بیکن یو ازاد هم عمل م یکن ی..ازاد فکر میهست یارزش ِ..تو دختر ازاد نیباالتر یخودش داره دارا
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 نکهی..ایتو دلت داشته باش یراز دهی..نگاهت و رفتارت به ظاهر نشون نمکه ذاتا تو وجودت هست یکنه..رفتار یدر تو جلب توجه م یژگیو

 ..در ظاهره زیهمه چ ی..ولیجزو اسرارت نگه دار یحت ای یکن یرو..مخف تیگوشه از زندگ هی یبخوا

 

 

 ..محو گفته هاش شده بودم یحساب یخواد بگه ول یم یدونستم چ یکرد..نم یکوتاه سکوت

 دمیبمونه تا بتونه هدفت رو مشخص کنه..شا دیبمونه..با دیبا ینباشه ول یخوا ی..جاشون تو اعماق قلبته..مستین یحرفا گفتن یبعض --

 ..اهدافتو

 

 ..کرد نگام

 ..!ان؟یشا یدالرام؟!..نابود هیهدفت چ --

نشوند تو هم  اهیده ت رو به روز سهمونطور که اون تو و خانوا یخوا ی..میریازش انتقام بگ یخوا یدهان باز نگاهش کردم..که ادامه داد: م با

 ..!نه؟ی..هدفت همیاریهمون بال رو به سرش ب

 

 ..یگیم یدار یفهمم چ یمن کنان همراه با تعجب گفتم: من..مـ..ن نم من

 ..زد وسرشو تکون داد پوزخند

 ..داستیچشمات پ ی..درکشون تویفهم یحرفامو م یهمه  نباری..ایفهم یم --

 

 ..انداختم ریز سرمو

 ..درسته؟ نهی..رازت همیریحقتو بگ یخوا یتو م --

 ..زده گفتم: رازم؟!..اما من رتیکردم و ح نگاهش

 

ش هم  جهیکرده و از نت یبا تو وخانواده ت چه باز انیدونستم شا ی..و مینفرت دار انیتا چه حد از شا دمیفهم یحرفاتو زد یوقت--

تو قبول  ی..ولیکرد یم نکارویا دیگرفتن انتقام با یچون برا یکن یبده قبول م شنهادیبهت پ انیبار آخر شا یبرا یکردم وقت یباخبرم..فکر م

 یدار نیو هراس از ا شهیم شتریب انینفرتت داره نسبت به شا نمیب یهر لحظه م ی..ولیبه گرفتن حقت فکر کن ستی..حدس زدم قرار نینکرد

نگاه رو  نیتو سرته..چون ا یفهمم که چ یکنه و..م یم رییاهت به وضوح تغ..نگیکن یوحشت م ادیبکشه..اسمش که م شیکه اون حرف تو رو پ

 ..نگاه کامال اشنام نی..با ادمیقبال د
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رو تو  راتییتغ یسر هیتهران  میبرگرد ی..وقتیبکن یخوا یهرکار که م یداشت ادامه داد: ازاد ایکه چشم به در یمحزون در حال یبا لحن و

 یازاد زندگ یخواست ی..مدهیکه هر کار بخواد انجام م یهست یکرد..دختر ازاد یدست من کار م ریکه ز یستین یمدالرا گهی..دینیب یم تیزندگ

 ..رمیگ یجلوتو نم منمو  یکن

 

 ..کرد نگام

 ..ی..ولیکن یخودت انتخاب م رتویمس--

 ..کرد مکث

 ..دهیاز تو داره عذابش م شتریرابر بدرد که..صد ب هیدرد ناعالج داره.. هیهست که مراقبت باشه.. چون اونم  یکی --

 

 

 ..نیو رفت طرف ماش دیدوخت ..وبعد هم راهشو کش ایآخرشو به در نگاه

 ..رمیبگ انیخوام انتقام خانواده م رو از شا یم نکهیبود..ا دهیذهن درهم و برهم ..پس فهم هیمن موندم و  و

 ..که دنبال انتقام باشه یس مشابهه منو داشته باشه..کستونه از تو چشمام بخونه که خودشم ح یم یرو تنها کس نیا یول

 ..کنارم بود شهیفرهاد که هم یبفهمه..حت نویکس تا به االن نتونسته ا چیمطمئن بودم ه وگرنه

 

 

 ..فکر فرو رفتم به

 (..دهیبش ماز تو داره عذا شتریدرد که..صد برابر ب هیدرد ناعالج داره.. هیهست که مراقبت باشه.. چون اونم  یکی --)

 

 ..!؟یچ ی!..برا؟یاز ک یشد..پس آرشام هم دنبال انتقامه!!..ول یکه با انتقام هم درمان نم یناعالج..درد درد

 ..!افته؟یباعث شده آرشام به فکر انتقام ب یروز انداخته؟!..چ نیبه ا یمرد ِ مغرور و سرسخت رو چ نیچقدر دوست داشتم بدونم ا ایخدا

 

 

 ..دنبالش بودم برسم شهیکه هم یتونم به هدف ی!..مازادم! میبرگشت گفت

 ..!!..چرا؟ستم؟یچرا خوشحال ن یول

 

 

http://iran-paper.ir/


 

iran-paper.ir 

 ..سرشو بلند کرد یداده بود..نشستم کنارش که به اروم هی..دستاش رو فرمون بود و سرشو تک نیکنار ماش رفتم

 ..روشن کرد نوینگام کنه ماش نکهیا وبدون

 

 ..دیچرخ یم ابونایهدف تو خ ی..بمینزد یکدوم حرف چیبرگشت ه ریمس تو

 ..آرشام و حرفاش بود ریکه ذهنم درگ یمن

 ..آرشام که و

*********************** 

 «آرشام»

 

 ..ها و ..تکرار و تکرار و تکرار شی..باز همون تشویهمون حس لعنت باز

 ..خالص بشم؟ یرگیروغ و تد نهمهیکه از ا رسهیم یروز هی.. اصال رسم؟یبه آرامش م یخواد تموم بشه؟..ک یم یک پس

 

طرفم..منم  ادیبود..و نفر نهم..خودش م یباز نی ا ِیاصل یداره..نفر نهم و..دهم..نفر دهم که مهره  ی..تمومش به اون دو نفر بستگشهیتموم م یول

 ..گشتم رو از نو گرفتم یکه داشتم ازش بر م یمیدونم چطور ازش استقبال کنم..تصم یم

 

 

 ..شدم و به طرفشون رفتم..نگهبان هراسان نگاهم کرد ادهی.. پدمیر کمال تعجب دلربا رو کنار ارسالن دبردم تو.. د نویماش

 

 ..دیهست انی..ارسالن خان گفتن شما در جررمیتقص یآقا من ب --

 ..: فقط خفه شو و برو سر کارتدمیلب غر ریز

 ..چـ..چشم آقا--

 

 

 ..طرف بود نیداده بود و نگاهش ا هیتک نیو به دالرام نگاه کردم که متعجب به ماش برگشتم

 

 ..نجاستیا یک نیبب _ ارسالن

 ..یشگیو جذابش..با همون درخشش ِ هم یشد..نگاه عسل دهیبه سمت دلربا کش نگاهم
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 ..که رو لباش بود دستشو به طرفم دراز کرد یطرفم اومد و با لبخند کوچک به

 ..بودم دارتیسالم آرشام..مشتاق د --

 

 .. که ی..غروریشگینکرده بود.با همون غرور هم یرییهم تغ صداش

 ..بمونه دیخودش اومده .....با یحاال که با پا ی..ولادیکه ب نخواستم

 ..تو دستم گرفتم و فشردم دستشو

 

 ..مهمونم ناخونده باشه ادیخوشم نم یدون یکردم م یفکر م -

 ..دمرها کردم..لبخندش رو حفظ کرد..به طرف ساختمون حرکت کر دستشو

 ..یهنوزم همون آرشام --

در خودش داشت نگاهم کرد و با لبخند نشست..همزمان  شهیکه هم ییباینشستم..با همون غرور خاص و ز یصندل یسالن شدم و رو وارد

 ..ارسالن هم وارد شد

 

 ..نیرگفتن دا یبرا یادیز یبهتره..حتما حرفا نیبه کارام برسم..فکر کنم تنها باش رمیم گهیخب خب من د --

 ..زد : روز خوش یشانیاشاره ش رو به پ انگشت

 

 ..در سالن نگاه کردم به

 ..بزنه که خدمتکار رو صدا زدم یدهان باز کرد تا حرف دلربا

 ..بله آقا --

 ..داخل ادیدالرام تو باغ ِ..صداش بزن بگو ب -

 ..چشم آقا --

 

 

 ..یچه استقبال گرم دنتیهمه مدت اومدم د نیرو باال انداخت و گفت:بعد از اابروش  یتا کیبهش انداختم که  یرفتن خدمتکار نگاه کوتاه با

 ..؟یخسته نشد یکنواختیهمه  نی..دلربا از ایشگیهمون توقعاته هم --

 ......خسته؟!..آرشام تو --
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 ..داد..مغرورانه نگاهم کرد هیتک یصندل یبه پشت قینفس عم کی با

 ..یکرد رییلحاظ تغ نیاز ا--

 ..ینکرد رییغتو ت یول--

 

 ..زد لبخند

 ........که نهیهم یدونم..واسه  یآره م--

 ..سالم--

 ..به دلربا انداخت و کنارم نشست یبود.. به طرفم امد..نگاه کوتاه ستادهیدر ا یشد..جلو دهیما به سمت دالرام کش یهر دو نگاهه

 

 ..!؟یکن ینم یرو معرف شونیبه او انداخت و رو به من گفت: ا یموشکوفانه نگاه دلربا

 

 ..کردم نگاهش

 .. کمهیاز دوستانه نزد یکیدالرام..--

 ..انداخت..پنجه هاش رو در هم فشرد ریرو ز سرش

 ..به دلربا نگاه کرد و لبخند زد و

************************* 

 «دالرام»

 

 ..!دختر منو دوستش خطاب کرد؟ نیا یسوال داشت که چرا جلو یبهم دست داد..برام جا یگفت دوستشم نه معشوقش حال بد یوقت

 ..!دوست؟ هی!..نه؟یب یچشم م نیمنو به هم یعنی

 ..!کرد؟ یرفتار م یا گهیارسالن جور د یچرا جلو پس

 

 

 ..اومد یجذابش م یغرور نگام کرد..واقعا هم اسمش به چهره  یاز رو یاسمش دلرباست با لبخند دمیدختر که بعد فهم اون

 ..دهیدرشت و کش یکم ،یعسل یشدم..چشما قیصورتش دق تو

 ..خورد عمل کرده باشه..پوست برنز و براق یکه بهش م یکیو کوچ یقلم ینیو ب ینسبتا گوشت یلبا
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باشه جذاب  بایز نکهیاز ا شترینبود..چهره ش ب ظیغل ششیگذاشته بود..آرا رونیبلوند رنگ کرده که قسمت جلو رو کامال از شال ب یموها

 ..بود..جذاب و لوند

 

 

 ..جدا؟!..چه جالب..خوشبختم --

 ..لب گفتم: منم خوشبختم ریزور سرمو تکون دادم و ز به

 ..!شتر؟یب نیاز ا ی: بدبختدمیتو دلم نال یول

 

 

 ..!..؟ایساده  یدوست هی --

 ..که زد رسما داغونم کرد یآرشام با حرف و

 ..ساده یدوست هیفقط  --

 

 

گفتم  یخودم م شیبودم که پ دهیاز دستاش د یاز نگاهش و حرارت ییمدت گرما نید خردم کرد..اداد..نامر یجواب دلربا رو م یمدت جد تموم

 ..رو سرم آوار کرد امویدن یکه به دلربا داد همه  یجواب نیحاال با ا ینسبت بهم داره..ول یحتما حس متقابل

 

 ..گامو روش نگه دارم و از همون نگاهه گله مند دستمو بخونهن دمیترس یتو پاهام نبود تا از جام بلند شم..م یجون ینداشتم بمونم ول دوست

 ..راه سقوط کنم و رسوا بشم نیفلج ب یادما نیپاشم و ع دمیترس یم

 

دادم  حیپنهون کردم..ترج ییکه رو قلبم نشسته بود رو پشت همون لبخند کذا یو زخم دمیهردوشون لبخند پاش یدرد به رو یاز رو نیبنابرا

 ..شنونده باشمسکوت کنم و فقط 

 

 ..!ه؟یدختر ک نیبودم بدونم ا کنجکاو

 ..!من معشوقه شم؟ گهیبهش نم هیکه آرشام مثل بق هیک

 

 ..دایکه اطرافمون بودن و مخصوصا..ش ییکنه..با کسا یفرق م هیدختر با بق نیکردم ا یحس م یدر ظاهر همه ش دروغه..ول نهایا درسته
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 ..وخشک آرشام کرد یجد یوجذابش رو معطوف چهره  یگاه عسلپا انداخت و ن یبا غرور پا رو دلربا

 هیگرفته بود ما هم  یمهمون انیبرگشتم..پروازمون با ارسالن همزمان شد..اون شب که شا کایکه همراه خانواده م از آمر ستین یادیمدت ز --

متاسفانه نتونستم  یول امیب شیر داشت به مهمون..ارسالن اصرامیداد بیاقوام و اشناها ترت دنیبه مناسبت ورودمون و د یجشن خودمون

 ..کنم یراض ودموخ یمهمونا

 ..شرکت و کارخونه وقتمو گرفته بود یمدت هم کارا نی..اشیک یگفت اومد انیشا یول دنتید امیخواستم ب نکهیا تا

 ..استقبال کردم شنهادیپ نیاز ا نمیتو رو بب نکهی..منم فقط محضه خاطره امیکن شیسفرهمراه نیکرد تو ا شنهادیبه بابام پ انیشا

 ..نمتیامروز بب نیصبر نکردم تا فردا،خواستم هم گهی..دمیشد که ما هم اومد نیا

 

 

 ..خوشحالم یهنوزم مثل اونوقتا هست نمیب یم نکهیآرشام و گفت: از ا یزل زد تو چشما ی خاص ِیفتگیبا ش و

 ..؟یشد که برگشت یچ--

 ..دلربا کمرنگ شد لبخند

 ..و..مخصوصا تو تنگ شده بود نجای..دلم واسه امیهم استقبال کرد ینداشت..پدر عزم برگشت کرده بود که من و مام یخاص لیدل --

 ..لباش یلبخند کج نشوند گوشه  هی آرشام

 ..؟یگرد یجالبه.. بر م--

 

 چیمعلومه ه میمدت که نبود نیاماده نبود..ا یول خودمون یالیو میبر میبه کارم ادامه بدم..خواست نجایخوام هم ینه..قصد برگشت ندارم..م --

 ..نکرده یدگیکس بهش رس

 ..دوست دارم شتریرو ب نجایا یندارم..منته ی..من که حرفمیاون باش یالیتو و میهست شیمدت که ک نیکرد ا شنهادیپ انیشا

 ..من پر از خاطره ست یبود..برا یی..واقعا چه روزامیبمون نجایا یداد یم شنهادیکه پ ینفر تو بود نیاول شیک میاومد یاونوقتا که م ادمهی

 

 

 ..داد رونیظاهر زد و نفسش رو آه مانند ب یاز رو یلبخند و

 ..یلوند ی..رفتارش سبکسرانه نبود..نگاهش مملو از غرور بود و حرکاتش از رونیمیباهم صم یلیبود خ معلوم
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 یدوستانه نگام نم ایزد  ینگاهش به من با خصومت نبود..به روم لبخند نم نکهیکرد..مهمتر از اون ا یمزه رفتار نم یجلف و ب دایش مثل

 ....انگار نه انگار که دوست آرشاممیکرد..کامال معمول

 

 ..کلفتشم گهیکنه نم یگفت..خوبه باز منو دوست خودش خطاب م یم نویخودش که ا الاقل

م بشه و  فتهیخواستم ش یخواستم اونو عاشق خودم کنم..م ی..مستیناحساس  یکردم آرشام نسبت به من ب یاحمق بودم که فکر م چقدر

 ..افتهیمن به تپش ب یکنم قلبش فقط برا یکار

 ..دیکش یدرست عکس تموم تصوراتم رو به رخم م ینگاه سرد و لحن جد نیا یول

 

 

 ..بکشم شیرو پ مینبودم خاطرات قد لیوقت هم ما چیگذشته ها همه شون گذشتن و تموم شدن..و ه _ آرشام

 یروزامو به شب م نمتیروز برگردم و باز بب هی نکهیا دیسال به ام 5 نیا یکه تو گمیکردم ..واقعا م یمن با اون خاطرات تا به االن زندگ یول --

 ..رسوندم

 

 ..تونم باهات تنها صحبت کنم؟ یانداخت رو به آرشام گفت: م یبه من نگاه کوتاه و

 

 ..نبره میبه حال درون یکه پدر خودمو در اوردم تا از حالت صورت و لرزش نامحسوسه دستام پ یبه من نگاه کرد..به من آرشام

 

 ..این رونیهم ب گهی..بگو دالرام برو تو اتاقت و خبر مرگت دیتون یاره م بگو

 ..کنم یرو خدا آرشام بهم بگو برو..دارم دق م تو

 

 یدرد ِ ب نیقبال عاشق هم بودن..البد االنم هستن..خودمم به هم نایا تهشو خوندم اخواد بگه..خرفت که نبودم، ت یم ایزدم دلربا چ یم حدس

ِ  یدونم چه مرض یدرمون گرفتارم م .. 

 

 ..تو باغ میشد و گفت: بر رهیجذاب دلربا خ ی..تو چشماستادیبلند شد و ا یصندل یاز رو آرشام

سراب...آره همه ش سراب بود..من عاشقش بودم..هنوزم  هیخرابه.. هی.شده. بیتخر یو ارزو ایمشت رو هیدوشون که رفتن من موندم و  هر

 ..آرشام یهستم..ول
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من کمتر عکس  یها یدر برابر گستاخ نکهیرفتار آرشام گرمتر از سابق شده؟..ا نکهیگفت؟!..ا یبهم دروغ م یحس لعنت نیتموم مدت ا یعنی

 ..دهینشون م تیشد حساس یم کمینزد یدر مقابل ارسالن وقت نکهیو ا شهیزنه محوم م یباهام حرف م یوقت نکهی..اده؟یالعمل نشون م

 

 ..کوتاه؟ یول نیریخوابه ش هی..بگم تمومش توهم بود؟..؟یببندم؟..بگم چ نایا یهمه  یچشممو به رو یعنی

 

ادم؟..چرا تموم مدت خودمو به د یالک دیکنم؟..چرا به خودم ام یخودم م ی فتهیکردم دارم آرشام رو ش یانقدر احمق بودم که فکر م چرا

 ..بوده؟ ایبپرم و هراسون بفهمم که همه ش رو نطوریتلنگر از طرف آرشام ا هیخواب زدم که حاال با 

 

که برات مونده بود  یا مهینصفه ن دی..هرکار خواست باهات کرد..عقایعروسک تو دستاش بود نیهمه وقت ع نیتو سرت کنن دالرام که ا خاک

 ..یباد داد و تو چشماتو بست مرد به نیرو هم

 

 ..یچون عاشقش بود یمحرم خودت دونست اونو

 ....چرا؟؟ی..چرا لعنت؟یدرصد به خودت و غرورت بها نداد هیکنه؟..چرا  یباهات باز یگذاشت یعاشقش یدیمنگوال تا فهم نیع چرا

 

 

مجسمه  نیع یزدن من رو همون صندل یحرف م اطیتموم مدت که اونا داشتن تو ح دمیشد و نفهم سیصورتم از اشک خ یک دمینفهم

 ..رفته بود رونینگاهه کوتاه به من ب هی یحت ایارشام بدون توجه و  شیپ ی قهیکردم که چند دق یخشک شده بودم و به در بسته نگاه م

 

 

شکنه و بفهمم که تموم مدت تو موقعش باعث شد قلبم ب یکه با ورده ب هیکرد؟..ک یخراب م اهامویبود که داشت رو یبود؟..ک یدختر ک نیا

 ..کردم؟ یم ریتوهماته خودم س

 

 

خواد؟..چون  ی..چون آرشام تو رو نمش؟یریبگ دیو ند یسرپوش رو عشقت بذار یخوا یخوام که عقب بکشم؟..دالرام م یهمه م نیبا ا یول

 ....اشتباه نکردمدمیلربا د..عشق رو تو نگاهه دره؟یبره بم دیبرگشته؟..چون دلربا اومده و دالرام با شیمیعشق قد

 

هم بوده باشه  یکدورت نشونی..اگه بادیکوتاه نم یدر مقابل کس یاسون نی..دالرام دلشو زد حاال دلربا رو تو مشتش داره..وگرنه ارشام به هماره

 ..مطمئنم دلربا بلده چطور رفعش کنه
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 ..و نگاشون کنم نمیعلف هرز کنار بش هیبزنه..و من هم مثل  وندیرو به هم پ نشونیب یبرگشته..برگشته که رشته  نمی..واسه هماره

 

 رونینتونستم و ناخواسته قدم هام رو به طرف ب یبرداشتم و اشکامو پاک کردم..خواستم برم تو اتاقم ول زیم یاز رو یبرگ دستمال کاغذ هی

 ..برداشتم

 

 ..کنم؟ یخودمو داغون م یخودیاونجا نبودن..اصال به درک..چرا ب یول

چپ دور تا دور باغچه رو سنگ کار کرده بودن که رفتم و روش نشستم..زانوهامو جمع کردم تو شکمم و چونه م رو گذاشتم روش..زل  متس

 ..تو فکر بودم قیو عم نیزده بودم به زم

 ..مع شدارسالن حواسم ج یصدا دنیکردم که با شن یفکر م امیتو همون حالت بودم و داشتم به بدبخت قهیدونم چند دق ینم

 

 

 ..؟یغم بغل گرفت یزانو --

 ..دیکم داشتم..لولو سرخرمنم از راه رس نوی..همایب د

 

 ..واسه خودم تنها باشم؟ قهیغم بغل نگرفتم..اجازه ندارم چند دق یگرفته گفتم: زانو یتو هم با صدا دمیکش اخمامو

 

 ..افتادم یرفتم م یم گهیکم د هیبرم چون  شترینتونستم ب یقب ولع دمیخودمو کش یکم نشست ..کم یاومد کنارم با فاصله  ییکمال پررو در

 ..دهیجواب م ییصدبرابر بهتر از تنها یسنگ صبور داشته باش هی نکهیا یاوقات خوبه..منته یگاه ییتنها --

 

 ..سبزش رو تو چشمام دوخت نگاه

 ..سنگ صبورت شمینه؟..امتحان کن..من م یگیم--

..دختر میدستاشو برد باال و با لبخند گفت: باشه بابا تسل میعقب که به حالت تسل دمیت..با پرخاش دستمو کشبلند شم که مچمو گرف خواستم

 ..چته؟

 

 ..بلند شم که با حرفش در جا خشکم زد خواستم

 ..ستین یزیتو وآرشام چ نیدونم ب یدالرام؟..منکه م هیفرارت از چ --

 ..!؟یکن ینکار مو ا ینیب یرابطه رو م نی!..چرا ا؟یدون یم یچ-
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 ..دونم بهم دروغ نگفته یبهم گفت..و م زویهمه چ انیچون قبولش برام سخته که آرشام دوباره بخواد عاشق بشه..در ضمن شا --

 

 

 ..ختیجدا از جمالته آخرش قسمت اول حرفش بدجور ذهنمو بهم ر یزده نگاهش کردم..ول رتیح

 ..که..آرشام دوباره یتو..تو گفت-

 ..نگاشون کن --

 

آرشام حلقه کرده بود..داشت لبخند  یزدن و دلربا دستشو دور بازو یقدم م ردرختایبا دست به رو به رو اشاره کرد..که آرشام و دلربا کنارهم ز و

 ....اروم بودشهینه مثل هم ی ول ِیجد دمیزد و آرشام هم از حالت صورتش فهم یم

 

 ..خب..اونا-

 میهمراه خانواده ش مق کایتو امر لیتحص یو ادامه  یشغل تیدلربا به خاطر موقع شیسال پ 5نم هستن..اونا عاشقه هم بودن..و البته اال --

کردم و گه  یم یخودش رو گرفته بود..کاراشونو خودم انجام دادم..چون اونجا زندگ میدلربا تصم یول رهیشد..آرشام خواست جلوش رو بگ کایامر

 ..داشتم تیی..با امورش هم آشنارانیاومدم ا یگاه م

 

 ..!چطور..چطور با هم آشنا شدن؟ -

ها دلربا  یمهمون نیاز هم یکیتو  قیطر نیشد و از ا یمحسوب م انیشا یمیاز دوستان صم یکیبود..پدر دلربا  ییاشنا نیا یواسطه  انیشا--

تونست آرشام رو جذب خودش کنه..آرشام همراه بود  یحال با لوند نیکه در ع یداشت..با غرور ی..دلربا اخالق خاصدنید گرویو آرشام همد

 ..ه فرق داشتیهم با بق

 ..مکث کرد

به وضوح مشخص بود رفتارش  یکرد ول یم یبا نفرت به اونها زندگ شهیکرد..هم یداخل ادم حسابشون م یداد و نه حت یاون نه به زنها بها م--

 ..ست هیبا دلربا جدا از بق

 

 

 زونهیاو نطوری..اونا عاشقه هَمَن..هنوزم هستن..وگرنه انهیدونستم هم یداشتم دروغ نبود..م هیقض نیکه نسبت به ا یحدسم درست بود..حس پس

 ..شدن یهم نم

کرد..اره  یمدت آرشام با من نرمتر رفتار م نی ا ِ هیچون اسمامون به هم شب دیبرد..شا نیذره ناز و عشوه کدورتاشون رو از ب هیچه زود با  دلربا

 ..نهیحتما هم
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 ..نهیکه با سر انگشت گرفتمش و صورتمو برگردوندم تا ارسالن نب افتهیبود از چشمم ب کیقطره اشک نزد هیانداختم.. ریز وسرم

 

دلربا رو با خودم  نیهم ی..برادمیرس نیقیبگه..شک داشتم که امروز به  زوی..امروز مجبورش کردم همه چستیدور ن نجایاز ا انیشا یالیو --

 رییبفهمم که ارشام هنوز همون آرشام ِ و تغ قیطر نیخواستم از ا یو هم من م نهیر داشت که هر چه زودتر آرشام رو بباوردم..هم اون اصرا

 ..هنکرد

 

 

 یبودم تا همه شونو خال تیموقع هیسوخت..اشک توش پر شده بود و دنبال  ی..چشمام مدیلرز یگرفته بود و چونه م بدجور م بغضم

 ..نهینب سمویخ یدم تا چشماکنم..صورتمو برگردونده بو

 

 ..فرد قدرتمنده هی یسالگ 30..تو سن دهیکه خواسته رس یآرشام جذابه..به هر چ --

 

 

 ..ارهیبه زبون م یجمالت رو با حرص و نفرت خاص نیحس کردم تموم ا و

 ..نکنم هیخودمو کنترل کردم که گر یلی..خرمیخودمو بگ یتونستم جلو ینم گهید

 

اونطرف کنار دلربا  یظیآرشام با اخم غل دمیولم نکرد..سرمو که بلند کردم د ی..تقال کردم ولسمیو گرفت..مجبورم کرد وابرم که دستم پاشدم

 ..کنه یو ما رو نگاه م ستادهیا

 ..کنم از دستت نامرد ی..دارم دق میکش یمنو م یبه تو که دار لعنت

 

 

 ..!دالرام چت شده؟!..دستت چرا انقدر سرد ِ؟ --

 ..کرد یآرشام برگشتم طرف ارسالن..دستمو گرفته بود ول نم یبه صورت عصبان توجه یب

 ..هم بهت گفته؟ یا گهید زیچ انیشا ی..ولستین یزیما چ نیب یدی: فهمدمیتوپ بهش

 

 

 ..شم از دستش خالص یجور هیسرم خواستم حرفو عوض کنم..تا بلکن  رینه..خ ایزده  یماه بهش حرف 1 نیبدونم در مورد ا خواستمیم
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 ..ست؟ین نطوری..ارترهیقصر آرشام که چشمگ ی..ول؟یقصرش بش یملکه  یلبخند کج گفت: که قراره به زود هینگام کرد وبا  یجور خاص هی

 

 هیکه من فقط وفقط  یدون یهم م نویحتما ا یدون یم زویندارم..حاال که همه چ یحرص جوابشو دادم: من با آرشام و قصرش کار با

تو معشوقه ش خطاب کرده رو برو از خودش بپرس..به  یچرا منو جلو نکهیسفر همراهش اومدم..ا نیتکار مخصوصش که تو اخدمتکارم..خدم

 هی..همتون از  ینه اون عـوض یخرم کن یتون یپست فطرتت کور خونده که دستش به من برسه..نه تو م یعمواون  ینداره..ول یمن ربط

 ..نیقماش

 

 

 ..نبود نطوریا یحد رو عموش حساس ِ..ول نیتا ا یعنیزد.. یم یچشماش به سرخ یدیطرف خودش..سف دیکش بازمو گرفت و تیعصبان با

 

..پس چرا به من فکر ستی..آرشام که باهات نیکن یتو برام فرق م یندارم..ول انیبه شا ی..من کاررونیب یزیر یاز دهنت م یدار یبفهم چ --

 ..؟یکن ینم

 ..به من چه؟ یبکنم..حرف حق تا بوده تلخ بوده..طاقتشو ندار یادیز یغلطا نیاز اولم کن..من غلط بکنم بخوام -

 

 ..  آرشام ِیسفت و عضالن ی نهیو برگشتم تا دستش روم بلند نشده بزنم به چاک که صورتم محکم خورد تو س رونیب دمیحرص دستمو کش با

 ..جور شد ینجوری..بهونه ش هم ارونیب ختنیر یم دیبا یجور هیه ..از درد اشک تو چشمام نشست..بهتر ..باالخردمیمحکم چسب دماغمو

 

 ..: لعنت به همتوندمیهمون حال به جفتشون توپ در

 ..خواستم از کنارش رد شم که نذاشت و

 

 ..ارسالن؟ یگفت یبهش م یچ --

بهم  نیدار یزاحمتون شد تا ازت بپرسه چموقع الو درکردن ِ تو و دلربا م ی..مگه کسقیبود رف یپوزخند زد ..با نفرت گفت: خصوص ارسالن

 ..؟یپرس یم نویا یدیدفعه سر رس هیکه تو هم  نیگیم

 

 ..دمت گرم تو دلم بهش گفتم هی یبودم ول یاز دست ارسالن حرص نکهیا با

 .. دفقط اخماش تو هم بو شهیمثل هم ی..ولهیحرف ارسالن چ نیعکس العملش در مقابله ا نمیبه ارشام دوختم تا بب نگاهمو

 ..دمیبگه که امونش ندادم و به طرف ساختمون دو یزیچ هیکرد و خواست  نگام
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 ..دیچرخ ینشسته بود و نگاه کنجکاوش رو آرشام و ارسالن م یدرختا رو صندل ریهمونجا ز دلربا

 

 

 ..خودمو نگرفتم و ازته دل زار زدم یجلو گهیکنم..در اتاقو قفل کردم و افتادم روتخت..د هیپر بود..دوست داشتم گر یتو اتاقم..دلم حساب رفتم

 ..برمال شد یراحت نیبه هم زیکه همه چ یکردم در صورت یم یجهت داشتم نقش باز یو ب خودیتموم مدت ب نکهیحماقته خودم..به ا به

 ..ارزش نداره یزیمن پش یبرا گهید یارشام مهم باشه ول یبرا دیشا لشیدل

 یم نیآهنگ غمگ هیضبط تو اتاق داشتم و االن  هیکاش  ینمونم تمومش کاذب بود...ا اینارش بمونم ک نکهینه..ا ایمعشوقه ش باشم  نکهیا

 ..زدم یکردم و ضجه م یذاشتم گوش م

 

شد..با تموم  یم هیبغض رو دلم داشتم تخل یکردم..خود به خود هرچ یم یخال نیغمگ یناراحت بودم خودمو با آهنگا یزیوقت از چ هر

 ..رونیب ختمیر یشد عقده هامم م یم ریام سرازکه از چشم ییاشکا

 

 

دونه برام مهم  یم زویارشام بفهمه ارسالن همه چ نکهیکرده بودم..ا رشیخودمو درگ خودیو من ب دیفهم زویهمه چ یراحت نیبه هم ارسالن

عوض شده چون دلربا رو  مشیتصم دونست هم البد یدونست که به دلربا گفت من فقط دوستشم..اگه نم یخواد چکار کنه..حتما م یم ستین

 ..دهید

 ..افتاده ادشینگاه باز  هیکه سالهاست عاشقشه..معلومه هنوزم عشقشون رو فراموش نکرده که با  یکس

 

 

 ..همن شیپ مای..به قول خودش مثل قدنجایا انی..حتما با پدر و مادرش م؟یبمونه چ نجایچکار کنم؟..اگه دلربا خواست ا دیبا حاال

 ..ندازن؟یعاشقونه شون باشم که به هم م یتو سرم کنم؟..صبح تا شب شاهده نگاهها یه کم شانس چه خاکمن اونوقت

 یزندگ کایسال هم آمر 5به باد دادم اون که  نمویخودمو داشتم دل و د دهیکه عقا یام مغرور باشه جذابه..از همه مهمتر عاشقه..من یهر چ دلربا

 ..کرده البد

 

 شونیخوام شاهد باشم..شاهد عشقباز یرو ندارم که برم..نم یی..چکار کنم؟..اگه بمونه چکار کنم؟..جاگمیم ونی..دارم هذشمیم وونهیدارم د ایخدا

 ..خوام عذاب بکشم یو نگاههاشون به هم..نم
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 نکهیبدتر ازا گهی..د!ن؟یبدتر از ا گهینشستم..د اهیبه خاک س ینجوریآه ِ فرهاد چه زود دامنمو گرفت..دسته رد به عشقش زدم و ا ایخدا

 ..بدترم هست؟ نیباختم؟..شکستم و نابود شدم؟..مگه از ا زمویغرورم..عشقم..قلبم..همه چ

 ..به حال بعدش یوا مینجوری..االن که اولشه ادهیدرد زجرم م نیدردام؟..ا ی هیاز سر عشق نشست رو بق گهیدرد د هیدرد داشتم که  کم

 

 

 ..دوستت ندارم گهیبگه د دیآرشام اونو نخواد..شا دیشا اصال

 ..زد ی..اصال باهاش حرفم نمرهیبازوشو بگ یاونجور ذاشتیخواستش که نم یدالرام؟..خب اگه نم یشد احمق

 ..دونم..من که شانس ندارم یگردونه..من م یاب خوردن..احساسشو برم نیکنه..ع یدلربا رفعش م یازش گله داشته باشه ول دیشا

 

 

 ..کجا رو دارم؟ ینمونم..ول نجایتونستم ا یم رو داشتم ییجا هیکاش  یا

 یقبول نم یول هی..اون منتظر جواب مثبته..من گفتم جوابم منفده؟یچه فا یبود..دوست داشتم باهاش حرف بزنم..ول شمیکا ش فرهاد پ یا

 ..کنه

 ..شمیپ ادیب خواستم یزدم و ازش م یراحت بهش زنگ م الیتا االن با خ دیکش ینم شیکاش حرف از عالقه ش پ یا

 ..حاال یکردم مثل برادرمه ول یرو جز اون ندارم..تموم مدت فک م یچکار کنم؟..کس یدونم خودخواهم..ول ی..مهیدونم نامرد یم

 

 

 ..تهران ازادم میحرف آرشام افتادم که گفت برگرد ادی

 ..دور؟ انداختت یچطور یدیدالرام د یآ ی..آششهیخواد چکار؟..دلربا جونش پ یمنو م گهید اره

 

شدم عاشقش  یم بیترغ رمیبگ دیعشقشو ند نکهیا یشد..به جا یشد که بهتر نم یشد..بدتر م یکنم نم رونشیکردم از ذهنم ب یکار م هر

 ..بهش تالش کنم دنیرس یبمونم وبرا

 

گرفت که  یحرصم م یارش آرد ک رهیکنم و بعدشم طرف م یفراموشت م گهیخوره م یم یبه توق یتا تق یعاشقه ول یکی دمید یتا م شهیهم

 ..!شد عشق؟ نمیکنم..د آخه ا زشیر زیدوست داشتم با دستام طرفو ر

 

 ..کردم آرشامم دلربا رو دوست داره یفکر م نکهیزدم..به خاطر ا یقسمته خودم شده بود..داشتم جا م حاال

 ..رمیبگ میونستم تصمت ینه..بعد م ایخواد  یمطمئن بشم آرشام هم اونو م دیشدم..با یمطمئن م دیبا یول
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 ..هیتو دست وپاش که فک کنه خبر رمیمثل سابق زرت و زرت نم گهی..دشمیو اروم م نیاون موقع سنگ تا

 

سنگ ِ  یبره..ول ی اب با خودش نم ِانیوقت جر چیرو ه نی)سنگ ِ سنگ گفتیضرب المثل بود ..م یخدا امرزدشیقول مامانم که خدا ب به

 ..کنه( یاب حرکت م انیو با جر شهیم کنده کیموج کوچ هیسبک با 

 

 ..نتونه حرکتم بده یموج چیکه ه ینیاون سنگ ِ سنگ شمیم منم

 ..شم مونی..وگرنه ممکنه بعدها پشزنمیجا نم یالک

 ..مونم یم

 ..رمیرو بگ ممیمطمئن بشم و بتونم تصم تا

 

************************** 

 «آرشام»

 

 ..؟یعوض یبهش گفت یچ-

 ..هی.خصوصــــگفتم که .--

 ..؟یگفت یبهش م یداشت ینکن، بگو چ یعصبان نیاز ا شتریارسالن منو ب -

 ..بهم گفته زویهمه چ انی..شا؟یکن یم یباز لمیچرا ف گهیدونستم..د یکه م یهر چ --

 

 ..کنم یم نکارویکه ا یدون ی..مدمیدودمانتو به باد م ی: زر نزن ارسالن ..بفهمم پاتو کج گذاشتدمیش رو چسب قهی

 

همه هارت و پورت واسه  نیا گهیکه برگشته د تیمیخودت..عشق قد یلنگه  میکینباشه منم  یآرشام؟..هر چ یترسون یم یرو دار یک --

 ..ه؟یچ

 

 .. پست فطرتت ی..هم تو وهم اون عمونیخوب تو گوشاتون فرو کن نویمن تموم شده ست..بهتره ا یدلربا برا ی هیقض -

 

 ..زد پوزخند
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 ..!جدا؟--

 ..دلربا اشاره کرد به

 ..شتیبره عاشقت بود..االنم با همون حس برگشته پ رانیخواست از ا ینباشه وقت ی..هر چادیبه نظر نم نطوریا یول --

 

 ..من فقط دالرامه ی..در ضمن االن معشوقه ستمیاون آرشام ن گهیبه درک..من د -

 .. بهم گفته زویهمه چ انیشا گمی..بهت مگمیدارم م یمن چ ستین تیتو انگار حال --

منه..چه  یدالرام معشوقه  ینه..ول ای یخبر دار یزیکه از چ ستیشرفت دهنش چفت وبس نداره..برام مهم ن یب یاون عمو دونستمیاز اول م -

 ..که؟ تهی..حال یدار یو حد خودتو نگه م یکش یکرده باشم، چه از حاال به بعد..پس دورشو خط م شیبه تو معرف یاز وقت

 

و  یلوند نیعاشق به ا هی یدونه..وقت یدلربا رو هم م ی هی..قضستیمعشوقه ت ن گهیدالرامه که اون م ی..اصل ِ کارقیمطمئن نباش رف ادیز --

..ازش خواستم به من فکر کنه..الاقل من در حال حاضر تنهام..مثل تو عاشق دل ؟یخوا یم یدالرام رو واسه چ گهید یکنارت دار یخوشگل

 ..ندارم مرخسته کنا

 ..باشه که سال هاست دنبالشم یدالرام همون دیهمراه با پوزخند ادامه داد: شا و

 

 

 .. دیتو صورتش زدم ..چرخ یهوا مشت محکم یب تیفرط عصبان از

 .. سگا یم جلوشده ت رو بنداز کهیت کهیشرف..بگو تا ت یب یبگو چه گ..... خورد گهیبار د هیبه نعره بود گفتم: هیشک شب یکه ب ییبا صدا و

 

ش رو ازاد کنه..امونش ندادم و  قهیکرد  یدستش و چسبوندمش به درخت..تقال م ریخودش اومد خواست بهم حمله کنه که محکم زدم ز به

 .. مشت دوم رو هم زدم اونطرف صورتش

 

فهم  ریحاال..ش نی..از همیکش یماره؟..دور دالرامو خط  یبکن یخواست یتا هر غلط نمیش یبازم ساکت م شیمثل چند سال پ یفکر کرد-

 ..شد؟

 

 ..میشد زیلبم پاره بشه..با هم گالو یکه ناغافل تو صورتم زد باعث شد گوشه  یدستم..مشت ریز زد

 

 ....اون ازاده هر کار بخواد بکنهیواسه ش خط و نشون بکش یکه بخوا ستیدالرام مال تو ن --

 ..ینگاهه چپ بهش بنداز یمنه حق ندار شهیپ ی..تا وقتکثافت ینه واسه انتخاب کردنه تو یآزاد هست ول -
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ارسالن داغ شده بود..تو  یمن هم از وسط جر خورده بود..طرف راست صورتم از ضربه  ی قهی..لباسش پاره شده بود و نیکردم رو زم پرتش

 ..لبش خون آلود بود یخورد و گوشه  یبه چشم م ی صورتش کبود ِیجا یجا

 ..دی..به لبش دست کشبلند شد نیزم یرو از

 

 

 ..ماستیضرب شصتت هنوزم مثل قد یازت بزرگترم ول نکهیبا ا --

 هی..اگه یبش کشینزد یارسالن..حق ندار گمی: واسه بار اخر دارم بهت مدمیکش ادیصورتش گرفتم وفر یجلو دکنانیاشاره م رو تهد انگشت

واسه ش گذاشتم کنار، وقتش که شد  شیبگو محضه دهن لق انینذارم..به شا خورم زنده ت یقسم م یمزاحمش شد نمیبب گهیبار د هیبار..فقط 

 ....چون بدجور به خونت تشنه میکن یچشمام گورتو گم م یو از جلو یریمن م یالیامروز از و نیضمن هم در..دمیم لشیتحو

 

 ..و به طرف ساختمون رفتم دمیاز سر نفرت به صورت سرخ شده از خشمش پاش ینگاه و

 ..!به جونه هم؟ نیسگ و گربه افتاد نیشده؟!..چرا ع یم چآرشا --

 ..کرد یم ییاز قبل خودنما شتریصورت نگرانش نگاه کردم..درخشش چشماش ب به

 

 ..تونه برسونتت یم رهی..ارسالن داره مستین یزیچ -

 ..لبم..از دستش گرفتماورد و گذاشت رو  رونیب فشیاز ک یدی..مظلومانه نگاهم کرد..دستمال سفستادمیگرفت..ا بازومو

 

 ..زدم؟ یکردم؟..حرف یآرشام من کار --

 ..که حوصله ندارم ینیب ینــه ..م-

 

 ..زد لبخند

 ..ننتی..پدر و مادرم مشتاقن ببرون؟یب میامشب شام بر--

 ..حرفا رو ندارم نی..فعال وقت گردش و انجایا انیب توننیاگر مشتاقن م -

 

 ..کمرنگ شد لبخندش

 ..قرار داشته و هنوزم داره تیکارت تو اولو شهی.همکنم. یدرکت م--
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 ..ینگ نویبودم تو ا دواریام -

 ..کالمم برد یبه معن یلحن تندم پ از

 

 ..گفتم که منو ببخش --

 ..؟یو گفتم چ -

 ..شهیهست..به خدا هست تو بخواه م ی..ولستیواسه جبران ن یفرصت یگفت --

 ..شهینم -

 ..؟یآرشام.. دوستم دار --

 

 ..انداخت ریاز جانب من نگرفت و مغموم سرش رو ز ی..جوابشهیتر از هم یبودم..جد یرو به چشماش دوختم..جد ممیمستق ههنگا

 

 ..بذار جبران کنم یکنم ول ینم شی..معنذارمینم یچیه یسکوتت رو پا -

جبران  یخوا یرو م ی..اصال چ؟ین کنجبرا یخوا یم یدیبه چه ام ستین یوسط هست..وقت نیا یزیحاضره جبران کنه که بدونه چ یکس -

 ..؟یکن

 

 ..کرد بغض

وقت  چیکه رهات کردم..بهم ه یکرد یم دایبهم احساس پ یدونم..اشتباه کردم..داشت یهست..م نمونیب یزیچ هیبذار بهت ثابت کنم که  --

خوام فرصت جبران  یکه بهت دارم م یعشق به خاطر ی..ولستمیکه اهل التماس ن یدون ینگاهت رو هنوز فراموش نکردم آرشام..م یول ینگفت

 ..خواهش بکنم هیخواستم ازت  ی..منیهم یا..بریرو بهم بد

 

 ..شنوم یم-

 ..مجاور یالیکه..و نجای..البته ام؟یباش نجایمدت ا هیهمراه خانواده م  یدیاجازه م --

 ..بشه؟ یکه چ -

 ..؟ینیبدب زیبشه آرشام..چرا به همه چ ی خاص ِزیچ ستیقرار ن --

 

 ....فقط به عنوان مهمون؟یدیاون ادامه داد: اجازه م یکردم ول سکوت
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 ..زدم پوزخند

 ..!؟یمهمون؟!..مطمئن --

 

 ..زد لبخند

 ..گرفتم برگردم میتصم یفرصتو دادم..از وقت نیاره، مطمئنم..من به خودم ا--

 ..کنم رشیمو درگذهن خودینبوده که بخوام ب یزی..چون از اول چدمیبه خودم نم یمن فرصت یول -

 ..بوده آرشام..قبول کن که بوده --

 

 ..اخم نگاهش کردم با

 ....پس تمومش کن ستمیا یرو که بزنم تا اخر سرش م ی..حرفیرس ینم ییحرفا به جا نیبس کن دلربا..با ا -

 

 ..نگام کرد محزون

 ..؟یدی..حاال اجازه میتو بخوا ی..اصال هر چیتو بگ یباشه..هر چ--

 ..که تند گفت: گفتم که فقط به عنوان مهمون..باشه؟ کردم نگاهش

 

 ..حس کنه نطوریخواستم اون ا ینداشتم..ول دیترد

 ..انگشتاشو در هم گره زد و زل زد تو چشمام یلوند با

 ..لبخند زد یتکان دادم که با خوشحال یبه اروم سرمو

 

 ..شنیخوشحال م یلیحتما خ ی..بابا و مامیمرس یوا --

 ..ودستشو برام تکان دادعقب رفت  عقب

 ..یپس فعال با--

 

 

 ..تا با نگاهم بدرقه ش کنم ستادمی..نابرگشتم
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..دستشو مشت کرد و نگاه دیکش شهیبه ش یبود..انگشتش رو به نرم ستادهیاتاقش افتاد..پشت پنجره ا یرو به باال گرفتم..نگاهم به پنجره  سرمو

 ..جره نبودپشت پن گهیو ارومش رو از من گرفت..د یخاکستر

 

 ..بمیو طبق عادت دستامو بردم تو ج دمیکش قیدوختم..نفس عم نییبه پا نگاهمو

من  شیدالرام پ نکهیچکار کنم..مطمئن بودم احساس خطر کرده..ا انیدونستم با شا یکنده شد..م نجایداخل..باالخره شر ارسالن هم از ا رفتم

 ..ناختمشش یهمه مدت کامال م نیبعد از ا گهیموندگار بشه..د

 ..دادم یانجام م یکار هی دیبا دنیرس نیقیبه  یزده بودم که..برا ییحدسا هی انیرفتار شا نیا از

 ..بود دهیهنوز زمانش نرس یول

************************* 

 ..گفتن داره یبرا یادیز یزدم..مطمئنا حرفا یباهاش حرف م دیساعت گذشته بود..با چند

 ..تخت نشست یمن هراسان رو ی رمنتظرهیبود که با حضور غ دهی..رو تختش دراز کشدمیرو کش رهیدر بزنم دستگ نکهیا بدون

 ..بستم ..به طرفش رفتم درو

 

 یلیخ یاول تعجب کرد ول یدر وهله  دنمیشد..با د یم دهیلبم بود به وضوح د یکه گوشه  یکیزخم کوچ یجا یرو عوض کرده بودم ول لباسم

 ..م نگاهم کردزود به خودش اومد و با اخ

 

 ..کرد یخاص چهره ش رو پر م یتیحال معصوم نیدر ع ی..ولدیرس یتر از حد معمول به نظر م رهیحالت ت نیدر ا شیخاکستر یچشما

 

ِ  نیسرتو ع یواسه چ -- .. 

 ..نشد جادیهم تو حالت صورتش ا یرییتغ یول دیاز جانب من ند یکرد..عکس العمل مکث

 

 ..رونیکنم برو ب یواهش م..خنجا؟یا یاومد یواسه چ --

 ..بود..با اخم نگاهش کردم یلحنم جد شهیکه به خودش گرفته بود رو تخت نشستم..مثل هم یتوجه به حالت پرخاشگرانه ا یب

 

 ..؟یگفت یم یداشت یبه ارسالن چ-

 ..به شما ربط داره؟ یول دیببخش --

 ..درد یاز رو نباریش رو با خشونت تو دستم فشردم..اخماش جمع تر شد..ا چونه
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 ..؟یگفت یبهش چ دمیپرسم درست جوابمو بده..پرس یازت سوال م یوقت -

 ..رهاش نکردم یگذاشت رو دستم..ول دستشو

 

 ..یلعنت یول کن ..خردش کرد --

 ..؟ی..گرفتیطرف یکنم با ک یم تیحال یبر یاب ریز یبخوا -

 

 ..تکون داد..ولش کردم سرشو

 ..شنوم یبگو، م-

 ..بهش گفته بود..اونم بهم گفت خبر داره من خدمتکارتم زویهمه چ ی عوض ِانینگفتم..اون شا یچیدونست..من ه یرو م یخودش همه چ --

 

 ..داره دیتاک ییجورا کیکردم رو قسمت اخر حرفش  حس

 ..دیخشم درون چشمانم به عقب خز دنیبود و اون با د یشدم..نگاهم عصب کینزد بهش

 

 ..داد، اره؟ شنهادیبهت پ --

 ..فهمم ی!..منظورتو نم؟یچ--

 ..اره؟..جوابه منو بده یداد باهاش باش شنهادیزدم: اون کثافت بهت پ داد

 

 

 ..دیلرز یصداش م یداد..زانوهاش رو تو شکم جمع کرد..هنوز هم گستاخ بود..ول هیتخت تک یباال به

 ..نه شما شهیارسالن به من مربوط م شنهادیپ--

 ..سمت خودم دمشی..با خشونت کشدیکش غیو فشار دادم..ج زدم..مچ دستشو گرفتم پوزخند

 ..ی: ول کن دستمو عوضدیکش غیج

 

 یم ریکردم ذهنشو درگ دیباز هم روش تاک یباخبره ول زیدونم که از همه چ یاالن م نکهی..ایمن یخفه شو..به ارسالن گفتم تو معشوقه  --

 ..؟یدیدور..فهم شونیزیر یاالن م نیرو از هم یودت بافتواسه خ ایرو یبشه..پس هر چ کتیکنه..گفتم حق نداره نزد
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 ..زد پوزخند

وسط..هه معشوقه؟!..در  یو پامو بکش یخرم کن یتون یباش که باز م الیخ نیباش..تازه از دستت راحت شدم..به هم الیخ نیاِ..نه بابا..به هم--

 ..جناب دهیجواب نم یو گرم ی..دو تا دوتا؟..سرد؟یگیم یچ گهیبرگشته د متونیحال حاضر که عشق قد

 

 ..نداره یموضوعه دلربا به تو ربط -

 ..رونیبرو ب ینداره..حاال که جوابتو گرفت یموضوعه ارسالن هم به تو ربط --

 

 ..هاشو گرفتم و با خشم تکونش دادم..چشماش از ترس گشاد شده بود شونه

 نیاز ا شتری..پس بیشی..تا من نخوام خالص نم رهی..تو هنوزم کارت به من گیرو بشناس تتیحاال موقع نیاحمق..بهتره از هم یدختره  نیبب --

 ..بشم ینذار عصبان

 

 ..پروا داد زد یب

اونم  یباهام بکن یتا هر کار خواست نجایانقدر پپه ام بتمرگم ا ی..فک کرد؟یکن یباهام باز یتون یهنوزم م ی..فک کردیبرو به درک لعنت -

 ..اره؟ ره،یت گکارم به نکهیواسه خاطره ا

هر کار خواستم  گهید انی شا ِشیپ رمیخودم م یبا پا یکن دمیتهد ی..اگه چپ و راست بخواستیخبرا ن نیاز ا نجایا ،یاومد یرو عوض کوچه

 ..نداره یکس ربط چیبکنمم به ه

 

 

ند کردم..صورتشو با دست پوشوند و از بلندش رو تو مشت گرفتم وسرشو بل یکه تو صورتش خوابوندم پرت شد رو تخت..با خشم موها یلیس با

 ..دیکش غیته دل ج

 

 ادیسگم باال ب یاون رو یدون یکنم..دالرام خودت م یباهات چکار م نیرو بازم بزن اونوقت بب یکه زد یاون زِر گهیبار د هیزدم : فقط  ادیفر

 ..نکن و بتمرگ سر جات یباز نه زنده ت معلوم بشه نه مرده ت..پس با اعصابه من ارمیبه سرت م یی..بالشهیم یچ

 

 

 ..دیلرز یتو چشمام نگاه کرد..صداش م هیگر با

مرده ندارم..من  هی..بدبخت، االنم کم از ست؟ین الممیخ نیکنم ع یم مویاالن دارم راحت زندگ یاالن حالم خوبه؟..فک کرد یفک کرد --

 ..ره..زدن ندارهکردن ندا دیمتحرک که تهد یمرده  هیوقته که نابود شدم.. یلیمردم..خ
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 ..اونوقت باورت بشه که دالرام مرده..خرد شده دی..شاافتمیتحرک هم ب نیخالصم کن..بذار از ا ایبکش..ب ایب

من  یجا یکشم..هر ک یچرخم..فقط خوبه هنوز دارم نفس م یکردن..واسه استفاده بردن.. دست به دست م یشده واسه باز لهیوس هی دالرام

 ..کشت یبود صد دفعه خودشو م

 

 ....تو..ارسالنی..منصورانیبا هق هق ادامه داد: شا و

جونه من  مهیخواد..همه دنبال هوا و هوسشونن..همه چشم دوختن به جسمه ن یکس منو به خاطر خودم نم چی..هنیهم یتون لنگه  همه

 ..رونیب ادیم م نهیکه از س هیته مونده نفس نیونگاشون به ا

 ..میازش ببر یحال هی یدم ِ اخر نیبدبخت هست پس بذار ا شینجوریهم نکهی..ادهیداره جون م نکهیا گنیم

 میسر و کله ت تو زندگ یاز کدوم جهنم دره ا سیکنه..تو که معلوم ن یم رشیس نیشب باهام باشه هم هیچشمش دنبال جسمه منه و  انیشا

 ..پاشو برقص االید ِ  یگیو بهم م یزن یساز م هی قهیشده و دم به دق دایپ

 ..یازاد یبرو هر یگیبرده که بهش م هی..معشوقه..دوست دختر..دوست..اخرشم دمتکارخ

و  ی..انگار نه انگار منم ادمم..عقده هات رو تَلَنبار کردیکن ینگاه م یواسه سرگرم لهیوس هی م..مثل تو که به زنا به چشم  َیادمه عُقده ا هی منم

 ..یکن یم شونیخال چارهیسرمنه ب یدار

دختر خر  هی یخودت گفت شی..پست؟ین میحال یعنیهمه وقت دهنم باز نشده و ساکت موندم  نیا ینگم؟..فک کرد یچیدم نزنم؟..ه یدار توقع

 ..برم یتونم ازش استفاده م یو نفهم به پستم خورده پس تا م

 ..داده؟ شنهادیه چرا ارسالن بهم پ..ک؟یکه چ یرو سرم هوار شد یکشم اومد ینفس راحت م هیو دارم  دهیفهم زویکه ارسالن همه چ حاال

 

 

 

 ..شدم شیخاکستر یوقت بود که موهاشو رها کرده بودم ومحو چشما یلیغرق ِ اشک بود..خ صورتش

 ..که رعد وبرق چشماش درخشش اونا رو صد چندان کرده بود رهیت یتو صورتم بود ..خاکستر هیهمراه با گر نگاهش

 ..بود یحرکت نداشتم..نگاهش طوفان قدرت

 

 

 ..دیلرز یبست ودوباره بازکرد..صداش از زور بغض م چشماشو

..حق دارم سرنوشتمو رمیبگ میخودم تصم یتونم برا یتعهد دادم؟!..من ازادم..م یمن شوهر دارم؟!..نامزد دارم؟!..دوست پسر دارم؟!..به کس --

 ..خودم انتخاب کنم
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ماه رو  1 نی..پس بهتره مدت زمان امیبرگرد ستیوقت قرار ن چیانگار ه ینبال هدفم..ولتونم برم د یتهران ازادم..م میبرگشت یبهم گفت ایدر کنار

 ..بهتر عتریخوام هدفمو جلو بندازم..هرچه سر ی..مانیشا یالیبرم و خوامی..من میجلو بنداز

 

 ..!؟یگیم یچ یفهم یم -

 شنهادشویپ نکهی..به محض ِ اشهیجور م تشیروزا موقع نیهم یول ستیدونم االن وقتش ن یفهمم..هر چه زودتر برم اونجا بهتره..م یآره م--

 ..رسم و هم تو به یهم من به هدفم م ینجوریکنم..ا یتکرار کرد قبول م

 

 

 ..چونه ش و سرشو بلند کردم ریانداخت...انگشت اشاره م رو بردم ز ریکرد..سرشو ز سکوت

 ..جمله ت رو ادامه بده-

 

 افتهیباهام سر لج ب دایمثل ش نمیباشم..دوست ندارم ا نجایمنم ا ستیدرست ن شتیعشقت دوباره برگشته پ..فقط حاال که ستی..مهم نیچیه --

 ..کنه رمیو تحق

 ..کنه یفرق م دایتا اسمون با ش نیاخالقا نداره..رفتارش زم نیدلربا از ا -

 ...برم بهترهبمونم. نجایخوام ا یبازم نم یبفهمم..ول نویمشخصه..تو همون نگاهه اول تونستم ا--

 

 

 ..کرد یکه دالرام فکر م ینه اون یخشم بود ول ینبودم..حرکاتم از رو یعصبان یول دیتو دست گرفتم..ترس بازوهاشو

 ..یبر نجایازا یتو حق ندار یول --

 

 ..ستمیو در حال حاضر من هنوز رئ میهست شی..هنوز تو کیتون یتعجب نگام کرد که ادامه دادم: تا من نخوام نم با

 

 ..رو نداشت یشگی..اون ارامش همستیاروم ن گهی گرفته و محزونش رو تو چشمام دوخت..حس کردم د ِنگاه

 

 ..هی..پس وجودم اضافستمیخدمتکارتونم ن گهیخودتون د ینداره..طبق گفته ها ییجا نجایدلربا اومده..دالرام ا یول --

 ..ستمیمن هنوز رئ یول یستیبه تو داره دالرام؟..اره خدمتکارم ن یدلربا چه ربط -
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 ..اون همه اشک لبخند زد ونهیم

 ..یستین سمیشما هم رئ گهیپس د ستمی..اگه خدمتکارت ن؟یگفت یچ یدیخودت فهم --

 

 ..دمیرو تو چشماش د یشگیلحظه همون ارامش هم هی یبرا

 ..هستم..تو فقط بگو چشم-

 ..!شه؟یمثل هم--

 ..شهیمثل هم-

 ....گفته باشمستایها ن یریاون تو بماز  گهید یریتو بم نیا یول --

 

 ..رو گفتم..برگشتمو نگاهش کردم رهیتخت بلند شدم..به طرف در رفتم..دستگ یرو از

 ..یبرام پر از معنا بود..ول شیخاکستر یچشما

 ..یدونستم باهام حرف داره ول یچشمها مونده بودم..م نیکردن ا یمعن تو

 ..رو بفهمم شونیتونستم معن ینم

 ..ام مبهم بودبر هنوز

 

************************ 

 ..شرکت رو گرفتم ی شماره

 

 ..ن؟ییشما سیرئ یالو..اقا--

 ..چه خبر؟-

 ..زدم لیکه براتون م یی..جز هموناستین یقربان..خبر خاص یچیه --

است به اوضاع ِ شرکت باشه..چشم و حو نیهفته..بنابرا 1 دیمونم..شا یم شیک یشتریجوابش رو فرستادم،نشونه شرکا بده..در ضمن من مدت ب-

 ..یگوشه من در حال حاضر تو هست

 ..چشم قربان..خاطرتون جمع باشه --

************************** 

 «دالرام»
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 ..زد یپرسه م نطرفیخب..دلربا صبح تا شب ا یمجاور ساکن شدن..ول یالیروزه که تو و 3و خانواده ش  دلربا

 یگوشت تو روغن ِ داغ جلز و ولز م نیرفت تو اتاق آرشام..منم ع یشد و م یرد م الیخ یب یکرد ..ول یم کیبا من سالم و عل یگاه

 ..سوختم یکردم..بدجور داشتم م

 

 

 ..برد یاومد..بدجور دل م یدلربا..چقدرم کاراش به اسمش م یها یشاهد مکالماتشون هم بودم و از همه بدتر دلبر یکه گاه مخصوصا

 

 ..زد یکرد و باهاش حرف م یهم بودن اخم نم شیپ یکنه..الاقل وقت ینرمتر از سابق باهاش رفتار م کردم ارشام یم حس

 ایخبرا نبود.. نیکرد..نه از ا یم دایکه ش ییها یریگ ایحیدونم ب یزرت و زرت ببوسن همو و چه م نکهیبود..نه ا زونشیهم دلربا او قهیبه دق دم

 ..بودن رونیب قهیدم به دق ایهم  یبه شونه زدن اونم شونه  یداشتن تو باغ قدم م

 

که آرشام در مقابل از  یپر از مهرش به آرشام..و نرمش یدلربا و نگاها یاتاقم شاهدشون بودم..شاهد مکالماته عاشقانه  یهم از پشت پنجره  من

 ..داد یخودش نشون م

 

 

 ..رفتم یو تهش از حال م هیگر ریزدم ز یفرستادم..از ته دل م ینشستم رو تختم وبه بخت خودم لعنت م یم یگاه

 

 

اروم  ینجوریا دیبخورم..شا یزیخواستم چ یبا خودم لج کرده بودم..نم یشب بود..گرسنه م بود ول 10..ساعت کهیهوا تار دمیکه شدم د داریب

 ..اروم جون بدم راحت شم

خوام اون  یم نمیبب گهید یکیرو بکنه..قلبمو بشکنه وعشقمو با معامله  نیکه بخواد باهام ا یرو نخواستم..زندگ یکوفت یزندگ نی..انخواستم

 ..و بُن نباشه خیاز ب یزندگ

 

 

رو پر کرده  الیدلربا و یخنده  یبودن که تا االن صدا الیهنوز برنگشتن؟!..اره خب اگه تو و یعنیرفتن.. رونیب الیبودم که با هم از و دهید عصر

 ..بود
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 نمیخواستم بب یدر اتاق آرشام..م ی رهیروشن شده بود..ناخداگاه دستم رفت سمت دستگ ینور اباژورها با نور کم ری..راهرو زرونیاتاقم رفتم ب از

 ..قرارش بود یکه هست..دلم ب

 ..رهیدل ناارومم اروم بگ نیا دینگاهه کوچولو بهش بندازم شا هینگاه..فقط  هی

 

..رفتم تو..درو بستم..به طرف تختش قدم برداشتم..روش نشستم..دستامو دمینکش پا پس ی..ولختیقلبم فرو ر یاتاق خال دنینبود..با د یول

 .. و شیروتخت یگذاشتم رو

داد..لبخند  یرو م شیشگیعطر هم ی..بودمی..بالتشو بو کشدمیکش قیو صورتمو تو تختش فرو بردم..نفس عم دمیسُر دادم..رو شکم خواب دستامو

 کهیم بود..نزد نهیبدم..جاش تو س رونیخوش رو ب یبو نیخواستم ا یحبس کردم..نم نهینفسمو تو س..دمیزدم..چشمامو بستم و دوباره بو کش

 ..که متعلق به خودش بود..آرشامم ییقلبم..جا

 

 

کت  هی..دمیچشمام گرفتم..انگشتمو رو صورتش کش یو قاب عکسشو جلو دمیبود..برش داشتم..به پشت رو تخت خواب یعسل زیرو م عکسش

نبود..نگاهش  نیتو دروب میبود و نگاهه ارشام مستق رهیت یپشتش اب ی نهیش بند داشت..زم قهیکه  یبلوز مشک هیتنش بود و  یاسپرت مشک

 ..و شیشونیبود رو پ ختهیجلوش ر یاز موها یبود و خاص..طره ا شهیمثل هم

به  شهیهم بیبدونم چرا اون صل دوست داشتم یلی..خدیدرخش یش م نهیبه گردنش داشت رو پوست س شهیکه هم ی..همونبشیصل

 ..!گردنشه؟

 

 

 یومحکم تو بغلم گرفتمش..درست رو نیی..اوردمش پادمشی..چشمامو بستم ودوباره بوسدمیکردم و صورتشو بوس کیبه لبام نزد عکسشو

 ..قلبم..فشارش دادم

 

 ..!؟یدیقرارمو ند ی..چرا نگاه ب؟ینگرفتمعرفت قلبمو بهت دادم چرا  یآرشام..ب ینامرد یلیلب اروم و گرفته زمزمه کردم: خ ریز

 ..دمیکش آه

 

 ..ادیداره م یکیخدا  ی..با ترس چشمامو باز کردم..وادمیپا شن یصدا رونیب از

 ..و به طرف در بالکن برم زیبذارم رو م یو فقط تونستم قاب عکس رو همونجور دمیاز جام پر هراسون

 افتهیو ب رونیزد..کم مونده بود بزنه ب یشدم..قلبم تند تند م یمخف واریکم باز گذاشتم..کنار د هینبستمش الشو  یباز کردم و رفتم تو ول قفلشو

 ..پاهام یجلو
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 ..نمیبب شهیتونستم داخل اتاق رو از پشت ش یپرده ها از قبل کنار بودن وم خداروشکر

صورت ارشام گرفته  ی..ولدیخند یبود..لبا و چشماش مبسته  هیسرمو خم کردم..آرشام و دلربا هر دوشون اومدن تو اتاق..دست دلربا  یکم

 ..بود..انگار خسته ست

 

 

 ..دیبرم خر ییخوش گذشت..ازت ممنونم..دوست ندارم تنها یلیارشام خ یوا --

 ..؟یرفت یم دیخر یهمه مدت با ک نیپس ا --

 

 ..دیبه صورتش پاش ید عاشقانه اطرف خودش و لبخن دیکت اسپرت آرشام رو گرفت..کش ی قهیدلبرانه لبخند زد و  دلربا

 

 ..آرشام یشیتا چه حد جذاب م یشیم یرتیکه غ یوقت یدون ینم --

 ..رونیب دیدلربا اروم کش یکتش رو از تو دستا ی قهی آرشام

 ..نذار رتمیغ یرو از تنش در اورد ودر همون حال گفت: حرفمو پا کت

 

 

 ..شد رهیارشام خ یکرد و تو چشما ناز

 ..دیرفتم خر یو دوستام م یمدت دوست پسر نداشتم..با مام نینگران نباش ا یبذارم؟..ول یچ یپس پا --

 

 ..رونیهم زرق و برق داشت رو از توش اورد ب یلیلباس قرمز که خ هیدر جعبه رو برداشت و  اقیبعد با اشت و

 

 ..آرشام؟ ادتهی..یافتادم..بعد از اون مهمون شیسال پ 5 ادیلباسم.. نیکه من عاشقه ا یوااااا --

 ..داد وسرشو تکون داد لشیبه پوزخند بود تحو هیشب شتریلبخند کج که ب هیو تو چشماش زل زد..لباسو اورد باال و نشونش داد..ارشام  وبرگشت

 

 ..کنم مثل اونبار نصفه رهاش نکن یتا آخرش..خواهش م یخوام امشب تکرارش کنم..ول یم --

 

 ..ستادیکه باز کرد و پشتش ا ییکشو وارید هی..ستادیا لباسو برداشت و رفت قسمت رختکن کمد ادلرب یبا تعجب نگاش کرد ول آرشام
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 ..نداشتم یحس خوب یبشه..ول یدونستم قراره چ ینم

 .. تونستم بپرم تو بالکن و برم تو اتاقم یگام م هیکه با  دمید یکردم بالکن اتاقمو م یگشتم و پشتمو نگاه م یبر م اگه

 ..!خواست چکار کنه؟ یخواد بشه..دلربا م یم یچ نمیتا بب سادمیوانرفتم.. یول

 

 

خدا از بس هول شده بودم نتونستم درست بذارم سر  یکنار تخت..وا یعسل زیارشام به قاب عکسش افتاد.. که بر عکس افتاده بود رو م نگاهه

 ..زیجاش..با تعجب برش داشت و نگاش کردم..بعدم گذاشتش رو م

 ..موند یقاب عکس م شهیلبام رو ش ینزده بودم وگرنه جا کیخوبه مات باز

 

 

شو  الیخ یباشه..ب دهینفهم دمیحد..اصال شا نیتا ا گهینه د یدونستم باهوشه ول ی!..مده؟یها..نکنه فهم هی..عجب ادمدیتختش دست کش به

 ..دختر

 

 

 ..!چه خبــــــره؟ نجایخدا..ا یمد تو دهنم..واو قلبم او رونیچشمام از کاسه زد ب یدلربا تو اون لباس ِ رقص عرب دنید با

 

 

چشم از دلربا  یربود دهانش باز موند..نشست رو تخت ول یدلربا که تو اون لباس قرمز و براق مخصوص رقص واقعا هم دل رو م دنیبا د آرشام

 ..یگرفت..قلبم درد گرفت..دستمو گذاشتم روش..نگاش نکن لعنت ینم

 

 

تنه از جنس ساتن  مین هیلباس که  یداشت..قسمت باال یخاص یقرمز رنگ که درخشندگ یلباس مخصوص رقص ِ عرب هیدلربا نگاه کردم.. به

رو  شیکه روش سنگ کار شده بود و درخشندگ یسرخ ریکار شده بود..و رو قسمت شکم حر یهمرنگ و نقره ا یها شهیلباس ر یبود و لبه ها

خوش تراشش  یرفت پا یراه م یبا لوند یرونش چاک داشت و وقت یچپش تا باال یپا یکه رو یصد چندان کرده بود..و دامن بلند و راسته ا

 ..ارشام جمع شد ی..اخمادیکش یو به رخ آرشام م رونیافتاد ب یکامل م

 ..افتهیب یخواد چه اتفاق یزدم م یاشک نشست تو چشمام..حدس م نم

 

 ..نبود..پس نجایقبال ا ادمهیرفت.. تخت آرشام بود یکه رو به رو یپخش ستمیبه طرف س دلربا
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 ..کرد یارشام نگاه م یتو اتاق پخش شد..ارشام محو دلربا شده بود و اونم با لبخند تو چشما یعرب کیموز یصدا

 ..شد یم کهیارشام قلبم صد ت ی رهی..ماهرانه کمرش رو لرزوند..با هر لرزش کمر دلربا و نگاهه خدنیکرد به رقص شروع

 ..ارهیداره چه به روزم م نمیکنه..بب یارشام چکار م نمی..ببنمیبب خواستمینتونستم..م یببندم ول چشمامو خواستم

 

 

راه دلربا نگهش داشت..دورش  نیب ی..رفت سمت پخش ولستادیتخت بلند شد وا یبه حالت رقص به طرف ارشام رفت که آرشام از رو دلربا

 ..و رفت وسط اتاق دیو دستاشو باز کرد..چرخ دیآرشام کش یشونه  ..شونه ش رو به حالت رقص بهستادیو پشتش ا دیچرخ

 

به  کیکردم  یم ییرایاز مهموناش پذ نکهیو ا یمنصور یقفسه پر از مشروب..به واسطه  هیاز کمدا و درشو باز کرد.. یکیرفت سمت  آرشام

 ..اشتقفسه برد ریدار از ز هیپا وانیل هی..رونیاورد ب شهیش هیشناختم.. یرو م کشونی

 

ارشام و اونم تا  یبرد سمت لبا وانویآرشام قفل شده بود..ل یشراب رو از دست آرشام گرفت..ازش خورد..نگاهش تو چشما وانیل یبا لوند دلربا

 ..دیتهشو سر کش

 

با مست..آرشام کم داشتم..مست کنه تمومه..دلر نویهم ایکرد..نه خدا یخورد..داشت مست م ی..پشت سر هم مدیاز دست دلربا کش وانویل

 ..زم؟یتو سرم بر یچه خاک ایاتاق..خدا هیمست..هر دو تنها تو 

 

تونم  یببرم..نم نیعشقو از ب نیارشامو تو قلبم بکشم..ا دی..اونوقت بارمیم یامشب به صبح برسه من م ایبود..خدا دهیکارم به هق هق رس گهید

 .. بشم چارهیخدا..نذار ب

 

 

که تو اون لباس  یزیخمار محو اندام دلربا شده بود..اندام ش ه و ت انگ یخورد و با چشما یشام پشت سر هم م..آردیرقص یهنوز براش م دلربا

 ..ک کننده شده بود یکه توش بودن صد چندان ت ح ر  یتیقرمز و موقع

 

زد..مست شده  یشد ..قهقهه م ترشیخورد..حرکاتش شل شده بود و عشوه هاش ب یآرشام م وانیدلربا خمار شده بود..اونم هر بار از ل یچشما

 ..بود

 

 ..آهنگ تو سرم بود یخورد..افتاد رو تخت..صدا ی.. تلو تلو مزیگذاشت رو م وانشویشراب و ل ی شهیش آرشام
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دهنمو گرفتم..پشتمو  یبکشم که جلو غیبود ج کیخودشو پرت کرد رو آرشام و.....نزد دی..لب تخت که رسدیو چرخ دیمستانه خند دلربا

 ..ارشام دور کمر دلربا حلقه شد یکه چطور دستا نمین کردم تا نببهشو

 

و  فیظر یگرفتم..خودمو پرت کردم رو تخت و از ته دل زار زدم..مشتا یم شیتو بالکن اتاقم و رفتم تو..داشتم ات دمیپر ینکردم..به سخت تحمل

 ..یآرشام..بدبخت شدم لعنت یودم کردکرد..شکسته بود..ناب ی..قلبم درد مدمینال یزدم رو تخت و م یکم جونمو م

 

 ..االن دارن با هم نکهیگرفتم..ا یم شیکردم ات یمونم..بهش که فکر م یتا فردا زنده نم گهیتموم شد..د یچ همه

 

 ..شده بود سیمن خ یبود..بالشت از اشکا کیسوخت..اتاق تار یکردم که چشمام م هینــــــه..انقدر گر ـــایخدا

 

 

 ..واریمرد افتاده بود رو د هی ی هیدر اتاقو باز کرد..سرمو از رو بالشت بلند کردم..سا یکیذشته بود که حس کردم دونم چقدر گ ینم

 ..هیمرد ک نیبدم ا صینبود که بتونم تشخ ادیاونقدر ز یکرد..ول یافتاده بود تو اتاق و همون روشنش م یپنجره نور کم از

 ..اونا هم که..بغضم گرفت ستیم جز آرشام تو ساختمون نه یمرد چی..هستین الیتو و گهیکه د ارسالن

 

 ..دیرس یخواستم حرف بزنم صدام نا مفهوم به گوشش م یکرده بودم که اگرم م هیاومد..انقدر گر یدر نم صدام

 

 ..خـــــدا..آرشام بود..اون..مگه االن..با ی..وادمشید ستادینور که ا تو

 

 

بود..چشماش سرخ  سیآباژور کنار تختمو روشن کردم..موها و صورتش خ عی..سرسادهیروح وسط اتاقم وا هیدهان باز زل زده بودم بهش..انگار با

 ..هم نبود..گرفته بود یشده بود..چشماش اروم نبود..طوفان

تو خواب راه که  یی..مثل ادمادید یهم نم دید یبود..انگارهم منو م یجور هی..نگاهش به من دیچک یصورتش م یموهاش قطرات اب به رو از

 ..و منگ بود جی..گرنیم

 

 ..شوکه شده بودم که دست و پام سِر شد یشده بودم..کنارم نشست..از حضورش اون هم کنارم به قدر زیمخیتخت ن رو
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 یخاص تهیمعصوم هی شهیم..با ترس نگاش کردم..حالت صورتش بر عکس هم نهیدستشو گذاشت تخت س ی..ولنمیتو جا بش خواستم

 ..نبود شهیصورتش مثل هم یتو هم بود ول داشت..اخماش

 

 

 ..!شده؟ یزیزمزمه کردم: چ اروم

م  نهی..خشکم زد..سر آرشام رو سدیم..کامال کنارم دراز کش نهیمنم از اونطرف بازتر شد..سرشو گذاشت رو س ینداد..روم خم شد و چشما جوابمو

 ..صورتش بهیو..حالته عج سشیخ یبود..موها

 

 

 ..العمل نشون داد..دستشو انداخت رومو و بازومو گرفت خوردم که عکس تکون

 ..تکون نخور --

 ..ی..تو مستیول -

 ..ستمین --

 ..یاز حالتت معلومه مست یعنی..خود ِ.....یهست -

 ..م فشار داد نهیس یخشونت سرشو به قفسه  با

 ..ستمیاب سرد بردم..مست ن ری..سرمو زیلعنت ستمین --

 

 

 ..رفت یم نییم به شدت باال و پا نهیس یزد..قفسه  یند متندت جانیاز زور ه قلبم

 ..!نجا؟یا یچرا اومد -

 ..ارومم کن--

 ..!کنم؟ ـــکاریچ-

 ..خوام..ارومم کن یکه تو وجودت هست رو م یارامش--

 

 

 ..مدت صداش زمزمه وار بود تموم

 ..کرد یکارم م نینگار داشت همها..برو دلربا جونت ارومت کنه..که ا یگیم یچ هیمگه من قرص آرامبخشم؟!.. -
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 ..دله المصب رو اروم کن نیخوام تا ارومم کنه..و با حرص گفت: ا یمن دل آرام رو م --

 ..ستیانگار حالت خوب ن -

 ..نه--

 ..!؟یاونوقت اتاقو اشتباه اومد یخوا ی..عشقتو میگرفت ینم یداروهاتو با من عوض یمشخصه..وگرنه قفسه  -

 ..خوام ی.فقط آرامش ممن عشق نخواستم. --

 ..یخوا یالبد اونم از من م -

 ..یتون یفقط تو م --

 ..!چرا من؟-

 

 

 ..دیدرخش ینور آباژور م ریچشماش ز یاهیبلند کرد..س سرشو

 ..دونم..فقط تو ینم --

 

 ..قلبمو تندتر کرد که تپش یبهم دست بده..حس یحس هیبود باعث شد  رهیکه تو چشمام خ یگفت..در حال یبا لحن اروم و خاص نویا

 

 ..یومدیارومم کنه..وضعم از تو بدتره..پس سراغه اهلش ن میکی..من خودم محتاجه ؟یچکار کنم تا اروم بش -

 

 ....نفس داغش که به گردنم خورد ناخداگاه چشمامو بستمدیو گردنمو بو کش نییاورد پا صورتشو

 ..م تو رو..منیخوا یراهمو درست اومدم..تو منو م نباریاتفاقا ا --

 ..اطرافت چه خبره یفهم یم دیاز کله ت پر یومست یشد اری..فردا که هوشیگیم یدار یچ ستین تیحال یمست -

 

 ..بهم دست داد یحال هیگردنمو گاز گرفت..دردم نگرفت..برعکس  یحرص ِ خاص با

 ..بکن نکاروی..پس اینکوب تو سرم..اومدم ارومم کن نویا یتوام ه ستمیمست ن گمیم --

 

 ..کردما یریگ عجب
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 ..کنم یکنم؟..تو بگو من همون کارو م کاریخب چ -

 ..؟یستیمگه دل آرام ن --

 ..خب هستم -

 ..یپس راهشو بلد --

 

 

 ..تکون نخورد یشده بود..دستامو گذاشتم رو بازوهاش و پسش زدم ول زیمخی..کامل روم ندیبو کش موهامو

 ..نمیعقب بب ..سو استفاده نکن بکش؟یکن یم کاریچ یه یه --

 ..شهیکرد:نم زمزمه

 ..م گرفته بود خنده

 ..شهیکن..من مطمئنم م یتو سع -

 

 

 ..!کنه؟ یمرد داره با من چکار م نیا اید گر گرفتم..خدا یم رو که ب و س  گونه

 ..زورم پسش زدم و تو جام نشستم..به پشت افتاد رو تخت یهمه  با

 ..سوخت یلباش م ی..جادمیزدم..به گونه م دست کش ینفس م نفس

 

 

 ..!؟یچکار کرد-

 ..شده؟ یزید م ت..مگه چ یب و س  --

 

 ..صورتم بکن..روتو برم نوریم ا چ م ا هیبابا؟..بفرما  نه

 ..برسم امیپاشو برو تو اتاقت بذار منم به درد و بدبخت-

 

 ..شد طرفم..چشماش خمار بود زیمخین

 ..!ه؟یدردت چ--

http://iran-paper.ir/


 

iran-paper.ir 

 ...پس پاشو برو بذار منم بکپم.یبه تو چه آخه؟..انگار اروم شد-

 

 ..سرش و با اخم نگام کرد ریرو تخت..دستاشو گذاشت ز دیخواب باز

 ....هنوز اروم نشدمینکرد یهنوز که کار--

 

 ..به بازوش زدم

 ..جونت ارومت کنه..منو سننه یکردما..پاشو برو دل یری..عجب گیبه من چه که اروم نشد -

 ..شِشَمیگام کرد..اروم زمزمه کرد:نگران نباش.. االنم پن یجور خاص هیو  دیپهلو خواب رو

 ..!؟ی ک ِشیتعجب گفتم: پ با

 .. یدل--

 

 ..رفت یبدنم هر لحظه باالتر م یحرفش گر گرفتم..دما نیا از

 ..منظور من ..دلربا بود-

 ..منظور منم دالرام بود --

 ..دلربا به مزاج ِ تو سازگارتره یول -

 

 ..اش که صد برابر جذابترش کردلبخند کج نشست رو لب هی

 ..ادیم شتریفعال دل آرام به کار من ب -

 

 .. گرفت حرصم

 ..دنبال ارامشش؟ یحاال اومد یتو..حال وحولتو با دلربا جونت کرد یدار ییعجب رو-

 .. یحال و حول نکردم..طبق معمول دچار توهم شد یمن با کس--

 

 ..اشاره کردم بهش

 .. شکل ممکن نیاونم به بدتر دهیبندم االن رو تختت گرفته خوابکامال مشخصه..حاضرم شرط ب-

 ..گمیم یمن چ ستین الشیخ نی..انگار عدی..چشماش خمار شده بود..باز به پشت خوابگمیم یبرهنه بود که خودش گرفت چ منظورم
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 ..نجامیکه من ا نهینباشه..مهم ا ایاون رو تخته من باشه --

 ..دالرام..نه دلربا شیپ زد تو چشمام و ادامه داد: زل

 

 ..!ه؟یمنظورت چ-

 ..؟یریگ یتو چرا هر حرف ِ منو به منظور م --

 ..یزن یچون با منظور حرف م -

 

دستاش دورم تنگ  یخشونت حلقه  ینذاشت و از رو رونیب امیطرف خودش..افتادم تو بغلش ..با حرص خواستم ب دیهوا دستمو گرفت کش یب

 ..تر شد

 

 ..وونهیولم کن د --

 ..؟یترس یها م وونهیچرا؟..از د--

 ..ترسم یکس نم چیمن از ه -

 ..!چرا؟ --

 ..!؟یچرا چ-

 ..!؟یبازم گستاخ یول دیترس رو تو چشمات د شهیم یبه راحت نکهیو با ا یحاضر جواب شهی!..چرا هم؟یفرق دار هیچرا با بق --

 

 ..کردم..ول کن نبود تقال

 ..لم کنبودم..حاال و نیهم شهیدونم..هم ینم-

 ..چپش کمرمو گرفته بود ..دست راستشو اورد باالتر و گذاشت پشت گردنم دست

 ..دمیرو توش د یخاص یفتگیش هیاز تقال برداشتم..زل زدم تو چشماش که  دست

 

 

 ..بود شیآت یتنم کوره  یبسته بود ول خیکردم..دست و پام  ی..الل شده بودم..فقط نگاش منییخشونت سرمو اورد پا با
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شلوار کتان  هیتنم کرده بودم با  یکوتاه آب نیبلوز است هیداشت..منم  یخاکستر یش طرح ها نهیتنش بود که رو س یمشک شرتیت هی رشامآ

 ..یمشک

..بعد دینذاشت..سرمو نگه داشت و موهامو بو کش یتو صورتش..سرمو تکون دادم تا موهامو بزنم کنار ول ختیشونه م ر یموج مانند از رو موهام

 ..موهامو کنار زد و نگاه خمارش رو تو چشمام دوخت یبه نرم یمکث نسبتا طوالن هیز ا

 

 ..خواست یبه اهدافش م دنیواسه رس لهیوس هیاون نه..اون منو به عنوان  یما نبود..من عاشقش بودم ول یوصف حال رابطه  عشق

 

 ..دیلرز یم صدام

 ..؟یبر شهیم-

 ..!زمزمه کرد: کجا؟ خمار

 ..خودتتو اتاقه  -

 ..دلربا؟ شیپ--

 

 ..گفتم: اره..فقط برو یشدم ول یکاش الل م یدهنمو قورت دادم..ا اب

 

خودم  یکه خودم با چشما یکرد..اون همه شراب یخودش انکار م یرو داره..منته یهنوز حالت مست دونستمیلحظه زل زد تو صورتم..م چند

 ..اب سرد بزنه به سر وصورتش پره..هر چقدرم یخورد حتم داشتم تا فردا اثرش نم دمید

 ..کمتر شده بود یتا حد رشیخب تاث یول

 

 

 ..فرو رفته بود شیرو نداشت..انگار باز تو قالب اصل شیارامش چند لحظه پ گهیتو هم..نگاهش د دیکش اخماشو

 ..دلربا شی..نرو پنگام نکرد..دوست داشتم داد بزنم بگم نرو..بمون گهیتخت بلند شد..د یپرتم کرد کنار و از رو بایتقر

 

 ..دیدر قلبم لرز یصدا دنی..رفت..با شنرمیزبونمو بگ یکردم تا بتونم جلو مویتموم سع نباریا یول

 یبودم ول مونیکردم..پش رونشیب لمیشدم..نخواستم بمونه و خالفه م یتاب تر م یبره چون طاقتشو نداشتم بمونه..چون با هر نگاهش ب خواستم

 ..بس بود نجاشیخواستم ازم سواستفاده بشه..تا هم ینم گهیعروسک رفتار کنه..د هیبا من مثل ِ  دی.اون نباکردم. یم نکارویا دیبا
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 ..تو اتاقش چه خبره..خودمو رسوندم به بالکن اتاقش دمید یم دیشبگردا رفتم تو بالکن..با نی..عمردمیداشتم م یول

تو اتاقو نگاه کردم..نور اباژور فضا رو روشن کرده بود..دلربا  شهیازش رد شدم..از پشت شبود که  یاهن یبالکن اتاق من واتاق ارشام به نرده  نیب

 ..غرق خواب با همون لباس افتاده بود رو تخت..پس لباسه هنوز تو تنشه.. آرشام تو اتاق نبود

 

 

 ..خواستم بدونم کجاست یروم و قرار نداشتم..ما یخودمو رسوندم تو اتاقم..ول عی..سرستمین نهیهوا برگرده تو اتاقم و بب یوقت ب هی دمیترس

 

 ..رونیاز اتاق رفتم ب نیهم واسه

 دیوز یاروم میباغ روشن بود..نس یزد..چراغا یدرختا قدم م ریو ز بشی..دستشو برده بود تو جدمشیتو باغ د نکهیتا ا دمیهمه جا سرک کش به

 ..بهم دست بده یو به صورتم خورد ..باعث شد حال خوب

 

 یوار افتاده دنبالش و داره نگاهش م وونهیعاشق د ی وونهید هی دیدنبالش قدم برداشتم..به شدت تو خودش فرو رفته بود که نفهم هیبه سا هیسا

 ..کنه

 

ارشام  یکه عکسش تو چشما یدوخت و مهتاب یهم نگاهشو به اسمون شب م یزد..گاه یدرخت ضربه م ریز یو چمنا نینوک کفش به زم با

 ..افتاده بود

 یو شفاف رو تو درخشندگ باینقش ز نیشدم.. نگاهش به اسمون افتاد..و ا یاز درختا مخف یکیصورتشو به طرفم برگردوند پشت  یوقت

 ..دمیچشماش د

 

 

 ..شمیعاشقش م شتریگذره ب یهر لحظه که م ایخدا

 ..کن بهش برسم یکار

 ..کن اونم عاشقم بشه یکار

 ..معجره رخ بده؟ هی شهیم یچ ایخدا

 ..یتون یفقط تو م یمرد در حد معجزه ست..ول نیدونم عاشق شدن ا یم

 ..بار عشق رو تجربه کردم طعم تلخ شکست رو بچشم نیاول یحاال که برا نذار
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هه تا خود صبح تو باغ قدم زد و منم پا به پاش با نگا یراست رفتم تو اتاقم..ول کیکه حواسش نبود خودمو رسوندم به ساختمون و  یتیموقع تو

 ..کردم شیسرگردونم از پشت پنجره همراه

************************ 

 ..داده..همه رو هم دعوت کرده بود بیترت کیکوچ یمهمون هیاجاره کرده و توش  یحیتفر یکشت هیکه  دیرس غامیپ انیبعد از طرف شا روز

 

 ..نه ایتونم باهاش برم  یدونستم منم م ینم

بود  انیاز طرف شا یچون مهمون ی..از طرف انیبا آرشام ندارم مهمتر از همه ارسالن و شا ینن من نسبتدو یهمه م گهیهرحال االن د به

 ..انگار دودل بودم ییجورا هیدونم  یداشتم..نم دیخودمم ترد

 

 ..بکنه یکار انیشا ذارهیچه خبره و خب دلم به آرشام گرم بود که همراهمه و نم نمیخواستم که برم و بب یم هم

 ..دیترس دمیبا یادم نی..از چندمیترس یشرکت کنم..ازش م ریاون کفتاره پ هیدوست نداشتم تو مهمون یطرفاز  و

ادم  نی..از ارهیگ یازش م یزن شوهردار رو به راحت هیو نجابته  ایکه ح ینداره و گرگ صفته..کس یتیاهم نیکه جون ادما براش کوچکتر یکس

 ..کرد یو دور دیترس دیبا

 

 

 ..بهتره یلیتو انتخاب کمکم کنه خ یکینه..حاال که دودلم  ایباهاش برم  نکهی..اگهیم یآرشام چ نمیدم ببمنتظر بو و

 ..کردم یباغ رو تماشا م یاتاقم نشسته بودم و از همونجا منظره  یپنجره  پشت

 

 ..رو به موتم ینخورده بودم االنم از زور گرسنگ یچیکه ه شبید

 ..ارمیتونستم طاقت ب ینم گهیبخورم..د یزیچ هی نییتونستم برم پا یو االن م رونیبزده  الیوقته از و یلیخ آرشام

 

 ..خورد ینشسته بود و صبحونه ش رو م زیباشه..تو سالن پشت م نییکردم دلربا هم پا ینم فکر

 ..دادمسالم..منم مثل خودش فقط سرمو تکون  یعنینشست رو لباش و سرشو تکون داد که  یمن لبخند کمرنگ دنید با

 

 

 ..دمیدلربا رو شن یکه اروم مشغول بودم صدا ینینشستم..خدمتکار صبحونه مو حاضر کرد..ح زیم پشت

 ..؟یوقته با آرشام دوست یلیخ --
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 ..یلینه خ-

 ..ن؟یچطور آشنا شد --

 

 ..رو خوندم شیکنجکاو یدهنم نگه داشتم..نگاش کردم..از چشماش درصد باال یم رو جلو لقمه

 ..خوردم و جوابشو دادم مییقلوپ از چا هی..دمیتم دهنم و جورو گذاش لقمه

 

 ..مگه خودش نگفته؟ -

 ..دمیازش نپرس یعنینه..--

 ..پس ازش بپرس..خودش بگه بهتره-

 

 ..ابروشو داد باال و با تعجب نگام کرد یتا هی

 ..ستمی..روش حساس نستیمهم ن ادمیباشه..ز --

 ..!؟یک یرو -

 ..دونم که عاشقمه یدارم..م نانی..بهش اطمعشق زمزمه کرد: آرشام با

 

 

 ..ستمین یاروم باشم ول دیتو دستم فشار دادم..با فنجونو

 ..!خودش بهت گفت؟-

 

 ..رم؟یهمه راحته من چرا خودمو بگ نیاون ا یصحبت کنم..وقت یخواستم که باهاش رسم یم یتونستم و نه حت یم نه

 

 ..تکون داد و لبخند زد سرشو

 ..همه ازش مطمئن نبودم نیا آره..وگرنه --

 

 ..مونده بود فنجون تو دستم منفجر بشه کم

 ..نامرد
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 ..وجدان یب

 ..!..جلوت بودم..عاشقت بودم؟یدیند منو

 ..!؟یلعنت یکن یم نکاروی..چرا با من اادیآرشام که دلمم نم یبگم چطور بش یا

 

 

 ..راه گلوم بسته شد گهینخورده بودم..د شتریقمه بتا ل 2..از بس فشارش دادم دستم قرمز شد..زیگذاشتم رو م فنجونو

 ..ذاشت ینم یباق یشک و شبهه ا یجا گهیگفت )خودش بهم گفته دوستم داره( که د نانیبا اطم انقدر

 

 ..!واقعا آرشام بهش ابراز عشق کرده؟ یعنی

 ..!دروغ بگه؟ دی..وگرنه چرا دلربا باگهیکرده د البد

 

 ..آرشام هم که باهاش خوبه رفتار

 .. یعنیارامش دارم  شتیبهم گفت پ ی..فکر کردم وقتستین لیم یفکر کردم نسبت بهم ب شبیتو سر ِ من کنن که با اتفاق د خاک

 ..یخام الهی..چه خپــووووووف

 

 

 ..بلند شم که صداش از پشت سر درجا خشکم کرد..طرف صحبتش دلربا بود زیاز پشت م خواستم

 

 ..یفکر کردم تا االن رفت--

 ..به من انداخت بعدم بلند شد و به طرف آرشام رفت..دستشو گرفت و زل زد تو چشماش ینگاه میبا لبخند ن ربادل

 ..!که عاشقش شده؟ دهیدختر د نیاز ا یو دلبر یهمه طناز نیآرشام ا یعنی

 

 

 ..بازم اروم نشدم..االن بهترم یول فنجون قهوه خوردم هیکرد.. ی..سرمم درد میستین دمیشدم د داریب ی..وقتالیو یصبر کردم برگرد --

 

و وانمود کردم دارم صبحونه مو  نیی..به من نگاه کرد که منم سرمو انداختم پادیکش رونیسرشو تکون داد و دستشو از تو دست دلربا ب آرشام

 ..کوفت بخورم بهتره یخورم..ول یم
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عشقش  دید شبمیکنه..د یخانم فاز عاشقانه در م نی..اونوقت واسه ارهیمغرور فقط بلده واسه من خودشو بگ ی کهیباهات چکار کنم..مرت بلدم

 ..یمست و خوابه اومد سر وقته من..عوض

 

 

دالرام؟..اگه عاشقه دلرباست پس چرا انقدر  یگیم نویچرا ا ینیب یهم نباشه..تو که رفتارشو م ایاونجور دیدلم جوابه خودمو دادم: خب شا تو

 ..سرده؟

 

بارشه..ادم به  یزیچ هیتا من بفهمم  دهیکوچولو احساس هم از خودش بروز نم هیشدم..الاقل  جی..خودمم گشمیم وونهیم ددار گهیدونم..د ینم

 ..دمیبه عمرم ند یبخار یب نیا

 

 

 ..دالرام--

 ..بود..دلربا هم کنارش بود ستادهیا زیصداش سرمو با تعجب بلند کردم..رو به روم اونطرف م دنیشن با

 

 ..بله -

 ..باهات حرف بزنم دیتو اتاقم..با ایب --

 ..رفت رونینشد و از سالن ب منتظرجوابم

 

 ..نگاه خمارشو از در سالن گرفت و به من دوخت دلربا

 ..بلند شدم زیتوجه بهش از پشت م یب

 

 

 ..حرفاست نیتر از ا استیدلربا انگار با س یکرد..ول یرو، رو سر منو آرشام خراب م الیو غوشیج غیج یبود با اون صدا دایش اگه

*************************** 

 ..!شده؟ یزیچ-

 

 ..بود شهیرفتارش مثل هم یاز خودم روندمش توقع داشتم االن بهم محل نده..ول شبید یتخت نشست..نگاهشو به من دوخت..وقت لب
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زد  یکه قدم م اطیتو ح شبیراموش کنه..دبکشه..چون مطمئنا اونقدرام مست نبوده که بخواد ف شیرو پ شبیخواد موضوعه د ینم دمیشا

 ..داد ینشون نم نطوریا

 

 

 ..نیبش ایب--

 ..در بودم یجلو

 ..که نیراحتم..فقط بگ نجاینه هم -

 ..نیبش ایگفتم ب --

 ..با فاصله یبا تحکم جمله ش رو تکرار کرد که زبونم بسته شد و رفتم سمتش..منم لب تخت نشستم ول یجور

 

 

 ..!ن؟یبگ نیخوا یم ی: چدمیپرس یجد

 ..باش ی..گفتم که عادیزن یحرف م یخودمون قایدق هیو  یرسم قهیدق هیتو هم و گفت:  دیکج کرد و نگام کرد..اخماشو کش سرشو

 

 ..میداد یم یباز میبود که ارسالن رو داشت یاون واسه وقت ی.. ولیگفت-

 ..نکرده..من ازت خواستم پس انجامش بده رییتغ یزیاالن هم چ --

 

 

 ..خودمو ساده جلوه دادم یادیجلوش ساکت باشم..انگار ز دینبا گهیزدم..د پوزخند

 ..دمیخوام همون کارو انجام م یم یخودم چ نمیب یم شهیکنم..هم یتوجه نم یکس یمن به خواسته  یول -

 

 ..اخماش هنوز تو هم بود یو محکمم تعجب کرد..تو چشماش خوندم ول یلحن جد از

 ..ستیخواسته ت برام مهم ن ستمیئکه من ر یتا وقت --

 

 نیتا ا نجایا نیبازم من سر حرفم هستم..در ضمن منو خواست نینباش ای نیباش سمی..رئدمیبود که تا حاال شن یجمله ا نیخودخواهانه تر نیا -

 ..!ن؟یبد لمیحرفا رو تحو
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تو هم و دندونامو رو هم فشار دادم تا  دمیفقط اخمامو کش یلدردم گرفت و دایبلند شم که مچمو گرفت..دستمو به تخت فشار داد..شد خواستم

 ..ستمیبفهمه من عروسکش ن دیجلوش محکم باشم..با دیناله نکنم..با

 

 .. من نده ِلی: بتمرگ سر جات شر و ورم تحودیلب غر ریخشم ز با

 ..بود یلحنم کامال جد یکرد..ول یخوشگلش که المصب ادمو مسخ م یگرفت..زل زدم تو چشما حرصم

 

 ..برم دیبا نیبزن نیدار یمشکله خودتونه نه من..حرف ادیشما شر و ور به حساب م یحرف حق جلو چشما نکهیا -

 

 ..اره؟ هیخبر یفکر کرد یازاد می..تا گفتم برگرد؟ی.. دور برداشتهیچ --

 

 ..ناله م رو تو گلو خفه کردم یکرد..صدا شتریفشار دستشو ب و

 ..و ول کننداره..دستم یبه تو ربط -

 

تخت خورد..  ینشده بود..پرت شدم عقب که پشتم به تاج باال ینیب شیدستش هولم داد عقب..حرکتش کامال پ یکیاورد باال و با اون  دستمو

 ..دستمو هنوز ول نکرده بود یدردم نگرفت..ول

 

 ..کرد دنیو بعد از چند لحظه باز شروع به تپ ستادیبرداشت سمتم که قلبم در جا ا زیخ

 ..کنه؟ یم نیچه مرگشه..چرا همچ ستین معلوم

 

 یدونم چرا ول ینم یکیهمه نزد نیرو نوازش داد..از ا مینیعطرش ب یافتادم رو تخت..بو بایو تقر نییپا دمیزد که خودمو کش مهیروم خ یجور

 ..بغضمو قورت دادم یبه سخت نیبغضم گرفت..نخواستم که بفهمه .. بنابرا

 

 

 یاز همه جلب توجه م شتریب تیچ یدون یزد..چشماشو خمار کرد و با تحکم گفت: م یم شمیبود..ات یجور هیگاهش ..ننییاورد پا صورتشو

 ..!کنه؟
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 ..ام تو چشماش بود رهیکردم و جوابم فقط نگاهه خ سکوت

 .. کرد کیبه گوشم نزد لباشو

 

بازم  یاسلحه ست ول هیطرف مقابلت  یتو دستا یاگه بدون ی..حتیکن یپروا بودنت رو حفظ م ی..بیگستاخ یول یترس یحال که م نیدر ع --

 ..یدیبه رفتارت ادامه م

 

 

باختم که زود خودمو جمع و  یکرد م یم دادیب نمونیکه ب ییشد و اون گرما یجهش متعلق به من م کیکه با  یکم کم در برابر اغوش داشتم

 ..جورکردم

 ..کم ازم فاصله گرفت هیش که  نهیزدم تخت س دستامو

 

 چهیباز یکه به راحت ستمین یمن کس یبدون نویبهتره ا ی..ولیکن یفکر م یکه در موردم چ ستیاخم زل زدم تو چشماش و گفتم: برام مهم ن با

 ..واسه ت بد تموم بشه یو اون بشه..حاال هم بکش کنار ممکنه از نظر عشق نیدست ِ ا ی

 

 ..زد پوزخند

 ..!؟یکن یم دیچطور؟!..تهد --

که ادم شانس  شهیهم پشت سرشو نگاه نکنه..هم گهیبره و د نباریممکنه ا نهیبب تیوضع نیدفعه سر برسه و ما رو تو ا هیعشقت  یل..ویهر چ -

 ..ارهینم

 

 

 ..زده بود مهیهنوز روم خ یپر کرد ول یکم رو تا حد یفاصله  اون

دردسر تازه رو  هی یگذروند گفت: بهتر..حوصله  یظر مصورتمو از ن یاجزا یکه همه  یکه تو صداش بود در حال یجور حرصه خاص هی با

 ..ندارم

 

 

 ..رو زبونم ندارم یبودم شک داشتم..منم که کنترل دهیکه شن یزیچ به

 ..!؟یستی!..مگه عاشق دلربا ن؟یچ یعنی -
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 ..جمع تر شد اخماش

 ..زده؟ یحرف نیهمچ ی..ک؟یگیکه م هیمزخرفات چ نیا --

 ..امروز نیخودش..هم -

 

 ..تو چشمام زد زل

 ..بهت گفت؟ یچ --

..در ضمن ی..جوابشو ندادم که بعدش گفت بهت اعتماد داره چون مطمئنه دوستش داردیپرس میچطور با هم اشنا شد نکهیاولش از رابطه و ا -

 ..یعاشقش یهم گفت که تو خودت بهش گفت نویا

 

 

 ..ست رو تخت..منم نشستمکنار..نش دیکه تموم شد چند لحظه زل زد تو صورتم بعد هم کش حرفام

 ..نه ایداره  قتیموضوع حق نیتونستم بفهمم ا یم ینجوریکم و کاست..ا یبزنه..من که حرفامو زدم..ب یحرف هیبودم  منتظر

 

 

 ..زد..انگار تو فکره شیشونی..دستشو به پ دیتو موهاش دست کش کالفه

 ..دمیکرد که صداش رو شن ینگاه م نیزم به

 

 

منم بهش  نکهیا الیبا خ شیسال پ 5زنم..دلربا  یکه هست رو م یهم خرده و برده ندارم..حرف ی..از کسستیما ن نیب یزیچ نیهمچ --

 ..عشق گذاشت یرو پا میحس دوست دیاحساس دارم گذاشت و رفت خارج..شا

 ..نداشت یریکرد..رو من تاث یهاش همه رو جذب خودش م یکه با دلبر یمغرور دختر

 ..سوال از جانبه من باعث شد اون اشتباه برداشت کنه هیتنها  یموندنش نداشتم ول یهم برا یرو رد نکردم..اصرار شیحال دست دوست نیا با

 ..کنه یکنه و ازاد هم رفتار م ی..ازاد فکر مهیکه بهم فهموند چجور عاشق گهید یحرفا یلیقبل از رفتنش عشقشو ابراز کرد..و خ یول رفت

 ..بهش ندارم..قبول نکرد و رفت یاعتقاد نیکوچکتر یاز نظر عشق یول میدوست باش میتون یکه م گفتم

 کمینزد دمیاجازه م یمن هنوزم سر حرفم هستم..نه به عشق اعتقاد دارم و نه حت یتونه منو جذب کنه..ول یخودش م الهیحاال برگشته..به خ و

 ..بشه

 ..من جا نداره یکس تو قلب سنگ چیست..ه جهینت یمطمئنا ب..تالش دلربا نهیمونه..قانونه من هم یتنها هست وتنها هم م آرشام
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 ..کرد نگام

 ..همن یدخترا لنگه  یمن همه  یکه بخواد باشه..برا یا گهیتونه قلب آرشام رو نرم کنه..چه دلربا و چه هر دختر د ینم یکس --

 

 

 ..بود یرفاش با معنح ینگاه سرد و کالم سردتر از نگاهش شده بودم..حس که نه مطمئن بودم همه  مسخ

تا به  گهیم نارویاز قصد ا دمیبه اخر حرفاش فهم دیرس یوقت ی..ولگهیرو به من م قتیکردم که داره حق رتیشروع کرد از دلربا گفت ح یوقت

 ..من بفهمونه که

 ..که باعث شد لبخند بزنم یحس هیبهم دست داد.. یا گهیحس د هیناراحت بشم  نکهیا یبه جا یدونم چرا ول ینم

 

 

 ..لبخند من تعجب چشماشو پر کرد دنید با

شما  ماتهیدونم تصم یبه اعتقادات و چه م ی..من کاریمحکم متیکه انقدر سر تصم یدیازشون د یزیچ هی..البد یکن یم یاتفاقا کار خوب -

 ..جنس سنگ هم مثل شما از یکی..یمثل فرهاد عاشق و احساسات یکی..ستنیجوره..همه که مثل هم ن هیندارم..هر کس 

 

 

 ..نظرشو جلب کنم تونستم

 ..و منم باور کردم..قلب تو اگه از سنگم باشه دالرام بلده چطور نرمش کنه یجونه خودت تو گفت اره

 

 

 ..: فرهاد؟!..نکنه منظورت همون دکتره ست؟دیکرد و مشکوک پرس اخم

 ..بود یلحنم کامال جد یزدم ول یم لبخند

 ..کرده..و االنم منتظر جوابه ی..فرهاد ازم خواستگارقایدق -

 

 ..ابروشو داد باال و سرشو تکون داد یتا هیزد.. پوزخند

 ..کارش یو اونم رفت پ یداد یش رو من حدس بزنم..که تو هم جواب منف هیجدا؟..جالبه..بذار بق --
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 ..اوردمیخودم ن یبه رو یکردم ول تعجب

 ..نظرم برگرده فرهاد گفت که منتظره یدادم..ول یاره من جواب منف -

 

 

 ....نکنه نظرت برگشته؟نمیبب سایشده بود بلند گفت: وا لیکم به طرفم ما هیکه  یمحو شد..فکش منقبض شد و در حال پوزخندش

 

 

 ..کنم تشیاذ ینجوریکنم..در هر صورت برام جالب بود ا یاشتباه برداشت م دمیشا یموضوع خبر داشته..ول نیکردم از ا حس

 

 ..تابلو نشم لبخند هم نزدم نکهی..واسه ادنیکه خجالت کش ییانداختم..مثل دخترا ریه زدم و سرمو زتو هم گر دستامو

 

 ..گرفت..تکونم داد بازومو

 ..نگام کن وجوابمو بده--

 

 ..باال..چشماش سرخ شده بود دمینگامو کش اروم

 ..!؟یدینشون م قلب وامونده ت از سنگه چرا در مقابله حرفام عکس العمل نیاخه المصب اگه ا د

خودم  ی فتهیآرشام رو ش نکهیتمومم رو تموم کنم..ا مهیخواستم کار ن یبکنم..م ییکارا هیتونستم  یخواد م یبودم دلربا رو نم دهیکه فهم حاال

 ..کنم

 

کنه نسبت بهش احساس  یاون قول داد کار یول ستمیام کم نداره..بهش گفتم عاشقش ن یچیال ِ..ه دهیمرد ا هیزمزمه کردم: خب..فرهاد  اروم

 ..خوام یم یچ ستمیکنم..هنوزم مطمئن ن دایپ

اطرافمو  یتونم احساسه ادما ی..مستی..قلب من مثل تو از سنگ نه؟یچ یدون یو ادامه دادم: اخه م شیسرگردون و عصبان یزدم تو چشما زل

روش فکر کنم..به  یجد دیخواد..پس با یاز ته دل منو مداره..و من االن مطمئنم فرهاد  یفهمم طرف مقابلم چه حس یم یدرک کنم..به راحت

 ..ستیکه ن ی..الکهیعمر زندگ هیهر حال حرف 

 

 ..اخر میزد به س بدجور
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که نفهمه دالرام چطور اون  ی..جورارمیم شویدخل قلب سنگ یمنم از راه فرع دهیجواب نم میتمومش پر معنا بود..حاال که کارام مستق حرفام

 .. برده نیخودش از ب یدستارو با  یسنگ وارید

 

 ..تر بشه یبه خاطرش هدف داشته باشم تا اراده م هم قو دیانجام بدم..فقط با یتونم هرکار یدونستم اگه اراده کنم م یم

 

 

 یبودمش..اب دهنمو با سر وصدا قورت دادم که صدا دهیند یجور نی..نگاهش ترس تو جونم انداخت..تا حاال ادیبازومو هم چسب یکی اون

 ..بلند شد ادشیفر

 

 یتون یمن اب هم نم یبدون اجازه  یدسته من ریز ی..تا وقتیکن یرفته که واسه من کار م ادتیاره؟..انگار  یروش فکر کن یخوا یکه م --

 ..احمق؟ یدی..و بلندتر داد زد: فهمیریبگ میت تصم ندهیواسه ا یچه برسه بخوا یبخور

 

 

 سهیفهمم..تو رئ یوقت نم چیتو رو ه ی..من حرفادمینفهم ریلرزون داد زدم: نخ یبودم ول دهیترس نکهیاخر با ا میطبق معمول زدم به س منم

 ..یریبگ میتصم میواسه زندگ یوجه حق ندار چی..به هیستیمن ن

 

 

 .. رت شدمصورتم به راست خم شد خودمم به همون سمت پ نکهیخوابوند تو صورتم ..عالوه بر ا دهیکش هی)خفه شو( ادیبا فر همزمان

 

 ..دیکش یاز تو چشماش شعله م تیهاشو تو موهام فرو برد و سرمو بلند کرد..خشم وعصبان پنجه

 ..کنم یم نکارویبشه..تا حاالش که جلوش محکم بودم بازم هم رینذاشتم سراز یول دیجوش یتو چشمام م اشک

 ..زنم یهم دامن م تشیص بشم بدتر به عصبانتونم از دستش خال ینم نکهینکردم چون تجربه ثابت کرده عالوه بر ا تقال

 

 

 ..یوسط دار نیا یو تو چه نقش مینشونت بدم من ک دی.. با یدون یخودتو نم گاههیچه خبره؟..هنوز جا ستین تیزد: انگار حال داد

 ..یلعنت یشناس ی..تو آرشامو نم دایازم بر م ییکه چکارا یدون ی..نمی..تو هنوز منو نشناختیدون ی..نه نمم؟یمن ک یدون یبلندتر داد زد: م و
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 ..کرد عقب..از رو تخت بلند شد پرتم

 یمنو بازخواست م یدرمورد منصور یوقت یبودمش..حت دهیند یعصبان نطوریوقت ا چینکنم..ه هیگر یحت ایوقت حرف نزنم  هیکه  دمیگز لبمو

 .. کرد

 ..زنه یحرفا رو م نیو داره ا ستادهیجلوم ا گهیآرشام د هی انگار

 

 ..!گفتم؟ یچ مگه

گوشش تا  ریبخوابونم ز دهیکش هیبارش کنم اخرشم  ادیاز دهنم در م یو هرچ سمیش وا نهیبه س نهیداشتم از جام بلند شم و برم س دوست

 ..ادیحرفا و کاراش در ب یهمه  یتالف

 ..کنه یرنگ عوض م قهیبه دق دم

 ..!؟یچ یعنی اخه

 

 

 ..دیاش و پشت گردنش دست کشرفت .. کالفه تو موه یاتاق راه م تو

که از ترس قبض روح  یکنان جلوم گرفت و جور دیبرداشت ..انگشتشو تهد زیچرخوند و نگاه سرخش رو تو چشمام انداخت..به طرفم خ سرشو

 ..تپاها یاون عاشقه دل خسته رو بندازم جلو ینکن جنازه  ی..کارگمیدارم بهت م یچ نیکرتو باز کن بب یبشم داد زد: اون گوشا

 

 یم یکن یمشخص م فشوی..تکل ِیکه جوابت منف یگیو م یزن یامروز بهش زنگ م نینکن..هم یبلندتر داد زد: دالرام با اعصابه من باز و

 ..کنم؟ تیحال گهیجور د ایفهم شد  ریرد کارش..ش یفرست

 

 

 ..من نمـ یول -

جنازه شو از  یدوست دار یلیکشمش..انگار خ یکُشم پس م یم..گفتم مکه بخوام بلوف بزن ستمین یرو که گفتمو بکن..من ادم یدالرام کار --

 ..اره؟ ینیبب کینزد

 

 ..گه؟یداره م یچ نیخدا ا یبود..وا یزده نگاش کردم..جد وحشت

 ..هی..من که گفتم حسم چ؟یدار چارهی..چکار به اون ب؟یشد ونهید..د-
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 یاون نرمش رو از جانب آرشام حس نم گهی..ددمید یش رو توش نمارام گهیزد..د یچپش رو تخت زانو زد ..چشماش برق م یپا با

 ..و شناخته بودم فرق داشت دهیکه د یکه جلوم بود با اون آرشام یکردم..آرشام

 ..مرد رو هنوز نشناختم..آرشام همونطور که حدس زده بودم کامال مرموز بود نیفهمم من ا یم حاال

 

 

 ..دمیشدنشون رو منم شن دهییسا یکه صدا یجور دییهم سا یزاونطرف دندوناشو روم رو گرفت تو دستش..فشارش داد..ا چونه

 

 ..یرو حرفت بمون یاگه بخوا یکنم..منته یکه گفتمو م یکار--

 ..نهیبرداشت کرده که منم حرفم هم یا گهیمثل برادر..اون جور د ی..من دوستش دارم ول؟یمگه فرهاد چکارت کرده که به خونش تشنه ا -

 

کنم  یم یکار ینداز یکه تو وجودم نسبت به خودت م یخدا قسم با نفرت یبه خداوند یسرش اورد ییادامه دادم: اگه بفهمم بال یجد و

 ..ی..انگار تو هم هنوز منو نشناختیبش مونیهزار بار از کرده ت پش یروز

 

 

 ..زد یفس منفس ن تیاورد.. از زور عصبان نیینگفت..فقط نگام کرد..دستشو از چونه م پا یچیه

 ..ستادمیش ا نهیبه س نهیو دستامو به درگاه گرفتم..س نییپا دمیکه تند از تخت پر رونیاز اتاق بره ب خواست

 ..کردم یبودم ول نم دهیمنو بزنه کنار نتونست..چسب خواست

 

 ..برو کنار --

 ..خورم یاز جام تکون نم ممیبکش یاریسر فرهاد نم ییبال ی..تا بهم قول ندرمینم -

که برام مونده رو ازم  یتنها کس ذارمی..نمیداشته باش شیکشم اگه کار ی: به خدا خودمو مدمیکش غیگرفت خواست هولم بده که ج شونمو

 ..یریبگ

 

 

 .. بود ینمناکم که اسمونش بارون ی..زل زد تو چشماستادیاز حرکت ا دستش

 ..ریپدر ومادر و برادرمو ازم گرفت تو فرهادو نگ انیشاباهاش نداشته باش.. یکنم کار یبغض زمزمه کردم: ازت خواهش م با
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 ..زد یدامن م شمیبه تشو ینجوریگفت ..و ا ینم یچیه

رو تو مشتش  رهی..دستگدیبود که بازوشو گرفتم..با حرص دستشو کش رهیبشم..دستش رو دستگ الیخ یپر منو زد کنار ..نتونستم ب هی یسبک به

 ..فشرد

 ..دمیشن یجد یبم ول صداشو

 

 

 ..که گفتمو بکن یکار نهینب بیاس یخوا یندارم..اگه م شیکار یکن یبهش فکر نم یتا وقت --

 ..گمیبهش م میبرگشت -

 

 ..رخ طرفم قرار گرفت میسرشو بلند کرد و صورتش به حالت ن یبهم بود ول پشتش

 ..باشه نیاز ا ریکه گفتم..اگه غ نیهم--

 ..خب یلیخ-

 

 

 ..رونیاز اتاق رفت ب و دیرو کش رهیکرد..دستگ مکث

 ..ارهیسر فرهاد م ییبال هیبود که شک نداشتم  یعصبان ی..به قدر ِیادم قُد عجب

 ..!ه؟یرفتاراش از چ نیمرد چشه؟!..ا نیا

 ..کنه؟..نه واال یرو م نکارایعاشق ا هی..ستیعاشقمه که ن بگم

 ..نشون داد؟ تیهمه حساس نیموضوع ا نیا ی..چرا رو؟یچ پس

 

 .. دادم هیتک به در پشتمو

 ..کنه ریرو تا آخرش ختم بخ زیدلم از خدا خواستم همه چ تو

 

********************* 

 ..دمیند الیتو و گهی..دلربا رو اون روز درهیبگ یاجاره کرده تا توش مهمون یکشت هی انیکه شا دمیهمون روز بود فهم و

 ..دادم سرش شلوغ باشه یداد..نگرانش بودم اما خب احتمال م یجواب نم اید خاموش بو ایهر بار  یفرهاد تماس گرفتم ول یبار با گوش چند
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 .. بار اولش نبود چون

********************* 

هم  نجایبخوام شرکت کنم..کمد ا یبودم که تو مهمون اوردهیبپوشم؟..لباس با خودم ن ینه؟..اگه بخوام برم چ ایبودم..امشب منم برم  کالفه

 ..بود یتوش معمول یلباسا

 

 ..تقه به در اتاقم خورد هیبودم که  ریزدم و کال درگ یبا خودم حرف م داشتم

 

 ..ما رو هم دعوت کرده انیکه بهم گفت شا دمیآرشام رو د قهیهمون چند دق یفقط به اندازه  امروز

 ..بهش کرد یو نه اصال اشاره ا ایبهم گفت تو هم ب نه

 

 

 ..ستین یکه کس نجایوا..اپشت در نبود.. یاتاقمو بازکردم..کس در

 ..بسته پشت در بود..با تعجب برش داشتم بردم تو..گذاشتم رو تخت و بازش کردم هیافتاد .. نیدرو ببندم که نگام به زم خواستم

 ..زده سرجام موندم رتیح دیسنگا و پولکاش تو چشمام جه یکه از رو ینقره ا برق

 دهیپوش دیحتما مهمونا هم با ستی و خونه ن ِیدونستم چون کشت یطرح خاص..م هیبا لباس شب  هیصورتم گرفتم.. ی..جلورونیب اوردمش

 ..شرکت کنن

 ..تونست باشه جز آرشام یکس نم چیگذاشته پشت در..کار ه یلباس رو ک نیا نکهیا یول

 ..بود ادداشتی هیلباس بود..برداشتم وبازش کردم.. یکاغذ تو جعبه  هیحرص انداختمش رو تخت.. با

 

 «..کنم یحرکت م قهیدق 7:1بشه  7منتظرت هستم.. نیتو ماش 7و راس ساعت  یپوش یلباس رو م نی..ایایبا من م شبام»

 

 ..شد..مردد برگشتم و به لباس نگاه کردم یداشت شب م گهیدر اوردم..کاغذو انداختم رو لباس..رفتم پشت پنجره..د اداشو

اجبار  یکاراش از رو ینظرمو بپرسه..همه  یحت نکهیبود..بدون ا دهیکه آرشام برام خر یباسلباسو بپوشم؟!..ل نیبرم؟!..عالوه بر اون ا یعنی

 ..مرد مغرور و خودخواهه؟ نیخواد؟..چرا انقدر ا یوقت نظر منو نم چیبود..چرا ه

 

 

 ..ر بدهاومد بهم خب یشد نم یامروز نخواسته باهام روبه رو بشه..عصر هم اگه مجبور نم انیزدم به خاطر جر یم حدس
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 شیکارش قابل پ چیهنوز آرشام رو نشناختم دروغ نگفتم..ه گمیدونم هر کس جز خودش..م یتونست به خدمتکارش بگه..چه م یخب م یول

 ..ستین ینیب

 

 

 ..ساعت وقت داشتم 1،  7ساعت گذشته بود و تا ساعت  مین

بذارم با آرشام  دیباشه..احتمال که نه مطمئنم هست..نبا یتو مهموندادم امشب دلربا هم  ینه..احتمال م ایکردم که برم  یداشتم فکر م هنوز

 ..کارا بازتر بود یلیدونستم آرشام دوستش نداره دست منم واسه خ یتنها باشه..حاال که م

 

 

 ..نتونستمم فحشش ندم یبگم دستت بشکنه ول ومدیکه بهم زد افتادم..دلم ن یلیس ادی..دمیصورتم دست کش به

عمل  نیا یچه کار یاز رو نکهیا یمن درست نباشه ول دیکارش ازد دینتونست قلبمو بشکنه..شا یکرد..ول میمو دراورد..عصبانحرص نکارشیا با

 ..کرد یم ریازش سر زد ذهنمو درگ

 

 ..ستمیگاهش اشنا ن یگاه و ب یشد..هنوز با رفتارها کیقبول کردم تحر دیاله و شا دهیتا گفتم فرهاد ا نکهیا

 ..خودمو دارم استهیکه بدونم الزمه..منم س ییتا جا یکنم ول یرفتار م نیکم سنگ هیش کار امشب واسه

 

 

 ..که خودش اعتقاد داره از جنسه سنگه هیزنه به خاطر قلب یکه ازش سر م یضیضد ونق یرفتارها نیداشتم ا حتم

 ..آهن یآرشام از سنگه و نگاهش به سردخواد بهم بفهمونه که قلب  یبودنش رو بهم ثابت کنه..م ریخواد سخت و نفوذ ناپذ یم

همه از ذهن  نای..اضشیضد و نق یهاش و رفتارها یری..خود درگنمیب یهاش رو م یکشه..کالفگ یکردم خودش هم داره عذاب م یم احساس

 ..رهیگ یناارومش سرچشمه م

 

خودم برادرم تونستم  دیواز د یمثل فرهاد شد حام یکی یوقت ی..ولامیدن یادم تو نیکس تر یب دمیکه فهم یبودم..وقت نطوریمنم هم یزمان هی

 ..فراموش نکنم یخودمو عادت بدم..ول یبه زندگ

 

مثبت  ینشونه  هیتونه  یم نیگرده که ارومش کنه..اومد سراغه من..ا یم یکس هیدنباله ارامشه..دنباله  دمیفهم شبشیکار د یرو از

 ..تونم راحت ازش بگذرم یکه نم یباشه..نشونه ا
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 ..کنم ینم ینیعقب نش ارمیبه دستش ن یکشم..تا وقت یمحکم باشم..کنار نم دیخوام با یآرشام رو م اگه

 ..تونه احساس آرامش کنه یکه به فکرشه م یکیرو داره.. یکیکه حس کنه  یرسونم..وقت یاونو به ارامش م من

 ..خب..منم راهشو بلدم که

 

 

 نیزم یرو یلباس کم یبلند بود و دنباله  ناشی..که استیبلند به رنگ نقره ا یلباس مجسل هیدم..تر نگاش کر قیدق نباریطرف لباس رفتم..ا به

 ..شال همرنگ هیبود..و  دهیکه روش سنگ کار شده بود پوش ریبه کمک حر قهیشد..قسمت سر شونه و  یم دهیکش

 

 ..کشه یکنار نم یاسون نیکه به هم ی..کسمیکنم من ک یکنم و بهش ثابت م یم یدست به کار بشم..امشب آرشام رو همراه دیبا

 

 

 ختهیجلوم که کج تو صورتم ر یاز موها یسرم بستم..رو طره ا یگل سر بزرگ موهامو باال هی..موهامو ازجلو کج شونه زدم..با دمیرو پوش لباس

 ..نکه درخشش خودشون رو نشون بد یکم فقط به اندازه ا یلیخ یلی..خدمیپاش ینقره ا لیاکل یبودم کم

 

 

ست  میمشک یدست فیکه با ک یمشک یکفش بند هیاز موهام زدم..تو کمد کفش داشتم.. یا گهیهم سمت د کیکوچ یسر نقره ا ی رهیگ هی

 ..شد

 

 ..برق لبم روش..معرکه شد هیمات و  یصورت کیمات ی..کمدمیهم پشت چشمم کش ینقره ا ی هیسا هیپنکک و روژگونه زدم و  یکم

 ..کرده بود جادیچشمام ا یبا رنگ خاکستر یخاص یپشت پلکم هارمون ی هیسا لباس و ینقره ا رنگ

 

 

بسته  مهین ونیبه پاپ هیشب شتریموهام رد کردم و اوردم جلو..به حالت کج گره زدم که گره ش ب ریرو انداختم رو سرم گوشه هاش رو از ز شال

 ..بود

 

راه  نیگرفتم دستم و از اتاق خارج شدم..ب مویمشک ی..مانتورونیاز شال انداختم بزده بودم رو  ینقره ا لیاز موهام رو که اکل یقسمت همون

 ..دمیمانتومو پوش
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نشسته ..دستاشو  نشیکه تو ماش دمشیپشت باغ بود..د نگیپارک یول رونیوقت داشتم..رفتم ب قهیدق 5..فقط قهیدق 6:55ساعتم نگاه کردم.. به

 ..بود رهیخ شیرو ساعت مچ ماینگاهش مستق یگذاشته بود رو فرمون ول

 

 ..شده بودم..با سر انگشتاش رو فرمون ضرب گرفت یمخف وارینگاه کرد..منم پشت د رونویجلو ب ی شهیاز ش کالفه

 

شد که خب منم  یاز کنار من رد م دیبا رونیبره ب نگیخواست از در پارک یکنه؟..اگه م یبود..پس چرا حرکت نم 7 قایساعتم نگاه کردم..دق به

 ..بودم که متوجهم نشه ستادهیا واریپشت د ییجا هی

 ..به دست فرمونشم داره یداشت و بستگ سکیخواستم سکته ش بدم..ر یم

 

 

 کی..نزدهیش کامال معلوم بود تا چه حد عصبان افهیتو هم بود..فرمونو تو دستاش فشرد و حرکت کرد..از ق یروشن کرد..اخماش حساب نویماش

پدال ترمز فشار داد  یوحشت زده پاشو محکم رو دنمیفاصله ش باهام کم بود و با د ستادمیا نگیدر پارک یم و جلوکنده شد واریشد..از پشت د

 ..پاهام ترمزکرد یرفت رو مخم .. درست جلو نشیماش یکایگوش خراش الست یکه صدا ی..جور

 

 ..سوار شدم عیشه که مهلتش ندادم و سر ادهیوخواست پباز کرد  نشویدر ماش تیبا عصبان هیبعد از چند ثان یگرد شده ول یبا چشما اولش

 ..من برگشت به حالت اولش و درو بست دنیبا د نییپا ادیشده بود که ب زیمخین

 

 

 ..شد یبهم بگه که هر بار منصرف م یزیچ هیلباشو باز و بسته کرد  یچشم نگاش کردم .. چند بار حرف اومد تو دهنشو ه یاز گوشه  لکسیر

 

 ..زدم ینگفت و حرکت کرد..تو دلم قهقهه م یچیه اخرم

 نیکه پاشو گذاشت رو ترمز تا ماش ی..هنوز نگاه وحشت زده ش وقتدهیزده رو ترمز تا چه حد ترس یوقت دمینفس نفس زدناش فهم یصدا از

 ..چشمامه یبهم نخوره جلو

 

 

 ..رونیب دمتیکش یم نیماش یکایالست ریاز ز دیه بودم که االن بادالرام؟..اگه به موقع ترمز نکرد هیواسه چ ایبچه باز نیدفعه بلند گفت: ا هی

 

 ..نگاه کردم رونویحرص پوزخند زدم ..ب با
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 ..جون بدم نتیماش یکایالست ریهمون ز یذاشتی..میکرد ینم نکارویممطئنم ا -

 

 ..!؟یفهم یم چیتو؟!..ه یگیم یبه شونه م تا برگردم و نگاش کنم..در همون حال داد زد: چ زد

 

 ..نکردم نگاش

 .. اومدم ایب ینشد..گفت یزی..حاال که چستیمهم ن-

 ..یلب گفت: لعنت ریکرد..بعد از چند لحظه محکم زد رو فرمون و ز سکوت

 

 ..به سکوت گذشت..هنوز اخماش تو هم بود قهیدق چند

 ..ستین داشیدلربا پ یراست -

 ..ادیکرد وبا حرص گفت: با خانواده ش م مکث

 

 ..دمیو جذابش پاش یبه صورت عصبان یرحرص درا لبخند

 ..!ها..نه؟ بهی..عجادیدادم با عشقش ب یاِ..اخه احتمال م-

 

 

 ..انداخت رونیاز پنجره به ب یتا داد نزنه..سرشو چرخوند ونگاهه کوتاه دی..لبشو گزدیاوج رس به

 ..شهیخوره باحال تر م یکه چقدر حرص م یوا

 ..به جونه خودم افتهیاز حد حرصش بدم اونوقت م ادتریز یکنم چون وقت تیحدمو رعا دیبا فقط

 ..براش بسه افتهیکه به جلز و ولز ب نقدریهم تا

 

************************** 

 ..کردن یبودن و اطرافو تماشا م ستادهیا ینبود..فقط چند نفر زن و مرد لب کشت یعرشه که خبر رو

 ..نده فضا رو پر کرده بودز کیموز ی..صدامیشد یآرشام وارد سالن کشت همراه

 ..!؟ ِیحی تفر ِیکشت -

 ..همه مهمون رو داره؟ نی ا ِشیگنجا یحیجوابمو داد:تفر نیسنگ
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 ..دهیچشم نازک کردم..خوبه ازش سوال کردم با سوال جوابمو م پشت

 ..جفتشون جا خوش کرده بود به طرفمون اومدن یکه رو لبا یهمراه ارسالن با لبخند انیشا

 

 

بلند و چسبون با  نیاس یبلوز ها ایبودن  دهیکت و دامن پوش اینبود که خانما بتونن ازاد باشن همه  یجور طیو مح میبود یکشتتو  چون

 ..کرد یم انیخوش تراششون رو کامال نما یساق کوتاه که مچ پاها ینایشلوار ج

کنار..اخه انگار بدجور  نداختنیاوردن م یدر م نارَمیشد ا یبرگزار م یمهمون نیا ییجا یتره..البد اگه تو خونه ا نیسر و وضعه من انگار سنگ باز

 ..معذبن

 

 

 ..میدیسالم..چه عجب ما شماها رو د --

 ..دیبود که با ارشام دست داد بعدم نوبت به ارسالن رس انیشا

نه تنها لبخندش  دمیم نگاش کردم دچش یاز گوشه  یبا لبخند ِ چندشش دستشو جلوم دراز کرد که من با اخم رومو ازش گرفتم..وقت انیشا

 ..زل زده تو صورتم ییمحو نشده بلکه در کمال پررو

 

 

 ..گفتم صبر کنن میحرکت کن می..خواستن؟یکرد ریکرد و رو به آرشام گفت: پس چرا د یسرفه ا تک

 ..ادینم یا گهیحرکت کرده پس کس ِ د یرو داد: حاال که کشت انیبه من انداخت و بعد هم جواب شا ینگاه مین آرشام

 ..ارشام یو آروم زد رو شونه  دیخند انیشا

 ..ش؟یدیتو ند ی..اومده نگران نباش..فکر کنم رو عرشه بود اومد؟یاریمنتظره  هیچ--

 .. اخماش جمع شد آرشام

 باهات صحبت کنم دیبا --

 

 ..چند لحظه نگاش کرد بعدم سرشو تکون داد انیشا

************************ 

 «آرشام»
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 ..حرف بزنم قبول کرد انیخوام با شا یم دیاطراف باشه و اون هم که فهم نیدالرام گفتم ا به

 

 ..شده؟ یخب بگو..چ --

 ..ان؟یشا هیچ ایباز نیا -

 ..ه؟ی..منظورت چ؟یا یچه باز--

 ..سراغ ِ من؟ ی..چرا دلربا رو فرستادیکن یم ییکارا هی یدونم دار یخودتو نزن به اون راه..م-

 ..پس اومد اد،ینفرستادم..خودش خواست که بمن  --

 ..به تو هم گفته بودم نوی..من نخواستم ایتو اونو با خودت اورد -

 ..شده؟ یزیآرشام؟..مگه چ یحاال که چ --

 

 

 یالیوبشه؟..دختره هوا برش داشته پاشده اومده  یخواست یم یچ گهیاونها با حرص وخشونت گفتم: د انی..از مدمییهم سا یرو دندونامو

 ..مجاور

 ..االی..د ؟یکنیچرا دست دست م گهیعاشقته پسر..تا تنور داغه نونُ بچسبون د --

..تموم اون زارمیمن ازش ب یدونست ی..تو که م؟یکن یم نکارویبگو چرا ا اریمنو باال ن یاون رو انی..شاگم؟یدارم م یچ سین تیچرا حال یلعنت -

 ..نه؟یاز ا ریبشم مگه غ کشینزد یکارا رو واس خاطره تو کردم ..تو خواست

 

 ..یو حالتو کرد فیبود..خوب ک ومدهیتو هم بدت ن ی..ولستین نیاز ا ریکنم..نه غ یردش نم --

مشت حرف ِ  هیو مطمئنم با  یتو گوشش خوند یدونم چ ی..نمستیمن و دلربا نبوده و ن نیب یچیه یدون ی..خودت خوب مانیساکت شو شا-

 ..طرفه من شیو فرستاد یربط پرش کرد یو ب خودیب

 

دختر ولش  نی..بچسب به هم؟یرفتارت ادامه بد نیبه ا یخوا یم یبد ِ تو رو خواستم؟..تا ک یپسر؟..من ک یگوش کن یخوا یچرا نم --

 ..؟یهست یبهتر؟..معطل ِ چ نیاز ا یچ گهیخواد..د یشده ست هم خودش تو رو م دییتا یخانواده  هینکن..هم از 

 

 یهم که از شرش خالص شدم تو دستشو گرفت یاوضاعه من نبود..وقت نیاالن ا یواس خاطره تو ِ..اگه تو ازم نخواسته بود ایندکارگ نیتمومه ا -

 ارو تمام و کمال بهت اد نَمیخودمم و خودم..دِ گهیراهمو از تو جدا کردم..د گهیمن د یگذره ول یتو سرت م یدونم االن چ ی..نمنجا؟یا شیاورد

 ..کنار کردم پس بکش
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 ..گذاشتم تشیداشت که اونو رو حسابه عصبان یخشم نگاهم کرد ..چشمانش برق خاص با

 ..نره ادتی نوی..ایونی..تو حاال حاالها به من مد؟یگیم یچ یفهم یم چیه --

بعد از  یکنم ول یکمکت ممونم و  یسال باهات م 10..چون بهت گفته بودم تا یرو کنسل کن یدیبرنامه تا االن واسه خودت چ یبهتره هر چ -

 ..راهه خودشو بره یهر ک میاون توافق کرد

 

 ....من هنوز باهات کار دارم؟یگیم نویا ید ِ المصب چرا االن دار --

کش نده..در ضمن مگه بهت نگفته  نیاز ا شتریبحثو ب نیمونم..ا یرو بزنم روش سفت وسخت م یکه حرف یدون یکار من باهات تموم شده..م -

 ..کف دستش؟ یگذاشت قتوی..چرا حق؟یبه ارسالن بزن یحرف یندار بودم حق

 

 ..داد رونیدستاشو به کمرش زد ..نفسش رو ب کالفه

 ..که ارسالن زرنگه..خودش تا تهشو خوند چه خبره یدون یم یبهش گفتم..ول ییزایچ هیمنم  دیپرس یاز تو ودالرام م یشد..ه چمیپاپ --

 ..؟یبهش گفت یچ -

 

 ..تهیوخدمتکار شخص ستیشوقه ت ندالرام مع --

 ..زدم پوزخند

 ..انیشا یسست عمل کرد نباریتو هم از خدات بود اره؟..ا -

 ..کرده ریدالرام گ شهیپ یمنه..انگار گلوش بدجور یارسالن برادرزاده  --

 ..ش به عموش رفته قهینداره که سل یخاص ادامه داد: هم خون ِ خودمه..تعجب یو با نگاه دیخند

 

 ..هیقصدش چ دمیفهم یم دینگاهش کردم..با کمشکو

 ..ان؟یشا یخوا یم یدالرام رو واسه چ --

 ..قبال جوابتو دادم--

 ..؟یاریبه دستش ب یخوا یم یچ ی..االن بهم بگو براقینه دق یاره ..ول -
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 یقه خاصت دارم مطمئن شدم اتفاقکه رو تو و اخال یبا شناخت یول یکن یم ادهیدختر کشش پ نیکردم تو هم نسبت به ا یفکر م لیاوا--

دونستم رفتارت باهاش از سر ِ  یبمونه..خب در عوض با تو هم کار داشتم..م شتیتا االن ساکت موندم و گذاشتم پ نی..واسه همافتهینم نتونیب

 ..بابت برات خوشحالم نیپسر..از ا یهست یداره خوب انت..تو امهیچ

 

 ..؟یخوا یم یدالرامو واسه چبزن.. توی..حرف ِ اصلانیطَفره نرو شا -

 ..و هر دو گرم صحبت هستند ستادهیدالرام کنار ارسالن ا دمیبرگشتم د یشد که وقت رهیچرخوند..به پشت سرم خ نگاهشو

 یحرکاتش کامال به دل م یخودش متوجه نباشه ول دیلونده..شا یادیدختر از نظر من ز نیکه گفت:ا انیمشت کردم..برگشتم سمت شا دستمو

دختر دارم برام  نیکه به ا یکشش یحرفا توجه کنم..نه بحثش کال جداست..ول نیکه به عشق و ا ستمیمسائل ن نجوریدر بند ِ ا ادی..من زهنیش

 ..کنم یرو در خودم نسب به دالرام احساس م ازینداشتم..به شدت حس ن گهید یکشش رو به دخترا و زنا نیکنه..تا حاال ا یفرق م

 ..ان؟یشا یگیچرا چرت م --

 ..بذارم؟ یچ یسرخ شده از خشم رو پا یچشما نیا نمیبب--

 ..مشکوک بود نگاهش

 

 ..تو فقط جوابه منو بده -

خب انگار چشم ِ ارسالن بدجور دالرامه منو  ی عمارتم..ول ِیمن..سوگل یمعشوقه  شهیدختر واسه منه..م نیا زهیجوابتو دادم..همه چ --

 ..دختر فقط متعلق به منه نیم..اگرفته..بلدم چطور ذهنشو منحرف کن

 ..ماه نمونده..حواست که هست؟ 1 نیا انیتا پا یزیشروع شده..چ شیوقته پ یلینره..شمارش معکوسه من از خ ادتی یراست

 ..دیخند مستانه

اوردم که به کل  یسرش م به ییبال ایکردم  ینامرده رذل رو خرد م نیگردن ا ای ستادمیا یهمونجا م گهید یلحظه  هیلحظه..فقط  هیفقط  اگر

 ..وجود داره یحت ایشناسه  یبه اسم دالرام رو م یبره دختر ادشی

************************ 

 « دالرام »

 

 ..حرکت کرده بود یو اون نگاه کردم..ظاهرا کشت نیشدم از بس به ا خسته

 ..دنیترس یم دمیاخب مجاز نبود برقصن..ش یکرده ول ریزن و مرد بدجور قِر تو کمراشون گ انگار

 ..هست؟ یعنیبده.. ریکه بخواد بهشون گ ستین یرو اب کس خب

 ..رو گذاشتن یخب البد رو عرشه کس اره
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 یم شتریب نایمن از ا یهم داشت ..و س و س ه شده بودم برقصم..ول یجذاب یخوند و صدا یاون آهنگ زنده که خواننده ش پاپ م با

 ..الیخ یترسم..پس ب

 

 

 ..گذره خانم خانما؟ یخوش م ینیب یما رو نم--

 ..شده بود به من رهیطرفش..ارسالن ..که با لبخند خ برگشتم

داره..قد بلند و چهارشونه با  یکلیعجب ه شیی..خدایدود ،کراواتهیسرمه ا راهنیوپ یبه سرتا پاش انداختم..کت و شلوار دود ینگاهه سرسر هی

 ..دهیورز یکلیه

 ..ادیبدم م ایبادکنک کلیه نی..از ادیرس یآرشام نم یعمرا به پا یول

 ..تک بود زشیهمه چ آرشام

 

 

 ..چشم نازک کردم پشت

 ..گذره یبد نم -

 ..گذاشتم رفتم یچه جالب..شرمنده بدون خداحافظ--

 ..ستیحرفا ن نیبه ا یازین-

 ..یلباس فوق العاده شد نیامشب با ا--

 ..ممنون گمیم نیکرد فیچون تعر-

 ..؟یذار ینم یخاص ِزیچ یرو پا فیتعر نیو ا --

 ..بکنم؟ نکارویا دینه..چرا با -

 ..کنم ینم فیتعر یاز هر کس یدونم..اخه من الک ینم --

 ..ستین ریباورپذ ادیجدا؟..اما ز-

 

 

 ..ستادیقدم جلو اومد و کنارم ا کی

 ..ای..نگاهه من به تو ..؟یخانم ستین ریباورپذ یچ--

 ..گفتم یکل -
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 ..کش دنبال من راه افتاد و کنارم نشست نینشستم..اونم ع واریکنار د یفتم..رفتم رو صندلفاصله گر یتا حد وازش

 ..نجاست؟یدلربا هم ا یدونست یم--

 

 ..اوردمیخودم ن یرو به

 ..برام مهم باشه؟ دیچرا دونستنش با-

 ..یکه بدون یباش لیما دیگفتم شا --

 ..نیخب اشتباه فکر کرد -

 

 ..حضور داره یکشت یتو نجایا شیواقع یکه بفهمه معشوقه  یوقت شهیحتما آرشام خوشحال م--

 

 ..بودم یکردم صدام نلرزه..بدجور از دستش عصب یحرص نگاش کردم..سع با

 ..محض خاطره دوست نه معشوقه یخب اره..ول -

 ..کردم قبال بهت گفتم که یدوست؟!..فکر م--

 ..رو بهم گفت قتیقتموم حرفاتون دروغ بود..خود ارشام ح ی..ولنیبله گفت-

 

 

 ..زد پوزخند

 ..مزخرفات..اره؟ نجوریدونستم و اون سرخود برداشته اشتباه کرده و..از ا یالبد گفت من اونو مثل دوست م--

 

 ..دهی اون فهم ِقی..البد از طرانی شا ِیمیعموشه..و پدر دلربا دوست صم انیدونه ..شا ینداشت که م تعجب

 

به حاله  ینباشن چه سود ایعاشقه هم باشن  نکهی..ا؟یزن یم نهیوسط انقدر سنگه دلربا رو به س نیاشه..شما چرا ارو گفته ب نایبر فرض که هم-

 ..شما داره؟

 

 

 ..شی..مخصوصا با اون نگاهه سبز و وحشدمیترس یبود..ازش م ییجورا هیشد..لحنش  لیبه طرفم ما یکم

http://iran-paper.ir/


 

iran-paper.ir 

 ای یشیشناسمش..مطمئنم عاشقش م یبهت برسه..اون تعادل نداره..م یصدمه ا خوام از طرف آرشام یدختر؟..نم یبفهم یخوا یچرا نم--

کنه و به  یدخترا رو جذب خودش م یکنه..آرشام به راحت یمسئله نه تنها رو تو، بلکه نسبت به تمومه دخترا صدق م نی..ایتا االن شد دمیشا

 ..یبش یادم نیهمچ هی یو هم طعمه خوام که ت یزنه..نم یشکل ممکن بهشون ضربه م نیبه بدتر یهمون راحت

 

من  یاونو جلو یخوا یکنه؟..چرا م یکه آرشام دخترا رو جذب ِ خودش م یچ یعنی..؟یکن یسر هم م هیمزخرفات چ نیبسه تمومش کن..ا-

 ..؟یبد جلوه بد

 

 ....اوندهیکه ظاهرش نشون م ستین یچون آرشام اون دمیبد جلوه م --

 

 ..د؟یکن یبحث م یسر چ..نیانگار بدجور گرم صحبت --

 ..دیخودشو عقب کش یآرشام بود..سرمو چرخوندم..ارسالن هم کم یصدا

 

 یباشه..درسته ظاهرش خشن ول یادم نیتونه همچ ی..آرشام نمگهیبه سرتا پاش انداختم..مطمئنم ارسالن داره دروغ م قینگاهه دق هی

کنه؟!..نــه.. آرشام  یم یدخترا باز یکه با زندگ یباشه..کس بکاریفر هیام آرش شهینم لیدل نایا ی..ول ِیجذابه..درسته اخالقش خشک و جد

 ..ستین یادم نیهمچ

 

 

 ..مهمونا..پس فعال شیپ رمیم گهی..من دمیزد یحرف م یدر مورد مهمون مینبود..داشت یبحث خاص _ارسالن 

 

 ..د شدنگاهه کوتاه و پر معنا به من انداخت و از کنار آرشام ر هیجا بلند شد .. از

 

 کیزن و مرد ش هینگاهشو دنبال کردم..دلربا همراه  ریموند..مس رهیخ یجاشو پر کرد..خواست حرف بزنه که نگاهش به در سالن ِ کشت آرشام

 ..پوش وارد شدن

 ..وقته حرکت کرده یلیکه خ یتا االن کجا بودن؟..کشت پس

 

 

 ..: اون زن و مرد پدر ومادرشن؟دمیرو به آرشام پرس کنجکاوانه

 ..تو هم بود یتکون داد..اخماش حساب سرشو

http://iran-paper.ir/


 

iran-paper.ir 

خب..بعد از  یاومده ول ایبه دن کایاالصل ِ..دلربا تو امر یرانی..اما همسرش اییکایو از مادر آمر یرانیدو رگه ست..از پدر ا ینیپدرش،مهندس مع--

 ..کایموندن وباز برگشتن امر نجایسال ا 5..و بعد از اون  رانیسال برگشتن ا 15

 

 

وگرنه هر  گمینداشتن..م یارشام مشکل یالیپدر و مادرش با موندن دلربا تو و نی.پس بگو..خانم با فرهنگ ِ اونور خودشو عادت داده..واسه هم.هه

 ..داد ینشون م یزی،چیعکس العمل هیبود حتما  یا گهید یخانواده 

 

کردن و منم با دلربا دست دادم که نگاهه  کیبا هم سالم و عل یگ..هممیستادیخوش به طرفمون اومد..هر دو ا یهمراه خانواده ش با رو دلربا

 ..به سر تا پام انداخت و با غرور روشو برگردوند یسرد

 

که حتم داشتم دلربا چشماشو از پدرش به ارث  یعسل ی..و چشمادی..پوست سفیجو گندم ینسبتا بور ول یداشت..موها یبانمک یچهره  پدرش

 ..برده

 هیپررنگش  یرنگ کرده که با کت و دامن زرشک یشراب ی..موهایخوش اندام بود..صورت گرد و پوست گندم یکوتاه ولقد  یمادرش که کم و

 ..گذاشته بود رونیب شیاز شال زرشک یادیست شده بود..موهاشو تا حد ز ییجورا

 

 

 ..آرشام حلقه کرده بود یدلربا که دستشو دور بازو و

رو صورتش داشت که فوق العاده بهش  یمات و جذاب شیگذاشته بود..ارا رونیب شیاونها رو از شال قهوه ا ترشی ب ِمیکرده بود..ن زیفر ر موهاشو

 ..اومد یم

 یکه بنداش مچ پا یشکالت یبند یساق کوتاه و کفشا یریش نیرنگ بود ..شلوار ج یشکالت رشیکه بلوز ز یریسارافن تنگ و کوتاهه ش هی و

 ..خوش تراشش رو پوشنده بود

 ..رو خودمم توش موندم شهیآرشام چرا عاشقش نم گهیمحشره..لوند و تو دل برو هم که هست..د پشمیحرف نداره..ت کلشیه شییخدا

 

 ..دالرام..نفوس ِ بد نزن ری..زبونتو گاز بگنمیرو بب یروز نی..اصال خدا نکنه همچافتهیب یاتفاق نیارزو ندارم همچ البته

 

 ..؟یستیکال اهل رفت و امد ن ای میشام در خدمتت باش هی یونستپسرم ما رو قابل ند _ینیمع مهندس

 .. رسم یفرصته مناسب حتما خدمت م هیبودم..تو  ریدرگ یمدت کم نی..استین زایچ نینه مسئله ا --

 ..میمدت مزاحمت شد نی..شرمنده م امیخدمت از ماست پسرم..پس فرداشب منتظرت هست--
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 ..ندارهحرفا رو  نیکه ا کیکوچ یالیو هی --

 ..؟یکن یپسرم..پس، فرداشب دعوت شام رو قبول م یلطف دار --

 

 ..گهیم یچ نمیمکث کرد..دل تو دلم نبود بب آرشام

 ..خب اریبس --

 

 ....قبول کردپـــــــــوف

 ..خـواستـ یم ی..راستهیعال--

 

 ..انی شا ِشیتن پبا اجازه( همراهه همسرش رف دی)ببخش هیرو صدا زد.. اون هم با  ینیمهندس مع انیشا

 

 ..دیچرخ یدادم و نگام رو جفتشون م یزد..منم با استرس اب دهنمو قورت م یآرشام زل زده بود و به روش لبخند م یبا عشق تو چشما دلربا

 

 ..وجه از روشون بر نداشتم چینگامو به ه یتوجه بهشون نشستم ول یب

 

کاش  یا یداره..راست یحس خوب یول دهیکم باد شد هی..میبود یهم باهام اومدن..پشت کشت حوصله م سر رفته بود به بابا گفتم اونا نجایا _دلربا

 ..م؟یکن شیکار هی شهی..نمدیرقص نجایشد ا یم

 

 ..نه تو خونه میهست یکه تو کشت ینیب یم--

 ..ه؟یاشکالش چ میخب باش--

 ..یدون یمطمئنم خودت م--

 

 ..از رو عرشه معرکه ست ایدر یمنظره  دنی..دمیهوا بخور یو عرشه کمر میخب پس بر یلیو گفت:خ رونیفوت کرد ب نفسشو

 

 یسرم م ریکردم..مثال خ یبودم و مثال داشتم مهمونا رو نگاه م دهیبرج ِ زهرمار تمرگ نیبه من انداخت که ع یبرگشت ونگاهه کوتاه آرشام

 ..خواستم نفهمه چه مرگمه

 ..دیمگه دلربا خانم مهلت داد؟..نرم بازوشو کش یلبگه و یزیچ هیخواد  یکردم..احساس کردم م نگاش

http://iran-paper.ir/


 

iran-paper.ir 

 

 ..؟یهست یآرشام..معطل ِ چ گهید میبر--

 ..نزنم یخودیجوش ِ ب نقدریاز دسته تو راحت شم که ا رمیجا هوا..منم بم نی..کوفت بخوریهوا خور نی..بر؟ی..د ِ چرا معطلگهیراست م اره

 ..همراهش رفت دیتفاوتمو که د یب نگاهه

 

 ..و خالص شیخوا یکالم بهش بگو نم هی..؟یافتیردش راه م یپس مرض دار یبهش احساس ندار یگیتو که م یلعنت خب

 

 یدادن دخترا لذت م یحرف ارسالن درسته و اون واقعا از باز نکهیا ای..ستیکدوم از حرفاش راست ن چیو ه دهیم یوسط داره منو باز نیا ای

 ..بره

 

 ..فکرا رو بکنم نیا نمیکم داشتم که بش نویرم؟!..هم من دا ِیچه افکار گهید نی..ااَه

 

 

 ..بشه دایپ انیشا یحت ایارسالن  یاونجا باشم و باز سروکله  دمینظر داشتن..ترس ریو ارسالن مرتب منو ز انیشا

زد و آرشام با حرکت سر  یف مبودن..دلربا با لبخند باهاش حر ستادهیا ایدورتر از من رو به در یبه گشتن نبود..کم یازیرفتم رو عرشه..ن منم

 ..داد یم لشیکرد ..و گه گاه دو کلوم حرف تحو یم دییحرفاشو تا

 

 ..کرد یبس ناخنامو کف دستم فرو کرده بودم و دستم مشت شده بود که جاش کامل مونده بود و گز گز م از

 

 ..دمیزن و مرد رو شن هیحثه جر و ب یدرست سمت چپ صدا یکشت ی وارهیکج کردم برم اونطرف که از پشت ِ د راهمو

 

 ..؟یخوا یاز جونم م یتو رو خدا دست از سرم بردار..چ--

 ..؟یبفهم یخوا یمن نامزدتم چرا نم--

 ..نو؟یا یفهم یاز دستت خسته شدم م گهی..دیخوام صد سال نباش یم--

 ..یگوش کنکه  یدار فهیوظ گمیم ی..پس هر چیمتعلق به خودم شد یکه منو قبول کرد یتو همون وقت--

 ..در قبال ِ تو ندارم یا فهیوظ چی؟..من ه یفهم یذهنت خرابه م --

 ..ادیسگم باال ب ی..نذار اون رو یحرف ِ مفت نزن پر --
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 ..خودش بود ی!..اره صدا؟یپر

 ..کنم ازت ی..خواهش مومرثیکم تو حال ِ خودم باشم ک هیتنهام بذار..بذار  --

 ..یبعد اونجا نباش قهیدق 5به حالت اگه  یمنتظرتم..وا نییخب..پا یلیخ --

 

 

 ..کرد یم هی..داشت گردیلرز یداده بود بهش و شونه هاش م هی..تکوارهیرفتم پشت د ی..بدون معطلدمیقدم هاشو شن یصدا و

 

 .. اون ِیارونمتعجبه من ومن به نگاهه ب ی..اون به چشمامیگذاشتم رو شونه ش..با ترس برگشت..هردو با تعجب به هم نگاه کرد دستمو

 

 ..؟یکن یچکار م نجایا یسالم خانم خانما..پر--

 ..میبغل کرد گرویلبخند زد..دستاشو از هم باز کرد وهمد هیگر وسط

 

 ..یکشت نیا ی..توشیتو ک نجایسوالو ازتو بپرسم..تو..ا نیهم دیگفت: منم با دیلرز یکه تو صداش م یشوق با

 

 ..اومدم رونیتو بغلش ب از

 ..؟یاومد یبا منصور--

 ..نه-

 

 ..دستمال ِ تو دستش اشکاشو پاک کرد با

 ..بحثت شده؟ ومرثیبا ک --

 یچکار م نجایباهات حرف دارم..اول از همه بهم بگو ا ی..کلگمیبرات م زوی..بعدا همه چالیخ ی..بستین یدی جد ِزیچ شه،یمثل هم -

 ..شحال شدمخو یلیخ یلیهم تعجب کردم و هم خ دنتیکه از د گمی..واقعا م؟یکن

 

 ..نور ماه بود ریز ایاب در ینگاه کرد..نگاه جفتمون به درخشندگ ایروش لبخند زدم..برگشت و به در به

 ..کرد یخورد وجودمون رو مملو از حس آرامش م یکه به صورتامون م یوزش ِ تند هر
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خودم  یباور کن تموم مدت گرفتار ِ دردسرا ی..ولینشون ای..نه خبر ی..نه زنگستین یوقته ازم خبر یلی..ختمیمعرف یب قهیدونم رف یم _یپر

 ..بودم

 

 ..داد رونیرو آه مانند ب نفسش

دفعه برات  هیهمه حرف تلنبار شده رو دلمو  نیبره که بخوام ا یم ادینداره..زمان ز دهیفا قهیدق 3،  2حرفا رو دلمه که گفتنشون تو  یلیخ --

 ..رونیب زمیبر

 

 

 ..دمی..نم اشک رو تو نگاهش ددیدرخش ینور ماه م ریز شیوه اقه یطرفم برگشت..چشما به

خونده شده بود که  تیمحرم ی غهیص هیفقط  نمونیخواست بره مسافرت اصرار داشت منم باهاش برم..ب یبحثم شد..م ویبا ک شیچند وقت پ--

رو عقد کنم..انقدر  یخوام پر یمن م نطورهیگفت حاال که الج و  یخواستم ..افتاد رو دنده  یحساب اجازه نداد منو ببره..خودمم نم نیبابام رو ا

 ..راه انداختم تا تونستم نظر بابامو برگردونم یه و زاریگر

 ..و خالصه دکش کرد ستین یگفت االن فرصته مناسب ویندارم به ک شویمن امادگ دید یبود ..وقت هیقض نیموافق ا اخه

 ..خودش یخودمون منو برد خونه  یبرم گردونه خونه  نکهیا یبه جا ی..ولرونیگردش برد ب یه بازتابش به جونه خودم افتاد..منو به بهان یول

 ..شد یکردم وضع بدتر م یباهاش لج م شتریب یو بردتم باال..هر چ دیدستمو کش یشم ول ادهینخواستم پ دیرس یوقت

 

 

 ..و نمناکش رو تو چشمام دوخت..انگار بغض داشت..نگاهه گرفته دیلرز ی..چونه ش مدیبست..لبشو گز چشماشو

 

شده بود..از شغلش..کارخونه  یجور خاص هیحرف زد..اصال  یو دهن نزدم..نشست کنارم..از همه در زیبرام شربت اورد گذاشتم رو م--

 ..ش..شرکتش و دم و دستگاش..پدرو مادرش و

 اشیکنه..گفت تموم سرسخت یکارا رو م نیاز شدت عالقه اشده بود که دهنم باز موند..بهم گفت  نیاروم و مت ی..به قدریاز همه چ خالصه

 ..نهیواسه هم

 ..رو کنار گذاشتم و..خوردم دیباهام نداشت ترد ی..اون لحظه که اروم شده بود و کاریکردم ول دیکرد شربتمو بخورم که ترد تعارف

 یباشه..اون پست فطرت برا دهیکردم برام برنامه چ یرشو نمفک ینبود که از دستش نخورم..ول بهیکه قرار بود همسرم بشه..غر یبود..کس نامزدم

 ..بود دهیتصاحب کردن ِ من نقشه کش یبه من، برا دنیرس
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تو  یبرد چ یاز نگام پ یپر یداد..ول یشده بود ازارم م یتو ذهنم تداع یحرف از دهن پر نیا دنیکه با شن یزیزده نگاش کردم..اون چ وحشت

 ..گذره یسرم م

 ..پوزخند زد وسرشو تکون داد درد یرو از

 

 

اون  یوقت یخواب بوده..ول هیکردم تمومش  یخوابم برده..اره.. فکرم یاومد ک ینم ادممی ی..ولافتهین یاتفاق چیبهوش اومدم انگار که ه یوقت--

خواست به  یم قیطر نیاز ا یرو سرم خراب شد..اون عوض ای..انگار دندمیخودمو تو اون عکسا ب ره ن ه تو اغوشش د ی..وقتدمیعکسا رو د

 ..برسههدفش 

و..ابرومو بر  دهیرو نشونم م شیوانیو ح ثیخب یبهم بخوره اونم خو ینامزد نیکرد که اگه با عقد موافقت نکنم و بخوام تالش کنم ا دیتهد منو

 ..دهیباد م

 یخواستم مطمئن بشم که شدم..اون باهام کار یمم کنه.. نهیدکتر زنان تا معا شهیکنم..از ترسم رفتم پ شیبا پدرم حرف بزنم و راض گفت

 ..ازم گرفت نیو اون عکسا رو واسه هم رهیخواست ازم زهرچشم بگ ینکرده بود فقط م

م که  ندهیطرف ا هیداشتم..از  دیزدم..ترد ینم یمن حرف یگرفت..ول یاز سر م داشویاومد خونمون و تهد یم یبه بهانه ا ایزد  یروز زنگ م هر

 ....ازش متنفر بودمینامرد بود و از طرف نیا یتو دستا

 ..روز هی نکهیا تا

 

 

 

 ..دالرام --

 ..بود..اما دلربا کنارش نبود..ناخداگاه اخم کردم ستادهیصداش برگشتم..آرشام پشت سرم ا دنیشن با

 ..شده بودم یپر یچه وقت اومدن بود؟..بدجور محو حرفا حاال

 

 ..بشه؟..انگار نه انگار یول کرد و رفت دنباله عشق و حالش..حاالم اومده سراغم که چ انیارسالن و شا نیراحت منو ب یلیخ نامرد

 

 ..که منتظر چشم بهش دوخته بودم دینگاه کرد ..و بعد از اون نگاهش رو من چرخ یبه پر یسر کنجکاو از

 

 ..منو به خودم اورد یپر یصدا
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 ..!؟یکن یچکار م نجایدونم تو ا ی..هنوزم نم؟یکن یاقا رو معرف نیا یخوا ی..نم یدل --

 

 

 ..کنم یهستن که ..من براشون کار م یمهندس آرشام تهران شونیبا زبونم تر کردم و جوابشو دادم: ا لبامو

 

 ..با تعجب نگام کرد یپر

 ..!؟یکرد یکار نم ی!..پس..مگه واسه منصور؟ی!..چکار؟یکن یکار م --

 

 ..کنه یعمل م تیپاراز نهوی..عیمن و پر یوسط مکالمه  دیپر شیجدجوابشو بدم که آرشام با همون لحن  خواستم

 

 ..د؟یشناس یرو م یشما منصور --

 ..کنه یواسه اون کار م یدونم دل ینه از کجا بشناسم؟..فقط م --

 

 ..فرق کرده زیهمه چ هیاالن مدت یکردم..ول یکار م -

 

 

 ..اهات کار دارم..ب میبر ایگوشم زمزمه کرد: ب ریسرشو خم کرد .. ز آرشام

شما با دلربا خانم تموم  یکنم..مکالماته عاشقانه  یگفتم: دارم با دوستم صحبت م یکنم با بداخالق جادیتو حالت صدام ا یرییتغ نکهیا بدون

 ..شد؟

 

 ..داشت صداش باال نره یجمع تر شد ..سع اخماش

 

 ..میبر ایکم چرت و پرت بگو..بهت گفتم ب --

 ..هشیمنم گفتم االن نم -

 

 ..گوشم بود ریهنوز به طرف من خم شده بود و صداش ز یدوخت ول ایهم فشرد..با حرص پوزخند زد ونگاهشو به در یرو دندوناشو
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داشته و نداشته برات مونده  یابرو یهر چ گهیبرمت د یکشون کشون م امی..وگرنه مچیکه ه یبود یپشت کشت گهید ی قهیدق 10اگه تا  --

 ..اریسگ ِ منو باال ن ی..پس اون رورهیاد مهمه به ب یباشه جلو

 

 

 ..شد یسرشو بلند کرد ..از کنارمون که رد شد نگاهه من هنوز به قامته بلندش بود که هر لحظه از ما دورتر م لکسیر یلیخ بعدشم

 

 ..!؟یکن یکار م نیتو واسه ا یلیدالرام خدا وک --

 ..!اره..چطور مگه؟ -

 ..گرهیج یلیخ یدور برت نداره ها.. ول --

 ..بخوره تو سرش اخالق نداره شیگریج -

 ..ستیجنم داشته باشه..وگرنه که مرد ن دی..مرد باگهیکرده د گرشیج نیخب هم --

 

 

 ..داد یموقع خودشونشون م یب شهیزدم تو پرش..از قصد نبود..از رو زبونه درازم بود که هم ناخداگاه

 ..حد خشن هست نه؟ نی..فک کنم تا ا؟ینشد وی ک ِیالن عاشقه اخالقه سگخانم خانما؟..پس تو چرا تا ا نجوراستیاِ..ا-

 

 ..صورت گرفته و ناراحتش خندمو خوردم دنیبا د یول دمیخند یشوخ به

 ..یو ور ور نکن یریزبون به دهن بگ یتون ینم قهیدختر که دو دق یریالل بم یا

 

 ..گرفتم..نگام کرد بازوشو

 ..دیاز دهنم پر ینجوری..باور کن هم؟ی..ناراحت شدینداشتم پر یبه ارواح خاک پدر و مادرم قصد -

 

 

 ..درد بود یلبخندش هم از رو یزور لبخند زد..ول به

 ..تو سرشونه یخونم چ یاطرافمو راحت تر بشناسم..از نگاهشون م یگشتم تونستم ادما ومرثیبا ک یاز وقت --

 نیطرز حرف زدنش زم ینگاهش و حت یکرد شیمعرف یکه تو بهم مهندس تهران یمرد نینکن..ا اسیق یدالرام..اونو با کس ستیادم ن ومرثیک

 ..فرق داشت ومرثیتا آسمون با ک
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 ..رفتار کنه یمیتا بناگوشش باز نشد..نخواست صم ششیدختر افتاد ن هینگاهش به  یمرد وقت نیا ومرثی ک ِبرعکس

 ..دیبه روم لبخند ه و س الود نپاشنموند..باهام دست نداد.. شتریب هیثان 5 دیمن شا یرو نگاهش

من  یخوابه..رو یباهاشون م یبوسه..حت یسابقش رو م یزنه..دوست دخترا یمن با دخترا ل ا س م ی..جلوومرثیدرست برعکس ِ اون ک یول

 ..ذره هی ینداره..حت رتیغ

 ..ن صاحبمهمونم که او یم ءیش هیمن براش مثل  گهی..متهیو حس مالک یخودخواه یتوجهش از رو ی همه

 

 

 ..من ساکت کرد یکرد..پشتشو نوازش کردم..هق هقشو رو شونه  یم هیکردم..داشت گر بغلش

 ..؟یدوست قبول نداشت هیمنو به عنوان  یعنی..؟یرو بهم نگفت نایمدت..چرا زودتر ا نیتو ا یدیکش یچ زدلمیعز -

 

 

 ..رونیب دیاز تو بغلم کش خودشو

 ..برمال بشه ی..جاشون تو اعماقه قلبمونه..که مبادا به راحتستین یحرفا گفتن یدرکم کن که بعض یلت داشتم ول..معلومه که قبوینگو دل نویا --

 ..رونیب یزیدلتو بر یوحرفا یلب باز کن یبه راحت ذارنیواسه خانواده ..و هزارجور ترس و واهمه نم ییاز آبرو..رسوا ترس

 

 

 ..چه خبره پس اروم باش ی..بهم گفتیم درد و دل کردحاال که باها یباشه ..حرفاتو قبول دارم..ول-

 ازین یکیکنم به  یخوام ساکت باشم..حس م ینم گهیحاال که شروع کردم به گفتن د یدلمو بهت نزدم..ول ی..من هنوز نصف حرفا ینه دل --

 ..؟یفهم یم نویتونم دالرام..ا یتونم..نم یدست تنها نم گهیدارم تا بهم کمک کنه..د

 

 ..و دستم گرفتم..با محبت نوازشش کردمت دستشو

 ..میکن یم شیکار هیخودتو ناراحت نکن..خدا بزرگه باالخره  گهیکنم دختر..د یدرکت م-

 

 

وهم تو تهران رو به همراهه تلفن  شیآرشام هم تو ک یالیکاغذ و خودکار در اوردم..روش ادرس و هی فمیسرشو تکون داد..از تو ک هیگر با

 ..نوشتم

 ..کدومه الشی.. و ادرس وهیدونستم اسم اون محل چ یمدته کوتاه به تموم پالکا و عالمتا توجه کرده بودم و م نیا خداروشکر
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 ..کنم یکه کار م یی..ادرس پشتشم واسه تهران ِ..جاالیو ایب ایبهم زنگ بزن  ایفرصت  نی..تو اولریبگ نویا -

 ..!؟ینداشت لیمگه موبا یباشه..ول--

 ..حرف دارم که برات بزنم یش مفصله..منم کل هیرم..قضنه..االن ندا -

 

 

 ..زد..اشکاشو با دستمال پاک کرد لبخند

 ..یینجایا یدونم واسه چ یکه هنوز نم گمیخانم..واسه بار هزارم م یدل ایحرف زدن در رفت ریاز ز شهیمثل هم --

 

 ..دمیخند

 ..شم؟یپ یایب یتون یبرات..فردا م گمیم -

 ..شتیپ امیتونم ب یعصر م یطرفا امیاگرم ب یدنبالمون راه افتاد..ول دیهم تا فهم ومرثی..که کمیینجاینم..با خانواده م اک یم شیکار هی --

 ..باشه پس -

 

 

خاک به سرم  یافتادم..وا دشیتهد ادی هویبود.. سادهیپشت سرم وا یاز پشت دستمو گرفت..برگشتم..آرشام بود که با صورت عصبان یکیدفعه  هی

 ..وم رفتابر

 

 ..دیلب غر ریبرگشتم طرفش..ز کامال

 ..لجباز یدختره  دمینشونت م --

 10اومدم مگه  یتو رو خدا آرشام داشتم م یکه فقط خودش بشنوه تند تند گفتم: وا یدستمو بکشه که نگهش داشتم و اروم جور خواست

 ..شد؟ قهیدق

 

 ..نگام کرد..هنوز اخماش تو هم بود مشکوک

 ..افتی..د ِ راه بیتون یمنو نم یرنگ کن یونرو بت یهر ک --
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 ..کردم یارومش م دی..بادمیخند

 ..امیکه اصال نم یکیسراغ ِ تو  نیشناسم واسه هم یت رو م قهی..سلستی!..من؟!..نه بابا من رنگ زدنم خوب ن؟یک -

 

 ..زنه یاونم داره لبخند م دمیکه د ی..با خنده برگشتم طرف پردیچپ نگام کرد و دستمو کش چپ

 ..نره ادتیمنتظرتما.. یبرم..ول دیگفتم: شرمنده من با یهول هولک یداشت منو دنباله خودش ببره و رو به پر یآرشام اشاره کردم که سع به

 

 ..تکون داد سرشو

من  فیظر یشتاانگ یمحکم و مردونه ش البه ال ی..پنجه هادیکش یکه کرده بود منو دنبال خودش نم ییدایآرشام رفتم..برعکس تهد دنبال

 ..قفل شده بود

 

 ..رو دور زد و رفت جلوتر میبود یکه من و پر یاز اون سمت ی..ول یهمون پشت کشت ایتو سالن.. رهیکردم م یم فکر

خواد  یدونستم م یبود و نم کیعقب چون تو اتاقک کامال تار دمیبازش کرد..خودمو کش زیدر درست بغل در سالن مهمان بود که تند و ت هی

 ..رکنهچکا

 ..نرم دستشو گذاشت پشت کمرم و یلیاون خ اما

 ..داد تو..خودشم پشت سرم اومد هولم

 ..اطرفمون رو پر کرد ییبرق و.. بعد هم روشنا دیکل یصدا

 

 ..درو زد قفل

 ..کتش و به کمرش زد ریبرد ز یبود..دستاشو به حالت جذاب ستادهیطرفش..درست پشت سرم ا برگشتم

 

 ..!مثال؟ یکه چ نجایا یاالن منو اورد -

 ..کرد..جلو صورتش بشکن زدم یهمون حالت نگام م تو

 ..؟ییبا تو بودما..کجا یه -

 

 ..نگام کرد نهیداد..دست به س هیاتاق تک واریزد و از کنارم رد شد..به د پوزخند

داده  هیتک واریتا پارو هم کنارش به د 2 ..کهیباد قیکلفت طناب..قا یتوش نبود..چند تا حلقه  یخاص زیدور اطراف چرخوندم..چ هی نگاهمو

 ..بودن
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 ..صورتش چرخوندم یصداش نگامو رو دنیشن با

 

ناخنک  هی..از دمیکه چشمش عموشو گرفته بزنه..خب شا یناخنک به اون هیوسط  نیا ادیبدجور تو نخت رفته..انگار ارسالنم بدش نم انیشا --

 ..ه؟ی..نظر خودت چشتریب

 

 ..گفته؟ یچ انی..شاه؟یحرفا واسه چ نیا-

 ..نمونده انشیهم تا پا یزیشروع کرده..چ شیوقت پ یلی..شمارش معکوسش رو از خزایچ یلیخ --

 

 ..شدم کیقدم بهش نزد هیترس  با

 ..شه؟یم یبهش؟..پس قول و قرارمون چ یمنو بد یخوا یزده؟..م یحرف انی..نکنه شا؟یبگ یخوا یم یچ-

 

 

 ..فاصله گرفت وارید از

 ..؟ینبود یلحظه ا نی تو وسطه..مگه منتظر همچ ِییانتقام جو یپا یقرارمون سر جاشه..منته قول و --

 ..زوده یلی..االن نه..االن خیبودم ول -

 ..نمونده یزیچ گهی..دیخودتو اماده کن دیدر هر صورت با --

 

 

 ..پشتمو بهش کردم..اب دهنمو با سر و صدا قورت دادم لرزون

 ..چکار کنم دیدونم با یدامن نزن..خودم م شمیتشو به گهیتو رو خدا تو د -

 ..جدا؟--

 

 

 ..بود..برنگشتم..بازوهامو بغل گرفتم..مضطرب بودم سادهی..انگار پشت سرم وادیبه گوشم رس کینزد یاز فاصله  صداش

 

 ..دونستم با چند نفر طرفم ینم نکهیدست تنها بخوام به هدفم برسم..ا نکهیرو به جونم انداخت..فکر ا یاضطرابه لعنت نیا حرفاش
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 ..حاال یول امیبر ب زشیتونم از پس همه چ یکردم م یاول فکر م اون

 ..رمیتونم آسون بگ ینم نمیب یشدم م یباز نیکه وارد ا حاال

برم  ییر تنهاتا چطو 2..حاال که شدن دهیرو درس م طونیش ییخودش به تنها انی..ارسالنم هست..شاستمینفر طرف ن هیباختم..با  رمیبگ آسون

 ..جلو؟

 

 ..شد یسرم داشت منفجر م الیهمه فکر و خ نیکنه..از ا یخواد کار یاز حرفاش معلومه نم یداشتم..ول ازیکمک ارشام ن به

 ..بهم فشار اومده بود یکدوم دست خودم نبود..بدجور چی..حرفام..هحالم

 

 

 ..بود ستادهیاز من ا یکم یوبه پشت سرم نگاه کردم..با فاصله  برگشتم

 ..که عذابم داد دمیرو تو چشماش د یاخر..چون ارامش میبه س زدم

 ..گردم که بتونه کمکم کنه یم یکه دلم خون ِ ..نگاهم سرگردون ِ و به دنبال دست من

 ..خوردم یناخداگاه حرص م دمید یکالم و نگاهه آرشام رو که م ارامش

 

 

 ..زدم..مثل طلبکارا نگاش کردم پوزخند

 ..تنهام؟ یکن یم یو بهم حال یاریم ادمیموضوع رو به  نیا قهیعذابم؟..دم به دق یفرشته  ی..چرا شد؟یمن یوسط چکاره  نیاصال تو ا --

که باشه مطمئنم اون ادم تو  یهر ک گمیاالن دارم بهت م یول هیک دمیهست که مراقبمه..نپرس یکی..ستمیتنها ن یبهم گفت ایکنار در ادمهی

 ..یستین

 ..خانواده م واسه م مونده یاز اعضا یکی..هنوز ستمیکس وتنها ن یکه من اونقدرام ب یتا بدون گمی..مگمیم یول دایخوشت ن دیشا

 ..و ارومم کنه رهیبده..دلگرمم کنه..تو لحظاته سخت دستمو بگ میتونه دلدار یکه اگه نتونه بهم کمک کنه م یکس

 ..کنه یواسه م نم یاحد چیکه ه یکار

 ..کن یکار هی ی..چرا معطلاالیشمارش معکوس شروع شده د ِ  یگیو م یکن یه جلوم قد علم منامرد..ک یتو شیکی

عروسک  هی نیکردم وع یهمه بهت کمک کردم..نقش معشوقه ت رو باز نی..ایکن ینم مییکدوم راهمه و کدوم چاهم..راهنما یگیجاش نم به

 ..مـ ..مگه؟یجا زد دهی..حاال که نوبت به خودت رسدمیتو دستات چرخ
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 ..گوشام پاره شد..دستمو گذاشتم رو گوشم و چشمامو بستم ی( که حس کردم جفت پرده ری)بسه.. خفه خون بگ دیکش ادیفر یجور

 ..وهمزمان نگاه گله مندمو تو چشماش دوختم نییاز چند لحظه اروم دستامو اوردم پا بعد

 

 

 ..دادم هیتک یسرد و فلز واریاتاقک و دستامو کنارم به د واریند خودمو رسوندم به دبل بایقدم تقر هیم که از ترس رفتم عقب..با  نهیتو س اومد

 

شکل رو درش نصب بود که به  یا رهیدا کیکوچ یپنجره  هی..دیکوب یشده بود که زوزه کشان خودش رو به در اتاقک م ادیشدت باد ز انگار

 ..دیرو د رونیشد ب یوضوح نم

 

 

 ..قرار داده بود به طرفم قدم برداشت تشیهدف جمالت و نگاهه گر گرفته از عصبانکه با خشم منو مورد  همونطور

 

 ..رهیکه دستتو بگ یخوا یرو م یکی --

 

 ..دادم هیتک واریو خودمو محکمتر به د دمیکش یفیخف غیبه طرفم حمله کرد که ج بایتقر

 ..ملتهبش گرفت یتو دستا دستمو

 

 ..کنه اره؟ یت کرده..که با گرفتن دستات ارومت م زد:انگار بدجور وابسته ادیصورتم فر تو

 ..دمیاستخونامو شن «کیریت ک،یریت» یفشار داد که صدا یجور دستمو

 

 

 ..زد: د ِ بنال تا خوردشون نکردم داد

 ..شی..ول کن دستمو..شکستیآ یآ..آ-

 ،یگرفت یداد؟.. د ِ چرا الل مون یر بهت ارامش مچطو یکرد یدرد و دل م ششیپ ی..وقت؟یکرد لعنت یارومت م یبه درک..بگو..بگو چطور --

 ..حرف بزن
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 ..کرد ی..داشت دستمو خورد مرمیاشکامو بگ یکردم جلو یسع

 ..ول کن ینبوده..آ یچیبه خدا..ه یچیه -

 

 

د رو کامال حس سوخت و در یپوست دستم هنوز م یکم کرد ول یدستمو هم گرفت..فشار دستشو تا حد یکیرو پر کرد..اون  نمونیب ی فاصله

 ..داد هیسرد تک واریسرم و به د یکردم..دستامو برد باال یم

 

 ..شد یرو به رو م یدیشد یبود االن با تکونا یحیتفر یاگه کشت دینبود..شا دیشد یخورد..ول یم یتکون ِ اروم یهر از گاه یکشت

 

 

بود که من ِ بدبخت رو گرفتاره خودش  یدیدر اثر باد شدغرش ارشام همزمان شد با خاموش شدن المپ اتاقک..که اون هم مطمئنا  یصدا

 ..کرده بود

 

 ..هم اون ته مَه ها واسه م مونده بود در کل به باد رفت یزیاگه چ گهیشانس داشتم االن د یلیخ ای..خدادمیکش غیترس ج از

 

 

 ..راه دلگرمت کنم؟..چـــرا؟ نیتو ا یخوا یکمکت کنم؟..چرا م یچرا ازم توقع دار--

 

 

 ..بلبل به حرف اومدم نیع

 ..یشناس یرو بهتر م انی..تو شایکمکم کن یتون یچون..چون تو..چون فقط تو م-

 

 

وسط اتاقک رو تا  دیتاب یکه از ماه به داخل م ینور کم کیکوچ ی..از اون پنجره دمید یم یکیاز تار یبود و من آرشام رو تو هاله ا کیتار

 ..روشن کرده بود یحد

 ..رو صورت آرشام انداخته بود یا هین سابازتابه او که
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 ..سوزوند یگوشمو م یداغش الله  یکرد..نفسا کیبه صورتم نزد صورتشو

 

 ..انیشا یاز ادما یکیاز اونا باشم.. یکیمنم  دی..شا؟یخوا یشناسمش ازم کمک م ی..فقط چون من؟یهم --

 

 ..دیکه زد مخم سوت کش یبا حرف ینه ول ای دید یدونم اونم منو م یبه تعجب نگاهش کردم..نم ختهیام یترس با

 

 ..!؟یاون یاز ادما یکیمگه تو.. -

 ..دارم؟ یچه رابطه ا انیمن با شا نکهی..ا؟یکرد یفکر م یپس تا االن چ --

 

 ..نی..همیکردم فقط باهاش دوست یم الیمن..من خ -

 ..ستیلحظه سکوت کرد..حس کردم نفساش منظم ن چند

 ..اشناست هیفقط.. انیدر حال حاضر شا --

 ..دادم رونیراحت نفسمو ب الیخ با

 ..درسته؟ یکن مییراهنما یتون یخب پس..م-

 ..ازش ساخته ست یندار همه کار یچیاون دکتر ِ ه یتونه ارومت کنه..ول یکه نم یچرا من؟..کس --

 

 

 ..داده بهش ریگ نیا گمیاز فرهاد نم یچی..حاال که من هیمرد موندم اساس نیخدا من تو کاره ا یا

 

 ..؟یولش کن شهیدستام خسته شد..م -

 یعطر مخصوص..که بو ی حهیخورد..و اون را یکه تو صورتم م یینفسا یکم ..گرم ی..تو اون فاصله نییسُر داد و اوردشون پا ینکرد..ول ولشون

 .. داشت یتلخ و م د ه و ش کننده ا

 

 شتریکرد..همه و همه.. لحظه به لحظه ..ب یم قیوجودم تزر یبعد هم به همه که از کف دستاش به دستا و  یی..حضور ملتهب و گرماصداش

 ..کرد یمنو از خودم دور م
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و مملو از  طنتیاز ش یکه مختص به خودم بود وعار ینشه..نرم..پراز ارامش..با لحن نیازا شتریداشتم ب یلرزش رو داشت..سع نیکمتر صدام

قرارم رو مورد  یقلب ب یتونست به راحت یهم م یکیتار نیتو ا ینافذش حت یاهیکه س ییماگرفت تو چش یکه از قلبم سرچشمه م یاحساس

 ..لب زمزمه کردم ریز دههدف خودش قرار ب

 

تو..تو  ی..ولشهیبه خودشم گفتم..نظرمم عوض نم نویدوست قبولش دارم..ا هی یحت ایکنم..اونو مثل برادر  یقبال هم گفتم من به فرهاد فکر نم -

 ..!ه؟یبدونم اون ک قیخوام دق یهست که ازم مراقبت کنه..م یکی یگفت

 

 

 ..پا و اون پا کرد و باز به حالت قبلش برگشت نیتو جاش جابه جا شد..ا یلحن ارومم قرار گرفته..کم ریتحت تاث دمیفهم یراحت به

 

 ..کردم ینم ینبود که اگه دستام ازاد بود ..کار معلوم

 ..بدتر از اون اون نامنظم بود واسه من ینفسا

 ..خواستم ینم دمیشا ایتونستم.. ینم یپشت سر هم بکشم ول قیشد چند تا نفس عم یکاش م یا

 ..بدم رونیهام ب هیعطر تنش رو از ر قیتا نفس عم 2خواستم که به  ینم

 

 ..اتاقک بود کیقف تارمن به س یگوشم..سرش رو به گردنم خم شده بود و نگاهه خمار و گر گرفته  ریشده بود..درست ز زیر صداش

 

 ..تو ادیتونست ب ینم یچه خبره؟..در که قفل بود..پس کس رونیاالن اون ب یعنی

 ..باشه؟ یاون ادم ک یخودت دوست دار --

 ..!مگه دل بخواهه؟ -

 ..تو فکر کن آره --

 ..دونم ینم -

 ..!و اگه من باشم؟ --

 

 ..داد یرفتار رو کامال نشون م نیزد و کاراش صدق ا یحرف م یاریهوش یمست نبود..از رو نباریبه صورتم چسبوند..ا صورتشو
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 ..چرا تو؟ -

 ..چرا من نه؟ --

 ..نگفتم نه -

 ..؟یپس چ--

 

 

 ..کردم مکث

 

 

 ..؟یتو..مراقبم یعنی -

 

 ..تونم باشم؟ ی..به نظرت مهیسا هی..یمراقب..راهنما..و حت --

 

 ..همراه بود یبرعکس گفتارش با خشونته خاص حرکاتش درست یمکث کردم..لحنش اروم بود..ول بازم

 

 ..کت گرفتم و فشار دادم یشدم..بازوشو از رو یم وونهیبستم..داشتم د چشمامو

 

 

 ..یفکر کنم..بتون -

 ..تونم دلگرمت کنم؟ یم --

 ..دیشا -

 ..کنه؟ ی..ارومت م؟یدستام چ --

 ..دیدونم شا یدونم..نم ینم-

 

 ..کرد یتابم م یب داشت

 ..بدتر از من بود اونم حال
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که بودم  ششی..بازم ..پیول میهمشون پنهون دیهمه ادم..درسته از د نیا نی..بنجایکه بترسم..ا مینبود ییداشتم..اما ترس تو دلم نبود..جا جانیه

 ..شد ینم دهیذهنم سمت وحشت کش

 ..آرشام یشد ول یحس م یواهمه به راحت نیارسالن ..ا یکه بودم..حت انیشا شیپ

 ..تونستم با هراس خودمو ازش دور کنم یذاشت ازش بترسم..نم یکه نسبت بهش تو دلم داشتم نم ی..عشقم..هر چقلبم

 

 ..گردنم فرو کرد یدرد کهنه..صورتشو تو گود هیدرد باشه.. ی..از ته دل..انگار که از روقی..عمدیکش آه

 

 

 ..دالرام --

 ..نکرد یشد..آرشام حرکت دهیکش به در .. نگاهه جفتمون به همون سمت دیمحکم کوب یکی

 

 ..د یگردنمو ب و س  ریمقدمه ز یصورتشو چرخوند و ب ینرم به

 ..اریهوش مهینه مست بود نه ن نباریحرکتش رفتم تو شوک..اخه ا نیبودم..که با ا ومدهیکامل به خودم ن هنوز

 

 ..پهنش یاوردم باال و گذاشتم رو شونه ها دستامو

 ..؟یکن یآرشام..چکار م-

 

 یحس خاص هی..هم قلقلکم اومد و هم تو دلم دید..قلبم لرز یب و س  یگوشم رو با مکث طوالن یالله  ریصورتم خم کرد و ز یاز جلو سرشو

 ..داشتم

 

 ..خود شده یانگار واقعا از خود ب رینخ

 

 

 ..می: در زدن..تو رو خدا بردمینال

 ..تونه خودشو کنترل کنه؟ ی..اگه هنوزمه؟یچ یکاراش از رو نیخمار بود..پس ا رو به کم یصورتم گرفت..نگاهش تا حدود یرو به رو صورتشو

 

 ..تا راحت بتونم باهات حرف بزنم نجایهست هم ارسالن..اوردمت ا انیهم شا رونی..اون بم؟یچرا بر -
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 ..که در زدن یدید یول -

 ..به درک..تمومش کن دالرام --

 ..اما -

 

 ..گفتم زویبه دلربا همه چ--

 ..کرد یم ییکه مختص به خودش بود رو لباش خودنما یگرد شده نگاش کردم..زل زد تو چشمام..همون لبخند کج یشماچ با

 

 ..شالمو کامل باز کرده بود یگردنم نشوند..گره  ریب و س ه ز هیخم شد و  عیسر یلیخ

 

 ....نگام کرددمیخند

 

 ..بزنم تو صورتت نه؟ یکی..حقش ِ االن ؟یکن یچکار م -

 ..بدترم بشه دی..شاچیکنه ه ینم رییمطمئن باش اوضاع که تغ یاگه بزن یدونم..ول یمن --

 

 ..؟یدیپس چرا منو.. بوس -

 

 ..دیباال اورد..به گونه م کش دستشو

 ..وقت اونقدر بازشون نکن چی..هادیم شتریخمار بهت ب یچشما --

 

 ..دهان باز نگاش کردم با

 ..بود؟ فیتعر یحرفت از رو نیا -

 ..فکر کن نطوریو ات --

 ..فکر کرد؟ شهیم نمیاز ا ریمگه غ -

 ..سکوت فقط نگام کرد در

 

 ..کارت درست نبود یول-
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 ..کنم یغلطش رو من مشخص م ایدرست  --

 ..دهیرو نشون م تیخودخواه نیخب ا -

 ..و من قبولش دارم --

 ..یکه خودخواه یپس قبول دار-

 ..تکون داد یبه اروم سرشو

 

 ..!تونم بزنم تو صورت آرشام؟ یمن چطور م اخه

 ....بغل کردناشدناشیکارش درست نباشه..بوس دیشا

جانانه ازم نوش  یلیس هیزد االن  یاز آرشام سر م ریغ یا گهیکه اگه از هر مرد د ارمیرو به سرش ب یتونم اون کار یصادقانه عاشقشم..نم یول

 ..جان کرده بود

 

 ..تاب بود یدلم هنوز ب یرو خاموش کرده بود..اروم بودم..ول نمیحس..دستامو بسته بود..نگاهه اتش نیتفاوت..هم نیآرشام فرق داشت..هم اما

 

 

 ..نخوره تو چشمم میستبرش پنهون کردم تا نور مستق ی نهیروشن شد..نورش چشممو زد..صورتمو تو س المپ

 ..خاموش کرده بود..سرمو بلند کردمپر کرد..المپ رو  یکیشد..و باز اطرافمون رو تار لیبه سمت چپ ما یکم آرشام

 

 

 ..گرفت یمن و نگاهشو نم یپروا زل زده بود تو چشما یصورتش نگاه کردم..اونم ب تو

 ..؟یگفت یبه دلربا چ -

 ..رونیکرد اوردمش ب یخودش تصور م یکه داشت برا ییایکردم..از رو دارشیگفتم..از خواب ب یبهش م دیرو که با ییهمونا--

 

 ....اون چکار کرد؟؟یوناس نیبه هم -

 ..؟یبدون یدوست دار یلیخ --

 

 ..دمیپرس یترمز کردم و گفتم: نه خب.. محض کنجکاو رمیباز دارم تند م دمید
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 ..کج کرد و نگام کرد سرشو

 ..یستین یرنگ زنه خوب دمیرس نیقیاالن به  ی..ولیخودتم قبال گفت --

 

 ..نگاش کردم گنگ

 ..داشت؟ یخب چه ربط -

 ..ستیمهم ن --

 

 

 ..می..حرفامونم که زدم؟یبر شهیم گهیاالن د -

 ..هنوز تموم نشده ی..ولمیاره زد --

 

 ..تیشخص یالیو میدیکه رس یواسه وقت دیش رو بذار هیلطفا بق یگفتم: خب جناب مهندس تهران یلحن بامزه ا با

 

 ..م؟یشخص یالیو میدیکه رس یرو بذارم واسه وقت یچ ی هی: بقدینگام کرد و ازم پرس یجور خاص هی و

 

 ..هیگرفتم منظورش چ عیواضح بود که سر یبه قدر نگاهش

 ..دیلرز یم یصدام کم یکه زود خودمو جمع و جورکردم..ول افتمیبود به تته پته ب کینزد

 

 

 ..نبود؟ نی..مگه منظورت همگهیحرفاتو د هیبق -

 ..نه همه ش یچرا بود..منته --

 ..!؟یپس چ -

 

 

 ..که بود و نبود از تو همون چشما خوندم یکرد..هر چ کیشماشو بارگرفت..چ بازوهامو

 ..میحرفامونم زد نشونیامشبمون بود که ب یبه کارا منظورش
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 ..شدم یچپ تابلو م یعل یزدم به کوچه  یاگه خودمو م نیاز ا شتریب

 

 

 ..میخب..بر یلیخ --

 ..تو دستش گرفت..به طرف در رفت دستمو

 ..رمنتظرهیغ چه

 

 

 ..؟یریکجا م یدار -

 ..میبزن دیکه با میدار یادیتمومه ز مهین ی..گفتم که..حرفاالیو میگرد یبر م --

 

 

 ..جناب یو منم باورکردم..کور خوند ی..تو گفتمیزن یم گرفته بود..چقدر عجوله..اره حرف م خنده

 

 

 ..میگرد یبر م میکرد..پس واقعا دار یبه طرف اسکله حرکت م یاومد..سردم شده بود..کشت یم یبد باد

 ..ارمیمانتوتو از تو سالن م رمیتو..من م یایخواد ب یباش نم نجایتو هم --

 ..یباشه..مرس -

 

 

اسمون ِ شب افتاده بود تو  یاهیخم شدم..نقش ِ س یکوتاه گرفتم..کم ی..دستامو به نرده هاستادمیا یکس رو عرشه نبود..رفتم لب کشت چیه

 ..نداختیوحشت م و از اون فاصله ادم رو به ایدر

 

 ..نگاه کردن بهش هم دلمو لرزوند یحت

 

 ..دمیکش قیبلند کردم..همونطور که به جلو خم شده بودم نگاهم رو به ماه دوختم..چشمامو بستم..نفس عم سرمو

 ..نجایا ید..ولکرد..تو ساحل گرم بو یرو با خودش به همراه داشت که تا مغز استخونم نفوذ م ییشد سرما یاب رد م یکه از رو یباد
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 ..با کف دست محکم زد پشتم و به جلو هولم داد یکی نکهیرو پشت کمرم حس کردم..ا یشد..فقط دست یچ دمینفهم

 ..بهم فرصت نداد برگردم وپشت سرمو نگاه کنم یبود که حت رمنتظرهیعملش غ ینبود..به قدر ادیز قدرتش

 

اب رو حس کردم و  یسرد یبودم که وقت دهیپرت شدم..انقدر ترس ایج شد به داخل اب درکه از ته گلوم خار یبلند و گوشخراش غیبا ج همزمان

کردم که  یحس م شتریزدم و هر لحظه ب یو کند دست و پا م فیکه بهم دست داده بود ضع یقیگوشت در اثر شوکه عم کهیت هی نیع نکهیا

 ..رمیفرو م ایدارم تو عمق در

 

 ....و حاالرمیبگ ادیوقت فرصتشو نداشتم که  چیده..شنا کردنم خوب نبود..هم از اب پر ش نهیس یکردم قفسه  حس

 

 ..هم افتاد و یرو یرفت چون پلکام به نرم نیکامل از ب دمی..چشمام تار و.. تارتر شد..ددمیشن ینم ییصدا چی..هدیکش یم ریت سرم

 ..حس نکردم یچیه گهید

 ..رها شدم زیکه از همه چ انگار

 ..و..اروم سبک

 « رشامآ »

 

 

 ..!زد؟!..دالرام کجاست؟ بتونیکجا غ هوی _ ارسالن

 ..نداره..بکش کنار یربط چیه یکیبه تو  --

 

 ..کرد خکوبمیدختر در جا م هی بلند  ِغیج یبرم که صدا رونیاز سالن ب خواستم

 ..دالرام بود..شک ندارم که خودش بود یدرنگ از سالن خارج شدم..صدا یخودم اومدم..ب به

 

نقش  ایاب در یکه رو یینرده ها خم شدم..موج ها ی..با وحشت از رودمیبود دو ستادهیکه ا ییشه رو نگاه کردم..نبود..به طرف همونجاعر رو

 ..دیکش شیکه وجودم رو به ات یبسته بود..و همزمان حس
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 ...رو عرشه شلوغ شده بودکتمو در اوردم. یزل زده بودم..بدون معطل ایبازتر از حد معمول به در یسر وحشت با چشمان از

 

 ..زدم تو اب رجهینفسم رو حبس کردم و ش رنیداشتند جلوم رو بگ یچند نفر که سع ادیکه همزمان با فر دیبه طرفم دو ارسالن

 

 ..مشخص نبود زیچ چیه یکیاون تار یاب و تو ریز بایچکار کنم..تقر دیدونستم با یبود..نم کیتار

 ..بود افتادهیاب ن یرو لیدل یب پرت شده..نقش اون موج ها مطمئنم

 

 

 ..بود..ظاهرا متوجه شده بودند یبه داخل اب افتاد..نور کشت یاوردم .. نور کم یاورم داشتم نفس کم م اروم

 

 هیکه  دیکاو یاطراف رو م قینبود..حواسم رو کامل جمع کردم..نگاهم دق یکردم..وقت یرو م میتموم سع دیبا یکم بود ول یلینور خ شدت

 ..نظرمو جلب کرد یزیچ

 

 ..اب برم یبه رو ژنیاکس یذره ا یداشتم..نخواستم که برا ازین ژنیسوخت..به اکس یم م نهیس یطرفش شنا کردم..قفسه  به

 

 ..رها شده بود نییرو بسته و دستاش به سمت پا شیخاکستر یاب شناور بود..چشما ریحرکت ز یب

 

غرق بشم..به سمت باال شنا کردم..محکم نگهش داشتم..با  ژنیبود خودمم در اثر کمبود اکس ممکن دمیجنب یحرص بغلش کردم..اگه زود نم با

 ..دادم رونیاوردم و نفس حبس شده م رو به شدت ب رونیجهش سرمو از اب ب کی

 

 ..بود شهیتر از هم یبود..رنگ صورتش مهتاب هوشی..نگاهش کردم..بدمیکش قیبار پشت سر هم نفس عم چند

 

 ..شنا کردم یطرف کشت به

 ..کردند تیهدا نییبه سمت پا یمیبود توسط طناب ضخ قینفر که تو قا کینجات رو به همراه  قینفر قا چند

 

************************ 

 

http://iran-paper.ir/


 

iran-paper.ir 

 ..کردم یم یکار هی دیخوابوندم..با یجونش رو کف کشت یوحشت جسم ب با

 ..که نشه حسش کرد..تنش سرد بود کند بود یحداقل انقدر ایزد.. یگردن گرفتم..نم یرو از رو نبضش

 

 یکردم..کم یش خارج م هیاب رو از ر دیزانوهام ..بهش فشار اوردم..با یبلندش کردم و گذاشتمش رو یشکمش بردم..کم ریحلقه وار ز دستامو

 ..نبود یکاف یزد..ول رونیاب از دهانش ب

 

از دهانش خارج نشد..تکرار  یاب نباریفشار دادم..ا یث کوتاهبا مک یدر پ یش و پ نهیس یکف عرشه ..دستامو گذاشتم رو خوابوندمش

 ..داد تا راه تنفسش باز بشه یم رونیاب رو ب دینداشت..با دهیکردم..فا

 

 ..زد یکند م تینها یب یداد..نبضشو گرفتم تونستم حسش کنم ول ینم رونیهمه ش رو ب ی..ول رونیاب از دهانش زد ب یکم

 

 

 ..تونستم یاون سرو صدا نم یتو یخواستم تمرکز کنم ول یرده بودند..مکنان دوره م ک اهویه مردم

 ..ایلعنت نیریزدم:د ِ خفه خون بگ ادیوحشتناک فر ییخشم سرمو بلند کردم و با صدا با

 

 ..داشت یزدم..دستام لرزش محسوس یزمزمه ها قطع نشد..نفس نفس م یکمتر شد ول صداها

 ..اسکله میدی: رسدمیناخدا رو شن ادیفر یبدم که صدا یبهش تنفس مصنوع خواستم

 

 یعمل رو ادامه م نیا دیربع با کیبدم کم ِ کم تا  یخواستم تنفس مصنوع یو بلند شدم..اگه م دمیدالرام رو در اغوش کش هیاز ثان یدر کسر و

 ..ددا یکه اگه جواب نده جونشو از دست م سکیر یعنی نیکه تنفسش نرمال بشه..و ا یتا زمان یعنیدادم..

 

 یگشتم که بتونم از شر اون کشت یم یتوجه به اونها فقط دنبال راه یمن ب یاومدن ول ی..داشتن دنبالم مدمیشن یو ارسالن رو م انیشا یصدا

 ..خالص بشم یلعنت

 

 

 ..؟یبگو لعنت یزیچ هی..د ش؟یبر یآرشام کجا م _ ارسالن

 ..خودم نداشتم یرو یکنترل تیموقع نیا یش افتاده بود و توخشم سر تا پام به لرز ی..از رونیرو گذاشتم تو ماش دالرام
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مشت  نیداشتم با هم یدق و دل یآخر..به سرعت برگشتم و مشت گره شده م رو تو صورتش فرود اوردم..هر چ میسرم بود..زدم به س پشت

 ..کردم یسرش خال

 

 

 ..شد یم نیه موقع بازوشو نگرفته بود ارسالن نقش زمب انیرو نتونست خودشو کنترل کنه و اگه شا نیبود واز ا رمنتظرهیغ براش

 

 ..کردم یگشتم و بهش نگاه م یبر م یروندم..هر از گاه یرو باز کردم و نشستم پشت فرمون..با سرعت م نیخشونت در ماش با

 

 ..پرتش کرده؟..خودش افتاده؟ یبوده..کس یدونستم کار ک ینم

 ..داشتم ازیاثباتش به خود دالرام ن یبود که برا یحس نی.اتو کار باشه. یزدم دست کس یخودم حدس م یول

 

 .............بشه شیزیچ نکهیا از

 ..دمیفرمون کوب یدادم..با خشم مشتمو رو رونینفسمو ب کالفه

 ..شد؟ یم نطوریا دی..چرا بایلعنت

 ..چرا؟

 ..چــــرا؟

************************* 

 

 ..حالش چطوره؟ -

 ..د؟یهستشما همسرشون  _ دکتر

 ..دکتر فقط سوالمو جواب بده..حال دالرام چطوره؟ -

 

 ..کرد مکث

 یاب تنفس م ژنیاکس یزد وبه جا یش شده..اگه بعد از افتادن به داخل اب دست و پا م هیوارد ر یادی..اب زمیما تموم تالشمون رو کرد --

اب  نکهیکه بهش وارد شده نتونسته تقال کنه و..قبل از ا یادیثر شوک زظاهرا در ا یداد..ول یحتما جونشو از دست م قهیدق 3 ای 2کرد بعد از 

 ..شده هوشیش بفرسته ب هیر بهرو 
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 ..مونه؟ یزنده م-

 

(.. و اندازه دکربنیاکس یو د ژنی)اکس یخون یگازها یریجهت اندازه گ دیدر حال حاضر با یکنم..ول یشما رو درک م یو نگران شیمن تشو --

 یو گردن .. برا هیاز ر یولوژیالزم گرفته بشه..در ضمن عکس راد یها شیآزما شونیاز ا یویخون و فاکتور عملکرد کل یها تیالکترول یریگ

و و مهمتر از اون کنترل  یرسان ژنیقلب و اکس تمیر یبررس یگردن هم الزمه که انجام بشه.. نوار قلب برا یشکستگ ای هیآب در ر ودکنترل وج

 ..انجام بشه دیبا صیاز زمان ترخ شیهست که تا پ ییدامات نهاخون از اق ژنیاکس زانیم

 

 ..شهیمرخص م یعنیحساب  نیپس با ا-

 

باشه..و تا  یتونه موقت یم نهایا ی..ولمیرو حداکثر نرمال نگه دار شیاتیعالئم ح میخوشبختانه تونست یول هوشهیگفتم که در حال حاضر ب--

 ..بدم رو میتونم نظر قطع ینم ادین شیجواب ازما

 صیدر ترخ دیو نبا ادیچند ساعت بعد از خارج شدن از آب به وجود م یعالئم و عوارض غرق شدگ یگاه نیدرنظر داشته باش دیبا نکهی ا ِضمن

 ..دیعجله کرد..فقط صبور باش مارستانیاز ب

 

 ..افتادین یاتفاق چیه یش شده..من تموم تالشمو کردم که اب رو خارج کنم منته هیوارد ر یادیاما اب ز -

 

بوده..که اگر  ایاب در دنیبلع ارهیخانم جوان تا االن دوام ب نیکه باعث شده ا یمهم لی..و دلدی..نگران نباشمیخوشبختانه ما اب رو خارج کرد --

 ونبرابر خ یاسمزفشار  ایهست که چون آب در نی..علتشم ااوردیش شده بود بدون شک تا االن دوام نم هیرودخونه وارد ر ایقائدتا اب استخر 

 نی..با اارهیرا به وجود م یفیخف میکه عال رهیو کلر خون باال م میسد ینمک موجود در اون کم لیو فقط به دل دهیداره.. اتفاقات فوق رخ نم

 ..دمیرو م یقطع صیمشخص شد تشخ شاتیجواب ازما نکهی..بعد از استین ینگران یحال جا

 

 

 ..با لبخند از کنارم رد شدشونه م زد و  یرو یرو به اروم دستش

 

 ..که مملو از ارامش بود ییاون همه دستگاه چشماشو بسته بود..چشما ریداخل اتاق رو نگاه کردم..ز یا شهیش یپنجره  ازپشت

 

 ادیم یوسردرگم یحس کالفگ تیوضع نیا یتو دنشی..چرا با دنم؟یصحنه رو بب نیتونم ا یدادم..چشمامو بستم..چرا نم هیتک شهیبه ش سرمو

 ..سراغم؟
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 ..کنه؟ یهمه مشتاق ِ خودش م نیتو وجودش نهفته که من رو ا یداره؟..چ یدختر چ نیباز کردم..نگاهش کردم..ا چشمامو

 ..خوام که اون کشش رو حس کنم یکشم و نم یپس م یهمون حس ِ لعنت یکنم و از رو یکه هر لحظه نسبت بهش حس م یکشش

 ..بشم دهیخوام به طرفش کش یاز هم م..بشهیم یرارادیبازهم برام غ یول

 ..کنه ینگام م یوقت

 ..زنه یاسممو صدا م یوقت

 ..حرکاتش

 ..هاش ییپروا یب

 ..نمیب یکه تو نگاه و رفتارش م یارامش

 

 ..کنه یم دیحس رو در من تشد نیو همه..ا همه

 ............افتادیول افتادیاتفاق م نیا دینبا

******************************* 

 ..داشتم ینگه م نیدست لباس کامل تو ماش هی شهیهم

 ..نمناکمو با اونها عوض کردم یلباسا

 ..تماس از طرف ارسالن نیبود که بر داشتم..چند نیتو ماش میگوش

******************************** 

 گهیساعت د 48شده بود دالرام تا  دهید شیتو ازما که یجیعالئم و نتا یکسریبر اثر  ینداشت..ول یاومد..مشکل خاص شاتیجواب ازما باالخره

 ..تحت نظر باشه دیبا

 

 ..گرفتم یصورتش نم یچشماشو باز نکرد..منتظر بودم..نگاهمو از رو ی..ولدیبار پلکاش لرز کی

 

 ..کم داشتم نویهم یارسالن بود..لعنت یدر اوردم..شماره  بمیرو حس کردم..از تو ج میگوش ی برهیو

 ..ول کن نبود ی.ولتماس زدم. رد

 

 

 ..؟یخوا یم یخشونت جوابش رو دادم: چ با
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 ..مضطرب بود یکم صداش

 ..افتاده یاتفاق هی..؟یدیچرا جواب نم یلعنت --

 ..شده؟ یچ -

 ..شد یراندازیت ریتو مس میگشت یاز اسکله بر م میداشت ی..وقتانیشا --

 ..شده؟ یچ نمی..کامل بگو بب؟یچ-

 

که  یمشک یمدل باال نیماش هیتو کوچه  میدیهم خلوت بود..رس ابونایکردم..خ یحرکت م انیشا نیشت سر ماشخودم پ نیمن با ماش --

 انیو با اسلحه به طرف شا نییپا دیروکش شهیکه پشت سر راننده بود ش یکرد..اون یحرکت م انیشا نیداشت کنار ماش یدود یها شهیش

 ..سر وصدا کارشونو کردن و در رفتن یب نیکرد..صداخفه کن روش نصب بود واسه هم کیشل

 

 ..کجاست؟ انیاالن شا -

 ..خورده ری..بدجور تستیاصال نرمال ن تشیوضع گنیتو اتاق عمل..دکترا م--

 

 ..کرد مکث

 ..دالرام چطوره؟ --

 ..دادم رونیب قیعم نفسمو

 ..حوصله جوابشو دادم یب

 

 ..شهیمرخص م گهیروز د 2 -

 ..پس حالش خوبه..خوشحالم--

 ..قطع کنم دیخب با یلیخ -

 

 ..کنم..فعال یرو اوردم واسه ت اس ام اس م انیکه شا یمارستانیباشه..ادرس ب--

 ..رو قطع کردم تماس

 

 ..شدم رهیکه رو به روم بود خ یواریهدف به د یو ب متفکرانه
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 .. امشب ِیشب چه

 ..و اضطراب شیاز تشو پر

*************************** 

 

 ..ت داد تو آب؟هول یکس یعنی --

 ..دیبه گوشم رس زیو خمارش رو تو چشمام دوخت..صداش ر یخاکستر نگاه

 ..نبود..کامال معلوم بود ادیکه انگار زورشم ز یکیاره..-

 

 ..شدم لیبه طرفش ما یگذاشتم رو تخت وکم دستامو

 ..ش؟ینیبب ینتونست --

 ..دم خونه؟تونم برگر یم یهولم داد..ک یمعطل ینه..مهلت نداد برگردم..ب-

 

 ..ساعتم نگاه کردم به

 ..گهیساعته د 32تا  قایدق --

 ..نشست رو لباش یکم جون لبخند

 ..و حساب شده قیچه دق -

 

 

 ........از زنده بودنش نکهیا دیبگم..شا یزیچ هیخواستم  یسکوت نگاهش کردم..م در

 ..ببرم و در مقابلش نرم باشم نیرو از ب هیال نیخوام ا یخو گرفتم..نم میحالت ِ سنگ نیرو ابراز کنم..اصال بلد نبودم..به ا یزیتونستم چ ینم

 .......یعقل بود و کارام از رو یخونه..حرفام از رو یدونستم که حرفام با عملم نم یم یول

 

 ..خواستم که باشه ینم

 ..دم؟یرس نجایبه ا چرا

 ..دم؟یرس نجایچطور شد که به ا اصال

***************************** 
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نفله  دیرو با یقربان..همه جوره در خدمتم..کس شیخودمو رسوندم..فرما یجَلد نیدار یباهام کار فور نیقربان تا پشت تلفن گفت --

 ..ب؟یبزنم؟..تعق رابیکنم؟..ز

 

اطلس شدن رو  یمسافربر یکه پنجشنبه شب سوار کشت ییمسافرا قی..امار دقدمیکه بهت م یادرس نیبه ا یریخودش..م یهر کدوم به جا -

 ..یچکار کن دیبا گمیم دمیرو که د جهی..نتیاریبرام در م

 ..کنم قربان یم فشی..سه سوت واستون ردشهیاطاعت م --

 

********************************* 

 .. هافتیخواد باشه باالخره به چنگم م یکه م یتونه از دست من فرار کنه..اون ادم هرک ینم یکنم..کس یم داشیپ باالخره

 ..شده بود فیتو سرم پشت سر هم رد یادیباهاش چکار کنم..سواالته ز دیدونم با یم و

 

 ..گشتم یش هم دنبال جواب م هیخب..واسه بق یاز اونها جواب داشتم ول یکسری یبرا

 ..خوام برسم یکه م ییتونم به جوابا ینکنم نم دایکه اون ادم رو پ یتا زمان و

 ..فتهایم رمیزود گ یلیاونم خ که

 ..زود یلیخ

 

*************************** 

 «دالرام»

 

 ....انگار از زندون ازاد شدمشیاخ

 ..بگذرونه کارش تمومه مارستانیشبو تو ب هیبودم..ادم اگه سالمم باشه  زاریب مارستانیب طیاز مح شهیهم یوا

 

 ..داشتم جهی..هنوز احساس سرگدمیشنآرشام رو  نیبسته شدن در ماش یرفتم تو ساختمون از پشت سر صدا یم داشتم

 ..شهیهستش که موقع غرق شدن بهم دست داده و به مرور با مصرف دارو برطرف م یگفته بود به خاطر احساس خفگ دکتر
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ا تو رو ت ریمس ی هیتونستم بق یم یول دمید یرفت..دستمو به درگاه گرفتم..مکث کردم..چشمامو بستم و باز کردم..تار م یم یاهیس چشمام

 ..!کنم؟ یباال ط یاتاقم..اونم طبقه 

 

 ..بازومو گرفت ونگهم داشت یکیتحمل کنم..دستمو به حصار پله ها گرفتم که  دیکرد با شهیچکار م گهید

 ..کجا؟ --

 ..برگشتم طرفش و نگاش کردم یحال یبود..با ب آرشام

 ..باال..تو اتاقم-

 

 ..دیبود..دستمو کش یفوق العاده جد ی..اخم نداشت ولستیرو به راه ن ادیحالم ز دیفهم

 ..نه باال یتو اتاقت..منته یریخب م یلیخ--

 

 ..بردم سمت سالن یم داشت

 ....بذار استراحت کنمستی..به خدا حالم خوب ن؟یریکجا م -

 ..حرف نباشه--

 

 

خانم..اگه  یبسه دل نجایتا هم یش دادفحش و ناسزا به یهر چ گهیزبونمو گاز گرفتم..د یو خواستم فحشش بدم که دم اخر دمیدلم نال تو

 ..؟یکن یپس چرا مثل عاشقا رفتار نم یعاشق

 ..!تونم؟ یمنه سرتق مگه م آخه

 

 

 ..در، درست کنار درگاه مهمونخونه قرار داشت که بازش کرد هیتصورم مقصدش سالن نبود.. برخالف

 ..کرد داخل تمیگذاشت پشتم و اروم هدا دستشو

 ..برو تو --

 ....خدمتکار و صدا زدستادیرفش گوش کردم..پشت سرم اومد ..تو درگاه ابه ح عیمط
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 ..زنه یکردم..حواسم نبود که آرشام داره با خدمتکار حرف م یاطرافمو نگاه م یبا کنجکاو منم

بود..مثل  یرم شکالتک ریاز ساتن و حر یروتخت ی..جنس پارچه دیدرخش یتخت دو نفره که فلزش چون طال م هیاتاق شده بودم.. ییبایز محو

 ..حفاظ شده بود ییطال ریموند..دور تا دور تخت با حر یحجله م

رده از رنگ  نیتو هم یو در و پنجره و پرده ها..همگ یو راحت یتا سِت صندل ریبگ یو عسل نهیزآیو کمد و م زیمحشره..تموم دکور اتاق از م یوا

 ..دیو سف ی..کرم شکالتییقرار داشتن ..طال یبند

 

 ..ندازهیاتاق پرنسس ها م ادیخدا منو  یوا

 ..دیدرخش یبود م زونیکه از سقف او یلوستر ینور المپا ریدرخشان بود..واقعا ز دیسف وارایخدا..رنگ د هیزیچ عجب

 

 ..؟یستادیچرا ا--

 ..نگاش کردم وسرمو تکون دادم جیاتاق بودم گ نیخودم و ا یکه هنوز تو حال وهوا من

 ..چکار کنم؟-

 ..تکون داد ینشست کنج لباش و سرشو به نرم شیشگیاتاقم..لبخند کج ِ هم نیبرده که چقدر منگ ِ ا یپ کردم حس

 

 ..اتاقو روشن کرد ی..هنوز غروب بود..نور فضادیکنارم رد شد..رفت سمت پنجره..پرده ها رو کش از

 یخاص ییبایخاطر که ز نینه به ا ژهیست..و ژهیاتاق و هیگفت  شهیاتاق م نیو گفت: ا باشیاومد دستاشو برد تو ج یکه به طرفم م همونطور

 .........من یکه برا لیدل نیداره..عالوه بر اون به ا

 

 

 ..به خودش اومد جمله ش رو قطع کرد یاتاق نبود..وقت نیزد انگار حواسش اصال تو ا ینداد..تموم مدت که حرف م ادامه

همه براش مهمه؟..و مهم بودنش  نیاتاق ا نیخواست بدونم چرا ا یاز اندازه دلم م شی..ب..نگام کرد دیتو موها و پشت گردنش دست کش کالفه

 ..درک کنم انشیتونستم از لفظ و ب یراحت م یلیرو خ

 

 

 ..د نشهدوباره حالت ب مایاستراحت کن..که فردا تو هواپ یتون ی..و امروز تا ممیبمون نجایا میتون ینم نیاز ا شتریب گهی..دمیافتیفردا راه م --

 

 ..سوال هی..فقط شمیکم استرحت کنم بهترم م هیمن حالم خوبه..-
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 ..کرد کیبار یدرشتشو کم یچشما

 ..بپرس--

 ..م؟یبگ سیدر موردش به پل ستیکه منو هول داد تو اب..به نظرت بهتر ن یاون -

 

 ..شیشونینشست رو پ ینگام کرد..اخم کمرنگ یکم

 ..چکار کنم دیدونم با یخودم م --

 ..؟یچکار کن یخوا یم-

 ..کنم یم دایاون ادمو پ یبه زود --

 ..تعجب نگاش کردم با

 ..!ه؟یک یدون یواقعا؟!..مگه م-

 ..دونم؟ یمن گفتم م--

 ..شیبشناس دیکه گفتم شا یمطمئن حرف زد نیاخه همچ ینه خب..ول-

 

 ....نگام کردستادیبه صورتم انداخت .. به طرف در رفت..تو درگاه ا ینگاه مین

 ..باهات حرف بزنم دیبعد از استراحت خبرم کن با --

 

 ..رفت رونیتکون دادم..از اتاق ب سرمو

 ..و نگاش کنه نهیمشتاق باشه روش بخوابه دوست داره بش نکهیاز ا شتری..ادم بفهی..چه لطدمیدست کش رشیرو تخت..به حر نشستم

 ..شعر از حافظ تیب کنارهم بود با چند بتا قا 2 یعسل زیبودم..رو م دهیکجا ند چیحاال نمونه ش رو ه تا

 

 (قاب اول)

 مخور با همه کس تا نخورم خون جگر یم

 ادمیمکش تا نکشد سر به فلک فر سر

 در بندم یرا حلقه مکن تا نکن زلف

 بر بادم یرا تاب مده تا نده طره

 شمیاز خو یمشو تا نبر گانهیب اری
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 ناشادم یمخور تا نکن اریاغ غم

 از برگ گلم یرغ کنبرافروز که فا رخ

 آزادم یبرافراز که از سرو کن قد

 

 

 (قاب دوم)

 مارا یهر جمع مشو ور نه بسوز شمع

 ادمیاز  یهر قوم مکن تا نرو ادی

 شهر مشو تا ننهم سر در کوه ی شهره

 فرهادم یمنما تا نکن نیریش شور

 رس ادمیو به فر نیکن بر من مسک رحم

 ادمیبه خاک در آصف نرسد فر تا

 یز جور تو حاشا که بگرداند روا حافظ

 از آن روز که در بند توام آزادم من

 

 

کنجکاو  نکهیخواد باهام حرف بزنه..با ا یبدجور به دلم نشست..قابا رو برگردوندم سر جاشون..گفت م تیچند ب نیدوستشون داشتم..ا بیعج

 ..کردم یاستراحت م دیخب حالمم خوب نبود و با یبودم حرفاشو بشنوم ول

 

 ..به دست وارد اتاق شد ینیمن در باز شد و خدمتکار س یبه در خورد..با )بفرما( یا هتق

ظرف عسل وخرما کنار  هیو  ریش وانیل هی بیافتاد که به ترت ینی..بلند شدم رفتم سمتش..نگام به سستادیو همونجا ا زیرو گذاشت رو م ینیس

 ..ها پوست گرفته و حلقه شده بودند وهیم ییبایو ز زیطرز ه و س انگ که به وهیبشقاب پر از م هی نطوریشده بود و هم دهیهم چ

 

 ..؟یرو واسه من اورد نایا یهمه -

 ..انداخت ریسرشو ز عیمط

 ..دیکن لیم دیآقا فرمودن همه شو با --

 ..آرشام؟-
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 ..بله--

 ..بود یکاف ری..همون شادهیز یلیخ نایا یول-

 ..ننیب یاز چشم من م شونی..وگرنه ادیاقا گفتن رو اجرا کن یت: خانم لطفا هر چگف یبلند کرد..ملتمسانه با لحن اروم سرشو

 ..ترکم یهمه رو بخورم که م نیچرا از چشم تو؟!..خب اگه ا-

 ..نیهمه شو بخور دیکردن که با دیتاک شونیا --

 

 

 ..دادم رونیب نفسمو

 ..اومد نخورد یبگو خوابش م شیدیخورم..فقط اگه د یخب..م یلیخ -

 ..گفتم: نگران نباش یبخش نانیترس نگام کرد که اروم و با لبخند اطم با

 ..کنن ی..اگه بفهمن اوامرشون اجرا نشده خون به پا من؟یشناس یخانم شما مگه اقا رو نم --

 ..نترس شهینخوردنه من خون به پا نم ایغذا خوردن  هیواسه  -

 ..اخه یول --

 ....باشه؟گمیکن که من مرو ب یاما و اخه نداره..تو همون کار --

 ..شنیم یآقا عصبان -

 ..که من ازت خواستم گمینترس..اونش با من..خودم بهش م شهینم --

 

 

 ..به روش لبخند زدم وسرمو تکون دادم نانینگام کرد که با اطم دیترد با

 ..ه بودگل کرد طنتمیکنه که ازش خواستم..باز ش یرو م یمطمئن بودم همون کار رونیاتاق که رفت ب از

 ..کنم تشیبازم دوست دارم اذ ستین یفیتعر ادیاالن که حالم ز یحت

ِ  ییبشه پس چهره ش تماشا یگفت عصبان یاونطور که خدمتکار م اگه .. 

 

 ..بودو تا ته خوردم ینیرفت..هر اونچه که تو س یم نیاز ب دمیبا ایاون خوراک دنیکه داشتم کمتر شده بود..با د یتهوع حالت

 یبا کم ریش وانیداد..مخصوصا اون ل یچه حال ی..وادمیکه رو تخت دراز کش دیجنب یتخت دهنم هنوز داشت م ریرو گذاشتم ز یخال ینیس

 ..عسل که توش حل کردم
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پرنسسا بود حاال شد عروس و  یحجله  شیپ قهیعروس ودوماد..تا چند دق یحجله  نی..شد عنییرو انداختم پا ریو حر سادمیتخت وا رو

 ..لبخند زدمدوماد..

 

اتاق برام خاص ِ؟..البته خاص که بود..لنگه ش  نی..تو فکر بودم..چرا گفت ادمیکه کنار بالشتم بود دست کش ی..به بالشتدمیراست خواب یپهلو رو

 ..دمیکجا ند چیرو ه

 ..زد که انگار یتو خودش فرو رفته بود و ازش حرف م یآرشام جور یول

 ..انگار

 ..ازش خاطره داره انگار

 

 

 ..اطراف اتاق چرخوندم ییطال ریدور از پشت حر هیکج کردم ونگاهمو  گردنمو

 ..!؟ی!..با ک؟یخاطره ا چه

 

 

 ..به جونم رو پسش زدم افتادیکه داشت م یخوره ا اون

 ..؟یکن یم یالبافیگذره چرا واسه خودت خ یم یتو سرش چ یدون ینم یتو دختر؟..وقت یباف شد یمنف چرا

 

 ..متکارش حرف زده؟االن با خد یعنی

 ..نزدم؟ ایگفته من لب به خوراک بهش

 

 ..نمیعکس العملشو بب نکهیبود بکشونمش تو اتاق..ا نیم ا نقشه

 ..نشده یتا االن که خبر ینه؟..ول ایمهم هستم  اصالبراش

 

 

 ..اشاره هیاز  غیبخوره..اما در یتکون هی یلعنت ی رهیگذشته بود و من منتظر بودم اون دستگ یساعت مین هی
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شانس..اصال مگه من شانسم دارم؟..اگه داشتم که وضع و اوضاعم  یبهش نگفته..اَه بخشک دهیخدمتکاره ترس دی..اصال شاادیانگار نم الیخ یب

 ..نبود شیقاراشم ینجوریا

 

 

 ..کنه ی.فکر همه جاشم مداد دستم که توش لباس بود. سهیک هی دمیخواستم مرخص بشم د یتنم بود..م ییمویل یمانتو هیجام نشستم.. تو

 ..میستین نجایا شتریامشب که ب هی..ارهیلباسامو از باال برام ب گمیکه لباس ندارم..بعدا به خدمتکار م نجایا

 

 ..طرفم هی ختمی..کج ردمیبودم..تو موهام دست کش دهیکوتاه پوش نیاست دیسف شرتیت هی رشیدر اوردم..ز مانتومو

 ..دهیبو رو م نیواقعا هم دمید دمیبو کش ی..وقتدهیم اسیگل  یبو یکردم رو تخت یشت پخش شد..حس م..موهام رو بالدمیدراز کش اروم

 

کشه..به قول دکتر معجزه بود که زنده بمونم..که خب  یطول م یکرد..تا کامل بخوام خوب بشم چند روز یدرد م یم هنوز کم نهیس ی قفسه

 ..بودم ایحتما تا االن نظاره گر ِ اون دن رونیب دیکش یاز اب م رتریمنو د قهیاگه آرشام چند دق

 ..ونشمیمد مویزندگ

 ..که عاشقانه خواهانشم یکس ونیمد

 

 

 یول ختی..دلم ردمیقفل درو شن یچند لحظه نگذشته بود که صدا یچشمامو بستم ول دنیخواب تیشد..به ن یم کیهوا داشت تار گهید

 ..رو فشار دادم پتو که تو دستم بود یچشمامو باز نکردم..لبه ها

 ..خودشه؟ یعنی

 

رو کنار  ریشد..حس کردم حر یم شتریب جانمی..لحظه به لحظه هدیچیمردونه ش تو گوشم پ یقدمها ی..صدادمیباز و بسته شدن درو شن یصدا

 ..نا محسوس تکون خورد..نشست کنارم..صورتم جهت مخالفش بود یلیخ یلیزد..تخت خ

 

گونه م  یدستش رو به رو ینبود..شک کردم..خواستم چشمامو باز کنم که گرم شهیعطرش مثل هم یصورتم..بوبود تو  ختهیتار از موهام ر چند

 ..احساس کردم

 ..بودم گانهینفساشو که به رو گونه م حس کردم ..با اون گرما ب یکنار زد..گرم یتار از موهامو به نرم چند

 

 ..وحشت نگاش کردم کنار..با دمیحد باز کردم و خودمو کش نیتا اخر چشمامو
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 ....!!ارســــــالن؟؟-

 ..ش رو از روم برنداشت..لبخند زد فتهیش نگاهه

 ..زم؟یعز یتعجب کرد--

 

 

 ..تو اتاق؟ یبدون اجازه اومد ی..واسه چ؟یخوا یم یچ نجایکه پتو رو تو بغلم جمع کرده بودم گفتم: ا یاخم و تَخم نفس زنان در حال با

 ..خودمو جمع کردم ضی..با غدی..دستشو به بازوم کشدیخند

 ..دستتو بکش-

 ..ندارم تیکه کار ینیب یخب ..چت شده؟..م یلیخ --

 ..از اتاق رونیباشه.. پس برو ب-

 ..رسمشه؟ نی..ا؟یکن یم رونمیچرا ب گهید ادتتیاومدم ع --

 ..نجا؟یا یآرشام خبر داره اومد -

 

 

 ..رفت تو هم اخماش

 ..داره؟ یچه ربط ی..به کسادتتیاومدم ع یینجایتکار گفت اخبر داشته باشه؟..خدم دیچرا با --

 ..حاال پاشو برو یکرد ادتمیاونه..ع یخونه  نجایا-

 

 ..باز شد اخماش

 ..م؟یبش زیبشه و با هم گالو دایسر و کله ش پ یترس یم-

 ..نو؟یا یفهم یپاشو برو..چرا نم گمیبهت م -

تونم بفهمم چرا  ینشست گفت: فقط نم یعنوان به دلم نم چیکه به ه یپا اومد طرفم و با لحنفهممت..............و چهار دست و  یاتفاقا م--

 ..؟یکن یباهام تا م یبد دار نقدریا

 

 ..جا نبود گهید یعقب..ول رفتم

دهنمو محکم  یم با دست جلوبه سمت زیخ هیکه گفتمو بکنم اما ارسالن با  یزنم................و دهانمو باز کردم تا کار یم غیجلو..وگرنه ج این-

 ..گرفت
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 ....نکرد نکارویا یتقال افتادم تا دستشو برداره ول به

 

چشمام داشت تار  یگرفته بود..از طرف دموید یلندهور جلو نیچون ا دمشیآشام ِ..ند دمیطاق به طاق باز شد..فهم یوحشتناک یاتاق با صدا در

 ..شد یم

 

به خاطر  دمیشا ایزد که با وحشت دستشو برداشت  یم ید اومد سراغم..رنگم داشت به کبودش یکه کم کم داشت برطرف م یحس خفگ اون

 ......شد دهیحرکت آرشام بود که به عقب کش

که تند تند اب  یاز اشک شده بود..در حال سیگشت..صورتم خ یرفت و بر م یکرد وبا هر سرفه نفسم م یم خس خس م نهیسرفه افتادم..س به

 ..دیچیپ یزدم صداها تو سرم م یم مشت م نهیس یادم و به قفسه د یدهنمو قورت م

 

 

 ..از نگهبانا رو صدا زد یکیزد و  ادیکرد..فر نیشدن.. آرشام با زدن چند مشت ارسالن رو نقش زم زیهم گالو با

 ..شده پیکردم گوشم ک یصداها برام گنگ بود..حس م یول دمشید یاشک تقال کنان م یپشت پرده  از

 ..رونیرو بلند کرد و با خودش برد ب نیقد بلند و چهار شونه که همون نگهبان ِ بود اومد تو اتاق..ارسالن که افتاده بود رو زممرد  هی

 

و درد تو  یکه هنوز تو بدنم مونده بود و از همه بدتر اون حس خفگ ایبه خفه شدن..عوارض غرق شدن تو در نیدادم..حس تلق یجون م داشتم

 ..اورد یکه بهم فشار مم  نهیس یقفسه 

 ..بسته بود خیکردم..دست و پام  یتقال م ژنیکم اکس هیخواستم نفس بکشم واسه خاطره  یکردم..م یم سرفه

 ..زدم یمن تو بغلش بال بال م یداد..ول یش فشار م نهیگرم حس کردم..اغوش آرشام..منو به س یجا هیتو  خودمو

اون مچ جفت دستامو محکم نگه داشت..منو  یزدم ول یحد گشاد شده بود..دست و پا م نیخربلند و ممتد پشت سر هم..چشمام تا ا ینفسا

 ..دادم یرو تو مشتم گرفته بودم و فشار م ینشست رو پاهام تا تکون نخورم..دستامو ول کرد..روتخت بایخوابوند رو تخت..تقر

 

که بود  یوحشت..هر چ یاز رو ایبود.. نیدونم تلق ی..نمشمیخفه مکردم دارم  یمن حس م ی( ول یکن نفس بکش یزد ) اروم باش..سع یم داد

 ..یشیخفه م ی..دارینفس بکش یتون ینم گهیگفت د یبهم م

 

 

کرد..نفس خودش رو با شدت  قیکه به وجودم تزر یبود..حرارت شیاون از جنس ات یلبا یروح..ول ی..بخیاز هم باز کرد..لبام سرد بود.. لبامو

 ..شهیم یم مثل بادکنک با هر دم و بازدم پر و خال نهیس یداد..حس کردم قفسه  رونیتو دهانم ب یشتریب
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 ..رو بهم برگردونه یداشت زندگ یکه سع یکه نفسم بهش بسته بود..نفس ینفس

 

رو به درون  ژنیم اکستخت بلند کردم و باالخره تونست یو بلند سرمو از رو ــــقینفس عم کیبا  نکهیعمل رو تکرار کرد..تا ا نیا قهیچند دق تا

 ..اون لحظه برات ل ذ ت بخش باشه یتونه تو یو زنده بودن..چقدر م ی..هوا رو استشمام کردم..حس زندگدمیم بفرستم..نفس کش هیر

 

 ..بدنم..نفس زنان خودمو پرت کردم رو تخت یبه درون تک تک سلول ها یبرگشتن حس زندگ یاز رو نباریا یکردم..ول یم سرفه

م هنوز  نهیس یقفسه  ی..حالم بهتر شده بود ولدمی..اشکامو پاک کردم..دستامو همونجا رو صورتم نگه داشتم..نفس کشدمیدست کشصورتم  به

 ..سوخت یم

 ..و نافذش ترس نشسته بود یمشک یچشما ی..نگاهش کردم..تونییصورتم اورد پا یگرفت از رو دستامو

 ..!تونم باورش کنم؟ ی!..م؟یاز چ ترس

 

 .. صورتم خم شد یاز عرق بود.. دستاشو مثل ستون کنار بازوهام گذاشت و خودش هم رو سیخ صورتش

 ..منظم نبود نفساش

 

 ..؟یریگ یصورتتو م یدختر..چرا جلو یتازه برگشت--

 یم..ولحس نکرد یزیو دکترا تونستن برم گردونن چ ایبرگشتم..اون موقع که افتادم تو در یکردم تازه به زندگ یگفت..حس م یم راست

 ..امشب

 

 ..بود تونستم ل ذ ت زنده بودن و با عشق زنده شدن رو کامال حس کنم دهیبخش یکه بهم زندگ یوجوده آرشام و نفس با

 ..شده بود زیر صدام

 ..ممنونم..مـ -

 

 ..دچشمام در چرخش بو یسکوت کنم.........ساکت شدم..نگاهش سرگردون تو یعنیکه  مینیاشاره ش رو گذاشت رو ب انگشت

 ..یکن اروم باش ی..فقط سعیبگ یزیخواد چ ینم --

 ..توام..ارسالن که ونهیمد نویمن حالم خوبه..و ا -

 ..کرده یم یچه غلط نجایا نمی..فعال سپردمش دست بچه ها تا بعد برم بباریاسمشو ن --

 .. من ِادتیگفت اومده ع یم-
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 ..چکار کنه دیدونست با یحس ارامش نشست تو دلم..م ارشنکیاز موهامو گرفت تو دستش و لمسشون کرد..با ا یا طره

 ..ادتتیع ادیکه بخواد ب هیغلط کرده....نسبتش با تو چ --

 

 ..گرفت یاورد و نگاه از نگاهه من نم یجمالتشو به زبون م ضیغ با

قرارم رو برمال  یباشه که راز دل ب یجور خواستم نگام بهش یاز هم باز شده بود..نم ینیرو لبام که به لبخند دلنش دیزدم..نگاهش چرخ لبخند

 ..کنه

گفت  نکهیهست..ا ادمیتو چشماش..حرفاش تو اون اتاقک هنوز  دمیرو هم از توشون بدزدم..پاش یفتگیحال نتونستم ش نیخب با ا یول

 ..هیسا هیمراقبمه..مثل 

 

اگه بخوام  یزنم..ول ینم یحرف نمیکنم..واسه هم ینشون بدم..غرورمو حفظ م یخواستم به اون شدت سابق در برابرش سرسخت ینم گهید

 ..پس چطور اونو عاشق خودم کنم؟ ارمیدر ب یسرتق باز یهر مورد یبذارم و تو یباهاش سرناسازگار

 ..خودم کنم؟ ی فتهیکه باهاش بحث ودعوا راه انداختم اونو هم ش یتونم وقت یم چطور

 

 ..کرده دایرو پ شیارامش زندگ یعنی..پس دهیاونو تو چشمام د گهیگرده..م یبودم آرشام دنبال آرامش م دهیفهم

رفتم..پس اگه بخوام با  شیکه پ نجاشیباشم..تا ا دواریاحساس ام نیتونم به ا یکنه اونوقته که م دایکنم عشق رو هم در من پ یبتونم کار اگه

 ..رهیودم مخ یاز همه دودش تو چشما شتریوسط ب نیپشت پا بزنم..ا زیبه همه چ یندونم کار

 

 

 ..و اروم جوابشو دادم نرم

 ..برداشت کرده ییزایچ هیخودش  شیالبد پ یدونم..ول ینم -

 ....صورتشو کج کرددیحرص نگاش تو کل صورتم چرخ با

 ..؟یگوشم با همون حرص تو صداش گفت: مثال چه برداشت ریز

 

 ..بود ختهیوجودم ر ناخواسته به ایکه آرشام خواسته  یجانیه یزد..از رو یتندتند م قلبم

 ..ستمین لیم یمن نسبت بهش ..ب نکهیا -
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 ..؟یستین--

 ..هستم -

 ..؟یهست یچ--

 ..بذارم؟ نشونیتونم ب یم ی..چه فرقادیاز ارسالن هم بدم م زارمیهمونقدر که از عموش ب -

 

 ..داشت یتازگکه برام  دمیرو تو نگاهش د یبلند کرد..فاصلشو کم کرده بود..زل زد تو چشمام..درخشش سرشو

 

 ..میزن یامشب با هم حرف م --

 ..!؟یدر مورد چ-

 ..یفهم یبعدا خودت م --

 ..تکون دادم:باشه سرمو

 

خواد  یجور التماس که م هی..اره..نمیب یالتماس رو تو چشماش م ی..گاه ِیقرار یب یاز رو یکنم نگاهه اونم به من گاه یچرا حس م ایخدا

 ..ستمیکردنش ن یبرام مبهم و گنگ ِ که قادر به معن یبه قدر یرو بفهمونه..ول یزیچ هیبهم 

 

 خزیمیدفعه بدون حرکت تو همون حالت ن هیکه  نمیخواستم تو جام بش شهیداره از رو پاهام بلند م نکهی ا ِالیازم فاصله گرفت..به خ یاروم به

 ..ش که باز دماغم درد گرفت نهیهوا خوردم به س یموند منم ب

 ..گفت ینم یزیاون چ ی..اشک تو چشمام حلقه بست..به آخ و اوخ کردن افتادم..ولمینیو بگذاشتم ر دستمو

 

 ..اشک نگاش کردم با همون لبخند کج تو صورتم زل زده بود یپشت پرده  از

 ..خوردم بهتون دایببخش-

 ..تکرارش نکن گهیفقط د --

 

ِ  و رو ریز ستی..رو که رو نعجبا .. 

 ..مثال؟ شهیم ی: تکرارش کنم چدمینال

که از درد سِر شده  مینیدماغ قرمز شده م برداشت و با سر انگشت ِ اشاره ش زد به نوک ب یاونم از روم کامل بلند شد..دستمو از رو نشستم

 ..بود
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 ..یوحش یگربه  شهیخودت نوشته م یداره که فقط و فقط پا یانداخت گفت: اونوقت عواقب یکه لرزه به دل و جونم م یلحن با

 

 

 ..بشی..با اخم دستشو برد تو جستادیجلوم ا صاف

 ..یشده مجبورت کنه همه شو بخور ی..بهش گفته بودم که حتیدیخواب یبخور یزیچ نکهیخدمتکار گفت قبل از ا--

 

 ..نگاش کردم نهیلبخند زدم..ابرومو انداختم باال و دست به س طنتیش با

 ..چشم مشکوک نگام کرد یگوشه  از

 ..ده؟یم یحرکت چه معن نیو ا--

 ..بده؟ یخاص یمعن دیمگه با-

 ..گهیوقت بهم دروغ نم چیحس من ه --

 ..نیبهش توجه نکن ادیز ذارهیداره سرتون کاله م نباریخب حستون ا -

 ..؟یکن یم یچیکه از دستوراتم سرپ یتو هست نیچرا هر بار ا--

 ..م؟ینجوریفقط منم که ا یعنی -

 ..فقط تو--

 

 ..پررنگ تر شد لبخندم

 ..!اقعا؟و-

 ..ه؟یتو هم..و تشر زد: خنده ت واسه چ دیکش شتریب اخماشو

 ..اولش..چه خشن یبرنگرده سر جا گهیاب دهنمم پشت سرش قورت دادم که د چیکه درسته خوردم ه لبخندمو

 

 ..یگیزور م ،یدیدستور نم گهید ییوقتا هیاخه -

 ..منظور؟--

 ..خواد یکه نم یکن یم ی..ادمو مجبور به کارگهید نیهم-

 ..خوام یم یمهمه که خودم چ نیمن ا یبرا ی..ولیتو نخوا دیشا --

 ..یکمال خودخواه یعنی نیخب ا-
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 ..رو قبول دارم یخودخواه نیکه قبال هم بهت گفته بودم ا--

 ..!اخه چرا؟-

 

 ..ستین یدا تو تهران از غذا خبرتا فر یکرد یچیسرپ نبارمیا نمیفرستم تو اتاق و اگه بب یتمومش کن..خدمتکارو م نجایبحثو هم نیا--

 

 ..وبا مکث برگشت طرفم ستادیکه صداش زدم..ا رونیخواست عقب گرد کنه و از اتاق بره ب و

 ..توش بود نگاه کرد ینیو گرفتم سمتش..با تعجب به دستم که س رونیتخت اوردم ب ریرو از ز ینیس

 ..هم با خودت ببر نویا رونیب یریم یزحمت حاال که دار یپس ب-

 ..ه؟یچ نیا--

 ..ست؟یمعلوم ن-

 ..درست جوابمو بده دالرام-

 

 

 یادیشازده ز نیا ای..تیمن خلم اونم از فرط ِ عاشق ایشد.. یش باحال تر م افهیبگم ق نانیتونستم با اطم یزد م یبا تشر اسممو صدا م یوقت

 ..داره فیجذاب تشر

 

 ..فتاد..دستم اش؟یریگ یبخورم، خوردم..نم نیخب دستور فرمود-

 ..بره یم ادیهم فشرد..پشتشو بهم کرد وبا همون خشم کنترل شده گفت:خدمتکار م یحرص نگام کرد و لباشو به رو با

 

 ..موقعشم یب یکه من عاشق ِ خشونتا ی..وادمی..خندرونیبعد هم رفت ب و

 ..تو هم بوده ی..فقط اخماش حساب نگفته یزیبهش نگفت؟..اونم با لبخند گفت که چ یزیآرشام چ دمیکه اومد ازش پرس خدمتکار

 ..شمیم یشیات ینجوریسرکار بذاره هم یکیخب منو هم  اره

 

 نیاشنا شدم اونم در مقابل حتما هم اتشیاونو شناختم و با اخالق و روح یسر منه..همونطور که من تا حد ریکارا ز نیا یدونست همه  یم

 ..کرده دایشناخت رو از من پ
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 ..بود رکردهیخواد بهم بگه بدجور ذهنمو به خودش درگ یم یامشب چ نکهیا یول

 ..خواد چکار کنه؟ یارسالن م با

 

 ..بود دهیو اومده تو ..حتما چشم آرشام رو دور د نییسرشو انداخته پا یعوض ی کهیمرت

 ..تونه بکنه یهرکار بخواد م ادتیع یخودش فکر کرده به بهانه  شیپ گهید اره

 

 ..افتاده بشیشده از ج ریبا ارسالن درگ یوقت دیاز رو تخت بلند شدم..برش داشتم..شا نشیماش چیسوئ دنید دوختم..با نیزم نگاهموبه

 

 ..از اتاق دور نشده ادیبکنم ..حتما ز نکارویاالن ا نیباعث شد هم یحس هی یبذارم واسه بعد ببرم بهش بدم..ول خواستم

 ..شلوارم ودر اتاقو باز کردم بیتو ج گذاشتمش

 

 

 ..یخارج شد..پشت سرش رفتم..خواستم صداش بزنم ول الیاز در و دمید رونیدرست بود..همزمان که رفتم ب حدسم

 

 ..الیدرختا رد شد و رفت پشت و ی..از البه الرهیداره کجا م نمینکردم..کنجکاو بودم بب نکارویدونم چرا ا ینم

 دینبود که بتونم داخل رو د وارشیهم رو د یپنجره ا چیقدم برداشتم..ه رنگ اونجا بود که بازش کرد و رفت تو..اهسته دیدرِ  بزرگ سف هی

 ..رفتم تو یم دینبود با یبزنم..چاره ا

 ..!چکار؟ نجایآرشام اومده ا نکهیبدجور گل کرده بود..ا میتونستم بگم فضول یم حاال

 

 

 ..درو نبستم ی..رفتم تو ولیانبار دمیشا ایاتاق بود.. هیبه  هی..شبدمیدر سرک کش یسمت خودم..باز شد..از ال دمیرو گرفتم وکش رهیدستگ

که ارسالن و همون نگهبان ِ و آرشام رو به  دمیرو د گهیاتاق د هیخواستم اونو هم رد کنم درست سمت راستم  یکه وقت کیکوچ یراهرو هی

 ..نجایعقب..پس ارسالن رو اورده ا دمیبودن..سرمو کش ستادهیهم ا یرو

 

..آرشام نگهبان رو مرخص دمیکردم..صداشون رو واضح شن یم یمخف واریگشتن خودمو پشت د ی.و هر وقت که بر مبه من بود. پشتشون

 ..شدم یاز اون مخف یکیتو قسمت تار واریبه د دهیکرد..چسب

و آرشام  دیچرخ ی..کج شدم و نگاهشون کردم..ارسالن کالفه دور خودش مدمیرفت ..صداشون رو شن رونیبلند از در ب یبا قدم ها نگهبان

 ..کرد یبا خشم نگاهش م نهیدست به س
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 ..تو؟ ی..چطور اومد؟یبذار نجایپاتو ا یحق ندار گهیمگه بهت نگفته بودم که د _آرشام

 ..پوزخند زد ارسالن

ه نده چون تا بهش را التیمنو تو و یبه نگهبانت بگ یمن بگم چشم؟..ظاهرا فراموش کرد یرو تو امر کرد یکه هر چ میقرار گذاشت یاز ک --

 یپا یمشکل دار هیقض نی..حاال تو با اادتشیگفتم آرشام خبر داره درو باز کرد..خدمتکارت گفت دالرام تو کدوم اتاق ِ و منم اومده بودم ع

 ..خودته نه من

 

 ..بودن ستادهیهم ا ی نهیبه س نهیس

 ..نجا؟یا یپاتو بذار یت کردجرا ادتیع یکه به بهانه  یدار یببند دهنتو..تو با دالرام چه صنم --

 ..نزن یادیپس حرف ز یباهاش ندارم تو هم ندار ی..اومدم چون دلم خواست..اگه من صنم؟یجرات واسه چ --

 

 

هم فشار دادم و از بابت ِضربه  یحرکت دندونامو رو نیخوابوند تو صورتش..با ا یکرد و مشت محکم یکه ارسالن زرنگ دیش رو چسب قهی آرشام

 ..رده بود تو صورتش چهره م جمع شدکه خو یا

 

 ..شد نیشدن..ارسالن با مشت محکم آرشام نقش زم زیبهش حمله کرد..با هم گالو آرشام

 ..میمن ک ی..انگار فراموش کرد؟یدیم لمیحرفا رو تحو نیا یبه چه حق --

 

 ....با پوزخند جواب آرشام رو داددیبه فکش دست کش ارسالن

 ی..دالرام با تو نسبتیجوش نزن یادی..بهتره زییفراموشش کنم تو یحت ایتونم ازش بگذرم و  ینم میکه تو زندگ یزینه اتفاقا ..تنها چ--

 ..منه یعمو انیشا ینره اون معشوقه  ادتی..ستین گهینداره..اون خدمتکارته که از حاال به بعد د

 

 

 ..دیرش داد کشس ضیبلندش کرد..با غ نیزم یارسالنو گرفت و از رو ی قهیبا خشم  آرشام

 ..یبزن به چاک عوض اوردمیکنم......و با خشم بلندتر گفت: تا دخلتو ن تیحرفامو حال گهیجور د هی..نذار ینشد رفهمیانگار هنوز ش --
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 ینم یچیتهش به ه ی..منم بلدم از خودم دفاع کنم..ولیخورم..بزن..انقدر بزن تا خسته بش یتکون نم نجایتا دالرامو با خودم نبرم از ا --

مرخص  گهیدو روز ِ د یکیرو هم عمل کردن، امروز اوردنش بخش.. انیشا مارستانیب یکه دالرامو برد یزنده ست..همون روز انی..شایرس

 ..برم یاومدم اونو هم با خودم م نجایحاال که تا ا ی..ولنمشیزبونش دالرام ِ..من امروز فقط اومده بودم بب ..وِرد ِشهیم

 

تو رو  نمیداد داد زد:بب یکه با خشونت تکونش م ی..در حال واریارسالن رو تو مشتش داشت پشتشو کوبوند به د ی قهی همونطور که آرشام

نداره..پس بکش کنار وگرنه به  یربط چیه یکیبه تو  هیقض نیماه چند روز مونده..ا 1 انیبوده نه تو..هنوز تا پا انیسننه..قول وقراره من با شا

 ..سالنار شهیتموم نم فتصر

 

 ..دیکش نییش پا قهیآرشامو از  یبا حرص دستا ارسالن

 ،یکور خوند یواسه خودت ..ول یدودره اش کن یخوا ی..مهی..خب پس بگو دردت چانیشا نیمن..ع نیکرده اره؟..ع ریگ ششیگلوت پ هیچ --

 ..ینشناخت انویانگار هنوز شا

 

 لتیچرت و پرتا رو تحو نیا یدونم ک یندارم..نم یدختر کار نی..من با انیختنشنا یکه هنوز ارشامو درست و حساب نییشما دوتا نیا --

 ..هم خبر داره انیست..شا گهید زهیچ هیمن هدفم  ی.. ولزتیهمه چ یب یداده..حتما اون عمو

 

 ..زد پوزخند

دختر  نیست ا گهید زیچ هیهدفت  یگیم ..پس اگهستیوسط ازم پنهون ن نیا یزیچ گهیبرام گفته..د انیشا ازشویتا پ ریدونم..از س یاره م --

 ..سمت ِ من؟ دیتا با یکن یچرا ولش نم گهیارزش نداره.. د یزیبرات پش

 

 ..کثافت؟ ان،یشا ای: تو  دیهم فشرد..غر یبه رو لباشو

 ..دیبا خباثت خند ارسالن

 ..یکنم که هنوز همون ارشام ِ سابق یور ممن با نطرف،یعمو و برادرزاده ست..تو ردش کن ا نیب گهید نیبه تو داره؟..ا یچه دخل --

 

جسارتش تونستم شر اون  نی..دالرامو نگهش داشتم چون جسور بود و به کمکه همیرییتغ نیکه بودم هستم..بدون کوچکتر یمن همون --

 ..کم کنم میدختر ِ مزاحم رو از زندگ

 

 ..کرد یم ییلباش خودنما یرو زیسرشو تکون داد..هنوز همون لبخند نفرت انگ ارسالن

 ..مونه یم یکه جنس مخالف براش مثل اسباب سرگرم یبره..کس رشیخوابه آب ز ینم ییکه جا یهست یپس بگو..هنوز همون ارشام --
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 یمن داشته باشن؟..م یتونن برا یم ی..دخترا چه ارزش؟یگیم یچ گهید ینیب یم یزد : اره من همونم..کثافت دار ادیآرشام وحشتناک فر و

 ....گم؟یدارم م یچ شهیم تیبرم ..حال یدادنشون لذت م ی..از بازدمیم شونیتو مشتم..باز رمشونیگ

 

 ..گذره یتو سرش م یکه هنوز هنوزه نتونستم بفهمم چ یشناختم..کس ی که من م ِیهمون آرشام نیو ا --

من سرک  ینداره که بخواد تو زندگ نکارویت اهم جرا یسراسر پر رمز و رازم چه خبره..کس یدونه تو سرم..تو دلم..تو زندگ یکس نم چیه--

 ..نداره دهیفا ینجوریانگار ا یکنار..ول یبکشه..قبال بهت هشدار داده بودم که پاتو بکش

 

 

 گهیکه آرشام م یینای..ادمیشن یبسته فقط صداشون رو م یداده بودم و با چشما هیتک واریچون پشتمو به د دمید یحرکاتشون رو نم گهید

 ..ره؟دا قتی..حق

 

 ..مونم یفقط به خاطر دالرامه..و تا اونو با خودم نبرم ساکت نم نجامیمزخرفت ندارم..اگه ا یبه گذشته و تو و زندگ یکار گهید _ارسالن

 ..هفت خطت بلند شو یبعد رو دست عمو یجدا؟..بذار از گرد راه برس --

 ..رسوند نجایهفت خطه من بود که تو رو به ا یهمون عمو --

 

بده جز  ادیتونست به من  یم یتو چ ینرسوند احمق..اگه تونستم محکم بشم خودم خواستم و واسه ش تالش کردم..عمو نجایمنو به ا یکس --

 ..؟یونوش وخالف و بردگ شیع

 

 ..یکرد یواسه ش م یبود..همه کار ومدهیتو که بدت ن --

نذاشتم که واسه خودمم گرون تموم  ییپامو جا یکردم..ول نکارویبا بهانه ا ادا کن منم نتویداشتم..گفت دِ ازیبه اهدافم بهش ن دنیواسه رس --

 ..بشه

 

 ..کنه یم زویدست کم گرفت جناب مهندس..اون فکر همه چ شهیرو نم انیمطمئن نباش..شا ادیز --

 ..وقته که تموم شده یلیخ یباز نینداره..ا تیبرام اهم گهید --

 ..و هدفت؟--

 

 ..کرد سکوت

 ..ارسالن رونیمن برو ب یالیاز و --
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 ..بدون دالرام؟ --

 ..یریبدون اونم م یبدون دالرام اومد --

..مگه کارت باهاش تموم نشده؟..پس ست؟یبرات مهم ن یگی..مگه نمستمیبرو ن رونیب نجایاز ا یبدون اون اومدم تا با خودم ببرمش..دست خال --

 ..ادیچه بهتر..ردش کن ب

 

 ..زد یم م نهیس یتو یبه تندعذاب اور..قلبم  ی..سکوتسکوت

 ..ارشام ارزش نداره یبرا یدختر چیکنم ه یشرفت ثابت م یب ی..به تو و اون عمودمیم لتیقبل از برگشتن تحو _آرشام

 

 ..بود که جسم و قلب و روحمو درهم شکست یجد یبه قدر لحنش

 ..بهت ندارم یاعتماد چیه --

 ..شیبا خودت ببر یتونیم یدستت هر کجا که خواست دمیاون م..بعد از نهی: به جهنم..حرف من همدیکش ادیفر

 

 یتنده ول ششیات شهیدونم اولش که م یخواد..م یشبه م هیکوتاه و  یرابطه  هیفقط اونو واسه  انیکنم..شا یم یواسه داشتنش لحظه شمار--

بدون بد  نوی..اارمیبلدم چطور دالرامو از چنگش در ب خب منم ی..ولدهیکدوم از رابطه هاش به دوبار نکش چیکنه..تا االن ه یکم کم فروکش م

 ..افته ینم ییجا

 

 ..دیخند بلند

 ..تفاوته آرشام مثل پوتک رو سرم فرود اومد یب یصدا و

 ..کنده بشه میشرتون از زندگ شهیهم یخوام برا ی..فقط منیباهاش بکن نی..هر کار خواستستیبرام مهم ن--

 

 ..رسالن تنمو لرزوندا یبلند و مستانه  یخنده  یصدا

رو بسپره  یلعبت نیکه بخواد همچ هیک ی..منتهشهیخوب م نایحالش زودتر از ا ششیبفهمه دالرام قراره برگرده پ انیراحت..شا التیباشه خ --

 ..ست؟ین فیدستش..واقعا ح

 

 ..بود از اشک سیداده بودم فشردم..صورتم خ هیکه بهش تک یسرد وارینفرت دستامو مشت کردم و به د با

 ..و نابود کرد ستیآرشام امشب منو ن ایکردم .. خدا یم هیصدا گر یب
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 ..بسه تمومش کن..تا نظرم برنگشته بزن به چاک --

 ..یمیقد قیرف ستیتو کار ن یبرگشت گهید --

 ..هم باهاتون رو به رو بشم هیثان کیخوام  ینم گهیدادم د لتونی..دالرام رو که تحوستین یما دوست نیب -

 

تونه هر  یو نگاهه شفافش م یذات ییبایبدجور چشممو گرفت..ز دمشید یتو مهمون یبا تو نداشتم..وقت ینگران نباش.. من که از اولم کار --

 ..اره؟ی..موندم چطور تا االن نتونسته تو رو هم به زانو در بارهیرو از پا در ب یمرد

 

دختر  نیو اون همه لطافت رو تو ا ییبایاون نگاه و اون ز یتون ی..نمیه خب تو از جنس سنگبلند جواب خودشو داد.............ار یقهقهه  کیبا  و

مال  دیاحاال حاالها تو دلم هست..دالرام ب شیموندگار یلحظه اتفاق افتاد ول هیکه من به دالرام دارم تو  ی..عشقستمیمن مثل تو ن ی..ولینیبب

 ..داره اقتشویبشه که ل یکس

 

آرشام زد وهمزمان که  یکه اصال دوستانه نبود دستشو رو شونه  یاشک نگاشون کردم..ارسالن با لبخند یز پشت پرده خم کردم..ا سرمو

 ....بسپر به اهلشقیخواد رف یم اقتیل یزیشد گفت: هر چ یداشت از کنارش رد م

بار هزارم  یبسته شدن در توسط ارسالن برا یشدم..صدا یکه بودم مخف ی..تو همون قسمتدمیخنده کنان از کنار آرشام رد شد..سرمو دزد و

 ..وجود سست شده و خرد شده م رو به لرزه انداخت

 

هق هقم بلند نشه..سرمو کج کردم..آرشام دست  یدهنم گرفتم تا صدا ی..دستمو جلودیلرز یشده بود که با هر صدا م فیضع یجور دلم

 ..داده بود هیتکبهش  شویشونیو پ واریراستشو مشت کرده و گذاشته بود رو د

 

 ..دمیکه لگدمالش کرده بود همون حس رو تو خودم د یکه به خودش گرفته بود بر خالف دل یژست از

 ..خواد دست از سرم برداره یعشق نم نیا انگار

 ..بهش گفت عشق؟..زهر ِ نه عشق شهیست مگه م کطرفهیکه  یکدوم عشق؟..عشق یول

 

 

 ..نمونده یمخف نمونیب یزیچ گهیو د دمیخودم د ی..با چشمادمیشن زویکه من همه چ هنیخواستم بب یفاصله گرفتم..م وارید از

 

 ..رم؟یاشکام رو بگ یقطره قطره  یبود..چطور جلو ومدهیم هنوز بند ن هیکنده شد..گر واریکه از د دیلحظه طول کش چند
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 ..تونستم؟ یمگه م دمیکه شن ییحرفا با

 ..بود رممکنیبود..اصال غ سخت

 

بلندش کرد..منو تو درگاه اتاق  یبود که به نرم نییداد..برگشت طرفم..سرش پا رونیب نهیرو از س قشیو نفس عم دیو موهاش دست کشت کالفه

 ..اشک الودم شد ی..به وضوح جا خورد..نگاهش محو چشمادید

 

 ..بغض گرفته م خارج شد یجمله بود که از گلو هیتنها  و

 ..یپست یلیآرشام..خ یپست یلیخ -

 

 یم م نهیس ی..قفسه دمی..دوستادمینا یول دمیاز پشت سر شن دیکش یم ادیاز روش برداشتم ..صداشو بلند و رسا که اسممو فر مویطوفان گاههن

 ..به سرم اومد بتیمص نیبود که ا ومدهیسوخت..هنوز حالم جا ن

 ..اره

 ..نبود بتیمن از دست دادن آرشام کم از مص واسه

 

 

 ..باهات حرف بزنم دی..صبر کن دختر باگمیم دالرام..صبر کن بهت --

 ..در تا نتونم ببندمش یهق هقمو نگرفتم..رفتم تو اتاق و خواستم درو قفل کنم که پاشو گذاشت ال یجلو گهید

 ..ظم نبودکردم نفسام من یهم م هی..چون گرنطوریزد..منم هم یراحت اومد تو..نفس نفس م یلی..درو هول داد..خدیدادم ..زورم بهش نرس فشار

 

 

 ..رونی..برو بیلعنت رونی: برو بدمیکش غیج هیزدم تو چشماش و با گر زل

 .. من عقب رفتم و رو تخت نشستم ینذاشتم..اومد سمتم ول رهیمحکم پشت سرش هول داد و بست..خواست بازوهامو بگ درو

 

..از هر  یستی..تو مرد نیستی..مرد نیعوض هی..یکردم: پست لب زمزمه ریدادم با هق هق ز یکه خودمو تکون م یگرفتم تو دستام..در حال سرمو

 ..یهست نامردتر ایدن نینامرد تو ا یچ

 ..بود ستادهیرفته رفته بلندتر شد..سرمو بلند کردم..وسط اتاق ا صدام
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 ..بهت ی..ک؟یگیم یدار یچ --

ام  لهیوس هیدونستم من  یدونستم..م یاره؟..م یود لعنتب نی..از اول تا اخرش..پس قصدت همدمیشن زویبه خاطر خدا خفه شـــــو..همه چ -

که با ارسالن ازش  ی..اون هدف لعنت؟یبکشون نجایکه باعث شده منو به ا هی..چه؟ی..هدفت چرتنیکه تو مس ییواسه از سر راه برداشتن دخترا

از اونام  یکی..منم ؟یکن یاهاشون بازکه باعث شده دخترا تو مشتت باشن و مثل عروسک ب هیچ یکرد یو بهش افتخار م یزد یحرف م

 ..بودم برات اره؟..ارهههههه؟ یاسباب باز هیاره؟..منم 

 

 

 ..زدم..بازوهامو بغل گرفتم یتو اتاق قدم م شیاخر..بلند شدم..با استرس و تشو میکدوم از کارام دست خودم نبود..زدم به س چیه

و اون برادرزاده  انیشا لهیراحت منو تحو یلیکه بعدش خ ی..سرمو گرم کرد؟ینجوری..ا؟یکمکم کن یخواست یم ینجوریگفتم: ا هیبغض و گر با

 ..دستتو خونده بودم نایکاش زودتر از ا یاره؟..ا یاشغالش بد ی

 

 ..رو نداشت..سرخ شده بود یشگیهم تیچشماش اون جد یکرد ول یاخم نگام م با

 ..بهتره یلیخ ینجوری..ارمیاالن م نی..همشش؟یبرم پ یبش مایاپسوار هو نکهی..چرا تا قبل از استیمن ن یجا گهید نجایا -

 

 

 ..سمت خودش دیاون سرعتش باالتر از من بود و بازومو تو چنگ گرفت و کش یطرف در هجوم بردم که بازش کنم ول به

 

 ..ولم نکرد یش مشت زدم ول نهیتو مشتش بود..محکم نگهم داشت..داد زدم..به س بازوم

 ..احمق یدختره  یبر یخوای: کجا مدیلب غر ریخشم ز با

مثل تو رو تحمل  یبمونم و ادم نجایلحظه هم ا هیکه  نهیبخوابم بهتر از ا ابونیخ ینه من..نامرد دستمو ول کن..گوشه  ییاحمق تو --

 ..یباهاش بکن یهر کار خواست یکه بخوا ستین یعروسک گهی..دشمینم تیاسباب ِ سرگرم گهیکنم..د

 

 ..بردم ینم ییراه به جا یلکردم و یم تقال

 ..تا منم حرفامو بزنم؟ یریگ یچرا خفه خون نم --

 

 ..گرفته بود شیبا پشت دست پس زدم..قلبم ات اشکامو

 یبگ یخوا ی..م؟یمونده که بگ یچ گهی..ددمیشن دمویشن یم دیکه با یو هر چ یهارو که به ارسالن گفت ی..گفتن؟یبگ یخوا یم یچ گهید -

 ..تموم شد جناب مهندس..ولم کن گهی..د؟یخوردم کن نیاز ا شتریب یاخو یبدبختم؟..م
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..احساس کردم مهره وارید ی نهیزدم..از تقال کردن من خسته شد و جفت بازوهامو گرفت تو دستش..چسبوندم س یحرفامو بهش م ضیغ با

درد  نیهم ا یبا فشار دادن لبام به رو یول دیچیمرم پتو ک یچند لحظه درد بد یحرکت ِ پر از خشونت آرشام خرد شد..برا نیکمرم با ا یها

 ..شد اکتهم رفته رفته س

 ..تکونم داد محکم

 ..ه؟یاون چ یخواسته  یدون یاره؟..مگه نم یاون کفتار عجله دار شیرفتن پ ی..برا؟یریگ ینم یچرا اللمون --

 

 ..سرخش یزل زدم تو چشما یگستاخ با

ارزش ندارم..خودت  یزیکس پش چیواسه ه نجایا یباشه که براش مهم باشم..ول یاونجا کس دیبرم..شا خوام یدونم و م یدونم..م یچرا م --

 ..ام مونده؟ یحرف گهی..ددمیو منم همه شو شن یدرسته؟..اره تو گفت یگفت نویهم

 

 ..زدم یم دی..من اون حرفا رو زدم..چون با؟یبفهم یخوا یاره مونده..چرا نم--

 ..شد نداشتم یم یکه خود به خود از چشمام جار ییرو اشکا یکنترل یصدا بود..ول یم ب هیگر

 

 ی..منیشرتونو از سرم کم کن شهیهم یبهتون فقط برا دمیدالرامو م ی..به ارسالن گفتیاخر ازم استفاده برد ی..تا لحظه یزد یم دیاره با -

گم  نجایگورمو از ا دیباالخره با گهیساعته د 10ساعت چه  1ن چه چرا بمونم؟..چه اال گهی..دیکرد یو باهام باز یهم ولم نکرد نجای..ا؟ینیب

 ..ش هم برام ارزش داره هینامرد نباشم ثان هیکنار  نکهی..امکن

 

به  ییببند اون دهنتو..انقدر نگو نامرد..نذار بال ی: د لعنتدیکش ادیسرم فر یوحشتناک ی..درست کنار سرم..و با صداواریبه د دیمحکم کوب مشتشو

 ..یچ یعنیکردن  ینامرد یکه اونوقت بفهم ارمیب سرت

 

 

کرد و  یم ییخودنما شیشونیپ یعرق رو یزد..قطره ها یم یش به تند قهیرفت..نبض کنار شق یم نییش با خشم باال و پا نهیس ی قفسه

 ..میبود رهیهم خ یشد..تو چشما یتو صورتم پخش م تیکه از سر خشم و عصبان یداغ ینفسا

 

 دهیگرفته ست..چطور فراموشت کنم؟..چطور از امشب ناد شیدل ِ ات نیکشم از دست هم یدارم م یدل ِ وامونده که هر چ نی.اسوخت. یم دلم

 ..رمت؟یبگ

 .. یمنو کشت ی..لعنتارمیچکار کنم؟..بذار برم که اگه بمونم تا صبح دووم نم دیحاال با یدار ییحسا هیکردم تو هم بهم  یکه تا امروز فکر م من
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 ..داشتم نهیکه تو س یدرد بود..درد یهق هق از رو نیا یهق هقم بلند شد..دردناک بود..صدا یاز دست دادم..صدا رلموکنت

 

 سیکف دستامو خ هیاز ثان ی..اشکام در کسردیلرز یدرد و سوزش م نیا یاوردم باال و صورتمو باهاشون پوشوندم..شونه هام از رو دستامو

 ..ام سرد..وجودم در مقابل آرشام مرتعش بودکرد..صورتم داغ بود و کف دست

 

احساس  یخواد..ذره ا یزنه منو نم یو داره سرم داد م سادهیکه جلوم وا یزنده بمونم؟..کس یبا چه جون گهی..درمیکردم دارم از حال م حس

 ..نسبت به من تو قلبش نداره

 

 ..ب سرد ِ آرشام رو گرم کنم..نتونستم..نتونستـــــمنرم کرد..نتونستم قل شهیرو نم یقلب ِ سنگ چیه دمیرس نیقیبه  امشب

 

 

 راهنشیپ یآرشام رو از رو ی نهیس یگونه م قفسه  نییصورتم اوردم پا یجدا کرد..همزمان که دستامو از رو واریراستمو گرفت..منو از د یبازو

وجودم  یآرشام به کمرم و بعد هم همه  یستاشد که از کف د ییلمس کرد..نگاه مسخ شده م به شونه ش بود..و تموم حواسم جمع گرما

 .. شد و قیتزر

 ..داد یتو اغوشش جا پیخورد و منو ک چیکه دور شونه م پ یدست وبعد

 

 ..!تو بغلش؟!..آرشام؟ دی..االن.. تو بغلشم؟!..منو کش یعنی

 

ارشام  یهام دلش برام سوخته..ول هیگفتم به خاطر گر یترحم کنه االن م یکه به کس ستین یشناختمش و مطمئن نبودم ادم ینم اگه

 ..نداشت یتیشخص نیهمچ

 

 ..؟یبشنو یخوا یرو م یگوشم نرم زمزمه کرد: چ ریز

 ..خوام برم ی..فقط میچی: هدمیبغض تو بغلش نال با

 ..؟یکجا بر --

 ..یکه قول ِ منو به ارسالن داد ییهمونجا دیدونم..شا ینم -

 یواقعا نم دمیبرو نبود..شا رونیقلبم ب یکه از تو یهمون حس لعنت یدرد..از رو ینه از رو نباری..ادیش فشردم..دلم لرز نهیبه س محکمتر

 ..کنم رونشیخواستم که ب
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 ..شد که حصار دستاشو دورم تنگ تر کنه نیش ا جهینذاشت..نت ی..خواستم از اغوش گرم و پر حرارتش جدا شم ولرونیب امیاز بغلش ب خواستم

 

 ..؟یدیم حیمنو به قصر ِ اون ترج یخونه  ینگفت انیشا یالیمگه همون شب..تو و -

 ..شده بود سیاز اشکام خ راهنشی..پدیلرز یداشتم..چونه م م بغض

 ..تو خبر نداشتم ِتیاز قصد و ن یگفتم..ول -

 ..نگهت داشتم یبشه..ول یدونستم قراره چ ینم --

 ..اما تو -

که ادامه داد........لباتو واسه چند لحظه هم  دیطول نکش شتریچند لحظه ب ی..ولدیکش قیفس عم..............سکوت کرد و نی..اون لباسسسسیه--

که تموش صحنه  یدینفهم یول یدیمن و ارسالن رد و بدل شد رو شن نیکه ب ییهم نگهشون دار بذار منم حرفامو بزنم..تو حرفا یکه شده رو

 ..بوده؟ یساز

 ..!!؟؟یچ-

 

 

کرد که  یکم بازتر نم هیدستاشو  یخواستم صدق گفته هاشو از تو چشماش بخونم..حلقه  ی..منمیبتونم صورتشو بب دیبلند کردم تا شا سرمو

بود که  یواسه وقت میتصم نیا یکردم..ول یهم م نکارویکرد هم یاگه ولم م دیفرار کنم..شا دیترس یراحت بتونم تو بغلش جُم بخورم..انگار م

 ..بوده؟ یحرف چ نیخواستم بدونم منظورش از ا یفقط م حرفو نزده بود..االن نیاآرشام 

 

 نکهی..خشونت تو حرکاتش و ایحال جد نیدر ع ی..اروم بود..ولدیگرم و منظمش رو تو صورتم پاش یمماس با صورتش شد..نفسا صورتم

 ..کرد یبود اما..منو رها نم دایازش جدا بشم کامال پ ذاشتینم

 

 

 ..ادته؟یم قرار بود امشب باهات حرف بزن --

 ..صدام هم بغض داشت و هم گرفته بود یکردم ..ول ینم هیگر گهیتکون دادم..د سرمو

 

 ..شهیاز نقشه م محسوب م یهم بخش نیزدم..که ا یاون حرفا رو بهش م دی..من باختیبهم ر زیبا ورود ارسالن همه چ --

 

 ..گرد شد چشمام
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 ..!؟ینقشه؟!..اخه واسه چ-

داد و فشرد..الحمداهلل نوازش کردنم بلد  هیش تک نهیکمرم اورد باال و گذاشت پشت گردنم..به س یدستشو از روکم تو چشمام زل زد.. هی

 ..راهشو بلد نبود یداد ول یکامال نشون م نوی..حرکاتش استین

 

 ..گردنم خورد شد یکن ی: چکار مدمینال

 ..داد هیموهام پخش شد..چونه ش رو به سرم تک یال به ال قشیرفت نفس عم نییش که باال و پا نهیس یدستش کمتر شد..قفسه  فشار

 ..نکن؟ ینجوریتعجب چشماتو ا یاز رو گهیمگه اون شب بهت نگفتم د --

 ..شده؟ ی..حاال مگه چستیگفتم: خب چکار کنم؟..دست خودم ن یکم مکث کردم و جد هی

 

 یوجه نم چیمن به ه یدونم ول یمون تو هم گره خورد..اونو نممنو از خودش جدا کرد..نگاه ینگفت..به اروم یزیاون سکوت کرد و چ اما

 ..رمیتونستم نگاهمو از اون چشما بگ

 

 ..؟یگیراست م یکردم: از کجا باور کنم که دار زمزمه

ر مقابلش بعد از اون همه داد و هوار خودمو د یزود نیبه هم دی.. نبانمیخواستم عکس العمل خودشو هم بب یم ی..ولگهیدونستم راستشو م یم

 ..ببازم

 

 ..؟ گمیدارم دروغ م یکن یفکر م--

 ..یشک دارم راست بگ -

 ..چرا؟ --

 ..باشه؟ یبرداشتم چ یتوقع دار نانیو با اطم یاون حرفا..اونم اونطور جد دنیبعد از شن -

 

و گذاشت رو پاهاش و خودش هم به هدف..اخماش جمع شد..منو ول کرد و سرشو تکون داد..رفت رو تخت نشست..دستاشو تو هم گره زد  زدم

 ..شد لیبه جلو ما یکم

 

 ..نشستم یجلوش رسوا نشم رو به روش رو صندل نکهی..واسه خاطر ادیلرز یم پاهام

 ..منتظر بودم حرفاشو بشنوم مشتاقانه
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 ..زنم یبهت بزنمو م دیروکه با ییکنم و حرفا یمن کار خودمو م ی..ولینکن ای یحرفامو باور کن یخوا یندارم که م نیبه ا یکار--

 

 

 ..لحظه سکوت کرد چند

 ..شد یخودم راحت م الی..الاقل خدمیپرس یازش م دیخوره افتاده بود به جونم که با نیع یزیچ هی

 ..؟یمقدمه گفتم: چرا بغلم کرد یب

 ..شد تو چشمام رهیتعجب سرشو بلند کرد و خ با

 ..!؟یچ--

 

 ی..کس؟یازم استفاده ببر یکه فقط بتون ستمیدختر ن هی..مگه من ؟یستیلت؟..مگه ازم متنفر نتو بغ ی..چرا منو گرفتشیپ قهیچند دق نیهم -

 ..؟ی..پس چرا اون کارو کردیکه از هم جنساش متنفر

 

اروم  مدیپرس ینم نویاگه ا یبودم بماند ول یادم رک نکهیباال رفته نگاهشو تو چشمام دوخت ..ا ی من با ابروها ِییهمه رک گو نیزده از ا رتیح

 ..گرفتم ینم

 

 ..تو فکر کن دلم برات سوخت--

 ..سوزه یمن نم ی..چون مطمئنم دلت براستیبه فکر کردن ن ازین-

 ..؟یگیم نویچرا ا --

 ..یترحم کن یکه به کس یستین ی..ادمیکه دار یتیشخص یاز رو-

 ..یاره خب..هر کس --

 ..؟یپس چرا اون کارو کرد -

 

 

 ..م کردشد طرفم و موشکوفانه نگا خم

 ..؟یبدون لشویکه دل یهمه مشتاق نیچرا ا --

 ..میحس کنجکاو یشما فکر کن محض ارضا -
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 ..خواستم دهنتو ببندم تا خودم بتونم حرفامو بزنم نکهیبابت بذار رو حساب ا نیخب از ا --

 ..که رو لبام کاشته بودم درجا خشک شد یپوزخند

 ..دمیکه تو چشماش د یاون ارامش ..پسگه؟یداره راست م یعنینگاش کردم.. مشکوک

 

 یازت کم م یخواست بشنوم چ یکه دلم م یزد یرو م یکالم همون حرف هی..خدا ازت نگذره خب اگه ادیمرد بر م نیهر کار از دست ا یول

 ..رهیگ یمرد جا نم نیتو دل ا یخام..عشق و عاشق الیخ یشد؟..ول

 

 ..پوزخند زد گمینم یزیساکت شدم و چ دید یوقت

 ....بذارحرفامو بزنمیحاال که جواب سوالتو گرفت --

 ..؟ی که حرفشو زد ِیمنظورت همون نقشه ا -

 ..تکون داد سرشو

 ..قایدق --

 

 ..ای قتهیحق یتا مطمئن بشم حرفاش از رو دمیشن یم دیدادم..با هیتک یصندل یپشت به

 

 ..یگفت ول شهیکه تمومش رو نم ییت داره..حرفا ندهیاو  یزندگ یرو یادیز ریخوام برات بگم مطمئن باش تاث یکه م یینایا --

 

تو موهاش..به طرف  دیش رو کش گهیبود دست د بشیدستش تو ج هیتخت بلند شد..در همون حال که  ی..از رورونینفسش رو داد ب کالفه

 ..پنجره رفت

 

 ..اومد یچشمام خواستن یاز اندازه جلو شی..ب رو به اسمون قشیکه به خودش گرفته بود و اون نگاهه عم یپشت سر نگاهش کردم..ژست از

 ..شروع کرد یحرفشو بزنه..که با لحن اروم ینگاهش کردم تا ادامه  منتظر

 

روزگار بهم نشون  نیکه ا ییها یتلخ گمیداشتم و دارم..که بدون اغراق م میتو زندگ ینیریتلخ و ش یخاطره ها گهید یها یلیمنم مثل خ --

 یهم به حساب نم ایرو کی یحت ایخواب  هی یمدتش به اندازه  دیبود که شا ینیریک تر از تموم اون شداده پررنگ تر و دردنا

 ..میاومد.......بگذر
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 ..کرد مکث

کس جز خودم  چیکه به ه یبازگو کنم..اتفاقات یکس یرو برا نایخوام ا یم یو نه حت ارمیب ادینه دوست دارم که اون روزها رو دوباره به  --

 ..از قلبم محفوظه یجا نیتر قیشدن و جاشون تو عم یممربوط ن

که اطرافت چه  ارهیب ادتیتلخ چون زهرش به  یمزه  دنیبمونه..بمونه و کهنه بشه تا بتونه اثر کنه..هر لحظه با چش دیبا ی..تلخ؟یدون یم

 ..خبره

 

 

 ..بهم انداخت یقیبه پنجره کرد..نگاه عم پشتشو

خوام جز به جز  ی..نمیکه تو هم دنبالش یزیبوده و هست..همون چ زیچ کیف از زنده بودن من تنها با هدف زنده ست..هد یهر ادم --

به کمکت  یتیوضع نیمطمئن باش اگه تو چن نویکنم..و ا یرو نم یکار نیوقت همچ چیداشتم رو برات بگم که البته ه میکه تو زندگ ییزهایچ

 ..خب یولکردم.. یسکوت م دیهم با نجاشیمنداشتم تا ه ازین

 ..نه؟یاز ا ری..غیببر ییراه به جا یتون یدست تنها و بدون راهنما نم انیتو در مقابل شا نکهیکرده و هم ا ریکه ..هم کارم به تو گ ینیب یم

 

 

 ..پاسخ باشه..خودش هم متوجه شد و با پوزخند سرشو تکون داد نیسوالش بهتر یتونست برا یندادم..همون سکوت م جوابشو

 ..حرفاش رو از سر گرفت یزد..و در همون حال ادامه  یقدم ماتاق  تو

کمک  انیبگم من برحسب همون هدفم مجبور شدم از شا دیهم با نوی..و ایاشنا بش ایاز قضا یرو کردم تا با جزئ ینیمقدمه چ نیا --

من رو به کمک اونها از  یتونه زندگ یدست داره که مازم در  یراستا مطمئنم اون مدارک نیشد و در ا یانجام م دیکار با نی..خواه ناخواه ارمیبگ

باهاش ندارم  یکار گهیکردم..و حاال که د یم یط دیرو با یباز نیا یدونستم و سکوت کردم..چون تا انتها یاون رو کنه..تموم مدت م بهرو  نیا

 ..خوام اون مدارک رو نابود کنم یم

 

 

 ..تونم؟ یگه من ماخه م ی..ول؟یریازم کمک بگ یخوا یم نیهم یبرا-

 ..یایاز پسش بر ب یتون یکه م ییفقط تو یعنی..یتون یم--

 ..!چرا من؟-

..تو انتقام به خاطر خانواده ت و من میزیچ کی..از اون لحاظ که هر دو به دنبال یخودم هست نیع قایواضحه..چون تو هم دق یلیجوابش خ--

که  ییتونه هر کار که خواست انجام بده..کارها یم انیم..اگه اون اسناد برمال بشن..شاکن نیم روتضم ندهیتونم ا یکه باهاشون م یگرفتن مدارک

 ..شهیبه نفع اون و مسلما به ضرر من تموم م

 ..برات انجامش بده؟..مطمئنم از من واردترن ردستاتیز نیاز هم یکی یگیخب چرا نم-
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 یدستت بازتره و اگه بتون شهیکه بهت داده م یبره با ازاد شیم پکن ی..اگه همونطور که من فکر میدار یدسترس زایچ یلیتو به خ --

 ..تونم کارمو شروع کنم یمن م یاعتمادشون رو جلب کن

 

 ..!؟یکن نانیبه من اطم یتون یچطور م-

 دنید ی..براستادی..جلوم اینگام کرد..به طرفم قدم برداشت..محکم و جد قیبودم جوابش رو از خود آرشام بشنوم..عم لیما تینها یکه ب یسوال

 ..کرد کیگرفتم..چشمان درشتش رو بار یسرمو باال م دیچشماش با

 

 ..؟یکن یفکر م یتو چ --

 ..بود شهیتر از هم قیتر و لحنش عم یدهنمو قورت دادم..نگاهش جد اب

 ..ه؟یچ لشیخوام بدونم دل ی..فقط میاعتمادو بهم دار نیزنه که ا یکنم..چشمات داد م ینم یفکر چیدر حال حاضر ه-

 

 

کن..قلبم به  ادیطاقتمو ز ایبهم انداخت..خدا یرو گرفت..نگاه مجذوب کننده ا یصندل یپاهام زانو زد..دستاشو از هم باز کرد و لبه ها یجلو

 ..م ضربان داشت نهیسرعت نور تو س

 

 ..زنه؟ یرو داد م ییزایچه چ گهیچشما د نیجدا؟..خب ا--

 ..مفهم یدونم..اصال منظورتو نم ینم-

 ..گمیدارم م یچ ی..کامال متوجهیفهم یم--

 

 ..با نوک زبونم تر کردم لبامو

 ..یکن یباز م دویبحث جد هیسر  یدار نیهم یو برا یجوابمو بد یخوا ینم -

 ..داد هیتک شیشونیدستشو به پ هیکنارم نشست.. یصندل ی..روستادیجمع شد..بلند شد و ا یتا حدود اخماش

 ..چند لحظه سکوت کرد تا

 

 ..خوام یکه من ازت م یکن یرو م یهمون کار میبرگشت یوقت --

 ..!؟یچه کار -
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 ..برگردوند طرفم و نگاهشو تو چشمام دوخت صورتشو

 ..تهران یگرد یفردا با من برم --

 ..!؟یدیم لشیمنو تحو یبرگرد نکهیقبل از ا یمگه به ارسالن نگفت یول -

 

 ..طرفم دیچرخ کامل

 ..؟یو تو باور کرد --

 ..!کردم؟ یم دینبا -

 

 ..کرد مکث

 دایپ یو برا شنیم یبهشون نارو زدم عصبان نکهیو ارسالن از ا انیتهران..شا میگرد ی..ما بر مگمیدارم بهت م یچ نیخوب گوش کن بب --

 .. رنیگ یگردن و اونوقته که تو رو به زور از من م یکردنم حتما برم

که  یجلوه کنه جور یقیکامال حق دیاتفاقات با نیکنن..تموم ا یکار زورت م نیانگار دارن به اکه  یرفتار کن یجور دی..بایریم باهاشون

 ..نکنن هیقض نیبه ا یشک نیکوچکتر

 

 

 ..که بدتره ینجوری..ا؟یکن شونیعصبان یخوا یبگو منم بفهمم..اخه چرا م یجور هیتو رو خدا  -

 ..داد هیتک یزد..با غرور نگاهشو از روم برداشت و به صندل پوزخند

 

رو تو نگاهش  یاعتماد یشک و ب دمیم لتیبهش گفتم دالرام رو تحو ی..وقتشه؟یمن م یارسالن خام حرفا یاسون نیبه هم یفکر کرد --

همه  ریبزنم ز یوقت یکاسه ست..ول مین ریز یکنه که حتما کاسه ا یبدم شک م لشیخودم تحو یطبق گفته ها یتو رو دو دست یخوندم..وقت

 الی که خ ِیزیهمون چ نیبار حرف زور بره..و ا ریز ستیطرف هستن که حاضر ن یفهمن با همون آرشام یم دونما خودم برت گروب زیچ

 ..نیکنه..بنابرا یرو راحت م انیارسالن وشا

 

 

و هم من به  یسر یبره مطمئن باش هم تو به هدفت م شیطبق نقشه پ زیکه رو لب داشت گفت: اگه همه چ یکرد و با همون پوزخند نگام

 ..کنم یم دایخوام دست پ یکه م یزیاون چ

 

 ..جمله م رو به زبون اوردم مضطرب
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..اصال من برم اونجا بعدش ؟یرو به سرم اوردن چ دیکه نبا ییاگه منو با خودشون بردن و..بعدشم اون بال یحرفات درست..ول ینجایخب تا ا-

 ..بکنم؟ یچه غلط

 

 

 ..شد رهیخ نیاد..متفکرانه به زمد هیتک یصندل یبه لبه  آرنجشو

و ارسالن  انیاالن که من ،تو و شا نیجلوترم..هم انیقدم از شا کیمن کارشونو بلدن..تا به االن  یردستای..زیتوسط شنود با من در ارتباط--

 ..دنیمن دارن کارشون رو تو تهران انجام م یبچه ها میهست نجایا

 

 

 ..رو به خودش گرفته بود یاهه خاصتعجب زل زدم تو چشماش که رنگ و نگ با

 ..خونه جاساز شده لیها کار گذاشته شدن و شنود هم تو وسا نیدورب --

 ..؟یاخه چجور -

 یو گروهش نفوذ دارم..ادماش همونقدر که از خودش اطاعت م انیشا نیقدر بدون که من ب نی..فقط تا همیبدون زویهمه چ ستین یازین --

 یدر ظاهر فکر م انیرو اونجا دارم که شا ییرو تحت کنترل دارن..کسا الیمن و یدونن..نگران نباش..بچه ها یخودشون م سیکنن منو هم رئ

 ..ادما رو ی..حتدیخر شهیرو م یزی..با پول هر چستین نطوریدر اصل ا یول خودشن یکنه از ادما

 

 ..فشرد یصندل یو به لبه  نییکه کنار صورتش بود رو مشت کرد و اورد پا یجمله ش رو تموم کرد دست یوقت

 

 ..یانگار فکر همه جاشو کرد -

همه  دیمن تو تهران در حال انجام شدن بود..تا امروز که خبر رس یکارا ینداشتم..همه  یکار نجایسفر اومدم..در اصل ا نیمن از قصد به ا --

 ..فرصتو برام جور کرد نیکنم و ارسالن ا یم رو عملبهونه بودم تا نقشه  هیوقت رو از دست داد..دنبال  دینبا گهیاماده ست..پس د زیچ

 

 

 ..انداختم ریدستمو تو هم گره کردم و سرمو ز یانگشتا

 ..ادیسرم ن ییبال نکهیهم به تو و هم به ا یعنیکه من بتونم..بتونم بهت.. یمطمئن هست دنشینقشه و به سرانجام رس نیاز ا ی..انقدریعنی -

 

 ..قطع کرد حرفمو

 ..ستین ینگران یحت کنترل خودمه..پس جات زیهمه چ --
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 ..ستی..دست خودم نرمیگ یگذره دلشوره م یاز ذهنمم که م ی..برام سخته..حتگم؟یم یچ یدون یکارا نکردم..م نیاما من..من تا حاال از ا -

 

 ..؟یترس یم --

 ..داشت یبرش ممن بود خوف  یهم جا یا گهیترسم..هر کس د یترسم..بدجورم م یبود..اره م ریسرم ز هنوز

 ی..نمهیکردم شدن یاون موقع داغ بودم..فک م یول رمیخانواده م رو بگ یگور به گور شده انتقام خون اعضا انیخواستم از شا یاز اولم م درسته

 ..امیانقدر کله گنده ست که من در برابرش جوجه هم به حساب نم انیدونستم شا

 

 

 ..مثبت تکون دادم یانه سرمو به نشونه کوتاه تو چشماش انداختم..صادق یلیخ نگاهمو

کنم تهش  ی..بخوام لج بازستین یموضوع بکنه..االن وقت قُدباز نیهم واسه ا یفکر هی ینجوریا دیترسم؟..شا یترسم بگم نم یم یوقت خب

 ..شمی..خب معلومه خودم بدبخت مشه؟یم یچ

 

 

زده مو تو دستش گرفت و مجبورم  خیخواد چکار کنه دست  یم نمیکنم بببلند شد..تا خواستم سرمو بلند  یصندل یاز رو عیحرکت سر هی با

 ..پاشدم ..به طرف در رفت اریاخت یکرد بلند شم..ب

 ..کجا؟-

 ..افتینزن..راه ب حرف–

 

 ..شدم یم دهیدنبالش کش بایبلند و محکم بود که تقر یبه قدر قدماش

 

 ..؟یکش ی..ول کن دستمو، چرا م؟یبر یمنو کجا م –

 

 یدایکار شده بود رو باز کرد..نصف کل واریکه تو د یکیکوچ ی..جعبه ستادیقرار داشت ا الیو یکه انتهاش در خروج ییو نداد..تو راهرو جوابم

 ..…باغ تمومش خاموش شد یزد..چراغا یکی یکیبرق رو 

 

 ..مبلند سگا وحشت کرد یهنوز روشن بود.. از صدا الیو یپارس سگا بلند شد..برقا یهمزمان صدا و
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شده؟..دزد اومده؟.. آرشام رو بهش تشر زد:  چی آقا–خدمتکار برگشتم.. مضطرب بود..  یصدا دنیکه با شن رونیب میبر الیتا از و دیو کش دستم

 پامو یجلو ی..حتره؟یکجا داره م یکیتار نی.. تو ادکشی و دستم.. حتما..آقا چشم..چـ —.. رونیبرن ب الیبگو حق ندارن از و هیبرو سرکارت..به بق

.. بازم سکوت.. دستش و تکون ؟ی..چرا برقا رو قطع کرد؟یرمی کجا بگو خدا رو تو –..  نیبود بخورم زم کیکه چندبار نزد ی..جوردمید ینم

به  کهبود  پارس سگا یبودن..بدتر از اون صدا زیوهم انگ یکیاون تار یبلند تو ی.. درختا؟یدیبا تو بودم..چرا جوابم و نم-کرد..  یدادم..ولم نم

.. ستهیاز شب.. کم مونده بود قلبم با یدرختا..ظلمات نیگمش کردم..ب یکیشدم..دستمو ول کرد..تو تار یزد.. داشتم زهرترک م یوحشتم دامن م

از  وصداش .. یترسون یمنو م ی..دار ِیا یچه باز گهید نی!..ا؟ی.. لرزون گفتم: آرشام..کجا رفتاخدای.…بود کی..همه جا تاردمیدور خودم چرخ

اون همه درخت که اطرافم و چون حفاظ احاطه  نی..بنمشیبود که نب کیتار یانقدر ای!.. تند برگشتم..نبود..؟چی از ترس–.. دمیپشت سر شن

و .. صداش ؟یکن یتجربه ش م ی که االن دار ِیازترس شتریب یدار انیکه از شا ترسی اون–!.. ؟ییکجا-تو دل شب گم بشم..  دمیکرده بودن با

تو رو خدا تمومش -.. دمیلرز یمن از ترس م ی..بازوهام و بغل گرفتم..سرد نبود ولدمید یهم نم هیسا هی یاز خودش حت یول دمیشن یم

بخواد درت  ستیهم ن یته چاه و کس یراه اگه پات بلغزه با سر رفت نیا ی..تویبهش غلبه کن یبتون دبای–کنم..  یکن..دارم سکته م

 رهی..چون ترس تونسته بر شجاعت چیترس یچرا؟..چون م یدون یپر کرده..م یاهیوس یکی..اطرافت و تارنیرو بب نجای.. ایتونب دی..خودت باارهیب

کنم الاقل سگات و  ی.. با بغض گفتم: خواهش مادیجور در نم نمیب یکه حاال تو چشمات م یبا ترس دمیکه تو وجودت د یبشه..اون گستاخ

.. گفتم ؟یذاریم ارشونی..با ترس خودت و در اخت؟یچکار کن یخوا یم افتنیسگا به جونت ب نیهم ثلم یقتو انوشای ارسالن–ساکت کن.. 

که  یی.. حرفاینیبب یتون یاما نم یشنو می.…صدا هی دمیمونم..شا یم هیسا هیاالن فقط مثل  یکنم..ول یهم م تیی..و راهنماشمیراهنمات م

..اگه دنبالت اومد اونو تو وجودت خفه کن..نذار یکن ازش فرار کن یسع یبترس نکهیا یپس به جازنم بعدها ممکنه به دردت بخوره.. یاالن م

تو  یتون یرو م نایا-.. شمیم وونهیدارم د ای..خدادمشید یگشتم..اطرافم و نگاه کردم..نبود..نم یهدف با چشم دنبالش م یکنه.. ب یشرویپ

 یفهم ی..االن نمدممی نجاتت دارم —.. یدیمنو به کشتن م یدار یدست یمش کن..دست..پس تو رو قرآن تمویهم بهم بگ ییآرامش و روشنا

باور کن دست  ی..ولیگیم یفهمم چ یاالنشم م نی: همدمی.. نالگمیدارم م یچ یدرک کن یتون یم یافتاد ریگ یتیوضع نیبعد که تو چن یول

بدم کدوم  صیخش خش ِ اونها هم که شده بتونم تشخ یدااز ص نبود که نیزم یهم رو ی.. حضورش و پشت سرم حس کردم..برگستیخودم ن

 یبکشم که دو دست غیو خواستم ج دمیشونه هام قرار گرفت..با ترس تو جام پر یگرم آرشام بود که رو یدستا نیاالن.. ا یول.…ستادهیطرفم ا

 جهیپس در نت یخوا ینم یخودته..منته دست زچی همه —نفساش چقدر داغ ِ..  ایخدا.…دمیگوشم شن ریدهنم و گرفتم.. زمزمه ش رو ز یجلو

شونه م  ی..رودیبازوهام کش یمچ تا باال یچکار کنم؟!.. دستش و از رو یگیدادم.. زمزمه کردم: تو م رونی.. نفسم و با استرس و آه بیتون ینم

 انیشا ی..خونه نجاستیهم ِیکیبه تار راه نی.اکرد..و اون حرارت..صدبرابر شد.. نرم گفت: بهش غلبه کن. کینگه داشت و لباش و به گوشم نزد

.. ینیو ارسالن رو درونشون بب انیشا ههیوجود نحس و کر یتون یکه به دستور من بسته شدن م ییدرختاست..سگا نیهم یبه بلند واراشید

و به  یباهاشون مقابله کن یونگه نتا ی..ولیدیو ترس یشنو یکنن..فعال فقط صداشون و م یو پاره ت م کهیمن ت یاشاره  هیاگه آزاد بشن با 

که تو  یهراس یول-. …ستین الشونمیخ نیو ع درنی..اونا تو رو مثل دو تا گرگ گرسنه مشهیکه گفتم م یتهش همون ،یاز خودت دفاع کن ینوع

و درختا  یاهی!.. به اون سم؟م بود.. به خودم اومدم..ارو؟ارومی–!.. ؟یاالن چ-..مثل االن.. شهیم بخوای اگه–.. نشد اگه-.. کن آرومش–دلمه .. 

اون..انگار  یشنوم جز صدا یو نم یزیچ چیشد حس کردم ه کمیارشام نزد ی..پس چرا وقتدمیشن یپارس سگا رو هنوز م ینگاه کردم..صدا

تکون دادم..به زبون  یه نرمتو دلم نداشتم.. سرمو ب یبود ترس شمیپ یهمه جا از سکوت پر شده بود.. فقط من بودم و.. اون.. اره اروم بودم..وقت

 یکمرم رد کرد و اورد جلو..انگشتا یو از رو نییبود.. دستاش و سوق داد پا یحرکت کاف نیبهش نشون بدم ارومم هم نکهیا یبرا ی..ولاوردمین

 یول نمشیببتونم منو به در بر گرفت..صورتم و برگردوندم تا ب یراحت رومندشین یو مردونه ش رو تو هم قالب کرد..حصار دستا دهیکش

..صداش کامال واضح  دمید یم یکیاز تار یجذابش رو تو هاله ا یچهره  کینزد یکج کرد .. از اون فاصله  ینشد..در عوض اون صورتش و کم

 یحس خوب هی..گرفت اغوشش تو منو تر تنگ ………آرشام-.. یدون می —دونم!..  ینم-.. ؟آرومی چرا و —. …یحال جد نعی در و اروم.…بود

 نیا منبع دنبال بگرد پس —انگار نه.. -.. ؟یدرختا و از پارس سگا وحشت ندار نی..از ایکی..از تاریکه اروم نهای مهم —داد..  ستبهم د

خواستم شک کنم که آرشام هم  می اگه.. آره –.. ؟یکن یم نکارویقرارش بده..ا یروزیبه پ دنیرس یمالک برا نیهدف اول نیارامش..و تو ا

کرد.. حق با آرشام  یتر م جیهر لحظه منو گ ضشیضد و نق ی..رفتارانداختیکاراش منو بدجور به شک م نیبهم نداره با ا یمتقابال حس
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رسوند.. آرشام  یمنو به ارامش م یبه راحت نایا یبه گشتن نبود..حضورش ..صداش..نگاهش..همه  یازیکردم.. که ن یم دایمنبعش و پ دیبود..با

تونم از پسش  یتونم..م یدونم که م یکنم.. م دشیناام دی..نبانطورهیتحت کنترلش ِ حتما هم زیهمه چ گهیبالشم..اگه مبود که دن یهمون منبع

 ..بخوام دبای فقط. ….. به قول آرشامامیبر ب

 

 ..که تو دستام بود نگاه کردم یلیموبا به

 ..یهمرات داشته باش نویا دیبه بعد با نیا از–

 ..ن؟یذاشتشنود کار گ نمیمگه رو ا-

 ..میکار بذار ابیشنود و رد یزیتو هر چ ستی..قرار ندهیکار جواب معکوس م یافراط تو —

 ..؟یدیخودم و بهم نم لیموبا-

 

 ..بردم نیاز ب الیکه اوردمت و یسابقت و همون شب ی..گوشستیدر کار ن یلیموبا گهید–

 ..نگاش کردم وبا لبخند ابروم و انداختم باال طنتیش با

 ..نداره شماره ها رو از حفظماشکال -

 ..چشم نگام کرد یگوشه  از

 ..منظور؟–

 ..شونه م و انداختم باال الیخ یب

 

وقته ازش  یلیدوستم، که واجبه به هر دوشون زنگ بزنم..مخصوصا فرهاد که خ یپر میکیفرهاد  یکی..من فقط با دو نفر در ارتباط بودم یچیه-

 ..خبرم یب

 ..کرد کیروم به طرفم اومد..چشماش و باربلند شد..ا شیصندل یرو از

 ..اره؟ یپا رو اعصابه من بذار ادیکه از دهنت در م یبا هر جمله ا قهیهر دق ادیخوشت م یلیتو انگار خ —

 ..!نه..چرا؟-

..مطمئن باش یبپرس و اون و نیندادم دستت که باهاش حال و احوال ِ ا نویبلند گفت: ا بایرو از دستم گرفت..تو هوا تکونش داد و تقر یگوش

 ..کردم یوقت نم چیرو ه یکار نیاگه مجبور نبودم همچ

 ..!؟یگرفت ریمگه اس –

 ..و جمع کردم و روم و ازش گرفتم اخمام

http://iran-paper.ir/


 

iran-paper.ir 

 

 ..یبود رمیاس ییجورا هی روزیرفته، تا د ادتی انگار–

 ..زدم تو چشماش زل

 ..مونم ینم یگوش یو چه تو تهران مطمئن باش ب نجایچه ا ازادم پس میبرگرد ینبودم خدمتکارت بودم..گفت رتیاشتباه نکن، اس –

 

 ..خودت یماسماسکم ارزون نیگفتم: ا ضیشد و با غ یانگشتاش داشت خرد م نیکه ب ینوک انگشتم زدم رو گوش با

 

 ..کنارش رد شدم از

 ..یباز که رم کرد —

 ..و به جوش اورده بود..انگار با اسب طرفه خونم

 

 ..کنم یرم م یچطور نیگفتم:فقط بذار پام برسه به تهران اونوقت بب سمتش و با حرص برگشتم

 ..هم همونجا جا خشک کرد نباریانگار خوشش اومد که اون لبخند کج رو لباش ا میحاضر جواب از

 ..بشم مونینکن از کرده م پش یکار —

 

 ..ش نهیبه کمر رفتم تو س دست

 ..ان؟یبه شا یبد لمی..تحو؟یچکار کن یخوا یمثال م-

 ..و مغرور نگام کرد بشیو برد تو ج دستش

 ..شهیبدتر از اونم م —

 ..نگاش کردم گنگ

 ..!؟یچ-

 

 ..چشم نگاهه چپ بهم انداخت که دلم و لرزوند یاز گوشه  یجور هی..دیدرخش یم نگاهش

 ..داد یرو که تو دلم داشتم نشون م یزیدرست خالف اون چ نیابروهام نشست و ا نیبود که ب یاخم نباریبازتابش لبخند رو لبام نبود ا یول
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 .…تو دستش و گرفت جلوم یگوش

 ..ریبگ —

 

 ..منت یخرم..ب یخوام..ازاد که شدم حتما م یبچه تخسا گفتم: نم نیسرم و انداختم باال و ع نهیبه س دست

 ..رو در همون حالت تو دستش تکون داد ی..گوشستادیا جلوم

 ..رشیبهت گفتم بگ —

 ..ه؟یوامش..چه اجبارخ یمنم گفتم نم –

 

 ..که راهم و سد کرد رونیاز اتاق برم ب خواستم

 ..کنم ینتونم کار گهیداد که د هیمحکم شونه ش رو به در تک تیو در نها ستادیاروم جلوم ا یلیخ

 ..نگاش کردم نهیدادم و دست به س هیاز اون به در تک تیبه تبع منم

 

 ..رونیب یردر بذا نیپات و از ا یحق ندار یبدون گوش —

 ..واسه کنترل کردن منه لهیوس هی ستین یاسمش گوش گهیخوام..اون د یکه دلم خواست زنگ بزنم و نم یرو که نتونم به هر ک یگوش –

 ..نه؟یاز ا ریمگه غ —

 ..!؟یکنترلم کن نیبا ا یخوا ی!..م؟یچ یعنی –

 ..قصد بهت دادم نیاز اولم با هم —

 

سنگ سفت  نیع ی..شونه ش و گرفتم و خواستم بکشمش کنار ولذارهیبود که نتونم بگم داره سر به سرم م یجد میکرد..انقدر یم تمیاذ بدفرم

 ..بود به در دهیبود و چسب

 

 ..میبه توافق برس یا نهیزم چیتو ه میتون یبرو کنار..انگار من و تو نم-

 ..؟یگوش هیبه خاطر  —

 ..نه و کنترل از راه دور یگوش-
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 ..طرف افتاده بود هیهاش هر کدوم  کهیه اگه به موقع نگرفته بودم تتو بغلم ک انداختش

 ..کنم یو چک م تماسات–

 ..تونم زنگ بزنم؟ یپس م-

 ..؟یدیجمله م و نفهم یمعن–

 ..گه؟یزنگ بزنم د یعنی –

 

 .. و تکون داد سرش

 ..کنم ینکن که گفتم چکت م فراموش–

 ..نداره یمونه مشکل یدستم نم شتریب دو روز یکیگفتم: باشه چون  ارمیکم ن نکهیا واسه

 ..!دو روز؟ یکی چرا–

 

 ..تونه تماسام و چک کنه ینم یکس گهیخرم..اونوقت د یم یکیدور تو صورتش چرخوندم و گفتم: پام برسه تهران خودم  هیتفاوت نگاهم و  یب

 

 ..مچم و گرفت..با تعجب نگاش کردم نباریاش و از در برداشت..لبخند زدم و خواستم درو باز کنم  هیتو هم و تک دیو کش اخماش

 ..بود یو کالمش کامال جد نگاه

 

منم بلدم جوابت و بدم..پاسخ م*ح*ر*ک و فراموش  یلج کن یاول کار بخوا نیخوام..اگه هم یکه من ازت م یکن یرو م یتو همون کار —

 ..نکن..ممکنه برات گرون تموم بشه

 ..!؟یکه چ –

 ..؟یاریون همه سگ و گرگ..دووم ما نی..بیکی..تو تارییتنها–

 ..دهنم و با سر و صدا قورت دادم اب

 ..!؟یکن یم دمیتهد-

 

 ....فقط خواستم روشنت کرده باشمیفکر کن یهرجور که دوست دار یمختار —
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که تو  یگوش نی او حاال میکرد یبحث م میداشت ژهیو درو باز کردم..تو همون اتاق به اصالح و رونیب دمیحرص دستم و از تو دستش کش با

 ..دستم بود

 ..رمیرو نداشتم که بخوام ازشون خبر بگ یکس یمن جز فرهاد و پر خب

 ..زد؟ یحرف م شیتو زندگ ییها یخودم مرور کردم..از چه تلخ شیبار پ هیحرفاش و  تموم

 ..گرفت؟ یم مغموم رو به خودش یزد حالت ادما یازشون حرف م یرو متحمل شده بود که وقت ییها یچه سخت آرشام

 ..اومد یم رونیلباش ب نیاز ب قیمحوش شده بود که تموم جمالتش عم یکرد انقدر یداشت به اسمون نگاه م یوقت

من  یکه به ارشام مربوط بشه برا یزیواقعا برام مهم بود بدونم..کال هر چ نکهی..هم کنجکاو بودم..هم اارمیداشتم سر از کاراش در ب دوست

 ..داره تیاهم

 

 ..به کدوم هدف؟ دنیبه خاطر رس ان،یبا شا شیدوست

 ..؟ی..به خاطر ک؟یزنه؟..انتقام از چ یم شیاونم به خاطر انتقام داره خودش و به اب و ات یعنی..پس میمثل هم نهیزم نیگفت ما تو ا اون

 

 ..شده فیچقدر سوال تو سرم رد ایخدا

 ..گرده..هنوزم نگاهه اون شبش و تو اتاق فراموش نکردم یارامش م یکه دنبال ذره ا ختهیهمه بهم ر نیآرشام رو ا یبدونم چ دیبا

 

 

 ..!اومدم..حاال چکار کنم؟ رونیب الی..از فکر و خدمیکش قیعم نفس

 ..امتحان کردم گهیبار د هیشانس.. یبخشک یفرهادو گرفتم..خاموش بود..ا یفوت وقت شماره  بدون

 ..خاموش بود واقعا

 

 ..رو گرفتم..جواب نداد یپر یشماره  یمکث کوتاه با

 ..باالخره جواب داد نکهیگرفتم..تا ا یزدم و تندتند شماره ش و م یسالن با دلهره قدم م تو

 

 ..الو–

 ....دستت درد نکنهدنمید یتو دختر؟..عجب اومد ییالو، سالم ..کجا-

 .. شد یبعد صداش پر از خوشحال یچند لحظه سکوت بود..ول تا
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ِ  تو یه شمار نی..اوونهیسالم د — .. 

 ..؟یخوب نمیاره..بگو بب-

 

 .…رو تو صداش حس کرد یشد خوشحال ینم گهید

 ..؟ی..تهرانستمین بد–

 ..؟یگردم..تو چ یدارم بر م گهیاگه خدا بخواد د ینه هنوز..ول –

 ..میبرگشت روزیمن تهرانم..د —

 ..شم؟یپ یومدیپس چرا ن-

 .. یول ومرثیک شیازت جدا شدم رفتم پ یوقت ین شب تو کشتتا واسه ت بگم..او نمتیبب دیکن نتونستم..با باور–

 

 

 ..نداد ادامه

 ....حالت خوبه؟یالو..پر-

 ....به خدا خسته شدمستمی..خوب نیگفت: نه دل هیگر با

ادرس و که ..نمتیخوام بب یم دمیرس نکهیگردم..به محض ا ی..من فردا دارم بر مزمیگفتم:اروم باش عز ی..با ناراحت دمیهق هقش و شن یصدا

 ..؟یدار

 ..؟داری خبر فرهاد از: گفت مکث وبا………دل وامونده م گوش کنه یخوام به دردا یرو م یکی..یدل کنمیدارمش..به خدا دارم دق م اره–

 

 ..!چکار به فرهاد داشت؟ یموقعش تعجب کردم..پر یسوال ب از

 ..!؟یدیفرهاد؟!..چطور؟!..چرا پرس-

 ..!!..بهت نگفته؟؟یتوخبر ندار مگه–

 ..!؟یشده پر یچ-

 ..خدا یزنگم بهت نزده؟!..وا هی یحت یعنیترس گفت:  با

 

 ..یکرد..نشستم رو صندل شتریبود دلشوره م و ب یپر یکه تو صدا یسست شد..ترس پاهام
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 ..بزن یحرف هیدختر د ِ  یشده؟..تو که منو دق داد یچ نمیبگو بب-

 ..بشه ینجوریاستم اخو یمن بود..نم ریگفت: به خدا همه ش تقص هیگر با

 

 ..هیرگریمونده بود منم بزنم ز کم

 ..خاموش بود ایدر دسترس نبود  ایمدت فرهاد بهم زنگ بزنه..هر وقتم که باهاش تماس گرفتم  نیهم نداشتم ا یگوش هی یکه حت من

 .…حرفا نای با.… حاال

 

 ....رو در رو بهت بگم بهترهدنتید امیخبرم کن م یدیه..فردا که رسکن یتونم حرف بزنم..مامان داره صدام م ی..نمنجایاومده ا ومرثیک یدل —

 ..بغض داشت صداش

 

 ..ی..نگرانم کرد ِیلیمن تا فردا دق مرگ نشم خ یباشه ول-

 ..برم دیباشه..فعال با افتادهین یاتفاق دوارمیام —

 ..باشه..سالم به خانواده ت برسون..خداحافظ-

 ..ار..مراقب خودت باش..خدانگهدقربونت–

 

 ..بازم خاموش بود یفرهاد و گرفتم ول یشماره  عیکه قطع شد سر تماس

 ..!شده؟ یچ یعنی ایخدا

************************* 

 ..دمینفس راحت کش هیکه گذاشتم تهران  پامو

 ..نشده باشه یزیکردم چ یاومدم..همه ش دعا م ینم رونیب یلحظه از فکر فرهاد و پر هیحواسم پرت بود.. مایمدت تو هواپ تموم

 

 یبحث رو منحرف م ریدادم مس یکه بهش م یکوتاه یهر بار من با جوابا یزبونم حرف بکشه تا بفهمه چمه ول ریخواست از ز یچند بار آرشام

 ..اومد یرقمه کوتاه نم چیحرفا بود..ه نیکردم..اما اون زرنگ تر از ا

 

اجازه ش مهمون دعوت کردم اوضاع قمر درعقرب  یبار ب هیگفتم.. یبه آرشام هم م دی..باشمیپ ادیو غروب ب دمیاس ام اس دادم که رس یپر به

 ..خبرش کنم بهتره یمهمونم و از قبل دعوت کردم ول نکهیبا ا نباریشد ا
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 ..در اتاقش بودم پشت

 ..ختیلبم رصداش بلند بود که ق ی..به قدردمیداد و هوارش و از تو اتاق شن یو اوردم باال تا در بزنم که صدا دستم

 

 گوش نزن داد………………کنم؟ یشماها م میدالرام و تقد یزنم و دو دست یبچگانه جا م دیتهد هیبا  یکه فکر کرد یانقدر احمق یعنی _آرشام

 هم واسه یادیگذاشتم..طرف حسابمم خود ِ اون ِ نه تو..پس بتمرگ سرجات زر زر ِ ز انیبا شا یقول و قرار هیمن  گمیبهت م یچ نیبب ربگی

 ....از مادرزاده نشده کثافتیادیغلطه ز.………………من نکن

 

 

 ..شدم رهی..مات و مبهوت با وحشت به در اتاقش خشهیبرخود و شکستن ش یبعد صدا و

 ..بشه یاز دستم عصبان یاگه االن نرَم تو و خبرش نکنم بعدا ممکنه حساب ینزنم..االن وقتش بود؟..ول ایداشتم..که در بزنم  دیترد

 

 ..و بهش زنگ زدن دنیو ارسالن ِ..انگار فهم انیداد و هوارا به خاطر شا نیامر مشخصه اظاهر  از

 

 

 ..خُورَدِت که یباز کردم..آرامشت و حفظ کن دختر نم قینفس عم کیو بستم و با  چشمام

 ..دمیشن نیبه در زدم..صداش و بعد از چند لحظه گرفته و سنگ یا تقه

 ..تو ایب —

 

 

و نگاهه پرجذبه ش رو تو  دیکفشش چرخ یحرکت رو پاشنه  هی..پشتش بهم بود و صورتش رو به پنجره..با سادمیدر وا یباز کردم..ال درو

 ..چشمام دوخت

 ..رفتم تو و درو بستم اروم

 

 ..شده؟ یزیچ-

 ..طرفم اومد به

 ..؟یبود سادهیگوش وا فال–
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 ..بود شیشونیوسط پ ظیبه خاطر اون اخم غل دیدونم چرا هول شدم..شا ینم

گفتم:ارسالن بود  دیو با ترد.…دمیو شن ادتیفر یمکث کردم: خواستم در بزنم صدا.…نیبلند بود..واسه هم یلیصدات خ یفال گوش؟!..نه، ول-

 ..درسته؟

 

 

 نیزمکه رو  ییها ستالیخرده کر یکارو کردم..رو نی..همزمان منم همنی..نگاهش و چرخوند رو زمستادیسرش و تکون داد و جلوم ا کالفه

 ..ستالیبزرگ از گلدون کر ی کهیت هیآرشام که درش باز شده و افتاده بود کنار  یپخش شده بود و گوش

 

 

 ..ازم فاصله گرفت یکم

 ..کنن یجمع م انینره..االن م شهیمراقب باش پات رو ش یریم راه–

 

 

 ..کرد یو نگاه م رونیگرفته بود..رفت پشت پنجره..ب صداش

 ..شد ینم یزیرفتم چ یها راه م شهیمن کفش پام بود و اگه رو ش حواسش نبود..چون انگار

 

 

 ..نگفتم یچیدادم فعال بذارم تو خودش باشه..ه حیترج

 ..ها رو جمع کرد..بعد از رفتن خدمتکار صداش زدم شهیکرد خدمتکار اومد و خرده ش خبر

 ..و به طرفم برگردوند صورتش

 

اروم بودم..که  ادیشده بود..ز نطورمیهم دایکردم لحنم آروم باشه..که جد یروش نشسته بود شد..سعکه  ینیزدم..محو لبام و لبخند دلنش لبخند

 ..گهیمختص به خود ِ آرشام بود نه هر کس د نیخب ا

 

 

 ..ادته؟یکردم رو  شیدوستم معرف یکه اون شب تو کشت یدختر-

 ..مثبت سرش و اروم تکون داد یش متفکر شد.. به نشونه  چهره
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 ..؟یکرد و گفت:خب که چ کیبار و چشماش

 

خواد باهام در موردش حرف بزنه..امروز بهش خبر دادم که  یداره که م یمشکل هی..نمشیبب ادیرو دادم و گفتم ب نجایاون روز بهش ادرس ا —

 .…..خواستمنجایا ادیتهران..اونم االن تهران ِ..ازش خواستم ب دمیرس

 

 ..انداختم ریز سرمو

 ..بود که نتونستم یجور تیموقع یمنته رمیازت اجاره بگ اولش خواستم یعنی-

 

 ..؟یمنو تو عمل انجام شده قرار بد یسرش و تکون داد و با پوزخند گفت: عادت دار نهی..دست به سستادیطرفم قدم برداشت..جلوم ا به

 

 ..تعجب نگاش کردم با

 ..جوابت و بدم؟ یمن چ ی..اونوقت االن توقع داریذاشتیم انینو هم درجرم دیبا افتهیم ادتی..و بعد تازه یدیهمون و انجام م یکار بخوا هر–

 

 

 ..کرد یمنو سمت خودش منحرف م یجنبه  یکرده بود که دل ب جادیا یبیدرهمش ترک یهم فشار داد..با اون اخما یو رو لباش

خوشگلش از هم  ینش حلقه کنم تا کم کم اون اخمابوس از لپش بکنم و با ناز دستم و دور گرد هیمواقع  نجوریخواست ا یکه چقدر دلم م یا

 ..باز بشن

 

 

 ..!شه؟یم یعنیخواد.. یم ــــمیلیخواد..اره خ ینه دلم که م ینامحسوس تکون دادم..منم رسما خل شدم..ول سرمو

 

 

 ..سوالم جواب نداشت؟ —

 ..تک سرفه صافش کردم هیبا  یول دیلرز یشدم..صدام م هول

 ..عادته یخوام..باور کن از رو ی..من معذرت میحق دار-

 ..یببر نیعادت و از ب نیکن ا یسع ی..منتهرمیگ یم دیند نبارویتونم بگم ا یم یچون معذرت خواست فقط–
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بود گفتم: تَرک ِعادت موجب مرض ِ  نطوریکه ذاتا هم یفیظر یزل زدم تو چشماش و با صدا ختمیقرارم ر یکه تو نگاهه ب یلبخند و ناز با

 ..ه؟یشدن یعنیببرش؟.. نیبه کل از ب یگیم ..اونوقت

 

 

 ..بودم دهینگاه حس کردم که تا به حال ازش ند نیرو تو ا یو نرمش دیصورتم چرخ یتموم اجزا یرو شینگام کرد..نگاه خواستن رهیخ

 ..برم ناخداگاه قلبم گرفت ششیخواستم تنهاش بذارم و از پ یم نکهیاز ا یدونم چرا ول یو گرم کرد..نم قلبم

 ..چشمام حلقه بست یداد که تو یلبام محو شد و جاش و به نم اشک یاز رو یبه اروم لبخند

 ..فکر نکرده بودم؟ نشیبه ا چرا

 ....چکار کنم؟یمدت طوالن نیآرشام..ا بدون

 

 

و نافذ که تعجب  اهیچشم ستوان نگاه کردن به اون دو تا  دیو چونه م که در اثر بغض تو گلوم لرز دیکه ناخواسته از چشمام چک یاشک قطره

 ..شد رو ازم گرفت یم شتریدرونش هر لحظه ب

 یفشارش م شیتشو یخودشون گرفته بودن واز رو نیسردم لرزون دکمه رو ب یلباسم ور رفتم..انگشتا یو با دکمه  نییو انداختم پا سرم

 ..دادم

 

 

 ..کنم؟ یبا صداشم خداحافظ دیبا یعنی.. ای..خدادیچیش و باهام کم کرد..بازوهام و گرفت..فشرد..صداش تو گوشم پ فاصله

 ..افتادم؟یبه فکرش ن نایکنم؟..چرا زودتر از ا یفکر م هیقض نیاالن؟..چرا االن دارم به ا چرا

 

 ..ه؟یاشکا واسه چ نیا —

ِ  تو ریتقص نایا یدلم داد زدم همه ش به خاطر تو ِ..اصال همه  تو .. 

 

 

 دیرفت تو هم..اشکام و د شتریمرتعشم و سرم و بلند کرد..وادارم کرد نگاش کنم..نگاش کردم..اخماش ب یچونه  ریاشاره ش و گذاشت ز انگشت

 ..دیمن چرخ یجفت چشما نیو چشماش ب
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 ی نهی..دوست داشتم برم تو بغلش و سرم و بذارم رو سرونیب زمیرو بر یلعنت یاشکا نیکردم تا بتونم ا یم دایرو پ ییجا هی دیگرفته بود..با دلم

 ..تونم هق هق کنم یو تا م هیگر ریستبرش.. بزنم ز

 

ازم  یخوا ینه..چرا م ایتوش هست  یدونم برگشت یکه نم ییازش جدا بشم..برم جا دی..االن بایتنها بودم..آرشام رو سر راهم گذاشت ایخدا

 ..تونم نمی..نــه.…بازم تنها بشم؟..بدون آرشام یخوا ی..چرا مش؟یریبگ

 

وجودش به دلم  یببره ول نیترسم و از ب دیشا هی..اون ساشهیوجود خودش نم هیدر کنارم داشته باشم..بازم اون سا هیسا هیاگه ازش  یحت

 ..دهیارامش م

 

 ..؟یکن یم هیچرا گر دمیلب زمزمه کرد: چته تو؟..پرس ریتکونم داد..با حرص ز نرم

 ..خانواده م؟ شیبرم پ یذاریکرد گفتم:م یمحوتر م آرشام رو با هر بار پلک زدن ریاشک که تصو یبغض از پشت پرده  با

 

 

 ..خانواده ت؟ شیپ یکه بر یچ یعنیبلندتر گفت: نباریخشم که تو صداش بود محکمتر تکونم داد و ا یموند..با تعجب و کم مات

 

 ..بغض مزاحم که تو گلوم جا خشک کرده بود نذاشت نیا یبد متوجه شده..دلم خواست لبخند بزنم ول دمیفهم

 

 ..پدر ومادرم..دلم براشون تنگ شده شیخوام برم بهشت زهرا..پ یم-

 ..صورتم و پوشوندم و گفتم: تو رو خدا بذار برم هیبا گر و

 

 

و رو سنگ سرد  میشونی..هق هق کنم..پزمیکنم..اشک بر یتونم خودم و خال یبود که م ییرفتم ..اونجا همونجا یم دیو برنداشت..با دستش

 ..تو دلم هست رو بگم یهر چقبرشون بذارم و 

 .. نشست یدرد و دالم م یپا شهیکه هم یمادرم..به مادر به

 ..بود دوستم

 ..بود خواهرم

 ..مادرم بود اون
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 ..براشون تنگ شده دلم

 ..دیچیمرتعش اومد تو گوشم پ یارومش که به نظرم کم یصدا و

 ..منتظرتم نییحاضر ش و..پا برو–

 

 

 ..رونیصورتم برداشتم..درو باز کردم و رفتم ب یسر بلند کنم برگشتم .. دستام و از رو نکهی..بدون انهیو بب سمیصورت خ نخواستم

 

 

 ..سرخ شده بود مینینگاه کردم..چشما و نوک ب نهیکردم..به صورتم تو ا یهق هق م دمیپوش یداشتم لباس م یوقت هنوزم

 ..که نداشتم ینواده اکه داشتم و خا یداشته ها و نداشته هام افتادم..آرشام ِادی

 

 ..شدم..سرگردون بودن رهیو خودم و به جلو خم کردم..با بغض تو چشمام خ نهی ا ِزیو گذاشتم رو م دستام

 

 ..زد تو دلم چه خبره یچشمام و پرکرده بود داد م یدیکه سف یسرخ نیا

در  یدونم چ ی..نمشهیکه تهش به ناکجا اباد ختم م رمذایم ییعاشق شدم و حاال دارم قدم به جا طیشرا نیا یکه تو ی..مندمیفهم یم خودم

 ..انتظارمه

 

 ..افتمیبه شک ب شهیکنه..باعث م یم جمی..گگهیجور ِ د هیجور ِ و کالمش  هینه..نگاهش  ایخواد  یارشام هم منو م دمیفهم یقبلش م کاش

 

 ..ام یهم بکنه من راض کیکوچ یاشاره  هیاگه  یبرد..حت یم نیشک رو از ب نیکاش ا یا

 ..منو عوض کرده یگذره که حال وهوا یم یزیکنه که تو دل اونم همون چ میبفهمونه..حال بهم

 

************************** 

 ..فرستادم فاتحه

تو  یوس اوردبود بابا؟..دزد نام یچه معامله ا نی..ا؟یباهامون چکار کرد ینیب یبابا؟..م ینیب یلب گفتم:م ریزدم و ز یبه قبر بابا لبخند تلخ رو

 ..؟یدیزنت و نفهم یروبه رو یزن و بچه ت؟..چشم ناپاک نشوند یسفره  یپا یخونت؟..نشوند

http://iran-paper.ir/


 

iran-paper.ir 

..اون یباز کرد مونیو به زندگ انیشا یچون تو پا نمیب ی..من از چشم تو میتک تکمون و تباه کرد یزندگ یول امرزدتی..بابا خدا بیبد کرد بابا

 ..بابا یدیتو نفهم یتو سرش داشت ول یشوم یکفتار فکرا

 .…یبابا..بد کرد ی..بد کردیمواظبت کن دیاونطور که با یناموست نتونست از

 

 

احترام دارن  یکردم بابا..مگه خدا نگفته پدر و مادر به قدر یهنوزم صداش م نایا ی..بابام بود..با همه دمیو خم کردم و سنگ قبرش و بوس سرم

 ..که فرزند موظفه در حق پدر و مادرش داشته باشه یشو..احترام مسلمون یبگ دیکه اگه نامسلمون بودن نبا

 

 ..سوق داد یکیمارو به تار یهمه  یندونم کار هیعمل اشتباه و با  هیکه بابام با  فیو صد ح فیح یول

 

 یچیق روید..رفت دُم ِ شکر یکرد..نادون یکه بچگ یبود که نداشت..برادر رتشیکه دلم خوش به غ ی..برادر دمیرو بوس ماین یقبر شسته  سنگ

 ..شهیم ریهمون ش یندونست عاقبت خودش طعمه  یکنه ول

 ..نشد یرو دارم که مراقبم باشه..ول ماین ستیاگه بابام معتاده و حواسش به دخترش ن گفتم

 ..کردم نبود و نشد یکه فکر م اونطور

 ..هم تنهام گذاشت ماین

 

 ..دمی..قبر مامان رو بوسدمیقبر هر سه نفرشون گالب پاش یسنگش ..رو یرو تمخی..اروم اروم اب رو ردمیقبر مادرم دست کش به

 

..ماه بانو.. باهاش حرف زدم..از همه و همه براش گفتم..از هر اونچه که دمیاسم مامان دست کش یرو قبرشون.. به رو ختمیرو پرپرکردم و ر گال

خواد انتقام  یدونه ت م هی یکیمامان دختر -گذره..  یم یداشتم تو دل اون چخبر ن یتو دلم ..ول نیریحس ش نیتو دلم داشتم..از آرشام و ا

..واسه تو کتاباست مگه لماستیواسه تو ف نکارایدخترتو رو چه به انتقام؟..ا یگفت یم یمامان؟..اگه بود ینیب یم-زدم..  یلبخند تلخ.. ……رهیگب

 یکه رذالت از سر و روش م یادم خوک صفت..کس هی بزرگ.. ِانی..شا؟یم از ک.. اون؟یایکارا بر ب نجوریاز پس ا یتون یم یدختر هیتو که 

که  ینفره ا 4 یهمون خانواده  میشد ینبود..باز م مونیتو زندگ یانیشا گهی..اونوقت دیکاش بود ی.. ا؟یگفت یم یچ ی..مامان اگه بودهبار

 شینیریبود..اره ش نیریاون مشاجره ش یشد ول یهرا با هم بحثتون مزن و شو ی.. تو و بابا مثل همه میداشت یاروم یخوشبخت کنار هم زندگ

 ادتهیبزنه که تا حاال نزده.. ییبار تو عمرش دست به کارا نیاول یخواد برا یها ارزش داشت.. مامان دخترت م یدعواها و کتک کار ناو یبه تلخ

 یاز اونور خدا زبون دراز یکه تو دلش داره ول یش، با وجود ترسدختر ِ منو با یگفت یبه بازوم و م یزد یکردم م یم یهر وقت زبون دراز

بلندم و شونه  یکه بودم موها کیکوچ ادتهیواسه دختر زشته..  یگفت ینکنم..م یکه همه جا زبون دراز یکرد یم حتمینص شهیمبهش داده.. ه

 ی..کیگفت یتو موهامو م یدیکش یبخند شونه رو مدادم تو هم با ل یگرفتم و تاب م یکوچولوم م یو منم چند تارش و تو دستا یزد یم

 نیا«.. از کِرمون انیاروم ..خواهان ب نهیدختر بش» مَثَل رو لبات بود که  نیا شهیمادر به قربونت بره.. هم نمتیبب یعروس دیبرسه تو رخت سف

 یتو جور یداشتم..سر و زبون دار بودم..ول نبودم..جنب و جوش یریمن اروم نبودم..دختر گوشه گ ی..ولادمهیضرب المثل هنوز که هنوزه 
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رفتار کنم.. نذاشتن مامان..نذاشتن اروم باشم..بهم زخم زدن..مادرم و.. خانوادم و  نیخانم باشم..مت دین رفتارا بایکه بدونم در کنار ا یکرد تمیترب

درمون  یمرهم چیدل المصبم که با ه نینشوندن رو ا ی: زخمگفتم هق هق با..دادم فشار چشمام به دستامو کف.. …………ازم گرفتن

 به –چشمام برداشتم..  روی از دستامو.. …………خبر شماها رو ازم گرفت ی.. اون از خدا برهیگ یش میات گرمیج افتمیکه م ادشی..هنوزم شهینم

.. دمشیبخش نمی..واسه همشهیم یزیچ نیخودش نبود..اصال خبر نداشت همچ یدونم کار بابا خواسته  یدارم..م ازیهر سه نفرتون ن دعای

..پس نیدعاتون بدرقه م باشه.. منو با خودتون نبرد دی..بذاردی..پس کمکم کنشهیپ تاتوندس ایتو اون دن یکوتاست..ول ایدن نیدست شماها از ا

عدالت  نجایاست.. به قانون احرف نیادم دم کلفت تر از ا نیاجرا کرد..ا دی..عدالت رو بارمیگ یپست م یادما نیحاال که موندم انتقامتون و از ا

کالمش بهم فهمونده  یکه نگاهش و حت ی..اون مردستمیکنم.. تنها ن ی..من اون ادم رو قصاص م هبه قانون انتقام و به جرم گنا ی..ولشهیاجرا نم

 .…خوام و هم..آرشام یهم من م نویبکنم.. ا نکارویا دیبا یخوام تنهاش بذارم ول یکنه..نم یهمراهمه، کمکم م

 یکردم آرشام با فاصله  یدرد و دل م باهاشون و بودم م خانواده سرقبر باال که مدت تموم***************************** 

داشتم..حاال اروم و  ازیوخلوت ن ییتنها نیکرد.. خوب بود که تنهام گذاشت..به ا یداده بود و نگام م هیاونجا تک یاز درختا یکیاز من به  یادیز

.. صورتم و برگردوندم و نگاش کردم..مسلط ردکه قلبم و تصاحب ک یاز کس ی..با خودم و دورامیهنوز نتونستم با خودم کنار ب یسبکم..ول

.. فوق العاده جذاب یمشک نیشلوار ج هیسوخته و  یبه رنگ قهوه ا زهییبلوز پا هیبه چشماش داشت.. یکیش یافتاب نکیکرد..ع یم یرانندگ

و همه جا تو  شهیکه هم یخاص ورزد و غر یکه م یا رهیو ت نیسنگ شهیهم پیکرد..ت یم رهیخ یرو به راحت یدختر که چشم هر یتیبود..جذاب

که  یهر چ لشیداشت.. دل لیرفتارش دل نیا یاز حد مغرور بود..و مطمئنا برا ادیکم نداشت..فقط از نظر من ز یچیچشماش داشت.. آرشام ه

رو .. دوست داشتم..  یمرد مغرور و خواستن نیمحکم کرده.. و من اپرجذبه و  تینها یمرد رو ب نیباشه ا

 یحت دی..شانطورهمی منم–خوشحال شدم.. لبخند زد..  دنتیچقدر از د یدون یدختر نم یوا-**************************** 

و از  دییسا یکرد..کف دستاش و به هم م یم کرد و باز یاضطراب داشت..انگشتاش و تو هم گره م ییجورا هیاز تو.. نگاهش کردم..انگار  شتریب

برسه  ی.. قبلش به آرشام گفتم که االناست پردنمیاومد د یساعت بعد پر مین قای.. بعد از برگشتن ما دقدمید یرو واضح م یتو نگاهش نگران

که باز گله نکرد  نیمزاحمم نشه.. هم یکسخوام استراحت کنم فعال  ینگام کنه از پله ها رفت باال و گفت:به خدمتکار بگو م نکهیاونم بدون ا

تخت نشسته  یتو اتاق من .. رو میرفت یکردم و به خدمتکار گفتم.. بعد از اومدن پر یکه کرده بود رو عمل یبود..سفارش یلیخودش خ

به فرهاد  ی..چرا هر چیاد..به خدا دقم دیبگو پر یزیچ هی خدا رو تو –نگام کرد..  سشیخ یسردش و تو دست گرفتم..با چشما ی..دستامیبود

برداشت و اشکاش و  زیم یاز رو یبرگ دستمال کاغذ هی.. زوی..همه چگمیبرات م زویچ همه–وقت سابقه نداشت..  چیزنم خاموشه؟..ه یزنگ م

 ..پاک کرد

 

 نیمن با ا ی..ولمیعقد کن همونا خواست یرو ازم انداخت وبه بهونه  یلعنت یاون عکسا ومرثیکردم که ک فیبرات تعر ییروز تا اونجا اون–

 ..کردم و گفتم نه یوجود بازم کله شق

 

 ی..بعد از سالم و احوال پرسدمید مارستانیتو ب یفرهاد رو اتفاق ادتی..و همون روز بعد از عادتشیاز دوستام تصادف کرده بود..رفتم ع یکی

 داره گفت فرهاد..  خونه بودم گذاشته بود شده خراب چون.…م نهنه منم گفت ایدارم  نیماش دیکه ازم پرس رونیب امیب مارستانیخواستم از ب

ازش  ریباالخره موافقت کردم و همراهش رفتم.. تو مس یکم من من کردم ول هی یسیرسونه..اولش تو رودروا یخونه و سر راه منو هم م رهمی

زدم  یزنگ م تیمدتم به گوش نیفت.. نگران شدم..انگ یا گهید زیدمق شد و رفت تو خودش..گفت حالت خوبه و چ دمی..ددمیحال تو رو پرس

بذاره ..منم  ونیرو باهام در م ییزیچ هیخواد  یشد گفت م یدونم چ یدفعه نم هیشده به منم بگه..  یزیکردم اگه چ صرارخاموش بود..بهش ا

که داشت.. بعد از  یتی..درخور ِشخصنینه و متکرد..کامال مردو یخوب رفتار م یلیرستوران و دادم.. خ شنهادیمنم پ میقبول کردم..گفت کجا بر

داره.. دروغ  دیرو بهم بزنه که تو زدنش ترد یخواد حرف ی..احساس کردم ممیکم حرف بزن هیکرد  شنهادیپ میداد ارشو قهوه سف کیک نکهیا

م افکارم.. گفت تو رو دوست رو تمو دمیکش یخط باطل م دمید یگرفته ش و م یچهره  یخب وقت یشد ول دهیکش زایچ یلیچرا فکرم به خ
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اشک تند تند  ی.. قطره هایو بعد جوابش و بد ی..ازت خواسته در موردش فکرکنیش زد نهیبه س ردتو دست  یداره و بهت از عشقش گفته ول

خوام  می بگو نه –.. یچهی–!.. ؟یکن یم هگری چرا –بود..  دهیکردن.. دستمو گذاشتم رو شونه ش..با بغض نگام کرد..رنگش پر سیصورتش و خ

اومد گفت: بهم فرصت بده..  یکه انگار از ته چاه در م ییشناسمت.. با بغض و صدا یمهست..به من نگو نه که خوب  تیزیچ هیبدونم..حتما 

ش و گفت؟.. بغضش و قورت داد..اشکا یش و بگو..فرهاد چ هیکنم..بق یخب مجبورت نم یلیگفتم: خ یناچار ی..از رورونینفسم و فوت کردم ب

دونستم  ینگفت..منم نم یزیحرفا چ نیو ا یاز نشون نی..واسه همییکجادونم تو  می کرد فکر..بزنم حرف باهات خواست ازم —پاک کرد.. 

 –.. شد ساکت. …شد چه برسه به من که یگرفتم..فرهاد داغون بود..دل سنگ به حالش اب م یوگرنه حتما ادرس و ازش م الیتو اون و یرفت

کم  یلیدالرام..خ ستیدو تا ن یکیبگم؟..درد من  ی.. با بغض گفت: چرونیب زیتو دلت هست و بر یهر چ ینی..راست و حس؟پری چته تو اخه

دوستم باشه؟!..چرا دالرام؟!.. و با هق  نیرو که عاشقشم منو نخواد و در عوض خواهان ِ بهتر یشانسم..نه اصال شانس ندارم.. وگرنه چرا اون کس

. …فرهاد و یعنی!..تو..؟یجمع شد.. زمزمه کردم:چ واسم..دهنم از تعجب باز موند..چند بار پشت سر هم پلک زدم تا حنییپا هق سرش و انداخت

زودتر بهم  ناروای چرا پس –جلو و بغلش کردم..سرش و نوازش کردم..  دمی..خودمو کشدیلرز می هاش شونه هق هق زور از..داد تکون و سرش

 هیتونم بهش تک ی که م ِیهمون کس اقعا..فرهاد ورونیب امیتونم از فکرش ب ینم دمی..فهمدمشیکه د دومی ارب از —.. ؟یاز ک.…؟ینگفت

من به فرهاد گفته بودم مثل برادرم دوسش دارم..حتما تو رو  –.. هق هق کرد و صورتش و به شونه م فشار داد.. ستیاون دلش با من ن یکنم..ول

فراموش کرده.. اروم  زویهمه چ االنو چون هنوز داغ بوده اون حرفا رو بهت زده..مطمئنم  دهید میرف زدبا هم ح نکهیدو روز بعد از ا یکی

 نیزود از ب کطرفهیعشق -.. رهینم رونیاز دل ادم ب یاسون نی..عشق به هم؟یدل شهمی مگه —عقب..اشکاش و پاک کرد..  دیخودش و کش

عشق دلگرم  نیبه ا ادکه بخو نهیب یاز طرف مقابلش نم یجوابش و دادم: چون مهر ید کمرنگچرا؟.. منتظر نگام کرد.. با لبخن یدون ی..مرهیم

گرم  یکی یوقت ی.. ولشهیعشقشون گرمتر م دنیگرما با هر بار شعله کش نیباهمه و ا شهیباشه..اگه دو نفر متقابال عاشق هم باشن دلشون هم

 مونیشده پش شقهم که عا ینه..اون نکهیا ای..شهیزنه و طرفم عاشقش م یم ای..شهیم رهیچ یگریاز اونها بر د یکیسرد باالخره  یکیباشه و 

انداخت..با  ریکنه.. سرش و ز یمطمئن باش فراموش م نهیبب یداره.. حاال هم اگه فرهاد از من سرد ازیبه زمان ن ی..براش سخته ولشهیم

مثل فرهاد  یاز مرد شهیدو تا احتمال داره..مگه م ی..خودت گفت؟یاگه دل تو رو هم گرم کرد چ ولی —رفت..  یدستمال تو دستش ور م

م با  نهی.. دستم و گذاشتم رو س؟نشی چرا —.. شمینم-.. دمی.. خند؟یچ شدی عاشقش اگه–.. یگذر یم یاگه عاشقش نباش-.. شت؟گذ

رقمه هم  چیدل وامونده م جا خشک کرده ه نیااز خود متشکر تو  یدنده  هیمرد ِ مغرور ِ کله شق ِ خودخواه ِ  هیاروم گفتم: چون  طنتیش

دهنش و  یکنم.. مات و مبهوت زل زد تو چشمام..لبخند اروم اروم مهمون لباش شد..با تعجب جلو رونشیعمرا اگه ب یعنی..ستیبرو ن رونیب

زبون دراز، باالخره  یپاره  شیات ِیدل ..به قول خودت،ه؟چی دروغم وا –.. پری جون بگو —آرههههههه.. -.. دمیگفت: نـــــه.. خند زیگرفت.. ر

..  ِیمطمئنم ادم خاص یکرد فیکه تو ازش تعر نجوری..اه؟یطرف ک یدل یگفت: وا یدستم و گرفت..با خوشحال بخندباخت.. با ل یکیدلش و به 

روز قرار بذار  هی..خب دمش؟یند پس..جدا؟–پنچر شد..  کیالست نی.. عشیشناس نمی –!.. ه؟کی بگو اومد در جونم —خاص، چه جــــورم.. -

دفعه چشماش گشاد شد و دهنش باز موند..از اون طرف لبخند رو لبام پررنگ تر شد.. مات و مبهوت گفت: نکنه..نکنه همون و  هی. …منم

و به  دیدستت و کش دی!..که وسط حرفامون سر رس؟یبداخالق جذابه تو کشت ارویاره؟!..همون -!.. با خنده گفتم: کدوم؟.. زد به بازوم.. ؟یگیم

 اوهوم، —مهندس ِ..  گفتی..اره؟ اسمش بود آرشام..خودشه پس –.. دیهم خند ی..پردمیندخ.. زور؟ به کجا بابا نه —زور با خودش برد.. 

ک پشت چشم ناز طنتی.. با شیهم برداشت یلیچرب و چ ینکنه دختر عجب لقمه  رگی گلوت تو –.. الیو نی..صاحب همینتهرا آرشام مهندس

و زبون دراز..اوه اوه چه  طونیدختر ش هیمرد مغرور و بداخالق با  هی —.. نهمو یدارم..تو گلوم نم یزیت یدندونا دنشجوی واسه نترس –کردم.. 

 چی..ه و گفت: نه دی.. دمق شد..آه کش؟حسودی تو مگه –منم؟..  ،هوی —.. کــــور دَم از حسودا چشم –شماهاااااا..  نیایاز اب در ب یاعجوبه ا

.. دستمو انداختم دور شونه شه؟یقسمت منم م یخوشبخت یکِ ی..ولیکنم..ارزومه خوشبخت بش ینم یدوستم حسود نیبهتر یوقت به زندگ

برام به پا  ومرثکی نداشتم خبر روز اون —نشست تو چشماش..  ی.. دوباره ترس و نگران؟ینگرانش بود چرا..بگو فرهاد از.…زود یلیخ-ش.. 

اومد خونمون مامان  یاز من وفرهاد عکسم انداخته بود.. وقت میودتو رستوران ب یوقت ی..طرف حتدهیبهش م هیبه ثان هیون امارم و ثانگذاشته و ا

که مامان  نیهم ی..ولاوردمیخودم ن یبه رو یاخم کرده ..ول ومرثیک دمیگرده..از همون اول د یو زود برم رونیب رهیگفت با دوستش داره م

 قیبهم زد که فقط ال یی.. حرفا؟یزد یل*ا*س م اشباه یکه داشت هید و صداش و انداخت پس کله ش که اون پسره کدوم خرش یرفت برزخ
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دو تا  یخوام..وقت یمن فرهاد و م دیاز دهنم در اومد گفتم و تهشم فهم ی..هر چسادمیخودش بود و جد و ابادش.. منم بلند شدم و جلوش وا

زد  یی.. حرفا؟یدیخواب گهید یکی ریز یفتر ی..گفت هنوز به من حال ندادذارهیپهلوم زد گفت داغش و به دلم ملگد تو  هیازش خوردم و یلیس

چه خبر بوده رفتم حموم و پهلوم و با اب گرم ماساژ دادم..درد  نجایبرگشت نفهمه ا یمامان وقت نکهیواسه تو بگم..واسه ا یحت شهیکه شرمم م

مدت اب و هوا  هی میبر ش،یگرفته واسه ک طی.. همون شب بابا گفت بلدمیمسکن خوردم خواب هیسردرد  یه و به بهون رونیداشتم ..اومدم ب

 یکنارمه چقدر زجر م یوقت یدون ی.. نمامیکار دارم باهاتون م شیمنم تو ک گهیزنه به بابام و م یزنگ م عی..اون مارصفت هم سرمیعوض کن

بابام ازم خواست باهاش برم..بهونه اوردم و  یداده و جلو بیترت یتو کشت یمهمون هی کشینزد یااز دوست یکیکشم.. روز قبلش بهم گفته بود 

هم بابام اجازه بده  یزد اونم اجازه داد ..و وقت یبابام به موش مردگ یاز بس اصرار کرد و خودش و جلو یول شهیگفتم رو اب باشم حالم بد م

اره -.. دهیباشم حالت تهوع بهم دست م یکه رو کشت یدون یم داد که اونجا حالم بد نشه..مقرص به هیزد.. مامان قبلش  شهینم یحرف گهید

اخرش مجبورم  یکردم ول یگفتم چشم..مخالفت م یم دیبود که گوش کنه؟..منم از ترس اون عکسا با یک ولی–.. ی..بهم گفته بودادمهی

شب  ونباالخره ا ی.. ولدمیکنم..بعدشم که تو رو د یوستاش خوب برخورد نمکرده بود که چرا با د لهیکردن..اون شب حالم خوش نبود اونم پ

بود و چشمام  زیافتاده بودم و سرم رو م یگوشه رو صندل هیو حالم بد شد..اصال تو حال خودم نبودم..همه ش  اوردمیاز اون طاقت ن شتریب

تو  ی م بهم نداشت و با دخترا َی..کاردمید ینحسش و نم ی هافیق ینجوریبودم چون ا یخواب اور بود..راض ییجورا هیبسته.. اون قرص 

 یزنگ م یگفت یوقت یفرهادو ندارم..ول ی..من شماره نجامیتهران و االنم که ا میزد.. بعدشم برگشت یجلف تر ل*ا*س م یکیاز  یکی یمهمون

که تو ازش  یومرثینگرانشم..اون ک یلیمن از تو بدترم..خدونم واال.. نمی –دستام و مشت کردم..  یخاموش ِ ترس افتاد تو دلم.. با نگران یزن

 —اشناست؟..  انیشا یعنی یاون مهمون زبانیبا م یگفت یکرده باشه..ول یکار ستین دیازش بع دمشید یو من چندبار یگیم

 جناب  ِیمهمون نیه ابود ک نیوِرد ِ زبونش ا ومرثیبود..ک نهمی اسمش..اره اره.. ………فکرکرد..سرش و تکون داد کمی..………!ان؟شای

صبر کن بعد -!.. ؟کی —نفر.. مشتاقانه نگام کرد..  هیکنم..البته به کمک  داشیکنم بتونم پ فککنم.. یم شیکار هیباشه من -بزرگه..  ِانیشا

 وسی بگو باشه،–وقت به درد خورد..  هی دیشا تیکن تو گوش ویس گمیفرهاد و هم م ی..شماره یمنو که دار یشماره  ی..راستدمیبهت خبر م

 یخوب م یلیو حتما خ قاشیو دوست و رف انیبود..آرشام هم شا انیدوست شا ومرثیداشتم..ک ییفکرا هیکنم.. شماره رو گفتم.. تو سرم 

دتر هر چه زو دی..باشهیم دایو ارسالن هم پ انیشا یدو روزه سر و کله  یکی نیکنم؟!.. حتما تو ا دایکنه فرهاد و پ یکمکم م یعنیشناسه.. 

 ..کردم کمکم کنه یبه آرشام بگم؟.. خدا خدا م یکردم که چطور یم رفک نیهمه ش به ا ی.. بعد از رفتن پر ِریدست بجنبونم وگرنه د

 

 ..ساعت گذشته 2شده..اره خب  داریبزنم؟..نزنم؟..البد تا االن ب در

 ..رو هم بزنم که صداش باعث شد دستم رو هوا بمونه یکردم و در زدم..جواب نداد..دستمو اوردم باال تا دوم یکیدلم و  باالخره

 

 ..تو ایب–

چشماش باز  یبود ول دهی..دراز کشدمشی..رو تخت ددمی..درو باز کردم..داخل اتاقش سرک کشرهیو گذاشتم رو دستگ نییو اوردم پا دستم

 ..سادمیبود..آروم رفتم تو و درو بستم..همونجا وا

 

 ..م؟یبا هم صحبت کن قهیچند دق شهیداشتم گفتم:م یهمونطور که قدمام و کوتاه به طرفش برمکرد.. ینگامم نم ینکرد..حت یحرکت

 

 ..نجا؟یا یاومد نیگفت: واسه هم یشد و جد زیمخیبه طرفم ن یو برگردوند و نگام کرد..کم سرش
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 ..و تکون دادم سرم

 

 ..گردنش و دستش و گذاشت رو دیکش یکه اخماش جمع شد..آه کوتاه نهیرو تخت بش خواست

 ..؟یدر رابطه با چه موضوع —

 ..؟یمفصله..وقتش و دار-

 ..داد یاخماش جمع تر شد..دستشو به گردنش فشار م یمثبت تکون داد..ول یو به نشونه  سرش

 

 ..شده؟ یزیچ-

 ..چشمام نگه داشت یاورد سمت پاهام و اوردش باال تا تو دیکه انداخته بود رو تخت کش نگاهشو

 ..سادمیهمونجا وا یکنار تختش..ول دمیرس یم گهیقدم د 2..با قدم رفتم جلو هی

 ..کنه؟ یگردنت درد م-

 

 یعضالتش نم عتایبزنه تو آب طب رجهیدختر ش هینجات جون  یمثل من شب برا یکی ی..وقتست؟ین یعیتو چشمام گفت:به نظرت طب رهیخ

 ..ره؟یگ

 

 ..بندازه کهیخواست ت یزدم..م لبخند

 ..؟یبود نطوریوزم همچند ر نیا یتو یعنی-

 ..یحدود تا–

 ..دم؟یپس چرا من نفهم-

 ..و نداد و نگاهش و از روم برداشت جوابم

 

تر بودم از  کیکنار تختش بود..خواست کج شه برش داره که من چون نزد زیزنگ خورد..رو م لشیبکشم که موبا شیموضوع فرهاد و پ خواستم

 ..رو از دستم گرفت یمام و گوشبرداشتم و گرفتم جلوش..زل زد تو چش زیم یرو

 ..پشت خط بود که اخم کرد و نگاهش و از روم برداشت یدونم ک ینم یکه نگاهش به من بود جواب داد..ول همونطور
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باش به بچه ها هم سفارش  زچی همه مراقب..………زنم یسر م هی امشب..………باشه.…………نفرن؟ چند.………کجا؟..………شنوم یبگو م —

 ..………………کن

 

 

زد که  ی..چهره ش داد مدیکش یم قیو تماس و قطع کرد..صورتش سرخ شده بود..مرتب نفس عم نییرو از کنار گوشش اورد پا یگوش

ِ  یعصبان .. 

 

 ..یمشک نیشلوار ج هیبود..و  زهییاکثرا لباساش پا رونیب یول دیپوش ینم میتنش بود..تو خونه ضخ یکوتاه سرمه ا نیاست راهنیپ هی

 ..کرد؟ یشاد استفاده م یکمم واسه تنوع از رنگا هیشد  یم یچ یکرد..ول یترش مجذاب  رهیت یرنگا

 ..فهمم یکارش و نم نیا لیدل واقعا

 

 ..باز کرد..انگار گرمش شده بود نییتاش و تا پا 3 قهیهاش و از سمت  دکمه

 ..دیداد..دست راستش و اورد باال و به گردنش کش هیتخت نشست..دستاشو کنارش تک لب

 

 ..لب باز کنم و حرفم و بزنم که جمله ش متعجبم کرد ستمخوا

 ..؟یکه دستش رو گردنش بود نگام کرد و گفت: تو ماساژ بلد همونطور

 ..!؟یمن؟!..واسه چ-

 ..فقط جوابم و بده —

 

 ..کردم مکث

 ..ادیکم، نه ز هی-

 ..و اروم تکون داد سرش

 ..همونم خوبه —

 ..؟یلتعجب نگاش کردم که گفت :پس چرا معط با

 ..!چکار کنم؟-
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 ..گردن و شونه هاش اشاره کرد به

 ..ش از درد جمع شده بود چهره

 ..ستمین نکارهیمن ا یول –

 ..یکه بلد یگفت —

 ..ادیاره اما خب، نه ز-

 ..شروع کن —

 .. اما آخه نمـ-

 ..دالرام —

 

 

محکم و  یش..عضله ها نهیس ی..رو قفسه دمیکش نییسمت پااسممو با تشر صدا زد که تو جام خشکم زد..نگاهم و نرم از چشماش به  نیهمچ

 ..ش به وضوح مشخص بود دهیورز

 

 ..موندم رهیتو چشماش خ جانیستبرش موند و بعد با ه ی نهیکوتاه رو س یلیخ نگام

 ..!آخه؟ یچ یعنی

 ..!ماساژش بدم؟ برم

 .…که ادیدر م جونم

 .…الااااواوی.…بهش بخوره دستم

 

 ....حتما از منم واردترنادیب گهید یکیبگو  الستیو نیادم تو ا همه نیآخه من..خب ا-

 ..حرف کارت و انجام بده ی..بیبکن نکارویا دیفقط و فقط تو با نجایا ادیماساژور شهرم ب نیاگه بهتر یعنی یانجامش بد دیتو با گمیکه م یزمان–

 

پاهام  یکه ازم خواست و انجام بدم ول یرم جلو و همون کاربگم..دوست داشتم ب یزیحرف زد که نتونستم الم تا کام چ یجد یقدر به

 ..نیبود به زم دهیچسب
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 ..دل بودم دو

 ..!چرا االن؟ ینخوام..ول نکهیا نه

 ..شناسم یرو نشناسم خودم و که خوب م یهرک گهی..ددمیکار دست خودم م یدور نیا یتابش شدم به بهونه  یب شینجوریکه هم من

 

چکار کنم..حواسم  دیدونستم با ی..نمسادمیرفتم طرفش..جلوش وا دیرو با زبون تر کردم..با ترد جانمیخشک شده از ه یخودم که اومدم لبا به

 ..زمیتو سرم بر یشده بود و مونده بودم چه خاک اهیجمع اون دو تا چشم س

 

 ..!؟یماساژ بد یبلد یگفت ینم یمرد ی اخه م ِد

 ..!؟رو ماساژ دادم یمن تا حاال توعمرم ک اصال

 ..!کجا؟ نیاون مشت و مال کجا و ا یگفت کمرش و بمالم..ول یگرفت به من م یقلنجش م یو..وقت امرزمیخب مادر خداب اره

 

 

 ..؟یکن یمنو نگاه م یسادیچرا وا پس–

 .…شروع کنم دیبا یدونم چجور یگفتم: نم صادقانه

 

 ....سرش و تکون داد و دستاش و گذاشت لب تخترونیداد ب قیو عم نفسش

 .. پشتم برو–

 

..نه اصال  خی  ِخی..دیلرز یبه شونه هاش رو هوا نگه داشتم..انگشتام م دهیرفتم رو تخت..پشتش رو زانوهام نشستم..دستام و اوردم باال..نرس اروم

 ..سِر شده بودن..چند بار مشتشون کردم

 

 ..و درآورد راهنشیحرکت پ هیرده بود که با دکمه هاش و باز ک یک دمیدستم و ببرم جلو بذارم رو شونه هاش نفهم خواستم

عقب تر  یدستاش و کم نباریا یتنش بود..پشت سرش خشک شدم..به حالت قبل برگشت..منته یمشک یحلقه ا نیجذب است رپوشیز هی

 ..گذاشته بود و گردنش و به عقب کج کرده بود

 

 ..داد یبسته بود..بهم اجازه نم خی جانیه یکه از سرما ییزد و دستا یم م نهیکه با شتاب تو س یقلب یبود شروع کنم..ول منتظر

 

http://iran-paper.ir/


 

iran-paper.ir 

 

 ..کننده ست وونهیعطرش د ی..بودمیو کوتاه کش قیگذاشتم رو شونه هاش..حرکت ندادم..چند تا نفس عم دیدستام و با ترد باالخره

 ..د تا ماساژبه نوازش بو هیشب شتری..بدمیگردنش کش نییبه شونه و قسمت پا رپوشیز یاز رو یو به نرم دستم

 

 ..بتونم دیبا یکردم اروم باشم..سخت بود ول ی..سعشهیرو م ششیادامه بدم سه سوت دستم پ ینجوریهم اگه

 

 ..مونه یسنگ م نی..عدمیسفت و محکمش کش یعضله ها یرو یو با فشار ِنسب دستم

 ..ماساژ داد؟!..دستم درد گرفت نویا شهیمگه م اخه

 ..سفته یادیام زآرش یعضله ها ایمن کم جونم  ای

 

 

 ..دستام نبود..داغ ِ داغ بودم..بدجــــور یاز سرد یخبر گهیکارم بودم و د گرم

 .. باال دمیو کش نگاهم

 

 ..نظر گرفته ریمنو ز نهیتا حاال از تو همون ا یدرست رو به رومون بود که خبر نداشتم آرشام از ک یقد ی نهیا هیتو هم قفل شد.. نگاهمون

کردم پشت گردنش و که فشار بدم از درد ناله  یشد..فک م یم دهیمنم خود به خود رو عضالتش کش یرتم شده بود..دستاحرکات و صو محو

 ..کرد یاخماشم جمع نشد..فقط منو نگاه م ینگفت..حت یچیه یول ادیش در م

 

 

 ..یشیبهتر م یتو وان آب گرم دراز بکش قهیبه نظرم چند دق –

 ..ماده ش کنگفت: ا یدیترد نیکوچکتر بدون

 ..!رو؟ یتعجب گفتم: چ با

 ..وان آب گرم —

 ..ستمیخدمتکار ن گهیمن که د –

 ..یتون یمحض کمک که م —

 ..!فقط کمک؟ –
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 ..و شونه م و انداختم باال رونیو تکون داد..نفسم و فوت کردم ب سرش

 ..کنم یخب باشه..االن اماده ش م یلیخ-

 

 

 ..م..وان رو براش پر از آب کردم..گرم و ل* ذ *ت بخشو رفتم سمت حمو نییرو تخت اومدم پا از

 ..کنه یو داره نگام م واریش و داده به د هیتک نهیتو درگاه دست به س دمید رونیکه تموم شد برگشتم سمت در حموم که برم ب کارم

 

 بایزد..خواستم نگاش نکنم..سرم و تقر یم هزار ی ناقابل رو هم از تنش در اورده بود..طپش قلبم باال ِرپوشیهمون ز نکهیاز همه بدتر ا و

 رهیخورد..نگهم داشت..سرمو بلند کردم..تو چشماش خ چیو مردونه ش دور مچم پ یقو یو خواستم از کنارش رد شم که انگشتا نییانداختم پا

 ..رو تو چشمام خوند ادمی ز ِجبشدم..تع

 

 

 ..کجا؟ —

 ..وان و اماده کردم –

 ..دمید —

 

 ..نذاشت یحصار انگشتاش ازاد کنم ول مچم و از خواستم

 ..؟یکاره رها کن مهیکارت و ن یعادت دار —

 ..!کدوم کار؟-

 

 

 ....درست پشت به درسادیبرد تو و در حموم و بست..مردم و زنده شدم تا دستمو ول کرد..رو به روم وا دیو کش دستم

 ..و راهم و سد کرد ستادیم ا نهیبه س نهیس یبرداشتم که از کنارش رد شم برم سمت در ول زیخ

 ..سخت بود یلینشه..کنترلش خ دهیکردم نگام رو عضالتش کش یم یسع

 ..حرص گفتم: بکش کنار با

 ..رد شم ذاشتیبود و نم سادهیحرف پشت به در وا یب
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 ..هُل دادم بازوشو

 ..رونیخوام برم ب یبرو کنار، م –

 ..یم کردکارت و تمو نکهیبعد از ا ی..منتهرونیب یریخب م یلیخ —

 ....برو کنار؟یگیم یچ گهیماساژ بدم د ستمیاصال من بلد ن –

 

 

شد نگاه نافذش و دوخت تو  یم دهیکه تو صداش به وضوح د یچسبوندم به خودش..با حرص بایو تو چنگ گرفت..تکونم داد و تقر بازوهام

 ..یگیراست م یگفتم دار یکردم م یچشمام و با پوزخند گفت: اگه تجربه ش نم

 

 ..کردم قالت

 ..یریجلوم و بگ یتون ی..تو هم نمیدیهمون که شن –

 ....صورتشو مماس با صورتم قرار داددیچپش و حلقه کرد دور کمرم و دست راستش و فرو کرد تو موهام..سرم و به عقب کش دست

 ..یزن یمطمئن حرف م یلیخ–

 ..نجا؟یا ماوردی چرا.…ولم کن-

 ..؟یکن یفکر م یخودت چ —

 

 

 ..بود یو*س آلود نبود..جده* لحنش

 ..کنم به خودم مربوطه..رد شو کنار یکه م یهر فکر –

 

 

 ....فقط محکم نگهشون داشتدیکش یشد..نم شتریدستش تنگ تر و فشار دست راستش تو موهام ب ی حلقه

از  یکردم تموم وجودش مثل کوره ا یحس م یمنم کم از آرشام نداشت..ول یزد.. حرارت نفسا یم شیداغ و ملتهب آرشام گونه م رو ات ینفسا

 ..کنه یدرون خودش ذوب م یمونه که جسم منو به راحت یم شیات
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بود که  یبدن آرشام به قدر یگرما یلباس تنم بود ول نکهیکردم..با ا یکه حاال بدون پوشش حسش م یحس رو داشتم..حرارت نیهم قایدق

 ..روح و جسمم بس بود دنیکش شیبه ات یهمونم برا

 

 

 ..دهنم و قورت دادم اب

 ..؟یخوا یم یچ-

 ..؟یترس یم —

 ..چرا بترسم؟ –

 ..؟یفرار کن یخوا یچرا م —

 ..ستین نجایمن ا جای.…فرار نکردم –

 ..تو کجاست؟ یو جا —

 ..نجایاز ا رونیب-

 ..نجاستیهم گمیمن م یول —

 ..تقال کردم: ولم کن.…ستیحرص گفتم: ن با

 ..من حرف بزنه جرات نکرده رو حرف یتا االن کس —

 ..سمیهستم که جرات کردم جلوت وا یکس نیمن اول یخودت گفت-

 

 ..دختر؟ هیهمه جرات..تو وجوده  نیگوشم..زمزمه کرد: ا ریاورد ز لباشو

 ..ستیخودم ن یرفتنم با پاها رونیب گهید شمیبمونم نرم م گهیکم د هیچقدر داغه.. نفساش

 ..تعجب داره؟ یجا –

 ..من اره یبرا–

 

 ..شهیبفهمه بد م یکیذار برم ..اگه ب –

 ..نهیدردت ا پس–
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 ..زاستیچ یلیدرد من خ-

 

 ..عقب و نگام کرد دیو کش سرش

 ..؟یبه من بگ دیبا یکن یحس نم —

 ..ابدا؟-

 ..چرا؟–

 ..گردنت خوب شد؟-

 

 ..تو هم دیجا خورد..کم کم اخماش و کش دمیهوا ازش پرس یکه ب یسوال از

 ..؟یعوض کنبحث و  یدوست دار یلیخ —

 ..وجود نداره یبحث چیه –

 ..پس کارت و ادامه بده —

 ..؟یچه کار –

 ..ماساژ–

 

 ....دستت و برداریکن یخفه م م ی..دارستمی: گفتم که بلد ندمینال

 ..کنم یم دییتا ییجورا هیکار تو رو هم  یمن قبال ماساژور داشتم..ول —

 ..؟یاستخدامم کن یخوا ینکنه م هیتمسخر گفتم: چ با

 ..هینه به نظرم عال.…هیفکر خوب —

 

 ..یشد یاالتیپنبه دانه..فک کنم خ ندیعقب و گفتم: شتر در خواب ب دمیاز فرط تعجب خود به خود باال رفت .. خودم و کش ابروهام

 

ت و خواست در ..دستش و برد پشدیبازوهاش گرفته بود عقب عقب رفت..منو هم دنبال خودش کش نیزد..همونطور که منو محکم ب پوزخند

 دشویاون از من فرزتربود.. درو قفل کرد..کل یبرسونم و نذارم قفلش کنه ..ول دیبغلش رد کردم تا به کل ریحموم و قفل کنه ..دستم و از ز

 یشتر هی —بدجنس شد..  ییجورا هیمهمون لباش شد.. نگاهش  شیشلوارش و اون لبخند کج خواستن بیتو ج گذاشت عیبرداشت و سر
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.. مینیب ی..نه فقط من، هر دومون با هم مدید شهیهم م یداری..در ضمن چرا تو خواب؟..تو بیوحش یگربه  یبدم که خودت حض کننشونت 

.. ولم دیشا حدودی تا —.. ؟یکن یاگه ماساژت بدم حل ِ؟..درو باز م یعنی: دمینال یناچار ی.. از رونببی و کن صبر —جوش اورده بودم: عمرا.. 

در  یجور هیراحت بود  المیکردم..اون موقع خ ی*ک*ش میت*ح*ر* دیو گرفت..رفت سمت وان..حاال که در قفل بود نبادستم  یکرد ول

 هیمنو..  یو دادا غی.. مخصوصا جگه؟یم یباشه چ دهیصدامون و تو حموم شن یاگه کس یبکنم؟.. وا ی چه غلط ِبشیتو ج دیحاال که کل رمیم

گفتم: به من  نهیو دست به س رونیب دمیو گفت: عوضش کن..سرد شده.. دستمومحکم از تو دستش کش سادیدست تو اب زد ..صاف جلوم وا

برم.. با حرص نگاش  یخواد تو رو هم با خودم م یدلت م یلخی اگه–طرفم ..  ادیخودتم عوضش کن.. خواست ب ،ینیبش یخوا یچه..خودت م

شد درپوش و گذاشتم .. پرش  ی.. با اخم درپوش وان و برداشتم..وان که خالستین ایرقمه کوتاه ب چیکنه؟.. انگار ه یم نیچرا همچ نیکردم..ا

داد و چشماشو بست..منتظر من  هی..سرش و تکوانبهتره بگم لم داد و دستاشو گذاشت لب  اینشست .. یحرف چهی بدون. …عقب دمیکردم و کش

خب..حاال که  یلی.. عجبا.. خرونیسته گفت: فکر فرارو از سرت بنداز بشلوارش در حرکت بود.. چشم ب بیبسته ش و ج یچشما نیبدم.. نگام ب

.. یکن ادیخورد با وحشت ازش  شتاسم ماساژ و ماساژور به گو یسال وقت یمشت و مالت بدم که سالها نیخواد همچ یانقدر دلت ماساژ م

..تو حموم..تنها باهات باشم و از قضا ماساژتم نجایا یدارکه ازم توقع  شمیتو م هیبهش بگه من ک ستین یکی..اخه سادمیرفتم و باال سرش وا

بگه چشم.. اگه  دیچون و چرا با یکنه طرف ب یهم صادر م یکنه..هر دستور ی..قُد و لجباز ِ..هر کار بخواد مگه؟یبدم.. چرا انقدر زورم

در  ایاجباره  یاز رو اینه االن که تموم کارام  یکنه..ول فیدادم که ک یبا احساس ماساژش م نیداشتمش..اگه بهش تعلق داشتم..اونوقت همچ

با بدنش  میمستق تمدس نبارینرم کننده بزنم رو پوستش همونطور خشک شروع کردم به ماساژ دادن..ا نکهیمعذب باشم.. بدون ا دیهمه حال با

.. دندون افتمیاالن ِ که پس ب نیــــــه.. همکاراش بکش نیخواد منو با ا ی..د ِ مهیکارا چ نیدونم قصدش از ا یمن م ایدر تماس بود.. خدا

 ی.. ولنگردن و شونه ش رو فشار دادم که دست خودم درد گرفت چه برسه به گردن او نیو پا گذاشتم رو قلبم و همچ گرمیگذاشتم سر ج

 یتند به عضله هاش فشار م تند. …ارهیحالت و جا م نمیهم ی..ولیمغرور یادیدونم ز ی.. اره مومدیفقط اخماش رفت تو هم و صداش در ن

 نای —آه که از سر درد بکشه..  هیاز  غیگفت..در ینم یچیاون ه یکردم..خودم به نفس نفس افتادم ول یداشتم له و لَوَردش م بایاوردم و تقر

به روم  رهیدردش بگ نکهیا یتالش نکن.. حرکت دستام شل شد..به جا خودی..بشنیخُرد نم فیظر یاون پنجه ها ریز یراحت نیها به هم عضله

که  یدر مورد همون موضوع شهمی –.. ندازهیم کهیبکشم.. انگار حالش خوبه..مرتب داره بهم ت شیحرف فرهاد و پ دمی.. فرصت و مناسب دارهیم

 بایبود.. تقر .. چشماش و باز کرد..نگاهش و به رو به رو دوخت..منم از کنار تموم حواسم بهشم؟یبذارم حرف بزن ونیخواستم باهات در م یم

 ومرثکی..داره نامزد –.. خب–.. نجایکه امروز اومده بود ا ی..همونپری دوستم –شنوم..  می–به شونه و گردنش..  دمیکش ینوک انگشتام و م

 نرمالی ادم چون-.. متاسفانه؟ چرا–متاسفانه اره.. -دوستته؟..  نینامزد هم ومرثکی–.. مکث کرد.. ش؟یشناس ی..م ِانیشا یاز دوستا یکی

که بشه تو  ستین یمرد ومرثیدونم ک یم نوای فقط..بماند —.. چرا؟–هم دوسش نداره.. و هم مجبوره تحملش کنه..  یپر چارهی..بستین

رو مجبور به ازدواج کنه  یپر نکهیا یکنه..برا یادم ب*و*ا*ل*ه*و*س و خوش گذرون که هر کار دلش بخواد م هیکرد.. هیبهش تک یزندگ

چکار  ومرثکی —موند..  رهیبرگردوند سمتم..نگاهمون تو هم قفل شد..چند لحظه بهم خ یزده.. صورتش و به اروم یحشتناکدست به عمل و

 .شد یپس عال-شناسم.. لبخند زدم..  یداشته باشه رو م انیبه شا یربط هیکه  کسی هر من–.. ش؟یشناس می پس –کرده؟.. 

 یم مارستانیهمو تو ب یاتفاق ی..فرهاد و پره؟یچ یدون یرام بس بود تا بگم: اخه منگفت..فقط همون نگاه ب یچینگام کرد..ه مشکوک

 شنهادیخواد در مورد من باهاش حرف بزنه..به پ یکه م گهیراه م نیب یرسونه ول یرو م یدوستش..فرهاد پر ادتتیرفته ع یکه پر ی..وقتننیب

 ..هم خبر نداشته چارهیرو بهش بده..اون ب یپر یه امار لحظه به لحظه رو گذاشته بوده ک یکی ومرثی..تموم مدت ک رانرستو رنیم یپر

گناه بوده..اون به خاطر من همراه فرهاد رفته بود..فرهاد هم رفتار  یب یکه پر یزنه..در صورت یبهش م یبد یحرفا نتشیب یم ومرثیک یوقت

از فرهاد  ی..از اون موقع به بعد خبرذارهیداغ فرهاد و به دلش م کنه که یم دشیزنه تهد یرو م یپر ومرثیک نکهای از بعد.. …داشته یمعقول

گفته داغش و  ومرثکی–کرد..  یزنم خاموشه.. با دقت به حرفام گوش م یهم بهش زنگ م ی..هر چی.. راستش هم من نگرانشم هم پرستین

..  دی.. لبخندم پررنگ شد..خودش منظورم و فهمیپر یولاز طرف فرهاد نه.. یعنینه..-بوده؟..  نشونیب یزی..چرا؟..مگه چذاره؟یبه دل دوستت م

و  ومرثی..حتما کیشناس یو م انیخودم گفتم تو شا شی..من پ؟یدون یخب م-داره؟..  یبه من چه ربط نایبا اخم گفت:ا وسرش و تکون داد 
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نداره .. اخم  یبه من ربط ومرثیک کارای —با فرهاد چکار کرده..  ومرثیک یبدون دی..گفتم شانی..واسه همیشناس ی م ِانیهم که دوست شا

ش و از وان  هیسرش اورده باشه.. تک ییبال یترسم اون عوض ی..ممیکن داشیتا پ یکمکمون کن یتو بتون دیاش-.. میشونینشست رو پ یمیمال

چه  دمیشن یوقت یدون نمی..مهمه که معلومه –.. مهمه؟ برات–برداشت و کامل برگشت طرفم.. کنارش زانو زدم و دستم و به لب ِ وان گرفتم.. 

کار  یدون می کجا از–.. ومرثکی –.. ه؟کی گناهکار و —گناهه..  یوسط ب نی..فرهاد بنده خدا امنگرانش –.. ؟یشد حالی چه–شدم..  یحال

 یمارستانیاون ب یت..حست؟یازش ن یخاموشه؟..چرا خبر شگوشی چرا پس –تونه رفته باشه مسافرت..  یم یحت ایخونه ش باشه.. دیاونه؟..شا

ش  هیتک نهیکرد دست به س یتابِ  خودش م یکه دلم و ب یبهم گفت.. با ژست خاص یپر –.. ؟داری اونم امار مگه —کنه؟..  یکه توش کار م

ره..عجب دکت اروی نیزد گفت: ا یموج م یزاریکه درش ب یبرگشت و نگام کرد..پوزخند زد و با لحن مرخیوان داد و به حالت ن یو به کناره 

..فرهاد هم اقاست هم ستین یگیکه م ینجورای اصال –نکاره ست.. اخم کردم.. ی..معلومه اشن؟یداره که دخترا در به در عاشقش م یمار یمهره 

 یزد..جد هیاومد سمتم و آرنجش و به لب وان تک زیخ هیبا  یحس و بهش داره.. به اروم نیا ی..دخترا هم عاشقش نشدن فقط پرتیبا شخص

مثل  –تو..  دشای —!.. ؟یپس ک-تونستم برم عقب..نگاهش مجذوبم کرد..  ی.. اب دهنم و قورت دادم..نم؟یزد تو چشمام وگفت: فقط پر زل

..مجبوره فراموش چی هر حاال –.. یستیتو جلو چشم اون مثل خواهرش ن ولی–دونم..  یرفته ..من بارها گفتم فرهاد و مثل برادرم م ادتی نکهیا

شدم تو  رهی.. سکوت کردم..خ؟یکن یردش م یچ واسهاقا و متشخصه؟..پس  یگنمی مگه —فراموش کنه..  ــدبای-.. نخواد؟ اگه و —کنه.. 

 –.. ه؟یتو چ ارزوی پس —نه من..  یهست..ول-.. ست؟ین یهر دختر یادم متشخص شدن مگه ارزو هیگفت: زن  دیچشماش..سکوتم و که د

..بازم ؟یچ یازدواج کن یخواست روزی اگه —بمونه بهتره..  ایهم همون رو ای..رواستینکنه رو دایتحقق پکه  ییندارم..ارزو ییارزو چهی من

 قصدشو که فعال –.. افتم؟یجنبه م پس م یمن ب گهیپرسه؟..نم یم هیچ نایشد.. ا ی.. قلبم داشت از جاش کنده ماست؟یرو هیتمومش  یگیم

.. و با خباثت ابروم نم؟فکر ک شتریدر مورد فرهاد ب یخوا یم یاصرار دار یلیکنم..اگرم خ یکر مکردم اونوقت در موردش ف داپی و قصدش..ندارم

 نکاروای تو —هم محکمترکرد..  یتر شد ..فک منقبض شده ش و رو ظیدادم.. اخمش غل لشیلبخند مکش مرگ و ما تحو هیو انداختم باال و 

اروم اروم  م.. لبخندنهیسنگ یلیتاوانش خ ی..ول ِمجانی برات امتحانش —.. ؟یکن می چکار مثال –کنم..  یبعدش من باهات چکار م نیبکن بب

حرفا  نیبه ا کاری اصال..هستم حرفم سر من –.. تک سرفه کردم.. ذاشتمیزنه؟..داشتم سر به سرش م یحرف م یمحو شد.. چرا انقدر جد

که دوستت  یحالت اولش برگشت.. با تمسخر گفت: به خاطر عشق ..بهدیکش قینگفت..نفس عم یچی.. چند لحظه ه؟یکن یندارم..کمکمون م

 یمن کار یکردنش برا داپی–کج کردم و گفتم: تو فک کن هر دو.. پوزخند زد..  یتو؟.. منم لبام و با مسخرگ یخواهرانه  یا عالقه یبهش داره 

 رونیاز سرش ب شهیهم یفکر تو رو برا یکن یکار دیدادم..با لتتحوی و بود زنده اگه–!.. مکث کرد.. ؟شرطی چه –شرط داره..  هی ینداره..منته

 باهاش..باشه –.. زیهمه چ ریبزنه ز دمیترس یبود.. خواستم بپرسم چرا ول یکنم.. جد یرو خودم تموم م ومرثیتموم ک مهیکار ن هکنه.. وگرن

دور  یو از پر ومرثیک یجور هیهمو دارن..اگه بشه  تاقیفرهاد و دوست داره..ل پری –.. کنار بکشه و خودش که کن قانعش —زنم..  می حرف

 رگی آتو —وسط افتاد.. سرش و تکون داد..  نیا ییاتفاقا هی دیبشه ..اونوقت شا کیتونه به فرهاد نزد یم یبهم بخوره پر ینامزد نیو ا میکن

 هی یاز دور خارجش کرد..هر ادم شهیم یبه راحت ی..ولهیادم سرسخت دهی..فقط ظاهرش ِ که نشون مستین یکار چندان مشکل ومرثیاوردن از ک

.. لبخند ستین مشکلی–خواد به زور عقدش کنه..  یرو نگه داشته و م یاونا پر یعکس داره..به هوا یاز پر ومرثیک ولی –داره..  ینقطه ضعف

زدم به هم..اصال  یشام.. دستام و با خوشحالآر یمرس ی..واااااااام؟یکن داشیپ یکن یکمک م یعنی –.. رمیرو بگ میذوق زدگ یزدم..نتونستم جلو

داره.. به خودم که اومدم متوجه نگاهش شدم..لبخندم اروم  رنظریشده بهم و حرکاتم و ز رهینگاه خاص خ هیبا  امنبود که آرش نیحواسم به ا

نصب بود برداشتم و گرفتم  واریکه به د ی..رفتم حوله رو از رو جالباسرونیب ادیخواد ب یاروم کمرنگ شد.. از تو وان بلند شد..فک کردم م

.. دستم و رونی..مخصوصا حاال که گردنش هم گرفته بود..خودم انداختم رو شونه ها ش..از وان اومده بود بورهسرما بخ دمیجلوش..نگرفت.. ترس

بود.. محو  رهیهمونطور خاص به من خکارش و بفهمم..نگاهش  لیراه گرفتش..جفت دستام و گرفت..با تعجب نگاش کردم تا دل نی..بنییاوردم پا

من  یحموم واقعا سرد بود..ول یشده  یکار یکاش واری..دواریشد که پشتم و چسبوند به د یچ دمیاون چشما و اون نگاهه جذابش بودم.. نفهم

 ی..از همون فاصله  میردک یکرد که چشم تو چشم همو نگاه م کیبه صورتم نزد ی..صورتش و به قدرستادیاز درون داغ بودم.. رو به روم ا

 بهت بعدا —شده؟!..  یچ انشای مگه –..  ِانیشا تیبه خاطر وضع رشونی..تاخافتنیراه م فرداو ارسالن پس  انشای:کرد زمزمه. …کم یلیکم..خ

خودت و اماده  دایب–نقشه مون نمونده.. دستاش و گذاشت رو بازوم..و دست راستش حرکت داد..  یتا اجرا یزیکه چ نهیمهم ا ی..مسئله گممی
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نگفتم.. سرم و تکون دادم..ترسم به  یزیکه هنوز در موردشون بهت چ یجزئ یمهم و حت ی..بخش هامیکن ی..کل نقشه رو فرداشب مرور میکن

حالم گرفته  که دیکه بهش دارم.. از نگام فهم یبود..تنها نبودم..و از همه مهمتر حس شمیمدت پ نیشد..نگران از نبودن آرشام..ا لیتبد ینگران

.. با بغض گفتم: رهیم شیطبق نقشه پ زیگوشم اروم گفت:همه چ ریست.. فاصله ش و کمتر کرد..حوله رو شونه ش بود..سرش و خم کرد و ز

 یمن م یجا گهید یکی..یکرد یم دایپ گهیراه د هیکاش  ای –.. گمیمن دارم بهت م نوی..اشهینم یچی..هسسسسهی–. …خدا کنه..وگرنه من

به فکر خودم  نایکدوم از ا چیه یکن می فکر —.. یمشت ادم پست وعوض هی نیمن برم ب نکهیاز ا ریبه غ یزیدونم هر چ یه مرفت..چ

 من پس –که اون مدارک و بذاره دم دست..  ستیاونقدرا احمق ن انی..شایایاز پسش بر ب یتون یم یا گهیتو بهتر از هر کس د ی..ولده؟ینرس

تالشمون  یهمه  ی..اگه ترس به خودت راه بدیتون می —رو دارم..  نکارایا ینه بلدم از خودم دفاع کنم و نه تجربه تونم؟..من که  یم چطوری

 تیثیح ی..اگه همون شب اول منو باره؟یب رمیخلوت گ هی..اگه مست کنه؟..اگه تو ؟یفرصت کارش و بکنه چ هینگرانم..اگه تو -.. رهیبه هدر م

که با گفتن تک تک جمله  ی..از ترسودب یدونم از چ ی..ساکت شدم.. نمدلرزی تنم.. دالرام کن بس: زد تشر رتمصو کنار. …..اگه من؟یکنه چ

 یبه خدا نم-واسه شکستن سد ِاشکام..و قطره قطره رو صورتم نشستن..  یشد بهونه ا نیکه آرشام بهم زد و ا یاز تشر ایهام نشست تو دلم و 

 نیهم ی..براامیاز پسش بر نم ییاتنه دمیفهم هیچه ادم گرگ صفت دمینبود..بعد که د میله م باد داشت حالتونم..اول که قصد انتقام داشتم ک

هراس و  یعملش برسونم..همه  یاون اشغال رو به سزا نکهیترسم نه از ا یعمل اومده وسط نه از انتقام م یحاال که پا یازت کمک خواستم..ول

.. به هق رمیجلوشون و بگ تونمترسم ن یبشه..م دهیشرف به کثافت کش یارسالن ِ ب یحت ایو  انیاون شا که روح و جسمم توسط نهیاز ا مینگران

از اشکم  سیملتهبش رو به صورت خ یحوله فشار دادم..گونه  یهق افتادم..دستام و ناخداگاه اوردم باال و گذاشتم رو شونه هاش..از رو

ش..وبا  نهیس رومردونه ش دورم احاطه شد..دستش و تو موهام فرو برد..سرم و گذاشت  یهاشد..بازو سیمن خ یچسبوند..صورت اونم از اشکا

 یتپش قلب خودمم م یش ضربان داشت.. صدا نهیاز س رونیبلند که انگار ب ی..به قدردمیکوبش قلبش و شن یصدا یهمون حرکت به راحت

شونه م  یو دور کمرش حلقه کردم..سرش و رو فمیظر ی. دستاشدند.. دوست داشتم تو اغوشش حل بشم. ختهی..هر دو در هم امدمیشن

من  ی..ولستین دیبع یکار چیه انیدونم..از شا ی..اره مافتهیاتفاقا بخواد برات ب نیکه ا یستی..تنها نمیتا تهش بر دیکه با هیراه ولی —گذاشت.. 

 یگوشم با لحن خشن ریش فشار داد..ز نهیمنو محکم به س. …دمیت مبه ابینظر ِ منه..شنود و رد ری..کل اون خونه زذارمیخودم و اونجا م یادما

 یا یارزش داشت..ول ییایآرشام و داشتم برام دن نکهیهق هقم بلندتر شد..ا ی.. صداافتهیاتفاق ب نیا ذارمیکنه..نم تتیحق نداره اذ یسگفت: ک

تو هم اونجا  شهنمی –شد..  سیمن خ یش از اشکا نهیس یقفسه بهش نگم..اما نتونستم..  نویخودم و گرفتم که ا یجلو یلیبود..خ شمیکاش پ

.. پس من ان؟یشا یالیتونم پامو بذارم تو و یببرن اونوقت من چطور م نجایتو رو به زور از ا ی..وقتستیدرصدم ن هی یحت امکانش —.. ؟یباش

شده بود..از اغوشش  زیاشکم خشک شد..هق هقام ر یشمه تا چ می.. انقدرتو همون حالت مونددارهیدست از سرم بر نم ینگران نیچکار کنم؟..ا

 حاضر برو —!.. ؟یکرد داشیپ-اون شب پرتت کرد تو اب؟..  یک یبدون یخوا می هنوزم–تو هم بود..شونه هام و گرفت..  اش..اخمرونیاومدم ب

در اورد..درو  دویکل بشی.. از تو جستنی دور —!.. کجاست؟ مگه..اما –.. ششیخوام ببرمت پ ی..میفهم می شو حاضر —! ؟چی واسه –.. شو

تو کمدش دست  یکه به لباسا یبرگرده و به من نگاه کنه در حال نکهی..منم پشت سرش رفتم..رفت سمت کمدش..بدون ارونیباز کرد..رفت ب

نتظرم.. تند رفتم تو م نپایی —.. شمیاالن حاضر م-.. به خودم اومدم.. یینجایرو انتخاب کنه گفت: تو که هنوز ا یکیتا  دیکش یم

به  نهی!.. دل تو دلم نبود.. از تو اه؟یکه پرتم کرد تو اب ک یکردم اون ادم یفکر م نیبه ا بستم یمانتوم و م یاتاقم..همونطور که داشتم دکمه ها

 ینی.. ناخداگاه لبخند دلنش تو بغلش دیمنو کش یآرشام افتادم ..وقت ادی..دمیم دست کش نهیس یخودم نگاه کردم..دکمه هام و بستم..به قفسه 

 یکه م یزی!.. همون چشه؟یداره م یعنیبه خودم زدم..  نهیچشمک بامزه از تو ا هیرو سرم .. اختمنشست رو لبام..با همون لبخند شالم و اند

زد..  یونت درونش موج مکه خش ییشد..صدا ی!.. صداش هنوزم تو سرم تکرار مشـــــه؟یم یاگه بشه چ ی!.. واه؟یشدن یعنی ایخواستم؟!.. خدا

 ذارمیکنه..نم تتیحق نداره اذ ی.. )کسدیفهم یم نویاحساس رو درونش درک کنم..قلبم ا متونست یمن مملو از آرامش بود..چون م یبرا یول

 قینفس عمگذره..  یتو دلش م یکه بهم بفهمونه چ یکن دلش نرمتر بشه..جور ی..( مخلصتم در بست خدا جــــون.. کارافتهیاتفاق ب نیا

از سر ترس  یکجا گم و گور شدن؟.. با نگاه هی: بقدمی.. رو به نگهبان غرستادمیاانبار  یدر آهن یجلو« آرشام».. رونی.. از اتاق رفتم بدمیکش

 نه —.. ن؟یدنکر یباهاش که کار-راه انداخته بود بچه ها بردنش ته انبار..  یباز یکول یادی..طرف زنجانینرفتن هم ییجوابم و داد: قربان جا

راحت از  یلیخ نویبود..ا دهی.. برگشتم..نگاهش کردم..ترسندازهیبد جفتک م درسگپ ی..ولمیباهاش نداشته باش یکار ندادی دستور شما..قربان
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هوا درهم مشت  یاضطراب تو حرکاتش مشهود بود.. دستاش و به خاطر سرد نیکه درش بود..و ا یتینگاهش خوندم..وحشت از مکان و موقع

..سردمم کهیتار یلخی–.. ستادینداره.. کنارم ا یبه تو کار یکس نجاینترس، ا-چرخوند..  یمن به اطراف م ینگاهش و از رو یرده بود و گاهک

بمون تا  نجایهم-شد..  رهیاتاقک خ یشده  ختهیر یوارایبه د یهست.. دستش و گرفتم..نگام کرد.. در اتاقک و باز کردم..بردمش تو..با کنجکاو

فرستم دنبالت..گفتم که  یرو م یکی –ول نکن..  نجای..منو تنها ااخد رو تو نه —.. با ترس نگام کرد.. ؟یدی..فهمیاینم رونیهم نگفتم ب یوقت

به من اعتماد  یتون می –. …که منوانداخته تو اب  ی..پس اون؟یکجاست منو اورد نجای..اصال استنی خودم دست —تو امن ِ..  یبرا نجاینترس ا

 می..بده منو جواب فقط –. …من ستیحرفا ن نای بحث–داشت..  یاون نور کم درخشش خاص ی.. زل زد تو چشمام..خاکستر چشماش تو؟یکن

 نجاهمی پس –.. ستادیراه ا نیب ی..به طرفم اومد ولستادمیسرش و تکان داد..تو درگاه اتاقک ا ینه؟.. بعد از مکث کوتاه ای یاعتماد کن یتون

تونستم لفتش  ینم نیاز ا شتریبگه در و بستم.. ب یزیچ نکهیقبل از ا یکشه.. لباش ازهم باز شد ول یطول نم ادینم..زبمون تا خبرت ک

شده بودند.. از  دهیهم چ یبا فاصله رو واریکنار د ،یخال یکه کارتونا دمیرس یگذشتم..به قسمت کیتنگ و تار یبدم..االن وقتش نبود.. از راهرو

 همه –بهش نگاه کردم..هار شده کثافت..  صلهکنه.. با خشم از همون فا یو داد م غیج یلخی..قربان اونطرف–.. کجاست؟ –رد شدم..  نشونیب

–.. رهیبشه دودش تو چشم خودت م نیاز ا رینره تو..غ یجلو اتاقک و مراقب باش کس ساوای-.. قربان چشم–تو انبار نباشه..  کسی..کن صدا رو

 اههیروزگارت س ره..دستت بهش بخوشیاریب یک گمیزنم م می زنگ بهت –دونگ بهش هس..  ششی محواس جمع خاطرتون آقا چشم

.. با رفتن بچه ها انبار خلوت مهحالی قربان، بله —گفتم؟..  یچ یمن ..گرفت شیپ شیاری..با احترام میزن یام بهش نم یحرف چیحشمت..ه

پشت سرم..و اون مقابل من به  قایکار شده بود..دق واریداشت و تو د یشتریور باز اونا که ن یکیچراغا رو خاموش کردم به جز  یشد..همه 

..سرش و دیقدم هام رو شن یچهره م نبود.. صدا ییاون بودم قادر به شناسا یو من جلو دیتاب یکه نور م یبسته شده بود..به خاطر جهت یصندل

از جونم؟..  یخوا یم ی..چ؟یهست یکدوم خر گهیو باز کرد.. داد زد: تو دمن برداشت..چشماش  یبلند کرد..نور چشماش و زد..نگاهش و از رو

تونست سرش و بلند  یکرد..نم یم تشیاذ مینور کنار رفتم..نور مستق ی.. صدامو شناخت..از جلو؟یخوا یم یصدر..تو از من چ داشی بگو تو –

هست و  یو..همه  تیزندگ ی..همه یخوام لعنت می و جونت من–.. شد ینور باعث ازارش م نیغرق شده بود و ا یکیاز تار یکنه..اون تو قسمت

شال تو چنگ گرفتم  ی..سرش و کج کرد و خواست نگام کنه که موهاش و از روستادمی.. پوزخند زدم..به طرفش رفتم..کنارش اکثافتو  ستتین

فقط واسه شروع  نی: ادی.. نال؟یدینفهم نویهنوز ا ه،ومدیغلطا به تو ن نی..ا؟یریو ازم بگ یچ یخواست-ناله ش بلند شد..  ی.. صدادمیو کش

وهمه  ییاشغال..کفتارصفت تو یکن نیبه پدرم توه نداری حق —.. ی پدرت کفتارصفت ِنیببند دهنتو .. ع-تموم نشده..  اهاتبود..هنوز کارم ب

 –زد..  غی..جدمیداره.. موهاش و محکمتر کش یفنقطه ضع هی یگفت:آرشام اومدم که نابودت کنم..گفته بودم هر ادم ضیبا غ.…اتیدور و بر ی

من دست بردار  یفکر کن..ول یخوا می هرجور–.. یایهم به حساب نم یچی..تو که واسه من هدمیچ کس نمیمن نقطه ضعف دست ه ولی

 یلیس یــو.. و صداخفه ش-.. رمیحقم و ازت بگ یپست فطرت..من بلدم چطور ستمین یکه سرشون کاله گذاشت یی..من مثل اون دختراستمین

 طرفش به.. چشم —.. ارشبی-.. قربان بله–کردم..نفس زنان شماره گرفتم..  امسکوت انبار رو پر کرد..موهاش و ره یکه فضا یمحکم

 کم برات.…که به سرت اوردم حقت بود بالیی هر –خورد..  یچونه ش به چشم م ریاز خون تا ز یلبش پاره شده بود..رد ی گوشه..رفتم

 ویپاچه ک یخوا یم ی..هار شد؟یدادم..حاال که چ یطولش م شتریسمتم ب یشد یم دهیکش زیچ هیواسه  اقبلی مثل هم تو اگه..مگذاشت

باهاش  نباریبزنم..ا ششیات خوامیحرفا گذشته..اره من هار شدم..مراقب خودت و اون خانم کوچولوت باش..م نای و پاچه از کار —.. ؟یریبگ

 یدوم و تو صورتش خوابوندم..به قدر یلیو س دمیکش ادیبمونه..مخصوصا تو.. پوزخند زد.. با خشم فر ایلیه دل خکنم که داغش ب یم یکار

کارتونا رد شد و به طرفم اومد..کنارم  ی..برگشتم.. از البه الدمیدالرام رو شن ی.. صدانیپرت شد رو زم یبود که همراه صندل ادیشدتش ز

 یرو گونه ش مونده بود..از گوشه  امانگشت یرو به حالت اولش برگردوند..جا دایرد.. به حشمت اشاره کردم..شنگاه ک دای..با تعجب به شستادیا

 چرا–.. ش؟یمگه خوب نگشت-آقا..  ولی–حشمت بازش کن.. -شد..  دهی..نگاه مملو از نفرتش به سمت دالرام کشرونیلبش خون زده بود ب

–تونه بکنه..  ینم یغلط چهی..کن بازش-.. قربان گشتم —.. ؟چی و لباساش –نداشت..  یزیچ گهیبود..د فشیچاقو ضامن دار تو ک هی..قربان

شد..  یم شتریدالرام هر لحظه ب یگرفت..تعجب تو چشما یبلند شد..چشم از دالرام نم یصندل یاز رو داشی..کرد باز و دستاش.. اقا چشم

چقد تو  یاو —.. ستادیشد..با فاصله رو به روش ا لیبود که به قهقهه تبد یش عصب ..خندهدیداخندیتو آب؟!.. ش یزمزمه کرد: تو منو انداخت

 دمیاون دردسرا رو کش یخرج برداشت..همه  ینبود..فقط برام کل یکار چندان سخت ی..اومدن به اون مهمون؟یفک کرد یدختر..پس چ یباهوش
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صورت دالرام تکون داد.. خنده ش  یدستام.. دستاش و اورد باال و جلو نیکنم..خودم پرتت کردم..با هم ستیتو رو سر به ن نکهیواس خاطره ا

حاال.. به  یول یخروارها خاک باش ریز دیکثافت االن با ی..توییحرفا نیتو سگ جون تر از ا ی: ولدیکش ادیفر انهیشد..اخم کرد و وحش قطع

مشت  نیمچ هر دو دستش ب ی.تالش کرد تا ازادشون کنه ولم مشت زد..دستاش و گرفتم. نهیطرف دالرام حمله کرد..سد راهش شدم..به س

شد..دالرام به بازوم چنگ زد.. نفس  نی.. هولش دادم عقب..به پشت نقش زمعوضی کن ول–من در حال خُرد شدن بود..  یگره کرده  یها

نگفتم..فقط  یچی..هدمیک رو تو چشماش دلب زمزمه کرد: چرا ..چرا اون کارو با من کرد؟.. درخشش اش ریبود..ز دهیزنان نگاهش کردم..ترس

به جلو  یبلند شد..با نفرت به ما نگاه کرد.. دالرام قدم نیزم ینگاه کرد.. از رو دای..به شدیچشمش چک یاز گوشه  ینگاش کردم..قطره اشک

 یکی شهمی مگه..بگه بهم بذار –.. کرد منگا و برگشت. …کنار ایدالرام ب-.. ه؟ینداشتم..نفرتت از من به خاطر چ یمن با تو کار ولی —برداشت.. 

م..هر  وونهید هیمن  گه،می راست اره —بلند شد..  دایش یقهقهه  ی.. صدانجایست..برگرد ا وونهیدختر د نیا –رو بکشه؟..  یکس یبخواد الک

–.. دیلرز یدالرام م ی.. صدا؟یدیاحمق..هنوز خودت نفهم یا لهیوس هی تو —.. ؟یمنو بکش خواستی چرا —.. ی..هر کارادیازم بر م یکار

که  یکی..به تو ؟یپرس ی..چرا از خودش نمسادهیوا نجاای —و با دست به من اشاره کرد..  دیخند کیستریبه حالت ه دای..چرا من؟.. شله؟وسی

.. با سر ـــداشی شو خفه — .…باالخره دم به تله داد..بعد از التیصاحب اون همه دم و دستگاه و تشک یراستش و بگه..مهندس آرشام تهران دیبا

 باهاش بذار نه –.. میبر ابی–کرد.. دست دالرام و گرفتم..  یتقال م دایگرفت و نگهش داشت..ش ترو از پش دایش یبه حشمت اشاره کردم..دستا

 یهنوزم م دایش یصدا یول میدزدم: دالرام.. ساکت شد..با بغض نگام کرد.. راه افتا ادیفر. …دی..باامیمن نم ولی –.. مبری گفتم —.. بزنم حرف

 ی..نمینگه دار نجایمنو ا یتون یسر وقتت..تو نم امیزود م ای ریمنتظرم باش..د رونی..اون بنمیشیساکت نم یاسون نیمن به هم_ دایاومد.. ش

 «دالرام».. تو خودش بود.. نی..بردمش سمت ماشدمی.. دستش و کشرونیب می.. از در انبار اومدیتونــــ

 

 ..شمیم وونهیدارم د ایم؟..خدا لهیوس هیمنم  یچ یعنیبود؟.. یاز اون حرفا چ دایمنظور ش ینعی ایخدا

 

 ..نکن..اون تو فکر انتقامه ریدرگ دایش خودیب یبا حرفا ذهنتو–

 ..چرا انتقام؟..چرا از من؟ –

 

 ..نگفت یزیشد..چند لحظه چ رهیکرد و باز به جاده خ نگام

 ..از تو نه..از من —

 ..چرا من شدم هدفش؟ رهیخواد از تو انتقام بگ یاگه م –

 .. برش داشته االتیاحمق خ ی دختره–

 

 ..؟یکرد چ یو عمل داشی..اگه تهد؟یگیرو بهش نم نایپس چرا ا –

 ..نداره ینگران نباش با تو کار —

 .…منظور من به خودم نبود..اگه تو رو –
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 ..کردم یم یرو ادهیشدم..داشتم ز ساکت

 ..مینگه داشت..تو اتوبان بود گوشه هی آرشام

 ..دمیجو یلبم و م یدادم و گوشه  یبرگشت طرفم..با استرس انگشتام و تو هم فشار م کامل

 

 ..؟یاگه منو چ —

 ..یچیه-

 ..بگو —

 ..نیفقط نگرانم هم-

 ..نداره یگفتم که به تو کار —

 ..اما –

 ..حرفت و بزن دالرام–

 ..؟یچ ارهیسر ِ..جفتمون ب ییست بالنکرده خوا ییوقت خدا هیوقت.. هیاگه  —

 

 

 ..کرد ی..نوک انگشتام بس که سرد بود گِزگِز منییو سرمو انداختم پا دمیلبم و گز یحرف محکمتر گوشه  نیزدن ا با

 

حس تر شدم.. کیکردم بهش نزد یچشم نگاش کردم..همون لبخند کج رو لباش بود..بعد از امشب و اتفاقات تو حموم احساس م یگوشه  از

 ..رمیبگ دیو ند ضشیضد و نق یتونم رفتارا یکردم م یم

 

رفتارا و  نیکنه..ا یفرار م یزیچ هیتره که آرشام داره از  یحس قو نیکنه..اره ا یداره فرار م ی..ولستین لیم یتونم حس کنم اونم به من ب یم

 ..نهینگاه ها..حتما به خاطر هم نیا

 

 ..افتاد راه

 ..من کارمو بلدم —
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 ..اونم بلده حتما –

 ..؟یدون یکجا م از–

 ..بودم فرق داشت دهیکه قبال د یشیریوس یافاده ا یدایتا اسمون با اون ش نیزم دمیکه امشب د ییدای..شدمیاحتمال م یدونم..ول یمن نم –

 ..ستیازش ساخته ن ی..کار ِریمن اس یفعال که تو دستا —

 ..؟یاگه فرار کرد چ –

 ..رو نداره یشهامت نیهمچ —

 ..کرد دیتهد یول-

 ..توجه نکن —

 ..شه؟یمگه م-

 ..شهیم–

 ..؟یکن کاریباهاش چ یخوا یم-

 ..مهمتره یزیاز هر چ انیفعال کارم با شا —

 

 ..افتادم ادشیخدا باز  یوا

 ..نگفتم یچیالم تا کام ه الیتا خود و گهید

 ..خواد تموم بشه؟ یم یدردسرا ک نیپس ا ایخدا

************************* 

 یمخف واری..پشت ددمیرو شن یبتول خانم و مهر یمکالمه  یکه صدا رونیاومدم ب یاز خوردن صبحونه داشتم از آشپزخونه م بعد

 ..کس جز من نبود چیاومد..تو اشپزخونه ه یم رونیشدم..صداشون از ب

 

 

 ..بنده خدا بد بگو..استغفراهلل نیبس کن دختر..کم از ا _خانم  بتول

 ..برگشتن..دو تاشون با هم بودن یک یدید شبی..نه تو رو خدا خودت دگم؟ی..بد م؟یاریبتول خانم؟..چرا جوش م گمیم یمگه چ _ یمهر

 ..خب به من و تو چه دختر؟..به کارت برس —
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م تقش در ..بعدشنجایگندم پاش باز شد ا یضیمر یکنم..اولش به بهونه  یکار م نجایوقته دارم ا یلینباشه من خ یچه؟..هرچ یپس به ک —

و گردش..اونم  یمسافرت و مهمون رهیبا اقا م شهیگرده..پا م یبر نم گهیمهندس مشغول شده و د یآقا یاز دوستا یکی یاومد گندم رفته خونه 

 ..اد؟یواسه آقا م هیچ ایعشوه خرک نی..پس اومده؟ی..مگه جا گندم نست؟یخدمتکار ن نجای..مگه ایشکل وبا چه سر 

 

هست تو  یزیچ هیدونه..حتما  ینه من و تو..اقا صالح کار خودش و م شهیکه هست به خود آقا مربوط م ین..هر چک بتیپشت سرش غ کم–

 ..اخه؟ یکارا دار نیچه کار به ا

 

و سر و شکل و  پیسرش بَر و رو داره..اقا هم که ماشااهلل از ظاهر و ت ریهست..دختره خ نشونیب یزیچ هیحتما  گمی..منم مگهید نیهم —

سر  ریهست ز ی..خب مرده چکار کنه؟..من مطمئنم هر چادیدختره هم از خدا خواسته افتاده دنبالش..اقا هم که بدش نم نیکم نداره..ا تیعموق

 ..مارمولکه ی رهدخت نیهم

 

 ....بذار به کارم برسمیبسه مهر —

 ..بزنم؟ یدلمو به شما نزنم برم به ک یوا بتول خانم..من چکار به شما دارم..حرفا —

 ..یکن یم بتیغ ینفس دار هیدختر تو که  —

 ..هفت خط ندارم یدختره  نیبه ا یمن نظرخوب یخواد باشه..ول یکه م یحاال اسمش هر چ —

 

 یمونه..م یآفتاب م یپنجه  نهوی..دختره خوشگله هزار ماشااهلل عانیام بهم م یلیباشه خ نشونیب یزی..اگرم چ ِیاتفاقا دخترخوب وخانم —

االن آسته  یداد ول یدستور م یقبل از رفتن کل شهی..همدهینم ریگ یزیبه چ گهیاز سفر برگشته اخالقش چقدر عوض شده..د یقا وقتکه آ ینیب

 ..نداره یهم به کس ی..کارادیو آسته م رهیم

 

مثل سابق با اشتها غذا  گهیکرده خواب وخوراک و ازش گرفته..د کاریدختره باهاش چ نیا ستی..آقا به کل عوض شده..معلوم نگهید نیهم–

 ..در نبودش چه خبر شده نهیسر به خدمتکارا بزنه بب هیروزه برگشته اما نکرده  2خوره..االن  ینم

 

 ..در تماس بودن یهم نبود مرتب با هم تلفن ی..وقتدهیرو به آقا م زایچکاره ست؟..امار تک تک چ نجایا یپس شکوه —

 ..ه؟یعیبه نظرت طب رییتغهمه  نیا یدونم..ول یرو خودمم م نایا —

 ی هیتونه روح یمطمئنم م ،یخوب نی..دختر به امیشکر کن دیدختر باشه که به خدا با نیکه هست دل من روشن ِ..اگه به خاطر ا یهر چ —

 ..آقا رو عوض کنه
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 ..…اون وقت تو نمشیچشم ندارم بب گمینکنه..من م اهیخوام صد سال س یم–

 ..مدمن صداش بند او یتک سرفه  با

 .. جواب لبخندم ییصورت مهربون بتول خانم لبخند زدم..با خوشرو به

 ..مادر؟ یصبحونتو خورد-

 ..بله دستتون درد نکنه-

 

 ..پشت چشم نازک کرد یمهر

 ..یانگار نه انگار خدمتکار یبرگشت یاز وقت یول یکرد ی..اوال خودت کارات و م؟یزن ینم دیو سف اهیدست به س گهید هیچ–

 

 ..نبود الشیخ نیع یمهر ینم بهش چشم غره رفت ولخا بتول

 ..روش پوزخند زدم به

 

 ..شک دارم جوابتو بده یبهت فشار اورده برو از خود آقا بپرس..ول یفضول یلیرو بدم..دوما اگه خ یکیندارم جواب تو  فهیاوال من وظ –

 

 ..نفرت نگام کرد با

 ..کم کار دارم هیباال.. مریبه بتول خانم با لبخند گفتم: بتول خانم من م رو

 ..گرده..گفت ناهار خونه ست یدخترم برو..آقا امروز زود بر م باشه–

 

 ..از پله ها باال رفتم یمهر یعصبان ی افهیو تکون دادم..بدون توجه به ق سرم

چسبونه اونوقت  یبخواد بهم م یو هر نسبت گهیدلش بخواد م ی..هر چهیزنه..عجب ادم یترکه اونوقت زِر ِ مفت م یم یداره از حسود دختره

ِ  کاراش حرف یطلبکارم هست..حاال خوبه همه  .. 

 

 ..سراغم انیفردا م ایامشب  ای..نهیش یم ماشونیامشب بودم..امروز عصر هواپ نگران

 ..کرده بود دیتاک شبیبود امروز بعد از ناهار آرشام باهام حرف بزنه..د قرار
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 ..شد یداشتم تنگ م نجایمدت کم ا نیهم یکه تو یتموم خاطرات یخونه..برا نیا یخودش..برا یبرا دلم

 

 ..هم در تماس بودم..اونم نگران فرهاد بود ی..با پردهیخبرش و بهم م یو به زود رهیگیگفت پ دمیازش در مورد فرهاد پرس شبید

 ..هنوزم خاموشه شیگوش

 

که  یاز دو تا اتاق ری..به غدمیتک تک اتاقا..سالن..باغ..به همه جا سرک کشبچرخم..به  الیکم تو و هیساعت مونده بود..پس وقت داشتم  3ظهر  تا

 ..کرده بود سمتشون نرم دیاول تاک یآرشام همون روزا

روشن  یدر قهوه ا هیباال بود.. یکه طبقه  یشدم..و اتاق الشیخ یباز نشد..ب دمیرو کش رهیدستگ یبود..قفل بود..هر چ نییپا یکه طبقه  یاتاق

 ردمنک نکارویبهم فشار اورده بود..تا االن ا یاندازه فضول یب یدونم چرا ول یقفل بود.. نم نمیا یرو حرکت دادم ..ول رهید بار دستگداشت..چن

 ..چون فرصتش و نداشتم

 ..نداختمیآرشام شال نم شیپ گهیو اطراف راهرو و از نظر گذروندم..د دمیموهام دست کش به

 

 ..م؟بود؟..خودمو مسخره کرد یکار چه

 ..بود نی..برام سنگدیچرخ یتفاوت رو من نم یبود به خاطر حضور نحسش مجبور بودم..چون نگاهش ب شمونیپ شیارسالن تو ک یوقت تا

 رهیتو صورتم خ یموند..گاه ینگاهش رو موها و اندامم ثابت نم یلحظه ا یگشتم حت یم یآرشام بدون شال و روسر شیمدت که پ نیتو ا یول

 ..شد یتموم م نیکنه نه برام سنگ تمیه*و*س بود که اذ یموقع غذا خوردن و حرف زدن..اما نگاهش نه از رو شتریشد..ب یم

 .…گفتن کرم از خود درخته میبهم نداشت اما خب..از قد یکردم کار ینم شیعصب اگه

 

 دمیپوش یبند وبار لباس نم یکرد..ب یق مفر زیاالن همه چ یکردم ول یرفتار م بهیغر هیدونستم بهش احساس دارم مثل  یکه نم لیاوا اون

 ..از حد ازاد به نظر برسم ادیچشمش ز یکردم که جلو یهم رفتار نم یجور یودر حد خودم پوشش داشتم ول

 

نن برن تو یخدمتکارا هم نم یو جز خود اقا نداره..حت داشونیکس کل چیگفته بود ه دمیدو تا در از بتول خانم پرس نیبار که در مورد ا هی ادمهی

 ..اونجا واسه نظافت

 

پس  ستمین نجایا شتریخودم گفتم من که فوقش تا فردا ب شینتونستم..پ یبشم ول الشیخ یتو هست..خواستم ب نیا ییزایچ هیحتما  پس

 ..حس سرکش و کنجکاوم و ارضا کنم بعد نیالاقل ا

 

 .. کردم یم نیبه خودم تلق ییجورا هیاما خب مثال  هیدونستم بهونه م الک یم خودمم
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 .. دادم یرو به خودم نم یاجازه ا نیهمچ یدونم چرا ول یبود..نخواستم برم تو اتاقش..نم وارینبود..جز چندتا تابلو که به د یزیهم که چ اونجا

 

 نینبود..اخر یولکردم.. نکارویپشت تابلوها رو هم بگردم..هم دی..به فکرم رسستین یزیکه چ نجاهایدر قرار بود..خب ا هی نیسمت فقط هم نیا

دستم و  یبود نتونستم برش دارم..فقط همونجور نی..سنگدمیند یزیتابلو سمت در نصب شده بود..کجش کردم تا بتونم پشتش و نگاه کنم..چ

 ..رونیاوردمش ب یوهزار بدبخت یبود..به سخت دهیکه تو دل قاب چسب دیکل هیخورد.. یزیچ هیباالتر دستم به  یپشتش..کم دمیبردم جلو و کش

 

 ..نبود ی..کسدمییاطرافم و پا یخوان برن دزد یکه م ییکسا نیلبخند نگاش کردم و ع با

 ..کیت هیو انداختم تو قفل و با  دیوقت و از دست بدم کل نکهیموقع از روز همه سرگرم کاراشونن..بدون ا نیمعلومه ا خب

 ..شد باز

*************************** 

 ..که وسط اتاق بود روشن شد یلوستر یالمپا دیکردم..با زدن کل داشیبعد پ یبرق گشتم که کم دیم..دنبال کلبست عیبود..درو سر کیتار

 ..چرخوندم..با دهن باز اطرافم و نگاه کردم چشم

 ..نجاروی..ااوهو

 

 میضخ یسرمه ا یکه با پرده ها ییها شده بودن ..پنجره دهیکه کنار هم چ ییوتابلوها ینقاش لی..وسای..بوم نقاش لیاتاق پر از اسباب و وسا هی

اتاق  یبود..کال فضا رهیت یآب وارای..رنگ دلیوسا یچراغ مطالعه درست رو به رو هیو  یو صندل زیم هی..واریکنار د یمیکمد قد هیپوشونده بودن..

 ..دیرو د ییشد راحت جا یمپ نمال ییکرده بود ..بدون روشنا کیشده بودن که اتاقو تار بیبا هم ترک یو رنگ پرده ها جور وارایو د

 

..که انگار رنگ قرمز و روشون یمشک ی نهیبا زم ییاز تابلوها رو پوشونده بود..روشون و برداشتم..با تعجب نگاهشون کردم..تابلوها یسر هی رو

 ..هیسا هیشد..و  یم دهیاز تابلو ها د یهم رو بعض دیسف یبودن..چند تا لکه  دهیپاش

 ..جور بود هیرو هر کدوم از تابلوها  هیسا نیادم بود..و ا هی ی هیزن..فقط سا ایادم..معلوم نبود مرد ِ  هیاز  یرخاکست ی هیسا هی اره

 ..بود دهیجا..خواب هیجا در حال حرکت.. هیجا نشسته.. هی

 

 یو افسونگرش از تو یاب یبا چشما کرده بود و ونینیتنش بود..موهاشو ش یمشک ریلباس حر هی..بایزن فوق العاده ز هیزن.. هیاز  ینقاش هی و

 ..کرد یتابلو به من نگاه م
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و خوش تراش و پوست  یقلم ینیو سرخ..ب یقلوه ا یو لب ها یکمون یدرشت و ابروها یزن با اون چشما نی..اده؟یکش یرو ک نایا یعنی

 ..دیسف

 

 یو نشون م ابونیخ هی ریاز اونها تصو یکیجنگل و  هی ریهاشون تصو یکسریدرهم و برهم که  یها ینقاش نیو مبهم..ا اهیس یتابلوها نیا

 ..یمشک یو مدل باال کیش نیماش هی.. نیماش هی یکیتخت..و اون  هیاتاق.. هیداد..

 

رو  یشده بودن..مناظر یشکل ممکن طراح نیتونم بگم به بهتر یاز تابلوها رو که واقعا م ی..بعضده؟یرو کش نایآرشام ا یعنی..ه؟یچ نایا ایخدا

 ..کرد یم رهیرو خ یا نندهیلق کرده بود که چشم هر بخ

 

 ..انگار روح داشتن اشونیکار آرشام باشه..بعض نهایتموم ا شهینم باورم

 ..روح و وحشتناکن یب اشونیلیخ یول

 

 ..شده بود..مانتو..شلوار دهیکه مرتب کنار هم چ یزنونه و مردونه ا یطرف کمد رفتم..درش و باز کردم..لباسا به

 

زن و مرد با دو تا بچه..انقد کوچولو بودن که  هیقاب عکس اونجا بود..برداشتم..روش گرد و خاک نشسته بود با کف دست اونها رو زدودم.. هی

..و اون دمیشده ش رو د ی که رو تابلو نقاش ِیزن رهمونیتصو دمی..دقت که کردم فهمدیخند یزنه م یچشما یدختر..ول ایمعلوم نبود پسرن 

روش و  یبفهمه خاکا دمیاز بچه ها رو بغل گرفته بود..قاب عکس و برگردوندم سر جاش..ترس یکیجذاب بود..قد بلند و چهارشونه.. یلیمرد..خ

از گرد و خاک نشست  یقاب تکون دادم..رد یرو یمرتب بودن مملو از خاک بود رو کم نیاز لباسا که در ح یکی نینفر پاک کرده..واسه هم هی

 ..سر جاش مندروش..برش گردو

 

دفتر  هی.. دیکل هیو دستم و بردم توش.. نی..درش باز بود..نشستم رو زمرونیرنگ..اوردمش ب یپاکت کرم هیدوم کمد بود.. یپاکت تو طبقه  هی

 ..نوشته شده بود A حرف نیقرمز رنگ که روش به الت ید یس هیکه بود نسبتا قطور بود.. ی..هر چدیسررس دمیشا ای

 

 ..دستگاه پخشم تو اتاق باشه هی دیشا نجاستیا ید یس نیرو گوش کنم..اگه ا ید یگشتم تا بتونم س یم یزیچ هیم..دنبال و بلند کرد سرم

 

 .. بود روش دهیکش میضخ یپارچه  هیکردم.. داشیپ زیرو م نکهیگشتم تا ا یداشتم م قهیدق 5 کینزد

مرد  هی نیغمگ ی..صدا، صدای..نشستم رو صندلومدین ییصدا چیه هرو گذاشتم تو پخش..چند لحظ ید یو س زیش رو زدم تو پر دوشاخه

 ..بود..چقدر آشناست

 ..صدا متعلق به نیا یعنی
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 ..!؟ ِآرشام

 

 

دارن  یچرا تو اول قصه همه دوستم م مویخوب زندگ یکنم روزها یدونم چرا قسمت م ینم مویتلخ سادگ یدونم ازکجا شروع کنم قصه  ینم

تونم مثل  یتونم مثل همه دو رنگ باشم دل نبازم م یم ذارنیخواد قصه تموم شه همه تنهام م یتا م ذارنیمن مسر به سر  شهیوسط قصه م

کنم با عشق و  یتونم باز یجمعش کنن حباب دل سراب بشه م انیزبون بترکه و خراب بشه تا ب شین کیتا با  بسازم یعشق باد هیهمه 

کنم  نیبشم، کم میتونم پشت دل ها قا یکنم م نیریتونم دروغ بگم تا خودمو ش یم یپستونم درست کنم ترس دل و دلوا یم یاحساس کس

که  یاون یریکنم؟! با چه ت کاریبشه به من بگه چ داینفر پ هیورد زبونام  شهیشم و هم یدروغگو م هیهمه حرفا باز منم مثل اونام  نیبا ا یول

 !وجود داره؟ یاصال عشق واقع ایدن یدوستم داره؟! تو یبفهمم چه کس یاز چ دیدوستش دارم شکار کنم؟! من با

 

 انویپ یصدا یبا هم ضبط شده باشه ول انویپ یخودش با صدا یموند که صدا یم نیزد..مثل ا یشد..انگار خودش نم یهم پخش م انویپ یصدا

 ..شد یپخش م گهید یجا هیاز 

 ..و منگ بودم جیبار به صدا گوش دادم..گ 2

 

 ..ستیداد نو ن یدفتر قطور که صفحات اولش نشون م هیچرم..بازش کردم.. یجلد قهوه ا هیو برداشتم.. دفتر

 ..بود شینوشته ها نگاه کردم..واسه قبل از سفرمون به ک نییپا خیبرگه و تار نیصفحات پر شده بود..به اخر شتریب مهیو ورق زدم..ن صفحاتش

 

..همون پارچه رو انداختم دمیپخش و از برق کش یمرتب کردم و دوشاخه  زویهمه چ عیتا ظهر نمونده..سر یزیچ یساعتم نگاه کردم..وا به

 ..نکردم نکاروی..ایروش..خواستم پاکت و برگردونم تو کمد ول

 ..هم انداختم تو پاکت و گذاشتمش سرجاش دویرو برداشتم..اون کل ید یو اون س دفتر

******************************* 

 ..باهام حرف بزنه انیخواد در مورد شا یدونستم م یتو اتاقش..م از ناهار صدام زد بعد

 ..کارم درسته؟..مطمئنا نه یعنیرو برداشته بودم اضطراب و استرس افتاده بود به جونم.. ید یدفتر و س یوقت از

 

رفتم شب که همه خواب بودن برش گ میاوصاف تصم نینوشته..با ا یتا بفهمم توش چ یمردم از فضول یداشتم م یوجدان گرفته بودم..ول عذاب

 ..گردونم سرجاش

 یکار نیهمچ هیوقت تو  چهی —برن؟..  یبو نم یانجام بدم؟..مطمئن دیرو با نکارایا یهمه  یعنی-.. رمیم نجایراحت از ا الیبا خ ینجوریا

 ام،یترسم نتونم از پسش بر ب یو حساب شده ست..م قیدق یلینقشه ت خ-.. ادهیز سکشیخب ر یصددرصد حرف زد..ول تیاز موفق شهینم

چند  یش با من.. سکوت کردم..فقط برا هیبق یرو که بهت گفتم اگه انجام بد ییناهمی —اصال و ابدا..فقط.. -.. ؟یشد مونپشی–.. ؟یاونوقت چ
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 نمی-!.. چطور؟–وند.. صورتم و از نظر گذر یکل اجزا قیبدجور ذهنم و به خودش مشغول کرده.. دق دایش حرفای –لحظه..مردد نگاش کردم.. 

 گفتم–داد..  رونیب قیبود؟.. مکث کرد..نفسش و عم یم..منظورش چ لهیوس هیگفت منم  نکهیبود..ا یجور هی حرفاشدونم  یم نویدونم..فقط ا

 اون —کرده..  جمیگ نشیکنم..هم یکدوم از حرفاش و نتونستم معن چهی..کردم باور نگفتم –.. ؟یگفت..تو چرا باور کرد یاشت شر و ور مد که

..مطمئنم اونقدرام ه؟یکاراش واسه چ نیا ارمیبازم سر در نم یدونم..ول یرو م نایا یاره ..خودم همه -.. یدیست..حرکاتش و که د وونهدی دختر

نقش دوست زنم خواسته منو از سر راه برداره چون  یتو رو بکنه..خب حدس م ایپس زدن بخواد قصد جون من  هینبوده که با  دیعالقه ش شد

 یب نطوری..اونم اره؟یفهمم چرا انقدر مُصر ِ انتقام بگ ینم یکارش بهت ضربه بزنه..ول نیبا ا خواستکردم و اونم باور کرد.. یدخترت و باز

دم.. تموم کن.. چند لحظه نگاش کر نجایبحث و هم نیساخته ست..ا یهر کار وونهیادم د هیوجود نداره..از  یسواالت جواب برای —رحمانه.. 

 یزیکنه و چ یهم مطمئنم اگه خودش نخواد تا هر چقدرم اصرار کنم بازم لب از لب باز نم نویا ی..ولرهیطفره م ییجورا هیکردم داره  یحس م

تو راه  مارستانیکه بردمت ب شبی اون–!.. ؟یچ-.. یبدون دیرو با یزیچ هی —رسن؟.. سرش و تکون داد ..  یامروز عصر م یگفت-.. گهینم

مواجه شد.. با  ریخاطر برگشتشون با تاخ نیظاهرا جون سالم به در برده..به هم یول هبود می..حالش وخشهیم کیشل انیت از اسکله به شابرگش

 مگه!..اون؟ چرا –..  ِیمشکوکم.. منصور هیاز بق شیکه ب یمن به تنها کس ی..ولستنی مشخص —بوده؟!..  یکار ک-تعجب زل زدم بهش.. 

 یمنم محسوب م یبودم دشمن خون کینزد انیبه شا ی..تا وقتکنهاعالم  رمنتظرهیعادت داره که حضورش و غ شههمی —شده؟!..  داشپی

..نفرت منم ازش ستین یتموم شدن انیوشا یدونست..جنگ منصور یم یکی انیاز همه طرف بهم ضرر رسوندن..منو با شا ردستاشیشد..چون ز

!..مگه تو ؟یچ یعنی –جدا کردم..  انیو از شا همرا گهیخاطره که د نیبه ا دیدونم..شا ی..نمستینشدتش مثل سابق  گهید یهنوز پابرجاست..ول

بود  یکیخاص خودم..راه من باهاش  اتیبا اخالق ی..ولینیب یکه م یانیشا نیبودم مثل هم یکی یزمان هیهم.. ادامه ندادم..که گفت: اره..منم 

بود..سر  نمونیب یقول وقرار هیکردم.. یادا م دیداشتم که با ینیبا من جور نبود..بهش دِ انیشا اتیکرد..اخالق و روح یاهدافمون فرق م یول

مثل  یبود یکیتو  یعنی..جمی گ ِجیســـال؟!..باور کن االن گ 10-سال باهاش کنار اومدم.. ماتم برد..ابروهام از فرط تعجب باال رفت..  10همون 

حرفاش صدها سوال همزمان تو  دنیدلم نبود..با شن و.. دل تدی.صورتش و برگردوند..به چونه ش دست کش.. پوزخند زد.؟ی..رذلنی..به همان؟یشا

زبانزده..منم  انیدادم..رذالت شا یرو براش انجام نم یگفت:بهت گفتم..اهدافمون مشترک نبود..من هر کار یشد.. نگام نکرد..جد فیسرم رد

تونم حرفات و درک کنم.. از جا بلند  نمی –.. مخود دیبه روش و از د یگناهکارم..ول هی منم–.. و کوتاه قعمی..کرد نگام ………..منم ستمیپاک ن

و نگام  دی..رو پاشنه چرخستادی.. ایفهم یم زوی..به وقتش همه چیتعجب کن داری حق االن —و تو اتاق قدم زد..  بشیشد..دستش و برد تو ج

..نگاهش دی.. قلبم لرززایچ یلیخ ازبهت بزنم.. دیحرفا دارم که با یلیخ یبرگشت قتیو —.. دمیتا صداش و شن دیکرد..چند لحظه طول کش

خاص و  ییجورا هی بودم مطمئن.….. نه ِیکنه حرفاش عاد مینبود که بخواد بهم تفه شهینگاه مثل هم نیبود.. ا یو کالمش جد قیعم

بفهمم شده  نکهای خاطر واسه –حرکت بهم زل زد..  ی..بدمی.. خندیفهم می اونوقت..برگرد تو —!.. ؟یزن یحرف م یاز چ-ست..  رمنتظرهیغ

 مهنی تو–به جلو خم شد..  یمبل نشست..کم ینمه رفت تو هم..رو دسته  هیتا حرفات و بشنوم.. اخماش  شتیپ امیجون برگردم م مهیباشه ن

دلم و  اهسر بزنگ قیانداختم.. دق ریم پررنگ شد..سرم و ز.. لبخندگمیمن دارم بهت م نوی..ایگرد یسالمم بر م ،یری..سالم میگرد یجون بر نم

داد.. ************************** آرشام بعداظهر برگشت شرکت..انگار  ینم یشرویکرد و به افکار درهمم مهلت پ یاروم م

دفترو برگردونم تو  نکهیفرصت بود واسه ا نی..بهتردنیخواب ایسرگرم کاراشونن  ایبا من حرف بزنه اومده بود خونه.. االن همه  نکهیفقط واسه ا

 یم یدادم..دستمو گذاشتم رو قلبم که با چه شدت هیخدا قلبم..به در تک یو برداشتم..فرز درو باز کردم و بستم.. وا دی..کلدمییو پا اطرافماتاق..

و دفتر  رونید..با دست لرزونم پاکت و اوردم براست رفتم سر وقت کم کیاطرافم و نگاه کنم  نکهی..بجنب دختر .. بدون ادمیکش قیزد..نفس عم

بود که  یچه مرگ گهیسرجاش د یبذار یخواست نکهیدادم..ا یرو گذاشتم توش..در کمد و بستم.. تو دلم به خودم فحش م ید یو س

االن.. چون قرار بود  یولبرش داشتم.. یفضول ی..از رورمیخودم و بگ ی.. اون موقع نتونستم جلود؟یارز یهمه دردسرش م نی..به اش؟یبرداشت

داره خوب  زیشد.. حاال که همه چ یخودمم بد م یبرا نیو ا دیفهم یآرشام م نصورتیا ریبودم برش گردونم..در غ مجبوررو ترک کنم  الیو نیا

همه جا رو از نظر دور تو اتاق چرخوندم.. هیبودم ..دست به کمر نگاهم و  سادهیچرا آتو بدم دستش؟.. همونجور که وا گهیمن د رهیم شیپ

خم شدم..برش داشتم..پر از خاک  نی..درست رو به روم..اروم رفتم طرفش..رو زمزیم ریثابت موند..ز نیزم یرونگام  …………نکهیگذروندم..تا ا

 ریز نیوقت ا یلیمعلوم بود..مشخص ِ خ زیم ریبود نه بزرگ..گوشه ش از ز کیدفترچه..نه کوچ هی.. دمیبود..روش و تکون دادم و دست کش
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شم  هیاولش که به حالت دکلمه نوشته شده بود..بق یگمش کرده.. بازش کردم..چند صفحه  دمیشا ایرفته.. ادشیآرشام  یعنیافتاده.. پس 

اخرش و نگاه کردم..چند خط دست نوشته..انگار خط خودش بود..چون اخرنوشته ها امضا  ی.. برگه هاادداشتی یسر هیچندتا شماره تلفن و 

فهمه..چون اوال که افتاده بود  یبردارم..مطمئنم نم نویتو جلدش بود..خواستم الاقل ا هتا شده ک کیکاغذ نسبتا کوچ هیو “.. آرشام ” د کرده بو

 داشیگمش کرده.. حاال که من پ ایشده  الشیخ یب ای.. پس دهی و آرشام ند ِریوقته اون ز یلیکه روش نشسته بود معلومه خ ی..ازخاکزیم ریز

اتاقم  یشد..پشت پنجره  یم کیسارافنم.. هوا داشت تار بیرو گذاشتم تو ج دفترچه.. لبخند زدم..رمیبگ دهیتونم ناد ینم ممی.فضولکردم.

کردم  یرفتم پشت پنجره وبه اسمون نگاه م یم یرفتم.. گاه یدادم و تو اتاق راه م یسردم و به هم فشار م یبودم..دل تو دلم نبود..مرتب دستا

خودت بهم شهامت بده..ترس و از تو دلم  ایسراغم..خدا انی.. نکنه امشب بایداد.. خدا یغروب م یخودش رو به سرخ یچطور زرد دیکه خورش

 ی..پر بودم..پر از نگرانختمیر ی..خودم و به تو سپردم خدا.. اشک مافتهیامکان داره اتفاق ب یزیهر چ یآرشام حساب شد ست ول یبردار.. نقشه 

 یبود..م یاهیذاشتم که پر از س یپا م یسرنوشت هیذاشتم..تو  یقدم م رگگله گ هی ونیازدست دادن شرف و ابروم.. داشتم مو هراس..هراس 

..کم واسه ه؟یچه عذاب نیا ایترسم نتونه بمونه.. خدا یم یکنه..گفت مراقبمه ول دامیگم بشم..محو بشم..آرشامم نتونه پ یاهیس نیتو ا دمیترس

اروم  یدادم ول یشده.. رو تخت نشستم..خودمو از زور استرس تکون م ضافهدردام ا ی هیدردم به بق نیزنم حاال ا یل بال مخاطر خودش دارم با

به بعد  نی..از ایمن یخوشگله..تو سوگل نوای نگو —شعور.. قهقهه زد..  یولم کن احمق ب-شدم.. *********************  ینم

منو  یافتاد رو تخت و بغلم کرد..خواستم قلت بزنم ول زیخ هی با..  متنفـــرم ازت..و دستت نارک بکش –.. یمون یخودم م شیپ نجایهم

 یرو یبه جونم افتاده بود.. سوزش انهیشدم..نفساش که تو صورتم خورد حالم و بد کرد..نتونستم پسش بزنم..وحش یتنش داشتم له م ریگرفت..ز

عرق از خواب  سی..نکن..نـــه..نــــــــه .. خرنکن..برو کنا نکاروای من با..آشغال نکن –.. دمیکش ادیزدم..ازته دل فر یم غیلبم حس کردم..ج

کردم واقعا اونو از روم پس زدم.. با وحشت رو تخت و نگاه  یسوخت..حس م یم م نهیس یزدم..قفسه  ی..رو تخت نشستم..نفس نفس مدمیپر

رو  دمی..سرمو کوبهیگر ریشب شده.. ناخداگاه زدم ز یعنیبود..پس  کی..اتاقم تاراز ترسم کم نکرد ی..ولدمیکردم..نبود..نفس راحت کش

منو  نی..مگه واسه هماره؟یب رمیجا تنها گ هی انیکنه.. اگه شا دایپ قتیرو تو مشتم فشار دادم..اگه حق یتخت..مشت زدم..چنگ زدم..رو تخت

 نیحرفاش اروم جونم بشه..تو ا ابده..ب میخواستم دلدار یرو م یکی..دمیلرز یس منکنه همون شب اول کارم و بسازه؟.. از تر ایخواد؟.. خدا ینم

نااروم ازرو تخت بلند شدم..رفتم  یو دل هینفر که فقط اون بتونه قلبم و به ارامش دعوت کنه.. با گر هیداشتم.. اجینفر احت هیسخت به  ت،یموقع

..داشتم دمیرو گرفتم کش رهیو پس زدم..با خشونت دستگ دیهق هق افتادم..ترد داشتم..به دی..اولش تردرهیسمت در..دستم رفت سمت دستگ

.. دمیچرخ یها دور خودم م وونهیسمت اتاقش..مثل د دینرفتم..نگام چرخ یول نییخواستم از پله ها برم پا ی..مدمیشدم..تو راهرو دو یخفه م

 اقا —دادم..  صیرو از پشت در تشخ یمهر یاستم در بزنم که صدا..خوچهیم تو راهرو نپ هیگر یدهنم که صدا یدستمو گرفته بودم جلو

 به اقا –.. کارت سر برو..بگو پرت و چرت کم –بتول خانم صدام زد نتونستم بفهمم اونجا چکار داره..  یزد..ول یاطراف اتاق پرسه م دمدی خودم

سالن و  توشد..رفتم  یم کیکه به در نزد دمیرو شن یمهر یاقدم ه یحاال.. صدا نی..همرونبی برو گفتم —. …..منگممی و راستش دارم خدا

 ایرفت.. با اون حرفش داغ دلم و تازه کرد..خدا نییاز پله ها پا یشدم..سرم و کج کردم..مهر یاتاق بود مخف یکه گوشه  یپشت گلدون بزرگ

آهنگ  یته رفتم سمت اتاقش..خواستم در بزنم..صداداد.. اهس ینشون نم نویصداش ا یآرشام حرفاش و باور کرد؟..ول یعنیمن چقدر تنهام..

داره , که  ی.. چشمات آرامشرهیهق هقم و بگ ینبود جلو یکس گهیبود که غم تو دلم و چند برابر کرد..د یجور هی..از پخش بود..صداش دمیشن

 یاحساس هیکنه از غم  یدورم م داره , که یچشمات آرامش ستین یشکیه یقلبت , بجز من جا یدونم که تو یم ستین یشکیه یتو چشما

تو با  یدیمنم م ادهی یرو , دار یو خوب یخودت خوب یدیبخش یآرومت , بهم خوشبخت یکم کم تو با چشما شمی, دارم عاشق م گهیبهم م

تا  اهامیو کل ، روت ی, باش خوامی، م یاز بس تو خوب یتو بودم که , واسه من دست تکون داد یایتو رو ی, بهم عشقو نشون داد نتیریلبخند ش

بمون  شمیو مات م شیچشمات , دوباره ک هیتو باز نیبب شمیداره , که پابند نگات م ی، فرداهام چشمات آرامش دهیما ی، با تو , باش رمیجون بگ

و  یدت خوبخو یدیبخش یآرومت , بهم خوشبخت یکن تو با چشما یکن بمون و عاشق من باش , بمون و مهربون یبا نگاهت آسمون مویو زندگ

از بس تو  یتو بودم که , واسه من دست تکون داد یایتو رو ی, بهم عشقو نشون داد نتیریتو با لبخند ش یدیمنم م ادهی یرو , دار یخوب

دوست بود..حالم بدتر شد.. االن  سی، فرداهام صورتم از اشک خ دهیام ی، با تو , باش رمیهام تا جون بگ ایتو کل ، رو ی, باش خوامی، م یخوب

نگاه هر چند کوتاه از  هی ازمندیکه قلبم فقط ن یو نافذ اهیس یخوشگلش کنم..چشما یدر بزنم برم تو و نگاهم و محو چشما نکهیداشتم بدون ا
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هم  یآرشام بازش کرد و هر دو رو به رو یعنیدرو باز کنم خودش باز شد.. نکهیقبل از ا یول رهیهمون چشما بود.. دستم و گذاشتم رو دستگ

چشما  نیبه ارامش و اروم شدن رو هم تو ا ازیحس ن یعنی ای..خدادیقرارم د یب یچشما و..درخشش اشک رو تدید سموی.. صورت خمیقرار گرفت

 ..نه؟یتونه بب یم

 

 ..صداش باز کردم دنیرو نوازش داد..چشمامو بستم و با شن مینیعطرش ب یاشکام اخماش جمع شد..بو دنید با

 

 ..!شده؟ یچ —

 ..زنه یداره به گلوم چنگ م یبود که چونه م بلرزه و نشون بده که چه بغض بزرگ یکاف نیهم

 ..رمیهق هقم و بگ ینتونستم جلو یم بلند نشه ول هیگر یکردم صدا یخوابم افتادم..سع ادیکنار..رفتم تو..درو بست..پشتم بهش بود.. رفت

 

ارومم  نکهیداشتم..بهش..به دستاش..به ا ازیهم فشار دادم..ن یچشمام و روراستم حس کردم..خواست که برگردم.. یدستش و رو بازو یگرم

 ..نمشینب گهیازش برنگردم..د گهیترسم د می.…که  یرفتم..به ناکجا اباد یم ششیداشتم.. با تموم وجود..داشتم ازپ ازیکنه..به آرشام ن

 

 ..خودم و پرت کردم تو بغلش و دستام و دور کمرش حلقه کردم یمکث چیبرگشتم سمتش و بدون ه عیفکر طاقتم و از دست دادم و سر نیا با

 

خورد..چونه ش و گذاشت رو  چیمردونه ش دور کمرم پ یشد که دستا دتریشد یاغوشش وقت یچنگ زدم..گرما راهنشیپشت به پ از

 ..موهام..زمزمه کرد

 ..شده؟ چت دالرام.…دالرام؟..ترس ِ تو نگاهت هیاز چ تیکم طاقت نیا —

 

تو بغلش ضجه  هگری با..………………..اون با من..رو تختدمدی خواب.…خواد..منو یترسم ازش..اون..اون م یبا هق هق گفتم: به خدا ..م دهیبر هدیبر

 ..زدم و اسمشو صدا زدم

 ..لرزونم و تنگ تو اغوشش گرفت جسم

 ..و بلند کن سرت–

 

 ی.دست راستش و اورد باال..گذاشت رو چشمام ..بستمشون..انگارکه مش برداشتم..نگاهمون تو هم گره خورد. نهیس یصورتم و از رو اروم

 ..دمیفهم یمن احساس رو از تموم حرکاتش م یخواست اشکام و پاک کنه..ول

 

 ..کرد کی..دستش و برداشت..بازشون کردم..نگاهم و دوختم تو اسمون شب چشماش..صورتش و به صورتم نزددیچشمام دست کش به
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 ..ینظر خودم ری..من که گفتم تموم مدت زیفکر کن یمونه که بتون یذهنت باز م یشهامتت رو حفظ کن یترس..تا وقتن یچیگفت:از ه اروم

 .……… رهی..اون الشخور منو بگیتون ی..به قرآن نمیحالم و درک کن یتون یاما تو نم –

 

 ..ش چسبوند..نذاشت ادامه بدم نهیبه س سرمو

دونم  ی..می..گفتم چکار کننطوریشناسم..نقطه ضعفاش و بهت گفتم..ارسالن و هم هم یم خوب یلیو خ انی..بسه..من شاسسسسسیه–

 داتیبتونه پ انیکه نه شا ییکنم به جا یامشب منتقلت م نیهم دمیو م بشیاالن بهم بگو..ترت نیهم یمونیباالست..اگه پش سکشیخطرناکه..ر

 ..کنه نه ارسالن

 

 ..اومد ینم اشکامم بند یاز طرف یکردم ول یهق نم هق

 ..خوره افتاده به جونم..چکارش کنم؟ نیفکر ع نیا یمونم..من تو فکر انتقامم..ول ینه..از همون اولش گفتم هستم پس تا تهش م-

 ..بزن پسش–

 ..خواستم..نشد-

 ..یو نکرد تیسع —

 ..نتونم برگردم گهیترسم برم تو اون خراب شده و د یم –

 

 ..ازش فاصله گرفتم..نگاهش کردم یکم

 ..یگرد یبرم تو–

کس موندم  یمن تنهام..ب یداشته باشه..ول شیتو زندگ یدیام هیکنه که  یواسه زنده بودن تالش م یبرگردم؟..کس یدیبغض گفتم: به چه ام با

 ..که قسمت منم شده نهی..رسم زمونه همرمیکسم م یو ب

 

 ..یبرگرد دی.مگه نگفتم باهات حرف دارم؟..پس باگفت: مگه نگفتم منتظرتم؟. یچپش و گذاشت رو گونه م..با اخم، جد دست

 ..دست ما بود که االن فشیو تکل نییرفتنمون..اگه تع ایاومدنمون نه از دن ای..نه به دنستیدست خودمون ن ایدن نیتو ا زیچ چیه یول–

 

 ..دادم یو عمرم و م ایدن یو اون موقع همه  یبا عشق نگام کن یا هیخواستم بگم حاضر بودم ثان یانداختم..م ریز سرمو

 ..کاش بود ی..استیدست من ن یول
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 ..تکونم داد یگرفت..به نرم بازومو

 ..یستیدونم اهل جا زدن ن یتو امروز چته؟..م دختر–

 ..زد یفکر کردن بهشم عذاب اوره، باز حرف خودش و م یدخترم..برام حت هیسخته.. گمیمن م یهر چ یشدم..ه یحرص

 

 

من  یفهم ی..چه میمرد هی..تو یدرکم نکن ی..حق دارشتیاومدم پ خودی..اصال بیفهم یمنو نم یگفتم: تو انگار حرفا هیبلند به حالت گر بایتقر

 یبره و همه  شیبه جونش و هر لحظه تا سر حد مرگ پ افتهیدختر ترس از مورد تعرض قرار گرفتن ب هی یوقت یفهم یم ی..تو چگم؟یم یچ

 یکار در برابر ادم نیدونستم ا ی..نمیک شی..منه احمق و بگو اومدم پیمنو درک کن یتون ی..تو نم؟یچ ینعیباشه  الیلحظاتش پر از فکر و خ

 ..اَرزَن همت هیخواد و  یم رتیجُو غ هیمثل تو 

 

ه بستش و به همون سرعت و ب یبیمه یکه محکم رو در قرار گرفت با صدا یدست یبرداشتم سمت در و بازش کردم ول زیپسش زدم..خ محکم

 ..بهتره بگم تو بغلش قفلم کرد ایکم منو از پشت نگه داشت  یهمون فاصله 

 

 ..دیچیگوشم پ رینفساش کنار صورتم..و ارامش صداش زمزمه وار ز ی..گرمرونیب امیکردم..نذاشت ب تقال

هوات و دارم..مگه  کینزد یاز فاصله  مگیکه م ستین میرتیغ یدونم و تو..از ب یمن م یبهم بزن یرتیغ بی اَنگ گفتم بهت بارم اون.…باش اروم–

 ..رفت؟ ادتی یزود نیبهت نگفتم؟..به هم

 ..؟یکن یچرا درکم نم ی..ولادمهیمنم اروم گفتم:  متقابال

 ..کنم یم درکت–

 ..یکن ینم-

 ..بفهم نویکنه دالرام..ا یکس بهتر از من درکت نم چیه–

 

 

 ..جانیا وجود اون همه هکردم..از زور تقال نفسام نامنظم بود..مخصوصا ب سکوت

 ..دنبال ارامش؟ یاومد —

 ..نه-

 ..ه؟یانکار کردنش واسه چ گهی..دیدونم که اومد یم–
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 ..خواست مچم و باز کنه یدهنمو قورت دادم..م اب

 ..نی..به خاطرهمون خواب حالم خوب نبود..فقط همارمینتونستم طاقت ب دمیاون اهنگ و که شن –

 ..اون اهنگ خوشت اومد؟ از–

 

 ..یلیگفتم: اره..خ صادقانه

 ..ستادیدرجا ا ادیز جانیکه قلبم از ه. ……؟یخواست یگوشم زمزمه کرد:از من ارامش م ریز یجور خاص هیارومتر شد.. صداش

 

 ..من من افتادم به

 .…خواستم که می فقط..فقط من…من..من..نه-

 ..دونم یم–

 ....منیدون ینه نم-

 ..میدار ازیارامش ن نیما به ا یهر دو یدون یدونم که م یچرا دالرام..م —

 ..؟یچطور-

 ..دونم یجوابش و نم خودمم–

 ..دمیخند ناخداگاه

 ..دیچیبم و جذاب تو گوشم پ صداش

 ..ینطوریهم دمیشا —

 ..بود میزندگ یتموم دردا یبه رو ا،یمرهم تو دن نیو بهتر نیالحق که آرشام باالتر ایبه خنده م بود..خدا منظورش

 

 

 ..؟یاالن اروم شدم..تو چ فرض کن-

 ..!؟یمن چ —

 ..؟یاروم-

 ..رسم؟ یبه نظر نم نطوریا —
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 ..یهست ینجوریهم شهیدونم..تو هم ینم –

 

صدام بلندتر  نکهیزنم؟..بدون اخم..بدون ا یبا آرامش حرف م نطوریهم شهیارومم؟..هم نقدریهم شهیلباشو به گوشم چسبوند و نجوا کرد: هم و

 ..باشه؟ نیاز ا

 

 ..دمیدخن

 ..انصافا نه –

 ..نگــو یچیکه تو صداش بود گفت: پس ه یشکمم قفلش کرده بود تنگ کرد..با حرص یدستاش و که رو ی حلقه

 

 

 ..راستش..گونه ش و به گونه م چسبوند یحرکاتم کرده بودم سرم و بردم عقب..چسبوندم به شونه  یناز که چاشن یو کم باخنده

 ..خواست رو کنه یکه داشت نم یاز اندازه ا شیغرور ب یاحساس داره..فقط از رو اونم

 

 ..داشت یدواریام یخودش جا نمی..ادمید یازش م ضیکمتر رفتار ضد و نق گهید

 شتری..نگاهش بنهیصورتش بود..سرش و خم کرد تا بهتر بتونه صورتم و بب یچرخوندم سمتش..صورتم رو به رو مرخیبه همون حالت ن سرمو

 ..لبام ثابت موند یرو ی..به نرمنییشد پا دهی..کشدیچرخ یچشمام م یتو

 

حرکت آرشام اروم اروم کمرنگ شد..صورتم  نیکه لبخندِ  روش با ا ییباز نگاهش محو لبام شد..لبا یتو چشمام انداخت..ول ینگاه کوتاه دیترد با

پنجه هاش تو موهام فرو  یبا خشونت خاص یم ولشک رنگ گرفت..چشمام و از تو چشماش گرفتم..خواستم سرمو برگردون یداغ شد..گونه م ب

 ..و نگه داشت رمرفت و س

 ..دیلرز تنم

 

 ..:آرشام دمیموند..زمزمه وار نال یم خکوبیرو لبام م یتو چشمام و گاه یداشت..نگاه جذابش گاه اخم

 ..کرد..فقط تو چشمام نگام

 

 ..حس کردم نویغلش بودم..ازد..تو ب یبلند شد..قلب هر دوتامون تندتند م شیگوش یصدا همزمان

 ..مجبور بود یخواست..ول یولم کرد..انگار دلش نم مردد
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 ..گرفته جواب داد یرو برداشت..با صدا ی..گوشدیرفت تو موهاش چنگ زد و به گردنش دست کش یم لشیکه به سمت موبا ینیح در

 

 ..………بگو–

 ..سمت من..زل زد تو چشمام..جواب مخاطبش و داد برگشت

 .……………یریخواد جلوش و بگ یتو..نم ادیب بذار–

 ..و قطع کرد..کالفه بود تماس

 

 ..شده؟ یچ-

 ..نجاستیا ارسالن–

 

 ..وحشت نگاش کردم با

 ..خدا یوا

 ..شروع شد؟ یعنی

 

 ..طرفم اومد..دستم و گرفت به

 ..امینه..من االن نم –

 ....من هستممیبر ایب —

 .…یدونم..ول یم-

 ..باش یعیداد..امشب همون و نشونم بده..طب یجواب همه رو م یکه با گستاخ نمیرو بب یبذار همون دالرام..یکن اروم باش یدالرام سع —

 

 ..تکون دادم سرمو

 ..بزنم یتفاوت یبه صورتم نقاب ب دیبا انیارسالن و شا یانجام بشه..الاقل جلو دیبا نکاریزود ا ای رید

 ..نشون بده نویا دیظاهرم نبا یشکننده ست..ول درونم

 یرفت و دو تا قُلچماقم با خودش اورده بود..دروغ چرا حساب یرفتم.. ارسالن وسط سالن داشت رژه م رونیهمراهش از اتاق ب قینفس عم هی با

تو  یو اومد نییپا یسرتو انداخت ابوی نیع هیچ _تفاوت نشون بدم.. آرشام یو کردم تا خودم و ب میسع یهمه  یاز طرف یوحشت کرده بودم ول
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شد؟.چرا جا  یگفت قول آرشام قول ِ ؟..پس چ یم ینجوریا انیخفه شو که بدجور از دستت شِکارم..شا یکیتو  _من؟.. ارسالن یه خون

حرف از قول و قرار و حق و حق  یکی تو..صداتو ببُر —تهران؟..  یاورد یاون و با خودت برداشت یو بلندتر داد زد: به چه حق.……………؟یزد

برداشت سمتم  زیسرخ شده از خشم خ یبرافروخته و چشما یشارالتانت.. ارسالن با صورت یو عمو یتر از تو، خودتنزن که هفت خط  یخور

 یامانت نجایا کسی —و با خودم ببرم..  انیشا ی..محض اطالعت اومدم امانتکنار بکش–.. ستادیکه آرشام راهش و سد کرد و جلوم ا

.. با هم ؟یاصال وجودش و دار نمی..بب؟یکن یم ی..هـــان؟..چه غلط؟چی وگرنه —اد..وگرنه.. یبسگم باال  روی اون نذار —.. ینداره..هِــر

 دمیکش یکه من م یوحشتناک یغایاونا و ج ادیفر یسر آرشام..از صدا ختنیسمتشون و به دفاع از طرف ارسالن ر دنیشدن..اون دوتا دو زیگالو

وسط منم با ترس و  نی.. ادنیکش یکردن و واسه هم شاخ و شونه م یوز داشتن داد و هوار م..از هم جداشون کردن..هن الیتو و ختنینگهبانا ر

اومد..ارسالن و اون دوتا  یلب آرشام خون م یاز حدقه در اومده زل زده بودم بهشون..اصال انگار خشک شده بودم.. از گوشه  یچشما

 —صحبتش با آرشام بود..  یدستش و اورد باال و تکون داد..رو دیلت تهدو ارسالن به حا رونیب دنیهمدستش خودشون و از دست نگهبانا کش

و حد و مرزت و  رونیب یماجرا بکش نیخوام دالرام و با خودم ببرم تو هم پات و از ا یحاال که م نی..به نفعته از همگمیدارم بهت م یچ نببی

خواد از دستت  یو نم یبدجور دَمِ چشمش ی..ولدهید یازت چ انیشا و یدونم چکار کرد یرفته..نم یاومده و نه خان ینه خان ی..اونجوریبشناس

..آرشام خواست به سمتش حمله کنه که از پشت بازوش ستادمیتا برات گرون تموم نشده جناب مهندس.. کنار آرشام ا ایبده..پس باهامون راه ب

ارسالن شد.. بازوش  دیِو پر از خشمش عا یزود نگاه عصب یلیخ ود کوتاه بو یرخ برگشت و نگام کرد..ول می..نگرانش بودم..به حالت ندمیو چسب

.. ارسالن رونیمن گمشو ب ی نه تو..پس زر مفت نزن از خونه  ِانشای من  ِحساب طرف —قدم رفت جلو..  هی..رونیب دیو از تو دستم کش

به  یو واسه ش ببرم.. و نگاه چندش اور شیمنتظره تا سوگل نهراصب یب ی..ولادیاونقدرا رو به راه نبود که بخواد باهام ب انشای حال–پوزخند زد.. 

 هیکنم..دوست نداشتم جلوش  دشیخواستم ناام یتفاوت باشم ..نم یشد.. به آرشام قول داده بودم در برابرش ب خیمن انداخت که مو به تنم س

 یختم م ریمس کیانجام بدم..چون..هدف من و آرشام به  دیهم باکارو  نیا یکنم..ول یانکار نم نویترسم..ا ی.. مامیدست و پا به نظر ب یدختر ب

تو چشمام و و سرش داد زدم: من با  ختمیسراغ داشتم ر انیکه نفرت در خودم از ارسالن و شا ی..با تمام وجود هر چسادمیشد.. کنار آرشام وا

تو  یخوشگلت و بذار یدستا هیبرمت..فقط کاف یم ودم.ختو اون باال باالهاست. جای..قبرستون؟ چرا —.. امینم یقبرستون چیکثافت ه یتو

 —.. یکنم عوض یم اهیجلو..دستت بهم بخوره روزگارت و س این-نقشه ست..  یبودم وقت اجرا دهیشد..عقب رفتم..فهم کیمن.. بهم نزد یدستا

سمت خودش..به  دی.. دستم و گرفت..کشیاشب ی: از تو بترسم؟..خر ِ کومدمیکوتاه ن یول دمیلرز ی.. م؟یترس یندارم دختر..از من م تکاری

..داشت به زور منو دنبال خودش  دینامرد جفت دستمام و گرفت و کش یاز اشک بود به بازوش چنگ زدم ول سیکه خ یحالت التماس با صورت

 یاز جونم م ی..چامیخوام ب ی..دستمو ول کن..تو رو خدا ولم کن..دست از سرم بدار..نمامینم جایولم کن..من با تو ه-برد..  یم

نذار منو ببره..آرشااااام.. تموم مدت سرش و  ایبکن..نذار منو با خودش ببره..آرشام تو رو خدا ب یکار هیکنم  ی..خواهش مآرشام……؟یخواااااا

منو ببره.. اولش با  رسالنا ذاشت یم دیکرد..با یدخالت م دیاومد جلو..نبا یم دی..نبانکارای..جزو نقشمون بود انمیبرگردونده بود تا صورتش و نب

خدا حرکاتم و  ی.. به خداوندرهیجواب قانع کننده از ارسالن گرفت جلوش و نگ هی..بعدم که کیزد و خورد کوچ هیمشاجره شروع بشه و  هی

با ترس به ما  اراتکنبود.. خدم یمصنوع ادامیها و فر هیداشت..ضجه هام راست بود..گر قتیشد تمومش حق یاز گلوم خارج م غیکه با ج ییحرفا

که  ییوقت فرار نکنم .. با صدا هیحصار دوره م کرده بودن که  نیبرد و اون دوتا نرغول هم ع یم رونیکردن..ارسالن داشت منو از در ب ینگاه م

اون  یتو نماوانگار  یگرفت ول یارسالن و م یاومد و جلو یم دیو اسم آرشام و صدا زدم..نبا دمیکش غیخودمم وحشت کردم ج شیاز بلند

شد..نگهبانا رفتن  زیرو انجام داد که جزو نقشمون نبود..با اون دوتا گالو ی.. کاراوردیلحظه کنترلشو ازدست داده بود .. باالخره طاقت ن

 ی حوالهت مش هی دیکش یکه م یادیبه ارسالن حمله کرد..ارسالن ولم کرد.. آرشام با هر فر یزخم ریکمکش..اونارو ول کرد ..نفس زنان مثل ش

روم  یکه جلو یخشونت بار یبه منظره  هیتا مشت که خورد انگار به خودش اومد..اونم به آرشام حمله کرد.. با گر3کرد.. یصورت ارسالن م

تا  رشامآ از کلشیبود.. ه دهیش و چسب قهیو ارسالن  نینکنم..رفتم جلو ..آرشام افتاده بود رو زم یکار چیکردم..نتونستم بمونم و ه یبود نگاه م

زدم ولش  یارسالن و از پشت گرفتم..داد م ی قهیضرب دست آرشام از صورت خون الود ارسالن مشخص بود..  یدرشت تر بود..ول یحدود

و فحشش  دمیکش یها م وونهید نیبلندش و ع یبلند شد..موها ادشیفر ی..موهاش و تو چنگ گرفتم..صدادی..زورم بهش نرسدمشیکنه..کش

 یم یاهیو لبم و به دندون گرفتم..چشمام داشت س دمنالی درد از.…..آخواریهولم داد..عقب عقب خوردم به د تیو با عصبان دادم..برگشت یم
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که  یتی.. آرشام از موقع دمیچیپ یچرا آرشام دخالت کرد؟.. داشتم از درد به خودم م یآرشام نبود ول یجزو نقشه  نکارایکدوم از ا چهی. …رفت

..ظاهرا پاش بدجور درد گرفت..  نیبراش فراهم کرده بودم استفاده کرد و ارسالن رو با لگد پرتش کرد عقب..افتاد زم نسالار یموها دنیبا کش

 ار،بی طاقت–جلو؟..  ی: خوبم..فقط مواظب خودت باش..چرا اومددمنالی.. دالرام..خوبه؟ حالت–آرشام بدو اومد سمتم..از درد خم شده بودم.. 

اوردم باال..خواستم تو چشماش نگاه کنم که  یکردم انقدر برام سخت باشه.. سرم و به اروم ی..اصال فکرش و نممکن یزود تمومش م یلیخ

جون به  یکه داشتم سرش داد زدم..ب یارسالن منو انداخت رو دوشش..با همون وضع یاز مردا یکیارسالن نذاشت و آرشام و ازم دور کرد..

برداشتم درو  زیو نشست کنارم..خ نیمدل باال.. پرتم کرد تو ماش یمشک نیماش هی..نیسمت ماش بردو من میاون مستق یشونه ش مشت زدم ول

گفت  عینرغول هم نشست و هر دوشون دو طرفم قرار گرفتن.. راننده پشت فرمون بود..ارسالن نفس زنان نشست جلو و سر یکیباز کنم که اون 

در نبودن تا درو ببندن.. تقال  یپس جلو رشدنیارسالن درگ ی..نگهبانا که با نوچه هاافتاده به سرعت را نیباز بود..ماش الیحرکت کنه..در و

و دستاش و به زانو  ستادی..نفس زنان ادیدو نیرو نگاه کردم..آرشام چند قدم دنبال ماش الیو نیعقب ماش ی شهیبرگشتم ازش هیکردم وبا گر

..البته فقط از افتهیواسه ت ب یذارم اتفاق ینم یریبسه ..اگه حرفم و گوش بگ _.. ارسالندمشیند گهیو رفت تو کوچه د دیچیکه پ نیگرفت..ماش

نترس.. و  یچیاز ه ی..تا منو دارزمی..غصه ش و نخور عزست؟ین نهمی تو درد مگه چرا —.. ی.. با هق هق داد زدم: خفه شو عوضانیجانب شا

شرفت که آرامشم و ازم  یب ی..تو و اون عمونمیقبرستون بب ی نهیو س تونه هم یکه نشنوه گفتم: اله یلب جور ریمستانه قهقهه زد..ز

حرف آرشام افتادم و بغضم  ادی..به خاطر همون ضربه بود..دیکش ریو اسم ارشام و اوردم..تو کمرم ت دمی.. و با بغض نالنی..بدبختم کردنیگرفت

 …………کردم انقدر برام سخت باشه..( یو نم کنم..اصال فکرش یزود تمومش م یلیخ ار،بی طاقت–)تر شد..  نیسنگ

پرتم کرد کف سالن..دستام  تیکردم ارسالن با عصبان یکه م تقالهایی خاطر به******************************** 

–خورد..  یمش حالم بهم  افهی..از قدیمبل لم داده بود..با نفرت نگاش کردم..خند یرو انیسرد و لمس کرد..سرم و بلند کردم..شا یکایسرام

.. ارهیکردم بتونه تو رو از چنگ آرشام در ب یگفت، فکر نم نیبه ارسالن افر دیم..با َیلحظه ا نیوقته که منتظر چن یلی..خزمیعز اومدی خوش

د به بع نیخوشگلم؟از ا ساکتی چرا —.. دیکش یدرونش شعله م یزاریب شیهمراه ارسالن قهقهه زد..فقط سکوت کردم..و همون نگاه که آت

ذلت  نیتن به ا رممیو داد زدم: من بم رمی.. نتونستم زبون به دهن بگنهیدونم ارزوت هم ی..میقصرم باش یباش..قرار ملکه  خوشحال

رسن.. با خشم دندوناش و  یبه آرامش م ایدن هیخراب شه رو سرت که با مردن تو انگار  کتیانت لیو وسا کیش یوارایدر و د نیا ی..همه دمینم

 سپردم نگهبانا به–.. اتاق تو ببرش–ار داد..به ارسالن اشاره کرد..بلندم کرد..خواستم دستم و بکشم نذاشت..محکمتر منو گرفت.. هم فش یرو

.. و بلندتر ستیآرشام ن یالیداره خانم کوچولو..مثل و یمحکم یحفاظا نجایا های پنجره–.. دیزل زد تو چشمام و خند انشای.. باشه حواسشون

تو -تو اتاق..درو بست..  میدر بود..رفت هیراه پله  ری..از پله ها نرفت باال..زدیمنو دنبال خودش کش یبا لبخند چندش اور رسالن.اخنده. ریزد ز

 ..یرفتار و کن نیبا من ا یحق ندار

 .………… یکرد ی..اگه اون همه تقال نمیکن یمجبورم م یخوام ول ینم نویا خودمم–

 ..ن؟یخوا یاز جونم م یچ –

شناسم..به عشق  یخودمو خوب م یمن عمو یبشه..ول کتیتونه نزد یبه خاطر حالش نم انیکه شا یشانس اورد یلی..خزمیعز یچی هفعال —

 ..شهیزود سرحال م یلیتو هم که شده خ

 

 ..یندار زتیمه چه یب یکه دست کم از اون عمو یینداره..نه اون..نه تو اقتیچون ل نهیرو نب یوقت رنگ ارامش و سالمت چیکه ه دوارمیام-

 

..من کار به کار ِ عموم ندارم گمیدارم بهت م یچ نیکه بهش اورد گفت: بب یزل زد تو چشمام..چونه م و گرفت تو دستش و با فشار کم ضیغ با

 ..یافتیب گهید یکی ریکه نذارم قبل از من گ یمن تو مهم یخواد چکار کنه ..در حال حاضر برا یکه م
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 .. مخشم لبام و جمع کرد با

 ..یپست یلیخ-

 

 ..بود ی..عصبدیخند

 ..درست نداشته باش یادم ِپست توقع ِ رفتارا هیفکر کن..من پستم..پس از  نطوریتو ا اره–

 ..کردم کیو بار چشمام

 ..؟یخوا یم یتو چ-

 

 ..م و ول کرد..پوزخند زد چونه

 ..با من باش نکهیخوام..فقط ا ینم یادیز زیچ–

 ..!؟یچ یعنی-

 ..میکش یو خط م انیما دور ِ شا یدو..هر واضحه–

 

 ..نفرت نگاش کردم با

کردم..اون  یو م می..وگرنه که من داشتم زندگنیو از من گرفت شیندارم که حاال بخوام دورش و خط بکشم..شماها آسا یمن با اون کفتار کار-

 ..و ازم گرفت زمیهمه چ زتیهمه چ یب یعمو

 

تا  نی..مطمئنا همبستر شدن با من برات زمستیجفتمون زده که االن حال و روزش رو به راه ن ..شانسستیمن مهم ن یبرا انیشا یکارا–

 ..ست؟ین نطوری..ارهیبگ انیو شا تیو هست ییدارا یبه قول خودت همه  یبخوا نکهیکنه تا ا یاسمون فرق م

 

 ..یاز اون اشغال ندار یاز جفتتون متنفرم..تو هم دست کم-

 ..زد پوزخند

 یعرضه نداشت تا وقت یآرشام..آرشام حت یبزدل و ترسو لنگه  هیبه نفعمه تا  نایاز ا شتریب انیباشم مثل شا یکی نکهی..ا؟یدفکر کر یچ–

وقته که تو  یلیحس و خ نیدونستم حس مرد بودن رو تو خودش کشته..آرشام به زن ا کشش نداره..ا یازت استفاده ببره..از اولش م یششیپ

 ..ارهینتونه طاقت ب ییبایهمه ز نیکردم با وجود تو و ا یفکر م ی..ولکردهخودش سرکوب 
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 ..کرد یم ییرو لباش خودنما یبد لبخند

 یکردم داره چه مزخرفات یزده مونده بودم و فکر نم رتیاورد که ح ینفرت جمالتش و نسبت به آرشام به زبون م یمطمئن و از رو یقدر به

 ..دهیم لمیتحو

 نینگاه از طرف ا هیکه چشمشون فقط دنبال  ییکنه..دخترا یم زیاز دخترا رو سوپرا یلیآرشام خ یکارا ستین یدیجد زی..چ؟یکرد تعجب–

 ..کنه یم غیراحت ازشون در یلیاون احمق خ یادم ِ..ول

 

 ..زد تو چشمام زل

ودت..آرشام واقعا کور بوده و تو رو سمت خ یرو بکشون یهر مرد یتون ی..م ییبایهم ز ینکرده؟..بدون دلبر یو کار دهیچشما رو د نیا چطور–

 ..ازش گذشت؟ شهی..مگه منمیب یکه تو وجود ِ تو م ییبایهمه ز نی..ادهیند

 

 ..و گرفت..از حرص پر شدم دستم

 ..یدستتو بکش عوض-

 تیبرام جذاب یرگرفتمت و قصد ندارم ولت کنم..تو به قد شهیهم یبرا یعنی رونیب دمتیآرشام کش یدستت و گرفتم و از تو خونه  یوقت —

 .. ساده فراموشت کنم ِیهم اغوش هیکه نتونم با  یدار

 ..؟یخوامت..چرا عشقم و باور ندار یحرص ادامه داد: بفهم دختر..من واقعا م با

 

 

 .. زدم..با نفرت پوزخند

عشق و به گند  یواژه  یپرون یمکه  ییبا چرت و پرتا نیاز ا شتریو ب ریاسمش عشقه؟..خفه خون بگ نی..ا؟یهه..عشق؟!..کدوم عشق لعنت –

 ..نکش

 

 ..عقب دیحرص ولم کرد..کش با

و  تشیمالک یروز آرشام ادعا هیکه  ینمونده ..دالرام یبرات باق یراه فرار چی..هیکه باور کن ی..مجبوریکن یکنم..باالخره باور م یم تیحال–

تقال  شتریب ی..هر چ ِریارسالن اس یپنجه ها نیاغوش من بروز عنوان معشوقه رو به خودش گرفته بود االن تو  هیکه  یکرد..کس یم

 ..یشیتو اغوشم غرق م شتری..بیکن

 

 ..شد لیکه به قهقهه تبد ی..خنده ادیخند سرخوش
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 ..دادم لشیتحو یبود که از سر ناچار یجواب من بهش تنها سکوت تلخ و

 ..نجامیا نمیهم یرفتم..برا یم شیحساب شده پ دیبا

 

 ....رد لبخند هنوز رو لباش بودستادیکه دم در ا رونیست از اتاق بره بگرد کرد..خوا عقب

فرستم  یتا بتونم حرفام و بدون مزاحم بهت بزنم..م نجای..اوردمت استین یخبر نمی..از دوربستیاتاقت ن نجایراحت ا التیخ یراست —

 ی..درسته که از دخترایم..به نفعته هر چه زودتر رام آغوشم بشو اعالم کرد میوقته امادگ یلیخوشگلم..من که خ شهیداره شروع م یدنبالت..باز

 ..هستم یمن ادم احساسات ی..ولادیم مسرکش خوش

 

 ..سرمست بود یارومتر ول یکم نباریو چشمک زد..ا دیخند

 ..تو چشمام ختمینفرت تو وجودم داشتم ر یمنقبض شده زل زده بودم بهش .. هر چ یو فک زیت یمدت با نگاه تموم

 ..دهیو داره با مهارت خودش و کور جلوه م نهیب یم دمی..شادید یاون نم یول

 ..کنم ینفرت باز م نیا یتک تکتون و به رو یمن چشما یول

 

**************************** 

 «آرشام»

 

 ..ستادیاز بچه ها مسلح جلوم ا یکیبسته شدن در  یآپارتمان و باز کردم..از صدا در

 ..همه حاضرن؟ –

 ..قربان..تواتاقن بله–

 

 ..بلند شدن..با دست اشاره کردم..به حالت قبل برگشتن تورهایاز پشت مان دنمیباز کردم..بچه ها با د درو

 

 ..کینزد ادیاشاره کردم ب وانیک به

 ..دن؟یرس یک –

 ..شهیم یساعت مین —

 ..تحت کنترله؟ زیهمه چ-
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 ..نهک دایتا شنود و پ میصبر کن دی..فقط باستین یمشکل اره–

 

 ..انیشا یالیو یواحد و انتخاب کردم..درست رو به رو نیسمت پنجره..از قصد ا رفتم

که بخواد  یاورد تا وقت یرو که به خونه ش م یهر دختر انیبرنش..بار اولم نبود..شا یدونستم کدوم اتاق م یاز قبل انجام شده بود..م کارها

 ..داشت یاتاق مخصوص نگه م هیباهاش باشه اون و تو 

 

 ..کردن یم میراحت خودشون رو تسل یلیشد و خ یسست م تشونیثیاراده و ح یادم نیهمچ هی ِیپوچ و توخال یکه با وعده ها ییدخترا

در انتظار دالرام ِ..مخصوصا با  یدونستم چ یبودم..م انیشا ینیچن نیا یها یمواقع شاهد کثافتکار شتری..بادیبال به سر دالرام ب نیذارم ا ینم

 ..حرفا بود نیاز ا شتریب سکشیارسالن روجود 

 ..شناخت نقطه ضعفشون دستم بود نیهم یشناختم..از رو یشرفا رو م یاون ب یدو هر

 

 

 ..قهوه؟–

 ..بود..سرم و تکون دادم و فنجون قهوه رو از دستش گرفتم وانیک

 ..دوختم الیکردم نگاهم و به و یتلخش و دوست داشتم..در همون حال که مزه ش م ی مزه

 

 ..و قرارو ازت گرفته؟ اروم–

 ..!منظور؟-

 ..شناسم یهمه مدت رنگ نگاهت و م نیبعد از ا گهیکنم..د ی..سالهاست که دارم باهات کار مگمیدارم م یچ یدون یخوب م خودت–

 

 ....با اخم نگاش کردمبرگشتم

 ..یدار دیواسه گفتنش ترد یول یبگ یخوا یکه م یحرفت و بزن..همون وانیک —

 

 ....قهوه ش رو مزه کرد..سر تکون داددیخند

 ..یخوبه..خوشم اومد پس معلومه منو خوب شناخت نه–
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 ..زدم پوزخند

 ..تجربه یبذار پا-

 ..دختر اون………شهینم نمیاز ا ریغ–

 ..دالرام-

 

 ..چشم نگام کرد ی..از گوشه دیخند

 ..؟ ِیگاهیخودشه..تو چه جا اره–

 ..داشته باشه یخاص گاههیجا ستیقرار ن-

..حاال یقبول نکرد یدادم ول شنهادیچند بار خودم بهت پ ی..حتیریدختر کمک بگ هیاز  دمیبار ند کیهمه سال که باهات کار کردم  نیا —

 ..ه؟یدختر ک نیشده؟..ا یچ

 

 ....فقط کارت و بکنومدهیبه تو ن شیفضول-

 ..خنده سر تکون داد با

 ..خودش..فقط یکه سر جا اون–

 ..؟یاز چ یبگ یخوا یهنوزم نم ی..ولیکن یفرار م یداد: آرشام دار کردم..ادامه نگاهش

 

 ..شدم رهیخ انیشا یالیدادم..به و رونیب قیو عم نفسم

 ..فکر کن از گذشته تو–

 ..؟یرو تو گذشته جا گذاشت یچ-

 ..نذاشتم..رهاش کردم جا–

 ..یکه هست..گمش کرد یکنم هر چ یمن حس م یول–

 ..اشاره کرد انیشا یالیو به

مسائل دخالت  نجوریتو ا-خب بابا من طرف تو َم..  یلخی –باال برد..  می؟.. اخمام جمع شد..دستاش و به حالت تسل نهیت هم گمشده–

 یسالش و صادقانه باهات همکار 7من  یحرفه شد نیساله وارد ا 10..اگه تو ستمیر که نکا تازه–.. دی.. خنده؟یکه عواقبش چ یدون ینکن..م

طرفم و شناختم که تونستم باهاش همکار  ولی–کردن..  انتیبهم خ ایلیمدت خ نیحساب موندم..تو ا نیرو هم-.. ستین یزیکردم..کم چ

..اون میلحظه ازشون غافل بش هی یبرا یحت دنبای –شدم..  رهیخ الیسالمه.. باز به و 12خوراکه  نایو هک ِ دورب کروفنیبشم..نصب شنود و م
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 اره–.. ینیهم بب نویا ستیواسه تنوع بد ن-همه مهم شده؟..  نیدختر برات ا هیتا حاال اعتماد کردن  کی از — دختر به من اعتماد کرده..

سرم و تکون دادم..لبخند  یفرق داره درسته؟.. نگاش کردم..بعد از مکث کوتاه هیبرات با بق.…ستیهمه سال..واقعا هم بد ن نای از بعد تنوع..خب

همه سال تونسته  نیبودم که بعد از ا دهیتو کارهاش د یتو رفتارش و صداقت یتیمیبرام فرق داشت..صم هیبق اب وانیلباش پررنگ شد.. ک یرو

با  ینداشت..ول یدل خوش انی..از شامیدید یم تایتو مامور گرویهمد شتریسرش شلوغ بود..ب شهیبود اعتمادم و نسبت به خودش جلب کنه.. هم

فرق داره..  هیدختر با بق نای..بود درست حدسم پس–بود.. انگشت اشاره ش و تو هوا تکون داد..  یاهوشب کرد..فرد فوق العاده یم یمن همکار

.. شدی عاشق–به خودش مشغول کرده..  شیوقت پ یلیتفاوتش ِ که ذهنم و از خ نیهم دیو شا-دادم..  هی..به پنجره تکدمیکش قینفس عم

.. سکوت یقبولش کن یخوا ی..فقط نمشیشناس می–شناسمش..  یکنم نم می حس.…عشق: کردم زمزمه و..……عشق؟-پوزخند زدم.. 

 یبیحال عج هیبرد،  یبود گفتم: امشب که ارسالن داشت اون و با خودش م الیبه و میکه نگام مستق یکردم..بعد از چند لحظه در حال

 یکردم..ول یطبق نقشه عمل م دیکردم..با یم کارو نیهم دی..خواستم جلو نرم..بادمید ی..تقال کرد..همه رو مدیکش غیکه ج یداشتم..وقت

 دهیشدم..دالرام ترس زیعمد رفتم جلو..با اون حرومزاده گالو یقصد..از رو ینرفت.. خواستم نذارم..از رو شیپ دیاونطور که با زینکردم..همه چ

کردم مثل  یهمه برام سخت باشه..فکر م نیتونه ا یاتفاق م نیدونستم ا یکنم..نم ی..بهش گفتم تمومش مدمیبود..اشک و تو چشماش د

 یول یبازم باور نکن دیدونم..شا نمی –.. یزن یدختر حرف م هیاز  ینطوریکه ا یتو هست نیا شهنمی باورم–نشد..  یول.…دمیادامه ش م شهیهم

 –.. ر؟یتو دهن ش شیبفرست یدوجود چطور حاضر ش نای با–اثباتش بودم..  یهمه مدت در پ نیخودمم اعتراف نکردم..ا شیپ یرو حت نایا

برد..ممکن بود جون  ینم ییشد..اون وقت بدون کمک من راه به جا یکردم خودش دست به کار م یبا فکر و نقشه نم نکاروای من اگه چون

فکر راه و  و.ت.ارمبی دست به و مدارک اون خودم داشتم قصد قبلش –کارا به خاطر دالرام ِ ؟..  نیا ی همه پس–خودش و به خطر بندازه.. 

ما به  یهر دو ینجوری..اادیدختر از پسش بر م نیبهم فهموند ا دمیکه تو چشماش د یدالرام هم قصد انتقام داره..نفرت دمیچاهش بودم که فهم

 دونستم ی ..م ِیدنده و لجباز هیگرفت..اونم با کمک من و تحت نظر من..دختر ِ  ی..دالرام انتقامش و ممیدیرس یم میخواست یاونچه که م

تونم بگم نه..  نمی –.. ؟یمونپشی —االن..  یاون موقع اره..ول-.. یفکرو کرد نبهتری نظرم به–کنه..  یو کارخودش و م نهیش یساکت نم

 زمیتو دلمو بر یداشتم که حرفا ازی..ندیشد که خود به خود برات گفتم..شا یدونم چ ینم یحرفا رو بهت بزنم..ول نای نخواستم –.. دیخند

..شک ندارم ذهنت و بدجور به خودش یبردنش برام گفت یداشتن م یکه وقت حالی اون از —که بهت دارم..بهم ثابت شده..  ی..اعتمادرونیب

خوام.. خواستم فراموشش کنم ..اما نشد.. خواستم از  یم یدونم چ ی.. سکوت کردم..نمیستیآرشام سابق ن گهیکنم د یمشغول کرده..حس م

برام فرق  هیخودش کرد.. با بق ریاول ذهنم و درگ داریاز همون اول..از همون د دینتونستم.. کم کم برام مهم شد..شا مازخودم دورش کنم..ب

شد؟..  یحاال چ ی..ولرمشی.. خواستم تحت کنترل بگندازهیپروا منو با کاراش به فکر م یدختر گستاخ و ب نیداشت..همون موقع هم گفتم ا

خودم  شیکردم پ دایخوام کارم و به اتمام برسونم..حاال که جراتش و پ یروز انداخته.. االن مصمم تر از سابق م نیا هب دالرام ِ که منو نیحاال ا

ادم رو از اهدافش دور کنه و  هیباشه که  یقو یتونه به قدر یحس م نیا یعنی.. یطیتونم ازش بگذرم.. مراقبشم..تو هر شرا یاعتراف کنم نم

که من دارم..  یبذارم؟..عشق؟؟!!.. برام اسون نبود..راحت قبولش نکردم..با گذشته ا یبدونه؟.. اسمشو چ زیناچ ماشچش یرو جلو یمرگ و زندگ

سپرم..  یو به زمان م زی.. زمان.. همه چام؟یحس کنار ب نیتونم با ا یدادم.. واقعا م لیخودم تشک یکه در حال حاضر برا یبا زندگ

 نیبه موهات داشته باش..ا شهیتو ظرف مخصوص هست..قرمز رنگه..اونو هم زیمو رو م ی رهیگ هی –************************* 

که  یزیاماده ست..طبق همون چ زیتا ارتباط برقرار بشه..همه چ ی پشتش و لمس کن ِی..کافاریوقت از گوشات در ن چیگوشواره ها رو هم ه

 نیگفت تو اتاق دورب یزنم..ارسالن م یاومدم دارم باهات حرف م ییدستشو ی هونآرشام..به به زنیت یلیخ نایا ولی باشه —گفتم عمل کن.. 

اعتماد  یکه بهت گفتم بتون یزی..اگه طبق اون چیکن یتو اتاق کار ستینباش..الزم ن یزیدونم..تو نگران چ یرو م نایا یهمه -کار گذاشتن.. 

زنه.. سکوت کردم..چند  یبهم م ییچه حرفا یدون یکنه..نم یرفتار م شمواون اشغال بدتر از ع ولی —دستت بازتر ِ..  یارسالن و جلب کن

شناسم..فقط  یخوب م یلی..ارسالن و خیگیم یدار یدونم چ یدونم دالرام..م یم-لحظه چشمام و بستم و باز کردم..خودت و کنترل کن.. 

 ای ییبرو تو دستشو یباهام حرف بزن یقت خواست..هر وستیاز دستش ساخته ن یکار ینجوریکه گفتم و بکن..مطمئن باش ا یهمون کار

فکرش و  وای —از هم باز بشه..  یاخمام به نرم یشدم..که باعث شد گره  یجور هی..دمیخنده ش و شن ینداره.. صدا نیحموم..اونجاها دورب

تمام مدت  الیو ی گهید یتو بخشا ونما توراشونیمان تیرو یکار بذارن..مخصوصا حموم..فک کنم نگهبانا به جا نیبکن اونجاها هم بخوان دورب
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بنده.. و  یاب گرم و نم ریش گهی..اونوقت درهیو بگ دشید یبخار جلو ارهی..فقط شانس برهیگ یکه داره دوش م یبدن به حموم و اون بدبخت ریگ

 بسه –داد..  ینشون نم نویا صدام یلبام نشست..ول یبه رو یتو اتاق نبود..ناخواسته لبخند کمرنگ ی..کسدیچیخنده ش تو گوشم پ یصدا

 —.. ادماش مثل درست –.. بهیغر بیعج زشیهمه چ نجای دو تا در داره..ا ِییدستشو نای نه —شنون..  یوقت صدات و م هی..دختر

 مراقب خودت باش.. مکث کرد..صداش نرم تو گوشم شتربی.…مرتب با من در تماس باش..در ضمن-ترسم شک کنن..  می..برم من خب..اوهوم

کنم  یدختر حس م نیهر چند کوتاه از جانب ا یجمله  نیا دنیدلم تنگ شده.. چرا با شن ولی.…نه ایو بگم  نیا دیدونم با نمی –.. دیچیپ

آرشام تو هم مواظب خودت باش.. لب باز -برو..  گهدی دالرام–. …آرشام-.. ه؟یاز سر چ یسکوت لعنت نیضربان قلبم از نظم خودش خارج شده؟..ا

.. دیکش ریو از رو گوشم برداشتم..تو سرم ت یگوش عی.. ارتباط و قطع کرده بود..سر دیچیتو گوشم پ یسوت ممتد یبگم که صدا یزیتا چکردم 

 یم یمشخص نبود..ول ادیز الیاتاق و نی.. رفتم پشت پنجره..از ادمیافتادم..کالفه تو موهام دست کش ادشیچشمام و بستم و باز کردم..باز 

!.. چرا منو از خودم دور ؟ی!.. چرا موندم؟یتو زندگ یتو دختر؟!.. چرا اومد یخوا یاز جون من م چی —دادم..  هیتک واری..به دمشنیتونستم بب

!.. ؟یکرد رونی!.. چرا سرما رو از وجودم ب؟یآرشام و نرم کرد ی!.. چرا قلب سنگ؟یو هدفم و ازم گرفت ی!.. چرا با حضورت ذهنم و پرکرد؟یکرد

 …دارد ادامه. ………!؟اومدی چرا. ……!.. دالرام؟یتلخ و سوزناک آرشام قدم گذاشت یکه به زندگ دش اصال چطور

 «دالرام»

 

 ..کیبزرگ و ش بایاتاق تقر هی..گهیاتاق د هیتو  اوردنم

 یتو یرنگ بند نیهم و بنفش..و از دیسف یرنگ ها بیاز ترک یساده ا ی.. روتخت یفانتز یتخت دو نفره با طراح هی..دیتماما سف واراید رنگ

 ..پرده ها هم به کار رفته بود

کنار تخت ..رنگ  یعسل زیبود و دو تا م زونیبنفش که از سقف او یلوستر فانتز هی..دی..دو تا کمد کنارهم به رنگ سفکیکوچ شیآرا زیم هی

 ..کی..ساده و شیجالب بیکه روشون بودن به رنگ بنفش کمرنگ بود..عجب ترک ییاباژورها

 

 نیساده تک نگ یگوشواره  هیکنم.. داشیتونم پ یم شیآرا زیم یجفت گوشواره نصب شده و تو کشو هیقبال بهم گفته بود که شنود به  آرشام

 ..جاساز شده بود یخیم نینگ هی ریز یکیکه پشتش درست رو قسمت قفل دستگاه کوچ

 ..نم..حس گر داشتبود لمسش ک یتونستم باهاش ارتباط برقرار کنم..فقط کاف یاون م قیطر از

 

ِ  ییزایچ نیهمچ هی ای ابیبزنم به موهام..انگار گفته بود رد دیمو به رنگ قرمز که هر وقت آرشام بهم گفت با ی رهیگ هی و  .. 

 

ل داشتن به دستوراتش عم نجایآرشام ا یردستایز میزد یبا ارسالن و دلربا سر و کله م میداشت شیما تو ک یگفت..وقت یراست م نکهیا مثل

 ..کردن یم

 

چه  دنیفهم ی..چون سه سوت مارمیو شنود ب ابیتونستم با خودم رد یآرشام اورد قاعدتا نم یمنو از خونه  ی..ارسالن وقتیفکر بکر عجب

 ..خبره
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 ..کنه شک یکس نکهیکنم..بدون ا یرو خودم نصب م انیشا یالیدستگاه ها رو از تو و نیا نکهی..و هم امیعمل کرد یعیهم طب ینجوریا یول

 

مارمولک هر  انیشا نی..از اکیفخار و ش یگرفته تا لباسا وراالتیواسه دخترا فراهمه..از ز یلیبهم گفته بود تو اون اتاق همه جور وسا آرشام

 ..ادیبر م یکار

 

اتاق مخصوص، پرتش کردم  از نوچه هاشو صدا بزنه و منو ببره تو یکیارسالن منو انداخت تو اتاق و رفت تا  یبود..وقت بمیدفترچه تو ج اون

 ..که تو اتاق بود ی تخت ِریز

 

 یهم خشن بود سر تا پام و بازرس یلیزن که خ هیاتاق  نیاوردنم تو ا یفهمه..وقت ینم یدونستم کس یپس م ستین نیبود تو اتاق دورب گفته

 ..نجایکرد..بعدشم ولم کردن ا

 

 ..شمین وقت رسما بدبخت م..اویدست کس افتهیاون دفترچه رو بردارم..ممکنه ب دیبا

 ..شهیم یمعلومه چ گهیادما..د نیاز ا یکیدست  افتهیآرشام..ب ی دفترچه

 

 هیکرد که با  یعمل م یقو یتوسط شنود تونستم با آرشام حرف بزنم..دستگاه شنود به قدر یی..تو دستشورونیبردنم ب ،ییدستشو یبهونه  به

 ..تونستم باهاشون حرف بزنم یپچ پچ ساده هم م

 ..رو قبال آرشام برام گفته بود نایا

 

کنم ..چند تا گوشواره اونجا بود  دایکشوها رو بگردم..و مثال گوشواره رو پ یکنجکاو یکردم از رو یکار گذاشته بودن سع نیتو اتاقم دورب چون

 ..ختمندایاونا رو به شک م دی..نباادیخوشم ب نیو امتحان کنم و مثال از ا کشونیبه  کیکه مجبور شدم 

 

حاال..مجبورم  ینداشت ول یارشام برام مسئله ا شیدادن..تا قبل از اون پ یبهم نم یاجازه ا نیهمچ نجاینبود..ا یهم خبر یشال و روسر از

 ..امیکوتاه ب

 

 دنیور شنبه حرف ز گهینه..من د یکردم ول یشکل ممکن برخورد م نیبه بدتر دیعادت نداشت شا نجورمسائلیبودم که به ا یدختر هی اگه

 ..عادت کردم

 ..برده م عادت کردم هی دمیفهم یوقت از

 ..بگم چشم دیگفت با یهر چ یباور برسم که هر ک نیدختر تنهام تونستم به ا هیکه درک کردم  یوقت از
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 ..مجبور شده باشم نکهینگفتم..مگه ا نوینگفتم..به هر کس ا یول

 

 ..امیبور بودم..حاال هم به خاطر انتقام مجبورم کوتاه بمج یمنصور یجلو یاومدم..ول یآرشام کوتاه نم یجلو

 ..اجبار

 ....اجبــار

 ..باز هم اجبـــــار و

 ..دمیدارم ادامه ش م یاجبار ساخته شده و من با سرکش ی هیمن بر پا یزندگ ی همه

 

 

 ..دوم..جلب اعتماد ارسالن یبود و حاال مرحله  نجایاول اومدنم به ا یکردم..مرحله  یاجرا م دیدوم نقشه رو با ی مرحله

 

 ..داد یاز خودش نشون م یحرکت هی دیتونستم درستش کنم اما..اونم با ینبود..با حرف م یاسون نیبه هم یول

 

 ..نشم کشیاز حد نزد ادیبهم گوشزد کرده بود ز آرشام

 ..به در کنه دونیرو از م انیاگه بتونم اعتمادشو جلب کنم ارسالن حاضره شا یول

 ..شهیکردن ما هم فراهم م یتو گود نباشه..جا واسه باز انیکه شا یزمان و

 ..امی..خدا کنه بتونم از پسش بر بهیسخت یمرحله  پس

 

 

 ..آرشام هنوز تو گوشمه یدادم..صدا هیتخت چمباتمه زدم..چونه مو به زانوم تک رو

 ..زد یجور احساس تو صداش موج م هی.زد..اروم بود. یهم حرف نم یبهم گفت مراقب خودم باشم..خشک نبود..رسم یوقت

 

 ..نشست رو لبام یکمرنگ لبخند

 ..باور کنم؟ یعنی

 ..شه؟یم یعنی

 ..و من آرشام
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 ..آه

 ..نشه ایبرام رو ایخدا

 ..داشته باشه قتیحق

 ..........شه؟یم یمال من بشه..خب مگه چ آرشام

 

 

 ..رفت ینم نییرس کوفتم بود از گلوم پاهمه است نیهم بهم ندادن..به درک..با ا یزینخورده بودم..چ شام

 ..رونیرفتم ب یم دیمستقلم نداشت..حتما با ییحموم و دستشو هی یاتاق حت نیا

 

 

 ..کردم یفکر م زی..تو فکر بودم..به همه چدمیتخت درازکش رو

 ..آرشام به

 ..خواد طول بکشه یچقدر م ستیکه معلوم ن ییجدا نیا به

 ..اروم وقرارو ازم گرفته که یکه تو دلمه..هراس یترس به

 ..مشترکمون ی نقشه

 ..کردن یکه اونا رو مخف یآرشام و محل مدارک

 ..تر شده یکنم در من قو یحس م نجایاوردنم ا یکه از وقت یحس انتقام و

 

 ..دمینشون نم یترسم ول یم نکهیا با

 ..خودمو اماده کردم یکنم ول ینیب شیتونم چند لحظه بعدمو پ ینم نکهیا با

 ..زیاجباره..همه چ ی هیبر پا نجایا زیچ مهه

 

 یاومدم جلو..نم یکرد بازم م یاگه آرشام کمکم نم ی..حتنجامیرذل که دست خودمه..خودم خواستم که حاال ا یادما نیگرفتن انتقام از ا فقط

 ..یشد ول یجونم تموم م متیاون موقع به ق دی..شایدونم چجور

 ..رها نکردم..تا تهش رفتم مهیه نراحت بود که هدفم و نصف المیخ باز

************************** 
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 ..اومد یمن بود خواب به چشماش نم یهم جا یا گهیهر کس د یلیبرد..خداوک ینم خوابم

 ..دست من نبود دشیکل یقفل بود ول در

 ..ترسم یشب م از

 ..سکوت هراس دارم نیازا

 ..ییتنها از

 .. ..آرشامرو هم از دست بدم هیاون سا نکهیا از

 ..باهامه..مراقبمه هیمثل سا گفت

 ..ستیترسم..دست خودم ن یم

 ..ستین یکاش دست خودم بود و روش کنترل داشتم ..ول یا

 

 ..تکون خورد رهیدستگ

 ....بستمشونرونیکم مونده بود از حدقه بزنه ب چشمام

 ..قفل ضربان قلبمو باال برد یتو دیچرخش کل یصدا

 ..بست خیباز شدن در..تنم  یصدا

 

 ..پتو رو تو مشت سردم فشردم..و در بسته شد ی گوشه

 ..تنهام نذار ایخودمو به تو سپردم..خدا ایخدا

 

 ..سرم بود..بدون مکث با سر انگشت پشت گوشواره رو محکم لمس کردم..آرشام ریاز دستام ز یکی

 

************************** 

 «آرشام»

 

 ..قربان دستگاه شنود روشن شد --

 ..ستادمیا توریتعجب از پنجره فاصله گرفتم..پشت مان اب

 ..صدا رو واضح تر کن-
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 ..چشم قربان--

 

 ..بود ی..حالت صورتش کامال جدستادیکنارم ا وانیک

 ..اخمام جمع شد انیشا یصدا دنیشن با

 

 ..نمیخوشگلت و بب ی..بذار چشمایستیدونم که خواب ن یم --

 ..مکث کوتاه هی

 ..داد زل زده بودم یم شیپخش شده از دستگاه شنود رو نما یاز امواج صدا یکه نوار رتویطاقت به مان یب

 

 ..هراسان دالرام یصدا

 ..دست من بچه ها صدا رو بلندتر کردن ی..با اشاره توریشدم سمت مان خم

 

 ..یدستتو به من نزن عوض -

 ..نجایاوردمت ا نمیهم یخوام..برا ی..دالرام من تو رو مزم؟یچرا عز --

 ..کشم یخراب شده..دستت بهم بخوره خودمو م نیتو ا ومدمیخودم ن لیمن به م -

 ........انیبلند شا یخنده  یدستم؟.......و صدا --

به بعد فقط  نیآغوش از ا نیتو من باشم..ا یشگی..قراره مالک همیو شروع کن دیجد یزندگ هی..تو قراره تو آغوش من زدلمیعز چیدستم که ه --

 ..بفهم نویتو ِ دختر..ا نیوجود نازنخواهانه 

 

 

 ..فاصله گرفتم توریدالرام بغض داشت..کالفه از مان یصدا

 ..ولم کن....تو رو خدا بکش کنار..به من دست نزن..نکن گمی....دستمو ول کن..بهت میخفه شو روان -

 

 ..بازوم و گرفت وانی..کدمیکوب واریبه د یبردم سمت پنجره .. مشت محکم هجوم

 .. رشام آروم باشآ--
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 یول دیلرز یبلند یبا صدا شهی..شدمیپنجره کوب ی شهیکه زدم مشت دوم رو به ش یهام و از سر خشم تو موهام فرو بردم..با داد پنجه

 ..نشکست

 ..کنه؟ یداره چکار م ی..اون عوضوانیتونــم .. بفهم ک ینم -

 

 ..میبرگرد میکه رفت رو یراه میتون ی..نممیشروع کرد گهیما د یدونم..ول یم --

 ..زد ی..مستانه قهقهه مدمیو شن انیشا یصدا

تو اغوشم  یخوام وقت ی..نمشمیکامال سرپا م ندهیدو روز ا ،یکیندارم..فعال فقط دستتو گرفتم..تا  تی.. فعال که کارزم؟یعز یترس یم یاز چ --

روزهم  2 نیمدت صبر کردم ا نهمهیکنم..ا یتو..پس صبر مخوام تمومش ل*ذ*ت باشه..ل*ذ*ت از وجود  یرو حس کنم..م یدرد رمتیگ یم

 ..یلی..خیبا ارزش یلیدختر..برام خ یدار یگاهیتو قلبم چه جا یوند یروش..نم

 

دور و برت و پر کرده  یهمه سوگل نی سگ تو که ا ِریرو خودم داشته باشم داد زدم: د ِ آخه الشخــور.... پ یکنترل نکهیپشت پنجره بدون ا از

 ..دختر؟ نیبه ا یداد یریچه گ گهید

 

 ..آرشام _ وانیک

خودش راه  یکه برا یه* و* س  شی..اون کفتار داره تو آت؟یآرشام آرشام راه انداخت یه هی..چــــه؟یو تو صورتش داد زدم: چ برگشتم

 ..کشه یم شیسوزه..داره دالرام و هم با خودش به ات یانداخته م

 ..دمیدست کش ..به صورتمدمیدور خودم چرخ کالفه

 ..نی..حاال ببشونمیذارم..همه کسِش ُو به عزاش م یمن نم یول -

 

 ..عاقبتش معلومه انی..شامیینجایا نیهم یما هم برا --

 ..سادمیکه زدم، پاشم وا هیگفتم..حرف یک نیذارم..حاال بب یسازم..زنده ش نم یخودم کارشو م -

 ی..مگه نم؟یباش یباز نیا یشروع کننده  یتونست یپس با چه جرات یختیهمه بهم ر نیا یدیکوتاه از اون و دالرام شن یمکالمه  هیتو  --

 ..در انتظارشه؟ یچ یدونست

 

 ..ینیب یکه م ینیا شهیحالم م رمیکه قرار بگ طشیدونستم تو شرا ینم یدونستم..ول ی..واسه من موعظه نکن..اره موانیبسه ک-

 ..ی..تا حاال تجربه ش نکردیحق دار --

 

 ..دادم هیو به مچ دستم تک میشونیو رو چارچوب پنجره گذاشتم .. پ تمدس
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 ..شد؟ ینجوریتونه انقدر سخت باشه..اخه چرا ا یدونستم م ینم -

 ..شد؟ یم دینبا--

 ..یول رمینه..از همون اول که حسش کردم خواستم جلوشو بگ -

 ..ینتونست --

 

 ..دمیرو تو چشماش د یشگیکردم..اون غم هم نگاهش

 ..نگاه کردم انیشا یالیپشت پنجره به و از

 

 ..؟یافتیم ادشیهنوزم  -

 ..داد رونیب قیعم نفسشو

 ..وقت فراموشش نکردم چیه --

 ..ارزه؟ یم دنشیهمه عذاب کش نیبه ا -

 

که  ی..کس؟یفراموشش کن یتونست ی..م؟یچ یگفت: تو بود یلحظه سکوت کرد ..نگاهش و تو چشمام دوخت و با لحن خاص چند

اون لحظه محکم  یکه تو شهیم نیاشکاش واسه اروم کردنش تنها ارزوت ا دنیکه با د ی..کسیدیجون م شیناراحت دنیکه با د ی..کسیشقشعا

 ...........ه؟یاشکا از چ نیتو..با وجود من پس ا شی..پنجامیمن ا یگوشش زمزمه کن ریو ز شیریتو بغلت بگ

 

 ..شد یم دهینم اشک تو چشماش د یراحت به

 ..و نگاه کردم رونینشست رو لبام..از پنجره ب یکج خندلب

 ..کردم یحرفات مسخره ت م نیا دنیبود که با شن یروز هی -

 

 ..لبخند زد تلخ

 ..؟ی..هنوزم رو حرفت هستارهیمرد و به زانو در ب هینداره که  نویارزش ا یدختر چیه یگفت ی..مادمهیاره  --

 

 ..بهش تنها سکوت بود جوابم

 ..گفتم یم ایش چبه ادمهی
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 ..ستمین یمن ادم احساسات اما

 ..دهیزبونم نچرخ یرو یحرف عاشقانه ا چیباشم..تا به االن ه وانیتونم مثل ک ینم من

 ..نشده یدختر چیه بینص یچشما نگاه پراحساس نیا از

 ..!و ابراز احساسات؟ آرشام

 ..هست یدونم چ ینم اصال

 ..شناسمش ینم

 ..دمیند چون

 ..نمیکه بب نخواستم چون

 ..شده؟ یچ حاال

 ..داد ؟ رییو تغ میزندگ ریراحت اومد جلو و مس یلیدختر خ هی

 ..دل چکار کرد؟ نیا با

 ..داشتم از جنس سنگ ِ ؟ مانیا شهیکه هم یدل

 ..رو در خودش نداشت ییسرما چیکه سرد بود..حاال نسبت به اون دختر..ه ینگاه

 

 .. نگاه سرد و بندازم نیم اتون یکه بخوام م یکردم به هر کس یم حس

 ..دختر نیدر برابر ا اما

 ..دمیو از دست م توانم

********************** 

 «دالرام»

 

 ..دمیلرز یبه خودم م دی..مثل بفشی..اون نگاه کثانیشا یتا صبح پلک رو هم نذاشتم..حرفا شبید

 

 ..از اتاق بود رونیدادم که اونم ب یجام متو حموم ان دیبا نکارویبلوز عوض کنم..ا هیکردم تو اتاق  ینم جرات

 ..نظر خودشون باشه ریز زیاتاق و برام در نظر گرفته بودن که همه چ نیاز قصد ا ایعوض

 ..بکنم..تنها راه حلش هم ارسالن بود یفکر هیزودتر  دیباشم..با یزندون نجایا ینجوریتونستم هم ینم
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 ....پس نتونستمدنیشن ینبود..اونا صدامون و م تشیموقع یرف بزنه ولآرشام خواست باهام ح انیبعد از رفتن شا شبید

 ..کرد یکه جذبش و صد چندان م ییاون اخما یلحظه نگاه کردنش..حت هی یبراش تنگ شده بود..برا دلم

 ..آرشام یوا

 ..دارم اجیکه االن چقدر بهت احت یدون ینم

 ..یکرد یو ارومم م یکاش بود یا

 

 ..رامشون هم نشده بودم یکردم..ول ینم یلجباز گهی..د نییقلچماق منو واسه صرف صبحونه برد پا هیلباس  ضیاز تعو بعد

 

که دفترچه رو انداخته بودم  یموند..همون یم رهیبه در اون اتاق خ ینگام هر از گاه نیمو با اخم و تخم خوردم..تو سالن بودم واسه هم صبحونه

 ..تختش ریز

 ..بکنم یتونم کار یالص نشم نممزاحما خ نیاز شر ا یوقت تا

 

 یتونم دائما شنود و روشن بذارم..ول یگردن کلفتا ازم دور بشن م نیا یبشه..وقت دایارسالن پ یسر و کله  دیدادم تا شا یداشتم لفتش م مرتب

 ..شک کنن دمیترس یتا اون موقع م

 

 ..کنه یبه حرفش عمل م انیو شا شهیم یروزم ط2 نیداره..وگرنه ا یبه ارسالن بستگ زیهمه چ ایخدا

 

 ..بشه نشد داشیارسالن پ دینشستم و مثال با فنجونم ور رفتم تا شا یچ هر

 ..دمیسرخوش ارسالن و از پشت سر شن یاومد سمتم که صدا ارویاخم بلند شدم و اون  با

 

 ..و نامحسوس اوردمش باال و پشت گوشواره رو لمس کردم دمیو اروم به گردنم کش دستم

 ..ری..خانم خانما..صبح بخنجاستیا یک نیبه به بب _ ارسالن

 

 ..گفتم ریلب بهش صبح بخ رینگاش کردم و ز ی..با اخم کمرنگستادی..در عوض اون جلوم ابرنگشتم

 ..عقب دمینرم خودمو کش یلیخ یراهم و کج کنم برم که بازوم و گرفت..جلوشو نگرفتم..ول خواستم

 

 ..تکون داد و ازمون دور شداون مرد اشاه کرد بره..اونم سر  به
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 ..ن؟یدیم یبانو..افتخار همراه دییاشاره کرد..با لبخند گفت: بفرما الیاز و رونیبا دست به ب ارسالن

 ..!کجا ؟-

 ..میزن ینترس..فقط تو باغ قدم م ستین یخاص یجا --

 

 ..فرصت بود....دالرام از دستش نده نیبهتر

 ..ر شدتکون دادم..لبخند رو لباش پررنگ ت سرمو

 

 ..به شونه ش قدم برداشتم شونه

خوش دوخت  یروشن و شلوار پارچه ا یقهوه ا ی زهییبلوز پا هی..ارسالن هم رهیت یاب نیتنم بود با شلوار ج ییمویبلند ل نیاست کیتون هی

 ..یمشک

 ..دیدرخش ینور افتاب م ریسبزش ز یرها بودن..چشما شیپهن وعضالن یبلندش ازادانه رو شونه ها یموها

 

 ..بود سادهیدور تا دور باغ نگهبان وا ینباشه ول یخبر رونیکردم ب یم فکر

 ..همه محافظ دور خودش جمع کنه نیا دمیبا انیمثل شا یمعلومه..ادم خالفکار و دم کلفت خب

 

 ..شد یهم نم ییهوی یکردم..ول یسر صحبت و باهاش باز م یجور هی دیبا

 ..ارسالن منو به خودم اورد یتو فکر بودم که صدا قایدادم..نگام به رو به رو بود و عم یم زور اضطراب انگشتام و تو هم فشار از

 

 ..تو فکر؟ یبر قینطورعمیباعث شده ا یبدونم چ شهیم--

 ..ستیمهم ن-

 ..فهمم یرو نم یهمه سرد نیا لیدل --

 

 هی سادهیکه جلوت وا ینیمن و خانواده م اورده؟!..ا گرگ صفتت چه به روز یعمو یدون ی..تو چه مینفهم یدلم گفتم خب البد حق دار تو

 ..زخم خورده ست

 

 ..دالرام--

 ..دیحرص نگاش کردم..خند با
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 ..خب دخترفقط صدات زدم یلیخ --

 ..و جمع کردم اخمام

 ..نییشدم و سرم و انداختم پا مونیدر اورد که پش یزبازیاز بس ه یکم نگاش کردم ول هی..سادمی..رو به روش واستادیا

 ..تو صورتش نگاه کرد شهینم هیثان 2..ه؟یک گهید نیا

 

 ..؟یبه حرفام فکر کرد--

 ..!کدوم حرف؟-

 ..انینرفته..من و تو..بدون شا ادتیدونم که  یم--

 

 ..کرد یرو برام جور م نهیشد..خودش داشت زم ینم نیاز ا بهتر

 ..؟یعموت و دور بزن یخوا یم یسادگ نیبه هم یعنی -

 

 ..رتشو به راست برگردوند و اطرافش و نگاه کردزد..صو پوزخند

 ..خب ی..ولستیساده هم ن نیهمچ --

 ..رو به من دوخت و جمله ش و ادامه داد: ارزشش و داره نگاهش

 

 ..؟یمتیبه چه ق --

 ..شد کیقدم بهم نزد هی

 ..به دست اوردن تو متیبه ق--

 

 ..نییو انداختم پادور و بَرَمو نگاه کردم و سرم یدهنم و قورت دادم..کم اب

 ..محکم تر؟ نیاز ا لیدل --

 ..از کجا باور کنم؟ -

 ..زود یلی..خیکن یباور م--

 ..من ی..ولیچکار کن یخوا یم ستیبه درک..برام مهم ن انیشا -

 ..نیهم شهیاخرش م ی..خونه یمون یتو با من م --
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 ..زدم پوزخند

 ..یاخر برس یبه خونه  یاگه بتون -

 ..ه؟یمنظورت چ --

 ..؟یزن ی که ازش حرف م ِیآسون نیبه هم زیهمه چ یکشم..فک کرد یدستتون به من بخوره خودمو م-

 

 ..ومدیدر ن کمیج یخشونت بازوم و تو چنگ گرفت..تکونم داد..وحشت زده نگاش کردم ول با

 چیه یداره که متعلق به منه..ول زایچ یلی..اون خکردم یکار و م نیاگه بابامم بود هم ی..درسته عموم ِ ..ولستمین انیببند دهنتو..من مثل شا --

 ..که از من گرفته یهر چ یدر ازا رمیگ ینزدم..تو رو ازش م یوقت ازشون حرف

 

 ..کنه هیداره منو انداخته وسط حساباش و تسو یشاتیبا عموش خرده فرما ارویبگو.. پس

 ..یکن یگرو کش یکه بخوا ستمیمن جزء مال و اموال عموت ن -

 ..یشیواسه من م شهیهم ی..تو برا؟یم گرو کشکدو --

 

 ..عقب دمیکش خودمو

 ..باش الیخ نیهه..صنار بده آش به هم -

 

 ..دی..به صورتش دست کشدیخند

 ..فراموش نکن نویسمتت..ا شمیم دهیکش شتریعقب منم ب یخودتو بکش شتریب یهر چ --

 

 ..نییرو نفرتم سرپوش گذاشتم و سرم و انداختم پا نیسه همکردم..وا یم یشرویپ نیاز ا شیب دیکه پا داده بود نبا حاال

 

 ..الیدالرام برو تو و _ آرشام

 ..شهیبه پا م یتو دلم چه طوفان یدون ینم یندازیم ریبا شرم سرت و ز نطوریا یوقت زمیعز _ ارسالن

 

 ..یلعنت گمیزد: د ِ برو تو بهت م ادیتو گوشم فر آرشام
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 ..ارسالن دستمو گرفت و نگهم داشت یول الیبرگشتم سمت و دیشکه ک یادیبا همون فر ناخداگاه

 

 ..کار گذاشتن نیدرختا هم دورب نیا نیب ردستاشیدونم البد ز ی..چه منهیب یبودم آرشام داره ما رو م مطمئن

 ..کنه یو نگاه م نوریاز تو همون ساختمون داره ا دمیشا

 ..که از ترسم سرمو هم بلند نکردم من

 

 ..وبذار برم ت -

 ..رونیب می؟..تازه اومد یکجا بر --

 ..ستیخوب ن نجایبسه..ا گهینــ..نه د -

 

 ..خودش چطور برداشت کرد که لبخندش پررنگ تر شد و نگاهش برق زد شیدونم جمله م رو پ ینم

 

 ..ـــاالی..د ِ الیخراب نکردم برگرد تو و زویکار دست ِ تو و خودم ندادم و همه چ هیدالرام تا  _ آرشام

 

 ..!کنه؟ یم نیبود..چرا همچ یبدجور عصبان صداش

 ..قدم برداشتم الینگاش کنم تند تند به طرف و نکهی..بدون ارونیب دمیو با شتاب از تو دست ارسالن کش دستم

 ..دیخواست همون جمله رو از زبونم بشنوه که شن یجلومو نگرفت..انگار م گهید

 

 

 ..از نگهبانا جلوم ظاهر شد و با خشونت درو بست و قفل کرد یکیندم درو بب نکهیقبل از ا یتو اتاقم ول رفتم

 

 ..راه شنود و خاموش کرده بودم نیرو تخت..ب نشستم

 ..شدن چه خبره یکه تو اتاق بود متوجه م ینیزدم توسط دورب یاگه حرف م نجایا

 

 ..بماند اوردیکرد..چه به روز من م یمشت و لگد له م ریو زکه شک نداشتم اگه جلومون بود ارسالن  یبود..جور یعصبان تینها یارشام ب یصدا
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 ..ه؟یواسه چ ادیهمه داد و فر نیا گهیخودش بوده..پس د ینقشه  نایتمام ا یول

 ..شده؟ یرتیغ نکنه

 ..ارسالن دستمو گرفت و اون حرفا رو بهم زد نکهیا

 

 ..شد که رو لبام جا گرفت یکه تو دلم نشست بازتابش لبخند یذوق از

 ..چکار کنم؟..کرم افتاده بود تو جونم که باهاش حرف بزنم حاال

 

 ..کردم یم تشیبودم با حرفام اذ ششیپ یشد وقت یم یمواقع که عصبان نجوریا ینه ول ایهم هستن  یا گهید یکسا کشیدونستم نزد ینم

 ..خواست یدلم م االنم

 ..خواد باهاش حرف بزنم یدلم م دیخدا شد یوا

 

 ..کردم یو بهونه مر یزیچ هی دیبا

 ..حموم مثال

 ..طولش بدم شتریتونم ب یم ینجوریا اره

 

 ..نگهبان تو درگاه ظاهر شد یچهارشونه  کلی..هدیتو قفل چرخ دیبه در اتاق ضربه زدم..کل یآن میتصم هیکم تو اتاق رژه رفتم..با  هی

 

 ..؟یخوا یم یچ--

 ..رونیبرم ب دیاخم جوابشو دادم: با با

 ..کجا؟--

 ..نحس شماها رو تحمل کنم؟ ی افهیق دیبا قهیکه من دم به دق نیخدمتکار زن ندار نجایما اش -

 

 .....گهیم طونهیکنا..ش گایچلغوزو ن ی کهی..زهرمار تو جونت مرتدیکم با خشم نگام کرد بعدشم درو محکم بهم کوب هی

 

 ..سادیکرد جلوم وا میاتاق و بازرس نیکه منو اورد تو ا یباز شد..همون زن در

 .. نگام کرد یحالت سوال به
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 ..خوام برم حموم یم -

 ..به سرتا پام انداخت ینگاه سرسر هی

 ..سر به دراتاق اشاره کرد با

 ..افتیراه ب--

 

 ..گروگان گرفتن انگار

 ..هم چهره ش و هم اخالقش فوق العاده خشن بود شییخدا یول

 

************************ 

 .. تا قفل پشت سر هم 2 یم ..واسه محکم کارتو حموم و درو بست رفتم

 ..هیتابلو باز یلیخ گهیمن که د نکاری..اونوقت اشنیمگس تو هوا وِز بزنه مشکوک م هیبه  نایبعدش گفتم ا یخواستم حموم نکنم ول اولش

 

 ..دراوردم و وان رو پر از اب کردم لباسامو

 چیپ ینقره ا یبا طرح ها دیسف یکایها و سرام یو براق..کاش دیشکل سف یضیوان ب هیآرشام فرق داشت.. یالیکامال با و نجایحموم ِ ا سیسرو

 ..شهیارشام نم یالیکجا و چیبخوره تو سرشون ه ی..قشنگ بود ولچیدر پ

 

 ..بشه شنود و روشن کردم سیدستام خ نکهیاز ا قبل

 ..چه گرمه یتو وان..وا نشستم

ِ  شرط عقل اطیاحت یب باشه ولضدآ دینشه..شا سیحواسم بود گوشواره خ کامال  .. 

 

 ..نره رونیو باز گذاشتم تا صدام ب اب

 

 ..لبخند اسمش و صدا زدم با

 ..آرشام-

 .............یدالرام؟..چرا گذاشت یکن یچکار م یزد: تو دار تشر
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 ..ش و ادامه نداد جمله

 

 ..شد؟ یپس چ رمیم شیمه دادم:من که دارم طبق نقشه پادا طنتینکردم..همه ش از طرف ارسالن بود..............با ش یمن که کار-

 ..ست..بحث و عوض نکن گهیموضوعه د هیحرف من سر  --

 ..؟یچه موضوع-

 

 ..شد یحرص صداش

 ..نکنا وگرنه تیدالرام اذ--

 ..؟یکنما.. وگرنه چ ینم تتیآرشام اذ-

 

 ..طنتیمدت لبخند رو لبام بود و تن صدام غرق ش تموم

 ..دمیپچ پچشو شن یود که صداب ششیپ یکی انگار

 

 ..؟ییببند وگرنه.............دالرام االن کجا شتویاون ن وانی...............کرونیتو برو ب --

 ..!؟یزد یحرف م یبا ک -

 ..؟ییازت سوال کردم کجا--

 

 ....شرمندهیالشما خ یبگم جا شهیخـــوب..نم یجـــا هیدادم و گفتم:  هیوان تک یبه بدنه  لکسیهمون لبخند ر با

 

 ..زدم یراحت باهاش حرف م نیشنوه..واسه هم یکردم فقط خودش صدامو م یم فکر

 ..!کجا؟--

 ........وان خوشگل و هیو مجهـــز..تو  کیحموم ش هیدار گفتم:اووووممممممم..تو  کش

 ..بــســه دالرام--

 

 ..شمهی..انگار که پدمیبلند بود که تو جام پر یبه قدر صداش

 ..منم گفتم ییبگو کجا ی؟..خودت گفتچرا خب-
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 ..؟یگفت یم دیبا ینجوریا --

 

 ..شدم طونیش باز

 ..گفتم؟ یمگه چجور -

 ..نامنظمش به گوشم خورد ینفسا یصدا

 ..حالتون خوبه جناب مهندس؟-

 ...........نکهیدالرام مگه ا --

 

 ..دمیخند

 ....آخمثال؟..... شهیم ی..دستت بهم نرسه؟..برسه چ؟یچ نکهیمگه ا -

 ..!شد؟ یگفت: چ تند

 ..:آخ آخ آهِت منو گرفتدمیخند

 

 ..دیچینرم و گرفته تو گوشم پ صداش

 ..دالرام نکن --

 ..نفس هاش چقدر برام ل*ذ*ت بخش بود ی..صدادیرس یکردم..از اونطرف هم فقط سکوت بود که بهم م سکوت

 

 ..؟ییآرشام..تنها-

 ..چطور مگه؟--

 ..مگه نه؟ گهید یشنو یامو م: فقط خودت صددمیشَک پرس با

 

 ..کرد مکث

 ..شهیکنن..درضمن ضبط هم م یم افتیدارن امواج شنود و در نجایگروه ا هینه.. --

 

 ..خدا ی..وادیپر رنگم

 ..دیلرز یم صدام
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 ..دن؟ی..همه شن؟یگیآرشام..تو رو جون من راست م-

 

 ..دمیسکوت کوتاه که جونم و به لبم رسوند صداشو شن هیاز  بعد

 ..کنن یم یدگیرو بچه ها بهش رس انیدرحال حاضر..مکالمات تو و شا یعنیکنم.. یم افتینه..صدا رو فقط خودم در--

 

 ..دمینفس راحت کش هی

 ..اره؟ یکن یتالف یپووووف..خواست-

 ..تو فکر کن اره --

 ..سادیخواد..قلبم وا یفکر کردن نم گهید -

 

 ..دمیشن یبلندش و م ینفسا ینگفت..فقط صدا یچیه

 ..برم..ممکنه شک کنن دیمن با گهیخب د -

 ..مراقب باش شتریباشه..ب--

 

 ..دمیخند

 ..نترس حواسم هست..فقط-

 ..؟یفقط چ --

 ..انیفقط خدا کنه تا فردا بتونم ارسالن و.......مکث کردم و ادامه دادم: وگرنه شا -

 ..شمینم امروز دست به کار م..مشهینم دهیدونم..نگران نباش..کار به اونجاها کش ی..مسسسسسیه--

 

 ..باشه..تو هم مواظب خودت باش..واقعا نگرانم-

 ..؟یواسه چ گهید--

 

 ..امی....نگرانم واسه جفتمون..خدا کنه بتونم از پسش بر بینه..واسه ک یگفتم: واسه چ اروم

 

 ..کرد..تا چند لحظه سکوت
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 ..؟یشنو یآرشام..آرشام صدامو م-

 ....اون شب و فراموش نکنیآروم بش یتونست دیشا یافتیب هیاون سا ادی یمواقع نینباش..فقط اگه.......تو چن یزی..نگران چدمیآره شن--

 

 .. یکیاون تار یمنو برد تو باغ و تو یبود..وقت شی..اون شب تو کدمیو کامال فهم منظورش

 

 ..اب و بستم عیبه در خورد..سر یمحکم ی تقه

 ..دمیهمون زن و شن یصدا

 ..رونیب ایب گهیبسه د --

 ..خب اومدم یلیخ-

 

 ..و باز کردم آب

 ..برم دیمن با -

 ..و چه با ارسالن انیبرو..فقط تموم مکالمات و وصل کن..چه با شا--

 ..باشه حتما-

************************* 

 «آرشام»

 

 ..گوشم برداشتم یرو، از رو هدفون

 ..حذف کردم توریمان یقسمت از مکالمات رو از رو نیا

 ..باز شد در

 ..کرد یم ییرو لباش خودنما یبود..لبخند بخصوص وانیک

 

 ..تموم شد؟--

 ..که ینیب یم-

 ..کرد یبا لبخند به من که در حال حذف مکالمات بودم نگاه م نهی..دست به سستادیا کنارم

 ....خدا به دادت برسههیطونیدختر ش --
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 ..قدم جلوتر بود هیاز من  هشی که نتونستم نرمش کنم..هم ِیدالرام تنها دختر -

 ..از چه نظر؟--

 ....نگاهش برخالف حرکاتش ارومهیپرواست ول یب ییجورا هی..یحاضرجواب طنت،یش-

 ..پس --

پروا بودنش و بعد  یاول ب ی..در وهله گهید زیتوجه داشتم و نه به هر چ شییبایچشما شروع شد..نه به ز نیمن از هم الیآره..تموم فکر و خ-

 ..مونه یش.. که درست مثل اسمش مهم نگاه

 

 ..سرش رو تکان داد نهیداد..دست به س هیتک زیم به

ارامش  تیکه اول بتونه به زندگ یدنبال کس یبگرد دیگفتم آرشام تو با یم شهیهم ادتهیتا دل ببنده.. هیکاف نیمثل تو هم یمرد یو برا --

 ..کنه ینم رییوقت تغ چیآرشام ه یو گفت یکرد نیاز اندازه ت رو تحس شیتو درهمه حال غرور ب یببخشه..ول

 

 ..اخم نگاهش کردم با

 ..رهینم نیوقت از ب چیهنوزم حرفم همون که هست..غرور من ه -

 ..ه؟یغرور و عشق با هم؟!..به نظرت شدن --

 ..کنه ی..کالفه م م؟یعشق استفاده نکن یانقدر از واژه  شهیم-

 

 ..دادم رونیب قیو نفسمو عم دمیو به عقب فرستادم..به صورتم دست کشدادم و سرم هیتک یصندل یبه پشت کمرمو

بهت گفتم..تو  یک نیبب یخودت باز شده..ول شیو هم نه..مشت ِ دل ِ ناآرومت پ ی..هم قبولش داریکن یفرار م یدار یمنته یتو عاشق --

 ....مطمئن باشیرس یحرفم م نیروز به ا هی..یکن یباالخره قبولش م

 

 ..وانیکن کبس  گهید -

 دمیفهم یکرد رونی..و من و بچه ها رو از اتاق ب یبا دالرام تنها باش یخواست ی..وقتیازش کم نکرد یذره ا ی..حتیباشه..هنوزم مغرور --

 ..ننیبچه ها نرمش تو رو بب یخوا یکه نم یمغرور یبه حد ی..ول یباهاش راحت

 ..از اتاق رونیب یما رو فرستاد یمه ه یول یقطع کن کریصدا رو از اسپ یتونست یراحت م یلیخ

رو که من رفتم  یبذاره..راه یبرات باق یمونیعمر پش هیو  یروز از دستش بد هینکن  یبه عالقه ت توجه کن..کار یخب..ول یلیعشق..خ گمینم

 ..سادهیکه جلوت وا یادم نیمجنون ِ حسرت به دل..درست مثل هم هی یشیتو نرو..اخرش م

 

http://iran-paper.ir/


 

iran-paper.ir 

 ..شدم بلند یصندل یرو از

 ..شمیوقت مجنون نم چیمن ه -

دلت  یکنه.. تو با پا یبا هم فرق م رامونیمس یوقته تجربه کردم..ول یلیرو من خ یکه تو رفت یرو شونه ش و با پوزخند ادامه دادم: راه زدم

 ..خودم یو من با پا یرفت

 

 ..؟یریحاال کجا م--

 ..کنن یاز نبودم شک م اشیو دور و بر انیبمونم شا نجایبرم خونه..بعدشم شرکت..اگه بخوام تموم مدت ا دیبا -

 ..زنم ی..آخر شب باز سر میدیآمار لحظه به لحظه رو بهم م ینره تلفن ادتی..شمیوسط من وارد عمل م میدیارسالن و کش یوقت

 ..گمیشد بهت م یباشه..خبر--

 

********************** 

 ..ر دارنبا شما کا گنیاومدن م یخانم هیقربان  _ یمنش

 ..فعال سرم شلوغه بگو منتظر باشه-

 ..بله،چشم--

 

 ..نقص انجام شده بود یکارها ب یمدت که نبودم همه  نیکردم..تو ا یم یدگیشرکت رس یبه پرونده ها داشتم

ن پس داده بودند رو رو که بهم امتحا ییکسا یاعتماد نداشتم ول یامور نظارت داشتم..به هر کس نیا یبودم بر همه  شیهم که ک یوقت گرچه

 ..شناختم یم

 

 ..دسته ش گذاشتم و انگشتامو در هم گره زدم یدادم..دستامو رو هیتک یصندل یرو بستم..به پشت پرونده

 ..خودش کرده بود ریروزا ذهنمو درگ نیکه ا یکردم..به کس یحالت به دالرام فکر م نیهم یتو

 

 ..وانیک یحرفا

 ..رکیکه برام شناخته شده بود..فرد مطمئن و کامال ز ی..کس یمیهمکار صم هیشناسمش.. یم سالهاست

 یشد..ول وانیک یکه ناخواسته وارد زندگ یهم شکست خورد..دختر نیهم یکرد..برا لیبر عکس من اون احساسات رو تو کارش دخ یول

 ..هیچطور ادم وانینتونست باور کنه که ک

 ..کنن یم داشیود تو خونه پکه رگشو زده ب یشب غرق در خون در حال کی نکهیا تا

http://iran-paper.ir/


 

iran-paper.ir 

 

 ..ادم سرسخت شد هیبه  لیتبد یناگهان نطوریاتفاق ..اون هم ا نیبا ا یبود ول یادم احساسات هیرفت..تا اون موقع  نیبه وضوح از ب وانیک

تمام اونها متعلق به که  دهیپوس یها تی..خودشو غرق کرد..غرق در کار و افکار و ذهنستادیا یعمل م یبود و تا پا یکه تو کارش جد یکس

 ..گذشته بودند

 

اومدم که مردمانش  ایبه دن ییاز عشق نداشتم..من جا یگرفتم چون درک یاون رو به باد تمسخر م شهیوقت نتونستم درکش کنم..هم چیه

 ..دونستند یهمسان م انتیعشق رو با خ

 .. گفتند یادم عاشق ناسزا م به

 ..گرفتند یفرمان م طانید و از شخودشون قرار داده بودن یرو سرلوحه  دروغ

 ..دونم ینم یزیاز احساس چ من

 ..م گانهیبا لبخند ب من

 ..دادن سخت باشم ادیمن  به

 ..نبودم یول

 ..جوون شاد وسرزنده بودم هیسالم شد  20که  یوقت تا

 ..کردم یاون همه ادم مغرور و متکبر شاد زندگ نیب من

 ..کردم رییودم تغ..خیبدم ول رییرو تغ زیکه همه چ خواستم

تا  نیکه متولد شد زم ی..آرشامگهیآرشام د هیگذشته م دست بکشم..بشم  یکرد که از زندگ یرو شروع نکرد..باهام کار یخوب یبا من باز ریتقد

 ..کرد یاسمون با آرشام سابق فرق م

 ..ننیآرامش رو به من بب یهم منو مثل خودشون گناهکار کردن..نتونستن لحظه ا اونا

 ..رو از دست دادم زمیهمه چ من

 ..زیچ همه

 

 

 ..رو فشار دادم یتماس با منش ی دکمه

 ..داخل ادیبه اون خانم بگو ب -

 ..چشم قربان--
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 ..باز شد یکه در اتاق به اروم دیلحظه طول کش چند

 ..و بستافسونگر در یبود نگاه کردم..اومد تو و با لبخند ستادهیتعجب به دلربا که تو درگاه اتاق ا یکم با

 

 ..؟یشوکه شد دنمیسالم ..از د--

 ..شرکت؟ یچرا اومد -

 ..نم؟یتونم بش یم--

 

 ..خواد..با سر اشاره کردم....نشست یم یچ دمیفهم یم دیتعمل کردم..با یکم

 ..راستش اومدم باهات حرف بزنم --

 ..میزد شیحرفامون و همون شب تو ک -

 ..نه من یتو حرفاتو زد --

 ..؟یچرا حاال اومد -

 ..سرم شلوغ بود..بابام تصادف کرده --

 ..!چطور؟-

هم اصرار  یو اونا هم دعوتمون کردن..مام میدیرو اونجا د یدوست مام یول شتیپ امیخواستم ب یهم م شیاتفاق افتاد..تو ک نیا میبرگشت --

 ..مارستانهی..بابام هنوز بمیکرد که بمون

 ..حالش چطوره؟ -

زدم و  ایامروز دلمو به در گهید یهم حالش خوش نبود..ول یتونستم تنهاش بذارم..مام یپا و سرش شکسته..نمنبود..فقط  یمهم زیخوبه..چ--

 ..شتیاومدم پ

 

 

 ..گذاشتم و انگشتامو در هم فشردم زیم یو رو دستام

 ..؟یبگ یخوا یم یچ-

 ..یبشنو یخوا یکه تو دلمه و تو نم یینگفته..حرفا یحرفا یهمه  --

 ..روب نجایپس از ا -

 ..که برم..اومدم بمونم ومدمینه آرشام..ن --
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 ......پسیجلوش التماس کن یحت ایو  یکن کینزد یخودتو به پسر یبخوا دمیوقت ند چی..هیهست یتو دختر مغرور -

..برام دمیو دت اتیرو با اخالق و خصوص ی..کمتر کسیادم متفاوت هی..تو یکن یمن فرق م یآرشام..تو برا یستین یمن هر پسر یتو برا --

 ..تونم فراموشت کنم ی..نمیجذاب

 ..ستمیبرنامه ها ن نی..من اهل ایبکن نکارویکه ا یاما مجبور -

 ..گمیم نویشناسمت ا یخوام..چون م یهم ازت نم یادیز زیدونم..چ یم--

 ..؟یهمه اصرار دار نیچرا ا -

 ..ذاشتم یچون دوستت دارم..اگه عاشقت نبودم هرگز قدم جلو نم --

 ..قبال بهت گفتم نویبهت ندارم..ا یحس چیمن ه یول -

 ..که یدون یخودمه..درضمن م یتمومش پا یدونم..ول یگفتم که م --

 ..!دونم؟ یرو م یچ-

 

 

 ..لبخند نگام کرد با

 یدونم اگه حرف یمشناسمت و  یم یبدم..خواستم بهت نگم تا وقتش برسه ول بیبزرگ ترت یمهمون هیدارم  میتولدته..تصم گهیروز د 4 قایدق--

 ..یباش انیخواستم از قبل در جر یستیمیسرش وا یبزن

 

 ..کرد یهر چه تمام تر من رو نگاه م یفتگیکه با ش شیعسل یزل زدم تو چشما یظیاخم غل با

 یهمون رابطه  یتموم شده..حت ی..دلربا همه چ؟یداد بیترت ی..بهت گفتم نه..اونوقت تو به خاطر من مهمون؟یگیم یدار یچ یفهم یم چیه -

 .. ساده یدوست

 

 ..ستادیا زیم یبلند شد وجلو یصندل یتو چشماش حلقه بست..از رو اشک

من نه..اون شب  یول یآرشام که من دوستت دارم؟..تو تمومش کرد یبفهم یخوا ی..چرا نمستیگفت: ساده نبوده و ن تیاخم و عصبان با

 ..ونه؟یدر م یا گهیکس ِ د ی..آرشام.. پایرفت عی..سردلمو بهت بزنم یمنم حرفا ینذاشت یول یحرفات و زد

 

 ..گذاشتم زیم یجا بلند شدم و دستام و رو از

 ..یاز من سوال بپرس ی..حق ندارستیبه جلو خم شدم و داد زدم: به تو مربوط ن یکم

 ..دالرام بود درسته؟باهات بود؟..اسمش  شی..نکنه اون دختر ِ که تو ک؟یوسطه..ک یکی یگفت:پس پا یداشت..به اروم بغض
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 ..قطره اشک رو صورتش نشست هیاوردم.. نییپا یکم صدامو

 ..تموم کن نجایبحث و هم نی..پس ایندارم که بدمش به کس یمن قلب --

 یتون یم یکش ینفس م ی..تا وقتیدار اتیکنن حق ح یم یکه اطرافت دارن زندگ یمردم نیا ی..مثل همه یادم هی..تو هم شه؟یمگه م -

 ..یبش عاشق

 .. بهم زینر نیاز ا شتریاز اتاق..اعصابمو ب رونی..دلربا برو بزارمیب ی..من از عشق وعاشقستمیچون بلد ن شمینم --

 ....قول بده تا برم یمهمون یایبهم قول بده که م ی..ولرمیباشه م -

 

 ..کردم..منتظر به من چشم دوخته بود و نگاهش دمیکش قیو سرمو چرخوندم..نفس عم دمیکردم..کالفه تو موهام دست کش یریگ عجب

 ..؟یکن یچرا اصرار م -

 ..؟یایکنم..م یخوام تالف یسال برگشتم و م 5..بعد از یکن یباهام رفتار م نطوریباهات ندارم ا ی..من که دشمنیچون برام مهم --

 ..ذارمیشرط م هیو من به خاطرش  امیب یمهمون نیکه من به ا نهیتو درخواستت ا -

 ..!؟یرطچه ش --

 ..؟یدی..قول میایب دنمیبه د ایو  یخوام به من فکر کن ینم گهی..دیفراموش کن شهیهم یمنو برا یبعد از مهمون نکهیا-

 

 

 ..دیکرد..چونه ش از بغض لرز سکوت

 ....تونم..من ینم-

 ..امیم نصورتی..فقط قول بده..در اسسسیه--

 

 ..اشکش رو با سر انگشت پاک کرد یره انداخت..قط ریلبشو به دندون گرفت و سرشو ز ی گوشه

 ..رونیب رمیم تیاز زندگ شهیهم یبعدش من برا ایگفت: باشه..فقط تو ب یبم و گرفته ا یصدا با

 

دوست  هیدلربا..من تو رو به چشم  یمن نبود یوقت تو زندگ چینه..........سرشو بلند کرد..انگشت اشاره م رو جلوش گرفتم و ادامه دادم: تو ه -

 .. یاتفاقات خودت نیکنار..مقصر ا دمیکش یتا همون موقع م یگفت یکاش از اول بهم م یکردم نه معشوق..فقط ا یه منگا

 

 ..لحظه تو چشمام نگاه کرد..مخمور و اشک آلود چند
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 ..و بنداز دور رایت در ب نهیخودت از تو س یقلبت و با دستا یمونه که بگ یم نیا نی..به خدا عهیبد یسخته..معامله  یلیآرشام خ -

 ..یحس رو تجربه کن نیروز تو هم ا هی دوارمیام یرد کارم ول رمیم یمهمون نیکنم..آرشام من که بعد از ا یرو دارم حس م یدرد نیهمچ

 یحسش م ی..و زمانیخبر بود یخودت از وجودش ب یول یت قلب داشت نهیکه تو س یفهم یروز م هی یول ستیت ن نهیتو س یقلب یگیم تو

 ..یبلند و نامنظمش رو بشنو یتپش ها یکه صدا یکن

 ..ت نزنه نهیکه نافرجامه..فقط خدا کنه طرفت اونقدر بخوادت که دست رد به س ی..درد عشقیبه درد من دچار شد یفهم یکه م اونوقته

کرده بود که زمزمه  سیتش و خ..............قطرات اشک صورگمیدارم م یمن چ یو بفهم یبارم که شده طعمشو بچش هیواسه  دوارمیام یول

 ..نره..منتظرتم ادتیکرد:خداحافظ..اخر هفته 

 

 

 ..به سرعت باد از اتاق خارج شد و

 ..به حرفاش فکر کردم یاز رفتنش لحظه ا بعد

 ..بلند و نامنظم یها تپش

 ..زدم یکه با دالرام حرف م یبودم اون هم زمان دهیتجربه رو در خودم د نیبار ا نیاول یبرا

 

 ..تونست داشته باشه؟ یم یدلربا چه معن یفاحر

 ..بر عاشق شدن یمبن وانیک یگفته ها ای و

 ..عشق

 ..عشق

 ..کشم؟ یکنه دائم خودمو کنار م یم یشرویحس داره در من پ نیا دمیفهم یتونم درکش کنم..چرا از وقت ینم اصال

 ..بار ردش کردم هر یکنم ول یهست و وجودشو حس م نکهیخوام قبولش کنم؟..با ا ینم چرا

 

 ..نمیب یم ییایرو به در یاون..قطره ا یمقاومم ول یاز اشک هر دختر سیخوام خوددار باشم و هستم اما..در مقابل صورت خ یم

 ..رو کنار خودم نگه دارم یدختر ایباشم و  یحاال نخواستم پناه کس تا

..اما دهیاجازه رو بهم نم نیغرور ا ی..ولیستیخوام بگم که تنها ن یمتنهام  گهیم یکردم..وقت یبهش نگاهش م گهیجور د هیاون دختر.. یول

 ..............پسرنیگ یحرکاتم از غرورم فرمان نم
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همه سوال داره منفجر  نیتونم به افکار درهمم نظم بدم..سرم به خاطر حجم ا یپرت کردم..نم یدادم و خودم و روصندل رونیو محکم ب نفسم

 ..شهیم

 

تونستم نقشه م رو بهتر از قبل  یکه به سرم زده بود م ی..با فکرستیکنارش ن یدونستم االن سرش خلوت ِ و مزاحم یه کردم..مساعتم نگا به

 ..ببرم شیپ

 

 ..دیچیپ ینحسش تو گوش یبوق صدا 3رو برداشتم و شماره ش رو گرفتم..بعد از  تلفن

 ..الو _انیشا

 ..؟یخواستم باهات حرف بزنم..وقت که دار یم-

 ..پسر؟ یسالم کن دیبا یقبل از هر حرف ینگرفت ادیهمه سال گذشته و تو هنوز  نیا --

 ..ادیبه کار ِ من نم نای..ایسالم و بعد هم احوال پرس رمی..گده؟یچه فا -

ن دالرام گفت اون شب سر اورد ی..ارسالن م؟یزنگ زد یواسه چ نمی....خب بگو ببیتو آرشام یول یزیچ هیشناختمت  یخب اگه نم یلیخ--

 ..یبدجور گرد و خاک راه انداخته بود

 ..ندارم یمن از ارسالن دل خوش یدونست یدنبالش؟..تو م یومدیکرده..چرا خودت ن یبزرگترش چقول شیبچه ها اومده پ نیکه ع نمیب یم -

 .........به جون هم آره؟ نیافتاده بود نیپس واسه هم --

 

 

 ..مشت کردم زیم یمو رومستانه ش گوشم رو پر کرد..دست ی قهقهه

 ..د؟یرو تموم کن یبچه باز نیا نیخوا یم یتموم شده..سالها گذشته..پس ک زیهمه چ گهیبه هر حال االن د _انیشا

 ..بهت زنگ نزدم نیا ی..درضمن براستین یمن و ارسالن بچه باز یدشمن -

 ..حال دالرام چطوره؟ یبدون یخوا یم--

 ..هی..اونم مثل بقستیبرام مهم ن -

 ..!چطور؟--

 ..داشته باشه یسود هیواسه تو هم  دوارمیکار من که باهاش تموم شده بود ام -

 ..درسته؟ یبهش نداشت یحس چیتو ه یعنیمن سرشار از سود و منفعته.. یمطمئن باش که وجود دالرام برا --

 ..ادیکه من ازش خوشم ب ستین یدختر چی.هرو بهش راه بدم. یندارم که کس ی..من قلبیمنو بهتر بشناس دی!..تو که با؟یچه حس -

 

http://iran-paper.ir/


 

iran-paper.ir 

تو وجودش داره که هر  ی خاص ِزیچ هی ییبایدالرام عالوه بر ز ی..ولیشینم کشونیهستن و تو نزد بایرو که فوق العاده ز ییدخترا دمید --

بلندش که منو تا سرحد مرگ  ینده خ ی..............و صداادیخوشم م هیرارادیحرکاتش غ یلونده ول نکهیکشه سمت خودش..از ا یرو م یمرد

 ..کرد یم یعصبان

 ..رو برداشتم و با حرص تو دستم مچاله کردم زمیم یمشت شده م رو باز کردم..کاغذ رو دست

 ..گردن اون کثافت رو خرد کنم دیکاغذ چطور با نیا یدونستم جا یجلو دستم بود اونوقت م اگر

 

 ..؟یگرفته..خبرشو دار یاخر هفته دلربا مهمون -

 ..!نه چطور مگه؟ --

 ..به تو هم خبر داده باشه دیگفتم شا -

 ..اگر هم دعوت کرد ممکنه رد کنم ینگفته منته یزیهنوز که چ --

 ..کنم یمن حتما شرکت م یدست خودته.. ول گهیاون د -

 ..؟یکردم از دلربا متنفر یجدا؟..فکر م--

 ..رمیگ یه مدخترا فاصل یمن از همه  یبدون ی..بخواستمیمتنفر ن -

 ..ه؟یتماست چ لیپس دل --

 ..؟یبزرگ رو بدم..هست یمعامله  هی بیخوام ترت یم یمهمون نیتو ا نکهیا -

 ..؟یچه معامله ا --

 

 

 ..پوزخند زدم دنیکنجکاوش رو که شن یصدا

ِ  نیقاچاق مواد..تمومش هروئ-  .. 

 ..شد؟ ی..پس چیخط ها نبود نیتو که تو ا--

جور کنم..محموله  ی ..ازم کمک خواسته تا براش مشتر ِرینفر که تو اکثر شاخه ها بهم کمک کرده االن کارش گ هی..ستیمعامله از طرف من ن -

 ..طرف معامله که ابشون کنه هیواسطه ست و  هیش بزرگه..دنبال 

 ..باشه یحرفه ا یاز اون دُم کلفتا دیپس با--

 ..دهیشن ادیو ز فتیفت تعرگ یکردم..م شنهادیآره کارشو خوب بلده..من تو رو پ -

 ..کن فی..تعرشهیخب خب داره جالب م --
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 .... یخواستم پشت تلفن آمار ندم ول -

باز  دیشا ینجوریبگذرم..درضمن ا یتونم ازش به راحت ینم شهیبزرگ که م ی..حرف معماله هانجایا ایپاشو ب یتون یاالن اگه م نینه نه هم --

 ..خودم شیپ یبرگشت

 

 ..اونجام..فعال گهیساعت د 1خب..تا  اریلبام جا گرفت که در همون حال گفتم: بسرو  یکج لبخند

 ..منتظرم--

 

 

 ..و قطع کردم تماس

قسمت از  نی دلربا ا ِیبه خاطر مهمون یبدم منته بیمنظور ترت نیبه هم یمهمون هیرفت..قرار بود من  شیخواستم پ یهمونطور که م درست

 ..نقشه م برگشت

 ..بود ینیسنگ یفرصت استفاده کنم..معامله  نینستم از اتو یم نیبنابرا

 

************************** 

 «دالرام»

 

 ..تو فکر بودم در اتاق توسط ارسالن باز شد قیکردم و عم یرو لمس م یبا سر انگشتم روتخت یحوصلگ یکه از زور ب یحال در

 ..بلند کردم و نگام که بهش افتاد صاف سرجام نشستم سرمو

 

 ..به لب وارد شد و درو بست بخندل

 ..انگار حوصله ت سر رفته--

 

 ..دهیسقف نصب بود اشاره کرد..پس منو د یکه گوشه  ینیبا سر به دورب و

موهام و کامال نامحسوس  ریخوام به موهام دست بکشم دستمو بردم ز یم نکهیا یتکون دادم و با اخم نگاهمو ازش گرفتم..به بهونه  سرمو

 ..ن کردمشنود و روش

 ..رو تخت..درست رو به روم نشست
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 ..؟یفکر کرد شنهادمی..راجع به پشمیاروم نم ارمیخوامو به دست ن یکه م یزی..تا اون چمیمن ادم عجول ینه ول ای یدون یدونم م ینم --

 

انجام  تیموقع نیا یخودش و تو یسروقتم..طبق گفته ها ادیم انیتمومش کنم..حتم داشتم فرداشب شا دیطاقت نداشتم..با گهیکردم..د مکث

 ..دونستم یم سکیرو ر یهرکار

 

 ..!بود؟ یچ شنهادتیپ -

 ..و نکردم نکاریا یول نیینگام کرد..خواستم سرمو بندازم پا یکم

 ..دونستم ی..طبق سفارشات آرشام نقطه ضعفاشون رو مهیرو شده بود که چطور ادم شمیدستش پ گهید

 ..عاشق معامالت بزرگ بود انیشا

 .. داد یعکس العمل نشون م گهیجور د هیباشن و براش به قول معروف طاقچه باال بذارن  یافتنیکه دست ن ییارسالن به دخترا و

صبر  گهیتموم بشه ..که واقعا د یباز نیخواستم هرچه زودتر ا یخودم م یتونم ازش دور بمونم ول یداشت تا م دیمسئله آرشام تاک نیرو ا البته

 ..دیکش یو حوصله م نم

 

 ..بشه التیخ یب انیکنم تا شا یو من هم کار یبا من باش نکهی..ایزود فراموش کرد یلیخ --

 ..حرفاست نیزرنگ تر از ا انی..شایفکر نکنم بتون -

 

وسط  ادیدختر ب هی یپا یمواقع وقت نجوریشناسه.. ا یرو بهتر از من نم انیکس رگ خواب شا چیگفت: ه یاورد جلو و با لحن مرموز صورتشو

 ..راحت یلیبه خواسته ش برسه ازت دست بکشه..خ نکهیکنم قبل از ا یم یزنه..من کار یزود دلشو م یلرزه ول یدست و دلش م

 ..!؟یچطور -

 

 ..؟یگیم یو گفت: اونش با من..حاال چ نییعقب..دستش رو هوا موند..اروم اوردش پا دمیبه صورتم دست بکشه که سرمو کش خواست

 ..و ینجات بد انیمنو از دست شا یخوا یتو م یعنی-

 ..یمن بمون شیپ شهیهم یو برا --

 ..؟یبهتر انیتو از شا یعنیکنم؟.. یمن قبول م یفک کرد یو رو چه حساب -

فرق  انیدست من..من با شا افتهیب التیتشک نینمونده که ا یزیتونه ادامه بده..چ یته خطه..نم گهید انیشا ینه..من ازاونم صدپله بدترم..ول --

گشتم که متعلق به خودم  یبه دنبال کس شهیدر کنارش هم یو نوش هستم ول شی..طرفدارعستین یکنم..چشمم دنبال هر کس یم

 قهیتونم تو دو دق یبه دستش اورد ..به زور م یبه راحت شهیکه نم یکه من دنبالشم..دختر یهست ی..و تو همون کسوخاص یافتنیباشه..دست ن

 ..داره یا گهید تیجذاب هیبرام  شمیپ یایخودت ب نکهیخوام..ا ینم نویا یول ارمیبه دستت ب
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 ..بود انیپست تر و رذل تر از شا یکیباخبر شدم..ارسالن  تشیکردم..چند لحظه طولش دادم..منتظر جوابم بود..از قصد و ن سکوت

 ..ندارم یا گهیانداخته بودم که درهمون حال زمزمه کردم: ظاهرا راه د ریز سرمو

 ..خودم شیپ ادیم میمستق یو.. راه بعد انیرسه به شا یم شیکیراه جلوت هست..  2 --

 ..نمیروز مرگش و به چشم بب هیمتنفرم..ارزومه  انیاز شا -

 ..از من چطور؟ --

 

 ..که بخوام ازت نفرت داشته باشم؟ یاروم گفتم: تو؟..تو مگه باهام چکار کرد یدروغ و با لحن به

 ..مو داد: از عشقت دورت کردممقدمه جواب یب و

 ..!کدوم عشق؟ -

 ..معلومه..آرشام--

 

 ..نشون بدم یکردم خودمو عصب یزدم..سع پوزخند

منو از  یبلکن بدتر..فقط تا تونست ازم سواستفاده کرد..چه وقت انیشا یلنگه  هیکیتونه باشه..اونم  یوقت هم نم چی..هستیآرشام عشق من ن -

 ..کنم..حاال هم که با دلرباست یو نقش معشوقه ش و باز شیک امیکه وادارم کرد ب یشدم کلفتش و چه وقت و رونیب دیکش یچنگ منصور

 ..خودش بهت گفته با دلرباست؟--

خودم گفت که عاشق آرشام ِ ..اونم که رفتارش باهاش  شیدلربا پ یخبر ندارم که چکار کردن ول شیکه با هم بودن..از مابق شیتو ک ینه..ول -

 ..کرد ینم یکار چیجلو اون دختره یتو هم..ول دیکش یاخماشو م دیرس یبود..به من که منرم 

 

 ..مدت مشکوکانه بهم چشم دوخته بود..انگار هنوز شک داشت تموم

غ بود..درو ییجورا هیاوردمت  یتو..نگاهت بهش اون شب که م ی..ولهیدونم چطور ادم یشناسمش م یشک دارم ارشام عاشقت باشه..چون م--

 ..؟یگیکه نم

 

دوستش ندارم..مگه مغز خر خوردم عاشق آرشام بشم؟..ادم  گمی..دارم بهت م؟ی: چه دروغ دمیتو هم..بهش توپ دمیکش شتریب اخمامو

بودم..خواستم کمکم کنه..وگرنه خودش  دهیکه بخوام عاشقش بشم؟..اون شب ترس دمید یاخالق نداره..ازش چ یجذاب باشه ول دیقحطه؟..شا

 ....فقط تا تونست ازم سواستفاده کردزارمیه که چقدر ازش بدون یم
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 ..دادم که بهت زده تو جاش مونده بود لشیحرفامو تحو یمحکم و جد یقدر به

اخالقش شدم..وگرنه  نی..اصال عاشقه همدمی..جونمم براش مستم؟یمن عاشق آرشام ن گهیم یمنو ببخش.. ک ایشد..خدا یداشت باورم م خودمم

 ..نگاه و کالمش شدم؟ یمهربون ی فتهیکه بخوام بگم ش دمیش از جانبش دنرم یمن ک

بود و به حرف  یتو کارش جد نکهیبودم..محکم بودنش..ا دهیبه چشم ند یمرد چیکه آرشام تو وجودش داشت رو تا به حال درون ه یا جذبه

 ..بود یداد..واقعا مرد خاص یکس جز خودش بها نم چیه

 

 

که عاشق آرشام  ستیمن..مهم ن ی..رو به رویینجایکه تو االن ا نهیحرفات منو به شک انداخت..در هر صورت مهم اخب  یدونم..ول ینم --

 ..شانس ِ تو ِ..پس ازش استفاده کن نیاخر نی..ایدرخواستمو قبول کن نکهیو ا ییداره تو تیکه االن اهم یزی..تنها چگهیهر کس د ای یباش

 

 ..خوام قبول کنم..اما یگفتم: م نیواسه هم هنیرو تو چشمام بب دیترد خواستم

 زوی..من همه چنشونهیفرق ب یکل یتجربه کن گهید یها یلیرو مثل خ انیشب طعم آغوش شا کی یکه فقط برا یبا اون یمن باش شیپ نکهیا--

 ..شهیو رو م ریکامال ز میتصم نیبا ا تیکه زندگ دمیرو م نانیاطم نیکنم..بهت ا یم نیتضم

 ..برام نمونده یا گهیکنم..فقط چون راه د یول مباشه..قب -

 

 

 ..زد لبخند

..از طرف من مطمئن باش..بدون اگه عاشقت شهیم لیدو طرفه تبد یعالقه  هیرابطه به  نیروز ا هیدونم  ی..و م ینگران نباش..وقت دار --

 ..کردم یهمه اصرار نم نیوقت ا چینبودم ه

 

 ..تکون دادم ی..فقط نگاهش کردم و سرمو به نرمافتادین یقشن چیرو لبام ه یدلم پوزخند زدم ول تو

 ..عکس العمل رو ازجانب من نداشت نیاورد جلو که گونه م رو ببوسه ..ناخداگاه سرمو کج کردم و نذاشتم..اخم کرد..انگار توقع ا لباشو

 

که  ادتی یبکن..تو باهام معامله کرد یر خواستو کم کن بعد هرکا انیکرده باشم گفتم: اول شر شا شیماست مال ییجورا هی نکهیا واسه

 ..نرفته؟

 

 ..قانع شد که اخماش اروم ازهم باز شد انگار
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 ....هیحرف نمیا --

 ..یکن شیکار هی دی..باادیپس فرداشب م گهیشب د 2سروقتم..خودش گفت  ادیب انیفک کنم فرداشب شا -

 ..رسه یپاش به اتاقت هم نم دست منه..فرداشب زیبهم گفته..نگران نباش کنترل همه چ --

 ..؟یچکار کن یخوا یم -

 یبه تو هست رو با کم هیدخترا رو که از نظر اندام و ظاهر شب نیاز هم یکی شهی..اون شب مشهیم جیبد مست کنه کامال گ یوقت انیشا --

 ..تو اتاق میبفرست میگر

 ..!؟یچ دیاگه فهم یول-

 ..میکن یواسه ش م یفکر هیممکنه..اونوقت  --

 ..؟یبمال رهیسرشو ش ینجوریتا حاال شده ا -

 

 ..دیخند

 ..شهیم یچجور دمیمستش کردم د یحساب یوقت ینه ول --

 ..فرق کنه نباریا دیشا یول -

 ..حرف زدم انی..با شارونیب یایب یتون ی..مستینگهبان پشت در ن گهی..درضمن ددیشا--

 

 

 ..لبخند نگاش کردم با

 ..!ن؟یکن یدر اتاق و قفل نم ای نیذارین نمنگهبا گهید یعنیواقعا؟!.. -

فکر فرار به سرت بزنه  ای یکج بذار یکه اگه پاتو بخوا گمیم یدارم جد نویا ی..ولرونیب یایب یتون یبهت بد گذشته..گفتم که م یلیانگار خ --

 ..گذره..شک نکن یوقته م یلیخ انیکنم که تو سر شا یرو باهات م یاونوقت خودم همون کار

 

 ..نگفتم یچیتکون دادم و ه سر

 ..که تند صداش زدم..برگشت و نگام کرد رونیاز اتاق بره ب خواست

 

 ....پسدهیو شن دهید انیرو که شا میگفت ی..االن هر چنیدورب -

 ستمیو از ساتاق  نیا نیتو اتاقت و باهات حرف بزنم؟..نترس دورب امیب نیمن انقدر احمقم که راحت با وجود دورب یتو فکر کرد یعنی --

 ..تحت کنترل خودمه زیهمه چ نجایخاموش کردم..گفتم که ا شیاصل
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 ..؟یکه خاموشش کرد دهینفهم انیشا یعنی -

 

 

 ..داده لیسابقت جلسه تشک سیکنه..چون در حال حاضر با رئ ینگام کرد و گفت:وقتشو نداره که بخواد سرکش یجور خاص هیکرد.. مکث

 

 ..!!نجاست؟؟یکه فکر کردم متعجب رو بهش گفتم: آرشام ا یکم ی..ولهیمنظورش چ دمینفهم اولش

 ..ستهیتکون داد..کم مونده بود قلبم وا سر

 یرو م ششیو اونوقت دستم پ دید ینشست رو م یرو که نرمک نرمک داشت رو لبام م یوگرنه لبخند رونیارسالن از اتاق رفت ب خداروشکر

 ..کردم و شنود و خاموش دمیشد..دستمو پشت گوشواره کش

 

 ..!نمش؟یتونم برم بب یم یعنیپس  رونیتونستم برم ب ی..حاال که منجاستیخدا آرشام ا یوا

 ..کنم یم داشیپ یجور هی الیخ یدونم تو کدوم اتاقه..ب ینم یول

 ..استفاده کنم تیموقع نیاز ا دیبا

 

************************ 

 «آرشام»

 

 ..است؟..از آشناهه؟یکن..طرف ک فیخب تعر _انیشا

 ..شمیها طرف نم بهی..من با غرشیشناس یم-

 ..ه؟یاسمش چ--

 ..خان نیشاه-

 ..دیکش یشانیکرد و سر انگشت اشاره ش رو به پ کیرو بار چشماش

 ..شناسه یخان رو م نیکرد..مطمئن بودم شاه یفکر م داشت

 

 ..رو لبانش نقش بست یرو بلند کرد..لبخند بزرگ سرش

 ..تو کارش محتاطه یلیخ دمیهم واسه خودش داره..شن یدو بار باهاش رو به رو شدم..اسم و رسم یکی..هیمنظورت ک دمیحاال فهم --
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 ..؟یکن یباهاش همکار ی..حاضر؟یگیم یحاال چ-

 

 ..قراره به تو برسه؟ یوسط چ نیا --

 ..دادم هیمبل تک یهمون لبخند کج به پشت با

 ..فعه خودم باشمبه فکر منا دی..به هر حال منم بایچیگفت ه شهینم-

 

 

کارانجام  یواسه کس یکه الک ستین یزدم ..گفتم آرشام ادم یبه خود گرفت..سر تکان داد و در همون حال گفت: حدس م یرنگ خاص نگاهش

 ..؟یخوا یم یدر مقابلش چ نمیبده..خب بگو بب

درهم و کنجکاوش رو که  ی............چهره یباز یفت پارتگ شهیم ییجورا هیانجام بده.. ییکارا هیخان قراره واسه م  نیشاه ی..ولیچیاز تو ه-

 ..درسته؟ هیاون کار چ یبدون یخوا یادامه دادم: م دمید

 

 ..به چشمانم انداخت یمشکوک نگاهه

م برعکس دون یکجاست؟..فقط م قیدق یحت ای..ه؟یدونم ک ینکردم..نم دایکه من هنوز دست از انتقام بر نداشتم..هنوز نفر دهم رو پ یدون یم-

کردنش بهم کمک کنه..در  دایخان واسه پ نیمرد ِ..قرار شده شاه هیکنه.. یجنسش فرق م یکی نیکه باهاشون رو به رو شدم ا ییتموم دخترا

 ..وسط رو کمکت حساب کردم نیکنم که ا یجنساشو آب م نممقابل م

 

 ..؟یچ به نفر دهم..دلربا دهیوسط حاال رس یدینفر رو کش 9..پس هر نطوریکه ا--

م ازش به اون شدت نبود که  نهیخواستم نشوندمش سرجاش..بهش سخت نگرفتم چون ک یفرق داشت..اونطور که م یتا حد هیدلربا با بق -

 ..تونم ازش بگذرم یپشت سر خودش داره..نم یتاوان هیچشم من  یجلو یخب..هر عمل نادرست ینسبت به نفرات قبل داشتم..ول

 

 ..سرجاش؟ شینشوند یگی..مگه نمه؟یچ یمهمون ی هیپس قض --

کنم که  یم یآخر من ودلرباست..بعد از اون کار داریهم د یمهمون نی..استیاون دختر دست بردار ن ی..ولنطورهیکرد هم یتا امروز فکر م -

 ..بشه کیم نزد هیبه سا یجرات نکنه حت گهید

 

 

 ..ستادمیبلند شد..رو به روش ا یصندل ی..از رودیخند
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..به دخترش ضربه ستین ی..فقط مراقب باش پدر دلربا ادم ساده ایدید می دست ِ خودم تعل ِرینباشه ز یچی..هیایرم از پسش بر مشک ندا --

 ..گردونه یصدبرابر بدترش و به خودت بر م یبزن

 ..درز کنه دیبان رونیبه ب نجایخودمون بمونه..کامال مسکوت..از ا نیب دیموضوع با نیکه ا یدون یفکر همه جاشو کردم..م -

 

 ..شونه م زد به

 ..گردم یباش من االن برم نجایرو بکنم....تو ا یسکیر نیهمچ ستمیمنم..حاضر ن هیطرف قض هیراحت پسر.. التیخ--

 

 ..مبل نشستم یرو انیاز خارج شدن شا بعد

 یرد و بدل م انیمن وشا یکالمات محرمانه که فقط درش م ینصب نبود..اتاق ینیدورب چیاتاق ه نیا یبه اطراف انداختم..تو یاجمال ینگاه

 ..شد

 ..نصب شده بود وارید یکه به رو یبزرگ یکار و تابلوها زی..منهیو آ زی..می..ست کامل مبل وصندلتخت

 رونیبه ب یزیچ دینبا نی..به قول خودش محرمانه ست بنابرانجاینصب کرده بود اما ا نیدورب شینبود..تو اتاق شخص نجایا انیشا یشخص اتاق

 ..درز کنه

 ....افتاد..درست نیزم یبه رو نگاهم

 ..تخت کنار

************************ 

 «دالرام»

 

 ..دونستم کدوم طرف برم ی..حاال نمستین ی..با شک دور و برمو نگاه کردم..انگار کسرونیتو دلم نبود که از اتاق بزنم ب دل

بشنوم  یزیچ هی دیتا شا سادمیحال پشت در تک تکشون گوش وا نیهمون اتاق باشه ..با ا راهرو چندتا در بود که مطمئن نبودم نیا ی..تونجایا

 ..نبود یچی..ه یول

 ..باشن نییپا یتو اتاقا دیسرم زد شا به

 

رم رد کم زل زد بهم بعدشم از کنا هیاخم گنده  هیاز محافظا جلوم سبز شد..با ترس نگاش کردم که با  یکیکه  نییاز پله ها برم پا خواستم

 ..شد

 ..سادیلحظه قلبم وا هی..دنی..مردشورتو ببرن با اون چشمات که ادمو درسته قورت منکبت
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 ..به نفس نفس افتادم نییپا دمیرس یکه وقت ی..جورنییبربخورم تند تند از پله ها رفتم پا یمعطلش نکردم که به دوم گهید

 

..دستاشو رو هم  یکرد..لباس ِ سرتاپا مشک ینگام م یبرابر خشن تر از نفر قبل صد یکی نیاز محافظا روشن شد که ا یکیچشمم به جمال  باز

 ..گذاشته بود و گرفته بود جلوش

 

 

 ..د؟یریخانم کجا م--

 ..نداره یزدم..بهم گفته بودن اشکال یاطراف م نیا یگشت هیجوابشو دادم:داشتم  نیمت یدلم گفتم به تو چه؟..ول تو

 ..اتاقتون دیاقا االن مهمون دارن بر--

 ..داره؟ یمهمون آقا به من چه ربط -

 ..دیی..بفرماشنیم یعصبان نییپا دیتو اتاقتون خانم..اقا بفهمن اومد دیبر--

 

 

 ..با دست به پله ها اشاره کرد و

 ..شد؟ داتیپ یاز کدوم گور گهیتو اون روحت تو د یا

 

و ارسالن و  انیالبته تو دلم، نثار شا یلیفحش ِ چرب وچ هیداشتم  یبر مکه  یبرگشتم و پشتمو بهش کردم..هر قدم زونیاو یلب و لوچه  با

 ..کردم یمحافظاش م

 

 ..ننییپا یاز اتاقا یکیتو  انیمطمئن شدم که آرشام و شا یخب از طرف یول

 

 ..!جلومو گرفت؟ یابونیغول ب نیپس چرا ا رونیب امیکه گفت ازادم ب ارسالن

 ..تو رمید تا مطمئن بشه متا دم ِ در اتاقم باهام اوم نامرد

 

 ..؟یندار ی..تو کار و بدبخت گهی: دِ برو ددمیدر حرصم گرفت بهش توپ جلو

 ..جمع شد..درو باز کرد و اشاره کرد برم تو اخماش
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 ..تو جونت نرِغول مرض

 ..یه اَکِه

 

 ..کرد خیبلندش مو به تنم س ی.صدابهش. دمیدرو ببنده خودم بستمش و با پا محکم کوب نکهیاخم و تخم رفتم تو و قبل از ا با

 

 ..طاقتم طاق شد گهیصبر کردم..د یا قهیدق 5 هیپشت در باشه.. دیصبر کنم..شا دیبا

 ..کرد یم م وونهیداشت د نهییآرشام اون پا نکهیموندن اونم با علم بر ا نجایا

 

 ..نشیدختر برو بب یگفت د ِ چرا معطل یدلم م یگفت صبر کن نرو ول یم عقلم

 قیچندبار نفس عم ینفس کم اوردم..حت نییپا یطبقه  یکه خودمو رسوندم به راهرو یدو گذاشتم تا وقت یبا خودم مسابقه  نباریرسم ات از

 ..زدم یهنوزم نفس نفس م یول دمیکش

 

 یول ستیراخ نشدم..سو یپشت ستون مخف عیکردم..سر دایپ شویکیگشتم که  ی..هول شدم..دنبال سورخ موش مدمیپا از پشت سر شن یصدا

 ..که بهتره یچیاز ه

 

 ..!..از شانسه منه خبرن؟یهمه محافظ دارن تو خونه رژه م نیچه خبره که ا نجایاز محافظا بود..مگه امروز ا یکی..دمیش رو د هیسا

 

ودم که باز خودمو ..تازه از ستون کنده شده بدمیاز اتاقا رو شن یکیباز شدن در  ینفس راحت بکشم که صدا هیکه رد شد خواستم  نیهم

 ..چسبوندم بهش یچارچنگول

 

 ریز وارید ی هیسا ییجورا هینداشت.. دی..خداروشکر ستون به اونطرف د رونی..با لبخند از اتاق اومد ب ِانیشا دمیکه د هیک نمیتا بب دمیکش سرک

تو  ومن نیاز ستون.. واسه هم یرو من وقسمت افتهیب میپشت وارِید ی هیباعث شده بود سا دیتاب یم نطرفینور چراغا که درست از رو به رو به ا

 ..خودش محو کرده بود

 

 ..دوختم رونیاز توش اومده بود ب شیچند لحظه پ انیکه شا یزده نگاهمو به در همون اتاق جانیکه از راهرو رد شد و رفت تو سالن..ه دمید

 ..بود ستادهیدورتر از من ا یاز محافظا کم یکیآرشام اونجاست.. پس

 ..؟یسادی که وا ِیجا نجامی..اگهیبرو رد کارت د مصبال
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 ..نفر صداش زد اونم رفت سمتش هی نکهیطولش داد تا ا قهیدق 2،3

 ..خداروشکر یوا

 ..از اندازه دلتنگش بودم شیکه ب یزد واسه اون اتاق و کس یبکشم..دلم پَر م دیبا بتیچقدر مص دنشید واسه

 

 ..اتاق رو پر کرده بود یادکلن تلخش فضا ی..بودمشی..رو مبل نشسته بود..از پشت سر ددمیخل سرک کشدر باز بود..به دا یسمتش..ال رفتم

 ....فداش بشم که بوشم مثل اخالقش تلخ و سردهدمینفس کش قیبستم و عم یلحظه ا چشمامو

 

ِ  انیفک کرده شا دمیفهم دمیرفتم تو..درو بستم..برنگشت..صداشو که شن آروم .. 

 ....من اومدم رفـ دهین کجاست؟..نکنه تا فهمارسال یراست --

 

 ..؟یگوشش اروم گفتم:باور کنم که خودت ریهوا ز یب

 ....شوکه شده بوددمیکه به تنش افتاد رو واضح به چشم د یلرزش

 ..میگرفت ی..نگاه از هم نممیتأمل برگشت..چشم تو چشم هم شد یکم با

 

هم جلو نره..فقط  هیثان کیو  ستهیبا نجایگفتم زمان هم یزدم و فقط م یپسش م یو دستدادن د یرو هم بهم م ایکه اگه اون لحظه دن من

 ..من باشم و آرشام

 

که  ییکه مدتها منتظرش بودم..همونا ییخوندم..همونا یم زایچ یلی..از نگاهش خستادمیجاش بلند شد..به سمتش خم شده بودم که صاف ا از

 ..مدت دلتنگ بوده نیتموم ازدن آرشام هم مثل تو  یم ادیتو گوشم فر

 ییزد به وجودم گرما یموج م یفتگیکه درونش ش ینگاه نیاز سرما..گرما داشت..ا یمخمور بود..آروم..بدون اخم..عار نگاهش

 ..دیپاش یل*ذ*ت*ب*خ*ش م

 

 ....عشــقجانیلرزونمو به طرفش برداشتم..سراپا اضطراب..ترس..ه یقدما

 ..شمیم وونهیدارم د ایخدا

 

 ..رو بازوم قرار گرفت یاستش به نرمر دست

 ..که ارزوم بود یی..تو آسمون..جانیدور از زم ییجا هیحس کردم.. گهید یجا هیشد خودمو  یسالم که رو زبونم جار« س  »
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 ..حس کردم رومندشین یبازوها ونهیکه دوستش داشتم چون مملو از ارامش بود..خودمو تو حصار دستاش..م ییبود..جا گرم

 

 ..کردم ینبود..من که حس نم نمونیب ی..اصال فاصله اکینزد یلی..خکینزد یفاصله  هی..از  دمید یدم و آرشام رو مخو فقط

 ....دستام که بلوز مردونه ش رو تو خودشون مشت کرده بوددمیکش یوجودم به تن م یکه بود رو با ذره ذره  یچ هر

شد..از  سیگونه م خ هیاز ثان یکرد..در کسر دایرو پ رشیبود..سُر خورد..مسکه تو چشمام جمع شده  یاشک یلباسش چنگ زدم..حلقه  به

 ..اشک

 

 ..خودمو گرفتم یجلو یکردم ول یقورت دادم..گلوم درد گرفت..احساس خفگ بغضمو

 ..شکل ممکن گوشم رو نوازش داد نیباتریبه ز صداش

 ..؟یدالرام..خوب--

 ..بغلش بودم..حاضرم نبودم ولش کنم تو

 یگوشم محکم م ریبلند بود..ز یلی..خدیچیپ یبلند قلبش تو گوشم م یتپش ها یش بود..صدا نهیم تر بهش فشار دادم..سرم رو سمحک خودمو

 ..دیکوب

 

 ..دیلرز صدام

 ...........خوبم-

 ..بابغض

 ..نــه-

 ...........نــه؟ یچ--

 ..ش برداشت تا به چشمام نگاه کنه نهیس یسرمو از رو و

 

..نگاه سمیخ ی..گونه دیسرخ از اشکمو د ی..چشمادمیرو گز نمییهق هقمو بند اوردم..لب پا ی..بغضم شکست..ولدمینشن قلبشو یصدا گهید

 ..گرفته و دلتنگم

 

 ....دلم تنگ شده بودستمیخوب ن-

 ..دیچرخ یچشمام م گرفتم..چند لحظه تو صورتم زل زد..نگاهش تو یم شیدلتنگش بودم..داشتم آت نکهیکردم..به ا یبچه ها اعتراف م مثل

 

http://iran-paper.ir/


 

iran-paper.ir 

 ..زود بستش یلیخ یزد..لب باز کرد..ول ینم یکرد..ول یرو زبونش مزه مزه م وی..انگار حرفدیلرز لباش

 ..گفت؟ ینم چرا

 ..کرد؟ یسکوت م چرا

 ..نه؟یب ینم

 ..نه؟یب ینم حالمو

 ..رمیبگو..بذار آروم بگ یزیچ هیآرشام..تو هم  بگو

 

 

 ..شد یتر م کیحظه به در نزدکه هر ل دمیرو شن ییقدم ها یصدا

 یصدا..هنوزم نگاش م یب یکردم ول یم هیمنو از خودش جدا کرد..نگران اطراف رو از نظر گذروند..دستم تو دستش بود..هنوز گر آرشام

 ..کنه یبود تا منو مخف یاون دنبال راه یتو اتاق..ول ادیداره م یکینبود که  المیخ نیکردم..ع

 

..تا ادیدر ن کتمیلب گفت: برو تو ج ریلحظه هولم داد و ز نیدر آخر یمنو برد سمتش و مجبورم کرد برم تو..نخواستم ولکه تو اتاق بود.. یکمد

 ..؟یدیدالرام..فهم یذارینم رونینگفتم پاتم ب یوقت

 

رو  انیشا یعد هم صداباز و بسته شدن در اتاق و ب یشد..فقط صدا یچ دمینفهم گهیتکون دادن سرم جوابشو دادم..تند درو بست و د با

 ..دمیشن

 

 ..دمیرو م یسور و سات ِ حساب هی بیترت یاگه بمون --

 ..برم دیبا گهینه د-

 ..؟یایخب..امشب که م اریبس--

 

 ..تونستم راحت نفس بکشم یتو هوا کم بود..نم نی..ادمینشن صداشو

 ..دمیخبرشو بهت م امی..خواستم بدیشا-

 ..باهات دارم یکار هی..یایکه حتما ب نهیا شنهادمیپ --

 ..!؟یچه کار-

 ..میزن یمفصل درموردش حرف م ایشب ب --
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********************* 

 «آرشام»

 

 .. ش نهی..با کف دست زدم تخت سستادیدونست من پشت درم جلوم ا یاز محافظا که نم یکیزنان در آپارتمان رو باز کردم.. نفس

 ..دمیکه بچه ها مشغول بودن دو یطرف اتاق به

 

 ..؟یشده چه خبره؟..چرا هول شد یچ _وانیک

قطع  کرهایاسپ یبود اشاره کردم..صدا از رو توریکه پشت مان ییبه سها ذاشتمیگوشم م یکه اونو رو یبرداشتم..در حال زیم یرو از رو یگوش

 ..شد

 

 یباعث شد اخمامو جمع کنم و گوش دیچیپ که تو گوشم یسوت بلند یبودم شنود و روشن کرده باشه..صدا دواریبار اسمشو صدا زدم..ام چند

 ..از گوشم فاصله بدم یرو کم

 .. آروم ..انگار هنوز یلیخ ی..ولدمیشن صداشو

 

 ..؟ییدالرام کجا-

 ....چکار کنم؟ستین دنیواسه نفس کش ییهوا چیه نجای..اشمیکجا باشم؟..آرشام دارم خفه م یخواست یو اروم گفت: م گرفته

 یجلو ری..آب دهنتو مرتب قورت بده..دستاتو مشت کن و بگیی..فقط سرفه نکن..ممکنه بفهمه اونجایکار کنچ گمیآروم باش..بهت م -

 ..یکن نترس یاروم نفس بکش..سع یلیدهنت..خ

 ..ژنیاکس یکردم..دستام شده کاسه  نکارویهم--

 

 

 ..دور نموند وانیک نیزبیگرفت از نگاه ت یم یام جاکه اگه به موقع جلوش رو نگرفته بودم رو لب یزد..لبخند یارومش خنده موج م یصدا تو

 

 ..همه دستپاچه نشون بدم نیخودمو ا دیگروه هستم و نبا یبچه ها نیکجام..به کل فراموش کرده بودم ب دمیفهم تازه

 ..شهیشد..مثل هم یجد صدام

 یچ یدیاز اتاق خارج شو..شن عیت بهت خبر دادم سر..هر وقرونیکشونمش ب یم یجور هی..رونیب ادیم یک ستی..معلوم ن ِانیاونجا اتاق شا -

 ..گفتم؟
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 ..باشه..فقط تو رو خدا زودتر --

 

 ..کردم و با اخم جواب لبخندش رو دادم وانیگوشم برداشتم..رو به ک یرو از رو یگوش

رو از اتاقش بکشه  انیشا یجور هیو بگ دهیم کیاز بچه ها که تو باغ داره کش یکی..زود زنگ بزن به ؟یخند یم یبه چ یدار تیموقع نیا یتو-

 ..تو باغ ارشیکن که حتما ب دی..تاکرونیب

 

 ..گوشم گذاشتم یدر آورد..بعد از تماس هدفون رو رو لشویکنه سر تکان داد و موبا یداشت اونو از من مخف یکه سع یخنده ا با

 ..بهتر بود یچیاز ه یول دمیشن یرو واضح نم صداشون

 ..دنیها سر و صدا شن بچه الیقربان پشت و --

 ..؟یی..چه سر و صدا؟یچ یعنی _انیشا

 ..بهتر باشه دینیفکر کنم خودتون بب --

 .........بهتون که دمیم امفتی..پول د؟یکن یم ی..پس شماها اونجا چه غلطمیخب بر یلیخ--

 ..بسته شدن در یصدا و

 

 ..؟یشنو یآرشام..صدامو م --

 ..ایبهت گفتم ب ی..وقترونیبره ب الیاز و دیبا انیتو سالن توسط ما هک شدن شا ینایکم صبر کن ..دورب هیشنوم.. یم -

 

 ..بود یدالرام هم دختر زرنگ یداد..ول ریاز محافظا بهش گ یکی..رو پله ها رونیب ادیتونه ب یخارج شد ..به دالرام گفتم که م الیاز و انیشا

 ..نظر داشت ریحرکاتم رو ز وانیادم..تمام مدت کد رونیب قیتو اتاقش نفسموعم دهیمطمئن شدم که رس یوقت

 

آرشام  یدل خوش اومد یب ی..به جمع عاشقایگوشم گفت: تو هم که از دست رفت ریخم شد و ز زیپرت کردم رو م ییجورا هیرو که  یگوش

 ..خان

 

 ..شهیاخم کنم،مثل هم خواستم

 ......... یول

 

 ..نگاهش کردم یو با اخم کمرنگ رونی..اوردمش بشلوارم  بیطرف پنجره رفتم..دستمو بردم تو ج به
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 ..شناختمش ی..خوب مدمید یرو تخت ریتخت..همون موقع که تو اتاق بودم گوشه ش رو از ز ریکرد؟..اونم ز یچکار م انیشا یتو خونه  نیا

 ..ارمیکردم..اصال سر در نم دایپ انیشا یحاال ..اونو تو خونه  یوقته گمش کردم..ول یلیخ

 

 ییقبل از آشنا یدفترچه رو مدت هاست گم کردم..حت نیامکان نداره..من ا نینه..ا یکار اون باشه..ول دیشا نکهیظه به دالرام شک کردم..الح هی

 ....دختر..پس نیبا ا

 

 ..؟یکن یفکر م یبه چ _وانیک

 ....جوابش رو ندادمبمیرو گذاشتم تو ج دفترچه

 ..ش؟یدیگفت: د یاز مکث کوتاه بعد

 ..مثبت تکان دادم ینشونه به  سرمو

 ..خب..حالش چطور بود؟ --

 

 ....پشت گردنم رو ماساژ دادمدمیبه موهام دست کش کالفه

 ..دونم ینم-

 ..!؟یدون ینم--

 ..وانیبس کن ک -

 

 ..دمیبعد صداشو از پشت سر شن یرفتم..کم رونیشد..از اتاق ب ساکت

ِ  انیرفته؟..منظورم شا شیخوب پ زیتا االن همه چ -- .. 

 ..قراره باز شب برم اونجا-

 

 ..ستادیبه روم ا رو

 ..جزو نقشه نبود نکهی..ا؟یگیم یدار یچ --

 ..برم دیبا یدونم..ول یم -

 ..رو به شک ننداز ای..اون عوضزهیبهم بر زی..نذار همه چ؟یکن یچکار م یآرشام دار --
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 ..بشنوم یزیخوام چ ینم گهیچکار کنم و چکار نکنم..د یبهش با تشر گفتم: الزم نکرده تو بگ رو

 ..از کنارش رد شم که دستشو گذاشت رو شونه م خواستم

 ..یکرد یم نجاشویفکر ا دیتو از اول با یبه خاطر دالرامه..ول نایا یدونم همه  یآرشام صبر کن..م--

 ..منظور؟ -

 ..میفاصله ندار شتریچند قدم ب یروزینده ..تا پنمو یزیچ گهید ی..ولیتنهاش بذار یخوا یفهمم..نم یخوب م نویا یتو نگرانه دالرام --

 

 ..زدم و کالفه مشتمو جلوش گرفتم داد

 .........اون ینیتا بب یبفهم..امروز اونجا نبود نویتونم ..ا ینم -

 نکهیتو واسه ا شد..هم من، هم یباز نیخودش وارد ا تیبا رضا ی..ولستین یخوب تیدونم اونم تو وضع ی..اره م؟یگینم یزی..چرا چ؟یاون چ --

 ....نذار به هدر برهمیتالش کرد یلیخ میبرس نجایبه ا

 

 ..ش رو تو چنگ گرفتم قهی تیعصبان با

 ..سر جات و حرف اضافه نزن نیچکار کنم ..بش دیدونم که با ی..خودم بهتر میکن یبه من امر و نه یبهت گفتم حق ندار-

 

 ..حرص دستمو پس زد با

مواقع  شتریدونم تو ب یراهو رفتم م نیچون خودمم ا ی..ولیکن یدونم که تو قبل از عمل اول خوب فکر م یم مه نویفهمم..ا یمن حالتو م--

 ..؟یبفهم نویا یخوا یپسر چرا نم یخور ی..به بن بست میکن دایراهتو پ یتون ی..آرشام با چشم بسته نمیچشماتو ببند یشیمجبور م

 

پس تو  رهیم شیطبق نقشه داره پ زیرو حل کردم..همه چ یمهمون ی هی..قضهیحرف حسابش چبفهمم  دی..باانیشا یخونه  رمیمن امشب م -

 ..؟یزن یم یرو دار یحرص ِ چ

 

 شیاروم پ زی..بذار همه چیانجام بد لتیکارا رو برخالف م یلیخ یشیبه خاطر دالرام مجبور م گمیزنم..فقط م یرو نم یزیمن حرص چ--

 ..مهبره..اگه شک کنن کار همه مون تمو

 شیجونمم باشه اون کارو عمل یاگه تا پا یرو انجام بدم حت یکار رمیبگ میکه من اگه تصم یدون یدونم..تو هم خوب م یرو م نایا یهمه -

 ..ادامه نده گهیکنم..پس د یم

 

 .........بره شیخوب و حساب شده پ زیهمه چ یگیهمونطورکه م دوارمی..چشماشو بست..کالفه گفت: امدیکش قیعم نفس
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 .........کرد نگام

 ....کردم دارم بـ یرو ط ریمس نی..خودمم قبال ایکن یچکار م یفقط مراقب باش دار --

 ..نمیتونم ساکت بش ی..من آرشامم..نمستمیتو ن ی..من به اروموانیبس کن ک-

 .............طرف در قدم برداشتم به

 ..متنیب یزنم..شب م یسر به خونه م هیشرکت..از اونورم  رمیم-

 

متوجه ما نشه..از رو به  انیشا یالیاز و یتا کس میکرد یرفت و امد م یاز در پشت شهی..همرونیمنتظر جواب باشم از آپارتمان زدم ب نکهیا بدون

 ..کرد یکس بهمون شک نم چیه یاز در پشت یشد..ول یزود دستمون رو م یلیخ ینجوریو ا میگرفت یقرار م الیدر و یجلو میرو مستق

 

 ..از بچه ها بود..جواب دادم یکیزنگ خورد.. میپشت فرمون نشسته بودم که گوش هتاز

 ..چه خبر شده اصالن؟-

 ..شده..در مورد همون دکتره..فرهاد رمیدستگ ییزایچ هیقربان  --

 ..شرکت..منتظرم ایخب ب یلیخ -

 ..چشم قربان --

 

********************** 

 ..کردم یکه بهشون پرداخته شده بود فکر م یها و مباحث دهیاشتم..بعد از جلسه به اشرکت جلسه د یشرکا تو گریبا د امروز

 ..راحت باشه المیتونه خ یاز جهت شرکت و کارخونه م نکهیا یعنی نی..امیقطعات نداشت دیتو تول یرفت..مشکل یم شیخوب پ کارا

 

 ..اصالن انداختم یبه صورت جد یاجمال ینگاه

 ..شد؟ رتیدستگ یکن..چ فیخب تعر --

 ینامزدش م یخونه  ایوقتشو  شتریکرد..ب ینم ی..اولش که کار خاصمیگرفت رنظریخان رو ز ومرثیک یمدت دیقربان همونطور که دستور داد -

 ..تا امروز میدیند یخونه ش با پدرزنش دعواش شد..در کل مورد مشکوک یبار هم جلو هیها.. یها و پارت یتو مهمون ایگذروند 

 

 ..!؟یامروز چ--
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 یبود نگه داشت..وقت ختهیر واراشیخونه که سقف و د هی یپرت جلو یجا هی..تو رونیکردم..از شهر رفت ب بشیروزا تعق ی هیامروزم مثل بق --

تا از بچه ها بره دنبالش خودم موندم همونجا  یکیو دادم به  نیکرده باشه..ماش یبود..انگار که کتک کار ختهیسر و وضعش بهم ر رونیاومد ب

 ..نم چه خبرهیبب

 

 ..تو؟اونجا بود؟ یبر یتونست-

بود  یزخم نکهیچهره ش با ا رونیاز خرابه اوردنش ب یوقت یزدن..نتونستم جلوتر برم ول یتا محافظ اون اطراف پرسه م 3اونجا بود قربان.. --

 ..دمیبود که تو عکس د یبدم ..همون صیتونستم تشخ یول

 

 ..صورتم گرفتم یدستمو درهم گره کردم و جلو یدادم..انگشتا هیتک یندل..متفکرانه به صدمیکش قیعم نفس

 ..لحظه سکوت و بعد از اون نگاهمو بهش دوختم چند

 

 ..بود؟ یکه زخم ی..گفترهیاس ومرثیپس اون دکتر ِ سمج تو چنگال ک -

 ..بازوشو گرفته بودن رینا نداشت راه بره..ز یحت--

محلشون رو  اینشد و شتریچه خبره..اگه تعداد محافظا ب دینیبب دیبد کیو تا صبح اون اطراف کش..امشب رگمیم یچ نیخوب گوش کن بب -

 ..اونجا دیزیبا چند تا از بچه ها بر 12ندادن فرداشب راس ساعت  رییتغ

 ..؟یچشم قربان..فقط دکتره چ --

هم  یمن تو انبار..اونجا منتظرتونم..هر اتفاق شیپ دشیارید ب..کار که تموم شافتهیواسه ش ن یاتفاق یریتو درگ دیخوامش..مراقب باش یزنده م -

 ..شد؟ رفهمی..شیدیکه افتاد بهم خبر م

 ..کارمونو می..بلدستیچشم اقا..بار اولمون که ن یبه رو --

 ..نره ادتونی نویخوام..ا یکنم که من اونو زنده م یم دیکردم..فقط بازم دارم تاک یکه انتخابتون نم دیاگر بلد نبود -

 ..راحت التونیحتما آقا..خ--

************************** 

 ..دادم یقرار م تیاحتمال رو در اولو یجنبه  شهیزدم..هم یسر به خونه م هی دیبا حتما

 شیپ رفتم یشب ها م نیهم ی..براافتادهین یاتفاق چیرفتار کنم..انگار که ه یعیتو کل نقشه طب دیخوام با یکه م یزیبه اون چ دنیرس یبرا

 ..شک نکنه یزیبه چ یبچه ها تا کس

 

 ..نگرفتم یرو داشتم..اما امروز ازش خبر دایش یسر به انبار زدم..امار لحظه به لحظه  هیقبلش  یول

 .. بود ومدهین شیپ یفرصت چیمدت ه نیچه خبره..ا نمیدادم شخصا برم وبب حیترج
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 ..در انبار رو باز کرد دنمیبا د نگهبان

 ..حشمت و صدا کن-

 ..االن نیچشم اقا هم --

 ..کارتون ها رد شد وبه طرفم اومد نیاز ب مهیسراس دمیحشمت رو د نکهی..تا ادیلحظه طول کش چند

 

 ..نیسالم اقا..خوش اومد--

 ..کجاست؟-

 ..ازش غافل شد شهیلحظه نم هیکنه.. یو داد م غیج ادی..پ*د*ر*س*گ بدجور رو اعصابه..تا حالش جا میشگیهم یهمون جا--

 ..شده؟ یچطور؟..مگه چ-

 ..هست شیمرگ هی میکرد که همه مون باور کرد یم ینقش باز ی..الکردار جوریضیخواست فرار کنه..خودشو زده بود به مر یم شبید--

 ..نداشت دهیفا یول میکرد دشیدنبالش و تهد میوجدان از فرصت استفاده کرد و زد به چاک..با اسلحه افتاد یباز کردم که ب دستاشو

 یو کمک م دیکش یپشت هم نعره م یراه انداخته بود..ه یو داد غیچه ج ینیبب یکه نگهبان جلوشو گرفت..اقا نبود رونیاز در بزنه ب خواست

 ..خواست

 ..کردن که تازه امروز ظهر بهوش اومد یها هم از خجالتش در اومدن و کار بچه

 

 

 ..رونیرو نداشت..چشماش کم مونده بود از کاسه بزنه بحرکت  نی..محکم تکونش دادم..انتظار ادمیش رو چسب قهی

 ی..چرا سرخود هر غلطد؟یبه من خبر بد دیکن یکه م یکار نیانجام داد اول ی..مگه بهتون نگفته بودم هر حرکتن؟یکرد یزدم: چه غلط ادیفر

 ..د؟یکن یدلتون خواست م

دوتا از بچه ها  یکی..میداد شیکم گوش مال هید؟..به جون مادرم فقط کر یچیاز دستورات شما سرپ شهی..مگه ممینکرد شیقـ..قربان کار--

 ..نیخودت بب ایب یکن یکنن من نذاشتم..آقا باور نم یخواستن دست دراز

 

شده  شیزیبه حالتون اگه دختره چ ی..حشمت وان؟یکه کرد یهان؟..........هولش دادم عقب..........کثافتکار نمیرو بب یچ امیزدم: ب داد

 ..ارمیدخلتونو م نجای..همباشه

 

 ..از سر ترس لب باز کرد یو نگاه دهیپر یرنگ با
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 ....غلطا نکنه نیاز ا گهید نکهی..دختره هار شده بود واسه امینکرد شیکار غمبریبه پ ریآقا به پ--

 ..بسه..ببند دهنتو..........کجاست؟-

 ..میکن یپاهاشو باز م ییخواد بره دستشو یم یتو اتاقکه..دست و پاش بسته ست..فقط وقت--

 

 ..طرف اتاقک راه افتادم..پشت سرم اومد به

 ..د؟یبه پدرش زنگ زد -

 ..دهیترس یلی..از صداش معلوم بود خمیطبق دستور شما حرف نزد یول میزنگ زد --

 

 یکرده بود وبا وحشت به من نگاه م اتاق کز ی..در اتاقک و باز کردم..نگاهمو به سمت راست چرخوندم..گوشه دمییهم سا ینفرت دندونامو رو با

 ..کرد

پاهام به  یپر از غرور نبود..حاال از ترس جلو گهی..نگاهش دستادمی..رو به روش ادیلرز یغضبناک به طرفش رفتم..از ترس م یاخم و نگاه با

 ..دیلرز یخودش م

 

 ....نوک کفشم اروم به بازوش زدم با

 .. با پوزخند همراه

 .. ؟یهم تا حاال وجودشو داشته بخواد از دست من در بره؟..به چه جرات ی..مگه کس؟ی..از دست کیر کنفرا یخواست یم دمیشن--

 

 ..زد..ترس هم نتونسته بود اون حس نفرت رو تو خودش محو کنه یسبز نفرت موج م یزانو نشستم..ته اون چشما هیرو  جلوش

 ..به چهره نداشت یره شده بود و رنگلبش پا یزد..گوشه  یم یچونه ش به کبود یچپ و گوشه  ی گونه

 ..روح یباز کرد..گرفته و ب لب

 

 ..دمیوجودتر از تو به عمرم ند یازت متنفرم..ب--

 ..ینشده.... انگار هنوز ادم نشد ری..دینیب یچرا م-

 ..و درنده یوحش وونیح نیع یادمه و ک یک دمیتوام..از دستت که خالص بشم نشونت م نهیچون هنوز همنش --

 

 ..دمیتو مشت گرفتم و کش وهاشوم

 .........تو و امثال تو که ایمنم  وونی..حوونیح یگیم یبا خشم داد زدم: به ک همراه
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 ......فرو بستم..االن وقتش نبود لب

راحت  الشویخ دیبا..رهیاس نجایش ا کدونهی یکی..به هرحال دختر ارمیدر ب یدادم: هنوز وقت هست تا ادمت کنم..فعال بذار پدرتو از نگران ادامه

 ..به ظاهر حساب شده..واسه تصاحب من و اموال من ینقشه  هی..اون هم به دستور پدرت و با میمن گذروند یالیرو تو و یکنم..چند صباح

 ..رهیبه سنگ خورده..بدونه که دختر مهندس صدر تو چنگال آرشام اس رشیبذار بدونه که ت پس

 

 

 ..وحشت نگام کرد با

 ..واسه ش سمه یو ناراحت جانیداره ه یقلب یماریاون ب ی..عوض؟یبگ یچ یخوا یبهش م--

 

 ..ستادمیزدم..ا پوزخند

تنت  یمشک راهنیمونده تا پ یلـــیکنه..هنوز کو؟..خ ینم لیعزرائ میشناسم حاال حاالها جونشو تسل یکه من م یرینه..نترس..اون گرگ ِپ-

 ..یکن ی..مطمئن باش حتما تو مراسمش شرکت میکن

 ..در حقت کرده؟ ی..مگه پدرم چه بد؟یحرفا رو بزن نیا یتون ی..چطور میپست یلیخفه شو..خ--

 

 ..دیکش غیبه بازوش زدم..ج یخشونت لگد محکم با

 ..پرسه اون کفتار باهام چکار کرده؟ یکه از وجود همون گربه صفته داره از من م یزدم: چکار کرده؟..تو..کس ادیفر

 ..دیختیکردم..اون موقع که خبر نداشتم واسه من نقشه ر نکارویا یقبل تیکه اومدم سمتت با قصد و ناحمق من از اول  ی دختره

 ..ستیخبرا ن نی..نه از انجایموضوع گرفتم اوردمت ا نینکن واسه ا الیخ پس

 ..شد یکه بهت مربوط نم یشد یکنار..وارد باز یبکش یتو نخواست ی..ولختمیراحت گذاشتم کنار و زهرمو بهشون ر یلیقبل رو خ نَفَرات

 ..کنم یکه خودم مشخص م یتقاص کارشو پس بده..تقاص دیمن بشه با یناخواسته بخواد وارد باز ایکه خواسته  یکس و

در  یتون یگذاشتم م یبراش باق یخب..اگه عمر یرفته باشه..ول ادشی..فکر نکنم هنوز ی..بهتره از پدرت بپرس؟یینجایچرا ا یبدون یخوا یم

 ..داره که بهت بده ی..مطمئنم جوابیصوص ازش بپرسخ نیا

 

 

 ..ختیر یزد و پشت سر هم اشک م ی..داد مدیکش یم غیج

خواستم صدامو  یگذاشتم..نم یگوش یدهانه  یرو ریحر یپارچه  هیرو در اورد.. شیتوجه به حشمت اشاره کردم..سر تکان داد و گوش یب

 ..بده صیتشخ
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 ..د بوق جواب داد..صداش نگران بودصدرو گرفتم..بعد ازچن ی شماره

 ..الو--

 ..جناب صدر؟ یچطور -

 ..د؟یهست یشما ک--

 ..که جون دخترت تو دستاشه یکس -

 ..دیکش یکرد..تندتند نفس م مکث

 ..وجود؟ یب یاز جونش؟..با دخترم چکار دار یخوا یم یزد: چ داد

 ..گمیبهت م یچ نیکت شو و ببدخترتو بفرستم دم خونه ت سا یجنازه  یخوا یخفه شو..اگه نم -

 .......فقط دمیکه دارم بهت م ی..بگو. .هر چن؟ی.پول؟..طال؟..زم؟یخوا یم یچ --

 کدونهی یکیمنه..دختر  شی..دست راستت پشهی..چون واسه خودتم بد میکش یرو وسط نم سیپل یدونم که پا یبهت گفتم ساکت شو..م-

 ..کهیکه تو جزء جزء ِ نقشه هات باهات شر یت..کس

انبار موادا و  یمن سه سوت جا یادما یرو لو بد یزیچ ی....اگه بخوایایکنم م یکه واست اس ام اس م یادرس نیبه ا 10..ساعت فرداشب

 ..کنن یگزارش م سیکه تماما متعلق به خودت هست رو به پل نیپر ازهروئ یول ی به ظاهر حامل لوازم بهداشت ِونیزمان حمل و نقل کام

 ..ستیبد ن یبدون نویا اطیمحض احت ی..ولیندار سایبا پل یخوش ی ونهیدونم خودتم م ی..گرچه میطرف یبد کسبدون با  پس

 

 

 ..؟یدون یرو از کجا م نای..تو..تو ا؟یگیکه م هیچ نای..ا؟یهست یتو..تو ک--

 ..مهندس صدر نمتیب یفرداشب م -

 

 ..فرستهصدر ب یرو قطع کردم..رو به حشمت گفتم که ادرس رو برا تماس

 ..شده بود رهینگاه کردم که چطور با ترس و نفرت به من خ دایش به

 اهیکنم که به روز س یم یرو به دلت بذارم..بعدشم کار یعوض یکه داغ اون دختره  نهیکه بکنم ا یکار نیکه خالص بشم اول نجایاز ا --

 ..کنم آرشام یباهات چکار م نیبر کن و بب..فقط صیدیگذرونم رو پس م یکه دارم م ییروزا نی..تقاص تک تک ایافتیب

 

 ..کبودش رو تو مشت گرفتم..از درد صورتش جمع شد یبه روش زانو زدم..چونه  رو

 ..یمونم..البته.....پوزخند زدم.........اگه از چنگال من جون سالم به در ببر یگفتم:منم منتظر اون روز م ضیغ با
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 ..شد شتریدرون نگاهش ب ترس

 ..کنم یم شیرو بزنم حتما عمل یاگر حرف داشت من حتم

 ..موضوع واقف بودند نیخوب به ا یلیکه دور و برم بودن خ ییکسا

 ..الخصوص دالرام خطرناک بود ی..علانمیمن و اطراف یکارا داشتم..وجودش برا یلیخ دایمن با ش یول

 

 ..ندارمبهش  ینخواد از پشت بهم خنجر بزنه کار یکشتنش رو نداشتم..چون تا کس قصد

 ..چکار کنم دیبا یمواقع نیزد..تجربه بهم ثابت کرده بود که تو چن یم ادیهم حرف ز دایش

 

 ..انتقامم وسطه..پس بذار زجر بکشه یپا یول

 ..داره یرو در پ یکه بفهمه با آرشام در افتادن چه عواقب یانقدر

******************************* 

 ..آماده شدم انیشا ی بعد از شام واسه رفتن به خونه شب

 ..بود ادیرفتن به اونجا ز یبرا لمیکردم..دال یم نکارویا دیپس با رمیبودم که م گفته

 ..افتهیب یرد و بدل بشه..اصال قراره چه اتفاق نمونیب ییدونستم امشب قراره چه حرفا ینم

 ..در هر صورت یول

 ..رفتم یم دیبا

 

************************** 

 ..نکنه نکارویهم ا وانیبودم ک دوارینذاشتم..ام انیجر رو در دالرام

 ..داد یانجام نم یمن کار یبدون اجازه  گرچه

 

 ..کنه جادیتو نقشه مون ا یخدشه ا انیخواستم مالقات امشبم با شا ینم

رو به شک  گرانیانجام بده و درو  یکار اریاخت یماست..مخصوصا خودش..ممکنه ب یخبر باشه به صالح همه  یمالقات ب نیدالرام از ا نکهیا

 ..بندازه
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 ....بدون مشکل و دردسرمیگرفت یبهتر هم جواب م جهیدر نت میرفت یم شیپ اطیاگر با احت یمطمئنم..منته هیدختر خوددار نکهیا از

 

 ..گذشت که از در سالن وارد شد یم انیشا یالیاز اومدنم به و یقیدقا

 ..پا انداخت .. با لبخند نگاهم کرد یامد گفت..نشست و پا رو بلند خوش یلبخند زد و با صدا دنمید با

 ..رهی..آرشام سرش بره قولش نمیایدونستم که م یم--

 ..؟یدار یراسخ بودم که بدونم با من چکار ِ مهم ی..ولامیقول ندادم که م-

 

خودمون رو تو کار  هی..مدتمیکن یوش گذرونهم خ یصحبتامون کم انیگفت: امشب قراره در م یشد..دستاش رو باز کرد وبا شعف خاص بلند

 ..یبعد ی..واسه برنامه هامیهم واسه خودمون وقت بذار یحاال وقتشه کم میغرق کرد

 

 یم یرفتم تا بفهمم چ یم شیاروم پ دیکرد..با یوقت اشتباه نم چیحسم ه نیا یول یدونستم چ ی..نمدهینداشتم که واسه امشب نقشه چ شک

 ..خواد

 ..پسر یاشاره کرد و همراه با چشمک ادامه داد: منتظرم نذار نیی..پاشو حاضر شو.............به پا؟ینشست پس چرا هنوز--

 ..رفت رونیاز سالن ب یبلند یهمراه با قهقهه  و

 

 ..بود و مختص به فصل تابستان اطیکه تو ح یا دهیشد..استخر سرپوش یاستخر م 2شامل  انیشا یالیبه استخر بود..و منظورش

 ..شد یتو فصل سرما ازش استفاده م شتریساختمان قرار داشت و ب نیرزمیتو ز قایکه دق یگریاستخر د و

 

 ..نداشت یتمام انیشا یها یباشم..خوش گذرون ییزهایشاهد چه چ دیدونستم امشب با یبود..م یحرفا برام عاد نیا

 ..داد یم ی*ا*ش*یو ع* یخوشگذرونشب ها رو مختص به  نیاز ا یکیکردم هر هفته  یکه باهاش کار م یزمان

داره من رو هم وارد  یمهم یباهام حرفا نکهیا یبه بهانه  ستمیکار ن نیمشتاق به ا دید یکه م یزمان یکنم ول شیخواست همراه یهم م ازمن

 ..کرد یم یباز

 

 ..فیکث هیباز هی..نطورهیهم قایدق یباز گمیم

چنین صحنه هایى از  دنیرو بکنه که هر کس با د ییها یکثافتکار نیکه شاهدش بودم چن ییشبها ریبودم امشب هم نخواد مثل سا دواریام

 ..امد یانسان بودن خودش به عجز م
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 ..رسوند ی*ش*ش رو به اوج میکه ع* یالخصوص مسائل ی..علیزیفرد کامال افراط گر بود..تو هر چ هی انیشا

 

 ..ستی..ظاهرا دست بردار ندمیشن یم رو تو رختکن عوض کردم..سر و صداشون رو به وضوح لباسم

 یم شیپ لشیبه م دیامشب رو با هیخان  نیبود با بهم خوردن نقشه ..واسه رو به رو کردنش با شاه یتونستم بکشم عقب..رفتنم مساو ینم

 ..رفتم

 

 ..دیکش یراحت کنار م یلیخشد همونقدر هم به خاطر رد کردن خواسته هاش  یخود م یاسم مواد از خود ب دنیکه با شن نقدریهم انیشا

 ..باهاش ندارم..حاضره هر کارى مى تونه بکنه تا منو کنار خودش داشته باشه یکار گهیدونه د یاالن که م مخصوصا

 

 .. ساله که باهاش کار مى کنم 10شناختمش..االن  یم

 ..نمونده جهینت یکدوم از کارهاش توسط من ب چی..چون تا به االن هستین یبیعج زیچ

 ..به اهدافم بود..منم واسه ش کم نذاشتم دنیرس یمهره برا هیکه اون واسه من  نطورهمو

 

 ..تو آب..نه سرد بود و نه گرم دمیپر یحرفه ا رجه،کامالیش کینگاهشون کنم با  نکهی..بدون استادمیاستخر ا لب

 ..دادم هی..پشتمو بهش تکاستخر شنا کردم ی وارهی..به طرف ددمیاوردم به صورتم دست کش رونیکه از آب ب سرمو

 ..دمیدست کش سمیخ یاستخر..چشمامو بستم و دوباره باز کردم..تو موها یگوشه  درست

 

 ی وارهیبه د یادیز یمن با فاصله  یب*ر*ه*ن*ه رو به رو مهین انیتا دختر دوره ش کرده بودند..شا 3شد.. دهیکش انیبه سمت شا نگاهم

 ..داده بود هیاستخر تک

 انیغرق در لبخند ِ ه*و*س*آ*ل*و*د ِ شا یداشت جام شرابش رو در دست گرفت ..گه گاه به لب ها یبور و بلند یکه موها از دخترا یکی

 ..کرد یم کینزد

 یبا ل*و*ن*د* انیشا یبه تن داشت و درون اب رو به رو یب*ر*ه*ن*ه* ا* مهین یویو بلند..ما یکامال مشک یبا موها یدوم ..دختر نفر

 ..داد یش رو نوازش م نهیس یکرد و قفسه  یگاهش مهرچه تمامتر ن

رو به  انیو خمار شا رهینگاهه خ کهیدو ت یویتوپر و کاملش تو اون ما کلی..هی..چشمان آبدی..پوست سفیشراب یبا موها ینفر سوم..دختر و

 .. بدن دختر حرکت کرد ینوازشگرانه به رو انیبود..دست شا دهیسمت خود کش

 

 ..خترو به من دو نگاهش
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 ..کنم ی ما شو..کم کم دارم بهت شک م ِی..تو هم قاط؟یتنها بمون یخوا یم یتا ک ی..ولادیخوشم م یزن یبه دعوتم دست رد نم نکهیاز ا --

 ..؟یبه چ-

 نکهیگه اشو..ا هودهیافکار ب الهیخ ی..پسر بدمیند ی*ز*ه* ا*یغ*ر* چیهمه سال در تو ه نینه..من که بعد از ا ای یمرد هست نکهیبه ا --

 ..؟یروزت استفاده کن..ل*ذ*ت ببر..چرا معطل 2 نیروزه راست باشه پس از ا 2 ایدن گنیم

 

 

 ..سرد یدادم..نگاهم مملو از غرور بود..غرور هیازهم باز کردم..به لب استخر تک دستامو

بکنم که از انجام دادنش  یباشم تا بخوام کار یتماشاچ لمیما شتریام که هستم..ب ینیکنم گفتم: من هم جادیتو چهره م ا یرییتغ نکهیا بدون

 ..ادیخوشم نم چیه

 

 ..کرد جادیاستخر ا یتو فضا یزد..صداش انعکاس خاص قهقهه

تونم  یتا تقویت نشم نم یحرف دارم..ول ی..گفتم باهات کلیکن یشونه خال رشیاز ز یتون یکنه..امشب نم ینشد..امشب فرق م گهینه د --

 ..تمرکز کنم یزیرو چ یدرست و حساب

 

 ..زدم پوزخند

 ..مهم باشه دیحرفات با دمیتو استخر فهم امیب یازم خواست یوقت -

 ..یخوبه ..پس معلومه منو کامال شناخت--

 

 ..دادم رونیب قیعم نفسمو

 ..شده یبرام عاد -

 ..کنم یکارا م یلیخوام از دستت بدم..واسه داشتنت خ یکه نم نهی..واسه همیتعجب نداره..تو آرشام یجا--

 

 ..کنم یکارا م یلیخ گهیکنم..م یهمه کار م گهینم

 ..انتخاب کردم ممیکه اونو واسه تعل نهیواسه هم دیداد..شا یکس باج نم چیه به

 

ِ  من مشغول یشده بود که درست رو به رو ینفر 4معطوف اون  یکامال جد نگاهم ................ 

 ..دیبوس یدت مداشت رو به ش یکه چشمان آب یاون دختر انیشا
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 ..کرد یم یبود در اغوشش ل*و*ن*د* ستادهیکه رو به روش ا یدختر

 ..کرد ریسراز انیشا ی نهیبعد جام شراب و، رو س نفر

 

 ..داره یکارها چه منظور نیاز ا انیدونستم شا یهر ادمى رو ت*ح*ر*ی*ک مى کرد ..م کارهاشون

 ..کردم یخواست منو هم بکشه وسط..بگه که اشتباه نم یم

ماهش  10ساله که موفق شدم.. 9 قایکنم..دق ی*ز*ه رو در خودم سرکوب میغ*ر* نیساله که دارم ا 10االن  ی..ولستین یمرد بودنم شک تو

 ..شدن چطور رفتار کنم یاهدافم م یکه طعمه  ییبتونم با کسا نکهیرو خودم کار کردم..ا یلیاز دست دادم..خ میرو تو تعل

 ..کردم..اما یلحظه رهاشون م نیدر اخر یکردم ول یم تیرو درونشون تقو ازیاوردم ..حس ن یو در مکه جلوم به زان ییدخترا

 

رو در  یکرده بودم رو شکستم..من در برابر دالرام حس نییخودم تع یکه برا یماهش رو باختم..خودمو باختم..خط قرمز 2سال  10 نیا از

 ..دمید داریب گهید کباریکردم در خودم کشتم رو  یکه فکر م ی..اون احساساوردمیوام ن..در مقابل دالرام ددمید یم دیکه نبا دمیخودم د

 ..ببرم نیهمه تالش فقط تونستم حسم رو خفته نگه دارم..نتونستم اون رو کامل از ب نیکردم..با ا یتموم مدت داشتم اشتباه م دمیفهم

 ..سال 10بعد از گذشت  ی..حتستین یشدن دمیفهم

 

 نیتو بغلم ا دمشیکش یم اریاخت ی..هر بار که بدمیحس رو در خودم د نیو بدنش رو لمس کردم ا رونیاز حموم اوردمش باون شب  یوقت

 ..دمید یرو سرکوب نشده م یحس لعنت

 .. نتونم رها بشم..نتونم کنار بکشم نکهی..از ادمیترس یم نیهم از

 ..دور بمونم خواستم

 ..نشد اما

 

 ..خبر از همه جا تو افکار ِ خودم غرق بودم..تو فکر دالرام یب ینگاهم به اونها بود ول اریاخت یخودم اومدم..تموم مدت ب به

 

 ..تر شد ظیلب هاش غل یلبخند به رو دیاون سه تا دختر د یم رو به رو رهیکه نگاهه خ انیشا

 ..سکوت کردم یکنه..ول یدونستم داره برداشت اشتباه م یم

 

 ..به اون سه دختر نداشتم یحس چی..هنمیرم وسوزانم ..نگاهه تب زده م..سرم رو چرخوندم تا نبگ یداغ شده بود..نفس ها سرم

 .......دالرام..اگه حسش نکرده بودم..اگه تو بغلم نگرفته بودمش..اگه دالرام ریپر شده بود از تصو ذهنم
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بستم و تنم رو به دست اب  یچشم م الیخ یشده بود بصحنه ها عادت هر هفته م  نیا دنیکه د یاالن هم مثل دفعات قبل..مثل زمان دیشا

 ..رهیدادم که منو در خودش بگ یم

 

 ..ببرم..جاشو به سکوت بدم..به ارامش نیحس مزاحم رو از ب نیاونجا بتونم ا دیاب سکوت حکم فرما بود..شا ریز

 ..دختر با من چکار کرده؟ نی..اشه؟یمحو نملحظه هم  کیچشمم  یاز جلو رشی..چرا تصوزیبُرم..از همه چ ی..کم کم دارم مناارومم

 

..دوست داشتم دمیشن ینم ییصدا چیشنا کردم..سکوت بود..ه یاب..به اروم ریزدم ز رجهیحبس کردم..ش نهیبستم..نفسمو تو س چشمامو

 ..عمر ازش دور بودم یباشم که همه  ییزهایتا شاهد چ ارمین رونیهمونجا بمونم..سرمو از اب ب

 ..ارمیحس کردم دارم نفس کم م نکهیآب موندم تا ا ریز یام بسته باشه..انقدرخواستم چشم یم

و  دمی..به صورتم دست کشدمیکش قیاوردم..نفس عم رونیحرکت از اب ب کیداده بودم شنا کردم..سرمو با  هیکه قبال تک یهمون سمت به

 ..چشمامو باز کردم..دستمو به لب استخر گرفتم

 

 ..از اب..درست لب استخر رونینفر نبود..ب کیود..نه..ب ستادهیرو به روم ا یکس

 .........یبلند کردم..با اخم بهشون نگاه کردم..ول سرمو

 ..رمیش بگ دهیو رنگ پر دهیدیدنش .. از تعجب قادر نبودم نگاهم رو از صورت ترس با

 .........ایخدا

 ..بشه؟ یقراره چ امشب

 ............نکنه

*************************** 

 «دالرام»

 

 ....بعدشم موندم تو اتاقم و به اتفاقاته امروز فکر کردمرونیزد ب الیکه ارسالن با شتاب از و دمی..فقط سر شب ددمینفهم یچیه

 ..نییوبا خودش اورد پا دیغول تشن بود به زور منو کش یمحافظا نینفر که از هم هی..نجامیا نمیب یاالن که م تا

 ..دیکش ی..فقط دستمو محکم گرفته بود و دنبال خودش مرهیدونستم داره کجا م ینم

 ..تا دختر تو استخر بود 3اون  نیو ب تیاون وضع یتو انیشا دنی..ازهمه بدتر دستادیدرجا ا هیقلبم واسه چند ثان دمیاستخر رو که د یفضا

 

 ....آخه؟ یچ یعنی
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 ..هزن یتا دختر داره ل*ا*س م 3با  انیکه شا یی..کنار استخر..جامن

 ...........به دادم برس..نکنه ایخدا

 

 

قدم رفتم عقب..محافظ نگهم  کی..با ترس رونیپاهام تو استخر سرشو از اب اورد ب ینفر جلو هیدفعه  کیمجسمه درجا خشکم زده بود که  نیع

 ..داشته بود که فرار نکنم

 

 ..کرد؟ یچکار م نایا نیب نجای. اقلبم اومد تو دهنم..آرشام. دنشیمن مبهوت سرجام مونده بودم..با د یول

 

 ........تا نجایاون سه تا دختر..نکنه ارشام اومده ا دنیبهم دست داد..مخصوصا با د یحس بد هی

 .. یبهش فکر نکنم ول خواستم

 ..کرد یب*ر*ه*ن*ه تو استخر شنا م ی..آرشام با باال تنه نمیب یبا چشم م دارم

 

 ..نهیبب نجاید..انگار توقع نداشت منو ا..ظاهرا اون هم تعجب کرده بودید منو

 ..افتهیواسه ش ن انیاز جانب شا ی..که اتفاق؟یکنه..منه خرو بگو که تموم مدت واسه ش نگران بودم.. که چ ی..داره حال مستیکه بد ن حالش

 ..فاده کننراه به راه ازت سواست نکهیجز ا یخور ینم یدرد چیخاک تو سرت کنن دالرام که انگار واقعا به ه یعنی

 ..و حال فیآخه کجاش در خطره؟..تازه اومده کِ نیا نیکن..خوب نگاه کن بب نگاش

 

 یکه صدام تو کل محوطه  یداد زدم..جور انیانداختم..سر شا انیبه آرشام و بعد به شا یزاریاز سر ب یخود به خود جمع شد..نگاه اخمام

 ..دیچیاستخر پ

 ..؟یذارینم..چرا راحتم نجا؟یا یچرا منو اورد --

 

 ..؟یتا به ک یشرم یرفت..ب یلباش کنار نم یلبخند از رو یا لحظه

 ..یکه راحت باش نجای..اتفاقا اوردمت ازدلمیعز یخور یچرا حرص م --

 

ن و اومدن بلند شد انیاز کنار شا یمشک یکیموهاش بور بود و اون  شونیکی..دوتا از اون دخترا که رونیمحافظ اشاره کرد تا از اونجا بره ب به

 ..طرف من
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 ..ششیداشت موند پ یآب یکه خوشگل تر بود و چشما یکی اون

 

 ..به طرف در بدوم که اون دوتا جلومو گرفتن..خواستم برگردم که از پشت سر دستامو گرفتن خواستم

 ..گفتم یکردم و بهشون ناسزا م یتقال م مرتب

 ..استخر ی گهیگفتن منوبردن سمت د یم ىیزایچ هیلب  ریه زک یبهشون اشاره کرد..اون دوتا هم در حال انیکه شا دمید

 

 ..نشد یمحکم بخوابونم ول یلیس هیدستمو ازاد کنم تا موهاشونو بکشم و تو صورت هر کدومشون  خواستم

 ..دیچرب یدو نفر بودن زورشون بهم م چون

 

 ..بود بهم ختهیال و روزمو رکُمپلت ح تیوضع نیا یتو دنشیبه خاطر آرشام بود..د شتریتقال کردنام ب دیشا

 ..از اون مقاومت کنم شتریخواستم ب یبود اگر م یعقل یرفتار کنم..ب ایوحش نیخواستم ع یکامل بپوشم..نم یویست ما هیکردن  مجبورم

 ..هیوونگیببرم؟..فکر کردن بهش هم د ییهمه ادم که همه شون مخالف من هستن راه به جا نیا نیتونم ب یچطور م آخه

 

 ..سادمیکه سرجام وا رونیرو تو تنم کردن..خواستن ببرنم ب یبنفش رنگ یویبودم.. به زور ما سادهیرس و لرز وات با

 ..کشتم یلب استخر و خودمو م دمیکوب یشدم همونجا سرمو م یظاهر م انیشا یجلو ینجوریا اگه

 ..خودمو خالص کنم ینجوریکه دم ِ دستم نبود مجبور بودم ا گهید زیچ

 

 ریوجب ز کیتا  بایتقر شیبلند دمیپوش یمردونه بود..وقت راهنیبرداشتم..مدل پ یجالباس یاز رو مینسبتا ضخ ریبلوز حر هیآخر  ی لحظه

 ..دیرس یب*ا*س*ن*م م

 ..لباسو با دستم گرفتم که از هم باز نشه..صورتم سرخ شده بود یجلو

 

 ..رفتم ی..لرزون دنبالشون مرونیدوتا بردنم ب اون

 ..نم؟فرار ک کجا

 ..رون؟یبرم ب یچجور

 ..همه محافظ؟ نیا با

 ..؟یچ نجایاز ا رونیب ینفر نبود..ول 6جز ما  یاستخر کس تو
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 ..افتهیاتفاقات ب نیکردم..قرار نبود ا ریگ یبدجور

 ..؟یباشه..پس نقشه مون چ نجاینبود آرشام ا قرار

 ..رم؟یو منم انتقاممو ازش بگ میبنداز ریگ انویقرار نبود شا مگه

 ..کنه؟ یچرا داره ازم سواستفاده م پس

 ..کنه یزهرمارم کرده..داره بدبختم م مویحاال برعکس شده..زندگ یرو به کامش تلخ تر از زهر بکنم ول یبود زندگ قرار

 

 ........خواد باهام یکه عاشقشم م یچشم کس جلو

 ..منو نداشته..پس خبر ندارهبودم انتظار  دهیکنه..از نگاهه متعجب آرشام فهم یم نکارویداشتم ا حتم

 .......ی..ولرکردهیدونم اونم گ یم نکهیتونه بکنه؟..با ا یخب مگه چکار م یول

 ...........دخترا نیداشته با ا نجایا نکهیفکر به ا با

 ..انیاز شا شتریب ی..حتمی..از دستش عصبانارمیتونم طاقت ب یتونم ..نم ینم اصال

 

دستمو  یعقب ول دمی..خودمو کشدینشستم..به صورتم دست کش انیشا یجلو دمیبه خودم اومدم که د یم..وقتداغ شده بود..از زور شر صورتم

 ..کنم ینیاز اون عقب نش شتریگرفت نذاشت ب

 ..حرف بزنم دیرفته بود چطور با ادمیشده بودم..انگار  الل

 ..نمتونستم قبل از عمل خوب فکر ک ینم یافتاد..حت یپشت سرهم اتفاق م زیچ همه

 ..م درد گرفته بود نهیس یزد که قفسه  یتند تند م یبه قدر قلبم

 

 

 ریحر نیکه پشت ا ستیاندام ن نیا فی............حدی............به بازوم دست کشیلباس فوق العاده شد نی..تو ایخوشگل یلیجدا که خ _انیشا

 نی..از همیشیم ی..شک ندارم خواستندهیبه بدنت چسب سیخ ریو حر یکه تو استخر ی..زماننمیرو بب ستیبمونه؟..دوست دارم بدن خ یمخف

 ......تو ایاون حالت تصور کنم....ب یتو رو تو تونم یاالن م

 

 

 ..گرد شده نگاش کردم یچشما با

 ..بکنم نکارویخوام ا ینم دیفهم
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 ..رفت تو هم یکم اخماش

 ....انتخاب با خودتهبکنن نکارویبه زور ا گمیم ایتو اب.. یایبا زبون خوش م ای --

 

 

تا چه حد  دمیسرخش فهم یو به وضوح از چشما دمیتو هم بود..فک منقبض شده ش رو د یرو آرشام..اخماش حساب دینگام چرخ اریاخت یب

 ..هیعصبان

 ......از دستش گله دارممیعصبان منم

 ینور به رو ریمحکمش که قطرات اب ز یاز اب بود..عضله ها رونیش ب نهیس یباالتر از شکم تا قفسه  یبرهنه ش نگاه کردم..کم مهیاندام ن به

 ..دنیدرخش یپوستش م

 

 ..نگاش به من بود انیشا

 ..که برم تو آب نهیمنظورش ا دمیکرد..فهم لیما نییسرشو رو به پا ینامحسوس کم آرشام

 ..!گوش کنم؟ انیخواست به حرف شا یم

 

 ..دمیکش غیشم که ج ..کم مونده بود پرتدیدستمو کش انینرفتم..شا یول

 ..کنم؟ یچرا تقال م گهید ستیازم ساخته ن یکار ی..وقتافتمیجماعت در ن نیبود با ا بهتر

 ..ستین هودهیتالش کنم..پس تقال کردنم ب دیبا میواسه حفظ هست اما

 

 ..دیلرز یوجودم م یم..همه خودمو کنترل کن یتونستم تا حد ینبود..م ادیبود..عمق اب ز انیتو استخر..دستم هنوز تو دست شا رفتم

 ..شدن یم دهییهم سا یمن سردم بود..دندونام از سرما به رو یگرم..ول ادیبود..نه سرد و نه ز یاب معمول یدما

 

 یآب..فقط خداروشکر م ریرفتم ز یداشت م ی..مجبوم کرد کنارش حرکت کنم..شنا کردنم خوب نبود که اگه نگهم نمدیدستمو کش انیشا

 ....اما تو حرکت سخت بود ستین ادیز کردم که عمقش

 

 ..کنم یترس ِ که احساس سرما م نیهم یاز رو دینبود..ترس وجودمو پر کرده بود..شا میحال یچیسمت آرشام..ه رهیداره م دمید

 

 ..شتریکرد و نفرت درونم رو ب یکه حالمو بدتر م ی..با لبخند چندش اورستادیآرشام ا یجلو
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 دهیتو با سماجت اونا رو ناد یرو فرستادم طرفت ول یادیز ی..هر بار دخترایامشب بشکن نیهم دیساله رو با 10به آرشام گفت:طلسم  رو

 گهید یامشب حال و هوات با شبا یول یشد ینم رهیوقت خ چیبود..ه گهیجور د هیامشب نگاهت  ی..ولیدختر چشم بست نیباتری..رو زیگرفت

 یشده..هنوز بهش شک دارم ول یزیچ هیچرا.. یبده..ول رییهمه تغ نیکه آرشامو ا افتادهین یاتفاق چیه نمیب یکنم م یفرق داره..فکرشو که م

 ..تونم مطمئن بشم یم

 

 

 ..افتمیو پرتم کرد سمت آرشام..ناخداگاه رفتم تو بغلش..دست چپش دور کمرم حلقه شد تا ن دیکش دستمو

 ..قفل شدو نافذش  یمشک یسمت تو اغوشش بودم..نگاهم تو چشما هی از

 ..میو نگاهش کرد میبه خودمون اومد انیشا یصدا با

 

به  یتونم حت یکه تو عمل نم دهیم یبه من ل*ذ*ت* ییصحنه ها نیچن دنیکه د یهم بدون نویا دی..پس بایکه منو شناخت یامشب گفت --

 .............م غرق ل*ذ*ت بشمخوا یشما دوتا باشم..م یخوام شاهد عشق باز ی..منمیخوام بب یاون شدت لمسش کنم..امشب م

 .............آرشام اشاره کرد به

 

که امشب شل  نمیب یخودشو گرفته تا پا فراتر از خط قرمزش نذاره م یساله جلو 10که  ی..کسیو هست یها بود نیتو گروهم از بهتر --

 ...............یریشده نم نییجلوتر از حد تع که یهست یدارم..کس نانی..بهت اطمی..مورد اعتمادمیستین لیم یگرفته..معلومه که ب

 ............به من دوخت نگاهشو

 

 رمشیگ یم یتموم لحظاتشو تو ذهنم ثبت کنم..که وقت دی..بانمیبب دیقبل از اون با یکه قراره امشب حس منو کامل کنه..ول یهست یبا کس--

 یشناسم عشق باز یکه م یشخص نیمن امشب با مورد اعتمادتر یت ها..ملکه تو بغلم با چشم ِ بسته هم بتونم اونو تجسم کنم..تو تموم حال

 ..خواهم بود یکینزد نیشاهد ا منکنه و  یم

 

 

 .............تا دختر اومدن تو استخر و 3..هر شیقبل یرفت سر جا اروم

 .. هم معلوم بود تو حال خودش نیست انیکردن..شا یخواستن م یهر کار م انیاغوش شا تو

 

 ..میچه کن میاستخر..من و آرشام مات و مبهوت مونده بود نطرفیا و
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 ..رو هضم کنم انیمزخرفه شا ینتونسته بودم حرفا هنوز

 ..کنه؟ یچکار م نجای..پس است؟ین یساله که ارشام با کس 10 یعنیساله؟.. 10 گفت

 ..خواد با من یگفت امشب م انیشا

 ....... با هم خواد من و آرشام یحرف؟..نکنه م نیا یچ یعنی

 ..........ببره رهیهم که خوب کیفشو کرد دستمو بگ یو وقت نهیاون کثافت بب اونوقت

 

 .. کنه..اره مطمئنم یم یکار هینشه..حتما آرشام  ینجورینه..ا ای.. خدانه

 ..؟یاگه نشد چ یول

 

 ..کنه ارسالن و دک کرده یامشب کارشو عمل نکهی..حتما به خاطر اهیعوض یلیخ انیشا

 ..ده؟یفهم یعنی

 

 ..ما رو انداخته به هم نیبه من و ارشام شک کرده باشه؟..واسه هم نکنه

 ..کنم یم هیصدا گر یتا حاال تو همون حالت موندم و دارم ب یاز ک دمیتو خودم فرو رفته بودم که نفهم ی..به قدرشمیم وونهیدارم د ایخدا

 

 ..ارشام برگشتم..نگاش کردم یصدا دنیشن با

 ..کنم یم هیدارم گر دی..ددیده بود..صورتمو دز صدام

 ..گهیداره بهم م یتا نفهمه چ نهینب انینگهم داشت..خواست که صورتشو شا انیجلو..پشت به شا دیشد..منو کش ساکت

 ..شهیتر از هم یبود..جد یجد

 

 ....هیخواد امشب باهام چکار کنه؟..اون یه عوض ی..آرشام اون م؟یچکار کن یخوا یبغض گفتم: م با

 ..فرو برد سمیخ ی..سرمو خم کردم رو شونه ش..صورتشو تو موهادیشکست..شونه م از هق هق لرز بغضم

 

 .........رسه....دالرام یبهت نم انیاز جانب شا یبیآس چی..مطمئن باش هافتهینم ینکن..امشب اتفاق هیگوشم اروم گفت: گر ریز

 

 ..شد..صدام گرفته بود یخواستم نم یکه تو گلوم بود اگرم م یاون بغضکردم صدام باال نره..با  یبلند کردم..سع سرمو
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زن شوهر  هیپَسته..اون به مادرم رحم نکرد..به  یلی..اون خیستیمن ن ی..تو جادمیترس یروز م نیترسم..از هم یآرشام گفته بودم بهت م-

 ..امیتونم از پسش بر ب ی..نمهیقو انیبه من رحم کنه؟..شا ادیدار..حاال ب

 

 .. با دستاش قاب گرفت..مصمم تو چشمام زل زد صورتمو

جا  نشونیکه تونستم تو گروهش نفوذ کنم..ادمامو ب یترم..به قدر یمن صد برابر از اون قو هیقو انیحرفا رو دالرام..اگه شا نیتموم کن ا --

 ..بود؟ یکار شدن نیا یکرد ینداشتم فکر م یبدم..اگه قدرت

 

 ..........من یچرا گذاشت..نجا؟یا یپس چرا اومد -

لحظه هم  هیبود.. یکرد..برام عاد یکارو م نیهم شهی..قرار بود باهام حرف بزنه..همافتهیاتفاقات ب نیدونستم قراره ا یبس کن دختر، من نم --

 .. دهیبرنامه ها رو چ نیانگار از قبل ا یتو رو وسط بکشه..ول یشک نکردم که پا

 

 ..ه خواسته ش برسه؟ب می..بذارم؟یحاال چکار کن -

 ..میایکوتاه ب میشک نکنه مجبور نکهیفعال واسه ا ی..ولینه هر خواسته ا --

 هی..همه تون از ه؟یچ یدون ی..اصال میخند یم شمیتهشم به ر یبر ی..حالتو مشهیگفتم: اره خب واسه تو که بد نم یزدم و با لحن بد پوزخند

و ببره تو اتاقش  رهیاون کفتار اخر شب که شد دستمو بگ یذاریم یکن ینم یکار چی..اخرشم هیتا خرم کن یزن یم یحرفا رو دار نی..انیقماش

 ............هامتا با

 

 

 ....از درد الل شدم و صورتم جمع شددیسرم .. پنجه هاشو تو موهام فرو کرد و محکم کش ریبرد ز دستشو

دونه  می..اگه تنها بودیینجایگفت: فقط برو خدارو شکر کن که ا یشن و عصبانلب با لحن خ ریعقب..صورتشو تو گردنم فرو کرد و ز دیکش سرمو

 ..............نفهم یکردم دختره  یدونه دندوناتو تو دهنت خُرد م

 

 .....................که دردم گرفت دیگردنمو بوس ریز ی..جوردیکش شتریب موهامو

 ینم گمیم ی..تموم مدت به فکرتم..وقتیکن نیبه من توه یحق ندار یول یهست یعصب دونم ی..میکه دار یتیوضع یذارم پا یحرفاتو م نیا--

 ..بکنه بدون که حرفم حرفه یتونه کار

 

 ..صورتم اروم تر شد دنیپر از اشک نگاش کردم..تو گلوم بغض نشسته بود..لحنش با د ی..با چشمانییاورد پا سرمو

تموم  یسرش گرمه ول نکهیبا ا انی..شامیازش خالص بش یجور هی دی..باستیب نخو میکه االن توش هست یتی..موقعیکن بفهم یسع--

 ..ستیما ن نیب یزیمطمئن بشه که چ دیچون با رمیگ یحرفاتو نم یحواسش به ماست..جلو
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 ............مگه؟یهمون حالت اروم گفتم: واسه چ تو

 نکهیا یحاال تو رو ببره..اگه به جا نیممکنه هم مینکن یکرد..اگه وقت کُش شهینم یحال کار نیبا ا یکرد..ول ینم نکارویشک کرده..وگرنه ا --

کار ِ درست در حال حاضر کدومه..من راه خالص شدنمون  یفهم یم یکن ایقضا نیا ریذهنتو درگ یکم یبکن خودیب یو فکرا یحرفا رو بزن نیا

 ..که دخترا کارشونو انجام بدن ی..تا زمانمیخواد انجام بد یهر کار م دیقبلش با یدونم..ول یمخمصه م نیا ازرو 

 

 

 ..کنن که آرشام نذاشت..شونه مو گرفت و برم گردوند یدارن چکار م نمیبرگردم تا بب خواستم

 ..کنن؟ ی..مگه دارن چکار منمیخوام بب یم-

 .........کرد اخم

 ..ینیبب ستین یاجیاحت --

 ..اما آخه-

 ..دالرام--

 چیه نکهیاز اون ا شتری..حاال خوبه فقط اسممو صدا زد..بدهیباشه..حتما شن دهیهم شن انیصداشو شا دمیترس و اسممو صدا زد که دیغر یجور

 ..توش نبود یتیمیصم

 ینم یخواستم ترس و از خودم دور کنم ول یکم فکر کنم..م هیخودمو سست نشون بدم  نکهیا یبه جا دیحق با آرشام بود با ییجورا هی

 ..نبود یتونستم..شدن

 

 

 یشد صورتم داغ بشه..من داشتم نگاش م یکه باعث م یبود..جور یجور خاص هیبه اونطرف انداخت..نگاهشو تو چشمام دوخت.. ینگاه مین

 ..فروکش کرده بود یتا حد دمیکه حرفاشو شن یازش وقت تمینبود..عصبان یا گهید زیکردم..حواسم به چ

 

 ..دیکش شیخم شد رو صورتم و......لبامو به آت هیثان از یو مخمورش بود که در کسر اهیس یتو چشما نگام

 ..دیبوس یاون فارغ از اطرافش چشماشو بسته بود و منو م یحرکتش بودم..ول نیچند لحظه تو شوک ا تا

ما  یهردومون داغ بود..صورت هر دو یپرحرارت..نفسا یول سیاب..هر دو خ ی..تودیدو دستش دور کمرم حلقه شد..تنگ منو در اغوش کش هر

 ..سوخت ینفس ها م نیا یاز حرارت و داغ

 

 ..چونه م ریزد..سرش و برد ز یزد..آرشام نفس نفس م یتند م قلبم
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حال خودمم  نکهیش..خواستم از خودم دورش کنم..با ا نهیکرد..ناخداگاه دستامو گذاشتم تخت س یم تمیحس مزاحم داشت اذ هیوسط  نیا

 ..مقاومت کردم ینداشت ول یفیتعر

 

 ..هیدونستم تو چه حال یزد..صورتش ملتهب بود..م یم یچشماش به سرخ یدیاورد باال..سف شوسر

 ..خمارش زل زدم یاجتنابم رو بهش بگم..نفسام نامنظم بود..تو چشما لیبود دل منتظر

 ....بذارمطمئن بشمیازم سواستفاده کن یخوا یو مردد گفتم: بگو که نم اروم

 

 ..بود..پشت کمرمو نوازش کرد یگوشم چسبوند..صداش جد یشد..نگاهش سرگردون بود..لباشو به الله  رهیلحظه با سکوت توچشمام خ چند

تونستم به خواسته  یبرام جور شد که بدون مزاحم م ییتایکردم..موقع یم نکارویا شیوقت پ یلیخواستم ازت سواستفاده کنم خ یمن اگه م --

 ..ست؟ین نطوریم برسم..ا

 

 ..بهش چسبوندم شتریموهاش فرو بردم..خودمو بدستمو تو  یانگشتا

 ....ما هر دوستین نیاز ا ریغ نکارمونیا یول -

 ..حس خوب هی..تنم مورمور شد..دیگوشمو بوس ی...............و الله میتون ینم--

 ..م؟یچرا نتون --

 ..نگم یچیبرم وه شیکرد پ یکه مجبورم م یجور هیبود.. یجور هی...........صداش حالمو بدتر کرد..؟یتون یتو م --

 ..بتونم دی..شادیشا-

حرف انگار کنترلمو ازم گرفت..توانمو از دست  نی..............با زدن امیتون ی..دالرام نمیتون یبازوهاش فشرد............نم نینه........محکم تر منو ب--

 ..دادم..منم بغلش کردم

 ..کنه یم تیرو تقو شیماست و داره ل*ذ*ت درون ید عشق بازبا فاصله شاه انیشا میهر دو فراموش کرد انگار

 

 ..شنوم ینم یچیتوجه بودم..انگار که ه یصداشون رو مى شنیدم ..بهشون ب یدونستم با دخترا در چه حاله ول ینم

 ..رو به خودشون داشتن شیات هیکه حرارت و داغ ییآرشام بود و..آغوش گرمش..بوسه ها فقط

 

 یکنه نه از رو یم نکارویاز سر اجبار داره باهام ا یکنم که درسته با آرشامم ول نیخواستم به خودم تلق یهمه ش م..میدو ساکت بود هر

 ..عشق

http://iran-paper.ir/


 

iran-paper.ir 

 

احساس  نیماست..ا یکشش از طرف هر دو نیکه ا دمیرس یباور م نینشوند به ا یصورتم م یجا یکه رو لبام و جا ییهر بار با بوسه ها یول

 ..باشه کطرفهیتونه  ینم

 ..اقیهمه اشت نیو ا جانیهمه ه نیطپش ها..ا نی..اه؟یگرما ازچ نیافتاد پس ا یاز سر اجبار اتفاق م زیهمه چ اگه

 ..کردم..برام قابل لمس بود یحسش م کامال

 

 ..ایداد..لباش داغ بود..خدا نییپا یراستم کم یش رو از سر شونه  قهیبود .. دهیشده و به تنم چسب سیخ ریحر بلوز

 ..تو رو خدا تمومش کن شمیم وونهیتونم..دارم د یزمزمه کردم: آرشام نم اهناخداگ

 

 ..بد بود یلیحالم خ یخودم اعتراف کنم ول شیپ یبگم..حت نویشد ا ینگفتم..واقعا حالم خوب نبود..شرمم م دروغ

 ....اونوقت منمید..اگه خودمون دو تا بومیاگه تنها بود یباشه ول ینجوریا دیدونستم افکارم اشتباهه و نبا یم

 ..تونستم انقدر خوددار باشم؟..فکر نکنم یاونوقت من م یعنی

 

..من نطورهیکرد..حتم داشتم آرشام هم هم یم دادیتونستم اعتراف کنم..این حس در من ب یخودم که م شیاما پ گمینم یزیکه چ یکس شیپ

 ..کنم یحرکاتش رو معن یتونم همه  یعاشقشم..پس م

 

 ..دیم بلند کرد..چند لحظه نگام کرد..حالمو از چشمام فهم شونه یاز رو سرشو

خواست باهام  یاگه آرشام م انیشا یکه امشب جا دیخواد؟..فهم یکه دلم خودشو م دی..فهمد؟یفهم یعنی ای..خدانییشرم سرمو انداختم پا با

 ....دیباشه..شا

 یشده..هنوز تو بغلش بودم..ول زیبود که.......انگار متوجه ِ همه چ یجور ..نگاهش بهمگمیم ونی..حالم بده..دارم هذرمیبگ میتونم تصم ی..نمنه

 ..کرد ینم یکار

 

 ..نگام کن --

 ..بود به راست چرخوندم ریهمونطور که ز سرمو

 ..زد صدام

 ..نمتیدالرام با تو بودم..بب--
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 یکنار ..شرمم م دمیکش یخوام و واسه چ یم یشه چبا دهیفهم نکهیکرد..از ا یپوست صورتم گزگز م یگرفته بود..از داغ شیهام ات گونه

 ..........شد

 ..جذابش دوختم یبلند کردم..نگاهه خجالت زده م رو تو چشما یبه نرم سرمو

 ..دیبوس سمویخ یخم شد رو صورتم و لبا یناگهان یلیلبمو به دندون گرفتم..نگاهش به لبام افتاد..ولش کردم که همزمان خ ی گوشه

 ..ستیتونم..حالم خوب ن یکنم....نم یتادم..سرشو که بلند کرد خواستم بکشم کنار..لرزون گفتم: ولم کن ..خواهش منفس نفس اف به

 ..نکرد..محکمتر نگهم داشت ولم

 ..یچته؟..تو که تا االن خوب بود --

 

 

 ..دمآرشام فشار دا یتا نشنوم..سرمو محکم به شونه  دمیکرد..گوشامو چسب یدخترا تو سرم صدا م یصدا

 ..کنه یم تمیخوام بشنوم..اذ ی: نمدمینال

 

خود  یکامال از خود ب گهید شیاخر یافتاده بودم..حالمم که بدتر از قبل شده بود خصوصا با بوسه  ریگ ییبود..خودم که بدجا نطورمیهم

 ..صداها نیا دنیشدم..حاال با شن

 

 ..میبر نجایتونستم بهت بگم از ا یکاش م یگوشش نجوا کردم: ا ریز

 ..ییصدا چیجا، تنها؟..بدون ه هی میکرد که اونم زمزمه کرد: بر ریخودش چطور تعب شیدونم جمله م رو پ ینم

 

 ..دمیو نفوذگر د اهیجفت چشم س هیرو درون اون  یفتگیکردم..نگاش کردم..ش سربلند

 

 ..ییصدا چیتنها..بدون ه-

 ..کردم یتونستم درنگ نم یاگه م--

 ..کنه؟..من؟ یداره سواستفاده م یبخنده گفت: حاال ک نکهیکردم..بدون ا دور گردنش حلقه دستامو

..بله نیسواستفاده کن یتیاز هر موقع نیخوا یم شهیکه هم نیشما مردا هست نیکنم گفتم: ا جادیتو حالتم ا یرییتغ نیکوچکتر نکهیا بدون

 ..تو

 

 ..لباش نگام کرد یلبخند کج گوشه  هینگفت..فقط با  یچیه
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 ..؟یخند یوقت نم چیچرا ه -

 ..کرد کیکرد..دستشو برد تو موهام و سرمو به صورتش نزد سکوت

 ..اومد یداشت..مرتب وجذاب..فوق العاده بهش م شیته ر شهیهم مثل

 ..گردنمو لمس کرد ریلباش ز با

 

 ........: نکندمینال

 ..دیبوس

 ..ش نهیگذاشتم تخت س دستامو

 .........آرشام-

 ..گرفت شی..پوستم آترگردمیوت کرد زف یداغشو به نرم نفس

 ..!کنه؟ یرو م نکارایداره از قصد ا یعنی

 

 ..دستاشو از دور کمرم برنداشت یعقب..تقال کردم ول دمیزنون خودمو کش نفس

 ..با تواَم ولم کن..تو رو خدا آرشام -

 ..چرا؟--

 ..!؟یچرا چ -

 ..رتتیگ یم انیولت کنم شا --

 ..دمو محکم بهش فشار دادمهوا خو یحرف ب نیا دنیشن با

 ..؟یگیراست م-

 

 .. لبخند از رو لباش محو شد مچهیانقدرمظلوم بود که اون ن حالتم

 ..کنه قیاروم بودن صداش تونست ارامشو به وجودم تزر نی..صداش اروم بود..و واقعا هم همدیچرخ ینگام کرد..نگاهش تو چشمام م گرفته

 

 .........زنم یگدار به اب نم یوقت ب چینباش..من ه یزینگران چ..افتهیواسه ت ب یاتفاق ذارمینم --

 یلیبشه..نگران نباش از من خ تیزیتو چ ذارمینم یکشم..ول یرو م انیمجبور بشم شا یزنم..حت یاروم تر ادامه داد: شده باشه نقشه رو بهم م و

 ..ادیکارا برم
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 تیازم حما ینجوریا یمرد و دوست داشتم..وقت نیچقدر من ا ایزدم..خدا ینمناکم بهش م یحرفامو با چشما یبگم..همه  یدونستم چ ینم

 ..خواست تو گوشش داد بزنم که چقدر عاشقشم یکرد دلم م یم

 

 ..؟یاماده ا--

 ..تعجب نگاش کردم با

 ..ابم ریز دمید امیلبخند کج مهمون لباش شد..تا به خودم ب همون

 ..مبود نفس نداشت رمنتظرهیحرکت برام غ نیا چون

 

 ....چند تا سرفه کردمدمیکش قیباال..چندبار پشت سر هم نفس عم دمی..کشدیفهم خودش

 

 ..حبس کن نهینفستو تو س --

 ..نییپا امیخوام..من نم ینم-

 ..نییکشمت پا یم ینجوریکه گفتمو بکن وگرنه هم یکار --

 

 ..دادمن رونیب یول دمیکش قیوار سرمو تکون دادم و نفس عم میکه تسل دیکش دستمو

زد  مهیاب رو من خ ریرو آب معلق بود..آرشام ز ریکرد و پرتم کرد تو آب..خوابوندم کف استخر..بلوز حر رمینگاش کنم که باز غافلگ خواستم

 ....اون هم نفسشو حبس کرده بود

اوردم..اشاره کردم  یداشتم کم ممن  یباال..اون هنوز نفس داشت ول دیو منو کش دیرو بهم دوخت..منو تو بغلش گرفت..چرخ شیخواستن نگاه

رو اب..بلند نفس  میهردو اومد یبودمش..کمرمو ول نکرد ول دهیند ینجوریوقت ا چیبود..ه طونیبهش..ولم نکرد..سرمو تکون دادم..چشماش ش

 ..دمیکش

 

 ....فقط اوندمید ی..فقط آرشامو مدمشید یاونجا بود و من نم انی..شادمشید ی..اصال نمانیتوجه به شا ی..اروم..بدمیخند

 رتیبا کاراش ح شهیکرد دور کنه..هم یم شتریکه ترس درونم رو ب یخواد بشه..آرشام بازم تونسته بود منو از افکار یم ینبود که چ المیخ نیع

 ..کرد یزده م م

 

 ..دیچک یم شیعضالن یشونه ها ی..قطرات اب ازنوک موهاش به رودیدست کش سشیصورت خ به

 ..بود سی..روبه روش بودم..دست راستش دور کمرم حلقه بود..صورتش خدمیکشدست  سشیخ یموها تو
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 ..خواست ی..دلم فقط آرشامو مدید یبکشم کنار..چشمام فقط اونو م ینجوریتونستم هم یتوجه باشم..نم یتونستم ب ینم

 

 ..نه ایمونم  یباشم..که زنده م دواریامهم  گهید قهیدق 2تونم به  ی..نمهی خطرناک ِیباز نی..اادین شیپ یتیموقع نیهمچ گهید دیشا

 ..هم که شده غرومو کنار بذارم؟ قهیداره.. واسه چند دق یاشکال چه

 

..فقط واسه چند هیلباش گذاشتم..واسه چند ثان یو متعجبش لبامو به رو یخواستن یچشما شیتر..پ کیو نزد کیبردم جلو..نزد صورتمو

 ی..نه از رومیکه از سر عشق بود..از سر حس قلب یکامال عاشقانه..بوسه ا یبوسه  هیبار.. نیولبوسه..واسه ا هیحرکت موندم..و  یلحظه..ب

 ....فقط عشقازیه*و*س..نه ن

 

 یحرف چیکرد..ه ی..مبهوت نگام مدیدرخش یچشماش م یاهی..سدمشیعقب..چشمامو که باز کردم د دمیبسته بود..سرمو اروم کش چشمام

 ....نزدم

 ..د؟یهمباور کنم که ف ایخدا

 ..خوامش؟ یدرک کنه که چقدر م تونست

 

 ..رهیبود تا بغض گلومو بگ یقطره کاف هی..فقط همون دیچشمم چک یقطره اشک از گوشه  هیکرد.. یداشت نگام م هنوز

 ی..ادامه دادم: خودمو ممنو........بغضمو قورت دادم..کم مونده بود خفه بشم........... انیو..شا میبکن یکار میکردم: اگه امشب .. نتون زمزمه

 ....................خوام فردا رو ینم گهیکنم..در اونصورت د یم نکارویکشم..هرطور شده باشه ا

 

 ........مونم یاشاره شو محکم گذاشت رو لبام ..نذاشت حرفمو بزنم..نذاشت ادامه بدم و بگم که نم انگشت

 ..رو ازش معنا کنم زایچ یلیتونستم خبهم انداخت که  ی..نگاهمیکرد ینگاه م گرویهمد فقط

 ..نگاه کردم انی..با وحشت برگشتم و به صورت شادیاز پشت بازومو گرفت..تنم لرز یکیاز رو لبم برداشت.. دستشو

 ..اب گرفت..پنجه هامون تو هم قفل شد ریدستمو ز آرشام

 ..انیشا یول

 ..شده بود رهیبى شرمش به من خ یفطرت با اون چشما پست

 «مآرشا»

 

 .. دالرام رو گرفته بود رو به من کرد یکه بازو یدر حال انیشا
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 یکه قراره مالکش بشه..فکرشو نکن پسر فعال راه افتاد هیهم باشه نوبت کس یحاال نوبت یول یازش دل بکن یتون یدونم نم یبسه..م گهید --

 ..یایبر باز پسش  یقدم بود که تونست نیطلسم اول نیکارا باهات دارم..شکستن ا یلیخ

 

 ..دالرام حلقه کرد..دست ازادامو مشت کردم یدور شونه  دستشو

پس با من هم اغوش بشه  ارهیمثل آرشام رو از پا در ب یتونه مرد ی..حاال که مناستیاز ا شتریجواهره..ارزشش ب کهیت هیداد: دالرام مثل  ادامه

 ..یاسون نی..به همدیرس کیبه نزد ..دورزمیتونه بکنه؟..باالخره به دستت اوردم عز یم ییچه کارا

 

 ..دالرام در مقابلش همچون عروسک بود یو شکننده  فیظر یقد بلند و چهارشونه ..جثه  انیشا

 ..دالرامو از من جدا کرد انیزد..شا ینم یکه تو شوکه..دهانش باز مونده و حرف دمید یم

 

متوجه بشه دستمو پس  انیشا نکهیراه قبل از ا نیب یول رمیستشو بگرفت تا د شیرفتن هم نداشت..دستم پ یتقال کردن نداشت..پا ینا

 ..دمیکش

 ..دالرامه ستمین لیم یکه ب یبود به تنها دختر دهیخوام..فهم یبود من دالرامو م دهیفهم انیتونستم شاهد باشم..شاهد جدا شدنش..شا ینم

 ..تا تهشو خوندم دیکش شیاول که حرفشو پ یلحظه  همون

 

که حس ل*ذ*ت*ش*و جاودانه  یبکنه..هر کار یمن و دالرام هست حاضره هر کار نیب یزیبه خودش و من ثابت کنه که چ نکهیا یبرا

 ..کنه

 گهیراه د هیرفتم از  ینم شیپ انیشا لی..اگه مطابق مدمشیبوس یتونستم جون دالرام رو به خطر بندازم..اگه نم یبکنم..نم نکارویتونستم ا ینم

 ..شد یوارد م

 

 ..خواستم ینم نویکنه..و من ا یتونست با جون دالرام باز یراحت م یلیخ یکرد..حت یم یامتحان کردن من هرکار یبرا

 

 ..که سراپا احساس بود ی..دخترستمین لیم یکه نسبت بهش ب رمیرو تو اغوشم بگ یدختر نکهیببوسمش..ا نکهیا

 ..دور کنه انیبدتر از اون شا تونست جونش رو از خطر و یکردم م یاز اونچه که فکرشو م فراتر

 

 ..میخواد رو انجام بد یهرکار که م دیبا میبه شکش دامن نزن نکهیا یشک کرده و برا انیرفتار کنه بهش گفتم شا یعیدالرام طب نکهیا واسه

 یما شروع م یبا هر دورو  یخطرناک تر یباز انیکنه..حتم داشتم در اونصورت شا یباز قیدق نطوریتونست ا ینم دیفهم یرو م قتیحق اگر

 ..کرد
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 ینم یادیکنم..زمان ز یتالشمون به هدر بره..سر بزنگاه موچشو رو م ذارمیکنم..نم یم یکردنش هر کار چارهیب یداشتم..برا ازیبهش ن هنوز

 ..یخواد..ول

 ..کنم یم شیعمل

 

داشت  یاز استخر سع رونیمردد برگشتم..ب انیشا یبا صدادالرام باشم.. یو شاهد نگاهه ملتمسانه  نمیخواستم بب یکردم..نم انیبه شا پشتمو

 ..رهیدالرام رو بگ یتقالها یجلو

 ..نگهش دار رونیب ای..ب؟یکن ینگاه م یسادیچرا وا--

 

 ..چنگ بندازه انیداشت تو صورت شا یدالرام رو گرفتم که سع یرفتم..دستا رونیفرصت رو از دست بدم از استخر ب نکهیا بدون

 ..مسخره تموم بشه یباز نیبودم هر چه زودتر ا دواریکردم..خسته کننده ست..ام یم ینقش باز دیهم با باز

 

 ..؟یدیچرا به محافظا خبر نم -

 دیمنو هم نبا ینگاه کنه..ول نطوریبود حق داشت ا دهیکه تو استخر از من و دالرام د ییزهاینگفت..شک داشت..با چ یزیکرد..چند لحظه چ نگام

 ..گرفت یدست کم م

 

 ......ببرش باال تو اتاقمیکن یتو فرق م یتو بزمه ما شرکت کنه..ول دیکس نبا چیامشب شبه منه..شب من و دالرام..ه --

 ..ست گهیحاله د هیانگار امشب تو  ی..ولهیخواستم از چشماش بخونم که قصدش چ یکردم..م نگاهش

 ..طرف رختکن رفت به

 ..چکار کنن دیدونن با یخترا بسپر اماده ش کنن..خودشون م..به دامیم رمیگ یببرش منم االن دوش م--

 

لبان دالرام اخم  یلبخند به رو دنیاز کنار ما رد شد..وقت رو از دست ندادم..برگشتم و با د وستهیپ ییبا قدم ها یزنان از زور سرمست سوت

 ..محو شد نشیو دلنش یصورت یلب ها یکردم..لبخند اروم اروم از رو

 ..دمیکش دستشو

 

 ..گفت؟ یچ یدی..مگه نشنافتیراه ب--

 ..شد دهیومبهوت دنبالم کش مات
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 ..آرشام-

 ..خفه شو --

 یحت نکهیهدف..بدون ا یحرکت کرد..برنگشتم نگاش کنم..تموم راه فقط نگام به رو به رو بود..ب یحرف چیساکت شد..بدون ه ادمیفر یصدا با

 ..رمیبفهمم دارم کجا م

 

 ..انی..راه رفتنم..قدم برداشتنم به سمت اتاق شاعادت بود یاز رو زیچ همه

 

 ..تیحرص و عصبان یدارم..از رو یحاال با نفرت دارم قدم بر م یکردم ول یرو ط ریمس نیوبارها ا بارها

 ..کنم لیتبد رو به جهنم انیغرق در کثافته شا یایبکشم..دن شیرو با تموم دم و دستگاه بفرستم هوا..به ات الیو نیامشب ا نیداشتم هم دوست

 ..خورم ی..قسم مدهیاز دست م زشویشبه به دست من همه چ کی

 

 ..کنه یدونستم تموم حرکاته ما رو ضبط م ینصب بود..م نیاتاق دورب یبود..گوشه  شیاتاق شخص نیاتاق و باز کردم..ا در

 یم بمیکه ترغ یزیچ هیخاص.. زیچ هیم حس کردم..رو تو وجود یزیچ هیکردم تو اتاق..چند قدم عقب رفت..تازه به صورتش نگاه کردم.. پرتش

 ..م فشار بدم نهیاز اشکش رو به س سیکنم وصورت خ یقدم ط کیرو با  نمونیب یکرد فاصله 

 

 ..نبود یمشت کردم..انگشتامو به کف دستم فشار دادم..فرصت دستامو

 ..م پرتش کردم رو تختش و محک نهیبگه که بهش امون ندادم..زدم تخت س یزیلب باز کرد تا چ دالرام

 

که از دهانش خارج  یزیر ی..زمزمه هاهی..فقط سکوت بود..و بعد از چند ثاندمیشن یهق هقشو نم یصدا یزده فقط منو نگاه کرد..حت رتیح

 ..زد یشد..داشت اسممو صدا م یم

 

 ..طرف پرت شد کیا هر کدوم ..دکمه هدمیش بردم و کش قهیرو بسته بود..دستمو تو  رشیبلوز حر یزدم..دکمه ها مهیخ روش

 

 ..گفت ینم یچی..هدمیتو نگاهش د ترسو

 ..زد؟ یداد نم چرا

 ..خواست؟ یکمک نم چرا

 ..گرفت؟ یخودشو م یجلو چرا
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 ..ذاشت تقال کنه؟ ینم یچ

 

که  دیشن یخودش م اروم..فقط یلیگوشش نجوا کردم..خ ریرو برداشتم..تو اغوشم بود..ز نمونیب یو فاصله  اوردمیچشماش طاقت ن دنید با

 ..گمیم یدارم چ

بکن..اروم  یکار هی..؟یشیم یاون کفتار وحش یو جلو یمن اروم یبکش..بزن تو صورتم..چرا جلو غی..کمک بخواه..ج؟یلعنت یزن یچرا داد نم --

 ..نباش

 

 ....بغضش شکست..به کمرم چنگ زد..نه از سر ترسدیکش قیعم نفس

 .........من بدونآرشام تو رو خدا نرو..تنهام نذار.-

..ساکت ایدالرام..راه ب ستین یقیکدوم از کارام حق چی..ههیگوشش گفتم: هر کار کردم بدون باز ری..ادامه نده......و ارومتر از قبل زسسسسسیه--

 ..شهیم ری..زود باش داره دانیم..مثل شا بهیغر هیحاال..فکر کن که من  نینمون..منو پس بزن..هم

 

 ..موندم..سر تکان دادم..با حرکت سر بهم فهموند اماده ست رهینمناکش خ یند لحظه تو چشمابلند کردم..چ سرمو

 ..گرفت یزود م یلیاومد که منظورمو خ یم خوشم

 

 

 ....تقال کرد..داد زد و خواست پسم بزنهدمیصورت و لباشو بوس انهیوحش

 

برنامه  یشد کل یاگه دلربا مزاحممون نم شی..تو کیاز دستم فرار کرد یجور هیهربار  یسوزم..ول یه*و*س دارم م نیا شهیوقته تو ات یلیخ --

امشب به  شمممنون با انیاز شا دیداشت کنار بکشه ...............اما خب با یبود و سع ری..به شدت با من درگدمیگردنشو بوس ریبودم.............ز دهیچ

 یعشقه ول یاز رو یاحمق فکر کرد یکه بهش کشش دارم..تو یهست یدختر نیلسال تو او 10انداختم............بعد از  رتیکمک اون گ

 ....مسخره ستستین ی..ارشام اهل عشق وعاشقستین

 ...............خوام و مدتهاست در انتظارشم برسم یکه م یزی..تا بتونم به اون چیدارم که باش ازی..نازهیکه من به تو دارم فقط و فقط ن یحس

 ..زد یپلک هم نم یشده بود..حت رهیکرد..فقط تو صورتم خ یمن یکار چیه گهید

 

 .. یشدم..زل زدم تو اون نگاهه نمناک و خاکستر ساکت

 

 ..دالرام

http://iran-paper.ir/


 

iran-paper.ir 

 ..کرد؟ باور

 ..........بودم که باور نکنه..پس گفته

 

 

..دختره ؟یعاشقم دمینفهم ی....فکر کرد..ترس رو تو چشماش خوندم..........دیسرش داد زدم که چهارستون بدنش لرز یکه ببازم..جور نخواستم

 ..کردم و یامشب درنگ نم نیوسط نبود هم انیشا یخواستم؟..اگه پا یم یمدت واسه چ نیمن تو رو تموم ا یدیاحمق نفهم ی

 

 

 ..نیوونیمشت ح هیخوام صداتو بشنوم..از همه تون متنفرم..همه تون  ینم گهیخفه شو..خفه شـــــو..د-

 ..نذاشتم یخواست از دستم خالص بشه ول یسمت خودم..م دمیشونه شو گرفتم و کشروش بلند شدم.. از

 ..کردم یکامال حس م نوینظر داشت ا ریما رو ز انیشا

 ..دمیخواست..منم نشونش م یم نویکردم اون هم یاشتباه نم نه

 

 ..هوا دستمو بردم باال و یکرد..ب یم هیو گر دیکش یم غیج دالرام

 ..عمل کردم..و حاال یتو کارم جد شهینزده بودم..هم یرو محض شوخ ی..تا حاال کسادهیکه شدت ضربه ز دمی.نفهمزدم. یلیصورتش س به

 ..شد نیکه چطور زدم تو صورتش و ..نقش زم دمینفهم

 

شب رو هم با  هیکه باهات تموم شد  انیدرد نگام کرد..صورتشو با دست چپ پوشوند..روش خم شدم..شونه شو گرفتم و تکونش دادم:کار شا با

 یبرام فرصت انیبرات کم نذارم..........پوزخند زدم..........شا دمی..قول میکنم ول شییایواسه ت رو انینتونم مثل شا دی..شایگذرون یمن م

 ..تازه ست یریرو هر وقت از آب بگ یکردم تو رو ازم گرفت..اما خب..ماه داتینذاشت..تا پ

 

 ..از اشکش پوزخند زدم سیصورت خ به

 ..یوحش یگربه  یازش لذت ببر یکن حساب یکم از اغوش من نداره..سع انیامشب بهت خوش بگذره..نترس اغوش شا --

 

 ..گام به طرف در رفتم کیبهش کردم..مکث کردم..با  پشتمو

 ....پر از بغض اسممو صدا زد..قدم هام سست شد..اما نه ییصدا با

 ..رونیواز اتاق زدم ب صبر نکردم نباریا یدوم رو برداشتم ول قدم
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 ....رو بستم راهنمیپ یدکمه ها یاز قبل لباسامو اماده کرده بود..کالفه و با خشونت خاص خدمتکار

بود  یمن منبع زندگ یبرا دیکش یکه توش دالرام نفس م یی..هواستین دنیواسه نفس کش ییهوا چیکردم ه یشدم..حس م یخفه م داشتم

 ..حاال یول

 ..دمیکش ی..داشتم عذاب ممینبود یدرست تیما تو وضع یدو هر

*********************** 

 ..به سر و وضع آشفته م انداخت ینگاه وانیک

 ..ه؟یچه وضع نیشده آرشام؟..ا یچ--

 

برداشتم و پرت کرد کف  وارویکنار د یحرکت صندل کیرو رفتارم نداشتم..با  ی..کنترلدمی..تو موهام دست کشدمیخشم دور خودم چرخ با

 ..سالن

 ..کنم یدونستم دارم چکار م ی..از سر خشم نمدمیکش یم ادیزدم..فر یم داد

 

 یجهنم م شوی..زندگمیکن یم کسرهیامشب کار اون کثافتو  نیبلند گفتم: زنگ بزن..زنگ بزن بچه ها خودشونو اماده کنن..هم وانیبه ک رو

 ..کنم یرو رو سرش خراب م الیکنم..اون و

 

 ..شده؟..اروم باش یچ نمیتا بب یزن یحرف نم یو حسابد ِ اخه چرا درست --

 

 

 ..دیلرز یم تیاز عرق بود..دست و پام از زور عصبان سیزدم..صورتم خ یپنجره اشاره کردم..نفس نفس م به

 ..ـوان؟ــیکنه..چطور اروم باشم؟..چطور اروم باشم ک یم یداره چه غلط ستیاالن با دالرام تو اتاق تنهاست..معلوم ن یاون عوض -

 

 ..نگام کرد فقط

به  ایبوده.. انیشا ی..حتما نقشه رونیزد ب الیاز و یچطور دمیارسالن و دَک کرد..د نی..پس واسه همنطوریگفت: که ا یاز مکث نسبتا طوالن بعد

 ..یناکس ِعوض ی..ااهیقول معروف ارسالن و فرستاد دنبال نخود س

 

کرده بود..منو تو عمل انجام شده گذاشت..االن دالرام تو چنگال اون کثافت  یزیمشب برنامه رواسه ا زویشرف..همه چ یفکر همه جاشو کرده ب-

 ..؟ی..پس چرا معطلوانیزدم..زنگ بزن ک یلیدادم..تو صوتش س لشیمشت حرف مزخرف تحو هیبکنم بدتر  ی..نتونستم کاررهیاس
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 ..کرد یکار دهینسنج شهیبذار فکرکنم..نم --

 

 ..ش رو تو مشت گرفتم قهیاخر..با خشم به طرفش حمله کردم.. میحرفش زدم به س نی.با اکنم. یچکار م دمینفهم

 

و فکر  نمیبش نجای..دالرام اونجاست تو اتاق اون پست فطرت ..اونوقت من تازه اگمیدارم م یچ ستین تیانگار حال کهیصورتش داد زدم: مرت تو

 ..؟یبفهم یخوا یار از کار گذشته؟..چرا نمک یوقت دهیچه فا گهیبرسم؟..د یا جهینت هیکنم تا به 

 

 ..کرد یپرت شد.. بهت زده نگام م واریدادم..سمت د هولش

 ..رو حرکات و رفتارم نداشتم یکرد کنترل یاخر و خشم وجودم رو احاطه م میزدم به س یم یوقت ی..ولیچیاروم بودم که ه تا

 

 .......کرد و یانش رو قورت داد..تک سرفه افاصله گرفت..اب ده واری..از ددیش دست کش قهیبه  وانیک

 ..بشه یزی..با وجود اون فکر نکنم چالیو دیتو ساختمون رس یایب نکهیارسالن االن، قبل از ا --

شکسته  ی..صداواریبرداشتم و پرت کردم سمت د زیحالم بدتر شد..مخصوصا که اسم ارسالن رو اورد..گلدونو از رو م دمیرو که د ارامشش

 ..ختیاز قبل بهم ر شیوت سالن رو بر هم زد..اعصابم بشدنش سک

 

واسه م کار  گمیم ی..من و باش دارم به کانهی..اون صد پله بدتر از شا؟یاریتو اسم ارسالنو م ستین یخوب تیدالرام تو وضع گمیدارم بهت م -

 ..خودم دست به کار بشم دی..باشهینم ینطوریانجام بده..نه ا

 ..دستشو رو دستم گذاشت نوایدر اوردم..ک مویگوش

 .......خراب نکن..من زوینکن آرشام..همه چ--

 

 ..شد دهیکش تورهایاز بچه ها نگاهم به سمت مان یکی یصدا با

 ..قربان شنود روشن شد _

 

 ..گوشه از اتاق افتاده بود هیش  کهیرو نگه نداشته بودم هر ت توریکه اگه به موقع مان زیخودمو رسوندم به م یجور

 ..دادم صیارسالن و تشخ یصدا

 ............چرا دالرام؟یکرد یم یچه غلط یچه خبره؟..داشت نجایا--

 ..ستیارسالن..به تو مربوط ن رونیبرو ب _انیشا
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 ..؟ی..باهاش چکار کردهوشه؟ی..چرا دالرام ب؟یکرد یچکار م یداشت گمی..بهت مست؟یبه من مربوط ن یچ--

 ..از محافظاشوصدا زد یکیتو کار من دخالت نکن.......داد زد و  رونی..برو بیدیعجل معلق سر رس نیتو عهنوز کارمو شروع نکردم که  _انیشا

 ..ازت تو دستمه..برو کنار ییکه بد آتو یدون یبنشونمت..خودت خوب م اهیتونم به خاک س یشبه م هینره که من  ادتی--

 ..یکه ازش اومد یهمون گورستون یکنم برگرد یم یکنم..کار یم تیحال _انیشا

 ..روز افتاده؟ نی..چرا به ا؟یلعنت ی.....باهاش چکار کرد؟یشنو ی....دالرام..دالرام صدامو میبکن یتون ینم یغلط چیه --

 

 ..کم کردم کرویاسپ یسوت دستگاه بلند شد..صدا یخش خش وبعد هم صدا یصدا

 ..که معلومه حال دالرام بد شده نطوریا _وانیک

 ..ستم..سرمو تو دست گرفتمنش یرو صندل کالفه

 ......نشده ..حتما هوشیجهت که ب یو ب خودی..ب؟یباشه چ دهیرس ریبراش افتاده باشه..اگه ارسالن د یمنه..اگه اتفاق رهیهمه ش تقص-

مه فرصت ه نیا انیشا یعنیداد..درضمن  شهیم یتونه باعث بشه که از حال بره..همه جور احتمال یم یشوک عصب هیشوکه شده.. دیشا --

 .........اون کارو الیداشته که بعد از خارج شدن تو از و

 ..یول ستمی..مطمئن نادیبر م یاز اون کفتار همه کار -

 ..؟یچ یول--

 ..کردم نگاهش

 

..شک ندارم ؟یتند رفتم..اگه دالرام حرفامو باور کرده باشه چ یادیبود..اما ز یباز هی..درسته همه ش یلیکه بهش زدم و اون س ییاون حرفا -

 ....دالرامیرو باور کرده ول ایتموم قضا انیشا

 

 ..شد یم لیخشم به خاکستر تبد شیوجودم داشت تو ات یسوخت..همه  یداشتم..گلوم م اجیاب جلوم گرفت ..بهش احت وانیل هی

 ..شد یدرونم رو خاموش کنه..هر لحظه شعله ورتر م شیاب هم نتونست ات یخنک ی..ولدمیته سر کش تا

 

 ..؟یختیافتاد؟..چرا انقدر بهم ر یچه اتفاق انیشا یالیامشب تو و--

 ..رفت ینم رونیاز تو ذهنم ب یلیاون س ادیو تو دستم فشار دادم.. وانیل

 ..دالرام یملتمسانه  نگاه
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 ..من برنگشتم یکه با بغض صدام زد..ول یوقت

باعث شد به  یذاره؟..چطور شد که ارامشم و از دست دادم؟..چ یم نمکه راحت هیچ بیحس عج نیداد..ا ی..عذابم مشینمناک و خاکستر نگاه

 ..برسم؟ نجایا

 

 یشد و چند قطره از اون رو یاز کف دستم جار یظیتو دستم خرد شده بود....خون سرخ و غل وانیرو کف دستم احساس کردم..ل یسوزش

 ..دیچک نیزم

 ..دستمو بست دیسف یپارچه  هیبا  عیسر وانیک

 

 ..یستیکنم..امشب اصال تو حال خودت ن یتا حاال دارم صدات م یاست کجاست؟..از کآرشام حو--

کرد تونستم سوزشش رو با تمام وجود حس  میکه زخم یاحساس نکردم..انگار فقط وقت یسوزش چی م رو مشت کردم..ه َدهیزخم د دست

 ..شده نیبه خون من رنگ دینبود که دستمال سف المیخ نیاالن..ع یکنم..ول

 

 ..کس و ندارم چیه ی..حوصله چیمن نپ یپس انقدر به دست و پا ستمیرو به راه ن ینیب یم یتو که دار -

 

مطمئن بشم که  دیصداشو بشنوم..با دی..امشب بادیبرندار تورایگفتم: چشم از مان ی..روکردم بهش و جدستمی..رفت پشت سدیکش قیعم نفس

 ..حالش خوبه....حاال افتاده دست ارسالن

 ..گه؟ید زیچ هی ای تشونیکرده؟..موقع تیانقدر عصبان یچ--

 

 ..هم فشردم یرو لبامو

 ..نبود..لباسش یخوب تیدالرام تو وضع -

 ..؟یشد یرتی..غیبگ یخوا یم یچ دمیخب ..فهم یلیخ--

 

 ..زدم پوزخند

هم که باهاشون دمخور بودم فقط به خاطر  ییشدم و به اونا یرد م یتوجه از کنار هر دختر یهست..ب یچ رتیدونستم غ یتا به االن اصال نم -

 ..شدم یم کشونینزد زیچ هی

 ..داشتم که مواظبش باشم و نه ینداشت..نه ناموس تیبرام اهم یچیه

 ..نمیب یم دتریحس و در خودم صد برابر شد نیحاال..نسبت به دالرام ا یگذشته م فاصله گرفتم..ول یاز زندگ من
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لحظه  کی یبرا یکنم که حت یم یبود..کار یم دیبود که نبا ییزهای..شاهد چدهید یب با ما کرد رو پس مکه امش یروز تقاص کار هی انیشا

 ..رهیشبه به فنا م کیمنه که  یارزوهاش تو دستا یهم نتونه به دالرام فکر کنه..همه 

 

 ..سکوت حکم فرما بود ..تو موهام چنگ زدم نمونینشست..تا چند لحظه فقط ب کنارم

فقط از جانبه دالرام نه من..گذاشتم  یهست..ول نمونیب یزیچ هیبرسه که  نیقیمن و دالرام..گذاشتم به  یک کرده بود..به رابطه ش انیشا -

 ..ه*و*س یعشقه و من از رو یفکر کنه که احساس ِ دالرام از رو

 ..جانیه نطوریودلهره..و هم شیبود..پر از تشو یسخت شب

 ..سال 10بار بعد از نیاول یردم..براچندتا حس رو با هم تجربه ک امشب

 ..ماجراها تموم بشه ارامش ندارم نیکه ا یبه بعد تا وقت نیاز ا مطمئنم

 

 ..نهیاون خونه ست اوضاعت هم یدالرام تو یتا وقت--

 یکردم..تجربه ا یم یباز نیا دالرام رو وارد دیراهو اشتباه اومدم..نبا نیکه از اول ا دمی..امشب فهمشهیتموم م زیدلربا همه چ یبعد از مهمون-

 ..توجه باشم یتونم نسبت بهش ب یوجه نم چیکه به ه ینکردم..مخصوصا دختر یهمکار یجنس مخالف چیکارنداشتم..تا حاال با ه نیتو ا

 

 ..ست؟ین نطوریاون هم وارد نقشه بشه..ا یبه خاطر خود ِ دالرام قبول کرد یکه گفت یخودت بود یول--

 ..هیمنعش کنم..گرچه..دختر سرسخت نکاریتونستم از ا یم دیشا یکار دست خودش نده..ول نکهیدرسته..به خاطر ا-

 

 ....دوستانه زد رو شونه مدیخند

 ..یاز غرور یتو به جاش کوه یهست..ول طونمیشما دوتا..هر دو مغرور و سرسخت....که البته دالرام ش نیبش یعجب زوج--

 ..ها و متفاوت بودن ها در دالرام نظرمن رو به خودش جلب کرده بود یها..حاضرجواب طنتیش نیبود..هم وانیزدم..حق با ک پوزخند

 ..پس شنود چطور روشن شد؟ هوشهیاگه دالرام ب -

 ..هیقو یلیکرده و روشن شده..امکانش هست..حسگرش خ ریگ ییبه جا دیشا --

 

 ..ستادمیقرار کنار پنجره ا یشدم..ب بلند

 .......االن برم و نیخواد هم یدلم م اون برام مهم تره..چقدر -

 ..میقربان صداشون رو دار _

 

http://iran-paper.ir/


 

iran-paper.ir 

 ..دیرس یتر به گوش م فیضع یدالرام کم یارسالن و دالرام بود..صدا ی..صداستادیکنارم ا وانیک

 ..اومد مجبور شدم برم..من هنوزم سر قولم هستم شیپ یامشب برام کار _ارسالن

 ..ناو یبود دهیرس رتری..اگه د؟یچه قول -

 ..؟یشد هوشیکه ب نهیواسه هم--

 ..هم اره..هم نه -

 ..شده؟ یچ نمیکن بب فی..تعر؟یچ یعنی --

 ..اعتماد کرد شهیکدومتون نم چی..به هدیهم یتنهام بذار..همه تون لنگه  -

 ..؟یگیم یدار یچ--

 ..گهیکشم..بسه د یخسته م..نم گهی..درونی: برو بدیکش غیج

 یم یگشت هی رونیب میر ی..فردا عصر هر دو با هم ممیکن یم یکار هی....اصال یکم استراحت کن هی..بهتره خب ..باشه..اروم باش یلیخ--

 ..فکر کنم واسه ت خوب باشه..چطوره؟ ینجوری..امیزن

 

 ..دیچیارسالن تو گوشم پ یخنده  یصدا یول دمیدالرام رو نشن یصدا

 ..کرد ی..داشت رو مخش کار میعوض ی کهیمرت

 ..زتهیهمه چ یب یوجودتر از تو همون عمو ی..بیهست یدونم چه مارمولک یشناسم وم یو نشناسه که من متو ر یک هر

 

 ..باشه پس حاال استراحت کن--

 ..بسته شدن در یلحظه سکوت..و صدا چند

 

 ..و رو گوشم گذاشتم..اروم صداش زدم یقطع کردم..گوش کرهایاسپ یرو از رو صدا

 ..؟یشنو یدالرام..صدامو م-

 ..کرد..اخمام جمع شد یم هیگر

 

باهات  دی..دختر بایزن یبا خودت حرف م ی..انگار که دارننیبگو که اونا نتونن بب یزیچ هیلب  ریجواب بده..ز یشنو یدالرام اگه صدامو م -

 ..حرف بزنم

 ............و هیبلند ِ گر یصدا
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******************************* 

 «دالرام »

 

 ......اگه تموم توجه ش به من از سر؟یاش گرفته ..اگه راست گفته باشه چدلم از حرف هنوز

تونست ازم  یراحت م یلیشد که خ یبراش جور م ییتایکمکم کرده..موقع یلینداره..اون خ قتیدونم که حق ی..اره مستی..درست ننه

 ..نکرد یسواستفاده کنه..ول

 

 ..مطمئنم گهید نویزد..ا ینم..جدک یکه تو صورتم زد..هنوزم حسش م یلیاون حرفا..س پس

 ..بود؟ یکرد؟..چرا انقدر جد ینم یپس چرا نقش باز هیباز هیگفت  اگه

 

 ..و از حال برم شهیاونم تنها تو اتاق بهم دست داده بود باعث شد نفهمم داره چم م انیشا دنیکه از د یارشام..شوک یحرفا

 ..ارسالن کنارم رو تخت نشسته روتخت تو اتاقم هستم..و دمیچشم باز کردم که د یوقت

 

 ....درو بستم و قفل کردمرونیاز اتاق زدم ب ییدستشو یشد..به بهونه  ینم نجایخواست باهام حرف بزنه..ا یم

 ..قورت دادم بغضمو

 ..هیشب گند عجب

 ..شه؟یچرا تموم نم پس

 

 ..دالرام--

 ..شنوم یم-

 ..؟ییکجا--

 ..نره نرویو باز کردم صدا ب رابی..شییتو دستشو -

 ........که امشب بهت زدم یی..تموم حرفانیزنم..بب یحرفمو م عیباشه..چون فرصت کمه سر --

 

 ....استرس داشتمدیلرز یبودم بگه..سرتاپام م منتظر

 ..؟یدالرام.. تو باور کرد --
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 ..دیلرز یم صدام

 ..نکنم؟ -

 ....تم باور نکن نگفتم؟..گفه؟یباز هیقبلش بهت گفته بودم تمومش  یوقت یباور کن دیچرا با-

 ..نبود هیدرد بود..به لبخند شب یاز رو یلبخند بزنم ول خواستم

 

 ..بود..آرشام نگو نبود ی..اون واقعیلیپس اون س -

..فقط گمیبرات م زویهمه چ ادیب شیفرصتش که پ یبدم ول حیرو برات توض یزیتونم چ یکردم..االن نم یم نکارویا دیبود..چون با یواقع--

 .........که یبدون نویتم اخواس

 ..؟یکه چ -

 

 ..گفتم؟ یچ یدی..شن یرینم رونیوجه با ارسالن ب چیگفت: فردا به ه ینداد و به جاش با لحن جد جوابمو

 ..افتهیب یاتفاق هیترسم  یرو تحمل کنم..همه ش دارم م الیو نیلحظه هم ا هی ستمیحاضر ن گهیگرفت: د حرصم

 ..ستی تو ن ِی..اون حامیبهتره خام حرفاش نش انهی..ارسالن بدتر از شاستیانقدر سرحال ن شهیهم انی..شاافتهینم یاتفاق گهید --

 ..که هست امشب جون منو نجات داد..اگه اون نبود یهر چ -

 ....یبر ییباهاش جا یکه گفتم..حق ندار ینیگوشم داد زد: ساکت شو دالرام..هم تو

 

 یدارم جون م رونیکه از اب افتاده ب یماه هی..مثل شمیدارم خفه م نجایخواد نفس بکشم..ا یم ..دلمرمیبدون من فردا باهاش م یول --

 ..خواد بشه بذار بشه یهم م ی..حاال هر چرمیکنم....من م

 ........دالرام تو-

 

 

 ..و خاموش کردم شنود

 ..دمیورتم پاشمشت کردم و اب سرد و به ص ریش ریشد..دستمو ز یخرد بود..سرم داشت منفجر م اعصابم

 ..از دست آرشام یزد..اروم لمسشون کردم....وا یم یدو جاش به کبود یکیگردنم  ریبود..ز دهینگاه کردم..رنگم پر نهیا تو

 ..نشست رو لبام یکمرنگ لبخند

 

 ..اومدن یرفتن وم یسرم افکار جور واجور م تو
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 ..شهیخل و چل م نجایه پاشو بذاره اهم باش گهید یشدم خودم خبرندارم..هر ک ی..ولشمیم وونهید دارم

 ..ایکه رومه..خدا یهمه فشار عصب نیا با

 

 ..خبرم یحاال..از اونم ب یموقع فرهاد و داشتم تا باهاش درد ودل کنم..مثل برادرم بود ول اون

 ..شه؟یتموم م یچقدر درد؟..پس ک ایخدا

 ..ماجراها فکر کنم نینتونستم به تموم ا یم که لحظه اتو اضطراب بود یمدت به قدر نی..ادهیازش بهم نم یخبر چیه آرشام

 ..فرهاد یتنگ شده..برا یپر یبرا دلم

 ..یمخمصه نجاتم بد نیاز ا یتون یفقط تو م ایخدا

 

 ..زانوهامه یتا باال شیبلند و گشاد بود..انگار که مانتو تنمه .. بلند یلیمردونه تنم بود..خ راهنیپ هیلباسم نگاه کردم.. به

 ..ه؟یچه عطر گهید نی..دماغم سوخت..انیریو ش ظیغل یبو هیداد.. یدکلن ما یبو

 ..دم؟یپوش یک نویا

 ..بودم هوشیب یوقت حتما

 ..ارسالن تنم کرده؟ یعنی

 

 

 ..کرده بودم از بغلم در اورد یخوش ی کثافت هر چ ِانیاتفاقاته امشب افتادم..شا ادی

 ....و آرشام..هر دوبا هممن

 ..ادمهیسر عشق رو لباش نشوندم..هنوز هم تعجب تو چشماش رو  که از یبوسه ا اون

 

 ..زد یو اون حرفا رو بهم م دیبوس یمنو م انهی..آرشام وحشانیاتاق ِ شا تو

 ..یجذاب بود..گرم بود و خواستن یتو رفتارش خشونت داشت ول نکهیا با

 ..وامشخ یحرفا رو که بهم زد دلم گرفت اما..هنوزم دوستش دارم..هنوزم م اون

 

 ..کرد تمیاذ یهمه ش دورغ بود ول گهیم
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 ..یلیس اون

 

 ..خوام بهش فکر کنم ینم گهیتکون دادم..د سرمو

 ..دمیلرز یزد..از ترس م یبلوزمو نگه داشتم..چشماش برق م یاومد تو اتاق جلو انیشا یوقت

 ..رفت و یاهیاومد طرفم چشمام کم کم س یوقت

 

 ..بود یشب چه

 ..تونم از ذهنم پاک کنم یوقت نم چیامشب رو ه اتفاقاته

 ..خسته شدم گهید

********************* 

 ..کلمه هم باهاش حرف نزدم هیمن  یدو بار ارسالن بهم سرزد ول یکیروز و تو اتاقم بودم.. کل

 ..سوخت یخشک شده بود م قلوپ اب خوردم..اونم چون گلوم از بس هیبهشون لب نزدم..فقط  یصبحونه و ناهارمو اورد تو اتاق ول خدمتکار

 

 ..شده بود..خدمتکار به دستور ارسالن اومد تو اتاق تا اماده م کنه عصر

 ..یو کفش ست مشک فی..کدیوشال سف دی..شلوار سفیمشک یمانتو هی

 

 ..ر شدمتوجه بهش سوا ی..بستادیجلوم ا نشینگاه به اطرافم بندازم تا خود باغ رفتم..ارسالن با ماش مین هی یحت نکهیا بدون

 ..رون؟یراحت با ارسالن برم ب یلیخ دهیکجاست..چطور اجازه م انینبود شا معلوم

 

 ..گذاشته بمونیرو واسه تعق ینداشتم آرشام کس شک

 ..کردم..ارسالن هم سکوت کرده بود یهدف به اطرافم نگاه م ی..بمیدیچرخ یشهر م تو

 ..شدن یاطرافشون از کنار هم رد م یاینو فارغ از د الیخ یکردم که ب ینگاه م یحسرت به مردم با

 

نداشته باشم..نگران نباشم و  یروها راه برم و دغدغه ا ادهیپ نیا یتونستم واسه خودم بدون دردسر تو یم نایکاش منم ازاد بودم..مثل ا یا

 ..افتهیبرام ب یبعد قراره چه اتفاق قهینترسم که چند دق
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 ..هزن یداره صدام م دمیخودم که اومدم د به

 ..یش ادهیپ یتون ی..ممیدیدالرام رس--

 

 ..پاساژ بود هیسمت راستم نگاه کردم.. به

 ..شدم ادهیگرفته و درهم پ یصورت با

 

 ..نذاشتم رهیدستمو بگ خواست

 ..!چکار؟ نجایا میاومد-

 ..دیو به صورتش دست کش دیخند

 ..داره؟ یخانم خوشگل و اخمو..اشکال هیواسه  دیخر میمدداشت گفت:او یقدم برم یکه به اروم یبه پاساژ دوخت و در حال نگاهشو

 ..جوابشو دادم یجمع تر کردم..با بداخالق اخمامو

 ..ندارم اجیاحت یزی..من به چ یکن دیو واسه م خر نجایا میاریازت نخواستم ب -

 

 ..دادم و نگاهمو ازش گرفتم رونیبرگردم که راهمو سد کرد..نفسمو با حرص ب خواستم

 ..یسابقت حضور داشته باش سیتو جشن تولد رئ یکردم دوست دار ی..فکر میاریب دختر تو چه زود جوش مخ یلیخ--

 

 ..!ه؟ی!!..منظورت چ؟؟یجشن تولد ک-

 ..افتاد سمت پاساژ راه

 ....پس زود باش دخترمیاطراف قدم بزن نیا یکم میبر دیبعد از خر میخوا ی..مشهیم ریبجنب داره د--

 ..رداشتمکنارش قدم ب تندتند

 ..!خودشه؟ یخونه  یجشن تولد آرشام ِ ؟!..مهمون یگفت-

 

 .. مغازه ها بود نیتریبه و نگاهش

 ..گرفته ینه دوست دخترش واسه ش مهمون --

 ....تو شوک بودمستادمیا

 ..!ه؟یدوست دخترش؟؟!!..منظورت ک-
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 ..بود شده رهیاز مغازه ها خ یکی  ِنیتریپر زرق و برق پشت و یبه لباسا متفکرانه

 ..شیبود دهید شیدلربا..تو ک --

 ..ستادمیا کنارش

 ..در کار نبود یشوخ چیبود..ه یجد کامال

 

 ..!آرشام جشن تولد گرفته؟!..اونم قبول کرد؟ یدلربا برا یعنی-

 ..مزخرف کرد یبه صورت متعجبم انداخت و باز نگاهشو معطوف اون لباسا ینگاه می..ندیخند

 

داره؟..اتفاقا دلربا رسما رفته شرکتش و خودش ارشام رو دعوت  یچه اشکال رهیبگ یدوست دخترش بخواد براش مهمون نکهیچرا قبول نکنه؟..ا--

 ..مشتاق بوده تا دلربا گفته قبول کرده یلیکرده..اونم که انگار خ

 

 ..باور کنم؟..ارشام هنوز با دلربا رابطه داره؟ یعنی ایخدا

 ..همه ش دروغ بود؟ یعنی..ستین نشونیب یزیچ گهیبا تموم کرده و دبا دلر نکهیاون حرفاش..ا یهمه  یعنی

 ..گه؟یرو م قتیوسط داره حق نیا یباور کنم؟..ک دیرو با یچ

 ..ه؟یچ یدروغه پس اون مهمون اگه

 ..نگفت؟ یزیبه من چ چرا

 

 ..؟ی..چشم منو که بدجور گرفته تو چست؟یبه نظرت اون قرمزه معرکه ن--

 ..کردم یفکر م یلیه اون سحال خودم نبودم..ب تو

 ..بوده انیبه خاطر شا دمیداد فهم حیبرام توض نکهیبعد از ا یبهم گفته بود حرفاشو باور نکنم ..منم اولش تو شک بودم ول قبلش

 ..یلیاون س یول

 ..سوزه یم یلیاون س شیکه حس کنم تموم بدنم داره تو ات یواقع نطوریبزنه نه ا یشیتونست نما یم

 ..داشت درد

 ..راحت حس کردم..و حاال یلیجسما..روحا اون درد و خ نه

 ....اونم به دعوت دلربایخواد بره مهمون یشنوم که م یم
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خواد بکنه..برام مهم  یذاشتم هرکار م یمتوجه باشم دنبال ارسالن راه افتاده بودم و م نکهی..فقط بدون اشهیم یداره چ دمیفهم ینم اصال

 ..نبود

 ....حواسم به کل پرت شده بوددمید یرو نم یزیدادم چون اصال چ ینظر نم زیچ چیه تو

لباس  زمیسا یاز رو ینطوریکه فروشنده بود هم ینکردم..دختر نکارویا ی..اصرار داشت بپوشم ولدیرو خر نیتریپرو همون لباس پشت و بدون

 ..رو انتخاب کرد

 

 

 ..رفتم رونیتوجه به ارسالن از در مغازه ب یب

 ..دالرام با توام..؟یریکجا م--

 ..کم قدم بزنم هیخوام  ی..منجامیهم-

نگام  ی................و جورارهیتموم کرده رفت از تو انبار ب زتویسا گهی..دختره مامیم رمیگ یم لینباش منم لباسو تحو یدور یخب ..جا یلیخ--

 ..حواسم بهت هست یعنیکرد که 

 ....نه فرهاد و دارم نه گهی؟..دحال داشت فرار کنه؟..فرار کنم کجا برم یک یول

 ..!هست؟ ایدن نیتر از منم تو ا بدبخت

 

 ..فکر بودم یزدم ..تو یحوصله قدم م یب

که تموم  یحفظ کنم اونوقت اون کس مویهست یزنم تا بتونم همه  یشرف دست وپا م یمشت ادم گرگ صفت و ب هی نیبدبخت دارم ب منه

 ..دلربا شیام بذاره و بره پتنه خواستیمدت بهش اعتماد کرده بودم م

 

 ..اون شب کمکم نکرد؟ چرا

 ..و کمکم کرد؟ دیارسالن سر رس رونیبکشه ب انیو منو از تو بغل شا ادیکه ب دمیکش یانتظار ارشامو م یوقت چرا

 ........و باهام ادیب دیاه رسکه از ر یداره؟..که بذاره هر کس و ناکس تیانقدر براش اهم یکوفت تهیمامور نیا یعنیارشام گذاشت و رفت؟.. چرا

 

 ..اگه نقشه باشه؟ ی..حتان؟یشا شیفرستاد پ یدوستم داشت منو م اگه

 ..شد جونمو به خطر بندازه؟ یخواست حاضر م یمنو م اگه

 

 ....بلند و رسادیچیتو وجودم پ ییصدا
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کارتو ساخته  انیشام پشتت نبود که تا االن صد دفعه شا..اگه ار؟یریانتقام بگ انیاز شا ی..مگه اصرار نداشت؟یخواست ینم نویمگه خودت هم--

 ..بود

 

 یو هم جا همراهمه.. ول شهیهم هیاتفاقات ارشام بود..اون گفت مثل سا نیتموم ا یباعث و بان یول رمیخواستم انتقام بگ یخودم خواستم..م اره

 ..نبود

 

 ..یشک لعنت نیحاال..ا یبودم ول دهیرس نیقیقم شده..در اصل به تمومه و ارشام هم عاش زیهمه چ گهیکردم د یشب تو استخر فکر م اون

 

 ..توجه رد شدم یب یتنه زدم ول یکس به

 ..ستادمیاز مغازه ها ا یکی نیتریو یچرخوندم..جلو نگاهمو

 ..روش ثابت موند نگاهم

************************ 

 «آرشام»

 

 ..الیاالن رفتن تو و نیقربان هم --

 یچ یدیانجام بده..فهم یحق نداره سر خود کار یبچه ها..بهشون بگو منتظر دستور من باشن و تا من نگفتم کس شیانبار پخب برگرد  اریبس-

 ..گفتم؟

 ..رسونم یچشم قربان..حتما به گوششون م یبه رو --

 

 ..نشستم میصندل یرو قطع کردم..کالفه رو تماس

 .....و ..بعدشم گردشدیاول دالرام رو برده خر یعوض ی کهیمرت

 ......بود رو با خشونت تو دستم مچاله کردم زمیم یکه رو یا برگه

 ..گذره ارسالن؟ یم یتو اون سرت چ نباریا

 

 ..به در خورد یا تقه

 ..تو ایب --

 ..دنیقربان مهموناتون رس _یمنش

http://iran-paper.ir/


 

iran-paper.ir 

 ..!کدوم مهمون؟ --

 ..دیجلسه داشت یآلمان یشرکتا ندگانیتا از نما 2امروز با  -

 

 ..دادم یاز دستش م دیبود..نبا یاتیشرکت و کارخونه ح یمذاکره و قرارداد برا نی..به کل فراموش کرده بودم..ادمیدست کشصورتم  به

 ..تو اتاق جلسه هستند؟--

 ..بله قربان..منتظرتونن--

 ..دیکن ییرای..ازشون خوب پذامیخب االن م اریبس-

 ..چشم قربان--

************************* 

 ..شدم رهیخ شیوحش یگاه کردم..پوزخند زدم..تو چشماساعتم ن به

 ..یکن یپدرتو مالقات م گهید ی قهینشده..تا چند دق ریهنوز د -

 ..ینداشته باش عوض یبه پدرم کار --

 ..زد یپلک نم یسبز و گستاخش دوختم..حت یصورتش خم شدم..نگاه سرد و خشنم رو تو چشما رو

 

 ..تونم بکنم ینم یا گهیکار د نیاز ا ریغ یکه دار یزبون دراز نیبکشمت؟..با ا نجایهم یترس ینم-

 ..کم نشد یچشماش ذره ا یاز گستاخ یدهانش رو قورت داد..ول اب

 

 ........پسیکش یدونم که اخرش منو م یم --

باهاش ندارم..اگه عملش  یرنخواد از پشت بهم خنجر بزنه کا ی..تا کسرهیگ یرو نم یجهت جون کس یو ب خودی..ارشام بیدون یظاهرا که نم -

 ..ست؟ینطورنی..انکاروبکنمیا دمینجات جون خودم با یکنم..برا یونابودش م ستین نیاز رو زم رمنتظرهیباشه من هم کامال غ رمنتظرهیغ

 

 ..زد پوزخند

 ..من هنوز از پشت بهت خنجر نزدم درسته؟ یکن یپس فکر م --

 ..چشمام صد برابر شد..چونه ش رو تو مشتم فشار دادم..صورتش از درد جمع شدهم فشردم..خشم درون  یاز سر خشم به رو لبامو

 ..بشه یباز نیبذارم؟..دالرام حقش نبود وارد ا یچ ی..پس کار اون شبتو پا؟یخنجر بزن یزدم: تو نخواست داد
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 ..عقب دیکش سرشو

اون نذاشت..ازش عقده  یبودم..ول دهیخواستم رس یکه م یزیچ نبودم و به اون نجایمزاحم اگه سد راهم نشده بود من االن ا یاون دختره  --

 ..که دستام به خونش الوده نشه یکشتمش جور یم دیداشتم با

 

 ..دیقربان طرف رس _حشمت

 ..چشم ازش برنداشتم یفاصله گرفتم..ول دایش از

 ..نشیاریب--

 ..به چشم یا--

 

************************** 

 ..؟یخوا یم یط باشه..از من و دخترم چتو وس یزدم پا یحدس م _صدر

 ..ستادمیروش ا روبه

 ..کرد یم دادیب تیبسته بودند..و تو نگاه هر دو خشم و عصبان یدوشون رو به صندل هر

 

 ..رو ادامه بده یباز نیدخترت انگار هنوز مشتاقه ا یبودم کنار ول دهی..من که کشن؟یخوا یم یخوام بدونم شماها چ یم--

 ..؟یستیمن با یجلو یکن ی..چطور جرات م؟یکن یکه هرکار دلت بخواد م یهست یک ی..تو فکر کردیکرد یر دخترم بازتو با غرو --

 

 میکه من ک یبدون یدوست دار یلیهستم؟..خ یگرفتم وبا خشونت تو صورتش داد زدم: من ک شویصندل یبرداشتم..دسته ها زیطرفش خ به

 یارینم ادی..برادر آرام و آرتام..هنوزم به یصالح اینسب و در ینَسَب..پسر فرهاد تهران ی..آرشام ِ تهراناره؟..پس خوب گوشاتو باز کن..من آرشامم

 ..م؟یک نکه م

 

 ..!؟یلرزان گت: تـ..تو..تو..تو پسر فرهاد ییکرد..لب باز کرد و زمزمه وار با صدا یبه من نگاه م دهیپر یزده با رنگ بهت

 تیاز هو یدور بشم حت زمیکه از همه چ یکرد ی..با من و گذشته م کاریحذف کردم..تو باعثش شد میلیاره خودمم..نسب رو از فام--

 ..میمن ک یکه شده شک نکرد کبارمی یبرا ی..حتمیواقع

 

 ..وقته که فراموش کردم یلیمن گذشته رو خ--

 ..ش رو تو مشتم گرفتم و محکم تکانش دادم قهی
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 ....مو به مو لحظه به لحظه ش تو ذهنم ثبت شدهادمهی زی.همه چمن هنوز فراموش نکردم. یزدم: ول ادیفر

 ..بسته یمن با دست و پا ی..جلویینجایو حاال تو ا یدیمنو به گند کش هیروز تو زندگ هی

 دیذشته با..گشتیپ ارمیاز راه برسن..صبور باش کم کم اونا رو هم م مونمیبعد یزود مهمونا یلیجناب صدر..قراره خ یندار ییراه به جا گهید

 ..میکه من ک نیاریب ادیکنم تک تکتون به  یخوام کار یمرور بشه..م

 

 ..توان حرف زدن هم نداشت ینگاهم کرد..حت مبهوت

 ..شمیم کینحس نزد یباز نیا انیدارم به پا گهید

 ..ارنیراز کهنه در م نیکم همه سر از ا کم

 ..شهیمعما هم حل م نیا باالخره

 ..شهیتموم م زیهمه چکردن نفر دهم .. دایپ با

 ..دمیکش یاز اول انتظارش رو م همونطورکه

 ..میروز نیساله که منتظر چن 10 االن

************************ 

 « دالرام »

 

 ..که نقش منو در خودش داشت یریدوختم..به تصو نهیبه آ نگاهمو

 ..گفت یم شهی..همونطور که مادرش همریبود..چشمگ بایم زهنوز یو سرد..ول یحالت دار و بلند..چشمان خاکستر یدختر با موها هی نقش

 

دختر چون مرمر  دیپوست سف دنیکش یاتاق درخششون رو به رخ م ینور چراغا ریلباس تحت تاث یرو یاون لباس قرمز و بلند که سنگ ها تو

 ..دیدرخش یم

 ..نی..دلنشزویسرخش..درست همرنگ لباسش بود..ه*و*س انگ یلبا

 

 نیخوام به ا یاصرار کردم نم یخبر کرده بود..هر چ شگریخودم باشم..ارسالن آرا نمیب یم نهیکه تو ا یدختر نیدختر..ا نیشد ا ینم باورم

 ..زد یباز حرف خودش رو م امیب یمهمون

 ..داد ینم یریگ میتصم یبرده اجازه  هیبه  ینداشتم..کس یریگ میمن قدرت تصم نجایا

 

 ..داد یاحساس محبوس بودن بهم دست نم یخدمتکار بودم ول نکهیارشام بودم..اونجا با ا یو خونه که ت ستمین یاون دالرام نجایا من
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 دهیتونستم حس کنم و بفهمم اونطور که نشون م یباز هم درونش رو م شهیاز جنس آهن بود و نگاهش از جنس ش نکهیبا ا آرشام

 ..کرد یتا اسمون فرق م نی..ظاهرش با باطنش زمستین

 

 ..االن یکردم تونستم بشناسمش..ول یر مفک شهیهم

 ینم یخوام برداشت کنم..زمان در گذره..کس یاونطور که م یزیفکر کنم و در مورد چ ستمیقادر ن گهی..ددمیکنم به بن بست رس یم احساس

 ..متوقف کنه یحت ایتونه اونو به عقب برگردونه و 

 ....عشقیحت رهینم شیما ادما پ یبه دل و خواسته  ایدن نیتو ا زیچ چیه

 

 ..خواستم اونا رو بندازم یدستم انداختم..کل روز گوشواره ها رو از گوشم در اورده بودم..هنوزم نم یرو رمویحر شال

 ..ازادم یکوفت یخونه  نیاز ا رونیبارم که شده حس کنم ب کی یخوام برا یخوام ماله خودم باشم..م یم گهیامشب د هی

 

 هیبهم هد ی..نه کسستیمال من ن نایکدوم از ا چیکدومو برنداشتم..ه چیه یخواستم بود..ول یکه م یشتر و....هر چکشو انواع گوشواره و انگ تو

 ..داده ونه

 

 ..به در خورد..نگاهم به در بود که ارسالن وارد اتاق شد یا تقه

 

 ..حو شدلباش م یبرگشتم و نگاهش به من افتاد لبخند اروم اروم از رو یبه لب داشت ..وقت لبخند

 

 ..ستیمرد ارشام ن نیا نکهی..انمیرو نب ستادهیکه رو به روم ا یمرد ی..چهره نمیانداختم تا نب ریز سرمو

 ....مشتشون کردم و تو هم گره شون زدمدیلرز یطرفم قدم برداشت..دستام م به

 ..کرد یم تمیادکلنش اذ یو براقش بود..بو اهیس ی..چشمم به کفشاستادیا جلوم

 ..بود گانهیعطر با من ب یبو نیخواستم..ا یرو نم بو نیا من

 

 ..دالرام ..سرتو بلند کن--

 ..نکردم یحرکت

 ....دالرامنمیبا اون نگاهه افسونگرو بب رایگ یخوام اون چشما ی..منمتیبب خوامیم --
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 ..زد؟ یم محرفا رو به نیبود و ا ستادهیارسالن ارشام جلوم ا یشد به جا یم ی..چهیگر ریداشتم بزنم ز دوست

 ..دونه که چقدر عاشقشم یخدا م یول رمیازش دلگ نکهیا با

 

از اون طاقت نداشتم اونجا  شتریبشم..ب رهیبلند کردم..نتونستم تو چشماش خ یداشتم..اشک تو چشمام حلقه بست..سرمو به اروم بغض

 ..بمونم..خواستم از کنارش رد شم

 ....میبهتره بر-

 ..کنه یم م وونهیمرد داره د نیشده آرشام..ا میزندگ یهمه  ایدست ارشام رو نداشت..خدا یگرما یدستمو گرفت..گرم بود ول که

 

 ..کمه یزیچ هینه صبر کن..هنوز --

 ..!بود؟ یتعجب نگاش کردم..منظورش چ با

 

 ..یشکل با روکش مخمل سرمه ا یمکعب یاورد..جعبه ا رونیب بشیرو از تو ج یلبخند جعبه ا با

 ...جعبه رو گرفت جلوم..نگاهمو به داخلش انداختمباز کرد . درشو

 ..دندیدرخش یدرون جعبه م ییبایو براق گردنبند به ز زیر یناینگ

 ..!ه؟یچ نیا -

 ..ست؟یمعلوم ن--

 ..به من؟ شیدیم ینبود..واسه چ نیمنظورم ا-

 

صورتم  ی..گردنبند رو جلوستادیمن رفت و پشت سرم ا یوربهت و نابا انیهمون لبخند گردنبند رو از تو جعبه در اورد..قفلشو باز کرد..در م با

 ..تنمو مور مور کرد ریزنج ی..سردنییگرفت..اورد پا

 

خوام  ی..میگردنبند تو جمع بدرخش نیا یها نیخوام مثل نگ ی..امشب مییبست گفت: چون صاحبش تو یکه قفل گردنبند رو م یحال در

 ..رو کنار خودم دارم یرهمه بفهمن که دالرام با منه..بفهمن چه جواه

 

 ..دمی..به گردنم دست کشستادیبه روم ا رو

 ..دیخند یزد..م یسبزش برق م یچشمام نگاه کرد..چشما تو

 ..میبر میتون یحاال م --
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 ..اعتراض نکردم نکارشیبه ا یدونم چرا..ول ینم

 ..دمنکر یکردم تو صورتش ول یو پرت م دمیکش یگردنبند رو از گردنم م دیدونم با یم

 ..یکردم ول یمهمونش م یلیس هی نکارشیبه خاطر ا دیدونم با یم

 ..کردم یمجسمه جلوش خشک شده بودم و نگاش م نیدونم چرا فقط ع ینم

 ..داشتم یبد حس

 ..و برد تو نیدرو باز کرد..ارسالن ماش داریسرا

 ..اد؟ینم انیامشب شا-

جمله ش رو به زبون  ی.........نگام کرد..جور خاصرونیر شد از شهر بره بمجبو یکار هی..واسه ستین ینگران نباش امشب ازش خبر--

 ..اورد..............امشب فقط منم و تو

 

 ..زدم به اون راه..رومو ازش برگردوندم خودمو

 ..شم که نذاشت ادهیها پارک کرد..خواستم پ نیماش ی هیبق کنار

 ..صبر کن--

 

 ..ومد و در سمت منو باز کرد..دستشو به طرفم دراز کردشد..با لبخند به طرفم ا ادهیپ نیماش از

که لبخندشو قورت داد..عجب ضد  دمشیچشم د یشدم..از گوشه  ادهیپ نیاز ماش رمیدستشو بگ نکهیرو لبام نشست..بدون ا یمحو پوزخند

 ..خورد یحال

 

انگار هنوز حال و  نجایرسه اما ا یکم کم داره زمستون از راه ماالن هوا نسبتا سرده و  نکهیداشتن..با ا ی..باغ بزرگ و سرسبزمیرفت الیطرف و به

 ..تابستون رو داره..درختا سرسبز وشاداب بودن یهوا

 ..کنم یکنجکاو دایبد دیند نینخواستم ع نیاز ا شتریب

 

ارسالن رو از  ی زهییپا یمن و پالتو ی..به محض حضور ما دوتا خدمتکار به طرفمون اومدن تا مانتودیرس یبه گوش م تیال کیموز یصدا

 ..رنیدستمون بگ

 ..شونه هام انداختم یکه رو موهام انداخته بودم و هم رنگ لباسم بود و رو یریکردم و مانتومو در اوردم..شال حر تشکر
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 ..شد یتر م دهیپوش یکم ینجوریباز بود..ا یادیلباس ز ی قهی

 ..نگام کنن یجورخاص هیکه همه  دمیپوش یاس نمهم لب یپوشم..اما جور یلباسا م نیکه از ا ستیاولم ن بار

 

 ..هیامر عاد هی نجایا یمردا یبازم برا یبپوش ایمهمون نجوریلباس رو هم تو ا نیاگه ب*ر*ه*ن*ه تر یبود..حت یعاد نجایا

 

 .. یشکو کراوات م یکرم راهنیبه تن داشت..همراه با پ یو خوش دوخت یبه ارسالن انداختم..کت و شلوار مشک ینگاه مین

 ..موندم یچشمش دور م ی..از اون شب به بعد به کمک ارسالن از جلونمیب ینم نجایرو ا انیراحت بود که امشب شا المیخ

 

 ....بذار لباست مشخص باشه؟یدار یچرا شالتو برنم--

 ..خوبه..من راحتم ینجوریخوام..هم ینه نم-

 ..گمیم یبود که بفهمه چ یجد یبه قدر لحنم

 

اون وسط در حال  یفضا رو پر کرده بود..عده ا کیزدند..موز ی..زن و مرد دور تا دور سالن تجمع کرده بودن و با هم حرف ممیسالن شد وارد

 ..رقص بودند

 ..دندیرقص یو مرد تو اغوش هم اروم م زن

 

که با  یبتونم اون دیتا شا دییپا یرو م چشم من اطراف سالن یکرد..ول یم یاز مهمونا سالم و احوال پرس یارسالن قدم بر داشتم ..با بعض کنار

 ..کنم دایرو پ رهیگ یقرارم اروم م یقلب ب دنشید

 ..باشه دهیتا االن رس دیپس با میبود دهیما اخر از همه رس بایتقر

 

تر تو اغوشش تکون  هر چه تمام یکه با دلبر یبود..بهت زده نگاهش کردم..هم به اون و هم به دختر ستادهیرقصنده ها ا انی..مدمشید باالخره

 ..خورد و یم

 .. شناختمش..دلربا دمیصورتشو د ی!..وقتد؟یرقص یداشت با اون دختر م آرشام

 ..تونم بگم که معرکه شده بود یواقعا م یخواستن شیو اون آرا رهیت یاب یبلند و لخت..دکلته  یاون موها با

 

 یتو بغل هم م یپ ارشام دور کمرش حلقه شده بود و هردو به نرماون..دست چ یچپش تو دست ارشام بود ودست راستش رو شونه  دست

 ..دندیرقص
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 ..ارشام گذاشت..اگه بگم سوختم دروغ نگفتم..جوشش اشک رو تو چشمام حس کردم یسرشو رو شونه  دلربا

 ..رقصه یراحت داره تو بغل اون دختر م الیهم به من فکر کنه با خ یذره ا نکهیا بدون

 ..خاک بر سر من کنن یعنی..کیت..چقدرم که رمانهه

 

 ..دالرام..دالرام حواست کجاست؟--

 ..خودم اومدم..نگاهمو به ارسالن دوختم به

 ..؟یگفت یزیچ-

دلت بخواد ما  دیگفتم شا یکن یبه اون وسط نگاه م ی..بدجور دارم؟یبرقص یخوا یم گمیزنم..م یتا حاال دارم صدات م یدختر از ک --

 .......هم

 

 ..و دیهمو به اون سمت انداختم..ارشام پشتش به من بود..که دلربا چرخنگا دوباره

 ..دهی..مطمئن بودم هنوز منو نددمشید یکامال م حاال

 

از قبل از دست  شتریداشتم توانم رو هر لحظه ب یرقص بر م ستیکه به سمت پ یبردم و گذاشتم تو دست ارسالن..هر قدم شیسردمو پ دست

 ..ودمو نگه دارمکردم خ یم یدادم..سع یم

 

 ..دمید یراست ارسالن کامال اونا رو م یشونه  یمن..از رو ی..ارسالن پشتش به ارشام بود ولمیستادیا هیبق کنار

 نیحواس من به رو به رو بود..ارسالن منو با خودش همراه کرده بود وگرنه که اگه به خودم بود کوچکتر یهمه  یول میهم مشغول شد ما

 ..خوردم ینم یتکون

 

 ..گوشش زمزمه کرد..همزمان سرشو چرخوند و..نگاهمون درهم گره خورد ریز یزیگوش ارشام و چ ریلباشو برد ز دلربا

 ..موند رهی..مات و مبهوت به من خ ستادینکرد..سرجاش ا یحرکت گهیمتعجبش دوختم..د یسردمو تو چشما نگاهه

 

..نگاهش فقط دیارشام نشن یگفت ول یزیاش جمع شد..تو صورت ارشام نگاه کرد..چمن اخم دنیبرگشت..با د دیحرکت ارشام رو که د نیا دلربا

 ..به من بود

 ..رقصه دالرامه یبا فاصله ازش م یکه داره کم یهنوز باورش نشده بود دختر انگار

http://iran-paper.ir/


 

iran-paper.ir 

 ..انداختم ریازش گرفتم..سرمو ز نگاهمو

 

 ..بوده..درسته؟ انیشا یالیاون شب ارشام هم تو و دمیگوشم زمزمه کرد: شن ریز ارسالن

 ..کردم سکوت

 

 ....نبوده که الشیخ نیظاهرا ع یکردم بخواد نجاتت بده..ول یفکر م --

 ..نداشتم بشنوم دوست

 

 یاتفاق م نیبارم که شده ا کی یسال برا 10 نیخواست تو ا یبنده..اگه م یدل نم ی..اون به کسادیخوشش نم یزن چیارشام از ه --

 ..کنه ی*ز*ه* ش رو هم سرکوب میغ*ر* ی..ارشام حتنیفشو پر کردن فقط واسه سرگرمکه اطرا ییافتاد..دخترا

 ..بشنوم یزیخوام چ یکنم بس کن..نم یخواهش م-

 ..زم؟یناراحتت کردم عز--

 ..بدونم یزیادما چ نجوریدوست ندارم از ا-

تونه دل  یبا اون اخالق خشک و نگاهه سردش نمدراصل  یکشه سمت خودش..ول ی..ارشام ظاهرش جذابه و دخترا رو میاره خب حق دار --

 ..کنه ینم یکه تالش نهیخواد واسه هم ینم نوی..خودشم اارهیرو به دست ب یدختر

 ....مگه اون؟یپس دلربا چ -

 

 

 ..داشت یگوشم..نگاهم به ارشام افتاد که درحال رقص هم چشم از من بر نم ری..سرشو خم کرد زدیخند

 ..شد شتریتر و خشم درون چشماش ب ظیغل شیشونیپ یاخم ِ رو دیحرکت ارسالن رو که د نیا

 ..رهیداره کجا م نمیدلربا جدا شد و سالن رقص رو ترک کرد..برنگشتم که بب از

 

 نیتونه به هم یمرد ِ..نم هیبازم  رهیبگ دهی*ز*ه* ش رو نادیهست که از دلربا بگذره؟..ارشام هرچند بارم که بخواد غ*ر* یمگه مرد _ارسالن

 ..هیارشام هم مثل بق رهیگ یدلربا قرار م هییبایز ریتحت تاث ی..هر مردرهیخودشو بگ یجلو یراحت

 ..دستمال چرک انداخته دور هیمدت هم اونا رو مثل  هیکرده و بعد از  کیرو به خودش نزد یادیز یدخترا ینیب یکه م نطوریهم ارشام

تونه اونو تحت  یدختر شهر هم نم نیباتریندارن..به قول خودش ز ی.دخترا براش ارزش.ینیب یکه م نهیخصلتش هم یول ستین یتنوع طلب ادم

 ..به خود من هم ثابت شده نی..استیتو کار ارشام ن یقرار بده..عشق وعاشق ریتاث
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 ..ازش فاصله گرفتم..نگام کرد یهمه حرف درد گرفته بود..کم نیاز ا سرم

 ..قدم بزنم یاطراف کم نیخوام ا یم -

 ..یشناس یرو نم نجای..تو اام؟یهمراهت ب یخوا یم --

 ..؟یشناس یمگه تو م -

 ..ام؟یباهات ب یخوا ی..حاال مدمید یرو م گهیهمد میبود کایهم امر یهستن..وقت یمیصم یبا پدر دلربا دوستا انیاومدم..شا یاره چند بار--

 ..گردم ینه ممنون..بر م -

 ..خودش مشغول کرده بود کنارش رد شدم..حرفاش بدجور ذهنمو به از

 

 .....رو کنار زدم و خواستم برم رو تراس که ریحر ی پرده

 ..تو دهنم ادیبود از ترس قلبم ب کیتو ..نزد دیهوا دستمو کش یاز تو تراس ب یکی

 ..و در تراس و بست دی..پرده رو کشدمیخودم د یبوده که آرشام و رو به رو یکار ک نمیتا بب برگشتم

 

 

 ..تر رهیدو درجه ت یکیهمرنگش فقط  راهنیخوش دوخت ..پ یو جذاب..کت و شلوار دود کیش شهیم کرد..مثل همو نگا برگشت

 یو ب یکاش جد یکاش اونشب تنهام نذاشته بود..ا ینبودم..ا ریکاش ازش دلگ یکرد..ا یبود که منو مست خودش م یادکلنش همون یبو

 .......زد تا االن یرو بهم نم یلیمالحظه اون س

 

 ..دیگرفت..اروم تکونم داد..تنم لرز بازومو

 ..نجا؟یا یاومد ی..واسه چ؟یکن یچکار م نجایدالرام تو ا--

 

 ..زدم..نگاهم که سرد بود لحنم صد برابر از اون بدتر پوزخند

 ..تو مهم باشه؟ یبرا دیبا یاومدم؟..اصال واسه چ یم دینبا -

 ..بازومو ول کرد متعجب

 ..واست هست؟تو؟..ح یگیم یدار یچ--
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 ..شدم یعصبان

 ..تو هم راهه خودتو رمیندارم..مِن بعد من راه خودمو م یبا تو کار گهی..من دگمیدارم م یاره کامال حواسم هست که چ-

 ..ه؟یواسه چ نکارایا --

 یر نه انگار که من به خاطر تو تو..انگا یکن یم فیک یدار نجایاونجا و خودت ا ینگاه به خودت بنداز..منو ول کرد هی..؟یپرس یچرا از من م-

 ..افتادم ریمنجالب گ نیا

 ..فهمم دالرام..چرا رفتارت عوض شده؟..به خاطر ارسالن؟ یحرفاتو نم--

بود  دهیکه اگه اون شب ارسالن به موقع نرس یدون یوسط؟..تو چه م یکش یاونو م ی..چرا پاگمیدارم م یچ یفهم یهم خوب م یلیاتفاقا خ-

 ..بودم؟ یتیوضع من االن تو چه

 

 ....خوب تونسته مغزتو شست و شو بدهیکن یم شمیکنترل شده پوزخند زد وگفت:چه جالب..پس طرفدار یتر از قبل با خشم یعصبان

 ..از کنارش رد شم که نذاشت و بازومو گرفت خواستم

 

 ..خوام برم یولم کن م-

 ..؟یتاب یب دنشیگذره..واسه د ینگران نباش اون بدون تو هم بهش خوش م--

 ..یقرار یبا دلربا ب دنیلجش جوابشو دادم : اره.. همونطور که تو واسه بغل کردن و رقص از

 ..؟یبفهم نویا یخوا یچرا نم ستین یچیمن و دلربا ه نیب--

 ..اره؟ یینجایو تو االن ا ستین یزی..چنطوریکه ا -

 ..باشم دیچون با نجامیا--

 ..بس کن ارشام -

 

باال و  یش که با چه خشونت نهیس یبه قفسه  دهیسمت خودش..از سمت راست کامل افتادم تو بغلش..درست چسب دی.کشتو دستش بود. بازوم

 ..رفت یم نییپا

 ..نمیب یرو تو چشمات م یاعتماد یب نی..ایاعتماد شد یبهم ب --

 

 ..میزدم..چشم تو چشم بود پوزخند
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نترس من پشتتم..نترس من هواتو  ی..بهم گفتادیب شیپ یقراره چ یدونست یودتم نمکه خ یکرد ی..منو وارد بازیبهتر بدون دیخودت که با-

 ..یو تماشا کرد یسادیکه اتفاق افتاد تو هم وا یدید ی..ولافتهینم یاتفاق چیدارم..نترس ه

 ی..کامال واقع؟یچ یلیاون س یبود ول انی..باشه قبول اون حرفات به خاطر شایداد لمیتو صورتم و اون حرفا رو تحو یکمک زد یجا به

 .........تا اون کثافت ازم یبود..بعدم که ولم کرد

 

دونستم  ینزدم..اون شب حواسم نبود و نم یتو صورت کس یخوام بگم..من تا حاال محض شوخ یم یچ نیساکت باش بب قهیخفه شو..دو دق--

 ..پرت کنم ایقضا نیاز ارو  انینقشه بود تا بتونم حواس شا یکنم..وگرنه همه ش از رو یدارم چکار م

 ....بگو تا منم بدونما؟یکدوم قضا -

 ..بود نیهم امیخواد فقط از زبونش بشنوم..دن یبهم بگه..هرطور که خودش م نکهیبودم..ا یلحظه ا نیشد..منتظرهمچ ساکت

 

 ..بود یبود..هنوزم عصبان رهیتو نگاهه منتظر من خ انگرشیجذاب وعص نگاه

 ..؟یبشنو یخوا یم یچ--

 ..خوام بدونم یچرا..بگو م ینگفت ی ول ِیشینما ی..فقط بهم گفت؟یباعث شد اون کارو بکن ی..چزویهمه چ -

خطرناک  یخواستم از روش ها یکه من نم یبود دست منو رو کنه..حاال به هر روش نیبه ما دو نفر شک کرده بود..قصدش ا انیچون شا --

 ...... نیفتار کردم که فکر کنه ار یجور نیهم یاستفاده کنه..برا دنشیفهم یبرا

 ..؟یچ نیا -

 

 ..تو بغلش..سرشو گذاشت رو شونه م دیخم کرد..منو نرم و اروم کش سرشو

 ..ادامه نده گهیکرد: بس کن..د زمزمه

 

 ..منم خود به خود اروم شد لحن

 ..حق منه که بدونم نیا-

 

 ..رونیب دمیاز اغوشش کش خودمو

 ..؟یفهم یم نویهمه اضطراب خسته شدم ارشام ا نیاز ا ایگربه باز موش و نیخسته شدم..از ا گهید-

 ..قطره اشک نشست رو گونه م..با دستاش صورتمو قاب گرفت هی
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شنود و روشن  یباهات حرف بزنم ول یجور هیخوام  یامشب کار تموم بود..از صبح م نیهم الیو ی..اگه مونده بودمیندار نیجز ا یچاره ا یول -

 ..که خاموش بود لتمی..موبایمنتظر شدم جواب نداد ی..هر چینکرد

 

 ..به گردنم افتاد..به گردنبند ارسالن..اخماش جمع شد نگاهش

 ..نیتر ازا فیگردنت بود..ظر گهید زیچ هیقبال  ادمهی..ه؟یچ نیا --

 ..گذاشتم روش دستمو

 ..ارسالن نوی..انیا -

 ..دمیفهم --

 

 ..و دلخور نگام کرد دیشفاصله گرفت..کالفه تو موهاش دست ک ازم

 ..یاعتماد کن دینبا الیاون و یکدوم از ادما چیمگه بهت نگفته بودم گول حرفاشو نخور؟..تو به ه--

 ..کس اعتماد ندارم چیمن بهش اعتماد نکردم..در کل به ه -

 

 ..و نافذش زل زد تو چشمام اهیس یرو کم کرد..با اون چشما فاصله

 ..به من؟ یحت--

 ..خودمو گرفتم یجلو یول بخندم خواستم

 ..مخصوصا به تو -

 

 ..شد رهیکدر شد..چشماشو خمار کرد وسرشو به چپ برگردوند..از اونجا به باغ خ نگاهش

 ..من کنارش لبخند رو لباش کمرنگ شد دنیبا د یدر تراس و باز کرد..دلربا لبخند به لب به ارشام نگاه کرد ول یکی

 

 ..مهمونا منتظرت هستن زمیگفت: عز یارشام با طناز روبه

 ..سمت آرشام بود مرخمینشست رو لبام..پشتمو به دلربا کردم و حالت ن یمحو پوزخند

 ....اره خب نقشه ستزمیکه خودش بشنوه زمزمه کردم:هه..عز ینگاش کنم و جور نکهیا بدون

 

 ..هم فشار داد یچشم نگاش کردم..لباشو با حرص رو یگفتم..از گوشه  یچ دیشن
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 ..امیخب تو برو منم االن م یلیلربا گفت: خبه د رو

 ..دالرام جون یطولش نده..راست ادیفقط ز زمیباشه عز--

 

 ..ونگاش کردم برگشتم

 ..بله-

 ..نگرانت شده بود یلیخ ی..اخه انگار؟یینجایگرده..بگم که ا یگفت: ارسالن دنبالت م یزد وبا لحن خاص لبخند

 

 ..بلندتر از حد معمول جوابشو داد ییکرد و با صدا یدست شیتم جواب دلربا رو بدم که ارشام پبه ارشام انداختم..خواس یکوتاه نگاهه

 ..میای..االن میبگ یزیالزم نکرده بهش چ --

 

 ..باهاش حرف بزنه ینجوریمن ا ینگاش کرد..ظاهرا دوست نداشت ارشام جلو یبا دلخور دلربا

 ..پشت چشم واسه من نازک کرد و رفت تو هی

 ..ستم برم که آرشام دستمو گرفتخوا منم

 

 ..تو کجا؟--

 .......گفت؟..ارسالن نگرانم شده یچ یدیمگه نشن -

مو  ینگاهه عصبان نیتو هم بود..ا یراهمو سد کرد..اخماش حساب نباری......ارونیب دمیدادم و دستمو از تو دستش کش لشیلبخند جذاب تحو هی و

 ..کرد یم خیبه تن ادم س

 

 .....قبلش یخب ول یلیاره؟..خ یاریدرش ب یو از نگران یبر یخوا یکه تو هم م--

 ..دیگرفت تو دستشو کش رویزنج هیاز ثان یم اورد و تو کسر قهیهوا دستشو به طرف  یکمال تعجب ب در

 ..بود و راحت پاره شد فیاز دور گردنم پاره شد..دردم نگرفت چون ظر گردنبند

 ..کردم..بدجور شوکه م کردمشتش فشار داد..مات و مبهوت نگاش  تو

 

 ..صورتم یگرفت جلو رویداد و زنج لمیلبخند کمرنگ و جذابش رو تحو همون

خودم  یکن ریاتاق..اونجا باهات کار دارم..فراموش نکن د نیباال..دست راست اول یطبقه  ایب گهیساعت د 1..یزیچ هی..فقط یبر یتون یحاال م--

 ..کنم یم نکارویکه ا یدون یبرمت..م یبه زور م نییپا امیم
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 .. پاره شده رو گذاشت کف دستم و رفت تو ِریزنج

 ..از کارش ناراحت نشدم..اتفاقا برعکس خنده مم گرفته بود اصال

 ..نهیش یرفتاراش بدجور به دلم م نیا یول ادیدونستم از ارسالن خوشش نم یکرد..م یداشت حسادت م آرشام

 

*********************** 

 ..به قلب بود هیطبقه که شب 2بزرگ  کیک هیرو اوردن.. کیشته بود که کساعت گذ مین

 ..کرده دلربا خانم چه

 

 ..حال و حوصله نداشت ادیقبول نکرد..انگار ز یحرف بزنه ول یازش خواستن چند کلمه ا کیک دنیبه افتخار ارشام دست زدن..قبل از بر همه

 

شده رو داد دستش..همه خواستن آهنگ تولدت مبارک و بخونن که ارشام با همون لحن  نیتزئ یشد..چاقو یاز کنارش دور نم یلحظه ا دلربا

 ..رو نکنن نکاریداد که ا ماتومیو محکمش رو به همه اولت یجد

 ..شد یکم نم یمواقع هم از غرورش ذره ا نجوریا یحت

 

 ..کنه یارشام چکار م نمیبدهن ارشام گرفت..دل تو دلم نبود که ب یرو برداشت و جلو کیاز ک کهیت هی دلربا

 

 ..رو گذاشت دهن آرشام کیاز ک کهیت هیعشوه و ناز  ینکرد..دهنشو باز کرد ودلربا با کل نکارویا یکه دستشو پس بزنه ول دمیکش یم نویا انتظار

 

رد شدم و رفتم  تیجمع نیب..از میتا چه حد عصبان دیبهش اخم کردم و رومو ازش گرفتم که فهم ی..جوردیلحظه آرشام برگشت و منو د همون

 ..بودن ییرایمشغول پذ رونیاونجا نبود..خدمتکارا ب یتو اشپزخونه..کس

 

 ..ضرب گرفتم زی..با نوک انگشتام رو میرو صندل نشستم

 ..شد؟ یم یچ یخورد یو نم کیاز ک کهیت هیاون  حاال

 ..دمیتا بخواد تموم بشه من صد دفعه جون م امشب

 

 ..شدم یداشتم کالفه م گهیاومد..د یاشپزخونه م یشد..صداشون تا تو همهمه از سر گرفته یصدا
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 ..دمیخودم د یکه ارشام رو بشقاب به دست رو به رو رونیو برگشتم تا از اشپزخونه بزنم ب پاشدم

 ..بود کیاز ک کهیت هیبود..بشقابو گرفت جلوم..توش  یجد نگاهش

 

 ..پس زدم بشقابو

 ..هیدت و بقممنون اشتها ندارم..نوش جان خو-

 ..که نذاشت و با بشقاب جلومو گرفت رونیبرم ب خواستم

 ..گفته واسه تو اوردم؟ یک --

 

 ..تو بشقاب اشاره کرد کیتعجب نگاش کردم..به ک با

 ..بردار -

 ..خوام یگفتم که نم-

 ..بهت گفتم بردار--

 ..؟یگیچرا زور م -

 ..نباشه کیکوچ ادیز حایار..ترجرو برد کیاز ک کهیت هیفکر کن حاال  یخوا یهر جور م --

 

 ..!امشب چش شده؟ نیدوست داشتم بخندم..ا یبودم ول یاز دستش حرص نکهیاون لحظه با ا یتو

 ..برداشتم که دستمو گرفت..نگاش کردم چنگالو

 ..با دستت بردار-

 ..کردما یریعجب گ پــــــوف

 

 ..توش بود کی..درست مقابل دستم که کرو با دست برداشتم..همزمان صورتشو اورد جلو کیاز ک کهیت هی

 ..حرکت مونده بود یدستم ب یمن دهنشو باز کرد..ول یبهت وناباور انیرو بذارم دهنش..درم کیبود ک منتظر

 

 ..دستمو برد سمت لباش..گذاشتم تو دهنش.. دلم ضعف رفت یتو کیمچمو گرفت و ک خودش

 ..لبام یبشقابو برداشت و گرفت جلوتو  کیاز ک کهیت هی..دید یرو م گهیفقط همد چشمامون

 ..باز کن دهنتو--
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 ....همه ش با خشونت؟یتر رفتار کن فیکم لط هی یتون ینم-

 

 ..بودم دهیآرشام رو تا به حال ند یرو نیبود..ا بی..برام عجطنتیبرق زد..برق ش چشماش

 .. خ همشد..رخ تو ر کیدستش بود..بهم نزد کیاز ک کهیاون ت ی..ولزیگذاشت رو م بشقابو

 

 ..انجام بدم یتونم هر کار یزمزمه کرد: چرا نتونم؟..من در مقابل تو م اروم

 ..کردم یو منگ نگاش م جی..گشهیم یداره چ دمیفهم یبه لبام..نم دیرو مال کیک یاز خامه  ینگاش کردم..کم مبهوت

 

 ..و قورتش دادم دمیکردم جو یش مو گذاشت تو دهنم..همونطور که نگا کیکه کرد لبامو از هم باز کردم..ک نکارویا

 ..خواد چکار کنه یم دمی..فهمنییرو لبامو پاک کنم که نذاشت..دستمو اورد پا یباال تا خامه  ارمیدستمو ب خواستم

 

 نهیمن بنش یاغشته به خامه  یلبا ینمونده بود که لباش رو یزیشده بودم..دستشو گذاشت رو گونه م..چ خکوبشیتو هم قفل شد..م نگاهمون

 ..لبامو پاک کردم اطیعقب و با احت دمیخودمو کش عی..سرمیدیرو شن ییقدم ها یکه صدا

 

 ..رونیاز اشپزخونه رفت ب زی بشقابا رو گذاشت رو م ِینیس نکهیبه ما انداخت و بعد از ا ینگاه میبود..ن خدمتکار

 

 ..دمیلرز یم جانیگرفتم..از ه زیانداختم..دست و پامو گم کرده بودم..دستمو به م ریز سرمو

 

محل سربزنگاه سر  یخروس ب هیکه  نیهم شهیاخرش م یانجام ند گمویکه م یبا زبون ِ خوش کار یگوشم نجوا کرد: وقت ریخم کرد..ز سرشو

 ..برسه

 

 ..دیگوشمو بوس یسرمو بلند نکردم..الله  یول دمیخند

 ....یراحت نیمبه ه دمیبعد قول نم یتو چشمه..دفعه  یادیاون رژتم کمرنگ کن..ز --

 ..آرشام-

 

 ..بود رینظ یاومد..آرشام ب یشد..هر دو حالت بهش م یجذاب تر م دیخند یکه م ینشست رو لباش..وقت یکمرنگ لبخند
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 ..تو اتاق ایب گهیساعت د مینره ن ادتی-

 ..ام؟یب یواسه چ-

 ..رونیتو چشمام انداخت و از اشپزخونه رفت ب ینداد..نگاهه کوتاه جوابمو

 

 ..زیمطبوع و دل انگ یبو نیم پرشده بود از ا هیعطرش تو هوا پخش بود..ر یبو

 ..مغرور بودم تینها یمرد ب نیوجودم خواهانه ا یدوستش داشتم..با همه  چقدر

 ..نگاه کردم و لبخند زدم کیبرگردوندم..به بشقاب ک سرمو

************************* 

راحت بود تا  المیارسالن جم نخوردم..حداقل خ شیاز پ گهی..ددیکم داشتم که از راه رس نوی.همشد. دایپ انیشا یکه سر و کله  دینکش یطول

 ..بهم نداره یاون هست کار

 

که کنارش نشسته  یرفت سمت ارشام و مرد کراستینگرفت.. لیارسالن و هم تحو یبه من نداشت..حت یتوجه چیبرعکس اون شب ه اتفاقا

 ..بود

 ..داشت ینافذ یاز ارشام بزرگتر..چشما یچند سال دی..نسبتا جوون بود شاهمون فاصله نگاش کردم از

 ..خوردن یاز کنارش تکون نم انیکردم..ارشام و شا یبهش توجه نم یکنه ول یبودم که نگام م دهید یبار در طول مهمون چند

 

 یها شهیپر بود از ش زیم ینارشون نشسته بود..روشد..پدر دلربا هم ک یم ییرایرو به خودشون اختصاص داده بودن..مرتب ازشون پذ زیم هی

 ..رنگ و وارنگ مشروب

 

 ..و بهتره بگم خودشو از کنار کامال چسبونده بود به ارشام شی..دستشو گذاشت پشت صندلستادیکنار ارشام ا دلربا

 ..وردمخ یحرص م نیاز هم شترمیهم ازم ساخته نبود..ب یا گهیدر حال حرص خوردن بودم..کار د نوریا منم

 

 یدونم چرا پشت سر هم م یو اونم نم ختیر یارشام م یدلربا مرتب برا نکهیاونا هنوز سرگرم بودن..بدتر از اون ا یساعت گذشت ول مین

 ..خورد

 ..شد یلبخند دور نم یلحظه ا انیشا نطوریو هم بهیاون مرد غر یامشب..رو لبا یکنه..ول یرو ادهیهمه ز نیبودم ا دهیحاال ند تا

 

منظور ارشام  دیدست بکشه..شا یتونه به راحت یبگذره از معامالته مواد نم یاز هر چ انیکنن؟..ارشام بهم گفته بود که شا یدارن معامله م نهنک

 ..بوده نیاز نقشه..هم
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گرفته به لباسم و  رشیمنم به دروغ گفتم زنج ستیگردنبند به گردنم ن دیمن قبول نکردم..فهم یخواست باهام برقصه ول یچند بار ارسالن

 ..عمرا به ذهنش خطور کنه که کار ارشام بوده ینه ول ایدونم باور کرد  یپاره شده..نم

 

 ..کرد ینگاه م زیو به م نییارشام سرشو انداخته بود پا یول دنیخند یاون دوتا م یهر سه مرد خمار شده بود..از سر مست یچشما

 ..بلند شد بود رو مشت کرد..از جاش زیراستش که رو م دست

 ..و اهسته از پله ها باال رفت نرم

 

 ..باال یفاصله گرفت و با لبخند دنبال آرشام رفت طبقه  زیدلربا از م دمیقدم اول رو بردارم و به سمت پله ها برم که د خواستم

 ..دمیارسالن رو کنار گوشم شن یشده بودم به پله ها که صدا رهیخشک شده بود..خ نیدو تا پام به زم هر

 

 ..گفت؟ یم یآرشام بهت چ--

 ..!چطور مگه؟-

 ....باهات چکار داشت؟ینکردم..دلربا گفت با آرشام تو تراس بود داتیپ یگشتم ول یدنبالت م--

 

 ..جمع کردم اخمامو

 ..نبود..رفته بودم هوا بخورم اونم اونجا بود یمهم زیچ-

 ..چشمام نگاه کرد تو

 ..یگینم قتویدونم که حق یم --

 ..اورده بود در حرصمو

 

 ..دمشید ینداشتم..اتفاق یمن باهاش کار ینکن ول یخوا یباور کن م یخوا یم -

از مهمونا شروع کرد به  یکی یول امیکه آرشام پشت سرت اومد..خواستم ب دمیبعد د قهیتو اشپزخونه..چند دق یرو اوردن تو رفت کیک یوقت --

 ....از قبل ایبود  یاتفاق نمیو بگو..اچه خبره..حاال ت نمیبب امیحرف زدن و فرصت نشد ب

 ..بدم حیرو واسه تو توض یزیچ ستمیبس کن ارسالن..من مجبور ن-

 

 ..هم فشار داد و بازومو تو دستش گرفت یرو دندوناشو
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 ..حواسم بهت هست یبدون نوی..بهتره ایبکن یدلت هر کار خواست یبه خواسته  یاتفاقا برعکس..تو حق ندار--

 ..ول کن دستمو-

 

 ..سبزش زل زدم..اروم دستمو رها کرد..برگشتم سمت پله ها یپروا تو چشما یو ب گستاخ

 ..؟یریکجا م--

 ..دمیلب توپ ریخشم ز با

اطراف  نیکم ا هیخوام  یکردم..م یبا اومدنم مخالفت نم نمیخواستم از قصد آرشام و بب یداشتم و م ی..اگه نقشه انجایاومدم ا یکاش نم یا -

 ..خسته شدم سادنیجا وا هیبگردم..از 

 ..امیخب صبر کن منم باهات ب یلیخ --

 

 ..کردم یمشکوکش م یزیبه چ نیاز ا شتریب دیبودم شک کرده..نبا دهینکردم..فهم یمخالفت

 ..من قبول نکردم یتو باغ ول می..اصرار داشت برمیزد یهم اون اطراف قدم م یبه شونه  شونه

 

 ..شروع کرد با ارسالن صحبت کردن یهم بود با ذوق راهمون و سد کرد..با شعف خاص یشگلاز مهمونا که از قضا دختر خو یکی

 ..باال یخودمو برسونم طبقه  یجور هی دیفرصت بود..حاال که سر ارسالن گرم شده با نیتوجه از کنارشون رد شدم..بهتر یب منم

 

رقصنده ها  یاز سقف به رو یکم و رنگارنگ یا خاموش شدن و نورهازد شاد بود و همه رو به وجد اورده بود..لوستره یم یج یکه د یآهنگ

 ..افتاد

 ..کرد یم یاومد و شاد یسر ذوق م ییجورا هیخواست  یهم نم یبود که هر ک یجور فضا

 ..اماده کرده بودم یبا هر صحنه ا ییارویرو یباال چه خبره..خودمو برا نمیبه جز من که دل تو دلم نبود بب همه

 

 ..در باز بود یکه آرشام بهم گفته بود..ال یال روشن بود..رفتم همون سمتبا ی طبقه

 

 ..تخت نشسته بود یبود و دلربا رو ستادهیدونستم اونجان..آرشام کنار پنجره ا یوقت متوجه من نشن..م هیشدم تا  یمخف وارید پشت

 ..دمیشن ی..صداشون رو کامال واضح مدمیکش یسرک م یاز گاه هر

 

 ..نمت؟یب ینم گهیاز امشب به بعد د یبگ یخوا یم یعنی _دلربا
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 ..نهیدرستش هم --

 ..من ستیدرست ن نینه آرشام..ا--

 ..تمومش کن گهید --

 ..میرس یم یا جهینت هی..حتما به میبا هم حرف بزن دیما با یول --

 ..؟یهست ی..دنبال چ ستیما نبوده و ن نیب یچیه --

 ..رم گذشتم فقط به خاطر توخوام..از غرو یتو..من فقط تو رو م--

 ..من ازت نخواستم --

 ..یگرفت دهی..کال منو نادیدیتو بهم فرصت نم یول میاره خودم خواستم..االنم راض --

 ..ی..بهتره ادامه ندستین یبحث یجا گهید --

 

 ..دمینشن یزیچ گهی..دسکوت

 دیکوب یم م نهیتو س یسمت آرشام..قلبم با چه شدت رهیمتخت بلند شده و داره  یدلربا از رو دمیچه خبره که د نمیبب دمیکش سرک

 ..اضطراب سر شده بود نیا یبماند..دست و پام از سرما

 

 ..ستادنیهم ا یآرشام..آرشام صورتشو برگردوند سمتش..رو به رو یدستشو گذاشت رو شونه  دلربا

شده  یعسل یآرشام..آرشام مسخ اون چشما یت رو شونه کرد..هر دو دستشو گذاش یم ییبا اون نگاهه افسونگرش الحق هم دلربا دلربا

 ..کرد ینم یحرکت چیبود..ه

 

 یرو جز اون دوتا نم زیچ چی..هدمی..دور کمر ارشام حلقه کرد..سرشو برد جلو..صداشو شننییکرد..اروم و نرم دستاشو اورد پا یزمزمه م دلربا

 ..دمید

 

کرد..چه برسه به آرشام  یرو افسون خودش م یکه هر ادم یزد..با لحن یوار حرف م گوشش زمزمه ریش رو به صورت ارشام چسبوند..ز گونه

 ..که دست بر قضا هم مرد بود هم مست

 

کنم..من باهات صادقم آرشام..بذار  یآرشام..عشقم و بهت ثابت م شهی..هر دو با هم..امشب شب من و تو ممیبذار امشب رو کاملش کن _دلربا

 ..ه؟ی...نظرت چ..با عشق.میامشب خوش باش

 

http://iran-paper.ir/


 

iran-paper.ir 

 ..که چشماش خمارتر از حد معمول شده بود دست راستشو گذاشت رو کمر دلربا آرشام

 ..به کار افتاد دروغ نگفتم..کم مونده بود زانوهام خم بشه هیو دوباره بعد از چند ثان ستادیبگم قلبم در جا ا اگه

 

 ..کرد یم یدست چپش رو برد پشت گردن آرشام..تو بغلش ل*و*ن*د* دلربا

 ....بذر بمونم آرشام..بذار خودمو بهت ثابت کنمیکن یهست که رَدم م نمیهم یبرا یشناس یتو منو نم _دلربا

 ...........نجواکنان کنار صورتش آرشام

 ..حاال نی..پس برو..همیخودت داشته باش یبرا ییقلب من جا یتو یتون ی..تو نمیبر نجایبهتره از ا --

 

نفوذگرش هنوز  یهم گذاشت..بازشون کرد..فکش منقبض شده بود..چشما یه آرشام فشرد..آرشام چشماشو محکم روب شتریخودش رو ب دلربا

 ..خمار بود

 

کنم..فقط بهم  یرو خودم نرم م یقلب سنگ نیتونم خودمو تو قلبت جا کنم..ا یبهت نشون بدم که م نویخوام ا یتونم آرشام..م یم _دلربا

 ..فرصت بده

 ..شد رهیخمار وسرخ ارشام خ یصورت آرشام گرفت..تو چشما یروبه رو صورتشو

 ..خوام اون من باشم ی..میعاشق بش یتون یآرشام..م یستی..تو از سنگ نیا شهینگاهه ش نینافذ و ا یچشما نیا _دلربا

 

 ..دیگوشش و به گردنش کش ریبرد ز لباشو

قلبش از جنس  گهیکه م یرحم..کس یمرد کامل..مغرور..سنگدل و ب هیم؟..آرشا یهست یدارم..تو ک ینقاب سرد رو از چهره ت برم نیا _دلربا

 ..سخته؟ نقدریکردن قلب تو ا ریتسخ یعنیتو کرده.. ی فتهیمنو ش نایسنگه..هم

 

ام که پشت سرهم رو گونه ه یی..چند بار پلک زدم..اشک هادمید یارشام رو گرفت..خودشو بهش فشار داد..چشمام نمدار شده بود..تار م کمر

 ..شد..چقدر سخته یقلبم داشت از جا کنده م یبهتر بشه ول دمینشستن باعث شدن د

 

 ........لب چند بار پشت سر هم تکرار کرد ری..زدیکش قیدلربا فرو برد..نفس عم یصورتشو تو موها آرشام

 ..دالرام _آرشام

 

دلربا فرو برده بود و اسم منو صدا  یصورتشو تو موها یالتهاباز اشک نگاهش کردم که با چه  سیخ ی..بهت زده با صورتدیوجودم لرز ی همه

 ..اوردم یزد..سر در نم یم
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 ..خمار و جذاب ارشام نگاه کرد ی..مات و مبهوت تو چشمادیدلربا از دور کمر آرشام شل شد..اروم خودشو کنار کش یدستا

 ..!دالرام؟ ی!..گفت؟یگفت یتو..تو چ _دلربا

 

 ....... برافروخته از خشم یزد..دلربا با صورت ینم یهچ حرفکرد.. یفقط نگاش م آرشام

 ......چرا اون دختر؟!..تو اونومیینجایدالرام؟!..چرا اون؟!..االن من و تو ا یآرشام تو گفت _دلربا

 ..ذار..من و به حال خودم بستیما نبوده و ن نیب یچیکه ه یباور کن دیبرو..تو با نجایاالن از ا نیدلربا..هم رونیبرو ب--

 ..شهیباورم نم--

 

 ..هم فشرد..کامال از ارشام فاصله گرفت..عقب عقب به طرف در اومد یبا حرص رو لباشو

 ..راه تندتند اشکامو پاک کردم نی..بنییبه اطراف انداختم..بدو از پله ها رفتم پا نگاهمو

 

 ..دیخند یزد و م یهنوز داشت با اون دختر حرف م واریبه د هیتک ارسالن

 ..نییپا ادیداره م دهیپر ییدلربا اروم و آهسته با رنگ و رو دمینگام به پله ها بود که د یچشم ریکردن..ز یو اماده م زیشام بود..داشتن م وقت

 ..نشست رو لبام یلبخند نامحسوس یدونم چرا..ول ینم

دلربا اسم منو  یکرد پس چرا؟!.....چرا به جا یت مزنه که اونجور صحب یحرف م یاسم منو صدا زد..حواسش بود داره با ک یتو اوج مست آرشام

 ..!اورد؟

 

 زیبا فاصله از ما سر م یکه باهاشون بود کم یو همون مرد انی..شاستادیاون دختر اومد کنارم ا یشام..ارسالن شونه به شونه  زیرفتن سر م همه

 ..ستادنیا

 ..انداختم ریمن بود..سرمو ز یشناس روخوردن..نگاهه اون مرد نا یغذا م یبا خنده و تو حالت مست داشتن

 

 .. افتهیبه جونم م یترس بد دنشیدونم چرا اخماش جمع شد..هنوزم با د ینم ی..ولدمیخودم د یو رو انیشا ی رهیچشم نگاهه خ یگوشه  از

 

 ..خوردم هیکم ساالد الو هینداشتم..فقط  یچندان یاشتها

 ..کنه..سرمو چرخوندم و با دلربا چشم تو چشم شدم یمداره نگام  کینزد یفاصله  نیتو هم یکیکردم  حس

 .. ما یرو به رو درست
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 ..بود رو کرد بهش و گفت: پس آرشام کجاست دخترم؟ ستادهیکه کنارش ا پدرش

 یت مخوب نبود باال داره استراح ادیشراب خورده حالش ز یادیکم ز هیبه من انداخت و جواب پدرش و داد: انگار امشب  ینگاهه سرد دلربا

 ..کنه

 

خورم  یدارم ساالدمو م الیخ یب دید یکه وقت نهیبه من انداخت تا عکس العملم و بب ینگاه می..ارسالن نمیدیهم شن انیمن و ارسالن وشا نویا

 ..نگفت یزیچ

 

 ..کنار دمیزود کش یلیخ

 ..؟یخور ینم گهیچرا د _ارسالن

 ..م نهیس یدستمو گذاشتم رو قفسه  ستیحالم خوب ن نکهیا یبهانه  به

 ..شمیم ینجوریبخورم ا هی..هر وقت ساالد الوستیخوب ن ادیکنم حالم ز یتونم ارسالن..احساس م ینم-

 ..؟ یچرا از ساالد خورد شهیحالت بد م یدون یتو که م--

 ..؟یکن یسوال م یدلم خواست..چرا ه -

 

 ..نگران شده بود نگاهش

 ..کنم یم جهیاحساس سرگ-

 ..حالت زده بودم تا بتونم برم باال نیبه ا هامو گرفت..خودمو شونه

 

 ..از اتاقا استراحت کن یکیتو  میریاالن م زمیخب عز یلیخ--

 ..باشم نجایدوست ندارم ا گهی..دم؟یبرگرد شهینم-

 ..دارم ی..بعد از شام با چند نفر کار مهمشهیاالن نم --

 ..رهیم یاهیام داره ساتاقا تا استراحت کنم..چشم نیاز هم یکیباشه پس منو ببر تو  -

 ..ای..همراه من بمیر یاالن م زمیباشه عز--

 

 ..ستیکه حس کنه واقعا حالم خوش ن یداشتم..جور یکنارش قدم برم یحرف چیه یهامو گرفته بود و منم ب شونه

..منم یاستراحت کن یتون یاست نمسر و صد نییکه گفت نه پا نییپا یاز اتاقا یکیتو  میباال..از قصد گفتم بر یطبقه  میکمک ارسالن رفت به

 ..نزدم یکه از خدام بود حرف
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 ..دمیتخت دراز کش یبرق و زد..رو دیتو و کل میرو باز کرد..رفت شونیکیاتاق اونطرف تر از اتاق آرشام..در  چندتا

 ..؟یندار اجیاحت یزیبه چ--

 ..شمیکم دراز بکشم خوب م هی نجاینه ممنون..هم -

 ..تکون داد سرشو

 .. وقت هیدراتاق وقفل کن که  نیبعد از شام احتمال داره شراب سرو بشه..بنابرا نجایا ی..راسترمیه پس من مباش--

 ..کنم یم نکارویباشه هم-

 

اومد..قفل درو باز  یم کیموز یهمچنان صدا نییگذشته بود..از پا یا قهیدق 5 هی..منم درو قفل کردم و باز برگشتم تو تخت..رونیاتاق رفت ب از

 ..انداختم پشت گلدون دشویشونه هام مرتب کردم..درو قفل کردم و کل یردم..شالمو روک

 

 .. رو تخت نشسته دمیرفتم سمت اتاقش ..د عیسر

 ..تو دستاش گرفته بود سرشو

اتاق و بست وقفل بودم..خودش اومد جلو .. در  ریزدم چون هنوزم ازش دلگ یتخت بلند شد..لبخند نم یباز شدن در سرشو بلند کرد..از رو با

 ..کرد

 ..نجا؟یا امیب ی..چرا گفت؟یبگ یخواست یم یچ -

 ..چه خبر بود؟ نییپا --

 ..ارسالن منو اورد یعنیاومدم باال.. ستیحالم خوب ن نکهیا یخورن..منم به بهونه  ی..دارن شام م یچیه -

تو  یواسه  یخبر بد بهم بدن که اتفاق هیمنتظر باشم تا  هیانتونم هر ث ی..نمیندار تیتهران امن ی..تو توگمیم یچ نیخب گوش کن بب یلیخ--

 ..حاال کارشونو انجام دادن نی..بچه ها همنکهیافتاده..و ا

 ..!؟ی!..چه کار؟یگیم یدار یآرشام چ-

 ..زد پوزخند

 ..شهیم لیبه خاکستر تبد شیات یداره تو شعله ها میستادیهم ا یحاال که ما رو به رو نیهم انیشا یالیو--

 ..!؟یچــــ-

 ....اروم باشسسسسسیه--

 .......دیجزو نقشه نبود..مگه من نبا نیا یول -
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 ..افتی..راه بیخاموش کرده بود لتویتو شنود و موبا یرو بهت بگم ول نایا یخواستم همه  ینقشه عوض شده..امروز م --

 

 ..!کجا؟-

 ........دمیپوش یکه م یداد دستم..در حال مانتومو

 ..!؟یشتبردا یک نویا-

 ..ایاز خدمتکارا برام اورد..دنبال من ب یکی--

 ..!؟یریم یآخه کجا دار-

 ..........امن.. منم یجا هیبرنت  یدور کنم..بچه ها م نجایتو رو از ا دیبا --

 

 ..ترس به لباسش چنگ زدم با

 ..!درسته؟ یای!..تو هم با من م؟یتو چ -

 ..کرد..نگاهش محزون و گرفته بود نگام

 ..برسه یا جهینت هیبه  دیهمه تالش با نیکار دارم..امن  --

 ..یایبا من ب دی..آرشام تو هم باه؟یمنظورت چ -

 

 ..دست چپ دیچیراهرو و پ ی..درو قفل کرد..رفت انتهارونیب می..از اتاق رفتدیگرفت و کش دستمو

 ....بچه ها اونجا منتظرم هستنتهیموقع نی..االن بهترانیشا یالیبرم و دیبا --

 ..؟یجونتو به خطر بنداز یخوا یفهمم ارشام..م یحرفاتو نم-

 

 ..خم شد و سرشو تکون داد نییراهرو رو باز کرد..به پا یانتها یزد..پنجره  پوزخند

 یزندگ سکیمن سراسر خطره..سالهاست دارم با ر یگفت: زندگ نمیرو توش بب یراحت تونستم ناراحت یلیکه خ یچشمام نگاه کرد..با لحن تو

به بعدش رو  نجایراحت بشه..از ا المیبابت خ نیاز ا دیمهم تره..با یزیتو از هر چ ی..فعال سالمتیریم نجایتموم شد..تو از ا گهید یکنم..ول یم

 ..چکار کنم دیبا دونم یم

 

 ..فکرشم نکن ی..حترمیکجا نم چیمن بدون تو ه یول-

 ..شد یعصبان
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 ..نییحاال هم برو پا یکن اروم باش ی..سعشتونیپ امیکارمو انجام دادم م یمنم وقت یریها م ..تو با بچهستیدالرام االن وقت بحث کردن ن--

 

 ..تو دلم افتاده بود یشد..ترس بد یکردم..باورم نم ینگاش م مبهوت

 ..باشم شتیپ دیمنم با یایاز پسش بر ب یتون ی..نمیتو مست یول -

 

 ..نشست رو لباش یکمرنگ لبخند

 ..ر خوبدخت ستمیمن مست ن --

 ..یمشروب خورد یکل دمی..خودم دیهست -

 ..فقط مخصوص من بود شهینه مشروب..اون ش یاره خوردم..ول --

 ..!؟یچ یعنی!..؟یگیم یدار یچ -

 ..در اصل بدون الکل ی..اون مشابه شراب بود ولدمیانجام نم یبرنامه کار یمن ب --

 ..شربت؟ یعنی-

 ..درسته.. از قبل اماده کرده بودم--

 ..پس تو اتاق..تو و دلربا -

 ..؟یدیتو ما رو د --

 ..ی..منم اومدم ولامیب یخودت گفت -

کرد و همه با چشم  یبهم شک نم یکس ینجوریبهانه تو اتاق بمونم..ا نیخواستم به ا یکردم تا مطمئنش کنم که مستم..م یاون کارو م دیبا --

 شیات الیو ارسالن خبر دادن و انی..االن حتما به شاستین یفرصت گهیت شده باشم..دبدجور مس دیشراب خوردم و قاعدتا با یبودن که کل دهید

 ..یبر دی..االن بادمیم حیبرات توض زویبرگشتم همه چ ی..وقتهگرفت

 

 ..رمینه..گفتم که بدون تو نم -

 ..بمونه جهینت یهمه تالش ب نیذار اهم من..ن یافتیدردسر م یباال اونوقت هم تو تو ادیب یدالرام برو و با من بحث نکن..ممکنه کس--

 ..بگم یزیزد..نتونستم چ یو محکم حرفاشو م یجد

 ..پنجره قرار داشت رینردبون بلند ز هیبود ..  ستادهینفر اونجا ا هیو نگاه کردم.. نییگرفت..از پنجره پا دستمو

 ..بود ادیز نیزم رفت اخه فاصله ش تا یم جیواقعا داشت سرم گ نباری..استادمیکمک آرشام روش ا به
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 ..به طرفم خم شد یپنجره گرفت و کم یبود..دستاشو به لبه  ستادهیبه اشک نشسته م نگاش کردم..اونطرف پنجره ا یچشما با

 ..یقول بده مواظب خودت هست -

 ..تکون داد سر

 ..که نگرانتم؟ یباورکن یخوا یقول بده..چرا نم ینه..جد ینجورینه..ا -

 

 ..شد یم شتریچشماش..غم درونش هر لحظه ب یکرد..اخماش تو هم بود ول نگفت..فقط نگام یزیچ

 ..کالمش یبود..حت یگذاشت رو گونه م..جد دستشو

 ..دالرام..حاال برو دمیبهت قول م--

 

صدام زد..از  ینگران خورد ارشام به طرفم خم شد و با زیسوم پام ل یرو پله  ی..ولنییدو تا از پله ها رو رفتم پا یکیکه نگام بهش بود  همونطور

 ..دونم چرا ی..دلم گرفت..نمافتمیب دیترس یاراده دستش به طرفم دراز شده بود..انگار م ی..نگاهش کردم..نگرانم بود و بدمیلرز یترس م

 

 ..کردم یخوب درک م نویاون هم حالش بهتر از من نبود..ا یفکر کنم رفتم باال..با تعجب نگام کرد ول یزیبه چ نکهیا بدون

 ..بغلش کردم سیپر از درد و صورت خ یبا دل رمنتظرهیهوا و کامال غ یب

 

 ..یافتیم ریدختر پنجره رو بگ یکن یچکار م--

 ....مگه نه؟افتمیب یذاریتو نم -

 ..که دورکمرم حلقه شده بود رو محکم تر کرد دستاش

 ..یدور بش نجایاز ا دیبا دهینفهم یکنم برو..تا کس یدالرام سخت ترش نکن..خواهش م --

 

 ..تونستم؟..نگرانش بودم یکردم..اخه چطور م نگاش

نشوند..سرشو به سرم  میشونیرو پ ینرم یسردم رو نوازش داد..بوسه  یشونیداغش پ یخم کرد..صورتمو تو دستاش قاب گرفت..لبا سرشو

 ..لرزون زمزمه کرد: برو ییلب با صدا ریچسبوند..ز

 ..آرشام-

 ..رام..فقط برو..برو دالسسسسیه--

 

 ..دمیلرز یمن..از سرما به خودم م یداغ بود..دستاش گرم بود ول صورتش
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 ....از ترس بود..ترس از دست دادن آرشامدمیلرز یم یمانتوم تنم بود و شالو انداخته بودم رو سرم ول نکهیا با

*********************** 

مدل باال که  یمشک نیماش هیتو  میو بعدشم نشست رونیب میزد الیو که به کمک همون مرد از دمیفقط د میر یکجا م میدونستم دار ینم

 ..بود یهاش دود شهیش

 

 ..نفر هم کنارم نشسته بود کینفر جلو .. کیروند و  یبه سرعت م راننده

 ....انگار محافظ بودندیسف راهنیو پ یداشتن..هر سه نفر کت و شلوار مشک یا دهیو اتو کش کیش ظاهر

 ..کر آرشامفکر بودم..تو ف تو

 ..!بشه؟ یقراره چ نکهیا و

 ..!رسه؟ یبه کجا م یباز نیا آخر

 

 ....اون کجاست؟رمیرو ازتون بگ دیکه همراهتون دار یگفتن گردنبند سیرئ-

 ..رونیپرت کرد ب نیماش ی شهیمنظورش به گردنبند ارسالن بود..دادم بهش..گردنبند رو از ش البد

 

 ..؟یکرد نکارویچرا ا -

 ..اجرا بشه دیکار گذاشته باشن..به هر حال آقا دستور دادن با ابیگردنبند رد یاره توامکان د --

 ..ادیبر م یهر کار بگ نایکار گذاشته باشه؟..آخه چرا؟..هر چند از ا ابیگردنبند رد یامکانش بود که ارسالن تو یعنینگفتم.. یزیچ گهید

 

 ادهیپ نیو هر سه مرد از ماش ستادیاز حرکت ا نیماش دمیبه خودم اومدم که د یتفقط وق میدیچطور رس دمی..نفهممیتو راه بود یساعت چند

 ..شدن

 ...........ایدر یو..صدا طیمح نینم..ا یبو نیاب و هوا..ا نیو بارون خورده گذاشتم..با تعجب به اطرافم نگاه کردم..ا سیخ نیرو زم پامو

 

 ..!م؟ییما کجا -

 ..دیایهمراه من ب--

 ..!م؟ییکجا دمیپرس -

 ..شمال یاز روستاها یکیتو  --
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 ..... یمیقد یخونه  هیزد.. در

 ..دمیرو از پشت در شن یمرد یصدا

 ..!ه؟یک --

 ..بود جوابشو داد ستادهیکه کنار ما ا یمرد

 ..میاومد یاز طرف مهندس تهران دیباز کن--

 

 ..نفرمون چرخوند 4هر  یشد..نگاهشو رو انینمامتوسط تو درگاه  بایو قد تقر دیسف یبا موها یرمردیباز شد .. قامت پ در

 ..مهندس قبال باهاتون هماهنگ کرده بودند درسته؟ یمرد رو کرد بهش و گفت:آقا همون

 

 ..اره بابا؟ یدالرام باش دیمن ثابت موند..با همون لبخند و نگاهه پدرانه رو به من گفت: تو با ینشست رو لباش..نگاهش رو یمهربون لبخند

 ..مثبت تکون دادم یبگم فقط سرمو به نشونه  یزیچ دیزبونم نچرخ ینشست رو لبام ول یرنگکم لبخند

 

 ..دیی..بفرمانستایتو بابا دم در وا ایب--

 .......شدم رو به خونه صدا زد یم اطیدرگاه کنار رفت و همزمان که داشتم وارد ح یتو از

 ..دیمهمونمون از راه رس ای..بیب یب--

 

باشه..گرچه  یعیطب دیصداها با نیروستا بود پس ا نجایقدقد مرغا و بع بع گوسفندا..ا یچرخوندم..صدا اطیمو دور تا دور حنگاه یکنجکاو با

 ..بهش عادت نداشتم

 

 یانم نیبا ا یبود ول یمیقد نکهی..فوق العاده بود..با ادمیرو د یشمال یخونه ها گریبه سبک د ییروستا یخونه  کیکامل از  ییبه روم نما رو

 ..کرد یم رهیرو خ یا نندهیچشم هر ب یسنت

 

و از همونجا گفت: خوش  وونیبست لبخند به لب اومد تو ا یبه کمرش م شویو گل گل دیکه چادر سف یدر حال انسالیم یخونه باز شد و زن در

 ..دییاومدن..قدمشون سر چشم..بفرما

 

 ..عادت داشت موقع کار چادرشو به کمرش ببنده شهیاونم هممادرم انداخت.. ادیمنو  بیلبخند زدم..عج دنشیبا د ناخداگاه

 ....چقدر مهربونیبودم رو بغل کرد..چه اغوش گرم ستادهیا اطیجلو و منو که مبهوت وسط ح اومد
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 ..یدخترم..صفا اورد یخوش اومد--

 ..لبام محو کنم یتونستم لبخند رو از رو ینم یجور چی..هرونیتو بغلش اومدم ب از

 ..ممنونم -

 ..؟یسادیوا نجایتو دخترم چرا ا ایب --

 ..دمیاز محافظا رو از پشت سر شن یکی یصدا

 ..براتون گفتن؟ زویمهندس همه چ یآقا--

از تنتون در  یخستگ دیبخور یزیچ ییچا هیتو  دیایب نیاره پسرم نگران نباش..مهمون آرشام خان رو سر ما جا داره..حتما خسته ا _رمردیپ

 ..دییبره..بفرما

 ..کرد تمیدستشو گذاشت پشت کمرم و به سمت خونه هدا یب یب

************************ 

 ..بود ضیمر یکیاومد..انگار که  یآه و ناله م یصدا یاتاق بغل یمدت مرتب از تو نیا ی..تومیبود دهیبود که رس یساعت مین

 

 ..!ضه؟یمر ی....کسصدا نی..ا دیکرد گفتم: ببخش یکه داشت برامون سفره پهن م یب یبه ب رو

 ..؟یبپرس یطرف نخواد بگه دختر مجبور دیکردم..خب شا یم یدونم چرا کنجکاو ینم

 

 ..جوابم رو داد ییبا خوشرو یب یب اما

 ..شیشناس یدخترم..مطمئنم م نیخودت برو بب --

نشست رو لباش..اون سه  یند کمرنگزد انداختم..لبخ یعمو محمد صداش م یب یکه ب رمردیبه صورت پ ینگاه میتعجب نگاش کردم..ن با

 ..بودن اطینفرمحافظ هم تو ح

 

 ..( باز شد..انگار لوالهاش مشکل داشتیژی)ق ی..در با صدادمیرو گرفتم و کش رهیاز جام بلند شدم..به طرف اتاق قدم برداشتم..دستگ اروم

 ..دمیکنارش د یصندوق آهن هیو  وارید یکمد گوشه  هیبا  کیکوچ بایاتاق تقر هیکه باز کردم خودمو تو  درو

 ..تو اتاق نبود یادیز زیهم درست سمت راستم........چ کیکوچ یبخار هی و

 

 ..کرد ..صورتش رو به پنجره بود یبود..مرتب ناله م دهینفر توش دراز کش هیپهن بود و  رختخواب

 ..تو..اروم سرشو برگردوند..مات و مبهوت سرجام خشک شدم رفتم
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 ......جانیفرهاد؟!..تو ا -

 

 ..شده بود یصورتش زخم ینتونست..صورتش از درد جمع شد..چند جا یخواست لبخند بزنه ول دنمید با

 ..بهش رسوندم عی..خودمو سرنهیکرد تو جاش بش یناله سع با

 ..بذار کمکت کنم -

 ..بود قیعم..خودمم کنارش نشستم..هنوزم متعجب بودم..تو چشمام نگاه کرد..هنوزم نگاهاش نهیکردم بش کمکش

 

 یبهت زنگ م یچقدر دنبالت گشتم؟..چرا هر چ یدون یبگو..م یزیچ هی!..تو رو خدا مه؟یفرهاد؟!..چرا سر وصورتت زخ یکن یچکار م نجایتو ا -

 ..؟یزدم خاموش بود

 ..دیدرد خند با

 ..هیادم روان هیهنر دست  نای..استین میزیبپرس دالرام..نگران نباش چ یکی یکی --

 ..!ومرث؟یک -

 ..یدون یپس م--

 ..رسه ینم یتونه باهات بد باشه؟..تو که ازارت به کس یاز اون م ریغ یک -

 ..کار اونه؟ یدیاز کجا فهم --

 ..نجا؟یتو رو اورده ا یحرف زدم اون بهم گفت..ک یبا پر -

 

 ..لباش محو شد..نگاهشو ازم گرفت یاز رو لبخند

 ..درسته؟ ی..تو ازش خواست؟یکرد نکارویباشم..تو ا ونیخواستم بهش مد ینم --

 ..!؟یگیم یدار ی!..چ؟یاز ک -

 ..؟یخواستم آرشام کمکم کنه..چرا بهش رو انداخت یدالرام من نم --

 ..!نجا؟ی!..آرشام تو رو اورده ا؟یگیم یمعلوم هست چ -

 

 ..نگفت..صورتشو برگردوند و نگام کرد یزیکرد..تا چند لحظه چ مکث

ندارم  یبا پر یاون خرابه بهش گفتم که کار یمنو گرفت و برد تو یفکر کرد که من با نامزدش رابطه دارم..وقت ومرثیسوتفاهم ک هیدر اثر  --

به تمام معناست..جون دوستت در خطره..بهتره  ی وونهید هیزد..قصدش زجرکش کردن من بود..دالرام اون ادم  یم یا گهید یاون حرفا یول

 ..یبهش بگ یجور هی نویا
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 ..مجبور شد باهاش بمونه یو دوست نداشت ول ومرثی..اونم کشهیدونه..خوشبختانه داره ازش جدا م یم نویهم ا یدونم فرهاد..پر یم -

 .........کرد و ینگاش کردم تا ادامه بده..سکوت کوتاه منتظر

بکنه..به خودم که  یود که بخواد بفهمه و کارنب یپرت..کس یجا هیاومد.. یاز هر طرف م یراندازیت یاونجا..صدا ختنیعده ادم ر هیشبونه  --

 ..دهیداره زخمامو شست و شو م یکیو  نجامیا دمیاومدم د

 نیا یتو نجایکامل بهوش اومدم خودمو ا یوقت ی..ولمیمثل انبار هست ییجا هیتو  دمیجا چشمامو باز کردم که د هیبودم..فقط  هوشیراه ب کل

 ..؟یکن یچکار م نجای..حاال تو بگو..ادمید ییروستا یخونه 

 

 ..کنم یم فیمنم مجبور شدم..بعدا مفصل برات تعر -

 ..زد یم یبه کبود نشییزخم شده بود..لب پا شیشونیپ یراستش کبود بود و گوشه  ینگام کرد..گونه  مهربون

 ..بود وونیح هی ومرثیبه روزش اوردن کثافتا..واقعا ک چه

*************************** 

 ..ظهر شد عصر.. و عصر شد شب شد ظهر.. صبح

 ..از دستم کالفه بودن یها حساب چارهینشد..از بس از محافظا سراغشو گرفته بودم که ب یخبر چیاز آرشام ه یول

 

 ..خودم نبود..نگرانش بودم دست

 .. انا بیرون خونه کشیک مى دادن..نگهبدمیچیکه انداخته بودم رو شونه هامو محکم دورم پ ینازک ی..هوا سرد بود..پتواطیبود..رفتم تو ح شب

 ..خواد بباره یبود..انگار بازم م یشدم..اسمون ابر رهیرو پله..از همونجا به اسمون شب خ نشستم

 ..بشن ریرو صورتم سراز یدر پ یتا قطرات پ کیتلنگر کوچ هیبود..منتظر  یمنم بارون یچشما

 

 ..دمید ینم زیچ چیدر اصل انگار ه یول دید یرو مبهتر از آرشام؟..نگاهه تار از اشکم اسمون  یبهانه ا چه

خوند و با صلوات تو  یتک تکمون دعا م یکرد..واسه سالمت یم شهیکه مادرم هم یلب شروع کردم به دعا خوندن..کار ریبودم..ز نگرانش

 ..کرد یصورتمون فوت م

 

 ..رامدال یبچه ها..چقدر دل نازک شد نیو با پشت دست پاک کردم..شده بودم ع اشکام

 .....یپله بلند شدم..خواستم برم تو ول یرو از
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بازش  یچطور خودمو رسوندم به در و با چه شتاب دمیکردم و نفهم یدوم تند تند پله ها رو ط ی..همونجا خشکم زد..با تقه دمیدرو شن یصدا

 ..کردم

 

 ..!باشه؟ انیشا ی..گفتم نکنه از ادمادمیشد..اولش ترس ینم دهیبود و واضح د هیکه صورتش تو سا دمیرو د یبلند مرد قامت

 ..کرد شتریکه جسارتمو ب یزیگفت..چ یم گهید زیچ هینه..قلبم  یول

 

 ..اون ینگاش کردم..ول یبی..با ذوق عجدمیقدم اومد جلو..صورتشو د هی

 ..کشه یتو هم بود..صورتش جمع شده بود انگار که..داره درد م اخماش

 ..بود یانگشتاش خون جار یچپش..از ال به ال یراستشو گذاشته بود رو بازو دست

 ..!؟یشد یتو..ارشام تو زخم-

 

 ..نداد..درو کامل باز کردم..اومد تو..تلو تلو خوران خودش و رسوند لب حوض و دست خون آلودشو تو اب فرو برد جوابمو

 

 ..کنارش نشستم نگران

 ..؟یروز افتاد نیشده؟..چرا به ا یچ تو..اخه میکنم بر شیضدعفون دیرو زخمت..با ینذار ستویدست خ-

 

 ..رفت وونیحال از کنار حوض بلند شد وبه طرف ا یجوابمو نداد..ب بازم

 ..افتادم یحال و روز داشتم پس م نیاونم تو ا دنشیکه با د یکس یانداختم رو شونه ها اطیبا احت پتومو

 ..!با خودش چکار کرده بود؟ آرشام

 

************************* 

 .. زدم رو باند اطی..چسبو با احتدمینشن یکلمه هم از دهنش حرف هیاومده بود  یکردم..از وقت یزخمشو پانسمان م اشتمد

 میرفت یم دیبود وگرنه با زیهمه چ نجایچاقو ِ..خداروشکر ا یجا دمیفهم دمیزخمتو د یوقت یول یخورد ریاولش فکر کردم که ت -

 ..شده؟ یام چ..آرش؟یبگ یزیچ یخوا یدرمانگاه..نم

 

 ..به دست اومد تو اتاق ینیس یب یهمون موقع ب ی..لب باز کرد ولقیعم یکرد..با اخم و نگاه نگام
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ترسم از  ینزده م یچیدختر که امروز دهن به ه نی..ایریپسرم برات غذا اوردم بخور جون بگ اینگران رو به آرشام گفت: ب یمهربون ول ینگاه با

 ..دو تا لقمه بخوره دیبهش بگو شا یزیچ هی..تو حال بره..رنگ به رو نداره

 

 ..خوردم شما نگران نباش یاشتها نداشتم..اگه گرسنه م بود که م یب یگفتم: نه ب یب ینگام کرد..خجالت زده رو به ب آرشام

 ..مادر یریون بگ..واسه تو هم اوردم بذار دهنت جزمیعز یایاز پا در م ینجوری..اینخورد یچیکل روز ه هیچه حرف نیمادر ا --

 ..خورم یچشم م -

کم  هیتو اتاق  ایب یتا مهندس تنها نباشن..غذاتو خورد نجایا ادیبال مادر..رختخوابتو تو اتاق خودم پهن کردم عمومحمد هم م یچشمت ب--

 ..استراحت کن دخترم

 

 ..به مادرمه هیقدر رفتاراش شبکردم که چ یاز قبل حس م شتریزن چقدر با محبت بود..هر لحظه ب نیروش لبخند زدم..ا به

 ..!عمومحمد؟ گهیبه شوهرش م یب ی..با لبخند رو به آرشام گفتم: برونیاز اتاق رفت ب یب یب

 ..نگفت یچیه یتکون داد ول سرشو

 ..هم خوشمزه یلیجلو..براش لقمه گرفتم..کتلت بود وخ دمیغذا رو کش ینیس

 ..کردم یخودم حس م یآرشام و رو نیو تموم مدت نگاهه سنگ خورد..کنارش دو تا لقمه خوردم یاروم اروم م اونم

 .. داره یدونستم نگاش کنم چشمشو از روم بر م یداشتم..م ازینگاه ن نیسرمو بلند نکردم چون..واقعا به ارامش ا یول

 ..گرفت یچشم ازم نم یا هینظر داشت..ثان ریرو برداشتم..تموم حرکاتمو ز ینیاز خوردن غذا س بعد

 ..........همه ش نجایاومدم ا ینگرانت شدم..از وقت یلیبه خدا خ یدونم با سواالم کالفه ت کردم ول یتو هم استراحت کن..م رمیمن م -

 

 ..قلبم شده بود..بلند شدم و رفتم سمت در عیکردم..کنترل زبونم دست خودم نبود..انگار اونم مط یم یرو ادهیداشتم ز گهیشدم..د ساکت

 ..دالرام --

 .. شهیلحنش اروم تر از هم ی..اروم برگشتم و نگاش کردم..اخماش تو هم بود ولادمستیا

 ..کنم باشه؟.....حاال برو بخواب یم فیبرات تعر زویداشتم به موقعش همه چ یامشب خسته م..امروز روز سخت --

 ..زدم وسرمو تکون دادم لبخند

 ..ریشب بخ-

 ..ریشب تو هم بخ--

*************************** 
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 .. نکرده بود فیتعر زویچ چیمدت هنوز آرشام برام ه نیتو ا یروز گذشت..ول 3

 ..کردم یاومد خونه ..با جون و دل ازش استقبال م یبود وشبا م رونیب روزا

 ..سه روز رفتارش ارومتر از قبل شده بود نیا یتو یکرد..اون شب مشخص بود که خسته ست ول یبهم اخم نم گهید

 ..کرد ینم یبداخالق ید ولز یحرف م کمتر

 

 یکرد..به آرشام م ییرایبه نحواحسنت ازمون پذ یب یشدن..ب یلحظه از آرشام غافل نم کیبود.. یمیو عمومحمد باهام گرم و صم یب یب رفتار

 ..گفت پسرم

 

 ..بودن یخوب یفوق العاده ادما یشناخت ول یزن وشوهر مهربون رو از کجا م نیدونم آرشام ا ینم

به قاب  یگفت عکس بچه هاش ِ..با چه غم یب یتا دختر و پسر جوون بود..ب 3 ریتصو شیکیاتاقشون چند تا قاب عکس بود که تو  اروید رو

 ..کرد یم هیشد و گر یم رهیعکس خ

 ..گرفتم یخودمو م یزود جلو یلیخ یبه روزشون اومده ول یاومد ازش بپرسم چ یرو زبونم م مرتب

 

به  دیکش یتا حرفو م یزد..چندبار خواست باهام حرف بزنه ول یلنگ م یحال کم نیبا ا یتونست راه بره ول ی..محالش بهتر شده بود فرهاد

 ..رفتم یدر م رشیاز ز یجور هیموضوع عالقه ش به من 

 

 ..بشم کیبه اتاق فرهاد هم نزد یداد حت یتو خونه بود اجازه نم یتا وقت یول یچیبود که ه رونیتا ب آرشام

 ..دنیخواب یاتاق م یکی..آرشام و عمومحمد هم تو اون یب یهم واسه من و ب شیکیواسه فرهاد بود و  شیکیق داشتن که تا اتا 3

 ..دهیدونستم تا خودش نخواد بهم جواب نم یچون م دمیپرس ینم یارشام سوال از

 

 ..برد یخوابم نم دمید یمن نه..تا آرشام و نم یاب بود ولخو یب ی..بمیتو اتاق بود یب یاومد خونه..من و ب رتریچهارم بود..اون شب ارشام د شب

 ..رفت یدلم هزار راه م رونیذاشت ب یکه از خونه م پاشو

 

که من تو کارام نسبت به آرشام داشتم  یکردم و شور و عشق یکه من م یی..کاراهیچ هیقض دیکم کم فهم یبهم شک کرده بود ول لیاوا یب یب

 ..هست ییخبرا هی دیفهم یم دید یهم م یا گهیرو هر کس د

 

 ..بود اطیپرده رو کنار زدم..عمومحمد تو ح یخودشه..رفتم پشت پنجره و اروم گوشه  دمیفهم دمیدرو که شن یصدا
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 ..رو تا آخر بسته بود شیمشک یپالتو یدکمه ها آرشام

 ..ستادمیو پشت در ا رونی..از اتاق رفتم برمیبگ مویکنجکاو یزنن..نتونستم جلو یکه دارن با هم حرف م دمید

 ..دمیشن یبه در صداشونو واضح م کیرو پله ها نشسته بودن و نزد چون

 

 ..د؟یداریساعت ب نیچرا تا ا _آرشام

 ..نگرانت شدم پسرم --

 ..من خوبم --

 ..به فکر خودت باش شتریبابا ..ب تمیپسرم دوستت دارم..نگران سالمت یکه به اندازه  یدون یم --

 ..؟دالرام کجاست --

..خدا هینه..دختر اروم و مهربون ای یاومد نهیاومد پشت پنجره تا بب یبود..م داریب شیپ قهیتا چند دق یرفتن تو اتاق بخوابن ول یب یبا ب --

 ..حفظش کنه

 ..داره؟یاالن ب --

 ..خواستم باهات حرف بزنم یدونم..پسرم م ینم --

 ..در چه مورد؟--

 ..هوا سرده نجایتو ا میبر--

 

 ..نهیخوابش سنگ یخروپفش بلند شده بود..ماشااهلل انگار حساب ینگاه کردم..صدا یب یخودمو رسوندم تو اتاق و اروم درو بستم..به ب بدو

 ..خونه قرار داشت یاتاق ارشام و فرهاد تو قسمت راهرو یشد ول ی..اتاق ما رو به هال باز مگنیم یچ نمیچسبوندم به در تا بب گوشمو

 

 ..شده؟ یست عمومحمد..چگوشم با شما --

 ..کم باهات حرف بزنم هیخواستم  --

 ..؟یدر مورد چ--

 ..درمورد دالرام --

 ..!شده؟ یدالرام چ--

 

http://iran-paper.ir/


 

iran-paper.ir 

شناختم..تو رو  یخوب م یلیخ امرزتویگفت..من پدرخداب دیرو با ایگفتن ینه..ول ایدونم گفتنش درسته  ینشده نگران نباش..نم یزیپسرم چ --

..در یو دستمونو گرفت یبوده..در همه حال کمکمون کرد ریبوده خ یو هر چ دمیند ی..ما که ازت بدیهست یتیشخص شناسم..مرد با یهم م

 ..می..خدا شاهده مثل پسرمون دوستت داریکرد یفرزند یب یحق من و ب

 

 ..!به دالرام داره؟ یحرفا چه ربط نیعمومحمد ا--

دختر  نیو چرا ا هیدونم مشکلتون چ ینم قیشما بودم..دق یهر دو ید نگاه هاچند روز شاه نیا یبهت پسرم.. صبور باش..تو گمیم--

 ..هاش بودم یقرار یتموم مدت شاهد ب ی..ولنجاستیا

 یتو چشماش م دیخونه نور ام یایم یزنه..تو حال خودشه..وقت یقدم م اطی..مرتب تو حشهیدلواپسِت م رونیب یذاریدر م نیپاتو از ا یوقت

 ..نهیش

که از  دمید شهی..همیدفاع کرده باش یندارم از دختر ادیدختر به تو از سر عالقه ست.. نینکردم..نگاهه ا دیسف ابیموها رو تو آس نیمن ا پسرم

 ..یکرد یجنس مخالف دور

 نکارایا خشک شد..که ارشام خان اهل نیبه خدا قسم هر دو پام به زم میو مراقبش باش مینگه دار نجایدختر و ا هیقراره  یبهم گفت یوقت

 ..ستین شیتو زندگ یدختر چی..هستین

 ..دمیشما رو د یهر دو یپشت و پناهش..رفتارا یچرا شد دمیتازه فهم دمشید یوقت

دکتر از  یاقا نکهیاتاق اون پسر بشه..با ا کینزد یدیکه اجازه نم دمی..دیکن ی..در مقابلش کامال خونسرد رفتار میگذشته االن اروم برعکس

 ..یدیاجازه رو بهش نم نیا یاقوامشه ول

 ..نمیب یرو هم دارم به چشم م یکه تو به دالرام دار ی..توجه ادمیرو تو نگاهه اون پسر د عشق

 ..کرده شیاز غرور مخف یواریپشت د یدختر به تو داره..ول نی که ا ِیهمه مهمتر اون عالقه ا از

 

 ..گورو ب هی..اصل قض؟یبگ یچ یخوا یفهمم..م یعمومحمد حرفاتو نم--

نه به تو محرمه  یمونه ول یدخترمون م نیع یب یمن و ب ی..دالرام براستیشکل درست ن نیخونه اونم به ا نیا یدختر تو نیپسرم حضور ا --

 نیکه ا دمید ی..اگه نممی..به حالل و حروم اعتقاد دارمیخودمونو دار دهیعقا یب یهم من و هم ب یشماست ول یخونه  نجاینه به اون پسر..ا

 ..یزدم..ول ینم یعالقه داره خدا شاهده حرف هتختر بد

 

 ..!؟یچ یول--

دوتا مرد  نیداره ب نجایدختر ا هیفهمن  یزود همه م یلی..خهیکیکوچ یروستا نجای..اگمیخودتون م یپسرم از حرفام ناراحت نشو..من برا --

 ..کنه یم یمجرد زندگ

 ..ست گهید زیچ هی هیمردم به قض نی ا ِدیبازم د یشناسن ول ی.تو رو هم که همه مدختر از اقواممونه . نیکه ا میاریما بهونه ب برفرض
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 نیخوام گذشته تکرار بشه..من تو وجود ا یاومد؟..نم یچ میسر مر ی..خودت که شاهد بودادیطفل معصوم حرف در ب نیخوام پشت سر ا ینم

 ....نذار پسرمنمیب یرو م ممیدختر مر

 

 دیاونو تهد یادیخونه خطرات ز نیاز ا رونیببرم..ب نجایتونم اونو از ا ی..فعال نمستین یچاره ا ی..ولدیگ ین شما محرفاتون و قبول دارم چو --

 ..ممکنه یجا نیبراش امن تر نجایکنه..ا یم

 

 ..نه؟ ای یخوا یدختر رو م نیبهم بگو تو ا ینیببر..فقط راست و حس نجایمن نگفتم دخترمو از ا --

 ..!د؟یپرس یچرا م --

به  ی..ول یکه چطور خواب و خوراک و ازش گرفت نمیب یاون دختر شک ندارم چون م یخوام مطمئن بشم که اشتباه نکردم..به عالقه  یم --

 ..که حرفاتو بشنوه ستین نجایکس جز ما ا چی..بهم بگو پسرم..االن هیهست یحس تو شک دارم..تو مرد سرسخت و محکم

 

 ..حرفا بدونم نیخوام منظورتون رو از ا یم --

 نیقسمت ا میپسرم؟..بذار بهت حالل بشه بابا..نذار سرنوشت مر یشی..چرا پناهش نم؟یکن یچرا عقدش نم یخوا یاگه تو هم خاطرشو م --

 ..میجون هواشو دار یتا پا یب یمن و ب ینجوری..نذار اسمش رو زبونا بچرخه..اچهیپ یحرف زود م نجایدختر طفل معصوم بشه..ا

 کیبهش نزد تونهینم یاحد گهیشناسنامه ش باشه د یاسم تو تو یوقت یول یدورش کن بتیاز مص یخوا یبهش نظر دارن و م یبود گفته

 ..پسرم شهیدرست م زیهمه چ یبشه..عقدش کن

 

 ..و اگه قبول نکنم؟ --

 ..یقبول ندار دویمو سف رمردیمنه پ یپس حرفا--

 ..ستمیکه من اهل ازدواج ن دیدون یم یندارم..ول یکنم رو حرف یت خالصش مپس یکار از شر اون ادما نیبا ا دیگ یم نکهیا--

 

 ..پسرم؟ یخوا یم یچ گهیزن کنارت باشه.. دخترم از همه نظر تکه..د هی دی..بایمرد هیتو هم  یدونم بابا ول یم--

 ..تونم قبول کنم ینم--

 ..دکتر هم دوستش داره یآقا --

 ..بهش نداره یحس چیه عمومحمد..دالرام اریاسم اونو ن --

 ستنیبه هم محرم ن نکهیفقط عاشقه..ا ندازهیدختر نم نینگاهه بد به ا ی..حتدمیازش ند یمدت بد نیا ی..تو ِینیپسر مقبول و مت یول --

شو خود یتونه جلو ینم ی..چون هرمردشهیدردسر ساز م افتهیممکنه هردوشون رو به گناه بندازه..عشق اگه از جانب مرد به جوشش ب

 ..نهی..ترسم از همرهیبگ
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 ..ببرم مشکل حله؟ نجایاگه فرهاد و از ا --

 ..بابا میدون یصالح م نطوریا یب ینداره..من و ب یبه کس یپسرم؟..اون که کار یچکار به اون بنده خدا دار --

 ..!؟ینباشه..اونوقت چ یدالرام راض دیشا--

 یعقد دائم براتون م ی غهیص هی.. نجایا ادیکنم ب یمن حاج آقا رو خبر م یگه موافق بود..ایب یش رو بسپر به من و ب هیتو موافقت کن بق --

 ..دهیشناسمش کاراتونو زود انجام م یخونه چون م

 ..!؟یسادگ نیبه هم --

 ..روستاست نیا نیام ی..حاج آقا مهدوستین یاستخاره ا چیحاجت ه ریپسرم تو کار خ --

 ..شهیم یچ نمی..تا بعد ببرمیورد بگم نیدر ا یمیتونم تصم یاالن نم--

 ..بشه ریپسرم عجله نکن..خوب فکراتو بکن بعد جوابمو بده..فقط نذار د --

 

 ..دمینشن ییصدا

 ..مجسمه پشت در خشکم زده بود نهویع

 ..!شنوه؟ یگوشام درست م یعنی

 ..!داد منو عقد کنه؟ شنهادیبه آرشام پ عمومحمد

 ..کمپلت قفل کرده بود مغزم

 ..دست از سرم برنداشت الیتا صبح فکر و خ یول دمیخواب یب با هزار بدبختش اون

 ..خورد ینم یچیبود تو هم و ه دهیکش یارشام بود که اخماشو حساب شیدور سفره نشسته بودم تموم حواسم پ هیهمراه بق یوقت صبح

 ..بود رینظ یگذاشتم دهنم..مزه ش ب یمحل ریاز پن یکم

 

 ..گرم و تازه ستبخور  ریدخترم ش _یب یب

 ..زدم لبخند

 ..باعث زحمتتون هم شدم دیخورم..ببخش یم یب یچشم ب-

 

 ..لبخندش قرار داده بود نگام کرد یکه چاشن یذات یبا مهربون متقابال

 ..حرفا نزن نیا از گهیخودته مادر د یخونه  نجای..ایزیدخترم برام عز یما رحمته..خدا شاهده اندازه  یبرا نجایکدوم زحمت مادر وجودت ا --
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 ..شده خوردم دهیکه معلوم بود تازه دوش یگرم ریقلوپ از ش هی یشرمندگ با

 یپاک و مهربون عمومحمد و ب یبر قرار بود ..مخصوصا با وجود دال یتیمیعجب صفا وصم یمیقد یواراید نیا نیب ییروستا یخونه  نیا تو

 ..داد یبهم دست نم یبگی..حس غریب

 

 ..شدم نداختنیکه عمو محمد و ارشام بهم م یخاص یمتوجه نگاه ها دمیکش یسر م رو ریداشتم ش یوقت

 ..رونیاز کنار سفره بلند شد و رفت ب یرلبیتشکر ز هیسرشو تکون داد و بعدشم با  آرشام

 ..که عمومحمد هم پشت سرش رفت دینکش قهیدق 1 به

 

 ..گفت ینم یزیو چشده بود  رهیگوشه خ هینگاه کردم ..تو فکر بود..به  یب یب به

 .......یب یب -

 ..جمع شد و نگام کرد حواسش

 ..یب یجون ِ ب --

 ..جون یب یجونت سالمت ب -

 ..شتریپررنگ شد و درخشش اشک تو چشماش ب لبخندش

 ..!شده؟ یزی..چیب یب -

..اونم مثل تو یندازیدخترم م ادیداد..منو  یمجوابمو  ینجوریهم یب یگفتم جان ِ ب یزد و م یصدام م ممیمر یافتادم..وقت مایقد ادینه مادر  --

 ...........رفت..اما یلحظه خنده از رو لباش کنار نم هیداشت..شاداب بود و  یقلب مهربون

 ..............و اشکاشو پاک کرد دیکه از ته دل کش یپر سوز آه

 

 ..م پر پر شدمنم وفا نکرد..دختر جوون میکس وفا نکرده مادر..به مر چیروزگار به ه نیا--

 ..دیلرز یهمه اشک و آه و غصه م نیبار ا ریز فشینح یچشماشو پوشونده بود شونه ها شیروسر یکه با گوشه  همونطور

 ..ختیر یصدا اشک م یکه چشمام نمناک شده بود بغلش کردم..ب یخودمم تازه شد..درحال غم

 

 ..ناراحتت کردم یب یببخش ب -

 ..اشکاشو پاک کرد..چشماش قرمز شده بود شیروسر یگوشه  بلند کرد..کنارش نشستم..با سرشو

http://iran-paper.ir/


 

iran-paper.ir 

 گریمادر و به غم ج هی..خدا ازش نگذره که دل طونیش اهی..اتفاقا سبک شدم باهات حرف زدم..لعنت خدا بر دل سیندار رینه مادر تو که تقص--

 ..زد شیگوشه ش ات

 

 ..واقعا کنجکاو شدم یول هیدونم فضول یم دیاومد؟..ببخش میبه سر مر یمگه چ یب یب -

 ..نشوند اهیخبر که ما رو به روز س یبگم از اون از خدا ب یبگم ..چ ی..چ هیچه حرف نینه مادر ا --

به لطف خدا شفا  بیخونه..چون زنده بود با کمک طب ارهیکنه و با خودش م یم دایرو عمومحمد کنار رودخونه پ یمرد جوون هی شیسال پ چند

 ..اومد ینم ادشی یزیخودش چ یبه گفته  یکرد..ول دایپ

و خاکستر  میسوز یم شیات نیکه تو ا میخودمون هست نیتوش نداره و اخر سر ا یریخ چیکار ه نیکه ا میبود..ندونست ییخوش بر و رو پسر

 ..میش یم

 یداده بودم..اونو مثل پسر خودم م تصادف از دست یتا از پسرامو تو 2هم به ما نداشت.. یموند..کار نجای..هممیپسر جا داد نیبه ا یخوب یرو از

 ..دونستم

 .......داره و یتو خونه ش نگه م بهیتو روستا که عمومحمد با وجود دختر مجردش مرد غر دیچیاون موقع دانشجو بود..کم کم هو پ میمر

 ..میبکن یفکر هیو  نهیا هیکه اره قض میتا بهش بگ یسیتو رودروا میمونده بود ارمیمادر سرتو درد ن خالصه

قبول  یکنه واسه مداوا برن تهران ول شیعمومحمد چند بار خواست راض یرو نداره بره..حت ییگفت که جا یبا هزار بهونه و چرب زبون اونم

 ..نکرد

 ..رو گرفته ممیکه چشمش مر می..ندونستمیخورد یم بشویفر میهم ساده داشت ما

شده داره تلف  ضیگاوم مر ایکه ب دهیبه عمومحمد خبر م اییاز روستا یکی نکهیمثل ا روز که رفته بودم تخم مرغا رو به حسن آقا بقال بدم هی

 ..شهیم

 ..اومدن سراغ ما یروستا هم هر وقت کمک الزم داشتن م یشد اهال یسرش م ییزایچ هیعمومحمد  آخه

 ..بدم لشیتخم مرغا رو تحو ادیتا حسن آقا ب سادمیکم معطل شدم وا هی یهمون روز من تو بقال خالصه

 .................گرده خونه یزود بر م نیاز کالساشو از دست داده بود و واسه هم یکی میاون روز مر نکهیجز اون خونه نبود..مثل ا یکس

 

خبر  یبگم مادر که دلم خون ِ..اون از خدا ب یادامه داد: چ ختیر یداد و اشک م یبه سرش گرفت و همونطور که خودشو تکون م دستشو

 یتوجه از کنارشون رد م یخدا و بنده ش ب یاهل روستا برامون حرف در اورده بودن و ما به خاطر خشنود یبد به دخترم داشت..همه  نگاهه

 ..بهمون بد کرد مرداون نا یول میشد

به خاطر  میو مر نشیم زیکنه..با هم گالو یکشه اونم دنبالش م یم غیو ج اطیتو ح ادیخواست دامن دخترم رو لکه دار کنه..دخترم م یم

از ترسش  یو شاهد بوده.. ول دهیپشت بوم د یاز باال هیهمسا یاز زنا یکی نارویزنه..ا یکه دم دستش بوده چنگ م یزینجات جونش به هر چ

 ..نکرده یکار

 ..رتشزنه تو صو یو م شهیم یکنه اونم عصبان یاز دستش فرار م میها نشنون..مر هیدهنشو گرفته بود که صداشو همسا یجلو
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 ..شهیزنه تا جونش در م یمادر همون لب باغچه بال بال م زدلیلب باغچه و..عز یخوره به آجرا یوسرش م نیزم افتهیگوشه م م گری..جدخترم

 ............تموم کرده بود ممی..مردمیرس ریکنه..من و عمو محمد د یفرار م هینجوریاوضاع ا نهیب یتا م زیهمه چ یب اون

 

 ..ختمیکرد..سرشو تو بغلم گرفتم و منم همپاش اشک ر یش دل سنگ و آب م وضجه هیگر یصدا

 ..کشه یم یکه تو دلش داره چ یهمه غم نیمادر با وجود ا نیا ای..خدایسرگذشت تلخ عجب

 

دادن ودارن ما  هیبه درگاه اتاق تک یآرشام و عمومحمد از ک دمیغرق شده بودم که نفهم میمر یخودم و داستان زندگ یتو حال و هوا یقدر به

 ..کنند یرو نگاه م

 ..شده بود رهیخ نیداده بود وبا اخم به زم هیتک واریبه د نهیآرشام نگاه کردم که دست به س به

 ..نگاهمو حس کرده بود ینیبلند کرد..انگار سنگ ی..سرشو به ارومهیکه تا چه حد عصبان دیشد فهم یفک منقبض شده ش م از

 ..شده بودم رهیپلک بزنم تو چشماش خ یحت نکهیمن بدون ا یکرد ول یم سیاشک صورتمو خ یدر پ ی..قطرات پمیتو چشم شد چشم

 ..رفت رونیفاصله گرفت و از اتاق ب واریاز د کالفه

************************** 

 ..یب یب شیهال نشسته بودم پ یظهر شده بود..تو بایتقر

 ..آرشام صدام زد گهیرف دط هیصدام زد..خواستم برم تو اتاقش که از  فرهاد

 ..و عمومحمد یب یب یبزنم..مخصوصا جلو یبود..جرات نداشتم حرف یبودم چکار کنم..صورت ارشام جد مونده

 

 ..اونم با لبخند قبول کرد ششیپ امیگفتم که به فرهاد بگه کارم که تموم شد م یب یب به

 ..دمشونیکه ند اطیحبودن چون تو  رونی..محافظا باطیآرشام رفتم..رفت تو ح دنبال

 

 ..؟یبگ یخواست یم یچ -

 ..اون دکتره باهات چکار داشت؟ --

 ..نمیکه برم بب یدونم نذاشت یاوال دکتره نه و دکتر فرهاد رادفر..دوما چه م -

 

 ..صورتم ثابت نگهش داشت یچرخوند و رو اطیدور تو ح هیکرد..نگاهشو  سکوت

تر  یمیاز خونه ها که قد یشده بود ..و بعض یحصار کش نجایا یختم..اطراف اکثر خونه هابود دو اطیکه وسط ح یکیبه حوض کوچ نگاهمو

 ..دهی پوس ِیادیکه معلوم بود مدت ز یمیدر قد هیبودن در ِ مجزا داشتن..
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 ..بدم حیرو توض یزیچ ستی..پس الزم نیدیمن و عمومحمد و شن یحرفا شبیدونم که د یم --

 ..بود یتعجب نگاش کردم..کامال جد با

 ..یدیتو حرفامونو شن میاومد ی..بدون شک وقتدمیت و پشت پنجره د هینگام نکن سا یاونجور --

 

 ..بودا یادم عجب

 

 ..کردم و جوابشو دادم ینباختم ..تک سرفه ا خودمو

 ..باشم دهی..بر فرض که شن؟یخب که چ -

 ..ه؟ینظرت چ--

 ..!؟یدر مورد چ -

 ..عمومحمد شنهادیپ --

 ..نظر منه نیرو جبران کنن..ا هیاون قض نکاریخوان با ا یکه داشتن م یسخت طیشرا ریتحت تاث یب یوبعمومحمد  -

 ..یکن یپس قبول نم --

 ..!؟یکن یمگه تو قبول م -

 

 ..از روم برداشت نگاهشو

 ....به نظرم موقت مناسبهستین یپشنهاد بد --

 ..زد یصداش م یوحش یه آرشام گربه ک ییپروا یزدم و باز شدم همون دالرام گستاخ و ب پوزخند

 ....هه..عقد مـــوقتیدینکنه..خوبه از قبل برنامه هاتم چ تینه بابا گرم -

 ..؟یدار یتو مشکل --

 ..!به چشم چرا که نه؟ یمنم بگم ا میعقد کن ایب ی!..که تا بگ؟یفکر کرد یروتو برم پس چ -

 

 ..قدم اومد جلو هی

 ..ه؟باش نمیاز ا ریتونه غ یمگه م --

 ..قدم رفتم عقب هی
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ت بشه  غهیص یکه خرش کن یدید ییطال تویکس به پستت خورده موقع یپناه و ب یدختر ب هی ی..فکر کردستمین یراض ینیب یحاال که م -

 ..یاره؟..کور خوند

 ..اومد جلو گهیقدم د هیلباش و  ینشست گوشه  یکج لبخند

 ..؟یزد یپسش م یداستفاده کرد..تو بو دیبا ییطال تیاز هر موقع --

 

 ..همه وقاحت گشاد شده بود نیاز ا چشمام

 ..گفت من قصد ازدواج ندارم؟ یبود که داشت به عمومحمد م یپس اون ک -

 ..داشتم که فکر کنم ازیکرد..ن یخسته بودم ذهنم کار نم شبید --

 ..باور ندارمرو  یدیم لمیتحو یکه االن دار یینایداشت..ا قتیحق شبتید یاتفاقا به نظرم حرفا-

 

 ..قدم بلند خودشو رسوند بهم و بازومو گرفت هیبرم تو که با  خواستم

 ..!کجا؟ --

 ..زنما یرو صدا م یب یول کن دستمو..ب --

 ..اره؟ یکن یم دیکه منو تهد -

 

 ..حرکاتش پر از خشونت یاروم بود..ول لحنش

 ..فکر کن یخوا یم یهر چ -

 ..دختر؟ یکن یچرا لج م --

 ..کنم ؟ یقبول م یکرد یم پس فکر -

 ..یکن یشک ندارم که قبول م --

 ..یرو دار یلیخ -

 ..؟یگیم نویچرا ا گهیتو د --

 ..ولم کن-

 ..یجواب منو نداد --

 ..شمیکس نم چیه یا غهیکنم..من زن ص ینم نکارویمن ا گمیهم باشه م گهیهزار بار د -

 ..یشیمن م یزن عقد یشیکس نم چیه یا غهیزن ص --
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 ..؟یعقد چه -

 ..موقت --

 

 ..کردم و با حرص پسش زدم تقال

 ..ستمین یی..من هر جاهیکیهر دوش  -

 

 ..دیلب تو صورتم توپ ری..با خشم زوارید ی نهیدنبال خودش..محکم چسبوندم س دیخشم بازومو گرفت و منو کش با

 ..زدم؟ یحرف نیهمچ ی..من کرونیب ادیاز اون دهنت م یبفهم چ --

کنم  یعقد م یکنم..اگه بخوام ازدواج کنم با کس یبشم..حق دارم مثل ادم زندگ غهیخوام ص یدخترم نم هی..من هیمنظورت چ یسر بسته گفت-

 ..باشه نه واسه چند روز میتو زندگ شهیهم یخوام برا یکه از ته دل منو بخواد..اونم نه موقت..فقط دائم چون م

 

 ..شد یم نییباال و پا یآرشام هم با چه شتاب ی نهیس یزدم و قفسه  ینفس منفس  جانیشد ..از زور ه رهیحرف تو چشمام خ یب

 

 ..حله؟ می..اگه عقد دائم کننهیپس دردت ا --

 ..خواستم صداقت گفته هاشو از تو چشماش بخونم ینگاش کردم..م فقط

 ..؟یگینم یچیچرا ه --

 ..کنم یمن باهات عقد نم -

 ..از خشونتش کم نشد یموند..ول مات

 ..!را؟چ --

 ..یخوا ی..قلبا نمیدار دیکار ترد نیچون تو ا -

 

 ..انقدر محکم بود که باعث بشه تن و بدنم بلرزه و چشمامو ببندم یبلند نبود ول نکهیبا ا صداش

اله دارم از س 10که تا عمومحمد گفت برو دختره رو عقد کن بگم باشه؟.. کارمیانقدر ب ی..تو فکر کرد؟یخوا یاز جون من م ید ِ اخه تو چ --

 یتونم نظر عمومحمد رو برگردونم؟..شده باشه م یمن نم یکرد الیبود..تو خ یمعن یکنم ازدواج که کال واسه م ب یم یتو دور یهم جنسا

 ..خودمو دارم دیو عمو محمده نه آرشام..من عقا یب یواسه ب دیعقا نیکنم..ا ینم نکارویا یول گهید یجا هیبرمت 

 

 ..که اروم و قرار نداشتن اهشیس یزدم تو چشمابازکردم..زل  چشمامو
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 ..؟یکن یم نکارویپس چرا ا -

 ..بگم یزیازم نخواه چ --

 ..دمیبهت نم یجواب چیتا ندونم ه -

 ..؟یبدون یخوا یم یچ --

مومحمد حرف بزن برو با ع الیخ یپس ب ،یگیم یزورت که نکرده خودتم دار یپس کار خودتو بکن..کس یستیکار ن نیمجبور به ا یگیاگه م -

 یرو تو حرفات و حت دیترس و ترد یعقد دائم باشه ول یهست یراض یگیم ی..حتمیعقد کن یکن یاصرار م یتو دار ی..ولیکن ینم نکارویبگو ا

 ..؟یدار یچه جواب نایواسه ا نمیب یتو نگاهت م

 

 .................و منم یترسم..حرف از عالقه زد ینم یزیمن از چ --

 ..؟ی..پس چرا ساکت شد!؟یتو چ -

 ..زنم فردا عاقد و خبر کنه یامشب با عمومحمد حرف م --

 ..یبود یشنهادیپ نیانگار منتظر همچ -

 ..استفاده کرد یاز هر بهانه ا دیبه هر حال با --

 ..!ه؟یمنظورت چ -

 ..گمیرو م ییطال تیهمون موقع --

 

 ..شدم رهینده تو چشماش خ..با خدمیو خند رمیخودمو بگ ینتونستم جلو یول نخواستم

 ..یدیجوابمو م گهید زیچ هیتو  گمیم زیچ هیمن  ی..هر چیندار رینظ ییپررو یبه خدا تو -

 

..اگه منم شه؟یم یخب بخند مگه چ رهیگ یخودشو م یادم جلو نیهم نخورد..چقدر ا کیتکون کوچ هی یلباش حت یول دیخند یم چشماش

 ..بزنه یلبخند درست و حساب هی یحت نیقط خدا کنه بشه..واال خودمم شک دارم ا..فندازمیروز تو رو به قهقهه م هیکه 

 

 ..زنم یبا عمومحمد حرف م --

 ..شهینم ینجورینه ا -

 ..!چرا نشه؟ --

تا کامل از  آرشام ی..به خدا هنوز برام گنگ؟ییساله تنها 10افتاده..چرا  یدونم تو گذشته ت چه اتفاقات یشناسم..نم یمن هنوز تو رو کامل نم -

 .. تونم ینم یخودت برام نگ
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مسکوت بمونه..شکافتن لحظه لحظه شون فقط داغ دل رو  دیاز اتفاقات با یلیاوقات خ ی..گاهیبدون یزیمن چ ینداره تو از گذشته  یلیدل--

 ..نگاهمو گرفته باشه یومونه که خود به خود جل یپرده م هی..مثل رهیچشمام کنار نم یوقت از جلو چیکنه..گرچه گذشته ه یتازه م

 

 ..و نفرت به خاطر گذشته ست؟ نهیهمه ک نیا -

 ..ازم فاصله گرفت ینگفت..کم یچیه

..زمانش رو شهیتو فاش م شیراز پ نیدونم که باالخره ا یکردم..م نکارویروز ا هی دیبدم..شا حیرو واسه ت توض یزیکه چ ستیاالن وقتش ن--

 ..داره یبه خودت بستگ نی..که البته اگمیم برات زویروز همه چ هی یدونم ول ینم

 ..!چرا من؟ -

 ..یقبول کن شنهادمویکه پ --

 ..عمومحمد؟ ایتو  شنهادیپ -

 

 .. عقد بشن الیخ یکنم تا ب یتونم همه شونو راض یراحت م یلیکنن..گفتم که خ ینم یکار چیتا من نخوام اونا ه --

 ..؟یکن ینم نکارویپس چرا ا -

 

 ..شد کمینزد

 ..ییطال تیبه خاطر همون موقع --

 ..دمیوخند رمیخودمو بگ یجلو نتونستم

 

 ..که صداش زدم میگذشته بود..تو افکار خودمون غرق بود قهیدو دق یکی

 ...........اون شیخوام پ ی..نم؟یآرشام...... فرهاد چ-

 ..نجایادور از  ییجا هیدو روز ببرمش  یکی..فکر اونجاشم کردم..قراره یگیم یفهمم چ یم--

 ..!کجا؟ -

 ..دورش کنم نجایزود بفهمه پس بهتره از ا یلیممکنه خ یدونه من فرهاد و از چنگش در اوردم ول ینم ومرثینباشه..ک نجایالزمه که ا --

 ..کنه یم دامونیپ انیامن باشه..شا دیکه واسه ما هم نبا نطورهی..پس اگه است؟یواسه ش امن ن نجایا یعنی -
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تموم  مهیدارم که ن ییکارا هی میمدت و صبر کن نیا می..مجبوردمیدارم کارامونو انجام م میریم نجایاز ا گهید یدو هفته  یکیا نگران نباش ت --

 ..کنم یدگیبهشون رس دیمونده با

 ..اومد؟ هیو بق انیبه سر شا ی..چیتو هنوز از اون شب برام نگفت -

 ..گمیامشب برات م --

 ..؟یبر یفرهاد و کجا م -

 ..گمیعدا بهت مب--

 ..کنن؟ ینم دامونیمدت پ نیا انیشا ای ومرثیبدونم اطرافم چه خبره..ک دیمن با شهیکه نم ینجوریاِ..اخه ا-

رو  یبدون دیکه با ی..من هر چمیفهم یبشه م یاگه خبر دنیم کیگذاشتم تو روستا کش یکمه..محافظ با لباس شخص یلینه..احتمالش خ --

 ..گمیبهت م

 

 یهنوز حل نشده..ا یمشکل پر ستیاالن وقتش ن نمیب یباز م یبکنه ول یکار هیفرهاد  دیرو بکشم وسط شا یدارم موضوع پر دوست یلیخ -

 ..تونستم باهاش حرف بزنم یم یجور هیکاش 

 ..شهیفعال نم --

 ..نگرانشم یلیرو داره..خ یخوشبخت اقتیفرهاد ل -

 

 ..رفت تو هم اخماش

باهاش حرف زدم انگار قصد داره  روزی..دشهینم شیزیتحت کنترل باشه چ یتو حاضر شدم جونشو نجات بدم تا وقتنداره من به خاطر  ینگران --

 ..شهیخارج بشه..مدارکش جور باشه کاراش زود انجام م رانیاز ا

 ..!خواد بره؟ یم ی!..ک؟یگیم یجد -

 ..کشه یطول م یتا بخوام کاراشو انجام بدم مدت --

 ..شده..خوشحالم الیخ یمن و ب یعنیپس  -

 

 ..زد پوزخند

 ..زنه یتو....چشماش برق م دنینباش هنوزم با د دواریام ادمیز --

 ..خورد یشدم..بدجور داشت حرص م رهیخ شیصورت عصبان به

به زبون  رو شیخواد حس درون یاز بس مغروره نم یکنه ول یاومد..معلوم بود که بهم توجه م یرفتاراش خوشم م نیاز ا یدونم چرا ول ینم

 ..ارهیب
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 ..هیحد کاف نیکرد تا هم یداد و فکر م یبهم نشون م نویا ضشیضد و نق یهم با رفتارا یکاراش و گاه با

 

 ..باشه که عاشقانه بخوامش یاگه طرف مقابلم کس ینبودم..حت نکاراینه موقت..اهل ا یول امیخدام بود به عقدش در ب از

نداشتم..حاال هم که روز به روز عالقه م داره  یکه عاشقش شدم با گذشته ش کار یخواستم..وقت یش برام مهم نبود..فقط خودشو م گذشته

 ..نطورمیهم شهیم شترینسبت بهش ب

 

 ..که تو گذشته ش وجود داره برام بگه یتونه از اسرار یحق داشت اگه مطمئن بشه متعلق به خودشم م ییجورا هی

 

 ..کار نیه اواس یکرد..حت یحساب شده عمل م شهیهم مثل

 

****************************** 

 ..چکارم داره نمیفرهاد تا بب شیرفت با عمومحمد حرف بزنه منم رفتم پ ارشام

 

اومد..واقعا برام جالب  یخوشش نم ادیز یکیکدومشون از اون  چی..انگار هرونیامد ب یمدت هر وقت که آرشام خونه نبود از اتاقش م نیا یتو

 ..بود

 

 ..پاسخ نذاشتم ینشست رو لباش..متقابال من هم لبخندش رو ب یمن لبخند کمرنگ دنیق نشسته بود که با داتا یتو

 ..و رو به روش نشستم رفتم

 

 ..باهام فرهاد؟ یکار داشت-

 ..ادیچقدر بهت م یلباس ِ محل نیا --

 ..شد یدامن کمرنگ تر م یش قرمز بود و لبه هادار و بلند که قسمت باال نیدامن چ هیبه خودم انداختم.. یبر لب نگاه کوتاه لبخند

 ..بسته بود قهیشد و  یکه رو قسمت کمر تنگ م یبلوز محل هی و

 ..دوست داشتم یلیرو خ دشیهم رو سرم بود که رنگ سف یجالب و محل یسه گوش با طرح ها یروسر هی

 

 ..؟یدیپوشم تو تازه د یم نایروز ِ دارم از ا 2بهم داد .. یب یممنون..ب -

 ..در موردش بهت نگفتم یزیچ ینه قبال هم متوجه شده بودم ول --
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 ..!؟یدرمورد لباسم باهام حرف بزن یخواست یم -

 

 ..در مورد تو و آرشام بدونم خوامیست..م گهید زیچ هی..سر تکون داد و گفت: نه مسئله دیخند

 ..بود رمنتظرهیواسه م غ سوالش

 ..!ه؟یمنظورت چ -

 

 یچشمات برام تازگ یقرار یشناسمت دالرام..ب یتو..من خوب م ی ول ِیهست..آرشام مرد سرسخت و تودار نتونیب یزیچ هیشک ندارم که  --

 ..افتهیکه چشمت بهش م یداره..اونم درست زمان

 

 ..بود دهیفهم زویگفتم خودش همه چ یم دیبا یانداختم..چ ریز سرمو

 ..خوام از زبون خودت بشنوم..برداشت من درسته؟ ی..مه؟یبزن بگو حرف دلت چتو چشمام زل  شهیدالرام سرت و بلند کن و مثل هم -

 

بود که  یبشه فرهاد تنها کس میآرشام وارد زندگ نکهیبشه..تا قبل از ا ریازم دلگ دمیترس یتونستم..م ینم یخواستم بگم ول یکردم..م نگاهش

 .......حاال یبرادر اونو دوست داشتم ول هیمن داشتم..مثل 

 

 ..گذره یم یاطرافت داره چ یفهم یزود م یلیکه تو خ گمیگفتم بازم م شهیبگم؟..هم دیبا ین..من چم -

ِ  یهم قو یلیحس در من هست..خ نیتو اره ا یرو ینه..ول هیبق یرو -- .. 

 ..یکردم فراموش کرد یفکر م -

 ..تونم؟ ی..مگه میشیوقت فراموش نم چیتو ه --

 ...............کنم یفرهاد خواهش م -

تونه واسه  یحس عالقه م به تو م یکن ینگاه به من بنداز..فکر م هی..ستین ی..عشقم بچه بازینظر منو برگردون یتون یادامه نده دالرام..تو نم --

 ..بشم؟ الیخ یو ب افتادهین یاتفاق چیدو روز باشه و بعدشم انگار که ه

 ..قبال هم بهت گفته بودم نویست دارم..افرهاد من تو رو مثل برادرم دو ینگفتم..ول نوینه من ا -

فکر  شنهادمیهم به من و پ هیثان 1 یشک ندارم تو حت ینظرت برگرده..ول دیشا یفکر کن شنهادمیپ یتا رو دمیمنم گفتم بهت زمان م --

عاشقش  قایو.....عم دهیمقلبت پر بشه از اون خود به خود عقل رو هم تحت شعاع قرار  یذهنت پر شده از آرشام..وقت ی..چون همه ینکرد

 ..یمرحله از عشق قرار دار نیا یو..تو االن تیشیم
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 ..!؟یگیم نویچطور ا -

 ..به روم لبخند زد هیگال با

 ..طرفه باشه کی..مخصوصا اگه عشقت شینه راه پ ی..نه راه پس دار ِیدونم بد درد یچون خودمم م --

 

 ....با سر انگشت پاکش کردمدیه م چکگون یچشمم به رو یاراده از گوشه  یقطره اشک ب هی

 ..نداشتم اقتشویمن از همون اول ل دیپاکه فرهاد..شا یلیعشقت خ -

 ..دوخته بودم نیشد..خواست تو چشمام نگاه کنه که اونها رو به زم لیبه طرفم ما یو کم دیبه روم لبخند پاش یمهربون با

 

 ..تجربه کنه شیعشق رو تو زندگ یتونه به راحت یکه نم ی..عاشق مردیق آرشام شدعاش نیهم یدالرام..برا ناستیاز ا شتریب اقتتیتو ل --

 ..!؟یدون یتو از کجا م -

 

چه  شیتو اون قلب سنگ دیفهم شهیمشهود ِ که م یاز کاراش به قدر یبعض یخواد نرمال رفتار کنه ول یآرشام هم تو رو دوست داره..م --

 ..دختر چهیقلب آرشام که در مقابلت ه یکن یب مسنگ رو هم ا یکه دار یخبره..تو با قدرت

 

 ..و با همون خنده نگاهش کردم دمیخند

 ..آهان..حاال شد --

 ..؟یپس چطور متوجه آرشام شد یتو اتاقت بود شتریمدت ب نیتو که تو ا -

 ..چشمک زد طنتیش با

 

 یتو حساسه..و حت یرو نکهیادم عاشق رو درک کنم..ا هی یهاتونم نگاه  ی..فقط من مدیشما خانما هنوز ما مردا رو خوب نشناخت گهیخب د --

کس حق نداره بهت  چیوه یکنه تو مال اون هست یتو داره..فکر م ی که رو ِیتیحس مالک ینشونه  یهمگ نای..ایبش کیبه اتاق من نزد ذارهینم

اگه پامو از  ی..من حت؟ینیب یکنه..م یونها دور مپس تو رو از ا شنیزنگ خطر محسوب م یکه بهت عالقه دارن براش نوع یی..کسابشه کینزد

 ..فهمم اطرفم چه خبره ینذارمم م رونیاتاق ب نیا

 

 ..لبخند سرمو تکون دادم با

که  یارشام مهم بود یاونقدر برا یول دهیرو انجام نم یکار نیچن یواسه کس یکس الک چیآرشام منو نجات داد اونم فقط به خاطر تو..ه --

 شهیقسمت رو نم یمثل تو رو داره..جلو یا دهیکش یدختر مهربون و سخت اقتیمثل آرشام ل یول کرد..مرد محکم و با ارده ادرخواستت رو قب

ِ  بهت نگفته؟..منظورم از عالقه ش یزیهنوز چ ی..راستشهیکه باشه همون م یر هر چیگرفت..تقد  .. 
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 ..............اما خبشهیم یتمومه سرد و جد گهیبه خودم بگم د امیم بعدش تا یول شمیکنه که مطمئن م یم ییکارا هی ییوقتا هینه.. -

 ....اما چرا؟رهیمعلومه با خودش و احساسش درگ --

االن ارومه  نکهی..ایکن ینیب شیپ یتون یبعد نم قهیعنوان رفتارش و واسه چند دق چیداره..به ه یا دهیچیپ تیدونم..آرشام شخص یخودمم نم -

 ..تونم بشناسمش یکنم نم یاوقات حس م ی..در کل گاهشهیرو به اون رو م نیاز اکشه  ینم قهیو به دق

 ..یکن دایباعث شده نسبت بهش کشش پ نیهم دیشا --

 ..دونم ینم -

 

 .. دیکش قیعم نفس

 یاگه روز ی..حتدارم یتو قلبم نگهش م شهیهم یدالرام..قصد سرکوب کردنش رو هم ندارم..اما برا ستین یحس عالقه م به تو تموم شدن --

 یتو ِ..من آرشام رو نم یمن تنها خوشبخت یکه ارزو گمیقلب م میاز صم نویکنم..ا یدعا م تیخوشبخت یهم با تمام وجود برا یازدواج کن

اه عشقت و ازم نخو ی..ولذارمی..اگه انتخابت ارشام ِ ..منم بهش احترام میکن ینم یدونم انتخاب اشتباه یشناسم..م یرو خوب م وت یشناسم..ول

 ..کنم یکارو نم نیوقت ا چیببرم..چون ه نیتو قلبم از ب

 

 ..ستیدرست ن نکاریکنم..ا ی..خواهش میت هم فکر کن ندهیبه ا دیفرهاد تو با یول -

کرد  شنهادیبهم پاونجاست بارها  ریاز دوستام به اسم ام یکی..رمیبگ ایتالیخوام تخصصم رو تو ا یبرنامه ها دارم..م یسر هیم  ندهیا یمن برا --

 یحال فراموشت نم نیبا ا ی..ولنهیمن هم یبرا تیموقع نیقبول نکردم حاال وقتشه که شانسمو امتحان کنم..به نظرم بهتر یول ششیمنم برم پ

 ..رمیگ یازت خبر م یجور هیکنم ومطمئن باش 

 یزندگ هی اقتیقسمتت بشه..به خدا تو ل قیختر خوب و الد هیکه  ییعشق تو قلبت به مرور کمرنگ و کمرنگ تر بشه تا جا نیکنم ا یارزو م -

 ..فرهاد یخوب و پر از عشق رو دار

 

 ..انداخت و در همون حال اروم تکونش داد رینشست رو لباش و سرش و ز یکمرنگ لبخند

 ..خبر نداره ندهیکس از ا چیه ی..ولیگیم یفهمم چ یم --

 

***************************** 

موضوع  نیازا یزیچ دیچرخ یزبونم نم ینتونستم..هر بار رو یول میکن یعقد م میکردم تا به فرهاد بگم که من و آرشام دارو  میسع ی همه

 ..بهش بگم

 ..واسه مطرح کردنش نبود یاالن زمان درست دیشا
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 ..دهیمکاراش رو انجام  یگذاشته و اون هم گفته همه  ونیبهم گفت که موضوع عقد رو با عمومحمد در م آرشام

 ..میگرفت یاحتماالت رو هم در نظر م یجنبه  دیسر و صدا انجام بشه..با یداشت که ب دیتاک آرشام

 ..رهیاز مشکالت رو بگ یلیخ یتونست جلو یم ییجورا هیعقد ما  ایقضا نیبود..در کنار ا یسخت تیموقع

سرش  زایچ نیصفت ا وونیح ی کهینداشت..مرت یاش فرقمجرد بر ایزن متاهل  انیو ارسالن..گرچه شا انیخالص شدن از شر شا مخصوصا

 ..شد ینم

 

و  یب ی..و ب نجایا ارهیآرشام منو ب نکهی..ارهیگ یکنم خنده م م ی..بهش که فکر ممیکن یعقد م میهمه مشکالت ما دار نیا نیحاال ب و

 ..دیهم نامحرم باشب دینبا دیمون یم نجایا یادیمسائل تعصب نشون بدن و بگن چون مدت ز نیعمومحمد رو ا

هر  میستین لیم ینسبت بهم ب دنید یمونه من و آرشام که وقت یندارن..م یاون اصرار یرو نیالبد واسه هم رهیم نجایهم که داره از ا فرهاد

 ..دو دست به کار شدن

 

 ..دمبو یبر اتفاقات گذشته باشه..در هر صورت من از ته دل راض یجبران نکاریاونها انجام ا دیاز د دیشا

 ..داد یاحساساتش رو بروز نم یبه راحت نکهیو ا ستین یشک هیآرشام مرد سرسخت نکهیا در

حال دوست داشتم از زبون خودش هم بشنوم که از  نیبا ا یبه من ثابت کنه که تو چند مورد موفق بود ول نویتونست ا یحرکات و رفتارش م با

 ..خواد یته دل منو م

 ..کنه یحساساتش اعتراف مروز به ا هیباالخره  مطمئنم

 ..!و کجا؟ یک یول

 ..دونه یخدا م گهید نویا

 

 

 ..بره نجایاصرار داشت هرچه زودتر از ا فرهاد

 ..همون روز به فرهاد گفت که کاراشو واسه انتقال انجام داده یفردا نکهینرم..تا ا رونیاز خونه ب یطیسفارش کرده بود که تحت هر شرا آرشام

تونست  یم ریداد..البته فرهاد به کمک دوستش ام یانجام م ایتالیسفر فرهاد رو به ا یو اونجا کارا گهیشهر د هیرفتن  یم دیبا نکهیا مثل

 ..کاراشو جلوتر بندازه

 

 ..راحت شده بود المیبابت خ نیا از

رو ناراحت کنم..در  یخواستم پر ینممسئله  نیا انیجور نبود چون با ب تشینزنم..فعال موقع یاز پر یدادم حرف حیترج دمیحرفاشو شن یوقت

 ..نداشت یبابت اطالع نیهر صورت اون از ا
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********************************** 

 ..داشت یادیز تیبرام اهم میکردم..فرهاد تو زندگ یبود..انگار که داشتم با برادرم وداع م دهیاز فرهاد فرا رس یخداحافظ روز

 ..که فقط و فقط از جانب فرهاد بود یانداخت..عشق یا فاصله نمم نیب کطرفهیعشق ِ  نیکاش ا یا فقط

 

 ..مراقب خودت باش دالرام --

کرد بگو تا بشمر سه برگردم  تتیاذ یابونیغول ب نیوقت ا هیادامه داد: اگه  یکه صداش ارومتر شده بود با لحن بامزه ا یدر حال طنتیبا ش و

 ..دارم واسه خودم یزور مچهین هینم خودم به حسابش برسم..نگاه به عضله هاش نکن م

 

 .. نگو فرهاد نویخنده بهش چشم غره رفتم و گفتم: اِِِ..ا با

 ..هنوز لبخند رو لباش بود یخوب حس کردم ول نویگرفته شد..ا یکم نگاهش

پاکه  یلیو بهش خبشه..عشق ت نیبه عشقش توه یذره ا یکس دوست نداره حت چیدرسته؟..ه یحرف زدم ناراحت شد نطوریدر موردش ا --

 ..دالرام..قدرشو بدون

 

 ..انداختم ریلبخند سرمو ز با

 ..شدن؟ یتا حاال خانم خانما خجالت یاز ک --

 ..کردم نگاهش

 .............. که یاز وقت -

 

 ..کرد یموند..با اخم به ما دوتا نگاه م یباق مهیبود جمله م نصفه ن ستادهیارشام که تو درگاه ا یصدا دنیبا شن و

 

 دینیب یم نینگاه به ساعت بنداز هیاگه گپ و گفتتون تموم شده  انایما ادامه داد: اح ی.............و با پوزخند رو به هر دومیافتیراه ب دیبا گهید --

ارزشش و داشته  دوارمیماادامه داد: الاقل  یظی............... و رو به فرهاد با لحن غلمیافتیبشه ممکنه تو دردسر ب ریتا صبح نمونده ..د یزیکه چ

 ..باشه

 

 ..دیکه تنم لرز دیدرو محکم بهم کوب نی.... و همچ رونیبه من انداخت و از در رفت ب ینگاه پر از اخم و

 ..شد لیکه لبخندش به خنده تبد ییفرهاد منم ناخداگاه لبخند زدم تا جا یلبخند رو لبا دنیچرخوندم ..با د سرمو

 ..!؟یخند یم یواسه چ -

http://iran-paper.ir/


 

iran-paper.ir 

 ..بودم دهیند کیرو از نزد یادم مغرور و متکبر نی..تا به حال حسادت کردن چن ِیرشام واقعا ادم جالبآ --

 ....نطورهیهم شهیخب آرشام هم یگفت متکبر ..ول شهینم -

از  شتری...........خب تا باخالقا نداشته باشه که بخواد افراط کنه... نیاز ا دوارمی..امشهیاز حدش مشکل ساز م ادیز یخوبه..منته یلیخ نیخب ا --

 .. رونیب میبهتره بر مینکرد شیعصبان نیا

 

 ..ه؟یعصبان یگیتو م یعنی -

که رو لباش بود سرشو تکون  ی..با همون لبخندستمینگاه کرد..به من اشاره کرد که برم کنارش با رونیکنار پنجره و پرده رو زد کنار و به ب رفت

 ..اشاره کرد رونیداد و به ب

 

 ..زد یفرو برده بود و قدم م بشیبود..دستاشو طبق عادت تو ج ستادهیانداختم..آرشام کنار حوض ا اطیاز پنجره به ح ونگاهم

زد و  یسنگ برداشت با حرص پرت کرد تو حوض..کالفه قدم م هیکه رفت کنار باغچه  ییبود..تا جا یبا فرهاد بود..حالت آرشام کامال عصب حق

 میکه فرهاد پرده رو انداخت..هر دو رفت نطرفیاومد ا یو روشو کرد طرف ساختمون..داشت م ستادیت به کمر ا..دسدیکش یتو موهاش دست م

 ..سمت در

 

 ..یدیخودت د یبا چشما --

 ..نگفتم یزیو چ دمیخند

 .. سرخ شده بود تیبود که فرهاد همزمان درو باز کرد..صورت ارشام از عصبان رهیآرشام رو دستگ دست

 ..نگاهه کوتاه به فرهاد انداخت بعدشم از تو درگاه رفت کنار تا فرهاد رد شه هیگاه به من و ن هیسکوت  در

 ..من در اومد نه فرهاد یبهمون اخم کرده بود که نه صدا یجور

 

 .. تو چشماشو دوست داشتم ِغرور

 .. شد ینگاهش به من کم نم یاز گرما یبودم که در همه حال ذره ا نیعاشق ا یول

 یتونه اون حس و عالقه ا یتعصب م نیتونست به من بفهمونه که تا چه حد ا یخشمش هم م یهمون نگاهه از رو یبود ول یعصبان نکهیا با

 ....کردم رو نشونم بده یدر آرشام جستجو م شهیکه هم

 

***************************** 

 ..درست کنه یبا ماهپلو  یخواست واسه شب سبز یکردم..م یبرنجا رو پاک م یب یکمک ب داشتم
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 ..شده؟ یزیمادر چ یتو خودت --

 ..خوبم..نگران فرهاد و آرشامم یب ینه ب -

ِ  ..خدا خودش نگهدارشونشهیتموم م یو خوش ریبه خ زیهمه چ شااهللینگران نباش دخترم ا --  .. 

 هیهم گفتم که  شهیوقت تنهام نذاشت..هم چیشتم..هپدر و مادر و برادرم تنهام گذاشتن فقط اونو دا یبرادرم دوست دارم..وقت نیفرهاد و ع --

 ..هاشو کرده باشم یتونم جبران خوب یممنونشم و هر کار بکنم بازم نم ایدن

 یخبر م یاز خدا ب یسر هی نکهیدکتر به کمک مهندس و به خاطر تو االن زنده ست..مثل ا یبود که اقا دهیعمومحمد از مهندس شن --

 ..خواستن بکشنش اره مادر؟

 ..خبر بودم یمدتم ازش ب هیاز آرشام خواستم کمکش کنه.. -

 .. جور جبران ِ ..نگران نباش خدا خودش بزرگه هیخودش  یکه جونش و نجات داد نیخب مادر هم --

 

 چیه دوارمیموقت تنهام نذاشته..ا چیسپردم..خدا تا به االن ه یدست خودش م زویهمه چ دیبود با یب یصدا به کارم مشغول شدم..حق با ب یب

 ..وقت دستمو ول نکنه

 

 ..نجایا ادیم یدخترم، خاتون و خبر کردم عصر --

 ..!ه؟یخاتون ک -

 .. ششیپ رهیخواد عروس بشه م یروستا هر کس م نیا یگفت: تو یو با لحن بامزه ا دیخند

 ..!کنه؟ یچکار م یعنی -

 .. الزمه نکارایا یبازم قراره تازه عروس بش یول یافتاب یپنجه  نیبند انداز ِ مادر..ماشاهلل هزار ماشااهلل ع --

 ...........که من ستین یازین نهی..منظورم استیاما اخه االن وقتش ن -

 ..انجامش بدم دیمهندس سفارش کرده منم با یبه خودش برسه..اقا دیبا شیرسمه..دختر قبل از عروس نجایا زایچ نینه دخترم ا --

 

 ..!د؟یبکن نکارویارشام گفته ا یعنی ید شده بود گفتم: جدکه از زور تعجب گر ییچشما با

 ..و مهربون نگام کرد دیخند

 التی..خدیانجام بد دیدون یگفت هر کار صالح م ارهیبهونه ب نکهیبهش گفتم اونم موافقت کرد..بدون ا زویدخترم..من همه چ ینجورینه ا --

 ..مادر یکه خوشبخت بش شااهللیدستش سبکه.. ا ندازهیا صورت بند مروست نیا ی ..سالهاست تو ِیراحت دخترم خاتون زن مطمئن

 

 ..بود نیهم قتشمیگذاشت..حق تمیهم سکوتم رو بنا بر رضا یب یکردم و ب سکوت
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 بودم و به یمنصور یکه خونه  یامتحانش کردم اونم وقت یتا حاال دست تو صورتم نبردم..چرا اتفاقا چند بار گمیساله..نم 22دختر  هی..من

 ..کردم یم رییحاال داشتم کال تغ یداشتم ول یابرو بر م ریکوچولو ز هیفقط  یول یاصرار پر

 ..!شم؟یدارم عروس م یجد یجد

********************************* 

 ..دیکش یتر خودشو به رخ م دیروشن تر و سف شهیاز هم دمینگاه کردم..پوست سف نهیصورتم تو آ به

 زیش چ جهینت دمید یحاال م یدردم اومد ول یموقع بند انداختن حساب نکهیده بود و فقط بهش حالت داده بود..با ابه ابروهام دست نز ادیز

 ..شده یمحشر

 

ِ  بود که خاتون گفت نرگس دخترش یدختر جوون هی ارشیدست  .. 

کار مهارت  نیا یتو یبود و تا حدودرو گذرونده  یشگریارا یخاتون تو شهر کالسا یداد..به گفته  یتر کارشو انجام م یامروز نرگس

 ..بعد از بند پوست صورتم جوش نزنه..بعد از اون موهامو مرتب کرد نکهیصورتم ماسک گذاشت به خاطر ا یداشت..رو

 .. نجایا ادیبه نرگس سفارش کرد که فردا عصر حتما ب یب یب

 

کامل به روش  تیبا رضا دمید یرو تو نگاه و حرکاتش م اقیاشت نیا یوقتداد..منم  یانجامشون م اقیبا اشت یب یب یالزم نبود ول نکارایا واقعا

 .. زدم یلبخند م

 ....یانجام بده..ول میرو واسه دخترش مر نکارایروز ارزو داشته ا هیدونستم  یم

گوشه شون رو به کام مرگ  گریپدر و مادر سواستفاده کنه و ج نیا ینگذره..واقعا چطور دلش اومد از دل مهربون و ساده  شیاز باعث و بان خدا

 ..بکشونه؟

 

 ..شد بمیگرفته نص یپر از اخم و نگاه یدر مقابل چهره ا یشب برگشت خونه با لبخند ازش استقبال کردم ول آرشام

کت تموم مدت سا یدونستم چش شده ول یلجم گرفت..نم شتریب نیتو صورتمم نشد..از ا رییمتوجه تغ یحالم گرفته شد..حت یواقع حساب در

 ..شد یم یازش سوال یزد اونم وقت یحرف م یب یبود و فقط با عمومحمد و ب

 

 ..کنم ریگاهش رو غافلگ یگاه و ب یسرمو بلند نکردم تا نگاه ها یاز لجش حت یخودم شدم ول ینگاهش رو ینیشام متوجه سنگ سر

 ..چکارش کردم؟ مگه

 ..و گرفته یبعد ابر یا و لحظه  ِیلحظه صاف و افتاب هیمونه.. یمثل آسمون م درست

 ..میکلمه هم با هم حرف نزد هی یحت
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فوت پدرم  دییتا یخون و برگه  شیآزما ی جهینت دیرو براش گفته..اونم گفته با هیحرف زده و قض یگفت که با حاج آقا مهدو عمومحمد

 ..همراهمون باشه که عمومحمد با صحبت حلش کرده بود

 ..بگذره ریبه خ زیتا همه چ میایکوتاه ب میپس مجبور بود میرو نداشت میدب شیو ازما میبر نکهیا تیموقع االن

 

 ..فرسته یمدارکم رو براش م یهمه  یاز طرف منصور یکی لیقبال بهم گفته بود که شناسنامه م دستشه..ظاهرا همون اوا آرشام

 ..نداشت یباهام کار گهیدخورد؟..منو کامل به آرشام واگذار کرده بود  یم یاره مدارکم به چه درد منصور خب

 

 ..!و گرفته بود؟ یکردم که چرا عصب یچشم رو هم گذاشتم..همه ش به رفتار امشبش فکر م الیفکر و خ یشب با کل اون

 

 

 ..میکرد یخونه رو مرتب م میهم داشت یب یمن و ب رونیصبح با عمومحمد از خونه زدن ب فردا

 ..ریدوش بگ هیتا اب گرمه  تو خودتو خسته نکن دخترم برو حموم و _ یب یب

 ..یب یحاال وقت هست ب -

 .. مهندس رفت ینه مادر برو..صبح زود هم آقا --

 

دست  کیلباس برام گذاشته همه هم  یب یب دمیدوش گرفتم اومدم تو قسمت رخت کن تا لباسامو بپوشم که د یب یبه اصرار ب نکهیاز ا بعد

 ..دیسف

 ..گرفت یبلوزش قرار م یکه رو یشده ا یسنگ دوز ی قهیبود..مخصوصا جل رینظ یازش خوشم اومد..ب یتنم کردم کل یبود..وقت یمحل لباس

 

 ..دستش بود با لبخند اومد تو یچا ینیکه س یهم در اتاق و باز کرد و در حال یب یکردم..ب یتو .. داشتم با حوله موهامو خشک م رفتم

 ..ادیلباس بهت م نیباشه دخترم..چقدر ا تیعاف--

 ..خوشگله دستتون درد نکنه یلی..خیب یب یسالمت باش -

 یعصر انیعمومحمد و مهندس واسه ناهار نم یمادر..راست یبخور گرم ش یاستکان چا هی ای..بیکه خوشبخت بش شااهللیبرازنده ت ِ دخترم ا--

 ..کار داشتن ییجا نکهیگردن..مثل ا یبر م

 

 ..نیرو گذاشت زم یچا ینیس و
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 ..دیدی..چرا زحمت کش یب یممنونم ب -

 ..نیبش ایدخترم..ب هیچه حرف نیا --

 

 یرو گذاشتم کنار و رفتم کنارش نشستم..با لبخند مهربونش شونه رو برداشت و نشست پشتم..اروم اروم شروع کرد به شونه زدن موها حوله

 ..پرپشت و بلندم

 

 .....زدم یخودم شونه م یب یشما چرا ب -

..منو مثل مادر خودت یندازیم ممیمر ادیخدا نخواست..تو منو  یخودم شونه بزنم..ول یترم موهاشو با دستادخ یارزوم بود شب عروس --

 ..یندار یفرق چیخدا شاهده تو با اوالدم ه یست ول گهید زیچ هی یبدون..گرچه مهر مادر

 

 ..انداختم ریتو چشمام حلقه بست..سرمو ز اشک

 ..زد یداشت موهامو شونه م یب یب

 ..نگفت یزیچ یول دیفهم یب ی..بدیلرز هیام از گره شونه

 ..کنم تا اروم بشم هیگر گذاشت

 ..زهیر یاونم داره اشک م دیلرزه..شا یکردم دستش رو موهام م حس

 ..مادرم ادیبه  من

 ..میمر ادیبه  یب یب و

 

**************************** 

شما رو به عقد  لمیوک ایآ ینیخانم دالرام ام زهی..دوشیو مبارک منتی..به ممیالعظ یباهلل عل ..الحول و ال قوة االمیبسم اهلل الرحمن الرح _آقا حاج

 100..و یبهار آزاد یسکه  1000و شمعدان .. و به تعداد  نهیجام آ کی.. دیجلد کالم اهلل مج کی ی هیدر قبال مهر یآرشام تهران یدائم آقا

 ..؟ لمیوک ایآ اورم؟ی..در بیشاخه گل محمد 14شاخه گل رز و 

 

 ..نهیعروس رفته گل بچ _یب یب

 ..دیکه خاتون و نرگس رو سرمون گرفته بودن به هم ساب یدیسف یپارچه  یسر کله قندا رو، رو و

 

 ..لم؟یوک ایاورم؟آیمعلوم در ب ی هیدر قبال مهر یآرشام تهران یشما رو به عقد دائم آقا لمیعروس خانم وک _آقا حاج
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 ..ارهیب بعروس رفته گال _یب یب

 ..شد یخنده م گرفته بود هم استرس داشتم..هنوزم باورم نم هم

 ....کردم یچرخوندم و تو دلم زمزمه م یقرآن م یها هیآ یرو یبه نرم نگاهمو

 ..اومد به آرشام نگاه کنم یم زورمم

 ....یدنیبود د یکل اوضاع در

 

جلد  کی ی هیدر قبال مهر یآرشام تهران یشما رو به عقد دائم آقا لمیوک ایآ ینیمحترمه خانم دالرام ام ی زهیبار سوم دوش یبرا _آقا حاج

 ایآ اورم؟ی..در بیشاخه گل محمد 14شاخه گل رز و  100..و یبهار آزاد یسکه  1000و شمعدان .. تعداد  نهیجام آ کی.. دیکالم اهلل مج

 ..لم؟یوک

 

 ..جا رو سکوت پر کرد..منتظر بودن جواب بدم همه

 ..بدجور استرس داشتم یصدام نلرزه..ولکردم  یسع

 ..دمیرو بستم و بوس قرآن

 

 ..بزرگترا.. بله یبا اجازه -

 ..همه شاد بودن یبود ول کیجمعمون کوچ نکهی..با ادیکِل کش یب یو عمومحمد دست زدن و ب یب یب

 ..لم؟یاز طرف شما هم وک ایآ یآرشام تهران یمبارک باشه انشااهلل..........و حاال شما آقا داماد..آقا _آقا  حاج

 

 ..رونیم بزنه ب نهیاومد..دل تو دلم نبود..خدا شاهده کم مونده بود قلبم از س ینم ییصدا چیه

 ..یمحکم و جد شهیارشام..مثل هم یصدا نکهیا تا

 

 ..بله _آرشام

 ..دیعروس و داماد صلوات ختم کن یسالمت یمبارکه ..برا _آقا  حاج

 « مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّل فَرَجَهُم یالّلهُمَّ صَلِّ عَل »

 

 ..و دادم دستش دمیپارچه رو از رو سرمون برداشت..قرآن رو مجددا بوس یب یب

 ..در هم گره خورد هیاز ثان یکوتاه آرشام سرشو چرخوند و نگاهمون تو کسر یفاصله  نیهم تو
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 ..دمید یرو تو چشماش م یهمون دلخور هنوز

 ....زده بودم ییحدسا هیخودم  شیپ

 

..توشون  یب یگفتن.. عمومحمد دو تا جعبه داد دست ب کیکرد هر دوشون بهمون تبر یو عمو محمد هم با ارشام روبوس دیصورتمو بوس یب یب

 ....بودن دهیبرامون خر یب یحلقه هامون بود که عمومحمد و ب

 ..نایازدواج کردم حلقه م ساده باشه..درست مثل همدوست داشتم اگر  شهیطال ..فوق العاده ست..هم یساده  یتا حلقه  دو

 ..میکرد گهیها رو دست همد حلقه

 ..بشم داریوقت ب چیمثل خواب بود..اگر هم خواب باشه دوست ندارم ه برام

 

 ..رهیبگ لیتونه سند ازدواجمون رو تحو یسر بزنه م گهیآقا رو به ارشام گفت که دفترش تو تهران ِ و چند روز د حاج

 ..و عمومحمد و نرگس و خاتون بودند یب ی..شاهدامون هم بمیرو کامل امضا کن فیرد هیدفتر بزرگ گذاشت جلومون و گفت که  هیهم  بعدش

 

نکردن و حاج آقا هم گفت که چند جا  یشام بمونن توجه نکهیا یکردند و به اصرار عمومحمد هم برا یخوشبخت یبعد از اون هم برامون ارزو و

 ..بره دیکار داره با

 ..و عمومحمد انجام داده بودند یب یکاراشو هم ب یکه همه  میداده بود بینفره ترت 4 یمهمون هی

 ..یرانیبرنج ا نیداشت ا ی..شام که زرشک پلو با مرغ بود و عجب عطروهی..میمحل ینیریش

 

 ..گرفت ینم لیو تحومن ادیبازم ز یزد ول یو عمومحمد حرف م یب یبا ب شتریامشب کمتر تو خودش بود و ب آرشام

 ..موند یساکت م یتو حالت معمول یگفت ول یم یزیچ هی میشد یبا هم رو به رو م اگه

 

 ..رونیبا لبخند به من اشاره کرد و از در رفت ب یب یب نکهی..تا امیخورد وهیم یاز شام کم بعد

 ..بعد منم پاشدم و پشت سرش رفتم یکم

 

گوشه  یب یاز اتاقا روشن بود.. رفتم طرفش .. درو اروم باز کردم..ب یکیردم..تو قسمت چپ ساختمون برق و به اطرافم نگاه ک ستادمیبالکن ا یتو

 ..داده بود هیشده بودند تک دهیچ واریکنار د فیکه رد ییبا لبخند نشسته بود و پشتش و به رختخوابا وارید ی

 

 ..تو دخترم ادیمادر..درم ببند سوز ن نیبش ایب --
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 ..مهربونش لبخند زدم شهی..رو به روش نشستم وبه صورت همششیتم پبستم و رف درو

 ..؟یکارم داشت یب یجانم ب -

 ..مهندس امشب چش شده؟ یدون یدخترم نم --

 

 ..کرد یبه زور نگام م یکه حت دیدیدونم..د ی..واال منم نمیب یب ستیگفتم :فقط امشب ن یخوردم..با ناراحت لبخندمو

افتاده ..شگون  نتونیب یاتفاق دی..گفتم شادهیجواب تو رو به زور م یزنه ول یکه چرا با من وعمومحمد حرف م نهیماره مادر تعجبمم از ه --

 ..نداره عروس و دوماد شب اول با هم قهر باشن دخترم

 

 ..کنمگفت تا بتونم با حرف زدن قانعش  یهم نم یزیبودم..الاقل چ یناراض رشیاخ یانداختم..خودمم از رفتارا ریز سرمو

 ..گفت و بلند شد یاعلیدستشو به زانوش گرفت و  دیسکوتم رو که د یب یب

 

 .. رو امروز مخصوص شما اماده کردم نجای..ا میرختخوابا رو پهن کن نیپاشو مادر ا--

 .............نجایکه حاال.. امشب ما .. ا ستیالزم ن یول یب یزحمتتون شد ب -

شد و با لبخند در جوابم گفت: دخترم خجالت مخصوص تازه عروس ِ نگران نباش همه  دمیبود متوجه ترد یو با تجربه ا دهیکه زن فهم یب یب

 نکهی..مثل ا میو به آقا داد شنهادیپ نیدارن..من و عمومحمد واسه حرف مردم ا شونیزندگ کیتجربه رو با شر نیروز ا هیدخترا باالخره  ی

هم اگه  شهیخونده بشه هم دهن مردم بسته م نتونیکه ب یذره ..عمومحمد به آقا گفت با عقدبد بهت دارن مادر..خدا ازشون نگ رنظ ییکسا

 ..یزن شوهردار هی گهیبکنن بدونن که تو د یخبرا خواستن کار ینکرده اون از خدا ب ییخدا

 

 ....... ..........نگاهمو ازش گرفتم..چطور بگم.شهینم شونیحال زایچ نیحتما آرشام بهتون نگفته که اون نامردا ا ی..ولیب یدونم ب یم -

 ..کنن یبه زن شوهردار هم رحم نم یاونا حت-

 

 ..دختر؟ یگیم یدار یزد رو دستش و گفت: پناه بر خدا..چ ضیبا غ یب یجمله م تموم شد ب نکهیمحض ا به

 ..کنم یم فیروز برات تعر هیحتما  ی..ولیب یش مفصله ب هیقض -

 

شناسنش  یروستا م نینداره و هنوز جوونه کل ا یکه سن نی .. با ا ِیمرد محکم و با اراده ا ریآقا رو دست کم نگخودتو ناراحت نکن دخترم.. --

 ..شهیم ریختم بخ زیکه همه چ شااهللیو هواشو دارن..خودتو اول بسپار دست خدا و بعدم شوهرت دخترم..ا

 

 ..نفس راحت بکشم هیشه و دردسرام تموم ب نیروز ا هیخوام  ی..من که از خدا مشااهللیا -
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 ..رختخوابا برداشت یملحفه رو از رو یخاص جانیبا شور و ه یب یب

 ..گذره یم یوخوش ریکه امشب به خ شااهللی..امیکمک کن تشکا رو پهن کن ایپاشو دختر ب --

 

 یهم بذارم کنارش ول گهید یپتو هیواستم دو نفره که خ یپتو هیتو اتاق ..با  میداشت کنار هم انداخت دیسف ینفره که ملحفه  کیتا تشک  دو

 ..نذاشت یب یب

 ..شستن یتو دلم داشتن رخت م انگار

 ..دم اروم نداشتم هی

************************* 

 ..گرم شده بود یبود..رو تشک نشسته بودم .. اتاق با وجود بخار قهیدق 10و  12 ساعت

 ..تنم کرده بودم دیسف ینخ تشریت هی رشیو بلوزمو در اوردم که ز قهیو جل یروسر

 ..شمال واقعا سرد بود یهوا

 

 .. بودم دهی..نگاهمو به در دوختم..پرده رو کشدمیمال یسردمو به هم م یتو اتاق..هنوزم مضطربم..دستا ادیست منتظرم آرشام ب قهیدق 20 قایدق

 

 ..از شانس ِ من نمیبستم و با حرص سرمو کوبوندم رو بالشت..اَه..ا چشمامو

 یخب شعله ها یچشمامو بستم..قبال چراغا رو خاموش کرده بودم ول یاتاق..در باز شد..فور یافتاد رو پرده  شهینفر از پشت ش هی ی هیسا

 ..روشن کرده بود یکم یلیاتاق و تا حد خ یبخار

 

 ..خواد چکار کنه یم نمینکردم تا بب ونکاریخب ا یبودم ول دواری..البته امدارمیشد ب یکردمم متوجه نم یکوچولو باز م هیچشممو  یال اگه

 

 قهی..و بعد از چند دقادیکرد تا سوز تو اتاق ن یکه داشت محکمش م دمیچِفت درو شن یدلم ضعف رفت..صدا دیچیعطرش که تو اتاق پ یبو

 ..تشک نشست یوجودش رو کنارم حس کردم..رو یگرما

 

 ..کنه یو باز م راهنشیپ یکه داره دکمه ها دمشیچشم د یردم..از گوشه کم از هم باز ک یلیخ یلی.. پلکامو خ ارمیطاقت ب نتونستم

 ..یتنش کرده بود با کت و شلوار مشک یبه دود لیما دیسف راهنیپ هیشب  اون

 ..خوره یناراحته و داره حرص م یزینفساش دقت کردم..منظم نبود..انگار هنوزم از چ یصدا به
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و مچ دست چپش و گذاشت رو  دیبهم بندازه گرفت خواب ینگاه مین یحت نکهید از اون هم بدون اسرش..بع یودر اورد و گذاشت باال راهنشیپ

 ..چشماش

 

 ..کردم تا بفهمم چشه یم یکار هی دیندونستم..با زیجا نیاز ا شیرو ب صبر

 ..!سخت و مغرور االن شوهر منه؟مرد سر نیا یعنیسر تا پاشو از نظر گذروندم.. قیعم یکدوممون نبود..با نگاه چیه یجا نشستم..پتو رو تو

 

گوشه ش رو  هیباال.. دمیکج شدم و پتو رو کش ینسبتا عادت کرده بود..کم یکیتار نیچون چشمم به ا نمشیتونستم بب یم یکم بود ول نور

 ..باال دمیهام کش نهیس یش رو هم تا رو گهید یگوشه  هیاون و  یانداختم رو

 ..دارهیدونستم ب ینکرد..م یحرکت چیه

 

 ..آرشام-

 دهیبود که بارها از خودم پرس یسوال نیرفتار کنه..مگه چکارش کردم؟..ا نطوریبا سکوتش داد..دلم ازش گرفته بود..حقم نبود باهام ا جوابمو

 ..بودم

 

 ..شده؟ یچ یگیچرا نم--

 ..بذار من بخوابم رونیبرو ب ادیاگه خوابت نم ای..یبخواب یریجوابم رو داد: بهتره بگ یگرفته ا یکنه با صدا جادیتو حالتش ا یرییتغ نکهیا بدون

 

 ..کرد..هه..اونم شب اول عقدمون یم رونیانصاف بود..رسما داشت منو از اتاق ب یاشک رو تو چشمام حس کردم..واقعا که ب سوزش

 

 ..و مردونه ش دور مچ دستم قفل شد یقو یحرص پتو رو زدم کنار و خواستم از جام بلند شم که پنجه ها با

 ..دیاز بغض لرز صدام

 ..نکرده مزاحم خوابتون نشم واالحضرت ییوقت خدا هیخوام برم تا  یولم کن ..م -

 

 ..بود دهیفا یاز دست آرشام ب ییرها ینگاشم نکردم..اما تقال هم برا یحت

 ..؟ رهیبخواب چرا حرف تو گوش ِ تو نم ریبهت گفتم بگ --

 

 ..شدم یاروم نم یجور چیبه پا کرده بود که ه یارشام درونم طوفان یاروم بود ولنگاش کردم..صدامون به ظاهر  تیعصبان با
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 ..تنش بود که کامال جذب عضله هاش شده بود دیسف یرکاب هیشد.. زیمخیجاش ن تو

 

برم و  یذاریتو که نم ای رهیحاال من حرف تو گوشم نم رمیمنم دارم م یبخواب یتا بتون رونیبرم از اتاق ب یچته تو هم بهم گفت دمیازت پرس -

 ..راحتت بذارم؟

 

 یبا رفتنت منو اروم م یداره بلندتر از اون نشه گفت: تو فکر کرد یکه معلوم بود سع یبلند بایتقر یکرد رو تشک و همزمان با صدا پرتم

 ..دالرام یبچه ا زایچ یلیفهم خ ی..هنوز برا؟یکن

 

 ..رکشس یو با نگاه یشدم..هر دو عصبان زیمخیبه طرفش ن منم

..پس چرا مخالفت یرو به زور انجام بد یتونه مجبورت کنه کار یکس نم چیه یگفت ی..تو که م؟یعقدم کن یپس اگه بچه م چرا حاضر شد-

 ....چــــرا؟؟ینکرد

 .. نییپا اریصداتو ب --

 ..گردم یو دنبال منفعت خودم نم ستمیمالحظه ن یهست..من مثل تو ب نییصدام پا -

 

 ..شست و با دستش شونه م رو گرفت و فشار دادتو جاش ن کامال

باهاش گرم گرفته  یمیچطور صم دمی..د؟یتا با اون پسره خلوت کن یفرصت بود هیدنبال  قهیتو؟..تو که هر دق ایمن منفعت طلبم  --

 ..تا کجا باز بود شتونیکرد و هردو ن یم یکه داشت ازت خداحافظ ی..وقتیبود

 ..!تا با فرهاد خلوت کنم؟من؟!..من دنبال فرصت بودم  -

 ..اریمن ن شیاسم اون پسره رو پ --

 ..اون پسره اسم داره اسمشم فرهاده -

 ..باشه ادتی نویا ستین یچیخواد باشه واسه من ه یکه م یهر ک--

 ..؟یخور یبه خاطرش انقدر حرص م یپس چرا دار ستین یچیاگه واسه ت ه -

 ی..تو گذشته هرچدیرفتار کن یمیبا هم صم نطوریا دی..تو و اون پسره حق ندارگمیبار م نیاخر یراب نوی..ایریباهاش گرم بگ یتو حق نداشت --

 ..و بس نیدوره هم لیفام هیاز حاال به بعد اون فقط  ستیکه بوده به من مربوط ن

 .............اون مثل برادرمه.. من ی..ولم؟یَمیبود؟..که من با فرهاد صم نیپس دردت ا -

..اونم تو رو مثل خواهرش ؟ی، اون چ ی..تو اونو مثل برادر دوست دارشهیحرفا خام نم نیبا ا ی..انقدر واسه من برادر، برادر نکن کس هگیبسه د --

 گهیهمون اسم رو قلب کس د دیمنه نبا یکه اسمش تو شناسنامه  یبازم تو رو تو قلبش داره..کس یدونه؟..شک ندارم االنم که زن من شد یم

بگذرم..اگه تا االن زنده ست فقط به خاطر تو ِ .. فرق اون با  یبه سادگ یکه از هر موضوع ستمین گهید یده باشه..من مثل مرداهم حک ش یا
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کرد  یدرازتر م مشیداشتمش اگه پاشو از گل رنظریمدت ز نیا ی..اونا نگاه به جسمت دوخته بودند و فرهاد به قلبت؟..توه؟یچ انیارسالن و شا

 یمرگ روش م یکه بزنم تا پا یو حرف میبدون که من تو عمل کامال جد نویبشه..ا مونیکردم که از زنده بودنش پش یخورد مباهاش بر یجور

 ..ستمیا

 

نگاه  نیمرد ِ و طاقت ا هیکردم  یمن تعصب داره..درک م یدونستم رو ی..نگاهم اشک الود بود..م دمید ی..تار مانگرشیعص یزدم تو چشما زل

 ..داشته باشه یرفتار نیحق نداشت باهام چن یولها رو نداره..

 

من فرهاد و مثل برادرم  یدون یخوب م یلیکنه گفتم: خودتم خ یدونستم رَد خور نداره و آرشام ومتوجه منظورم م یکه م یلحن خاص با

 یجواب رد نم شیاستگارخو شنهادیخواستمش به پ ینگاهش نکردم..مطمئن باش اگه م یا گهیبه چشم د نیاز ا ریدوست دارم و به غ

به فرهاد  یعشق چیکه من ه گمیبار هزارم م یکردم..برا یعنوان همسرت رو به روت ننشسته بودم و باهات بحث نم بهاتاق  نیا یدادم..االن تو

..تو شهیسرد م طرفهکیعشق  نینه..چون مطمئنم به مرور ا ایکنه و هنوزم منو دوست داره  یم یاون در موردم چه فکر ستیندارم..برامم مهم ن

 ینبود هزار سالم م میقلب یما اگه به خواسته  نیعقد ِ ب نیبدم و ا ینبودم که به خاطر منافعم تن به هر کار یباشه من دختر ادتیهم 

کوتاه و  ستمیا یاگه اخرش به مرگم منجبر بشه بازم پاش م یبکنه حت یتونه منو مجبور به کار ینم یکردم..کس ینم نکارویگذشت بازم ا

 ..امینم

 

تاب تر کنه و خاکستر چشمام رو سرکش  یقرارم رو ب یبود تا دل ب یبرق چشماش کاف نیزد..هم یاون نور کم برق م ریتحت تاث چشماش

گ کمرن یحت ایبره  نیحرفا بود که بخواد با چند تا جمله از ب نیتر از ا یکه ازش تو قلبم داشتم قو یعشق نه نفرت..عشق یتر..سرکش از رو

 ..ستمیدست و پا ن یب یفهموندم منم از اون دخترا یبهش م دیبا یبشه..ول

 

 ....هنوز چشماش بسته بوددیداد و همزمان چشماشو بست..به پشت رو تشک خواب رونیب قیو عم نفسش

چشمم  یه اشک از گوشه قطر هیروم و پشتمو بهش کردم..چشمامو بستم و تو همون حال  دمیگرفته نگاهش کردم..پتو رو با حرص کش یدل با

 ..دیگونه م چک یبه رو

 .. امشب ِیشب چه

 

که عاشقانه  یحاال شوهرم..کس ینه از برادرم..ول دمید یآنچنان رتیموضوع حساس شده بود؟..من نه از پدرم غ نیا یتموم مدت رو پس

 ..داد ینشون م رتیمن غ یبا تعصب رو نطوریدوستش داشتم ا

 

 ..برنگشت یموندم ول داریب یساعت مین بای..تقررونیاخرشم پاشد از اتاق رفت ب دیکش قیپشت سر هم نفس عم چندبار

 ..ازش دلخور بودم نکهیسرما بخوره با ا دمیترس یم

 ..یپا بذار ریناخواسته به خاطر ارامش معشوق غرورت رو ز ایکنه خواسته  یعشق که مجبورت م نیبه ا لعنت
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ِ  یلینبسته خ لیکه قند نیسرد هم یهوا نیا یتو یبود ول دهیو پوش راهنشی..پو نگاه کردم رونیپشت پنجره و ب رفتم .. 

 ..زد یقدم م اطیح یشلوارش و تو یبایتفاوته..دستاشو برده بود تو ج ینسبت به سرما هم ب یکه حت دیشد فهم یاز حالتش م گرچه

 ..افتاده بود اطیب زالل حوض ِ وسط حماه به درون ا یهم روشن نبود..امشب اسمون صاف بود و رخ مهتاب یچراغ چیه

 

 ..سرم ِ و نه لباس گرم ی..اصال حواسم نبود که نه روسررونیرختخوابا برداشتم و اروم از در رفتم ب ینفره از رو کی یپتو هی

 ..داده بود..اروم رفتم طرفش هیتک اطیراستش و به درخت پرتقال ِ تو ح ی..متوجه من نشد..شونه ستادمیبالکن ا تو

 

 ..حرکت موند یزد..پتو رو انداختم رو شونه هاش..ب یتو باغچه ضربه م ینوک کفش به سنگا با

 نیدارن ا یهوا..چه حرارت نیا یتو ایسرد من نشست..خدا یدستا یگرمش رو یکه دستا نییپا ارمشیرو پتو بود و خواستم ب دستم

 ..شد یدستا..باورم نم

 

 ..نگفت یزیطرفم..نگاهم کرد و چ برگشت

 ..ریشب بخ -

 ..شونه هاش نگه داشته بود ی..حضورشو پشت سرم حس کردم..برگشتم..پتو رو، روستادمیبرگردم که صدام زد..ا خواستم

 ..هوا؟ نیا ی..اونم تورون؟یب یسر و وضع اومد نیچرا با ا --

 

 ..بهش بفهمونه..به پتو اشاره کردم مویبود که دلخور یجور لحنم

 ..اومدم یکه واسه چ یدید -

 ..پس برات مهمم؟--

 

 ..یتیعصبان چیصداش..اروم بود..بدون ه یبود ول کیتعجب نگاش کردم..تار با

 ..؟یپرس یم نویچرا ا -

 ..فقط خواستم جوابتو بدونم --

 

 خیمعلومه جلوش  سادمینازک وا شرتیت هیکه با  دید ینذاشتم بفهمه..گرچه خودش داشت م یول دمیلرز یبه خودم م نکهیشده بود..با ا سردم

 ..کنم یم
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 ..نگاش کنم یشدم..فاصله مون انقدر کم بود که بتونم به راحت رهیچشماش خ تو

 ..ریمکث کوتاه...............شب بخ هینبودم.............و با  نجای..من االن ایاگه..اگه برام مهم نبود -

 

 

که حرارت و  یداد..اغوش یمحکم و گرمش جا یبازوها ونیم رو مزده  خیبهش کردم و لرزون خواستم برم تو که از پشت سر .. تن  پشتمو

 ..ارامشش عالوه بر تن، قلبمم گرم کرد

چپم کنار زد و صورت ملتهبش رو به  یشونه  یبلندم رو از رو یوجود ولم نکرد..موها نیجلو رو شونه هام..با ا دیشونه ش کش یرو از رو پتو

 ..گردنم چسبوند

 

 ..خوام برم تو یلم کن م..و؟یکن یچکار م یدار -

 ..نجایداشت گفت: نه..فقط هم یکه برام تازگ یلحن با

 ..دهنم رو قورت دادم اب

 ..خوام برم تو اتاق ی..مشهینم --

 

رو از جانب معشوقت حس  ییسرد گرما یداره درست وسط هوا یسوخت..چه ل*ذ*ت* یهمه گرما داشت م نی..تنم از ادیرو بوس گردنم

 ..هم نتونه ل*ذ*ت اون گرما رو بهت بده شیو ات زمیاز ه یکوه یکه حت یکن

 

 ..چرا بمونم؟-

 ..زد یم شیداغش گردنمو ات یبو کرد..نفسا موهامو

 ..نبودم نجایدختر سرکش و مغرور.. برام مهم نبود ..منم االن ا نیچون اگه ا --

 

 .. به گوشامم شک داشتم ی..حت دمیکه شن یزیچ

 ..بگو گهیبار د هی!..؟یچ -

 

وجودم سست بشه که فقط خداروشکر کردم  یگوشم نشوند که کم مونده بود همه  یالله  ریز یطوالن یداد و بوسه  رونیو آه مانند ب نفسش

 ..جانیهمه ه نیداد ..نفسام..نامنظم بود..از ا یاجازه رو بهم نم نیدم اروم نداشتم..ا هیآرشام سفت نگهم داشت..تو بغلش 

 ..یوحش یرو دوبار تکرار کنم ..گربه  یعادت ندارم جمله ا --
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 ..خمارش زل زدم یبرگشتم و تو چشما طنتیش با

 ..قبول دارم..پس حاال بگو ی)و( هم بهش اضافه کن هی..یهمون جمله رو تکرار کن یمنم نگفتم کپ -

 

صورتم کرد  کینزد یرتشو به ارومپهنش بود و دستاش دور کمرم حلقه شده بود..صو یها نهینشست رو لباش..دستام رو س یکمرنگ لبخند

 .........که

 

تا خواستم سرمو بچرخونم ارشام دستمو گرفت و هر دو بدو  یشد ول دهیو عمومحمد روشن شد..نگاه هر دومون به اونطرف کش یب یاتاق ب برق

 ..سمت بالکن و بعدشم تو اتاق خودمون میرفت

 

 ..نگاش کردم..همون لبخند رو لباش بود..با خنده میزد یم گرفته بود..هردو نفس نفس م خنده

 ..انگارعمومحمد فکر کرده دزد اومده -

 ..نهیما رو بب تیاون وضع ی..در هر صورت درست نبود تودیشا --

 

 ..اورد یو در م راهنشیتشک نشستم اونم داشت پ ینگفتم..رو یزیو چ دمیخند

 ..سوال بپرسم؟ هی -

 ..کنارم..منتظر چشم به لبام دوخت نشست

 ..فقط به خاطر فرهاد بود؟ یازم دلخور بود نکهیمدتت و ..ا نیرفتار ا -

 ..تو هم دیکش اخماشو

 ..میحرفشو نزن گهیبهتره د --

 

 ..که هست بدونم یهر چ لشویخوام دل یکنم..م ینه خواهش م -

که  یتیمیشما بودم..مخصوصا صم یدوشاهد رفتار هر  یلب باز کرد و گفت:اون روز موقع خداحافظ نکهیکرد..چند لحظه سکوت تا ا نگام

خواستم  ی..تا مختیو......در کل فکر و ذهنمو بهم ر دیکه در گذشته با هم داشت یگفت و از خاطرات یراه فرهاد مرتب از تو م یبود..تو نتونیب

شناسه  یم یه اسم دالرام رو حتب یبره که دختر ادشیدونستم چکارش کنم تا  یاومد و..اگه به خاطر تو نبود م یم ادمیحرفاش  ماروم باش

 ..چه برسه بخواد به خاطراته با تو بودن فکرکنه

 

 .........انگار اون یبه من فکر کنه ول گهید دیبهش گفتم که نبا یکردم..حت یمن باهاش خواهرانه خداحافظ یول -
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 ..دونم یهمه شو م گهید --

 

 ..زدم لبخند

 ..؟یشد که اروم شد یاونوقت چ --

 ..مهندس؟ یشد؟..سوال من جواب نداشت آقا یشد..ابرومو انداختم باال و با لبخند گفتم: چ رهیو فقط تو چشمام خ نگفت یزیچ

به شونه ش دادم  هیوبه طرفش رفتم..تک دمیکه نشسته بود رو لباش سرشو کج کرد و نگاهشو ازم گرفت..خودمو رو تشک کش یلبخند کمرنگ با

 ..خوابه هیشد؟..انگار که تمومش  ینجوریشد که ا یشش نجوا کردم: چگو ریز یاروم و خواستن یو با لحن

 

 ..به سرم چسبوند سرشو

 ..خوابه هی دمیشا --

 ..نشم داریوقت ب چیاگرم باشه خدا کنه ه -

 ..کار..خواست تو صورتم نگاه کنه دیسرشو کش آهسته

 .. تونه شروعش باشه یتنها م نمیا ینیب یمکابوس  یخواب ِ اروم دار هی یبه جا دی..شا؟یبش دایب یخوا یچرا نم --

 

 ..نگاهش کردم ینگران با

 ..!؟یگیکه نم ی!..جد؟یچ یعنی -

 ..رفت نیتو وجودم بود از ب ینگران یهمون لبخند هر چ دنیکه تنها مختص به خودش بود صورتشو برگردوند..با د یلبخند با

 

 ..کمرنگ تر شد ی..لبخند کمرنگش به ارومدمیسر انگشت به لباش دست کش با

 .................دمیبردم باال..سمت چشماش..بستشون..نوازشگرانه به چشماش دست کش ی!.........دستمو به اروم؟یخند یوقت نم چیچرا ه -

 ...............!از غم نشسته؟ یاز غرور کوه ی بلند ِواریچشما، پشت د نیا یکنم تو یچرا حس م-

 

 یخوب م یلیخ کیتار مهین یاون فضا یتو یول یدونستم ازچ ی..نمدیدرخش ی..چشماشو باز کرد..نگاهش منییدستمو گرفت..اوردش پا مچ

 ..تونستم متوجه برق اون چشما بشم

 

 ..افتاد؟ یچه اتفاق یداد یفرار یکه منو از اون مهمون یشد؟..شب یاون شب چ -

 ..؟یبدون زویهمه چ یخوایم --

http://iran-paper.ir/


 

iran-paper.ir 

برام  زویاصرار نکردم تا خودت به وقتش همه چ یبزن یحرف یخوا ینم دمید یوقت یول یبه اون شب بکن اشاره هی یوقته منتظرم حت یلیخ -

 ..یبگ

 

 

ش و دست راست آرشام  نهیو منم تو بغلش بودم..دستمو گذاشتم رو س میدی..هر دو کنار هم دراز کشدیگرفت و به سمت خودش کش دستمو

 ..دور شونه م حلقه شد

 

زدن  الیوحشت زده از و شیپ قهیو ارسالن چند دق انیشا دمیو از دلربا شن نییتو رو با بچه ها فرستادم رفتم پا نکهیاون شب بعد از ا --

تونه  یم وانیخودمو دارم..به کمک اونا ک یمنم ادما انیشا یادما نیگرفته..بهت گفته بودم ب شیات الیبهشون خبر دادن که و دمی..فهمرونیب

از حال  یهوشیب یمن با دارو یافراد هم به کمک ادما ی هینبودن بق الیو یتو انی..ارسالن و شاشنیتحت نظر ما هک م نایبشه..دورب الیوارد و

که  یفرد متخصص و مطمئن تونست مدارک و از تو گاوصندوق هیبه کمک  وانیرفت ..ک شیگفت حساب شده پ شهیم بایرفته بودن..نقشه تقر

 ..نابود کردم دی..اون مدارک و همون موقع که به دستم رسارهیبه دست بکرده بود  شیمخف نی زم ِریز انیشا

که گاوصندوق  یشد مخصوصا همون اتاق مخصوص لینمونه..همه ش به خاکستر تبد یکشن تا اثر یم شیرو به ات الیاز اتمام کار بچه ها و بعد

 ..نبود نطوریدر اصل ا یرفته ول نیاز ب یسوز شیکرد مدارک تو ات یفکر م انینموند..شا یباق یرد چیه گهیدرش قرار داشت..د

 ..راحت اونو لو بدم یلیتونستم خ یرو در دست داشتم که م یاز من داشت اسناد انیکه شا یعالوه بر مدارک من

 

 ..!!؟؟یو لو داد انیشا -

 ............. که یکمه..کس یادم نیاعدام هم واسه همچ یحکمش اعدامه ول سیدست پل افتهیفوقش ب انینه..شا --

 

 ..کرد و ادامه نداد سکوت

 ..؟یکه چ یکس -

به دست  دیبا انیبزنن..شا یهستند که به خاطر انتقام گرفتن از اون حاضرن دست به هرکار یادیز یشده..ادما نیمن عج یاون با گذشته  --

 ..به دست خودش قصاص بشه دی..اون باستین یمن براش کاف دیاز د رهیگ یکه قانون براش در نظر م یقصاص یعدالت قصاص بشه ول

 

 ..نهیو..پر از ک یجد یلی..خیزن یدر موردش حرف م یجور هیکنم  یحس م -

 ..یبر یراز م نیبه ا یو از اول برات بگم..به وقتش تو هم پ زیهمه چ دیبا یبدون ی..اگه بخواستیاالن فرصتش ن --

 

 ..االن دنبالمونن؟ -
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گرده تا بتونه مطمئن  یدنبالم م نیهم یکار من باشه..برا یسوز شیشک برده که اون ات یدادم..و از طرف یمن تو رو فرار دهیفهم انیشا--

 یکردن ما زهرشون رو م دایهستند..به محض پ یاونها االن مثل مار زخم یهم راسخ تر ِ ..هر دو انیکردن من از شا دایپ یبشه..ارسالن برا

 ..متو نگران نباش منم کارمو بلد یول زنیر

 

 ..!؟یکردن چ دامونیاگه پ یول -

از  انیچون شا ستین ینگران ی..جادهیفروش کارخونه و سهام وشرکت رو انجام م یکه اون کارا یدیسع ی،آقا لمیکارا رو سپردم دست وک --

 یخانوادگ لیاون وکشناسه چون  یکس نم چیرو ه یدوم یبه ظاهر ول یکیدارم.. لیتا وک 2 قتیاطالعه..من در حق یب یشخص نیوجود چن

 ..ماست

ادم گذاشته  الیو یجلو انی..ظاهرا شادهیتموم گزارشات رو مو به مو بهم م یشکوه یندارم ول یکار الی..با ورهیم شیکارا حساب شده پ ی همه

 ..خوام چکار کنم یخبر نداره که من م ی..ولنطوریشرکت هم هم ی..جلودنیم کیساعت کش 24که 

 

 ..!؟یچاقو خورد یواسه چ..یبود یاون شب زخم -

داد  ینشون نم نویظاهرم ا یکنن..اون شب من مست نبودم ول یخورن و مست م یهمون شب بهت گفتم که بعد از شام همه تا خرخره م --

با مشت باهاش نداشتم فقط  یدونستم مسته کار یمتوجه ما نبود م یکس میبود اطیح یداد ..تو ریخورده بود بهم گ یاز همونا که حساب یکی

 یچاقو رو، رو یلبه  یزیکه برگشتم ت نیهم دمیقدماشو از پشت سر شن یرفتم تو ساختمون که صدا یافتاد ..داشتم م مزدم تو صورتش اون

مطمئن بشم  نکهی..اون شب واسه انیافتاد رو زم هوشیتا خواست بزنه تو پهلوم دستشو گرفتم و زدم تو گردنش اونم ب یبازوم حس کردم ول

 هیبا  یداشت..نصف روز بند اومده بود ول یزیراه بود دستمم خون ر یکل نجامیخب تا ا یخارج از شهر ول تمظهر رف یکایتا نز ستنین دنبالم

بردم به جز  نیشده..فرداش هم مدارک و از ب یبهم خبر داد که چ وانیراه ک نیب یکرد..بعدم که اومدم خونه ول یزیباز خونر کیکوچ یضربه 

 ..شد یمربوط م انیه شاکه ب یمدارک

 

 ..بودن؟ ی..اونا چ؟یکرد چ یم دایکه به تو ربط پ یمدارک -

 ..گمیبهت م زوی..گفتم به وقتش همه چیپرس یاز حد سوال م ادیز گهیو گفت: د مینیسر انگشت زد نوک ب با

 

 ..دمیکش ازهیو در همون حال خم دمیخند

 ..اد؟یخوابت م --

 ..یلیخ -

 ..پس بخواب --

 

 ..آرشام یموهام و سرمو نوازش کرد..لبخند رو لبام بود..و ذهنم پر بود از حرفا یشتاشو برد ال به الانگ و
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 ..نشسته بود تو دلم یترس خاص هیکرده بود  فیرو برام تعر هیقض یوقت از

 ..ندهیبودم..نگران ِ آ نگران

 ..دیکش یما رو م یکه انتظار هر دو یمبهم ی ندهیآ

 

****************************** 

 ..ظهر هم برنگشت خونه دل تو دلم نبود یتو..حت ادیو آرشام م شهیباز م یک نمیشده بود ..تو بالکن نشسته بودم و چشمم به در بود تا بب عصر

 

 ..یخور یتو سرما م ایدخترم پاشو ب _ یب یب

 ..شهیراحت نم المیخ ادیمنتظر آرشامم تا ن یب ینه ب -

چشمت به ساعت که  هیچشمت به در بود و  هیتو هُول و واَل و  یافتاد یتو ه رونیدر رفت ب نیپسر از ا نیر..هر بار اکه نشد کا نیدخترم ا --

 ..تو دخترم ایب یشیم ضیمر رهیم یدم غروبه مادر هوا رو به خنک ینخورد یگرده..ناهارم که درست و حساب یبر م یک ینیبب

 

 ..توجه نداشتم..دست خودم نبود نگران بودم یب یب یدوم از حرفاک چیدادم..به ه یدستامو تو هم فشار م کف

 ..نداره؟ یهمه استرس تموم نیا چرا

 

 ..و سالمه حیاز شوهرت..خداروشکر که صح نمیدخترم ا ایب _ یب یب

افتاد اخماش جمع  شونمیپر یحرکتم مات همونجا موند..نگاش که به چهره  نی..آرشام با ادمیترقه تو جام پر نیارشام تو درگاهه در ع دنید با

 ..شد..اروم درو بست و اومد سمتم

 

 ..!شده؟ یزیچ _آرشام

 ..دل ِ عاشق..پروردگارا حکمتت رو شکر نیانداختم که با لبخند سرشو تکون داد و رفت تو : امان از ا یب یبه ب ینگاه مین

 

خودمو پرت کردم تو بغلش..با  دمیبود .. تا بهش رس ستادهیا حرکت یب اطیکه رفت تو بدو رفتم سمت آرشام و اونم هاج و واج کف ح نیهم

 ..دمیهام کش هیتنش و به ر یتموم وجود بو

 

 ..لحظه که گذشت سرمو بلند کردم و نگاهمو دوختم تو چشماش چند

 ..که در خودم سراغ داشتم نگاهش کردم یمتعجب محو چشمام شد..به روش لبخند زدم..با تموم عشق یبا نگاه آرشام
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 ..!تو امروز چت شده؟ _آرشام

 ..شد یبغض رگبار جمالت رو زبونم جار با

 هیکه شده  ستمیبرات مهم ن ی..چرا من ذره ا؟یستی..چرا به فکر من نره؟یدل من هزار راه م یگیخونه؟..نم ی..چرا ظهر برنگشت؟یکجا بود -

 .....حالت خوبه؟ یبگ یخبر بهم بد

 

 ..تونست منو از خودش جدا کنه یخواستم نم یدادم که اگه م یفشارش مبه خودم  یمحکم بغلش کردم جور وباز

 ..برو حاضر شو --

 

 ..رو لباش داشت ویشگیتعجب سرمو بلند کردم..همون لبخند هم با

 ..........صبر کن یمنتظرتم....راست نجای..من همگهیدختر برو د یپس چرا معطل --

 

اومده تو  یوقت دمیشده بودم که اصال ند ریجوگ دنشیبا د یبزرگ گذاشته بود اونجا..به قدر بایتقر یبسته  هیجدا شد و رفت کنار حوض.. ازم

 ..دستش بوده یزیچ هی

 

 ..سمتم و بسته رو داد دستم اومد

 ..!ه؟یچ نیا -

 .. برو حاضر شو --

 ..به داخل خونه اشاره کرد و

 

منو  یبا ژست خاص نهیبود و دست به س ستادهینگاهش کردم..کنار حوض ا در قبل از وارد شدنم برگشتم و یلبخند رفتم سمت خونه و جلو با

 .. کرد ینگاه م

 ..اومد یتنش بود که فوق العاده بهش م یبه رنگ مشک یکیمردونه و ش یپالتو

************************* 

 ..ینفت یبو آ دیست کامل به رنگ سف هی..کفش..مانتو..شال ..شلوار..کال فیبود..ک زیبسته همه چ یتو

 ..ش حرف نداشت قهیاسپرت بود..سل ییجورا هیکه  ینفت یو آب یاز مشک یبیو کفش هم ترک ینفت یآب شال

 ..!بشه؟ ی..اصال قراره چمیدونستم قراره کجا بر یسه تنم کردم..نم بشمار
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 ..بودم که کنارش باشم نیتاب ا یب فقط

 ..خواست باشه یهر کجا که م حاال

************************ 

 ..میشد ادهیبلند..هر دو پ یلیخ یصخره  هیپشت  قایو کنار ساحل نگه داشت..دق نیماش آرشام

 ..که سد راهشون شده بود یوبزرگ کیکوچ یبا صخره ها ایبرخورد امواج در یپامون..صدا ریساحل ز ی..شن وماسه هاایدر یصدا

 ..که درحال غروب کردن بود یدیخورش و

همه  نیا نیب نکهیازت ممنونم..از ا یمنو به عشقم رسوند نکهیهمه نعمت و برکتت رو شکر..از ا نیخلقتت رو شکر..ا ای..خداباستیز زیچ همه

 ..شکرت ایتونم بگم..خدا یفقط م یمشکالت ما رو کنار هم نگه داشت

 

 ..میبود ستادهیبه غروب افتاب، کنارهم ا قیعم یو با نگاه ایدو رو به در هر

 ..؟یدار یاالن چه حسخوام بدونم  یم --

نگاهش فقط به  یبود ول ستادهیا ای..و ارشام رو به درافتهیکرده بود..کم مونده بود شال از سرم ب دنیشروع به وز یدیکردم..باد نسبتا شد نگاهش

 ..من بود

 ..به درونم نفوذ کنه شیاز پ شیتونه ب یم اهشیس یلحظه ..چشما نیا یکردم االن..تو یم حس

 ..شهی..مثل همنافذ

 

 ..آرشام رو ابرام به خدا ی..وااستیرو هیانگار که خوابم..مثل  -

نگاه مجذوب کننده ش  جانیکردم..با لبخند و پر از ه یخوب حس م یلینگاهش و خ ینینگاه کردم..سنگ ایبا ذوق دستامو زدم به هم وبه در و

 ..با همون لبخند چشم ازم گرفت دیخودش د یروکردم و تا نگاه خندونم و  ریبه من دوخته شده بود غافلگ قایرو که عم

 

همون  میپر و بال بد هیاز بق شیکه تو ذهنمون ب یبه هر چ میکه فکر کن زیمونه..به هر چ یخواب م هیما ادما مثل  یگفتم زندگ یم شهیهم --

 ..سرنوشتمون رو عوض کنه یتونه روز یاتفاق م

 

 ..تر شدم..درست شونه به شونه ش کینزد بهش

 ..!؟یکرد یروزا هم فکر م نیگفتم: پس به ا طنتیش با

 ..رمیازش بگ قیبود تا جوابم رو دق یهمون نگاه برام کاف ینگفت ول یچیکرد..ه نگام

 ..پررنگ تر شد لبخندم
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 ..وقتش باشه گهیبپرسم؟!..فکر کنم االن د یزیچ هی -

 ..تکون داد سر

 ..نگاه کردم ایدر به

 

 دهیبه شدت اخماتو کش ینتونستم..اون روز سر عقد خواستم بگم ول یعنینشد.. یکردم ول یزودتر مطرحش م دی..بایدون یچطور بگم..آخه م -

 ..نشده بهت بگم ریگرفتم تا د میتونم باهات حرف بزنم تصم یتا بتونم حرف دلمو بزنم..اما حاال که م یکرد ینگامم نم یتو هم و حت یبود

 

 ..امل برگشت طرفم و منتظر بهم چشم دوخت تا حرفمو بزنمجستجوگرانه درون چشمانم، ک ینگاه با

 ..شدم رهیخ اینگاهش کردم و دوباره به در یکم

 ..!کردم؟ یمن قبول م دیخبر بودم..مگه نبا یب زیکه من از همه چ یتا سکه است؟!..در صورت 1000 هیچرا سرعقد عاقد گفت مهر -

 ..ده؟کر ریموضوع انقدر برات مهمه که ذهنتو درگ نیا --

 

 ..برگشتم و نگاهش کردم یجد

 ..متنفر بودم و هستم نیسنگ ی هیاز مهر شهیباشه..هم ادیز نقدریخواستم مهرم ا یمعلومه که مهمه..من نم -

 ..جوابمو داد خونسرد

 ..ستین نیمن سنگ یتا سکه برا 1000 --

 ..باشه نقدریخوام ا ینبود..خودم نم نیمنظورمن ا -

 ..!؟یپس چ --

 ..خوام یرو نم هیمقدار مهر نیکه ا گمیو رسما م امیو بهش بگو من م یحاج آقا مهدو نینشده زنگ بزن به ا ریتا د -

 

 ..اگه اسم من دالرام ِ که بلد بودم سرکوبش کنم ی..ولدمیهمون غرور رو تو چشماش د باز

 ..دمیتوش نم یریی..تغهیکیمن حرف و عملم  --

 ..!خوام..اصال چرا هزار تا؟ یرو نمهمه  نیا گمیمهر حق منه منم م یول -

 ..نداشت یخاص لیبود..دل نیهم دیکه به ذهنم رس یزیچ نیمنم اول دیحاج آقا ازم پرس یوقت --

 ..خوام یرو نم هیمهر نیمن ا -
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 نیدر به شکستن اقا نیامواج سهمگ یحکم فرما بود و تنها صدا نمونیشدم..چند لحظه سکوت ب رهیخ ایبا اخم صورتمو برگردوندم و به در و

 ..سکوت بودند

 

 ...........یکامال جد یبا لحن نهیش رو باهام کمتر کرد..دست به س فاصله

 ..مخالف باشه نیسنگ ی هیبشه که با مهر دایپ یدوره دختر نی..فکر نکنم تو اه؟یحرف حسابت چ --

 

 ............نگاهش کنم نکهیا بدون

مطمئن باش  یکرد ی..اگه اون روز باهام خوب برخورد مزارمیب نیسنگ ی هیکه از مهر گمیودمو دارم مندارم..من خ یکار گهید یمن با دخترا -

 ..خواستم ناراحتشون کنم یو عمومحمد سکوت کردم چون نم یب یبه خاطر ب یاز طرف یگرفتم..ول یجلوشو م

 ..!چرا ناراحت؟ --

 

 ..زدم پوزخند

 ..یکن یبه پا م یقشقرق هیچون حتم داشتم تا موضوع رو بکشم وسط تو  -

 ..کرد یبه پا م ییچشما تو دلم غوغا یاهیس نی..ادیدرخش ی..نتونستم چشممو از روش بردارم..نگاهش مستادیروم ا روبه

 

 ..کرده درسته؟ دایو حساب شده شناخت پ قیهمه دق نیمن ا یخوشحال باشم که همسرم رو دیفکر کنم االن با --

 ..کامال حس کردم نویغرور..ا یون ذره اخاص بود..بد ییجورا هی لحنش

 

 ..داد یادامه م نجوریرفت هم یخودمو گرفتم..اونم که از رو نم یجلو یلبخند بزنم ول خواستم

 ..؟یشیم یراض ینجوریخودت؟..ا یرو بذارم به عهده  هیمهر نییتع نباریا میعقد کن میطالقت بدم باز بر یخوا یم --

 

 ..خنده ریمبادا بزنم ز از تو چشماش گرفتم که نگاهمو

 ..سکوت عالمت رضاست؟ --

 ..کرد یهمون لبخند کمرنگ رو لباش بود..داشت منو وادار م فقط

 ..زنگ بزنم حاج آقا؟ --

 ..کردم نگاهش
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 ..تو سند ازدواج هیمهر رییواسه تغ --

 

 دیلبخندش پررنگتر بشه که به لباش دست کش بود کیخندونم نزد یچهره  دنیو ناخداگاه لبخند زدم..و با د ارمینتونستم طاقت ب گهید

 ..دمیخند یداد و من بلند بلند م یوسرشو چرخوند ..سرشو تکون م

 ..کشه یاز چند لحظه لباشو به هم فشرد و نگام کرد..چشماش اخر منو م بعد

 

 ..!باشم؟ دیندارم..فردا اول وقت ..خودمم حتما با یباشه من حرف -

بار رو  هی نیمجبورم هم یکن یهمه اصرار م نیحاال که ا یول رونیب یایاز خونه ب دینبا ادیخودت باشه..ز یامضا دیمطمئنا با یدونم ول ینم--

 ..امیکوتاه ب

 

 ..لبخند نگاش کردم با

 ..کنم یرو که الزم باشه امضا م یعمومحمد..هر چ یخونه  ادیخب بگو حاج آقا ب -

 ..باشه؟ یت چ هیمهر یخوا یم ی..خب حاال نگفتشهیم یچ نمی..تا ببذارمیم ونیموضوع رو باهاش درم--

 ..نگاه کردم ایانداختم و بعد هم به در ریکمرنگ شد..سرمو ز لبخندم

حساب کرد..چون  اتیکه نشه روش به عنوان ماد یزیچ -..؟یخوا یم یبگو چ قایدالرام دق --..یچیبه ظاهره -!!..؟؟یچیه --..یچیه -

کنم....با  نیپول رو تضم میخوام واسه خوشبخت یبودم..نم ییها یزندگ نیبه دست اورد..چون شاهد چن هشیرو با پول نم یمطمئنم خوشبخت

به من نگاه کن..اروم سرمو  --..نهیکرد..مهر من هم نیمستحکم رو تضم یزندگ هی شهیم« عشق » و از همه مهمتر....با  یمحبت..گذشت..وفادار

دلم بود..عقلم بهش  یمن از رو ی..به دنبال صداقت تک تک حرفام..حرفا دیچرخ یچشمام م یشدم..نگاهش تو رهیچرخوندم و تو چشماش خ

 یزندگ نیتو..دالرام تو از من..از ا --!..با تعجب نگاش کردم..بازوهامو گرفت..؟یهست یتو ک --داشته باشم؟.. دیزده بود ..پس چرا ترد دییمهر تا

امواج  نی..فاصله مون رو پر کردم..با عشق نگاهش کردم..نگاه آرشام بر خالف ا؟یخوا یم یکردم چ اهشیخودم س یکه خودم با دستا

 یاهسته تر از من جوابم رو داد: کدوم مهر؟!..دستامو گذاشتم رو قفسه  دیشا ییگفتم: مهرمو.......با صدا واراروم بود..اروم ِ اروم..زمزمه  نیسهمگ

تپش ها  نیلباس..ا یاز رو یکردم..حت یپوست دستم حس م ریو با تمام وجود ز یاحتبلند و محکمش رو به ر یکه تپش ها یمرد یها نهیس

خودت به زبون  یکه االن..جلو یکه نگاهمون در هم گره خورده بود نجواکنان گفتم: همون مهر یالشده بود..در ح نیبا ضربان تند قلبم عج

 نیاز ب مونیو درخشش رو تو زندگ یقلم نتونه معن یاهیکه س یا هیمهرکه با دل بسته بشه.. یا هی..مهرنهیمن هم یقیحق ی هیاوردم..مهر

که  یزد..برق یشد..نگاهش برق م یم نییباال و پا یش با چه شتاب نهیس ی..قفسه شهیهم یا..اونم برکباریکه گفتم.. هیمن همون ی هیببره..مهر

 یبود..صدا شیپهن و عضالن یها نهیس ی..به خودم اومدم..سرم رومنیب یآرشام م یباره که دارم تو چشما نیاول یحاضر بودم قسم بخورم برا

گوشم به  ری..زمیرو نداشت یگریکدوم قصد جدا شدن از د چیگرفته بود و ه وششکه حسش کرده بودم..تنگ منو تو اغ یقلبش..به همون واضح

شک نکن  یوهست یبود یافتنیبرام خاص و دست ن کهنی..به ایخوا یم یدونم ازم چ یمنه..م شیت پ هیشکل ممکن زمزمه کرد: مهر نیباتریز

زمزمه کردنش رو هم در توان  یبخوام بگم..حت نکهی..سخته..اباشاسمت ِ شک نداشته  یاز نظر من ذاتت به اروم نکهیچون باورت دارم..به ا

رو درمورد من  زیهمه چ دیتو با یاز هر اتفاق..قبل زیقبل از هر چ ی..ولیتو ارومم کن نکهیدارم که اروم بشم..ا اجیاحت دی..شانمیب یخودم نم

ت  هیبازهم مهر نکهی..ایریدرست رو بگ میکه تصم دمیبه تو م وتموم حرفام حق ر دنیشده..بعد از شن رمیبانگیکه گر یمبهم ی..گذشته یبدون
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..............محکمتر منو به خودش فشرد و با آه دالرام..و بعد از اون.. یحرفامو بشنو دی..تو با؟یمون یسر حرفت م نکهی..ا؟یکن یرو از من طلب م

اومدم..مات و مبهوت  رونیاز تو بغلش ب ی..به نرمدمیبهت قول م نوی..اشهیهمون م یکه بخوا یداد گفت: هر چ رونیش ب نهیکه از س یقیعم

 نیبه من بود..و حاال..ا« عشق آرشام » ؟!..مهرم به االن ِ ما داره یارشام چه ربط ی!..گذشته گه؟یداره م ی..آرشام چارمینگاهش کردم..سر در نم

 یقرار داشت..درسکوت هر دو قدم بر م ایکه با فاصله از در یگلحرکت کرد..جن ایاونه؟!..دستمو گرفت.. مخالف در یگذشته  یمهر در گرو

در اورد و  بشیرو از تو ج یکیکوچ یراغ قوه و منگم............چ جیگ یمن..حساب یدونم ول ی..آرشام رو نممیبود یفکر هی..هرکدوم تو میداشت

که از ظاهرش  دمید ی یچوب یکلبه  یکردم خودمو رو به رو لند..سرمو که بستادیشده بود..دستم تو دستش بود..ا کیتار گهیروشن کرد..هوا د

داد  یحال وهواش نشون نم نکهیا شده بود و هم دهیهم چ یرو زمیاز ه یواریکنه..چون هم کنار کلبه د یم ینفر توش زندگ هیمشخص بود 

 کیخورد..در رو باز کرد ..داخلش تار یتا پله م ود شی..دنبالش رفتم..کلبه تا در وروددی..دستمو کشومدهیسراغش ن یسالهاست رها شده و کس

ذاشته بود که با همون که ازش تو صورتم افتاد..آرشام دستمو ول کرد..دور تا دور کلبه شمع گ یشدن فندک و بعد نور دهیکش یبود..صدا

 هیپنجره.. ریکلبه ز ینفره گوشه  کی یتخت نسبتا بزرگ ول هیو بزرگ روشن شد.. کیکوچ یکلبه از نور شمع ها یفندک روشنشون کرد..فضا

 یمایاپهو هیرنگ.. یشکالت ینفره  کی یپتو هیتخت و  یرو دیسف ی..ملحفه هادیبه رنگ سف ییکنارش که روش پر بود از شمع ها یچوب زیم

 یو چه از سبز ایدر واجکه از مناظر مختلف، چه غروب افتاب و چه از ام ییبایز یشده بود..تابلوها زونیاز سقف او وارید یبزرگ که گوشه 

 یلی!..خه؟یمال ک نجایا -خورد.. یبه چشم م نیزم یو هم رو وارید ی کلبه هم رو ِیجا ،یشده بودند تو جا میجنگل شمال ترس یدرختا

 یتخت چوب ی..به طرفش رفتم و آهسته رونمیکه کنار تخت بود نشست و به منم اشاره که رو تخت بش یچوب یصندل یه..روخوشگل

عمومحمد  یمدت که خونه  نیا --باحاله.. یلیکلبه..اونم وسط جنگل ..خ هی!..؟یجد -به اطرافش انداخت و زمزمه کرد: من.. ینشستم..نگاه

..آروم قدم برداشت و ستادی!..بلند شد ا؟یبه چ -واسه فکر کردن.. --!..نگام کرد..پوزخند زد وسرشو چرخوند..نجا؟یاچرا  -..نجایاومدم ا ینبودم م

 یپرده از راز دیگفتم چرا با یدارم..تا قبل از اون به خودم م دیترد زایچ یلیگفتن خ یبرا میعقد کرد ی..از وقتزیبه همه چ --..کنارپنجرهرفت 

که داشتم  یکردم از جنس سنگه..به سنگ بودن خودم به غرور و تکبر یفکر م یکه روز یقلبم باشه؟!..قلب یتو دیتنها بااون  یبردارم که جا

 یاز زندگ یاز حد..گناه..همه و همه شدن جزو شی..غرور بیوتباه یاهی..سی..افراط گردمیبال یگفتم..به خودم م یکردم..از غرورم م یم خارافت

!..نگاهشو از پنجره گرفت و به من نجا؟یا می!..اصال چرا اومد؟یگیم یدار ی!..آرشام چه؟یحرفا چ نیمنظورت از ا -ام..گناهکار به اسم آرش کی

 انیسر و کار ِ من با شا یدیدالرام؟..چرا ازم نپرس یدیوقت ازم نپرس چیچرا ه --..شهیتر از هم یتونستم بگم جد یم یبود..حت ی..جدختدو

که دارم  یمرد نیا یدیاز خودت نپرس کباری ی..دالرام چرا حته؟یمن از ارسالن به خاطر چ ی نهیبدم ک حیرات توضب ی..چرا ازم نخواسته؟یچ

..چرا ه؟یدور و اطرافش چ ی..کارش با ادماه؟ی..چکاره ست؟..چجور ادمه؟یکرده ک کیکه منو تو نقشه هاش شر یمرد نیکنم..ا یبراش کار م

..تو ه؟یپر از رمز و رازش چ ی..نقش ارسالن تو زندگاورد؟یبره که همون اول به زور منو از چنگش در ن یاونجور ازش حساب م انیمثل شا یادم

آرشام  یدیبار هم که شده از من نپرس کی یافتاده؟........................... و بلندتر ادامه داد: چرا برا یمرد سرسخت و مغرور چه اتفاقات نیا یگذشته 

 ی..چرا نخواست؟یت گذشت ندهیو آ یاز زندگ یحت زیگناهکار؟..چرا دالرام؟..چرا انقدر ساده از همه چ ای ی..پاک؟یهست یتو چجور ادم

تو  ی..من هنوز برا؟یدون یازش نم یچیکه ه یایدر ب یبه عقد مرد یو حاضر شد یها بست قتیتموم حق یچشمت و به رو چرا..؟یبفهم

بدون  ی..پس چطور حاضر شدبهیو غر بیتو عج یمن برا ی..رفتارایشناس ینم یز منو به درستتونم درک کنم که تو هنو یمبهمم دالرام..م

شد..با  یم یکه رفته،رفته داشت بارون ی!..چطــــــور؟!..جوابم بهش فقط سکوتم بود و نگاه؟یایکوتاه ب زیدر برابر همه چ یسوال و پرسش چیه

« چون تموم مدت عاشق آرشام بودم.. » جمله بود.. هی..جواب تموم سواالتش فقط دیلرز ی..قلبم با هر جمله ش مدمیکه از ارشام شن ییحرفا

چون عشق چشمامو بسته بود..من نخواستم که  نمیچون نخواستم که بب دمیکور ِ ..من ند شهیهم اشقکنه..ادم ع یعشق چشم ادم رو کور م

برات  زویهمه چ --..شهیشد..عشق عقل و منطق سرش نم یکه مانعم معشق بود  نیتونه گناهکار باشه چون هر بار ا یباور کنم آرشام م

 گهی..دیکه از گذشته م بدون یبار خواست نیاول یبرا شبید یول یاالن سکوت کرد ه..تا بیتونم ساکت باشم..تو االن زن من ینم گهی..دگمیم

 یدیفهم زویهمه چ یراز برداشته بشه..فقط وقت نیرده از اکه پ دهیاالن وقتشه..وقتش رس نکهیا یعنی نی..ا؟یبگذر یازش به سادگ یتون ینم

 یول رهیبگ میم تصم ندهیو آ یزندگ یکس اجازه ندادم برا چیبه االن به ه تااونم  میزندگ ی..من تومیچکار کن دیکه با یریگ یم میخودت تصم

و تا اخرش  ی..چه باهام بمونیبد رییتغ مویزندگ دمیاجازه م ..بهتدمیاجازه رو م نیکه همسرمه ا یدختر..به کس هیبار دارم به  نیاول یحاال برا
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زنم رها  یکه دارم دست و پا م یو منو تو باتالق یرسه..و چه ترکم کن یمخط به کجا  نیدونم ته ا یکه خودمم نم ی..درحالیکنارم باش

خوام از مرگ دور  یتونم..م ینم گهیحاال د یم..ولافتاد یوقت به دست و پا زدن نم چینداشتم ه یا زهیفراموش نکن اگه انگ نوی....و ایکن

کلبه  نیهم یامشب..تو نیدرون خودش بکشه و نابود کنه..هم منومرداب تا  کیکه سراسرش شده  یهدف دارم..زندگ میزندگ یباشم..چون برا

 میداشتم که سراسر زندگ نویا یآرزو شهیهم -«آرشام»کنم..  یسکوت نم گهیپس....منم د یکه بشنو ی..تو خودت خواستگمیبرات م زویهمه چ

کابوس بوده  هیکه تموم اون اتفاقاته بد  نمیبشم و بب داریب گرتلن هیخواب باشه..تا اون موقع بتونم با  هیبا تموم اتفاقات تلخ و شومش فقط وفقط 

 ستین یچون کس یبذار یدلت مرهم یزخمارو  یتون یتحملشون کرد..نم دیفرار کرد..با شهینم یزندگ یها تیاز واقع ینداشته..ول تیو واقع

نتونستم بسازم..خواستم که  یموندم و سوختم..ول من..یو....بساز یو بسوز یبمون دیکه مرهمه دلت باشه..همه رفتن و تنهات گذاشتن..با

 ریوقت امکان پذ چیه یزیچ نیهمچ یبرسونم که از اونجا پرت شدم..ول ییبجنگم..خواستم بر خالف رودخونه شنا کنم و خودمو به جا

 یگرفتم..همه  یاون حوادث و م یجلوگشتم و  یشد..با علم به تموم اتفاقات بر م یکاش م ی..ایزمان رو به عقب برگردون یبخوا نکهی..استین

 ری..تقدستیست من نمونه..انتخاب د یبرام نم یو بازگشت رمیفرو م ی..به خواب ابدایو  شمیم داریب یروز هی ایخواب.. هیکابوسه..  هیمن  یزندگ

زنه..انگار که  یگوشم زنگ م یداد..هنوزم اون صداها تو یهم عذابم م شیاور ادی یحت» گذاشتم.. ایدن نیکه پا به ا یرقم خورده..درست از وقت

نسب  ید تهراننسب..فرها یبزرگ و سرشناس ِ تهران یآرشام ..فرزند ارشد خانواده -«..چشمم در حال گذره یتموم اون اتفاقات هنوزم جلو

سرد و پر غرور..من تو  یبا نگاه یراز محبت و مهر ماد ی..عار بایز یمادرم، زن ایمستبد و مغرور..ودر یقدرتمند و موفق بود..مرد یپدرم تاجر

طر پول و و مادرم به خا یشغل تینبرده بودند.. پدرم بر حسب اجبار و موقع تیاز عشق و انسان ییکدوم بو چیرشد کردم که ه یخانواده ا

داشت که همراه  ساحلخواهر به اسم  هیکردند..مادرم هم  یم یخانواده ش خارج از کشور زندگ یثروت..پدرم تک فرزند بود و تموم اعضا

ن خواهر و برادر دوقلو..آرام و آرتام..از همو هیبعد از متولد شدن من مادرم باردار شد.. میسال و ن 3ساکن بودند.. شیشوهر و بچه هاش تو ک

کدوم از ما سه نفرتو دامن پرمهر مادر  چیکردم..در همه حال مراقبشون بودم..ه یم تیابتدا با همون سن کم نسبت بهشون احساس مسئول

ما روز به روز بزرگ تر  یکدوم از ما نشد..هر سه  چیه بیمادر نص ایاز جانب پدر و  یکرد و نگاهه گرم ی..پرستار از ما مراقبت ممیبزرگ نشد

آرامش  دماسمش به وجو ییبایکه به ز ی..فقط اونا رو داشتم..خواهر مهربونشتریمن در مقابل خواهر و برادرم ب تیو احساس مسئول میشد یم

ناخداگاه لبخند  شونیاداوریبا » تونست اتفاقاته اطرافش رو درک کنه.. یاز سنش م شتریب یبود و حت گوشیو باز طونی..و آرتام..ش دیبخش یم

 لبزنم و اسمشون و از ته د ادیکنه؟..چرا دوست دارم فر یم ینیتو گلوم سنگ یزیچ هیسوزه؟..چرا  یت رو لبام..چرا چشمام منشس یکمرنگ

 یسرد و مستبد یتو خانواده  نکهیسالم بود..شاد و سرحال..با ا 19 -«..سنگدل به ناحق ازم گرفت یکه....زمونه  یصدا بزنم؟..خواهرو برادر

و  ییاروپا یروح که تنها پول و سفرها یسرد و ب یمثل مادرم با نگاه اینخواستم که مثل پدرم خشک و مغرور باشم.. یبزرگ شده بودم ول

نخ  هیروز آرتام  هی ادمهیبا خودم لج کرده بودم.. دیداد..خواستم که مخالف اونها رفتار کنم..شا یم حیرو به فرزندانش ترج یانچنان یها یمهمان

وابسته شم  چیتمومش دروغ بود..دردامو که فراموش نکردم ه یول یکن یدرداتو فراموش م یبودم بکش دهی.از دوستام شن.دیتو دستم د گاریس

برعکس ارام که  ییجورا هینوجون شاداب و جذاب بود.. هی یسالش بود ول 15 نکهی..ارتام اومد کنارم نشست ..اخم کرده بود .. با اودمشده ب

با هم نداشتن ..زل زد تو  یشباهت یاز لحاظ ظاهر یارام و ارتام دوقلو بودن ول نکهیمهربون..با ا یبود و با دل درست مثل اسمش اروم و ساکت

..باتعجب بهش گفتم: ست؟یدونستم گفت: داداش آرشام چرا جون خودت و من و آرام واسه ت مهم ن یم دیکه ازش بع یچشمامو با لحن جد

 یعالقه ا چیو جوابمو داد: مامان و بابا ه نیی..با بغض سرش و انداخت پا؟یاریسم خودت و آرام و مچرا ا نمیب یبکشم ضررشو خودم م گاریس

تا االن من و آرام درمقابلشون  ینیب ی..اگه ممیندار گهیرو جز همد یروز شاهد بگو مگوهاشون هستم..ما سه نفر کس ربه هم ندارن..خودم ه

 شهی..هممیتو رو دار یول میموند بینص یاگه از داشتن مهر پدر و مادر ب میدون یکه م نهیره افقط به خاط میختیو تو خودمون ر میساکت بود

 ی..که وقتادمهی..نه داداش تمومش ستین میحال یزی..فکر نکن بچه م چمیاحساس کن یکمبود ی..نذاشتیکرد قبتو ازمون مرا یکنارمون بود

شده واسه  ضیمامان مر ستین یزیچ یگفت یتو بغلت و م یگرفت یقت و تو ما رو متو اتا میاومد یمامان م یغایشبا از ترس ج میبچه بود

که چرا اون دروغا رو  میدرک کن میکردند..و تونست یکه بابا و مامان با هم دعوا م میدیو فهم لشیدل میبزرگتر شد یوقت ی..ولزنهیم غیج نیهم

 ییحاال اگه خدا ی..ولمیحس نکن مونیود محبت پدر و مادر رو تو زندگکمب یکرد یسع شهیدونم هم ی..ممیتا ناراحت نش یگفت یبهمون م

سرشو گذاشت رو شونه م و  هی..وبا گرمیو از دست بد میکه دار یتنها کس میخوا ی..نممیشیممن و ارام هم نابود  افتهیبه خطر ب تینکرده سالمت

http://iran-paper.ir/


 

iran-paper.ir 

درد  هیتو قلبم حس کردم.. یناگهان ی..دردشهیم شتریب چشمامو بستم..سوزشش هر لحظه» نکن.. نکارویگفت: تو رو خدا با خودت ا

زد  ییآرتام حرفا-«..سخت یلیاز درد نشسته ..تحملش سخته..خ یکوه بقل نیا یم..مشتش کردم..تو نهیمبهم..دستمو ناخداگاه گذاشتم رو س

 ادمهینداشتم.. یارامش گهیآرام..د یتام و اشک ِ تو چشماشد..غم تو نگاهه آر یم شتریکه قلبممو به درد اورد..نفرتم از از اون دو نفر روز به روز ب

 یکنم به دور از قسم یگردم و با خودم لج م یکه به گذشته بر م یکشم..گاه یم گاریهنوزم س» پام له کردم.. ریو ز گاریاون نخ س یبا چه نفرت

وجود نداره که با  یآرتام گهیبرادرش..د یرهم زخماکه بشه م ستین یآرام گهیکنم..چون د یم نکارویکه به خاطر آرتام و آرام خوردم ا

 -«..کسم یکنم که تا چه حد تنها و ب یو آرام..االن کامال حس م تامنفره بود..من..آر 3من  یلبخند و مهمون لبام کنه..خانواده  طنتاشیش

تو رفاقت کم  یتنوع طلب ول یبود..پسرمن  یمیاز دوستان صم یکی انیشا یبا پدرم داشت..ارسالن برادرزاده  یکینزد یرابطه  انیشا

 یم دنمیتونست به د یکه م یباز شد..به هر بهانه ا ام یارسالن کم کم به خونه  یکردم..پا یفکر م نطوری..الاقل اون زمان من اذاشتینم

 یدرز نکنه..ول ییونه و جاخودمون بم نیخواستم مشکالتمون ب یبودم و دوست نداشتم دوستامو به خونمون دعوت کنم..م یاومد..پسر تودار

جر و بحث از اتاق پدر ومادرم نظرمو  یداروز که از دانشگاه برگشتم خونه ص هیحرفا بود و من دست کم گرفتمش.. نیارسالن زرنگ تر از ا

اورد  یرو م «الیل»و « زن دوم»که مادرم مرتب اسم  دمیمکالماتشون شن نیبود..ب زیهم دو چ لشیبار کنجکاو شدم و دل نیاول یجلب کرد..برا

 یبود قصد داشت از پدرم جدا بشه..اونم مخالفت دهیزد..اون روز متوجه شدم پدرم مجددا ازدواج کرده..مادرم حاال که فهم یو با خشونت حرف م

سه تا فرزندش که  توجه به یمرده بودن و اون تنها بود..ب شیپدرش..پدر و مادرش سالها پ یاز خودش نشون نداد..مادرم قهر کرد و رفت خونه 

اون لحظه رو فراموش  هنوزم» رفت.. رونیب الیشده بودند که چمدون به دست از در و رهیغم زده و اشک آلود به مادرشون خ یبا نگاه

م حال خود یداشتم ارومشون کنم ول یسع دنشونیکه با در اغوش کش ینگه داشتن مادر..من یآرتام برا یآرام و التماس ها یها هینکردم..گر

هم شده  بدترو حاال وضع  مینداشت یتا اون موقع اوضاع خوب«..بود یسخت ی..چه روزاختمیر یاز اونا نداشت..ناخواسته اشک م یدست کم

و  دیزنده ا ای دیو بگه مرد افتهیچشمش به ما ب نکهیگشت .. بدون ا یاز خونه بود و اخر شب خسته و گرفته بر م رونیشب ب مهیبود..پدرم تا ن

 زیچ مهروز ه هیدادم که باالخره  یم شیکردم و دلدار یکرد..بغلش م یم هیرفت تو اتاقش..آرام گر یم کراستینه  ای دیدار یمشکلاصال 

اگه از جانب  ینه که کس ای یدیشن نویدونم تا حاال ا یخبر بودم..نم یکه خودمم ازش ب یا ندهیدادم..از ا یم یواه دی..بهش امشهیدرست م

باشه..و  دهیاز جانبش د یمحبت نیشده کوچکتر یکنه که حت یم دایکشش پ یناخواسته به سمت شخص رهیقرار بگ یمهر یب خانواده ش مورد

از  نکهیارسالن رو خورده بود..با ا یو به ظاهر عاشقانه  یپوچ و تو خال یمن گول حرفا یمرحله قرار داشت..خواهرمهربون وساده  نیا توآرام 

..از دمید یرو تو رفتارش م یقرار یب یآرام ِ سابق نبود..نوع گهیوقت از خواهر و برادرم غافل نشدم..آرام د چیه یول بود ریهمه طرف ذهنم درگ

 یوقت یشده بود و گاه ریاومد..ساکت و گوشه گ ینم رونیزدم ب یرفت تو اتاقش و تا صداش نم یم یحرف چیگشت بدون ه یکه بر م درسهم

شب رفتم تواتاقش  هیشده بود.. هیقض نیآرتام هم متوجه ا یست..حت گهید یجا هیدونستم فکرش  یزد..م یلبخند م لیدل یخوند ب یکتاب م

و از عشقش به  سهینو یشروع کرد به حرف زدن..گفت که ارسالن براش نامه م دیهستم با من من و ترد یجد دید یتا باهاش حرف بزنم..وقت

دونه تا چه حد از  یدستامو مشت کردم..فقط خدا م»..دهیو ارسالن همونجا نامه رو بهش م ننیب یرو م گهی..هر روز بعد ازمدرسه همدگهیآرام م

راحت به اونها  یلیخودشون خ یتیمسئول یما نقش داشتند و پدر و مادرم با ب یزندگ ینابود یکه تو ییاون کسا مارسالن نفرت دارم..از تمو

 یه بودم..حاضرم قسم بخورم که اگه ارسالن همون موقع دم دستم بود گردنشو خرد مرفت شیتا مرز جنون پ-«..رو دادند یاجازه ا نیچن

بهش  یگفت عشق ارسالن و قبول داره..هرچ یگفت اونم ارسالن و دوست داره..م یکرد..م یم هی..گرم..سرش داد زددید تمویکردم..آرام عصبان

..گفت ستادیبشه قبول نکرد و محکم رو حرفش ا یونه صادقانه عاشق دخترکه بت ستین ینکن آرام..ارسالن اون کس نکارویا تیگفتم با زندگ

کنه چون منو  یموضوع بفهمه وگرنه مخالفت م نیاز ا یزیگفته که نذار آرشام چ ش..گفت ارسالن بهگمیم نویشدم دارم ا یرتیچون من غ

..رفتم سر افتهیشتم خواهر ِساده و زود باورم تو دامش بارسالن بودم و دوست ندا یها یمن با چشم خودم شاهد ه*و*س باز یقبول نداره..ول

 نطوریا یول شهینم دامیسمت خواهرت پ گهیگفت د امیکوتاه نم دید یوقت یول اوردیمشت و لگد..اونم کم نم ریخورد گرفتمش ز یوقتش و تا م

بهم گفت که  هیو گر تیبا عصبان شمویده بود..اومد پارسالن ش یکه هنوز باهاش رابطه داره..خام ِ حرفا دمیکردم د بیآرام و تعق ینشد و وقت

  ِالیخ یتونه خوشبختش کنه..بهش گفتم ب یکه م هیال ِ و همون دهیاون ارسالن کامال ا دیدخالت کنم..گفت از د شیحق ندارم تو زندگ

..اما قبول نکرد..بهش گفتم یک و مهربونارزش فکر کردن هم نداره چه برسه عشق ِ تو که انقدر پا یادم حت نیارسالن بشه و درسشو بخونه ا
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شرط که بهش  نی..قبول کرد..تنها به اسادمیسرش وا نمکه بز یدونست حرف یمنو هم قبول داشت..م ی..مردد بود..ول؟یاگه بهت ثابت کنم چ

 شیاز ات یکه انگار دارم تو کوره ا سراتا پامو گرفته بود دیشد یدادم..حرارت رونیب یقینفسمو با آه عم» .. ستین یثابت بشه ارسالن ادم درست

که هست  ینیشد هر لحظه حالم خراب تر از ا یکه وجودمو پر کرده بود باعث م یحال ناراحت نیو خشم و در ع تی..حس عصبانشمیذوب م

و جذاب..شک  بایر نسبتا زدخت هیکنه.. یم یبا ما زندگ الیتوسط پدرم به خونه مون باز شد..پدرم گفت که از حاال به بعد ل الیل یپا -«..بشه

..تو ادیبه عقدش در ب نشونی ب ِیسنهمه اختالف  نیخاطر حاضر شده با وجود ا نینداشتم که اون هم چشمش دنبال ثروت پدرمه و به هم

 یحل نمبهش م ی.. هرچ زدیبا من حرف م یبه کار ما نداشت ..گاه یبود که کار نیکه داشت ا یتنها خوب یکرد ول یافراط م یخوش گذرون

تا به  دمیپوش یم رهیشه تیبه خاطر نفرتم از اون هم نکهیا یاداوریبا » ..رهیگ یگفت دلش م یمتنفر بود..م اهیدادم ول کن نبود..از رنگ س

 اگه مادرم دیکه بود بدتر کرد..شا یزیرو از چ تمونیوضع انتشیبود که با خ یهمون کس الیعذابش بدم پوزخند زدم..ل ینجوریخودم ا الیخ

دردناک  اونطوراالن آرام روکنارم داشتم و سرنوشت آرتام  دیورز یکرد و به بچه هاش عشق م یم یبا نجابت زندگ ایدن یمادرا یمثل همه 

بود و به خانواده  ریپذ تیمسئول یسوختم..اگه پدرم کم یوقت نداشتم نم چیکه ه یافتادم و در حسرت خانواده ا یروز نم نیشد..من به ا ینم

ارسالن  یه یبه آرتام قض -«..دونستم یحوادث م نیتموم ا یاونها رو مسبب اصل یافتاد..هر دو یکدوم از اون اتفاقات نم چیکرد ه یم ش توجه

دختر رو بفرستم جلو و آرام  هی نکهیگذاشتم..ا ونی..نقشه م و باهاشون در مستیکارش درست ن نیو گفتم..اونم نتونست آرام و متقاعد کنه که ا

 خواستم ینداشت..نقشه همونطور که م یا گهید یش چاره  جهینت دنینقشه و د نیا یقبول یبرا ی..مخالف بود ولنهیعمل ارسالن و ببعکس ال

 نیو اون دختر هم تو ماش میبود نیداشت..ما تو ماش یلحظه ازشون چشم بر نم کیبا اون دخترگرم گرفت که آرام  یرفت..ارسالن به حد شیپ

 شیپ یبود پس مشکل نکارهیخودش و........اون دختر ا یارسالن اونو برد خونه  ی..وقتدیرو آرام با چشم خودش د دنشونیوسب یارسالن..صحنه 

هم  هیگر یکلمه هم حرف نزد..حت کیو  دیو د زیبود..آرام همه چ نکارمناسبیا یکرده بودم که برا داشیاز دوستام پ یکی قیاومد..از طر ینم

کرد..اون شب بابت  یبا خودش خلوت م دیدادم..با یخواد استراحت کنه و خسته ست..بهش حق م یخونه گفت که م میدیرس یکرد..وقت ینم

 الیهم همراهش بود و به اصرار ل الیداده ل بی خاص ترت ِیمهمون هی کشیاز دوستان نزد یکیناراحت بودم..پدرم گفت که  یبحسا هیقض نیا

 زایچ نیتونم اونجا سرمو گرم کنم..تو فکر ا یشرکت دارن و م یتو مهمون یادیز ی..گفت که جووناکنم شونیپدرم ازم خواست که منم همراه

قسمت سخت  دیشا» گرفتم همراهشون برم.. میآخر تصم ی قهیشد که دق یدونم چ یبود..نم ششیآرتامم پ نکهی..با ادمنبودم..ناراحته آرام بو

 میقسمت از زندگ نیخواستم براش از گذشته م بگم تو ا یکه وقت دمیترس یم شهیشتم..همدا دیگفتنشون ترد یبود..برا نجایمن هم یگذشته 

به  یحت یدونستم ول یگناه نم ینداشتم..مادرمو ب یاونو از دست بدم..من گناه دنشونیکه با فهم نیاز ا ترسچکار کنم.. دیو ندونم با ارمیکم ب

خودش و حفظ  تیتا قبل از شام رسم یمهمون -«..تونم پرده از اون راز بردارم ینم ی....ولمادرت........ نکهیزبون اوردنش هم برام سخت بود..ا

خنده از  یبردند..صدا یشد و همه داشتن ل*ذ*ت م یگوشه مشغول شد..مشروب سرو م هیخودش  یبرا سبعد از اون هر ک یکرده بود ول

ازش  یدل خوش نکهیگذشت..با ا یماه م 1داره..از مدت طالقشون حضور  یدونستم مادرم هم تو مهمون یشد..نم یگوشه و کنار قطع نم

باال  یطبقه  اینوشته بود ) ب هیرو داد دستم..روش  یبه طرفم اومد و کاغذ نیخدماز مست یکیدلم براش تنگ شده بود.. ییجورا هی ینداشتم ول

و  لشیکنجکاو بودم دل ی..ولهیاز طرف ک غامیپ نیستم ادون یاول اتاق چهارم( ..با تعجب نگاهمو به باال دوختم..نم یسمت راست راهرو

باال سر و  دمیشن یرعد و برق رو واضح م یاومد..صدا یشب بارون م نکه او ادمهیخوب  یلیباال..خ یبدونم..طبق همون نوشته رفتم طبقه 

 مهیاتاق ن یدر باز بود و فضا یرف زدن بود..الپر از ناز با چند نفر مشغول ح ییکه با صدا دمیرو شن یزن یاتاق صدا یصدا کمتر بود..از تو

هم  یفک منقبض شده م رو محکم تر رو» چرا درو باز گذاشته؟!.. هتو اتاق یبود که اگه کس نیباز کردم..تعجبم از ا شتریب ی..درو کمکیتار

 اداوردنشیتصور کردن اون لحظه و به  یچقدر سخته..حت ایهمه حرارت سرخ شده بود وبه نفس نفس افتاده بودم..خدا نیفشردم..صورتم از ا

 دیتونم از دالرام بگذرم..اون با ی..نمشمی..دارم شکنجه مدماور یداشتم و به زبون نم یم نگهش م نهیتو س شهیهم یکاش برا یبرام عذاب اوره..ا

کاش فقط  ی..اشهیتر م نیر لحظه داره سنگکه بغض تو گلوم ه دمید ی..به وضوح مدیلرز ینه..حاال نهصدام م زیبدونه..اما نه..همه چ زویهمه چ

تا مرد نشسته  5تخت  یرو -«..کنم..سخت بود یداشتم بغضمو مخف ی..سع دیلرز یو خشم م تیعصبان یوجودم از رو یهمه  یصدام بود ول

نفر تاجر و ثروتمند..و  5درم بودن..هر نسبتا دور پ ینفر برام اشنا بود..از دوستا 5هر  یبلند کنار تخت روشن بود..چهره  هیبودن..دو تا آباژور پا

زد .. نگاهه ه*و*س* آ*ل*و*د*ه شون  یو حرف م دیخند یم یاونها نشسته بود و با ل*و*ن*د* نیب*ر*ه*ن*ه ب مهین یزن با لباس کی
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نفر مست  5..اون دیزلر یبود و م رهیآشنا..شک داشتم..دستم رو دستگ یصدا هیزد.. یگوشم زنگ م یمونده بود..صداش تو رهیزن خ کلیبه ه

کردم..منتظر بودم برگرده تا  یمستون فقراتم حس  ی..سر خوردن ِ قطرات عرق و رو میشونینشست رو پ یزدند..عرق سرد یبودن و قهقهه م

 یخنده ها یشر شر بارون با صدا یزد و صدا یکنم..رعد و برق م یو من دارم اشتباه م ستیو مطمئن بشم که خودش ن نمیچهره ش رو بب

شده بود و  باتریشه زیکرده از هم شیارا ی..مادرم با صورتدمیرو د نمیبب دیشده بود..باالخره برگشت و من اونچه که نبا نیزن عج یدلبرانه 

از اونها به بدنش دست  یکیبود.. ی..درحال ل*و*ن*د*حیوق ینفر با اون نگاه ها 5اون  یجلو یمشک یب*ر*ه*ن*ه*  مهیاون لباس ن یتو

زدم..از زور  ی..نفس نفس مدمیلبمو گز یهم فشردم..دست چپمو مشت کردم..گوشه  یاخداگاه چشمامو بستم و پلکامو رو..ندیکش

نفر بود  5ناله چشم باز کردم..مادرم در اغوش اون  یصدا دنیخودم شاهد بودم..با شن یروم بود و با چشما شیکه پ ی..از صحنه افرتخشم..ن

شدن  زیدر حال لبر دیجوش یکه تو وجودم م یرتیباشه..غ بهیغر یمادرش با مردا یپسر شاهد عشق باز کیکه چقدر دردناکه »و............

 -..«یمیهر تصم ی..مغزم قفل کرده بود..به رونمیمرگم و هر چه زودتر بب یخجالت و سرافکندگ یبود از رو نیارزوم ا ظهاون لح یبود..تو

 یبود که با لبخند محو الینشست رو شونه م..تند برگشتم و نگاهش کردم..ل یم برم تو اتاق دستکه خواست نینتونستم خودمو کنترل کنم وهم

مادرم  یهر چه زودتر نابود نکهیداد..اون هم تنها به خاطر ا یانجام م یحسادت هر کار یکرد..اون زن پست فطرت..از رو یرو لباش منو نگاه م

اون شب بهم گفت  الیجلوه کرد..بازومو گرفت و به زور منو از اتاق دور کرد..ل ریم پسرش حقچش یچطور اون شب جلو نکهی..انهیرو به چشم بب

خوابوندم تو  یمحکم یلیس ادمهیداد زدم .. دمیشن نویا یاز اونها معشوقه ش ِ ..وقت یکیداره و  یپنهان یرابطه  هم گهیتا مرد د 4که مادرم با 

کرده  دایکنم..جنون پ یحرصمو سر اون خال یخواستم همه  یکردم..م یش م کهیت کهیبود تنفر جلومو گرفت که اگه اون ن هی یصورتش ول

چشمامو  ی..خون جلوافتادیم یمعلوم نبود چه اتفاق دیرس یمرد جلومو گرفت وگرنه اگه پام به اتاق م نبودم..دست خودم نبود..به کمک همو

همه اطالعات و از کجا  نیا یلعنت یتو دمیکه ازش نپرس قتیبودم و به دنبال حق یعصبان یاسم تک تکشون و بهم گفت..به قدر الیگرفته بود..ل

مادرم..اون شب رفتم  یخونه  یکرده بود قرار داره..اونم تو یاون رو معشوقه ش معرف الیکه ل یمرد اب گهیشب د 2!..امارشو گرفتم که ؟یاورد

 یصدا یشد..وقت یم دمیمقابل مادرم نشست ستون وسط هال مانع از د یقت..پشتش به من بود و ونمیاون مرد و بب ینتونستم چهره  یول

بهم گفت که  دمیاز خودش پرس یدرست از اب در اومد..وقت الیل یحرفا یکنم..همه  رارف وارید یمجبور شدم از رو دمیسگش و از تو باغ شن

با هم ندارن..خواستم  یرابطه ا چیگذاشته ..اما حاال ه ارشیاختاطالعات رو خود مادرم قبال در  نیا ی..و همه  یمیصم یدست مادرمه ..دوستا

 یا دهیفا یبودم..خواستم با پدرم حرف بزنم ول دهیو د دمید یم دینبود..هراونچه که با م..برام مه دیلنگ یکار م یجا هینتونستم.. یباور کنم ول

 یبراش نداشت..شب ها کابوس م یارزش نی که کوچکترکرد و حاال ینم تینداشت..پدرم همون موقع در مقابل مادرم احساس مسئول

خواب و خوراک ازم گرفته شد..از  ی..از همون شب تو مهمونهیسا هی..مثل یکیاز تار یهاله ا هیکه با مادرم بودند تو  ییهمونا ی..چهره دمید

 یبهم م یحس هیاون بود.. ریروز افتاد تقص نیدرم به اما نکهیدونستم..ا یم یماجرا نقش اصل نیا یاونو تو یدونم چرا ول ینفرت داشتم..نم الیل

 نکارایخودش تموم ا یمادرمو مجبور نکرده و به خواسته  ینبود که کس میلباشه..اون لحظه داغ بودم و حا یادم معمول هیتونه  ینم الیگفت ل

کرده و االن تو  یراه بهم خبر دادن که آرام خودکش نیب یروز زد به سرم خواستم برم در خونه ش ول هیرو انجام داده..اوضاعم داغون بود ..

 یبه رو شهیهم یداد چشماشو برا یبهم آرامش م میحضورش تو زندگ اکه ب یشده بود..خواهرم..کس ریخودمو رسوندم که د ی..وقتمارستانهیب

رو با فشار دادن  نهیگونه م بنش یبود رو کینزدکه ناخواسته  ینتونستم خودمو کنترل کنم..قطره اشک» و گناه بسته بود.. ایپر از ر یایدن نیا

حاال با به خاطر اوردن تک  یگرفتم از جنس سنگ باشم ول ادینکردم.. هیساله که گر 10رو گرفتم.. زششونیر یچشمام جلو یانگشتم به رو

داشت..هنوز  یکه قلب پاک یربونخودم داشته باشم..آرام خواهرم بود..خواهر مه یرو یتونم کنترل ینم مینحس و شوم زندگ یتک لحظه ها

 نیکم از ا میفرستادم..تو زندگ یلعنت م شیبان وبه باعث  شهیداشت..هم یادیز یخاک بشه ..جوون بود..آرزوها ریزود بود که بخواد اس یلیخ

کردم..نتونستم از آرامم  یتیمسئول یپدرم که فرزندش و از دست داده..ب هیکردم  یبا مرگ آرام خرد شدم..حس م-«..ضربه نخورده بودم ایدن

نامه ش و باز  یو گذاشته بود تو اتاقم..وقت بوددونستم..برام نامه نوشته  یمراقبت کنم..اون به خاطر من مرد..من باعثش بودم و خودمو مقصر م

که از  یرو تحمل کنه..زندگ یزندگ نیتونه ا ینم گهیبه تن داشتم و چشمام پر از اشک بود.. تو نامه ش نوشته بود که د اهیس راهنیکردم که پ

 یهمه سخت نیکرده که حاال بعد از ا یم رخداروشک شهیو نشونمون داد..گفت که ارسالن رو دوست داشته و هم شیناسازگار یهمون اولش رو

بودن نداره..نه از پدر  واسه زنده یا زهیانگ گهی..نوشته بود که د دهید انتیازش خ یدوستش داشته باشه..ول نطوریرو داره که ا یکی یمهر یو ب

http://iran-paper.ir/


 

iran-paper.ir 

رو انقدر برامون تلخ رقم زده؟..نوشته بود اگه  یاون بهش بگه چرا زندگ دیبشه شا کتریخواد به خدا نزد یو نه از مادر..نوشته بود م دهیمحبت د

و تنهام گذاشت..ندونست با  »دوستت داشتم و دارم..مجبورم تنهات بذارم.. شهیبدون هم نویمنو ببخش..ا یبه خاطر ارسالن سرت داد زدم داداش

 ادینشستم و به  یگوشه م هیو آرتام  امبه خاطر آر یول ختمیوقت اشک نر چیپدر و مادرم ه یمهر ی..به خاطر بدمیرفتنش چقدر عذاب کش

 یاز گذشته م فرار شهیهم دمیکه کش ییشد..به خاطر دردناک بودنش..به خاطر تموم زجرها یاز اشک م سیخاطراتشون صورتم خ

 یچشمامو ذوب م خیاشکا کم کم داره  نیا یگرم ی..ولرمیاشکامو بگ یشده بود تا جلو یچشمام سد یسوخت..سرد یبودم..هنوزم چشمام م

شبانه م به  یبا مرگ آرام و کابوس ها -«..کردم یبازم سرسختانه مقاومت م ی..ولرمیخودمو بگ یجلو نیاز ا شیتونم ب یکنم نم یکنه..حس م

 نویفقط هم یبراش سخت بود ول نیآرتام ازمن بهتر بود..اونم خواهر دوقلوش رو از دست داده بود و ا تیشدم..وضع لیرک تبدمتح یمرده  هی

 زیدرش جا یبخشش چیکه ه یکه شاهد گناهکار بودن مادرم بودم..گناه ی..من؟یمن چ یکرد..ول یدونست و کم کم بهش عادت م یم

 ی..هر اونچه که م ششیاطرافمون خلوت شد رفتم پ یو شاهد نگاهه مملو از نفرت من به خودش بود..وقتنبود..مادرم تو مراسم آرام حاضر شد 

انداخته بود..فقط  ریاز کنار قبر آرام بلند شد..سرشو ز دهیخم یگفت..با شونه ها ینم یزیزد و چ یبهش گفتم..زار م یزاریدونستم و از سر ب

بهش نظر  ایداره..گفت اون عوض دزیهق هقاش گفت که ا ونیداد..م یامونش نم هی..نگام نکرد..گر؟یکرد نکارویبهش گفتم چرا؟..چرا با ما ا

داره..به پدرم گفته و  دزیا دهیاز پدرم جدا شده فهم ی..وقترهیخواسته انتقام بگ یاز دست داده..م شویاالن زندگ کهداشتن و به خاطر اوناست 

خارج و  رهیزنده بودن نداره..داره م یبرا یادیبا هم رابطه نداشتن..گفت زمان ز ین مدت زمان طوالناون مبتال نشده..چو یداده ول شیاونم ازما

 یخواستم دالرام از وجودش با خبر بشه..نم یوجود داشت که نم یراز نجایو ا» بود.. یگرده..اون رفت..شوک بزرگ ینم رب نجایهم به ا گهید

نموند تا ازش بپرسم..هنوز قانع نشده بودم..منو تو ابهامات گذاشت و -«..االن وقتش نبود ینه ول ای دیسرخم د یو تو چشما دیدونم ترد

که به مادرم نظر داشتن..اونا مبتال نشدن چون مادرم  یی..کسادنیکش یبه نابود مونویکه زندگ ییبود..کسا نفر 9نفرتم از اون  یرفت..همه 

 ینفر مبتال نشده بودند..هرگز نم 9کدوم از اون  چیه نیهم ین حد باهاشون نبوده برا..گفت که اون شب در اورهینموند تا انتقامش رو بگ

نمونه بودم  انیچون جزو دانشجو یول دمیفهم یاز درس و دانشگاه نم یچیبودم..ه یبه دنبال راه چاره ا سمتحمل کنم..در کنار در نویتونستم ا

..رشته وتریکامپ یمهندس یبود..رشته  نی..هدفمم همدمیجنگ یموندم و م یم دیردم..باک یجبران م دیخودمو باال بکشم..با ییتونستم تا جا یم

 چی..هیخلبان نیو داشتن تمرکز در ح مایرو نداشتم..سفر با هواپ ششیگنجا یداشتم..ول یادیز ی عالقههم  یمورد عالقه م بود..به خلبان ی

از هر  ییو رها یبودم..حس پرواز..سبکبال یبود نگاه کردم..عاشق خلبان زونیه اوکه از سقف کلب ییمایبه هواپ» ..دمید یکدوم رو در خودم نم

بوم  یشبانه م و به رو یکردم..کابوس ها یم ینقاش..«دمیخواستم نرس یبه اونچه که م توق چی..واقعا ل*ذ*ت *ب*خ*ش بود..هیزیچ

خودشو  یرنگ و بو یتو زندگ زیچ چیسرد شده بودم..ه زیبه همه چمادرم..نسبت  ریشدند..تصو یها..تک تک برام تکرار م هی..همون سااوردمیم

..چند ماه گذشت..پدرم گفت که داره واسه چند انمی..از همه..پدرم..مادرم..اطرافداشتمو کدر شده بود..از همه نفرت  اهیبرام س زینداشت..همه چ

 ی..من قبول نکردم ..ولمیمن و آرتام هم خواست همراهش برکه اقوامش ساکن هستند..از  یخارج از کشور..همون شهر یسفر کار رهیروز م

و منفجر  رهیگ یم شیات یآرتام و پدرم توش بودند به علت نقص فن که ییمایخبر اوردن هواپ دی..به شب نکشرهیآرتام گفت که باهاش م

دونستم..از همون زمان با خودم  یونو هم مقصر مبا خدا قهر کرده بودم چون ا»شدند.. مایپرواز هم اسماشون بوده و سوار هواپ ستی..تو لشهیم

کردم خدا رو  یگرفتم..فکر م یم دهیاونو ناد یاما با لجباز دمافتا یم ادشیجاها  یلینتونستم..خ ی..ولارمیاسمش و ن گهیعهد کردم که د

 نکهی..ارمیبردم..هنوزم ازش دلگ یوجودش پ دارم اروم اروم به اتیهنوز زنده م و حق ح دمیبا دالرام اشنا شدم و فهم یوقت یفراموش کردم ول

من و  یحوادث برا نیا یهمه  شهیباورم نم یسر هم..گاه تاتفاقات شوم پش یهمه -«..عذاب اور و دردناک رقم زد؟ نطوریرو ا رمیچرا تقد

 نیباهاش قهر کرده بودم..با ا ییجورا هیشتم..!..از همون اول تا به االن؟!..از خدا گله داشه؟یمگه م گمیخودم م شیخانواده م اتفاق افتاده باشه..پ

کنم..از  هیرو نداشتم که به عنوان خانواده بهش تک یکس گهیبه سنگ شد..همه رو از دست داده بودم..د لیکه تبد یوجود من موندم و قلب

 یا زهیانگ چیو فکر انتقام بودم..حاال که هکارش..ت یسهمشو گرفت و رفت پ الیمدت کوتاه ل هیکس و تنها بودم تا به االن..بعد از  یهمون اول ب

و باهام حرف زد..بهم گفت که حاضره  شمیاومد پ انیاز مشکالت..همون موقع بود که شا یساله با کوه 20جوونه  هینداشتم.. میواسه زندگ

که تنها  ییدارم براش کار کنم..کاراکه بهش  ینیمونم و در مقابل دِ یسال کنارش م 10کنه..گفت باهاش کار کنم و قسم بخورم که  مییراهنما

 دیتپ یش م نهیبه عشق خواهر و برادرش تو س وداشت  یقلب مهربون یکه روز یشد..آرشام یرو دستم بلند نم یاومد و کس یاز من بر م
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شرکت و  یکارا مواقع شتریدرسم تموم شد ب یداشت..وقت یسدها رو از سر راهش بر م یکه همه  یریشد به سنگ سخت و نفوذ ناپذ لیتبد

ندارم..اهل  ی..به بچه ها کارشمک یادم نم نکهیشدم..ازهمون اول قانون خودمو بهش گفتم..ا یهمراه م انیسپردم دست شرکا و خودم با شا یم

وده شد و از بکنم..دستم به خون ال ینفر رو ناخواسته کشتم..قصد نابود کردن من رو داشتن و نتونستم کار 3 ی..ولستمیهم ن یدختر و دخترباز

و با احساساتشون  زمیبر یدوستبود هر کدوم که دختر داشت باهاشون طرح  نیکردم ..قصدم ا داینفر رو پ 8نفر  9بابت گناهکارم..ازاون  نیا

دستمم به تن و بدنشون نزدم..چشم به  یحاضرم قسم بخورم که حت یکنم و در اخر که ازشون سواستفاده کردم رهاشون کنم..ول یباز

تونه  ینمجسم هم  یکه حت نهیب یرو م بیاس نیباالتر یاز نظر روح یدونستم هر ادم یشون ندوخته بودم فقط با روحشون کار داشتم..مجسم

دوتا دختر و  ای کیاز نقطه ضعف طرفم استفاده کنم تا به هدفم برسم..همه شون هم  دیدونستم با یحس کنه..م یشفاف نیاون درد رو به ا

ها  یواز..با همون بلند پرنداختیمادرم م ادیخاطر که منو  نیکردم..نفر نهم دلربا بود اون هم به ا یم گهیفکر د هی دیبا نصورتیرایداشتن..در غ

بهش نداشتم و تموم  یگرفت..من عالقه ا دهیرو ناد زیکه به ظاهر به من داشت به خاطر اهدافش همه چ یراحت با وجود عشق یلیخ نکهیو ا

خودش نخواست کنار  یرفتار نکردم ول هیشباهت بود و حدسم در موردش کامال درست از آب در اومد..باهاش مثل بق نیهم یتوجهم از رو

هر لحظه  یخاص استینتونستم..اون با س یبه مادرم بود..بارها خواستم اونو از سرم باز کنم ول هیبود..دلربا از همه نظر شب نیهم قتیحق» بکشه..

که خواستم ازش انتقام  یاصل لیشدم..و دل یاون دو نفر به هم م یاخالق یاز قبل شاهد شباهت ها شتریهر روز بشد.. یتر م کیبه من نزد

بودند..چون نه تو محافلشون ظاهر  دهیمنو ند کیاز نزد ادینفرکه از دوستان پدرم بودند و با مادرم رابطه داشتند ز 8اون  -«..بود نیهم رمیبگ

به کمک  یمادرم بود..وقت یمن نداشتند..جدا از اون مرد که معشوقه  یرو یادیشناخته ز نیزدم واسه هم یشدم و نه باهاشون حرف م یم

و فروش و ساخت قطعات  دیخر یکردم ..کارخونه  سیتاس دیجد یپدرم و فروختم از نو شروع کردم و کارخونه  ییادار یهمه  انیشا

 یبر نم گهینسب رفته خارج و د یتهران یخانواده  یکردن تنها بازمانده  یدم..همه فکر محذف کر میلیرو از فام« نسب»..شرفتهی پ ِیوتریکامپ

شدم..سال ها گذشت تا تونستم خودمو  کیبهشون نزد گهیجور د هیهمه شون ساختم..و  یبرا انیشا مکرو من به ک تیذهن نیا یگرده ول

کشه بدون که تمومش به خاطر  یهنوز زنده ست و داره نفس م ینیب یه مندارم به خاطر خواهرم..اگ یخوب یاماده کنم..با ارسالن رابطه 

مونده باشه باالخره ازش انتقام خون  یروز از عمرم باق 1..مطمئن باش اگه ستمیسابق ن آرشاماون  گهیاوضاع فرق کرد..د گهیحاال د ی..ول ِانیشا

 یتونم به گذشته برگردم ول یخاک بشه..نم بیارسالن نص فیجود ننگ و کثنبود که به خاطر و نیا اقتشی..آرام پاک بود و لرمیگ یخواهرم و م

 یحرفام با دقت گوش م ینگاهش کردم..تموم مدت در سکوت به همه » خسته شدم.. اقعاکنم..و یبه بعد بدون دغدغه زندگ نیخوام از ا یم

سرخ شده بود..اخمامو  هیو آرامش بخشش در اثر گر یخاکستر یفشرد..چشما یبود و دستاشو با استرس در هم م سیداد..صورتش از اشک خ

گردم..دلربا نفر نهم بود که ازش  یهنوز دنبال نفر دهم م -..«دانداختم ..لحنم آروم بو ری..سرمو زنمی..طاقت نداشتم ببدمیدر هم کش

گذشته رو در  یخلق و خو شونینوز تعداده یکرده بودن ..ول رییتغ اشونیجا جمع کردم..بعض هیکردم و همه رو  داینفر رو پ 8گذشتم..اون 

جسم  یچشمام بود..وقت یآرام افتادم..گذشته جلو ادیکردن  یکه چندتا از اون دخترا به خاطر کار من خودکش دمیشن یخودشون داشتن..وقت

قبل از  یودن..ولشون کردم ولدخترا جون سالم به در برده ب نیا یزدم..ول یو حرف م دمینال یم هیسردشو تو اغوشم گرفتم و تو گوشش با گر

نبودم که  یاوردم..من اون کس ماشونچش یبار جلو 100تو گذشته مرتکب شده بودند رو  یبه وحشت انداختمشون که هر گناه یاون جور

کدوم به  کرده بود..اون ها تقاص پس داده بودند..هر نکارویا شیوقت پ یلیخدا خ یول رمیخواستم انتقام بگ یبخوام مجازات کنم..فقط م

رفتم و همه  ینم شیپ نجایکاش تا ا یوقت تنهام نذاشت..ا چیاگه من فراموشش کردم اون ه نکهی..باز هم وجودش و حس کرده بودم..اینوع

ود احساس گناه نکنم..خ نقدریبردم..تا حاال ا ینم ادیزد و خدا رو از  یوقت فکر انتقام به سرم نم چیکاش ه یو به خودش سپرده بودم ..ا زیچ

جاها  یلی..خدمیند یتدرس یکارها انیمدت از شا نیا ی..پس حق گله کردن ندارم..توافتمیروز ب نی..خودم خواستم تا به استین ریکرده را تدب

 هیخودم نگه داشتم.. شیدفتر ثبت کردم و پ هیکنم..خاطراتمو تو  یرو تمومش م یباز نیروز ا هینتونست..باالخره  یخواست بهم نارو بزنه ول

به گردنم دست »کردم.. یم ادداشتیرو درش  دیرس یبا خودم داشتم و هر اونچه که به ذهنم م ادگاریکه مال آرام بود..به  کیکوچ یدفترچه 

 میتصم یپدرمه..از وقت ادگاریگردنبند  نیا --«..وقت از خودم دورش نکرده بودم چیسال ه 10 نیا یکه به گردنم بود و ط یبی..صلدمیکش

به من گذشته و چه  ایچ یدون ی..میمن با خبر یگذشته  یبه گردنم انداختم..حاال تو از همه  نویخودش سرسخت و مغرور باشم ا گرفتم مثل

 یکه باشه قبول م یهر چ متی..تصمیخوام در مورد همه شون فکر کن یمرتکب شدم..ازت م میرو خواسته و ناخواسته تو زندگ یگناهان
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از  دمیترس یرو بردارم..م یداد قدم بعد یمبهم تو دلم بهم اجازه نم ی..ترسدمیکش قیو بلند کردم و نفس عم..سرمستادمیکنم..تو درگاه ا

زده م رو گرم کنه..صورتمو به  خیبود که تونست قلب  یبود..دالرام کس میزندگ یادامه  یمن برا ی زهیاونو داشتم..اون انگ طدستش بدم..فق

 ادیرو به  میکه با هم بود یمدت نیخوام ا یازت م-داد.. یصدام رو به وضوح نشون م یکه گرفتگ یلحنبه طرفش برگردوندم..و  مرخیحالت ن

..از حاال یریعجوالنه نگ میخوام تصم یکه کردم..ازت م یی..به تموم حرفام..به گذشته م ..به کارا یخوب فکر کن زی..دوست دارم به همه چیاریب

تونم بهش بگم..حس  ی..پس...........نمیکردم..آرامش از دست رفته م رو تو بهم برگردوند داینو کنار تو پخوام دنبال آرامش باشم..او یبه بعد م

با پشت «دالرام****************************» رفتم..  رونیاز در کلبه ب یسکوت کنم..با مکث کوتاه دیباکنم هنوزم  یم

 یم تمیاذ دیشد یگفته هاش بودم..احساس گرما لیو تحل هیحظه در حال تجزدست اشکامو پاک کردم..ازهمون موقع که شروع کرد هر ل

دستم حس کردم..تو مشتم گرفتم و  یبه رو رویزنج یبهم دست داده بود..سرد یخفگ سشالمو باز کردم ..از زور گرما احسا یکرد..گره 

 رهیروشن کرده بود و کنارش نشسته بود..نگاهه خ شیه از کلبه آتبا فاصل یپله ها کم نیی..پاستادمیفشردم..از جام بلند شدم و رفتم تو درگاه ا

..چند لحظه مینشستم..هر دو سکوت کرده بود شیرفتم ..درست رو به روش کنار آت رونیداد تو فکر ِ ..از کلبه ب ینشون م شیش به ات

خوام چند تا سوال ازت  یم -داشت.. یام لرزش خاصکرد..چرا داغ شدم؟!..صد یحالمو بدتر م شیات ی..گرمم بود و گرمادیلرز یگذشت..صدام م

سوختن چوبا  یکرد..صدا یو رو م ریرو ز زمایو با همون چوب ه بودتو دستش  کیچوب نسبتا بار هیگرفت.. شیتونم؟..نگاهشو از آت یبپرسم..م

..اب دهنم و قورت دادم ..نگاهمو به شعله زد..سرشو تکون داد..لبامو با نوک زبون تر کردم یرو برهم م نمونیسکوت ب شیو شعله ور شدن آت

!..نگاهش کردم..چشم ازم ه؟یچه سوال نیا--!..؟یکه برام گفت ستین یزیگذشته ت اون چ یکنم همه  یچرا حس م -دوختم.. شیآت یها

 قیشوکه شده بودم..نفس عم«آرشام»گرفت و به اطراف نگاه کرد..********************************************

 نکهیداستان تا قبل از ا یمن مطمئنم..وسطا یتمام گفت: ول ینمونده ..با سرسخت یا گهیبرات گفتم..موضوعه د زویو گفتم: من همه چ دمیشک

..هر بار که یکه چطور آشفته شد دمی..دیاز اونجا به بعدش و خالصه کرد یول یکرد یم فیمو به مو تعر زویهمه چ یمادرت برس ی هیبه قض

..کالفه ازجام بلند شدم و بلند یبرام بگ زویخوام که همه چ ی..میدیکش یم قیو نفس عم یبست یچشماتوم یاوردیبه زبون م رو یجمله ا

 یول ستین نیآرشام..به خدا قصدم ا یخوام تو رنج بکش یمن نم-کشم..با بغض جوابمو داد.. یدارم عذاب م نجاشمیتونم..تا هم ی:نمگفتم

سکوت  یخوا یم ی..تا کیشیتونم درست فکر کنم و هم تو سبک م یهم من م ینجوری..ارونیب یزیرو بر یدارکه تو دلت  یدوست دارم هرچ

دوباره  یبردارم که حت یتونم پرده از راز ینم-که جلو پام بود لگد زدم و با خشم به دالرام نگاه کردم.. یچوب کهیبه ت ی!..با حرص خاص؟یکن

نگفتم الاقل حرف  زویکه برات گفتم..اگه همه چ یدون یرو م یینایمن فقط هم یالرام تو از گذشته ..دشهیفکر کردن بهش هم باعث عذابم م

داد زدم: آره..آره  یکنترل رقابلیغ تی..با خشم و عصبانیکن یرو پنهون م یزیچ هی یپس اشتباه نکردم تو دار -..یدیهم از جانبم نشن یدروغ

تونستم خودمو کنترل کنم بس  نجای..تا هم؟یکن یدالرام؟..چرا حال و روزمو درک نم ستین تی..چرا حالارمیخوام به زبون ب ینم یچون حت

نفسام نامنظم  تمیچهره ش دلم و به درد اورد..ر تی..اشک تو نگاهه افسونگرش حلقه بست..چشماشو بست وسرشو تکون دادم ..معصومست؟ین

از اسم و  نکهی..ا؟یبدون یخوا یرو م یبهت بگم؟..چ یچ --اروم باز کردم.. چشماشو دیرو شن میحال عصب نیگرفته و در ع یصدا یبود..وقت

داد زدم:  یفقط اسممو به خاطر دارم ؟...........و بلندتر همراه با همون بغض لعنت میاز اسم و نام خانوادگ نکهیدونم؟..ا ینم یچیه میرسم واقع

شد و بغض تو گلوم رو واضح تر  یکه رفته رفته اروم م ییکرد..با صدا یمنو نگاه م!!..مات و مبهوت ستـــــم؟؟ینسب ن یمن آرشام تهران نکهیا

نسب تاجر  ی..من پسر فرهاد تهرانستمینسب ن یپس گوش کن..من فقط آرشامم..تهران یخواد بدون یداد ادامه دادم: حاال که دلت م ینشون م

هستم که ازش  یشناختن..من پسر کس یمادرم م یبه چشم معشوقه هستم که همه اون رو  ی..من پسر همون مردستمیبزرگ و ثروتمند ن

 یماه بعد از عروس 1با اون مرد ازدوج کرد.. ادیبه عقد فرهاد در ب نکهیفرهاد ..قبل از ا ازنه  یاورد ول ایندارم..مادرم منو به دن یلیاسم و فام چیه

اون زمان منو باردار  یول رهیگ یطالق م یابینابود شد..به اجبار پدرش غشبه  کیعشق شروع شده بود  ی هیکه بر پا یاونو تنها گذاشت..زندگ

 یبا فرهاد ازدواج کرد که منو باردار بود..فرهاد از رو یکنه..وقت یشوهرش پنهون م یمنو از چشم خانواده  یباز یو پارت یبود..با هزار بدبخت

 شهیکار م نیا یکه تو یباز یخالف و پارت یپدربزرگم در قباله انجام کارها نکهیو ا شیشغل تهیعالقه با مادرم ازدواج نکرد تنها به خاطر موقع

کم نشه  یزیاز مقام و منصبش چ نکهیا یبا دخترش که مادر من بود ازدواج کنه ..فرهاد برا ادخو یاومد ازش م یبه حساب م یگفت حرفه ا

کنه چرا که پدربزرگم هم کم از  نیتونست خودشو تام یاز همه نظر ممعامله  نیحاال با وجود ا یشد ول یخالف نم یکارها کیوقت نزد چیه
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و  پیزدند..فرهاد ِمتشخص و خوش ت یم بیبه ج یوصلت سود خوب نیبا وجود ا هردوبودن و  کیاون پول و ثروت نداشت..تو تجارت با هم شر

نبود ِ  ی..ولادیت و مقام فرهاد حاضر شد به عقدش در بکرد و مادرم رفته رفته به خاطر ثرو یجلب م یرو به راحت یثروتمند..نظر هر دختر

 شیکنار آت»عالقه.. یمعامله شروع شد نه از رو کی ی هیکه بر پا یدگهر روز از هم دورتر بشن..زن شهیمشترکشون باعث م یمحبت تو زندگ

..االن یچشمام فشار دادم..لعنت یدستامو به روشدم ..کف  لیما شیبه سمت آت ی..دستامو به زانوم گرفتم و کمدیلرز یزانو زدم..سرتا پام م

سرسخت بودنش و حفظ کنه..دستامو اوردم  دیبمونه..با یباقمغرور  دیبشه..آرشام هنوزم با یرو صورتم جار یخوام اشک ی..نمستیوقتش ن

راحت بهش  یلیمادرم خ یمیصمدوست به ظاهر  الیل -«دوختم.. شیرقصان ِ آت یو نگاهمو که اشک درش حلقه بسته بود به شعله ها نییپا

گذشته ش و از نو شروع  یعاشقانه  یرابطه  درمخواد با ما یمن بعد از مدت ها برگشته و م یبود که پدر واقع یدرست زمان نیکرد..و ا انتیخ

هم سن  بایتقر الیکه ل یاون رو بهت نگفتم در حال ی..من سن واقعشهیعاشق فرهاد م الینبود..ل میحال یزیکنه..اون زمان من بچه بودم و چ

که  هیدر صورت نیکنه و ا یخام خودش م نوراحت او یلیزنانه خ یو با ترفند ها شهیم کیشاداب تر..به فرهاد نزد یبا چهره ا یمادرم بود ول

که  رهیگ یفاصله م رشتیخبر به اون اعتماد داشته..از فرهاد روز به روز ب یکنه..اونم هم از همه جا ب یو با مادرم حفظ م شیدوست یرابطه 

بار مادرم و  نیدوم ی..اون مرد براشهیتر م کیپسر داشته به اون نزد هیکه ازش  شیمیبا وجود عشق قد یاونها بودن و از طرف یمقصر هر دو

ادرم به خاطر آرام و م یباز با هم ازدواج کنند ول ییکنه تا بعد از جدا یبه طالق م بیکه مجبور بوده ترکش کنه..مادرم و ترغ گهی..مدهیم بیفر

تونه اشتباهات گذشته ش  ی و م ِشقشکرده که هنوز عا یکنه..چون حس م یحال رابطه ش و با اون مرد قطع نم نیکنه..با ا یآرتام قبول نم

 هیتو  قایداشتن که هم شوهر داشت و هم بچه ..دق ی..با وجود متاهل بودن چشم به زن ننیب یمادرمو م یپدرم تو مهمون یو ببخشه..دوستا

اون رو  دنحساب شده قصد به دست اور یمشخص شده دل ه*و*س بازشون رو به مادرم نباختند بلکه هر کدوم با نقشه ا یفاصله 

وقت نخواست عاشقش  چی..البته جز فرهاد که هارهیرو به دست ب یدل هر مرد یتونست به راحت یبود و م ییبایداشتن..مادرم زن فوق العاده ز

بار  هی یکرد..حت یاون تموم مدت با ترس و وحشت از دستشون فرار م یرابطه با مادرم و داشتن..ول یقصد برقرار یقینفر به هر طر 8باشه..اون 

داره که  نویست و توهمه ا فتهیکه مادرم خودش گهیزنه و م یبرخالف تصورش اون قهقهه م یاونا رو تو خونه راه نده ول گهیکه د گهیبه فرهاد م

 چیداشته باشه..مثل فرهاد که ه یرو در پ یندیتونه عواقب بد و ناخوشا یگذشتن م یوقتا ساده از موضوع یلیا بهش نظر دارن..خمرد یهمه 

به  ی..رشته ادمید یاونو به چشم پدرم م شهیهم یش نبودم ول شهیوقت نخواست باور کنه مادرم ناموسشه و ما بچه هاش..گرچه من از رگ و ر

خاطر با  نیتوجهه و به هم یکه فرهاد تا چه حد نسبت بهش ب دید یبده..م وندیم و فرهاد وجود نداشت تا اونها رو بهم پمادر نینام محبت ب

 شیرو در پ یشون براش مهم باشه راه ندهیبه فکر بچه هاش باشه و ا نکهیا یلج کرد..اون هم افکارش مثل فرهاد بود..به جا شیو زندگ ودشخ

جو عالقه تو وجودش نسبت به ما داشت و پول  هیکاش  یراهش نبود و ا نیبد کرد..ا هیبد کرد..با من و بق»نبود.. درش یبرگشت چیگرفت که ه

 یه*و*س* ب*ا*ز استفاده کرد..وقت یانتقام گرفتن از مرد ها یبرا شییبایداد..اشتباه کرد..اون از ز یقرار نم شیرو مالک خوشبخت ییبایو ز

خواستم بهش نگاه  یشدم..نم رهیو به اسمون شب خ دمینداره..کالفه تو موهام دست کش یراه برگشت هگیته خط و د دهیرس دیکه فهم

دنبال ارامش  شهیبرام بسوزه..هم یوقت نخواستم دل کس چیبره..ه یبه حال درونم م یپ افتهیچشمش به چشمام ب نکهیکنم..چون به محض ا

اون مرد که  یخونه  رهیشب م هی -«..ادم ِ  هیاونم  یول ستین یدختر نیتم دالرام همچدونس ینگام کنه..م یبا دلسوز ینذاشتم کس یبودم ول

تو حال  گهیکنن و د یکنه..هردو مست م یدرخواست خوردن مشروبش رو قبول م یاز سر ناراحت مخوام اون رو پدر خطاب کن ینم یحت

 یزار و خسته نادم از کار ی فرداش با حال ِدزیاون مرد مبتال به ا نکهیاز ا و مادرم غافل افتهیم افتهیب دیکه نبا یخودشون نبودن..اون شب اتفاق

 یدونسته داره چکار م ینم یکه از زور مست گهی..مذارهیم ونیخودش موضوع رو با مادرم در م کهفهمه  یم یگرده خونه..وقت یکه کرده بر م

خواستم به  یکه چون نم گهیکه چرا زودتر متوجه نشده و اون مرد در جوابش م باهاش رابطه داشته باشه و..مادرم ناراحت بوده دینبا نکهیکنه..ا

نشون  نویکه رفتارم کامال ا یفرو بردم و با خشونت خاص بمیکردم به قدم زدن..دستم و تو ج روعاز جام بلند شدم و ش» ..یترکم کن لیدل نیا

 یجز معشوقه ش نبوده..مرد یکس شی.. باعث و بان شهیفهمه نابود م یم یقتمادرم و -«..پام بود لگد زدم یکه جلو ییها زهیداد به سنگ ر یم

 نیآخر خطه..و ا گهیفهمه که د ی..مییزن هر جا هیساله مبتال شده و اون هم به خاطر رابطه با  2که تازه  گهیعاشقش بود..بهش م شهیکه هم

کنند اون هم به دور از چشم مادرم..از  یکنه..باالخره با فرهاد عقد م یم فرصت سواستفاده نیاز مشکلش باخبر بوده و از ا الیکه ل هیدرست زمان

از  ینداشته ول یکه به اون نظر داشتن..مادرم به فرهاد عالقه ا یتا مرد 8از وجود اون  ی..حتهخبر داشت زیاز همه چ الی.. لشهیفرهاد جدا م
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ته خط  دهیکنه رس ی..فکر مرهی*ز* و ه*و*س باز انتقام بگیه* یمردا یخواد از همه  یبره و م یم ی..از زندگشهیدوستش ناراحت م انتیخ

اون شب من  یبشه..ول کیمتاهله نزد یدارن و چشمشون دنبال زنا انتیکه قصد خ ییتونه خودش و به مردا یکه م ییخواد تا اونجا یم

و به گند  مونیزندگ یحسادت لعنت نیشد..ا نطورمیپسرش که هم یاونم جلو نهیخواست خرد شدن مادرم و بب یم الی..لشمیم ایمتوجهه قضا

پاکت بهم داد و گفت که دارم  هیقبرستون سر قبر آرام  یخبر دارم..اون روز تو زیمن از همه چ دیکه فهم ی..مادرم شکست وقتدیکش

نامه ازم خواسته بود که حاللش  یخودش ضبط کرده بود..و تو یرو با صدا زیاون نوار همه چ ینامه..تو هینوار بود و  هیپاکت  ی..تورمیم

از دوستان مادرم اونو  یکیبرام نامه اومد  آلمانبعد از  یخواد اونو ببخشه..مدت یمرتکب گناه شده و از خدا م شیکنم..گفته بود تو زندگ

 یگفت هر روز غروب م ی.دوستش منه. ایداره  قتیخبر حق نیا نمیخبر رفتم آلمان تا بب نیفرستاده بود .. نوشته بود که مادرم مرده..با شوک ا

 شیماریاز غصه دق کرد و با وجود ب چارهیگفت زن ب یزده..م یلب با خودش حرف م ریزده به اسمون و ز یزل م هینشسته کنار پنجره و با گر

فرزند  دمیفهم یشتم..وقتکه ازش تو دلم دا یا نهیسرد شد..نگاهم بهش از سر نفرت بود و ک الیمن با ل ی..از همون روز رابطه اوردیدووم ن

که پشت سرهم  ی..به تموم اتفاقاتزیچ مهخواستم فکر کنم..به ه یکس حرف نزدم..فقط م چیمدت رفتم شمال و با ه هیتا  ستمیفرهاد ن یواقع

نامه ش هچ  یو نه تونوار  یدونستم..حاضر نبودم به اسم و رسمم شک کنم..مادرم نه تو ینسب م یبرام افتاده بود.. هنوزم خودمو آرشام تهران

مرده..گرچه به زنده بودنش  ایزنده ست  ونمد یبرده بود..هنوزم نم نیمدارک مربوط به اون رو از ب ینگفته بود..ظاهرا همه  میاز پدر واقع زیچ

 یوارد کرد ولرو بهم  یموضوع شوک بزرگ نیا دنی..فهمنمیش یمرده ش و اروم نم ینکنم حت داشیو تا پ ستمیدست بردار ن یشک دارم ول

کرد  یم یآشپز یب یب الیو میترف یکه م ییکردن..وقتا یم یمادرم زندگ یالیتو و یب یدو تا نبود ..عمومحمد و ب یکی یمشکالت من تو زندگ

 نیهم یراانداخت..ب یتلخم م یخاطره ها ادیمنو  الی..اون موقع بچه هاش زنده بودن ..بعد از مرگ مادرم اون ودیرس یو عمومحمد به درختا م

گفت  یب یدونستم..ب یم و لشیحاال دل یفروختمش..سندش به نامم بود..اون موقع که مادرم سندش و به نامم زد تعجب کردم که چرا من؟!..ول

  ِییماجرا هم همونا ی هیکس از وجود اون ها باخبر نبود..و بق چیوقت ازشون غافل نشدم..ه چیه یخوان برگردن روستا..قبول کردم ول یکه م

من  یزندگ --..زدم..پوزخند یدار یبیعج ی..واقعا گذشته شهیباورم نم-کردم..نگاهه دالرام گرفته بود و صداش بغض داشت.. فیکه برات تعر

 یبر خالف ظاهر سرد و خشکم به دنبال آرامش بودم..کارها شهیهم -نه.. گهیشدم..نه..االن د رهیاالن؟!..تو چشماش خ یحت-تلخ تر از زهر ِ ..

با  ینشوند..ول اهینه ارسالن ِ پست فطرت و که خواهرم و به روز س ذاشتمیاجبار وسط نبود نه خودش و زنده م یکرد..اگه پا یم میعصب انیاش

 یحرفه ا گریباز هیگرفته بودم که چطور  ادیکردم.. یم یجاها نقش باز یلیخ دیبه هدفم با دنیرس یو حفظ کردم..برا استمیحال س نیا

 یطنت می..تو شافتادمیآرام م ادی دمید یکنارت بودم وآرامش نگاهت و م ینگاهش کنم ادامه دادم: وقت نکهیکردم و بدون ا یکوتاهباشم..مکث 

زل زد تو  هیپر گال ی..با نگاهیاسمت بود یشدم..درست به معنا قیبه حرکاتت دق دمیاسمتو شن یساکت بود..وقت شهیاون هم یول یکرد

در هم به  یدرسته؟!..محو صورتش شده بودم که با اخما ندازمیخواهرت م ادیچون من تو رو  ینار خودت نگه داشتچشمام و گفت: پس منو ک

اون -دارم.. ازیدختر ن نیکردم که به ا یحس م شتریسرشو بلند کرد..هر لحظه ب دیزد..صدامو که شن یپلک هم نم یبود و حت هزل زد شیآت

خواستم چشم  ینگاهه افسونگرش بودم..نم ری!..درگ؟یچ یول --..........ی..ولدمید یشما م ی..اونو تو هر دوکه من دنبالش بودم اره یارامش ِ پاک

طرز نگاهت..تموم حرکات و  ی..حتیدختر خاص هیتو  -بردارم.. دمید یرو توش م تینوع معصوم هیکه حاال  نیدل نش یاز اون چهره 

 یرو تو چه زمان یچه کار یدون یم قای..دقیکن یمنو عصبان یتون یراحت هم م یلیخ یشمنبع آرامش با یتون یحال که م نیرفتارت..در ع

قلبم رو بلندتر و کوبنده تر تو  یشد و هر بار تپش ها یتر م نیمن خاص کرده..لبخند زد..با لبخند چهره ش دلنش یتو رو برا نی..همیانجام بد

جوابمو داد:هنوز سواالم  ی..لبخند از رو لباش محو شد..بعد از سکوت کوتاه؟یفتو گر متیتصم -طاقت نداشتم.. گهیکردم..د یم حس م نهیس

 یقیازش گذشت.....نگاهه دق شهیکه بخوام بگم نم دمیند یخاص زیتو گذشته ت چ --..یمون ینمجواب  یبپرس مطمئن باش ب -تموم نشده ..

تونم درکت کنم که به خاطر انتقام از  ی..نمستیواسه م قابل هضم ن یکه با اون دخترا کرد یبه چهره ش انداختم که کوبنده ادامه داد: کار

زدم مشکلش  یتو هم..حدس م دمیکه قانع کننده باشه؟..اخمامو کش یدار یحین چه توضی..واسه ایکرد یشون باز ندهیو ا یپدراشون با زندگ

در من  ییگرفتم..اون زمان حس انتقام جو یعفشون و در نظر منقطه ض دینابود کردن اون ادما با یمن برا -با کدوم قسمت از گذشته م باشه..

 کیخودشون بهم نزد یو خواسته  لی..با مدمیاون دخترا به سمت خودم نکش رموقت با کلک و زبون چرب و ن چیبرده بود..ه نیمنطقم رو از ب

جز  یزیکه چ ی..از سرنوشترمیسرنوشتم انتقام بگ خواستم از یقدم رو اون برداشت..م نیرابطه اول یکه در برقرار دایشدن..نمونه ش ش یم
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بود..بعد از مرگ فرهاد و آرتام هنوز چهلمشون سر نشده بود  میزندگ ینابود یکه باعث و بان یمن نداشت..از هر کس یبرا نهیو نفرت و ک یتلخ

 یکار من دست نیتقاص کاراشو پس داده ..تو ا ..خوشحال بودم که باالخرهدهیحادثه جفت پاهاشو از دست م نیا یکنه و تو یتصادف م الیکه ل

 یمجبور بودم تحملش کنم..گاه یکرد متنفر بودم..ول ینم مشوهردارهم رح یبه زنا یحت نکهیو ا اشیبه خاطر هوس باز انینداشتم..از شا

..و انتخاب دوم باز هم یدفت مبارزه کنه یبرا زهیو با انگ یبمون دهی..انتخاب اول بهت فرصت مدهینم شتریبهت دوتا راه واسه انتخاب ب یزندگ

..درست همون یدیرس یبه پوچ یکن ی..چون حس م یندار تیزندگ یادامه  یبرا یا زهیانگ چیه گهید نجایا یول دهیفرصت موندن بهت م

نبود..فرهاد به خاطر  یاتفاقات تصادف نیکدوم از ا چی..هافتمیکه بهم زد باعث شد به فکر انتقام ب ییبا حرفا انیکه من داشتم وشا یحس

 یتمومش صحنه ساز دیشاباشن و مایهمون هواپ یمنفجر شد شک کردم که اونا تو مایهواپ یداشت..وقت ادیدشمن ز شیمال تیموقع

 شترمراقبیداشت به ما بفهمونه که ب یکنه..سع یاز جانب دشمناش رو تو خونه مطرح م یکه خطراته احتمال دمید یوقتا م یلیباشه..چون خ

 دیترد دنشیانگار واسه پرس یبگه..ول یزیهنوز هم به اون اتفاق مشکوکم..منتظر بودم چ ینکردم ول دایپ ی..گرچه سرنخمیمون باشخود

نشه  دیمحکم جوابش و دادم: شا وی..جد؟یمونیپش یسال کرد 10 نیا یکه تو ییگفت:از کارا یداشت..نگاهشو تو چشمام دوخت و با لحن اروم

نفر که دلربا هم  9اون بی..فرلیدونستم فقط به دو دل یگناهکار م کیخودمو  شهیکنم..هم یاحساس گناه م یت..ولگذاش یمونیاسمشو پش

موندم و از خودم  یزنده م دیبه هدفم با دنیرس یبرا یقاتل باشم ول هیکه ناخواسته به دستم کشته شدن..نخواستم که  ینفر 3و.. دجزوشون بو

که مرتکب اشتباه  یقبول کن دیتونم مثل تو انقدر ساده ازش بگذرم..به نظرم تو اول با یمن نم یول --نبودن.. یتدرس یکردم..اونا ادما یدفاع م

 یبود گفتم: م دایکه خشونت درش به وضوح پ ی..با لحنیکن ینم یمونیهنوز احساس پش یدرست ول یگناهکار یقبول دار یگینکه می..ایشد

 میکه تو زندگ یرو بهت دادم..تا حاال از راز یریگ می..من حق تصمشه؟یم یچ مونمیاگه بگم پش!..؟ینیحس ندامت و تو چشمام بب یخوا

 یم یاون دخترا باز یبا زندگ دیکارم درست نبوده و نبا دمیدونستم..بهت گفتم فهم یسوا م هیتو رو از بق یلحرف نزدم.. و یداشتم با کس

کردم چون بهش  یهمکار انیو به خاطر نجات جون خودم اون کارو کردم..با شا رمیگ یدن مکه انجام دادم رو به گر یتا قتل 3کردم..گفتم اون 

 یفقط م یحرف اضافه ا چیرو انجام دادم..بدون ه نکارایکه چرا ا یدرکم کن یتون یم یمن بذار یو جا تلحظه خود هیداشتم..اگه شده  ازین

با من و گذشته م و  یتون یاگرم نم ای یمون یو باهام م یکن یهستم قبولم مکه  ینجوریهم ایرومون هست.. شیتا راه پ 2..یخوام بهم بگ

خوام به  ینم گهیبدون من بازم سر حرفم هستم و د یرفت ی..فقط وقتیو پشت سرتم نگاه نکن یبر یتون ی..میایکه انجام دادم کنار ب ییکارها

کنم که ازاد  یزندگ یروز جور 2 نیا یخوام تو یروز ختم بشه م 2به  میاگه زندگ یندارم ول یدیام گهیهمون آرشام سابق برگردم..گرچه د

 ندهیا یکه برا یتو هم حق دار یکمکت حساب کرده بودم ول یخوام فراموش کنم..رو یکه تا به االن مرتکب شدم..م یباشم..به دور از گناهان

که باشه قبول  یهرچ متی..تصمستیباخته اسون ن تشویهو یو حت زشیمثل من که همه چ یدر کنار مرد ی..مطمئنا زندگیریبگ میت تصم

داشتما  دی..خودمم تردرمیزبونم و بگ یلونتونستم ج«دالرام**************************************»کنم..  یم

فاصله  شیداد ..از آتمسائل کنار بیام..با همون اخمى که رو صورتش بود سرش و تکون  نیولى من نمى تونم با ا-..اما..نتونستم ساکت بمونم..

تفاوت باشم..حتى اگه بخوامم نمى  یگرفت..به تنه ى یکى از درختا تکیه داد..حقیقت و بهش نگفتم..من هیچ وقت نمى تونم نسبت به آرشام ب

ودم..اگه االن احساس داد..از کارایى که کرده پشیمون نیست و فقط احساس گناه مى کنه..از این بابت نگران ب یتونم..قلبم این اجازه رو بهم نم

بودم..نگران آینده..آینده اى که برام مبهم  نپشیمونى نکنه چه تضمینى وجود داره که در آینده بازم تصمیم به انجام چنین کارایى نگیره؟ ..نگرا

.میگه بمون تا آرامش بود..از جانب آرشام مطمئن نبودم..اینکه احساساتمون متقابله؟..چه چیزى قراره تو زندگى ضامن خوشبختیمون بشه؟.

..باهات مى مونم چون قلبم فقط رمبگیرم..تا بتونم به کمکت گذشته م و فراموش کنم..ولى یک بار در نمیشه بگه مى خوامت چون دوست دا

نم..تو واسه تو مى تپه..آخه این مرد تا چه حد مغروره ِِِِِِِِِِِِِِِ؟.. شاید اینجورى فرجى شد..با این کارم مى خوام به هر دومون کمک ک

بشم به آرشام نگاه  دهکلبه ایستادم و بدون اینکه دی یخودش بود..اروم بلند شدم..بدون هیچ سر و صدایى رفتم پشت کلبه..پشت دیوار چوب

وع به سرد بود..قطره قطره بارون شر یلیهوا هم خ یاسترس ِ ..ول یاز رو دی..عالوه بر اون سردمم شده بود..شاکهیچقدر تار نجایکه ا یکردم..وا

کرد..حتما  خاموششکرد..تا چند دقیقه که اصال حواسش به اطراف نبود..به خودش اومد و از درخت فاصله گرفت..رفت سمت آتیش و  دنیبار

م فکر کرده برگشتم تو کلبه..آتیش و که خاموش کرد کامال اطرافم تاریک شد..نور شمع از پنجره تو صورتم مى افتاد و به کمک اونا مى تونست

عکس  شتموجهه اطرافم باشم..از همونجا زیر نظر داشتمش..شاید کارم بچگانه باشه ولى خوى سرکشم دوباره بیدار شده بود و دوست دامت
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.از العمل آرشام و توى اون لحظه ببینم..با قدم هایى شمرده اروم رفت تو کلبه و حاال از پنجره مى تونستم چهره ى درهم و گرفته ش و ببینم.

که  یستادمناراحت بودم..با تردید به صورتش نگاه کردم و خواستم از پنجره فاصله بگیرم تا برم تو ولى با دیدن عکس العملش جورى ااین بابت 

نتونه منو ببینه..نگاهش و یه دور اطراف کلبه چرخوند..داشت دنبالم مى گشت..با یه مکث کوتاه در حالى که ترس و نگرانى رو به وضوح تو 

 دالرامدالرام.. --تش مى دیدم اسمم و صدا زد..به سرعت از در کلبه زد بیرون ..در همون حال با صداى بلند اسمم و صدا مى زد..چهره و حرکا

کجایى؟..دالرام االن وقت شوخى نیست هر جا هستى بیا بیرون..این اطراف تاریکه دختر ممکنه بالیى سرت بیاد..چراغ قوه ش دستش 

صداش موج مى زد..پشتش به من بود ..و بدون اینکه خودش متوجه بشه آهسته قدم برداشتم و پشت سرش بود..تشویش و نگرانى تو 

تند برگشت و پشت سرش و نگاه کرد..نور چراغ قوه تو صورتم افتاد..اذیتم مى کرد براى همین با اخم صورتمو  مایستادم..با شنیدن صدا

نمى تونم باور کنم که نگاهت به خاطر من ...............نذاشت ادامه بدم داد زد:منظورت از این چرا تظاهر به نگرانى مى کنى؟..چرا  -برگردوندم..

نمى تونم حتى یه لحظه به نداشتنت فکر  نکهیقائم موشک بازیا چیه؟..چى رو نمى تونى باور کنى؟..اینکه نگرانتم؟.......و بلندتر ادامه داد: ا

یعنى با من بودن انقدر برات سخته؟..دستمو از تو دستش --.اما لحنش بر خالف نگاهش اروم بود..کنم؟..دستمو گرفت و با حرص نگام کرد.

تفاوت ازش  یمقابلش باشم و ب یتیموقع نیهمچ هی..نمى خواستم در مقابلش کم بیارم ولى دست خودم نبود ..سخته تو دمیبیرون کش

با  یخته..سخته که نتونم بهت اعتماد کنم..مى ترسم..خواستم برگردم تو کلبه ..ولبا تو بودن اون هم بدون احساس ِ متقابل س-بگذرم..اما....

تو ازم مى خواى بمونم - .. ِیپس حرف حسابت سر بى اعتماد--بود خشکم زد..دستم و گرفت.... ستادهیکه رو به روم ا یدرحال شیحضور ناگهان

ى گذشته ت و تکرار نکنى؟..تو که میگى احساس پشیمونى نمى کنى و بهت کمک کنم..ولى اگه موندم چه تضمینى وجود داره که کارا

صبر کن و جوابتو بگیر.........رو به روم --و رفتم تو کلبه..ول کن نبود..پشت سرم اومد.. رونی..دستمو از تو دست داغ و پر حرارتش کشیدم ب

ردن خودمم نیست..اما بدون اگه از کارایى که کردم پشیمون نبودم هیچ واسه توجیه کردن تو این حرفا رو نمى زنم واسه تبرئه ک --ایستاد.........

چند ماه پیش جورى رفتار مى کردم که تبدیل به یه ادم مغرور و متکبر شده بودم..از  نکنم..تا همی رییگرفتم که بخوام تغ یوقت تصمیم نم

کاراى خودم قبول نداشتم..حتى به خدا پشت کرده بودم..کسى مثل باال به اطرافیانم نگاه مى کردم ..هیج کس و جز خودم و هیچ کارى رو جز 

...........و با من اگه یه روز تصمیم بگیره و بخواد یه ادم دیگه بشه شک نکن که مى تونه..تنها انگیزه و امیده که بهش این قدرتو میده...............

د: امید من تویى..چرا مى خواى ناامیدم کنى؟..بهم اعتماد کن..من کسى نیستم ارومتر در حالى که نگاهه نافذش محو چشمام بود ادامه دا یلحن

شک نکن هنوز همون ارشام گذشته بودم..پس مطمئن باش.. هیچ کس جز من نمى تونه این  نداشتم میکه از حرفم برگردم..اگه تو رو تو زندگ

که  یزدم..همون یخودم حدس م شیباشه که پ یخواستم همون ی..مزد یاطمینان و بهت بده ..چند لحظه تو چشمام نگاه کرد..نگاهش برق م

تو هم و صورتش و برگردوند..پشت به من  دیشده بود..اخماشو کش نقبضچشماشو بست..فکش م دیزد..سکوتم و که د یم بیقلبمم بهم نه

دارم  شیآت یشعله ها نیکرده بودم..انگار که بایستاد..دستاش و برد تو جیبش و سرش و باال گرفت..قلبم دیوانه وار تو سینه م مى زد..داغ 

از پشت بغلش کنم و سرمو بذارم رو شونه ش و دستامو رو  شتم..دوست دادیکش یآغوشش پر م یتابشم..قلبم برا یزنم..چقدر ب یدست و پا م

چکار  ایترس مبهم..خدا نی..ایتغرور لعن نیا یخوام باهات بمونم..فقط با تو آرشام..ول ی..مرمیش قفل کنم..و فقط بهش بگم نم نهیس

تونه رو حرفش بمونه چون  ی..حتم داشتم مملحظه بدون آرشام سر کن هیتونم  ی..نمدمیکنم کم کم دارم طاقتمو از دست م یکنم؟!..حس م

بات خودش و شانس واسه اث هیخواد چکار کنه..چرا بهش  یدونه م یزنه حتما م یبا ندامت حرف م نطوریا یمثل آرشام وقت یادم مغرور

که عشق ارشام رو  یخودت گفت نویبرات مهم باشه دالرام..ا دیکه بوده نبا یارشام هر چ یاحساسش ندم؟..چرا اونو از خودم دور کنم؟..گذشته 

در نظر مورد غرورت و  هی نی..مغرور نباش..الاقل تو اای..دالرام به خودت بستیگذشته ش هم برات مهم ن ی..و حت یکن یعوض نم زیچ چیبا ه

..با لبخند دمیکش قیعم..چشمامو بستم و نفس دمی..دالرام..بهش بگو..لبمو گزیخوا ینم نوی..تو ایدیاز دست م شهیهم یچون اونو برا رینگ

کنم و دهنمو بست................جدى بود..ولى چرا حس مى  دیچیچشم باز کردم و تا اومدم دهنمو باز کنم و حرفامو بهش بزنم صداش تو گوشم پ

 یجلو بندم،یتو م یروچشمامو « یانیک الدیاز م یآهنگ دو راه» نه..مطمئنم.. یاحساس من باشه..ول نیا دینه..شا دمیلرزه؟..شا یکه صداش م

دونم که تصمیم خودتو  یبیشتر از این اصرار نمى کنم..م --رمیم یوقت ستمیکه دلتنگت ن گمیدروغ به خودم م رمبهیگیاشکامو م

به زور تصاحب  شهیرو نم زیکه همه چ نمیب یحاال م یرو که خواستم به اجبار به دست اوردم..ول یزیهر چ شهیگرفتى..هم

 جادیتو ژستش ا یرییتغ چیتکون داد و به در کلبه نگاه کرد..ه نیداد..سرشو به طرف رونیب نهیکرد..مخصوصا.............نفسش و آه مانند از س
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خودم تمومش کردم اما  نکهیشم، تورو به خاطراتم بسپارمبا ا یجسمه خشکم زده بود..جاده آمادست تا راهم نیبرنگشت نگام کنه..ع ینکرد..حت

صبر  گهیکم د هی..یانجام بد یکه هر کار خواست ی......... از فردا ازاد کهی..هوا هم تارمیبرگرد میتون یبارون نم نیا یتو --رمدا دیتو رفتن ترد

که من نباشم..رفت کنار پنجره و به قطرات بارون نگاه کرد ..که چطور محکم خودشون و  ییجا هی....دمیامن م یاج هیانتقالت و به  بیترت یکن

 یاجبار..از رو ینه از رو یباهات ازدواج کردم ول --گرفته بود.. ییجورا هی..لحنش آروم تر از قبل شد..حالش دندیکوب یپنجره م ی شهیبه ش

طبق نقشه وارد  یداشت..وقت یکه برام تازگ یزیچ هیشد.. یمانعم م یزیچ هیبه خاطر منافع خودم چون خودم نگهت داشتم نه  شیدلم..پ

..حاضر بودم جون یو داشت انی..چون قصد انتقام از شایتو موند یول یو خواستم که برگرد ارمیتونم طاقت ب یدم نمید یشد انیشا یخونه 

--..دستش و رو گونه ش گذاشت و سرشو باال گرفت..دی......به صورتش دست کشافتهیاسه ت نو یتو..هرگز اتفاق بد یول افتهیخودم تو خطر ب

سال گناهانم رو قبول کردم  10 نیا یبار ط نیاول ی..برایبرداشتم که تنها تو از اون باخبر یاز راز پردهحاضر شدم از گذشته م برات بگم..

تمسخر نداشت..از  یکه جنبه  ینشست رو لباش..پوزخند یو نگام کرد..پوزخند محوبار تجربه کردم..برگشت  نیاول یرو برا یمونی..حس پش

اگه من بخوام  ی..حتیبر دیتو با ی..ولیذاریو تنهام نم یمون یم نکهیاحمقانه رفتار کردم..ا یولدادم  یبهت حق م نکهیبا ا--غم بود.. یرو

تو  یبرا یادم نیدر کنار چن یکنه..زندگ یم ششیکه ستا ید با غرورادم سر هی..یکه در کنارم خوشبخت بش ستمین ی..من اون کسیبمون

کنم دالرام..من اون  ی..من خوشبختت نمیکن یزندگ یمرد نیبا چن یتون ینم ونمد یتو دارم م یکه من رو یروح ِ..و از شناخت یخشک وب

کرده بود..اسمون  دنیشروع به بار یبه پنجره افتاد..بارون ِ تند..نگاهه غم زده م رونیتند و شتابزده از در کلبه زد ب یی..و با قدم هاستمیادم ن

خودم  زمچراشویعز یشیبرم و نه بمونمتو فراموشم نم تومیم شهنهیهم مونمیم یراه وکردن..سر د دایزد..اشکام راه خودش رو پ یرعد و برق م

متضاد با حرارت بدنم  قایدق ریزنج ی..سرددمیدست کش  تو گلوم رو قورت بدم..به گردنم ِنیکردم بغض سنگ یبستم و سع دونمچشماموینم

پر از بغضم اما  دونممنیرفتم..تو حواست پرته اما من تک تک درداتو م رونیبود..تو مشتم فشارش دادم..چشمام و باز کردم و به سرعت از کلبه ب

..از کلبه فاصله نمیاونو بب دیمو نگاه کردم تا شابود..اطراف کیکردم..همه جا تار یهق هق م یآروم یصدا خندونمبایبازم تو و چشماتو م

کردم و قطرات بارون همراه با  یم هیرو به اسمون بلند کردم..گر مو..صورت ستادمیروشن کرده بود ا شیکه آرشام قبال آت ییگرفتم..همونجا

ـــــام..چند بار پشت سرهم ..و با هق هق :آرشـ دمیکش غیخورد..از ته دل صداش زدم ..ج یبود رو صورتم سر م یکه از چشمام جار ییاشکا

اسمت رو  تونستمیکاش م یاخماتم دوست دارما یحت من خوامت،یم یشیبد م نکهیشد..با ا ی..دلم داشت از جاش کنده مدمیدور خودم چرخ

 ینگام اون دور و اطراف م که ی..در حالدمیاونو از دست نم یبار جون بدم ول 100 یتونم خدا..روز یخواستمش..نم یاز کنار اسمم بردارمم

که دوست  ی..آرشام تو رو جون هرکذارمینم هاتوقت تن چیرگبار بارون بلند گفتم: آرشام تو رو خدا برگرد..به ارواح خاک مادرم ه ریز دیچرخ

اغوشش برام  یم..گرما و مردونه از پشت دور کمرم حلقه شد..سرشو گذاشت رو شونه یقو ی..همون لحظه دسترمی..به خدا نمرمیبرگرد..نم یدار

 یتونست قلب ب یبود که م یینجوا نیباتریگوشم ز ریلرزونش ز یکردم..صدا یم هیاشنا بود..به نفس نفس افتاده بودم و در همون حال گر

 یکه به راحت ستمین یمن ادم --..شهیهم یبرا -..شه؟یهم یبرا --مونم.. یسرمو تکون دادم: م هی..با گر؟یمون یدالرام م --قرارم رو اروم کنه..

خوام....آرشام  یم نویهم دممدونم..به خدا خو یم -..یکنارم باش میاغوش هم شد ریکه اس نطوریتا اخر عمر هم دیولت کنم دالرام..با

شتابزده  جانیه یز روم ا نهیس ی..قفسه دمیدالرام..لبمو گز--خواستم بگم من.............. یچرا؟..چرا نه؟..م -..االن نه..سسسسسسیه--..من..........

که  یکردم..محکم بغلم کرده بود..جور قهقرارتر از قبل برگشتم و خودمو محکم بهش فشار دادم..دستامو دور کمرش حل یشد..ب یم نییباال و پا

نذاشت  یم..ول..با تموم وجود عاشقش بوددیتپ یهامون م نهیتو س گهیکه به عشق همد ییبارون..با قلبا نیا ریم حبس شد..ز نهینفس تو س

تو  می..رفتگهیدلم م نویکه اعتراف کنه..ا شهیروز مجبور م هی یخواست اعتراف کنه؟..غرورش و دوست داشتم..ول یبهش بگم..چرا؟..چون نم

 ختهیر شیشونیپ یرو سیخوش حالتش خ ی..به آرشام نگاه کردم که موهامیشده بود سیبارون خ ریز یکلبه..آرشام درو بست..هر دو حساب

 لباسشو روشنش کرد.. نهیتو شوم ختیکه کنارش بود و برداشت ..ر ییزمایاز ه یکلبه .. کم ی گوشه  ِیچوب ی نهید.. رفت سمت شومبو

شمال و دوست  یبود..هوا دهی..لباس به تنم چسبدهیموش آب کش نهوی..رو تخت نشستم..شده بودم عاوردیدرش ن یشده بود ول سیخ

 رشیمانتومو باز کردم و از تنم در اوردم..ز یدکمه ها یکی یکیشد..آرشام پشتش به من بود.. یو هواش محشر مآب  دیبار یداشتم..بارون که م

 ریشلوارم تا ز یوقت عادت نداشتم..پاچه ها چیاومد لباس گرم بپوشم..ه یزورم م یهوا سرد بود ول نکهیبودم..با ا دهیپوش دیسف یتاپ بند هی

 یهم در م نوی..چاره نداشتم وگرنه همادیتو تنم باشه بدم م سیلباس، خ نکهیانو ال زدم..مثل شلوارک شد..از اشده بود..لبه ش و تا ز سیزانوخ
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تخت خشک  یرو یاومد..موهامو با ملحفه  یسطل آب ازش در م هیچلوندمش راحت  یکه همون اول از سرم برداشته بودم..اگه م لمواوردم..شا

 نجایفکر کردم که امشب با آرشام ا نیلحظه به ا هیهست.. نهی ..باز خوبه شوم ِیلیخ میامشب سرما نخورکردم..نمناک بود..هوا هم که سرده، 

 هی..انگار که تمومش میمال هم شد شهیچشم نگاش کردم..هنوزم باورم نم یشد ..دستم رو ملحفه موند..از گوشه  یجور هیتنهام..تو دلم 

دالرام ِ  یایهاش دن یکه با تموم اخما و بد اخالق یوجودش پر شده از غرور..مرد یستم که همه ه یداره..االن من زن مرد تیواقع یخوابه..ول

پا انداختم و تو همون  یکردم..پا رو لیو موهامو با دست زدم پشتم..دستامو گذاشتم رو تخت و خودمو به عقب ما خت..ملحفه رو انداختم رو ت

 یم یدر و پنجره سوز بد یو ثابت نگه داره..از ال شیآت یداشت شعله ها یسع یه دقتدونگ حواسمو دادم به آرشام که با چ شیحالت ش

 دیداشتم از پشت ِ سر آرشام و د الیخ یشونه م سر خورد ..و من ب یتاپم از رو یاز بندا یکینداشتم بپوشم.. یزیچ یاومد..سردم شده بود ول

کرد ..رو زانو  دنیتنم گر گرفت..قلبم تندتر از قبل شروع به تپ دمیش و رو خودم دزدم..ناغافل برگشت و منو نگاه کرد..تا نگاه مسخ شده  یم

دستامو از رو تخت برداشتم و سرمو  دینشسته بود ..و تو همون حالت که سرشو سمت من کج کرده بود اروم اروم از جاش بلند شد..با ترد

جلوش نشستم خب  یتاپ بند هیکرم از خود درخته..با  گنیتابلو بود ..م یدایحرکتم ز یکنم ول یچرخوندم ..که مثال دارم تابلوها رو نگاه م

دونم  ینم یپوشم ول یلباس م ینجوریکه جلوش ا ستیباهاش چشم تو چشم بشم..بار اولم ن مخواست ی..نمگهیتوقع دارم چکار کنه؟..معلومه د

که به طرفم قدم برداشت کم  یزمان قای..دقدمیگز یلبمو م یه گوش یملتهبم سرخ شده بود..ه یچرا امشب به کل رفتارم عوض شده..گونه ها

ب*ر*ه*ن*ه  یشد..بعد از چند لحظه نگاهشو به شونه ها رهیکردم..تو چشمام خ نگاش ستادی..روبه روم که ارونیمونده بود قلبم از حلقم بزنه ب

 یشد و همزمان چشمامو بستم..گرم شتریتنم ب یم..داغتو تنم بند شده بود دوخت..خم شد رو صورت مهیکه نصفه و ن یو از همه بدتر تاپ

که رو شونه هام نشست ..مات و مبهوت چشم باز کردم..نگاهه نافذش تو  ییپتو یحس کردم..و بعد از اون نرم کینزد یحضورشو از فاصله 

؟..کلبه که  یسرما بخور یخوا یرد ِ مهوا س --..لحنش گرم بود..آروم..دمید یرو در خودم نم یحرکت چیاون لحظه قدرت ه یچشمام بود..تو

حرارتش  یشیرو خواست؟..آغوش خودش از هر آت نهیشوم یگرما یشد..ک یم نییباال و پا جانیم از زور ه نهیس یهنوز گرم نشده ..قفسه 

ونطور مات تو جاش هوا دستامو دور گردنش حلقه کردم..هم یخواستم..خواست سرشو بلند کنه که نذاشتم و ب ی ..من فقط اونو م ِشتریب

دستامو تنگ تر  ی لقهتابش بودم..ح یکه من ب یخواد..همون یم یخوندم چ یمتعجبش بهم زل زد..از تو چشماش م یموند..با چشما

ش بود که زمزمه وار گفتم:  نهیس ی..خودمو انداختم تو بغلش .. سفت کمرشو گرفتم..صورتم رو قفسه  نهیکردم..مجبور شد کنارم رو تخت بش

بس ِ ..آهسته  رامب نیندارم..هم ازین زیچ چیتو بغلت باشم به ه یزده م و گرم کنه..وقت خیتونه تن  یم عتریسر شیو آت زمیآغوشت از ه یماگر

لرزونش  یش فشردم..صدا نهیو صورتمو تو س دمیشونه هام پس زد .. محکم تر از قبل منو تو بغلش فشار داد..ناخداگاه آه کش یپتو رو از رو

مثل من آسون  دى..اما..زندگى با مرستمیمردد ن یذره ا یندارم..حت دیبا تو بودن ترد یبرا --که همراه با آرامش بود.. یگوشم بود..لرزش ریز

رس ..تدمینترس یزیاز چ میواهمه دارم..تو زندگ ندهیبار از ا نیاول یخوشبخت کنم..برا یتو زندگ دینتونم تو رو اونطور که با نهینیست..ترسم از ا

ترسم..که نتونم..وسط راه زانو بزنم و تو............سرمو بلند کردم..هنوز تو بغلش بودم..از  یم نیحاال .. تو رو دارم..از هم ینداشت ول ییبرام معنا

ونى ادم چرا اینجورى فکر مى کنى؟..تو نمى ت -که در خودم سراغ داشتم.. یشدم..با تموم صداقت و عشق رهیتو چشماش خ کینزد یفاصله 

دارى کار درست و  دىبدى باشى..گاهى وقتا ادما تو شرایط خاص عکس العمالى متفاوتى ازخودشون نشون میدن..تو هم اون موقع فکر مى کر

 ینم --..دیکش قی..گذاشت رو شونه م..نفس عمنیی..سرشو اورد پایانجام میدى..مخصوصا اینکه شایان وسوسه ت کرده بود اون کارا رو بکن

از ثروت پدر  مىهمیشه دنبال منافع خودش بود..با حقه بازى و کلک نی انیچکار کنم..شا دیدونم با یکردم..نم ریو هوا گ نیزم نی.انگار بدونم.

ارسالن و تصاحب کرد..ارسالن فهمید ولى اون موقع دیگه کارى ازش ساخته نبود..سر همین قضیه رابطه ى خوبى با شایان نداشت..ارسالن هم 

رو  ذاشتمداشت واسه همین خیلى وقتا شایان در مقابلش کوتاه مى اومد....ازم فاصله گرفت..انگشتاشو تو موهاش فرو برد..دستم و گ ازش آتو

شایان به ظاهر مرد قدرتمندیه وگرنه همه ازش یه آتویى دارن..چجورى همیشه ازت حساب مى برد؟..نگاهش و به رو به رو  --شونه ش..

.ولى خب شایان مى دونست هر کارى ازم برمیاد..از طرفى به اهداف من واقف بود..بنابراین وقتى سرسختى منو تو کارم همیشه نه . --دوخت..

شد من ادمى نیستم که به کسى باج بدم..از کنارم بلند شد.. رفت سمت شومینه و چندتا هیزم دیگه انداخت تو اتیش تا خاموش  متوجهدید 

د اتیشى که تو شومینه هر لحظه شعله ورتر مى شد هیچ سرمایى رو حس نمى کردم..روى زمین زانو زده بود و نشه..با گرماى حضورش و با وجو

خم شده بود..از جام بلند شدم..زنجیر و از دور گردنم باز کردم.. اهلل اى که فقط براى اون خریده بودم..حواسش به شعله  ینهکمى به سمت شوم
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دستم و پایین بردم و قفل زنجیرش و باز کردم..گرنبند ِ صلیب رو از دور گردنش باز کردم..خشکش زده هاى اتیش بود..پشت سرش ایستادم..

گرفت..اهلل و اوردم پایین و اروم به گردنش بستم قفلش که بسته شد تو جاش ایستاد..برگشت و نگام کرد..تعجب و تو  شبود..صلیب و تو دست

و مشتش بود و اهلل به گردنش..حس مى کردم تو چشمام دنبال توضیح کارم مى گرده..با لحنى چشماش دیدم..با لبخند نگاهش کردم..صلیب ت

..با اخم سرشو تکون داد..با ادته؟یمیده گفتم: اون روز که به حرفت گوش نکردم و با ارسالن رفتم خرید و  ککه حتم داشتم دل واحساش و قلق

با تو اون کارو کردم..وگرنه حتى چشم دیدنش و هم نداشتم..اون روز وقتى ارسالن تو  از روى لجبازى -سرمو زیر انداختم .. یلبخند کمرنگ

ها رو نگاه مى کردم که چشمم افتاد به این پالک زنجیر ِ مردونه..ازش خوشم اومد..نمى دونم چرا ولى  غازهمغازه بود داشتم یکى یکى ویترین م

صور مى کردم..از خودم پول نداشتم واسه همین گردنبندمو از گردنم باز کردم و به دوست داشتم اونو بخرم..شاید چون اونو تو گردن تو ت

تونم تعویض کنم منم کلى واسه ش  یهزار بدبختى قبول کرد..مى گفت تا رسید خریدش نباشه نم افروشنده ش گفتم مى خوام تعویض کنم..ب

ارسالن بهم گفته بود که تولدته و مى -..عمیقا به من خیره شده بود..دلیل اوردم..بماند که چقدر به خاطرش دروغ گفتم..سرمو بلند کردم 

اون شب نتونستم ..با اتفاقاتى که پیش اومد نشد..  -دلگیر بودم..مکث کوتاهى کردم .. ازتخواستم اونو جاى هدیه ى تولد بهت بدم..با اینکه 

امروز وقتى گفتى حاضر بشم تا بریم بیرون وقتى داشتم لباسامو مى گردنبند و پیش خودم نگه داشتم تا تو یه فرصت مناسب اونو بهت بدم..

اومد بهت بدم..همیشه این صلیب و به گردنت مى دیدم ..گرچه برام جاى سوال داشت  شپوشیدم یادش افتادم..انداختم گردنم تا اگه فرصتى پی

کرده  یبه گردنت انداختى که همیشه با غرور رفتار م که گفتى از وقتى تصمیم گرفتى سرسخت و مغرور باشى یادگار کسى رو یاما زمان

هر  دیکنى..میگى که دیگه نمى خواى به گذشته ت برگردى پس با غییر..چون حاال تصمیم گرفتى که تنمیخواستم که دیگه اونو به گردنت نب

سرمو کمى به راست کج کردم و گفتم:  اونچه که به قبل مربوط میشه رو فراوش کنى..و در همون حال با لحنى دلنشین و نگاهى خواستنى

نگاهش و تو جزء جزء ِ اعضاى صورتم  زنهحاال این هدیه رو از من قبول مى کنى؟..هیج حرکتى نمى کرد..بدون اینکه حتى پلک ب

 نیچرخوند..دستمو تو دستش گرفت..بدون مکث منو کشید سمت خودش..سفت بین بازوهاش نگهم داشت..دستامو گذاشتم رو سینه ش..ح

..هر شم؟یدارمت بازم دلتنگت م نکهی..چرا با ایکن یم وونهیکرد زیر گوشم زمزمه کرد:دالرام....دالرام ،دختر تو منو د یکمرمو نوازش م نکهیا

 نیعمر ا دیشا گهیحس مبهم وتلخ بهم م هیگذرونم..و باز  یلحظاتمو دارم م نیکنم بهتر یحس م نمیب ی..هرروز که تو رو مهی..هر ثانقهیدق

که  ییبا صدا ودکه تو چشمام زل زده ب یتونم....صورتمو تو دستاش گرفت..درحال ینم یحس و پس بزنم ول نیخوام ا یلحظات کوتاه باشه..م

ل در ....................و ارومتر از قبیرو به من برگردوند یخوش شانسم..تو زندگ یلیبرد نجوا کرد: من خ یقلبم و باالتر از حد معمول م یتپش ها

اشک رو  یا ه..قطرقت؟یحق ای ییایدالرام؟..تو رو یکردم ادامه داد: چطور شد که مال من شد یکه جوشش اشک و تو چشمام حس م یحال

بود..مثل اسمون ِ امشب..با بغض نگاش کردم..صورتشو تو دستام قاب گرفتم..نگاهمو مملو از عشق کردم  یگونه م نشست..پلک زدم..نگاهم بارون

لبامون  نیب یکه مرز ییتر کرد..تا جا کیو نزد کیچشمامو نبستم..صورتشو نزد نباریماش دوختم..سرشو رو صورتم خم کرد..او تو چش

 یگرم شدنم کاف یحرارت برا نیافتاده بودم هم ریاز برف هم گ یکرد که اگه تو کوه قیوجودم تزر یاز اون لب ها به همه  یی..گرمانموند

جز من و آرشام نبود..فقط  یکلبه..کس نیا ی..تونجایهر دو مون ملتهب بود و نگاهمون تب دار..ا یحرکت داد..نفسا بود..دستاش و رو بازوهام

به  میکه مستق ی*ا*ز..از التهاب عشق..عشقیگر گرفته از جنس آتش..از حرارت ِ ن* ی..با تندیتپ یهم و به عشق هم م یکه برا ییما..با قلبا

هر دومون خمار شده بود..رو دست بلندم کرد..رفت سمت تخت..شرشر بارون و  ی..چشمامیثابتش کن میمون تونستبا دال ی..ولمیاوردیزبون ن

 یشکست..منو گذاشت رو تخت..هنوز تو اغوشش بودم..خواهانش بودم..خواهان کس یرو م نمونیپنجره سکوت ب ی شهیش ابرخودش ب یصدا

زد..صورتشو برد سمت گردنم..تو  مهی..روم خمی..هر دو به نفس نفس افتاده بودمیشد رهیهم خ یبود..تو چشما امیدن یهمه  نیکه بعد از ا

باز کردم..چشمام خمار بود وسرمو باال گرفته  یکی یکیو  راهنشیپ یاوردم باال..دکمه ها ناخداگاه*د..دستامو یگردنم و ب*و*س* یگود

نامنظم بود..تو موهاش چنگ زدم..تو حال خودم نبودم..کم مونده بود  جانیه یدر حد زمزمه.. نفسامون از رو ی..حتمیزد ینم یحرف چیبودم..ه

از  شهیکه هنوز با آرشام ازدواج نکرده بودم هم ینداشتم..وقت یترس چیدر حال سوختن بود..ه رتهمه حرا نیبشم..تن گر گرفته م از ا وونهید

داشته باشم..چه اون موقع که هنوز باهاش اشنا نشده بودم چه تا قبل از که با همسرم رابطه  یواهمه داشتم..شب اول میزندگ یتو یشب نیچن

 نمونیب یمانع گهید نکهیترس هر لحظه کمرنگ تر شد..حس تعلق ِ خاطر..حس ا نیا مدمبه عقدش در او یاز وقت ی..ولمیمال هم بش نکهیا

صورتم قرار داد..چشم تو  ی.سرشو بلند کرد..صورتشو رو به روشد ترس و از دلم دور کنم... ی..و با عشق اونو کنار خودم دارم باعث م ستین
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 ؟!..تا کار از کار نگذشته ..بهم  ِیموندن جد یبرا متیدالرام.. تصم --.. مگوش رینفساش منظم نبود..لباشو برد ز تمی..رمیچشم هم دوخت

ارش دادم..نذاشتم جمله ش و کامل کنه .. صورتم و به صورتش االن................کمرشو گرفتم..محکمتر به خودم فش نی.. همیبگو..اگه تو نخوا

 نیوقت تا ا چی..هنهیبشه بازم حرف من هم یکیو آسمونم  نیچکار کنم تا باورت بشه؟..االن اگه زم دیبرات قسم خوردم آرشام..با -چسبوندم..

..تو چشمام نگاه ید بشه، بشه..فقط تو برام مهمخوا یهم م یوجودم ..هر چ یخوام..با همه  ینبودم..من تو رو م یجد ممیحد رو تصم

بخوام  نکهی صورتمو غرق ب*و*س*ه کرد ..از ا ِیجا ی..جا تاز لبام گرف یزیر یکرد..صداقت گفته هامو از تو چشمام خوند..ب*و*س*ه* 

.... ازم فاصله ستمیدختر ن گهیدا ..... داز فر نکهیزنم و..از ا یرو ورق م میاز زندگ یدیجد یدارم صفحه  نکهینداشتم..از ا یباهاش باشم ترس

چند لحظه باز کرد..از روم بلند شد..هنوز داغ ِ داغ  زو چشماشو بست و بعد ا دیپشت سرهم کش قیزد..چند تا نفس عم یگرفت..نفس نفس م

 خچالیصندوق بود برداشت.. هیشبکه  یزیچ هینازک و از رو  یپارچه  هیکلبه .. یکارش تعجب کرده بودم..رفت گوشه  نیاز ا یبودم..از طرف

سرخ  جانی..منم که از اون بدتر هنوز صورتم از هدیدزد یتا نوشابه..نگاهشو از روم م 2اورد با  رونیبود ..درشو باز کرد و دو تا بسته رو ب یشارژ

 یو نشستم..در همه حال فکرش کار م مدیبهتره..خودم و رو تخت باال کش یچیو دار از ه ریگ نی سرد ِ..تو ا ِچیشام امشبمون ساندو --بود..

کردم..که اگه نوشابه نبود لقمه  یخودم حس م رونگاهشو کامل  ینیخوردم سنگ یم چمویداشتم ساندو یداره..وقت یهمه چ نجایکرد..پس ا

که چند  یم..تو شوک کاردرست کرد..تو خودم بود ییچا نهیشوم شیرو آت کینسبتا کوچ یکتر هیرفت..بعد از شام با  ینم نییهام از گلوم پا

و دادم  وانیخوردم ل موییچا یبود..وقت افتادهین یهنوز اتفاق نکهیکردم..با ا ی..اون حرارت و تو خودم حس م میکرد یم میداشت شیپ قهیدق

تب الود ِ من  زد تو دلش چه خبره و....نگاهه یدستمم تو دستش گرفت..نگاهمون تو هم گره خورد..چشماش داد م وانیدستش که همراه با ل

کنار تخت و کنارم  زیو گذاشت رو م وانیکرد..همونطور که نگاهش تو چشمام بود ل یاز قبل طلب م شتریکه وجود آرشام رو هر لحظه ب

صورتشو به صورتم  میکه چشم تو چشم بود یزد و در حال مهیاروم شونه هامو گرفت و خوابوندم رو تخت..روم خ یحرف چینشست..بدون ه

 یافتاد بدون شک از زور ضعف از حال م یکرد..اگه اون شب به فکر شام نم یم م وونهیرد..هنوزم داغ بود..ب*و*س*ه هاش دک کینزد

تونم باز نگه دارم..تنم خرد بود..نا  یچشمامو نم گهیکردم د یزد و من حس م ی..اون نفس نفس ممیاز عرق کنار هم افتاد سی..هر دو خفتمر

 دنمیطرف افتاده بود..با د هیخمار نفس زنون صورتشو برگردوند سمتم و نگام کرد..لباسامون هر کدوم  یام با چشمانداشتم تکون بخورم..آرش

کنه  یداره چکار م دمشیبگه بلند شد..چشمام بسته شد ..ند یزیچ نکهی..بدون ادیرو تخت نشست و لباساشو پوش عیحال و روز سر ناو یتو

چشمامو باز کردم..گلوم خشک شده بود..از بس نفس نفس زده  ی..آهسته الدمیشن وانیرو تو ل چرخش قاشق یچند لحظه بعد صدا یول

 وانوی..ل دهیباال..رنگت پر ادیشربت بخور تا فشارت ب نیتونستم توش حس کنم گفت: از ا یرو هم م یکه نگران اروم یبودم..کنارم نشست و با لحن

تو دل و کمرم  یهمان..درد بد دنمیکش غی..و نشستنم همانا و جنمیم ..کمک کرد بشسر ریکنار تخت و دستشو گذاشت ز زیگذاشت رو م

 نیا یماهانه م منته یمثل دوره  ییجورا هیکردم.. یازش حس نم یزیلحظه چ هیشد و  یم دیلحظه شد هیبود که  ی..دردش جوردیچیپ

و سر  وانیل یها مهیتا ن نیکردم واسه هم یم یلبام..احساس تشنگشربت و گرفت جلو  وانیکه منو تو بغلش گرفته بود ل یبود..در حال دتریشد

..دلم و یلی: خدمینال هی..با گر؟یدرد دار --بود.. ادیدردم ز یباز نگه دارم ول چشماموتونم  ینبود و حس کردم م ریتاث یشربت ب ینیری..شدمیکش

کرد گفت: اگه  یش و تو همون حالت که نوازشم م نهیشت رو سو موهامو نوازش کرد..سرمو گذا دیسرمو بوس یکنه..رو یدرد م یلیکمرم خ

حالت بدتر  نیبه ماش می..تا خودمون و برسونرونیب میاز کلبه بر میتون ینم تیوضع نیتو ا یکرد ول یکار هیشد  یاومد م یبارون بند م

کرده بود..از کنارم بلند شد..تا به خودم  سیشو خ نهیس یسه ..اشکام قفدمیچشمامو رو هم فشار دادم و نال هیدرد دارم آرشام........و با گر-..شهیم

..بعدشم رفت بالشت و نینشست و منو گذاشت رو زم شی..کنار اتنهیسمت شوم تخواد چکار کنه رو دستاش بلندم کرد .. رف یم نمیو بب امیب

 دیش بود..بالشت و گذاشت کنارم و پتو رو کش نهیو سپاهاش..از پشت تو بغلش بودم وسرم ر نینشست و منو گذاشت ب شیپتو رو اورد..رو به ات

 --ازش نداشتم.. یشرم گهیکردم حاال کمتر شده..د یحس م یول مبود..هنوزم درد داشت یکرد..چه حس خوب یبلندمو نوازش م یروم..موها

 یرد کمرنگ هینتونستم.. یم لبخند بزنم ول..لبامو با زبون تر کردم..خواستشهیدردت کمتر م شیبهتره..کنار ات ینجوریگرم بمونه ا دیبدنت با

..داغ شدم..اروم با نهیبش دیلرزشم با یخوره پا یم ربزهخ یگوشم گفت: هر ک ری.. توجهاتم..خم شد زنیا ی وونهید -ازش نشست رو لبام..

که کردم و حاال دارم جورشو  یارک--تو.. گمیمن م -..؟یکن یفکر م یچ --!..گه؟ید یگیخمار گفتم: منظورت که من نبودم؟!..خودتو م یچشما

برام اسون  یزیتو باشم..در اونصورت هر چ افقط ب --بود..اروم و گوش نواز.. ییسخته؟..صداش برام مثل الال دنیجورشو کش -کشم.. یم

http://iran-paper.ir/


 

iran-paper.ir 

چشماتو ببند..من  --!..و صداش نرمتر از قبل شد..؟یزیهر ..چ -نبود.. ریتاث یب شیآغوشش کنار آت یشد..گرما ی..چشمام داشت بسته مشهیم

 ی..ولیوحش یگفت گربه  یبهم م وزم..هندمیخند یداریخواب و ب نیمن..ب یوحش ی..بخواب گربه سسسسسیه--آرشام..تو....من........-..شتمیپ

تونه  ینم و سرنوشت هم ریتقد یوجودم متعلق به آرشام بود ..حت ی..همه میکرد..ما فقط مال هم بود یرو هم بهش اضافه م تیحاال حس مالک

چشمامو  یاز پنجره نشست رو صورتم که باعث شد اروم ال یبندازه..*****************************نور کم ییجدا نمونیب

 شبیاومد..من و آرشام..د ادمینشده بودم..نگاهمو اطراف کلبه چرخوندم..تازه  اریخمارم و چند بار باز و بسته کردم..هنوز هوش یباز کنم..چشما

 یکیهام نگه داشته بودم با اون  نهیس یدفعه رو تخت نشستم..آخ..همونطور که ملحفه رو تا باال هیبا هم.......حواسم به خودم نبود  تو کلبه

تعجب نداشت..حتما  یجا شبیکرد..با وجود اتفاقات د یم تیاذ یتا حد نیکم درد داشتم..دردش سرد بود واسه هم هیدلمو گرفتم.. ریدستم ز

بود و  پوشوندهکه پنجره رو  یو نازک ریحر یخوابم برده بود..تو کلبه نبود..پرده  شیکنار ات ادیم ادمیکه  ییورده بود رو تخت..تا جاآرشام منو آ

 شیتا صبح کنار ات شبیمانتومو تنم نکردم..د ی..ولدمیلباسامو پوش یاومد..اروم اروم با هزار بدبخت یبارون نم گهیکنار زدم..صبح شده بود..د

 ی رهیدستگکم هوا بخورم..دستمو گذاشتم رو  هیداشتم  ازیکردم..ن ی..احساس گرما مرونیو رفتم ب دمیچیک شده بود..ملحفه رو دورم پخش

در برگشت و نگام  یداده بود..با صدا هیکلبه تک ی..آرشام پشت به در به ستون چوبرونیباز شد..رفتم ب یژیق یو درو باز کردم..در با صدا یچوب

تو  -بودم.. حال یسرد ِ برو تو..هنوزم ب رونی..ب؟یچرا بلند شد -ش و از ستون برداشت و اومد سمتم .. اخماش تو هم رفت.. هیتک دنمیا دکرد..ب

 --..بعد هم گونه هام..لحن و صداش نگران شد..میشونی..تا جمله م تموم شد دستشو گذاشت رو پرمیکم باشم بعد م هیکلبه گرمم بود..بذار 

بارون بودم..فک کنم  ریکه ز شبهیحتما به خاطر د ستین یزیچ -گونه م برداشتم و تو دستم گرفتم.. ی..دستشو از رویکه تب دار دختر تو

 ی..رنگت حسابست؟ین یزیچ یگیاونوقت م یسوز یتو تب م یدار --سرما خوردم..دست چپشو دور شونه م حلقه کرد و وادارم کرد برم تو..

 نیدسته دار رو زم وانیو با دستمال برداشت..دو تا ل شی رو ات ِ ی..کترنهینشوندم رو تخت و خودش رفت سمت شوم..یراه بر دی..نبادهیپر

و داد دستم و تو چشمام نگاه  ریش وانیکرد..ل نشیریو ش ختیشکر ر یکم شیکی..تو وانایتو ل ختیرو ر یتو کتر ریاروم ش رومگذاشت و ا

و  دمی..لبامو ورچرمیگ یازت م یو خال وانیزنه انگشت اشاره ش و سمتم گرفت و گفت: ل یچه ش حرف مکه با تحکم داره با ب یپدر نیکرد..ع

راه  دیبا گهی....ددهیبهونه ها رو من جواب نم نیتر از قبل جوابمو داد: ا ی..اشتها ندارم..و جدادهیز یلیخ -کردم.. گاه تو دستم ن ِوانیبه ل

دکتر..تا اسم دکترو اورد تند  شیپ میریم --که رو لبام کش اومده بود با جواب ارشام کشش پاره شد.. یندخونه؟..و لبخ میگرد یبر م-..میافتیب

بود که  یکاف یو جد رهیدالرام..........لبام به هم دوخته شد..همون نگاهه خ --؟؟!!..باور کن حالم خوبه..من که.......... یواسه چ دکترگفتم: نه بابا 

خودخواه بدش  گمیکه نشنوه گفتم: اونوقت بهش م یلب جور ریتو هم و ز دمی..اخمامو کشارمیحرفش بحرف رو  دیبفهمم نبا

 یچشم ریکردم ز یو مزه مزه م رمیدستش بود..تو همون حالت که داشتم ش وانشینشسته بود و ل یچوب یروم رو صندل به..زورگو........رو ادیم

که مچشونو  یینایا نیاز لبام دور کردم و ع وانوی..لدهیشن مویلب ریز یجمله  دمی..فهمکرد یچشم چپ چپ نگام م ینگاش کردم..از گوشه 

 دمیرس یحالت صورتم که حتما با اون لبخند خنده دارتر هم به نظر م دنیو با د ارهی..نتونست طاقت ب ادمد لشیتحو یگرفتن لبخند پت و پهن

و دستشو گذاشت رو لباش..صورتش سرخ شده بود..از جاش  دیصورتش دست کش..به نیینشست رو لباش وسرشو انداخت پا شیشگیلبخند هم

کردم که برگشت  یزده داشتم نگاش م رونیاز کاسه ب ی..با چشمادیو تا ته سر کش رشیش وانیبلند شد رفت سمت پنجره و پرده رو کنار زد..ل

اورد باال و نگاش  وانوی!..ل؟یرو تا ته سر بکش ی به اون داغ ِریش یتونست یچجور -حالت متعجبم ابروهاشو انداخت باال.. دنیو نگام کرد..با د

  ..دیشد سر کش ینفس هم نم هیخب  یداغ باشه ول یلیکه خ یسوخت..نه اونجور کمیمزه کردم..لبم  رمویش دیداغ نبود..با ترد --کرد..

 ..تونستم ازش دل بکنم یخاطره شد..نم نیکلبه و اتفاقاتش برامون بهتر نیا

 ..بود ومدهین نییتبم هنوز پا ینداشتم ول یدرد چیه گهیمنو رو دست بلند کرده بود..د مارشا

 ..اون با اخم حواسش به جلو بود یلبخند نگاش کردم ول با

 

 ..شهیبد م نهیبب یکی نیآرشام بذارم زم -
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 ..ستیدور و اطراف ن نیا یکس یزود نیصبح به ا --

 ..تونم راه برم..باور کن حالم خوبه یم -

 

 ....تو چشمام نگاه کردستادیا

 ..؟یدرد ندار --

 ..تکون دادم سرمو

 ..یچینه..ه -

 

 ..میشونی..دستشو گذاشت رو پنیگذاشتم زم آروم

 ..یهنوز تب دار یول --

 ..ساده ست یسرماخوردگ هی..ستیمهم ن -

 ..عطسه کردم هیموقع  همون

 ..گرفت دستمو

 

 ..دکتر شیپ میبر دیبا افتیراه ب --

 ..بند نبودم نیرو زم گهیکرد د یبهم توجه م نطوریا ینگفتم ودنبالش رفتم..وقت یچیه

 

 ..عصر پارکش کرده بود روزیبود که د ییهمون جا نیماش

 ..و ارشام حرکت کرد میشد سوار

****************************** 

 ....قرص و شربتکردن با چند تا آمپول و قیکرد که همونجا برام تزر زیسرم برام تجو هی دکتر

 ..کردم یهنوز احساس گرما م یکمتر شده بود ول تبم

 

 ..مفصل داد یصبحونه  زیم هیرستوران .. ارشام سفارش  میاز اون رفت بعد

ازم  ینگاهش و لحظه ا یارشام رو به روم نشسته بود و گرم نکهیکردم..از همه مهمتر ا یم یکه سرحال تر شده بودم احساس گرسنگ حاال

 ..کرد یمن غیدر
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 ..رفت سمت شهر یآرشام داشت م یعمومحمد ول یخونه  میریکردم م ی..فک ممیو حرکت کرد میرو خورد صبحونه

 

 ..؟یب یعمومحمد و ب شیخونه پ میریمگه نم -

 ..میدیرس یصبر کن گهیکم ِ د هیکه تموم حواسش به جاده بود گفت:  یبهم انداخت و در حال ینگاه مین

 ..!کجا؟ -

 

 ..فروشگاه نگه داشت هی ینداد و چند لحظه بعد رو به رو جوابمو

 ..میدیشو رس ادهیپ -

 

 ....دستمو تو دستش گرفت و رفت سمت فروشگاهستادیشدم..آرشام اومد و کنارم ا ادهیوباز کردم و پ نیدر ماش اروم

 ..!چکار؟ میاومد نجایا -

 ..یفهم یصبر کن م --

 

 .. کیو کفش..همه هم خوش دوخت و ش فیکفروشگاه پر از لباس و  هیتو.. میرفت

 ..نیتو ماش میبرگشت میکرد دیخر یبا اصرار آرشام کل نکهیاز ا بعد

 ..و روشن کرد نیعقب و ماش یگذاشت رو صندل دارویخر آرشام

 

 ..گمیبعد بهت م یگفت دمیازت پرس ی!..هر چه؟یواسه چ دیهمه خر نیا -

 ..نه؟ ای میهستمن و تو در حال حاضر با هم زن و شوهر  --

 ..! ؟ ِیچه سوال نیخب اره..ا -

 ..م؟یعکس دو نفر ِ از خودمون ندار هیکه  میهست یاونوقت ما چه جور زن وشوهر --

 

 ..تعجب نگاش کردم با

 ..سرشو تکون داد« چرا ماتت برده؟.. هیچ» یکرد و به نشونه  نگام
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 ..؟یدیپرس نویبود..چرا ا رمنتظرهیکم غ هیسوالت  -

 ..نیاشاره کرد و گفت: واسه ا رونیپنجره به ب ی شهیزد رو ترمز و خم شد سمتم..از ش ابونیخ کنار

 

 ..نگاهشو دنبال کردم ریمس

 »« میشم یعکاس ویو استود هیآتل »«

 

 ..ذوق برگشتم و نگاش کردم با

 ..!م؟یریعکس بگ یدو نفر یخوا یم یعنیجـــونم  یا -

 .. یریگ یم ـــرید یلیخ نهیزم نینگام کرد و گفت: تو ا ینیریاخم ش با

 

 ..شد ادهیپ

 ..کم کمرم درد گرفت هیکه خودمم توش موندم.. نییپا دمیپر نیداشتم..همچ ذوق

 ....هنوز حالت کامل خوب نشده؟یکن یچکار م --

 ..لبخند نگاش کردم با

 ..گهید می..خب برشهینم نی..بهتر از امیعال -

ِ  نیهنوز لباسا تو ماش میریو گفت: کجــــا؟!..عجله نکن م که دستمو گرفت هیبرم سمت اتل خواستم  .. 

 

 .. لباسا رو برداشت دستمو دور بازوش حلقه کردم نکهیمحض ا به

 ..بودن یکار هیپسر هر کدوم مشغول  1تا دختر و  3تو .. میرفت

 ..گرفتن لمونیتحو یشناختن ..کل یارشام و م انگار

 ..گفت اماده شم اتاق و هیاز دخترا منو برد تو  یکی

 فیهم تو قسمت کمرش کار شده بود..و شال و ک دیکمربند چرم سف هیباالتر از زانو که  یبود..تا کم دی..مانتوم سفدمیپوش یکی یکی لباسامو

 ..یریش دیبود با شلوار کتان سف دی..کفشمم سفنیبه رنگ قرمز اتش کیو ش کیکوچ یدست

 

 ..بهتر شده یلیکنم حالم از قبل خ یاحساس م مینفره بندازعکس دو  میخوا یبودم م دهیفهم یوقت از

 ..یدود یو کراوات مشک یریش دیسف راهنیبراق گرفته بود با پ یکت وشلوار مشک آرشام
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 ..خشکم زد..فوق العاده شده بـــــود ستشیب کلیو قد و ه پیت دنیبا د دمشید یوقت

 ..رو تو چشماش خوندم یفتگیو ش تیچرخوند..رضا کلمیهبود..چند بار نگاهش و رو  ومدهیتو اتاق ن یکس هنوز

 ..ستادیطرفم اومد و رو به روم ا به

 

 ..ش نهیش و مرتب کردم و دستامو گذاشتم رو س قهی............و با دست ــــپیچشماش زل زدم: بابا خوش ت تو

 ..شده بود تو چشمام رهیداشت..خ یکامل بهش چسبوندم..چشم ازم بر نم خودمو

 

 ..کنه ها یرو خدا قسمت هر کس نم یپیخوش ت نیابروهامو انداختم باال و با لبخند گفتم: شوهر به ا طنتیش با

 

 ..نشست رو لباش..رو گونه هاش چال افتاد یکمرنگ لبخند

 ..دمیگونه ش و بوس یکیراستش.. و چال اون  یذوق دستمو گذاشتم رو گونه  با

 

 .... داغش و پشت پلکام حس کردم یصورتم گذاشت ..سرشو اورد جلو..چشمامو بستم..لباعقب..دستاشو دو طرف  دمیاروم کش سرمو

 ..دیاروم چشمامو بوس و

 

 یمرد مغرور و سرسخت یتونه تو قلب سنگ یراحت م یلیکه خ ی..دختریهست یگوشم گفت: تو دختر فوق العاده ا ریو ز نییبرد پا صورتشو

 یکنار بکشم..ول یجور هیداشتم خودمو  یدونستم و احمقانه سع یم شهی..همامیگذاشت تا به خودم بمثل من نفوذ کنه..خدا تو رو سر راه من 

 .......ارهیو همون اتفاق منو به خودم ب افتهیب میاتفاق قراره تو زندگ نیبهتر ایقضا نیوجود تموم ا ادونستم ب ینم

 

 ..دیصورتم دست کش به

 دمید یافتنیکردم....و تو رو دست ن یبه رفتارت توجه م شهینشدم..هم دهیسمتت کش یکه داشت ییبایوقت به خاطر صورت ز چیه -

 ..................کی...............صورتشو اورد نزد

 ..بشم و کیمنو و*س*و*س*ه کرد بهت نزد نیتر از قبل ادامه داد:هم اروم

 ...........میریدر باعث شد از هم فاصله بگ یصدا

 ..ده بودم حبس ش نهیتو س نفس

 ..تو دستش گرفت..سرمو بلند کردم دستمو
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 ..کرد یمنو جذب خودش م شتریب شهیو نافذش از هم رایگ نگاهه

 

 ..میمختلف انداخت یتا عکس دو نفره تو ژستا چند

 ..رو اصلشونو بهمون بدن هیبا فتوشاپ روشون کار بشه و بق یسر هیشد  قرار

 ..داد یم لمونیکرد و تحو یعصر حاضرشون م تا

**************************** 

 ..نشست رو لباش یلبخند گرم دنمونیدرو برامون باز کرد..با د یب یب

تا صبح خوابم نبرد..گفتم تو  شبی..دنیدورت بگردم مادر..خداروشکر که برگشت یتو گفت: اله میکرد تا بر یهمون حال که درو کامل باز م در

 ..نیبارون کجا موند نیا

 

 ..دمشیبوس کردم و بغلش

 ..بود دیبارون شد میبرگرد می..نتونستمینگرانتون کرد یب یببخش ب -

 ..تو هوا سرده نیای....بشهینم یزیخاطرم جمع بود چ یدونم مادر ..چون با آقا بود یم --

 

 ..میپسرم مهمون دار یرو به آرشام گفت: راست یب یاوردم که ب یکفشامو در م داشتم

 ..!؟یب یب هیک --

 

 ..راحت کرد المویخ یبود که تا حد یب یب یرو لبا یبخش نانیلبخند اطم ینگاش کردم ول ی..با نگرانسادمیاو صاف

 

 ........... رهیگ یمهندس و ازش م یوسراغ آقا نهیب ی ..تو روستا عمومحمد و م ِوانیگفت اسمش ک ینگران نباش دخترم آشناست..م -

 ..نجایا مشیما هم اورد میتو خونه راش بد شمونیاومد پ ینشون نیبا ا یادم نیاگه همچ یه بودکه قبال گفت ادمهیبه آرشام گفت: پسرم  رو

 ..عجله داشت یلیکار مهم باهات داره..خ هیگفت  یاومد نتونست..مرتب م یبارون م یدنبالت ول ادیخواست ب یم شبید

 

 ..سرشو تکون داد و به من نگاه کرد آرشام

 .. دیسرما خورده مراقبش باش شبید ستیخوب ن ادیلش زگفت: دالرام حا یب یبه ب رو

 ..زد رو دستش و منو نگاه کرد یب یب
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 ..رفت تو اتاق آرشام

 

 .. شهینکرده بدتر م یی..برو تو..برو تو دخترم هوا سرده حالت خدا؟یشد ضیمر یخدا مرگم بده دختر چرا نگفت - یب یب

 ..ستین میزیکم بزرگش کرده وگرنه چ هیخوبم..آرشام  یب یب -

 

 ..تو میگذاشت پشتم و رفت دستشو

استکان جوشونده  هیسوپ خوشمزه و گرم درست کنم.. هیمادر..برو تو اتاقت استراحت کن تا برم واسه ت  گهیدونه که م یم یزیچ هیحتما  --

 ..دخترم یشیزود خوب م یو استراحت کن یکه بخور

 

 ..نهیو بب زشیکه داغ عز فهیح یمادر نیدر دوستش داشتم..واسه همچدونه که چق یتعارف کردم قبول نکرد..خدا م یچ هر

 ..ستیحکمت ن یکار خدا ب چیخب..ه یول

 

..حواسمون جمع میستین ی..آرشام ما االن تو اوضاع درستیخاموش کرد تویگوش نمیب یبار ِ م نیخاموش ِ ..واسه اول تیتا حاال گوش شبید --

 ..نباشه کارمون ساخته ست

 

اونها اونجا  یشد که هر دو یگفت حواسم جمع ِ اتاق یدر موردش م یب ی که ب ِوانیهمون ک دمیبود فهم بهیکه برام غر یمرد یصدا دنیشن با

 ..زدن یداشتن با هم حرف م

 

 ..شده؟ یخبر _آرشام

 ..بهم ختهیاوضاع اونور ر --

 ..رو به راه بود زیزدم همه چ یصبح که باهات حرف م روزیتا د _آرشام-

از  یکیکنه.. یولشون نم یایکرده تا تو ن دیو با خودش برده..تهد التیو تموم کارکنان و یواسه چند نفر مشکل درست کرده..شکوه انیشا --

بچه هم  هیکنه..توشون  یتموم م مارستانیکرده ..بچه ها خبر دادن اگه به موقع نرسه ب دایپ یبوده ظاهرا مشکل قلب شتریگروگانا که سنشم ب

 ..خودش شیازخدمه هاست که اورده بوده پ یکی یبچه  نکهیل اهست..مث

 

 ..ست؟یچرا دست بردار ن وونیح نیکشمش کثافت ِ رذل و..ا یخودم م یدستا نیداد زد: به خدا با هم تیبا عصبان آرشام

 ....................دالرام یخواد..از طرف یاون فقط تو رو م --

 ..ادامه نده گهید ..وانیزد: خفه شو ک ادیخشونت فر با
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 ..تمومه یکه دستور بد نیهم سادنیتو وا یاشاره  هی..بچه ها منتظر م؟یچکار کن یگیخب..باشه اروم باش..تو م یلیخ --

 ..ستیراهش ن نیاره؟!..نه ا ارهیراحت مثل آب خوردن دخل اون بدبختا رو ب یلیخ زیهمه چ یکه بعدشم اون ب -آرشام

 .. زهیچ هیفقط  یادم نیچن اقتی..ل؟یکن مشیودتو تسلخ یخوا ی..مه؟یپس راهش چ --

 ..که کرده رو پس نداده ییهنوز تاوان کارا انیست..شا گهید زیچ هیقصد من  یول _آرشام

 ینم دایبه ما ربط پ گهیبه بعدش د نجای..از امیافتاد ی..آرشام تو بد مخمصه ادنیدارن تاوانش و پس م گهید یعده  هیفعال که  --

 ....................رکنه..بذا

 ..بگذرم هیقض نیتونم ساده از ا یافتادن..نم انیشا ری..اون ادما به خاطر من گ؟یگیم یدار یچ یفهم یخودت م _آرشام

 ..؟یکن یچکار م --

ع کردم خودمم و خودم شرو فی کث ِیباز نیتهران.. ا میگرد یامشب بر م نیجاش امنه..من و تو هم نجایراحته ا المیاز دالرام خ _آرشام

 ..شهیکه هست بدتر م ینیوضع از ا میدست رو دست بذار یکنم..هر چ یتمومش م

 ..آرشام ستیراهش ن نی..مطمئن باش امی..بذار از راهش وارد شسکهیر هیکارت  نیکه ا یدون یخودت م --

 ..یبکن یکارخوام  یکه کرده رو پس نده نم ییتاوان کارا انیکه شا ی..تا وقتنهیتنها راهش هم _آرشام

 ..!؟یکن یدالرام و راض یخوا یچطور م یندارم..ول یمنم حرف نهیا متیخب..اگه تصم یلیخ--

 ....دونم ی..نم_آرشام

 

 ..و مبهوت دستمو گذاشتم رو دهنم مات

 ..عقب عقب رفتم و از در فاصله گرفتم آروم

 ..واریخورد به د پشتم

 ..پر از اشک شد چشمام

 ..بهم دست داده بود یشد..احساس خفگ یتر م نیحرفاشون هر لحظه سنگ دنیود که با شوک ِ شنتو گلوم نشسته ب یبد بغض

 

 .. اتاق باز شد در

 .. اون حال و روز اولش با تعجب نگام کرد یمن تو دنیو با د ستادیتو درگاه ا آرشام

 ..زود به خودش اومد و یلیخ یول

 ..دیطرفم دو به
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 ..اشک الودم زل زدم تو چشماش هامو گرفت ..با بغض و نگاه شونه

 ....آرشام تود؟یگفت یبه هم م یچ دیتـو....تو و دوستت داشت -

 

 ..هق هقم بلند شد یو صدا رمیخودمو بگ یجلو نتونستم

 ..داشت ارومم کنه یش و سع نهیگذاشت رو س سرمو

 ..تونستم اروم باشم؟ یچطور م یول

 ..ریتو دهن ش رهیخودش داره م یبا پا آرشام

 ..خواد تنهام بذاره وبره یم

 ..ارم؟یتونستم طاقت ب یم چطور

 

 ..نشده یزی..دختر اروم باش هنوز که چسسسسیه--

 ..ش فشار دادم نهیمشت کردم و صورتمو تو س راهنشیرو پ دستمو

 ......ادیخطرناکه هر کار ازش بر م ی..آرشام نرو..اون عوض یو بر یتنها ول کن نجایمنو ا یخوا یم -

 

 ..که تو بغلش بودم راه افتاد سمت اتاق..اشکامو با دست پاک کردم رهمونطو

 ..کنه یما رو نگاه م یو با ناراحت ستادهیکه تو درگاه ا دمیو د وانیک

 

 ..رونیب امیعنوان حاضر نبودم از تو بغلش ب چیو به ه میتو و آرشام درو بست..هر دو تنها تو اتاق بود میرفت

 

 ..وشش نگه داشتو منو تو اغ نیرو زم نشست

 ..دیموهامو بوس یو از رو سرم برداشت و رو شال

 ..رو تمومش کنم یباز نیا دیدالرام؟..من که بهت گفته بودم با یکن یم ینجوریگفت: چرا با خودت ا اروم

 

 ..ش بلند کردم نهیس یبا شتاب از رو سرمو

فکر  ندمونیبه ا یخوا یم یگذشته ت و فراموش کرد ی..تو گفتیبر ذارمیگفتم: نه..من نم یزدم تو چشماش و تند تند با حالت عصب زل

 ..یبمون شمیپ دی..بایبر دیکه من برات مهمم پس نبا ی..گفتیکن
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 ..میزن یحرف م یاروم شد ی..وقتیستین یخوب تیدالرام متوجهم تو االن تو وضع --

 ..دست پسش زدم و از جام بلند شدم با

..مرد و مردونه یکنم..تو به من قول داد یسالم بگذره باز با رفتنت مخالفت م 10اگه  یرو اروم باشم؟..حت یچ یبلند گفتم: چ یبهش با صدا رو

 ..یمون یباهام م ی..گفتیذاریتنهام نم یبهم گفت

 

 ....تموم مدت اخماش تو هم بودستادیشد و رو به روم ا بلند

 ..کرد اروم حرف بزنه یسع

هم گفتم  نویاز گذشته م برات گفتم ا یوقت شیکنار ات شبید یبهت قول دادم ول نویا ذارمیتنهات نموقت  چیهنوزم سر حرفم هستم..من ه --

 ..گناه تو خطره..اونم به خاطر من یخاتمه بدم..االن جون چندتا ادم ب یباز نیبه ا دیکه با

 

 ..شد تو چشمام رهیگرفت و خ بازوهامو

 یلیخ یول رمیهمه اتفاق بگذرم..من م نیتفاوت از ا یتونم ب یکردم، نم رییهت گفتم که تغبرم..ب دیکنم درکم کن..من با یدالرام خواهش م--

 ..گردم یزود بر م

 

 ..... شبی...ما تازه د؟یسرت اوردن چ ییبال هیو اون کثافتا  ی..هان؟..اگه رفت؟یچ یپس زدم و با بغض گفتم: اگه برنگشت دستاشو

 .......... تو گلوم باعث شد صدام ارومتر بشه بغض

 .. هق هق زانو زدم و صورتمو تو دست گرفتم..چند لحظه بعد حضورش و کنارم حس کردم با

تو رو  ی..ولمیرسما مال هم شد شبیدونم ما د ینکن..اره م نکارویگفت: دالرام با خودت ا یلرزون یگوشم با صدا ریبه سرم چسبوند و ز سرشو

 نیا ی.. توم؟یکن یزندگ یمثل دوتا فرار دیبا یتموممو تموم کنم..تا ک مهیصت بده کار نبهم فر دمیقسمت م یپرست یکه م ییبه همون خدا

 ..و اضطراب شیهمه تشو

 ..بسپارم یب یدست عمومحمد و ب مویراحت امانت الیقبول کن تا با خ یبهم اعتماد دار اگه

 

 ..از رو صورتم برداشتم و با هق هق دور گردنش حلقه کردم دستمو

 ..سخته برام

 .. تونم ینم
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 .. بزرگ ِسکیر هیبود.. سکیکارش ر نیا

 ..شد یتر م یکه هر لحظه قو یداشتم..حس یبد حس

 

 .. بلند کرد و با دستاش صورتمو قاب گرفت..اروم اروم اشکامو پاک کرد سرمو

 ..باشه یقو دی.زن ارشام باکه انتخابت نکردم. خودی.......... و با لبخند زل زد تو چشمامو ادامه داد: بیهست یتو دختر محکم -

تنها  گهیکنم؟..من د یم سکیر میزندگ یرو یکن یداد..حاال که دارمت چرا فکر م ی زندگ ِدیکه به من ام یهست ینره تو همون دختر ادتی

 ..گردم ی.. تو رو دارم ..پس برم ستمین

 

 ..اومد یم بند نم هیدم گر کیبغلش کردم.. محکم

 ..دلم یولتونست ارومم کنه.. یم حرفاش

 ..نشسته بود یدلم ترس بد تو

 ..بود امیدن یکه همه  یاز دست دادن کس ترس

 ..........حس باشه..اما هیفقط  دیشا

 ...........ترسم یم ایخدا

*************************** 

 ..یخوام بر یگفتم که نم یغمم بهش م با همون نگاه پر از یزبون ی..با زبون ِ بدید یهمون صبح ماتم گرفته بودم ..چشمام فقط اونو م از

 ..تونم..مجبورم که برم یگفت نم یداد..م یتکون م یشد و سرشو به اروم یم متوجه

 

 ..باهاش قهر کنم ..اما نتونستم خواستم

 ..باشه نمونیب یدم رفتن دلخور نیاومد ا ینم دلم

 ..همه حال مغرور بودکه در  یاون آرشام بود..کس یمونه ول یبهونه م نیقهر کنم به ا گفتم

 ..نبود گانهیکرد و با عشق ب ی..محبت و درک مستین میاون ادم سرد و خشک ِ قد گهید االن

 ..هنوزم غرور ِ مختص به خودش و داشت یول

 

 ..که آرشام کامال نامحسوس با سر به اتاق اشاره کرد میتو هال نشسته بود هیبق همراه

 ..ما نبود حواسش به یتو جمع چرخوندم..کس نگاهمو
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 ..زدن یبا هم حرف م وانمی..عمومحمد و کختیر یم ییداشت تو استکانا چا یب یب

 

 ..از جام بلند شدم و رفتم تو اتاق..چند لحظه بعد آرشامم اومد تو و آهسته درو بست اروم

 ..دادم..برنگشتم نگاش کنم هیتک واریبه د نهیپشت پنجره ودست به س رفتم

 .........نبودم اما ریدلگ ازش

 ..حساب دلم پر بود نیبه رفتنشم نبودم..رو هم یراض

 

 ..ش و گرفت جلوم گهیدستش و دور کمرم حلقه کرد و دست د هیپشت سرم احساس کردم.. حضورشو

 ..بزنم سرمو چرخوندم و نگاهش کردم یحرف نکهیجعبه بود..با تعجب بدون ا هیدستش  تو

 

 ..رشیبگ یعنیتو دستش اشاره کرد که  یجعبه  به

 ..رو ازش گرفتم و اروم درشو باز کردم جعبه

 ..اسیعطر  ینگاه کردم..بو شهیاوردم و بوش کردم..مات و مبهوت به ش رونیعطر بود..ب شهیش هی

 ..بودم دهیرو د شهیش نیا هیتو اتاقش شب زیاون شب رو م یکه آرشام عادت داشت اخر شبا تو اتاقش بزنه..حت یبود..همون خودش

 

 .......نهمو نیا -

عطر تو  نیاز ا ی..عادت کرده بودم هر شب قبل از خواب کمیداشتم..از همون بچگ اسیبه گل  یخاص یعالقه  شهیگوشم زمزمه کرد: هم ریز

 ..نه نویا یسال تونستم ترک کنم ول 10 نیا یکه داشتم و ط یبرد..هر عادت یبدون اون خوابم نم شهیاتاقم بزنم..باورت م

 

 ..دیودش فشار داد ..شال و از رو سرم برداشت و موهامو بو کشمحکم به خ کمرمو

 ..بود یکنم..چه حس خوب لیبه عقب ما یباعث شد چشمامو آهسته ببندم وسرمو کم دیچیموهام پ یگرم نفس هاش که ال به ال هرم

 

 ..ستکنم اشک تو چشمام حلقه ب یباهاش خداحافظ دیبا گهیساعت د 1فکر کردم که تا  نیبه ا یوقت یول

 ..یمنو کنار خودت احساس کن شهیخوام هم یبزن .. م نویبرگردم هر شب قبل از خواب ا یتا وقت --

 

 .. از اشکم اخماش تو هم رفت سیصورت خ دنی..شونه هامو گرفت و برم گردوند..با ددیشونه هامو حس کرد..سرشو کنار کش لرزش
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 ..بود گهیهمد یهردومون تو چشما ی رهی..نگاهه خمیکرده بود سکوت

 

 ..عطر که تو دستام بود نگاه کردم ی شهیانداختم ..به ش ریز سرمو

 ..چونه م و وادارم کرد سرمو بلند کنم ریگذاشت ز انگشتشو

 ..که تو گردنش بود یافتاد به گردنبند اهلل ا نگام

 ..خودت نگهدارش باش ایخدا

 

 ..ل زدم تو چشماشکرد..ز کیپشت دست اشکامو پاک کردم..صورتشو به صورتم نزد با

 ..زد شیکه رو لبام نشوند وجودمو آت یا رمنتظرهیغ ی*و*س*ه ب

 ..زده بود خیدستام درست متضاد حرارت بدنم سرد و  یرو لبام بود که دست سردمو تو دستش گرفت..تنم داغ بود ول لباش

 ..*دیب*و*س* یلبامو م یعطش خاص با

 

که درست پشت سرم  یرو گذاشت رو صندوق شهیه تو بغلش بودم دستشو برد پشت و شعطرو از دستم گرفت و تو همون حالت ک ی شهیش

 ..بود

 ..داشتم ازیبغلش کردم..چقدر بهش ن محکم

 

 ..*می*د*یب*و*س* یو م میمن دور گردنش..سفت همو بغل کرده بود یآرشام دور کمرم حلقه شده بود و دستا یدستا

 ..کردم یم یدیشد یس گرماهردومون تند و نامنظم شده بود..احسا ینفسا

 

 یکنم دارم تو کوره ا یبشم..حس م وونهیکه نگاهه خمارم به لباش بود گفتم:آرشام..کم مونده د یعطش ازش جدا شدم و نفس زنون درحال با

 ..سوزم یم شیاز ات

 

 ..سوزوند یخورد پوستمو م یاز من نداشت..هرم نفساش که تو صورتم م یاونم دست کم حال

 ..*دیو*س*مو ب* گونه

 ..بود یشدم..که اگه آرشام کمرمو محکم نگرفته بود افتادنم حتم یحال هیگوشمو به دندون گرفت.. یگوشم و الله  ریبرد ز لباشو

 ..گذاشتم رو شونه هاش دستامو

 

http://iran-paper.ir/


 

iran-paper.ir 

 .............درو باز کنه و یکیکنم..االن اگه  یآرشام..خواهش م -

 ..*د و در همون حال کمرمو نوازش کردیاز قبل منو ب*و*س* دتریدادامه بدم و با لباش دهنمو بست..ش نذاشت

 ..عقب رفت سمت در عقب

 ..نکرد..خواستم بکشم کنار نذاشت ولم

 ..و همونطور که منو تو آغوشش داشت دستشو برد پشت و درو قفل کرد ستادیبه در ا پشت

 

 ..بود ادیز یلی..زورش خدمیخودمو عقب کش یبدبخت با

 ..سرخ شده بودهر دومون  صورت

 

 .............؟ یچرا درو قفل کرد-

 ..واریهامو گرفت و چسبوندم به د شونه

 ..ربط نداره یباهات تنها باشم..به کس قهیخوام چند دق یم ،یگفت: زنم یاروم یبا صدا دیبوس یگردنمو م ریکه ز همونطور

 ..خمارمو بستم یوسرمو باال گرفتم..چشما دمیخند

 ..هپچ کردم:خودخوا پچ

 ....؟یجوابمو داد:شک داشت یهمون اروم به

 ..*دیزدم..صورتمو ب*و*س* لبخند

 

 ..شد یم شتریداد..شدت ب*و*س*ه هاش هر لحظه ب یفشارم م واریبه د محکم

 ..گردنمو گاز گرفت ریز

 

 ..آخ-

 ..گرما رو دوست داشتم نیستون کرد کنار سرم و تو چشمام زل زد..نفساش داغ بود..ا دستاشو

 

 ..اورد یکلمه از جمله ش و به زبون م هی*د یب*و*س* یصورتمو که م یجا هر

 .............نشده بودم ینجوریدونم..تا حاال ا ی..چراشو نپرس چون خودمم نمرمیخودمو بگ یتونم جلو یباشم نم شتیپ یوقت --
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 ..خنده شونه هاشو گرفتم..صورتشو به صورتم چسبوند با

 ..پس احساسمون متقابله -

 ..برد عقب و نگام کرد رشوس

 ..عطش با

 ..ازین با

 ..با یحت

 ..عشق

 ..نمیاونها رو به وضوح تونستم تو چشماش بب ی همه

 

 .. دارم ازیتا چه حد بهت ن یدون یگرفت گفت: نم یکه تب و تاب و ازم م یلحن با

 ..گرفتم..محکمتر از قبل خودمو بهش فشار دادم کمرشو

 .. دارم ازیت ن..منم به؟یمون یپس چرا نم -

 

 ..دی*د..صورتشو کنار نکشیمو ب*و*س* گونه

 ..دالرام ادیآسون به دست نم یقی حق ِیبهاش و پرداخت..خوشبخت دیبا یبه خوشبخت دنیرس یبرا --

 

 ..حرفاشو قبول داشتم یگفتم؟..همه  یم دیبا یکردم..چ سکوت

 ..دونستم با دلم چکار کنم؟ ینم فقط

 

 ..خوام کنارت باشم ی..مامیپس بذار منم باهات ب -

 ..شد تو چشمام رهی..با اخم خدیعقب کش سرشو

خودم تو رو به سمت  یحاضرم از جونمم بگذرم اون وقت با دستا یتو در امان باش نکهیا ی..من برا؟یگیم یچ یفهم یم چیتحکم گفت: ه با

که بتونم  ییتو رو داشته باشم..هنوزم تا اونجا نکهیا ی.فقط براانجام دادم. یبهت نرسه همه کار ایدست اون عوض نکهیا یهول بدم؟..برا شیآت

 ..برسونه بیبهت اس یکس ذارمینم

 

 ..دیگونه م چک یچشمم به رو یقطره اشک از گوشه  هی
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 ..شدم یقدم م شی*د*ن عشقم پیب*و*س* یمن بودم که برا نیا نباریا

دوستش  شتریبود که از خودمم ب یکس یزده بود و نگاهه عاشق ِ من به لباکرد..فقط تو چشمام زل  ینم یصورتمو جلو بردم..هچ حرکت اروم

 ..داشتم

 

 ..از سر عشق رو لباش نشوندم یلباش گذاشتم..چشمامو بستم ..ب*و*س* ه*ا یرو لبامو

 ..اجازه رو بهم نداد نیا یخودمو عقب بکشم ول خواستم

 ..شهی*د که حتم داشتم جاش کبود میلبمو ب*و*س* یجور

 

 ..میشد رهیهم خ ی..هر دو تو چشمامیفاصله گرفت هم از

 ..نطوری..مال منم همدیلرز یاون م یلبا

 ..میتونست ینم یول میرو زمزمه کن یزیچ میخواست یم انگار

 .. اشاره از طرف اون بودم هیمنتظر  من

 ..زمزمه کنم که تا چه حد دوستش دارم تا

 

 ..وصورتشو برگردوند دیبه گردنش کش دستشو

 ..طیشرا نیتو ا یکرد..حت یانداختم..هنوزم غرورش و حفظ م ریلبخند زدم وسرمو ز گاهناخدا

 ..نبودن یوقت ازهم جداشدن چیدو ه نیبود..ا یبا غرورش ستودن آرشام

 

 ..؟ میکن یاز هم خداحافظ نجایهم شهیو گرفته گفتم: م اروم

 ..تعجب نگام کرد با

 ..موند خکوبینگاهش رو لبام م اما

 

 ..سوخت یکم م هی..دمیست کشد بهشون

 ..قرمز شده بود یبه خودم نگاه کردم..لبام حساب نهیرفتم سمت طاقچه وتو ا دیترد با

 

 ..و لبخند زد دیو برگشتم نگاش کردم..به صورتش دست کش دمیخند
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 ..بهتره امین رونیسر و وضع ب نیخوبه پس بهونه شم جور شد..با ا -

 

 ..نگام کرد فقط

 ..ستادمیبه روش اسمتش و رو  رفتم

 ..؟یمواظب خودت باش یدیبهم قول م -

 

 ..قول بده..مرد و مردونه یلفظ ستیقبول ن ینجوریا ریتکون داد که چپ چپ نگاش کردم و گفتم: نخ سر

 .. همون لبخند بازوهامو تو دست گرفت با

 ..یتظرم باشو فقط من ینکن یتاب یدر نبودم ب یکه قول بد نهی..شرطشم ا یهرجور که تو بخوا --

 

 ..پررنگ تر شد و چشمامو بستم و باز کردم لبخندم

 ..منتظرتم -

 ..اورد جلو و به چشمام بوسه زد لباشو

 

********************** 

 ..کردم ینگاهش م شهیبودم و از پشت ش ستادهیپنجره ا کنار

 ..زد یحرف م بودن و آرشام داشت با عمومحمد ستادهیا رونیب 3هر  وانیو عمومحمد و ک آرشام

 

 ..و آرشام قبل از رفتن اونا رو بهم داد میکه امروز صبح انداخته بود ییدستم نگاه کردم..عکسا یپاکت تو به

 ..بره یاز عکسا رو از توش برداشت و گفت با خودش م یکیفقط  و

کردم در  ینگاه م نیتو دورب ینیند دلنشو دست چپ آرشام دور کمرم حلقه شده بود و من با لبخ میبود ستادهیعکس کنار هم ا یدو تو هر

 ..آرشام بود ی نهیکه دست چپم رو س یحال

 

 ..نداشت..چشماش خوشحال بود شیشونیرو پ یاخم چیه

 ..دمیدست کش رشیتصو به

 ..دمیکردم و صورتش و بوس کیو به لبام نزد عکس
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قلبم و  یسمت پنجره بود تپش ها مشیبود و نگاه مستق ستادهیا در یکه ال یدر حال دنشیو نگاه کردم..با د رونیو همزمان ب نییپا اوردمش

 ..م حس کردم نهیاز قبل تو س دتریشد

 ..صورت جذابش لمس کردم یپنجره رو جا ی شهیم و ش نهیو گذاشتم رو س عکس

 ..شد سیصورتم از اشک خ یک دمینفهم و

 

 ..گفت یچ دمیلب زمزمه کرد..نفهم ریرو ز یزیچ هی

 ..بگه گهیبار د هیکردم سر بهش اشاره  با

 ..سرشو تکون داد یدر جوابم فقط چشماش وبست وباز کرد ..و با لبخند کمرنگ یول

 ..رفت رونیازم گرفت و به سرعت از در ب نگاهشو

 

 ..مشت شد شهیو دستم رو ش دیکش ریقلبم ت ناخداگاه

 ..پنجره نشستم ریندارم..زانوهام خم شد و همونجا ز ستادنیکه بسته شد حس کردم توان ا در

 ..شد یدادم قطرات اشک خود به خود رو صورتم جار یم فشار م نهیکه پاکت عکسا رو به س یدادم و در حال هیتک واریبه د سرمو

 ..کردم ی..دلم پر بود..داشتم دق مرمیخودمو بگ یجلو نخواستم

 ..رفت سرتا سرش پر از خطر بود یکه داشت م یراه

 ..دهیکش یشوم یبه دام انداختن آرشام نقشه ها یداشتم برانداشت..شک ن یخوب تین انیشا

 ..به خدا بود دمیام یهمه  فقط

 ..ادیتونه از پسش بر ب یدادم که آرشام م یم یش خودمو دلدار همه

 

 ....انگار مطمئن بودم که خودشهدیبلند شد..تنم لرز میگوش امکیزنگ پ یصدا

 ..بلند شدم همون حالت با بغض لبخند زدم و تند از جام تو

 ..بود فمیتو ک میگوش

 ..به صفحه ش نگاه کردم یاوردم و با شوق خاص درش

 ..دهنمو گرفتم یبا دست جلو عیبکشم که سر غیبود ج کینزد دمیش و همراه ِ اسمش که د شماره
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 .. شهیتر م یاز نظرم زمان هر لحظه طوالن یازم جدا شده ول ستین شتریب قهیچند دق هنوز

 ..دیلرز یم دستم

 ..باز کردم امشویپ

 

 یتو آرام آمد »

 صدا یو ب نرم

 یدیباران بر قلبم چک یقطره ا مثل

 یسان برف آرام آرام در من ذوب شد به

 یاز وجودم شد یا تکه

 سنگستان نیا در

 تو را چه بنامم دانمینم

 ارام شدم یکه امد تو

 ..در درونم خواند یزیچ

 ..کرد زمزمه

 «..!!آغاز دوست داشتن است نیا

 

 ..که فرستاده بود و خوندم یامیو بارها پ بارها

 ..!ستم؟یخواب ن ایخدا

 ..!نم؟یب ینم ایرو

ِ  خود آرشام امیپ نیا  !!.. 

 

 ..حرکت کرد میگوش یخود به خود رو دکمه ها انگشتام

 ..داشت یدست از سرم بر نم یبغض لعنت نیحال ا نیرو لبام بود با ا لبخند

 ..ذاشتم امشب بره یمردمم نم یخوند م یشعر و واسه م م نیبود و ا شمیاگه پ ایخدا

 ..بودم محتاجش

 ..شده با اخم و غرور ینگاه حت هی  ِمحتاج
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 ..داشتم..به اغوش گرم ومهربونش ازین بهش

 

 ..تا برگرده چطور روزامو بدون اون شب کنم؟ ایخدا

 :آروم نوشتم آروم

 یآمد»

 مغرور

 کالم یب

 نگاهت هزارمعما در

 ..یمهر خاموش برلبانت و

 ..گذشت یاندک

 یشد کیآرام نزد آرام

 مغرور

 کالم یب

 !!مهربان یکم

 را وعشق

 «..!!یو دورشد یامانت به من داد به

 

 ..مکث براش ارسال کردم بدون

 ..داشتم یبر نم میگوش یو چشم از صفحه  دمیجو یم جانیلبمو از ه ی گوشه

 ..بسته بود خی دستام

 ..داد اممویکه جواب پ دیطول نکش شتریلحظه ب چند

 

 ..«کن ینگهدار یکه برگردم ازش به خوب یرو نتونستم با خودم ببرم..تا وقت یزیچ هیدارم.. ازیکه امانت دادم دستت ن یتا زنده م به همون »

 

 ..هم فشار دادم تا بغضم نشکنه یرو لبامو

 ..!!آرشام به قلبش بود منظور
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 ..ته بودمن به امانت گذاش شیپر از عشق رو پ یقلب

 

 ..بلند صدا بزنم..و بگم که تا چه حد دوستش دارم یبکشم و اسمشو با صدا غیداشتم ج دوست

 :نوشتم براش

 ..«دونم طاقتشو ندارم یچشم به راهته .. منتظرم نذار آرشام چون م نجایا یکینره  ادتیفقط مواظب خودت باش.. »

 ..ادجوابشو برام فرست نکهیچشم به صفحه دوختم تا ا منتظر

 ..«نره ادتیشرطمو  »

 

 ..نشست رو لبام یپر از غم لبخند

 ..از سرما سر شده بود انگشتام

 ..رو تو دستام نگه دارم یگوش نتونستم

 .... یو فراموش نکردم آرشام..ول شرطت

 ..یکه تو هم قولت و فراموش نکن یوقت تا

***************************** 

لقمه  هی ایمادر..ب یایاز پا در م ینجوریا یزن ینم میچیپنجره لب به ه نیپشت ا ینیش ینکن..صبح تا شب م نکارویدخترم با خودت ا _ یب یب

 ..ایدخترم..ب رمیگ یکنار من خودم واسه ت لقمه م نیبش ایمادر ب ایدست ما .. ب ی..تو االن امانتدهیبذار دهنت رنگ و روت پر

 

 نیی..ازگلوم پایب یتونم ب یگرفته گفتم:به خدا نم ییبا صدا یب یام حفظش کنم رو به بداشتم همونطور رو لب یکه سع یلبخند مصنوع با

 ..رهینم

 

حال و روز  نیا یتو رو تو یامروز و فرداست که شوهرت برگرده و وقت نیدخترم..هم یوعده غذا هم نخورد 3چند روز سر جمع  نیا یتو --

 ..مادر یخوا ینم نوی..تو که ا شهینگران م نهیبب

 

هست به منم  یزیتو رو خدا اگه چ یب یگفته؟..ازش خبر گرفته؟..ب یزیگفتم: عمومحمد چ یتو جام نشستم و با ذوق و شوق ِ خاص صاف

 ..دیبگ

 ..ش گرفت و نوازش کرد نهیو کنارم نشست..سرمو به س اومد

 ....مادر..اروم باش زینه دخترم..نه عز --
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 ..م عادت شده بودبغض برا نیا گهی..ددیم از بغض لرز چونه

 ..و انتظارهم نتونستم اونو بشکنم ییتو خلوت ِ پر از تنها یختایشبانه و اشک ر یها هیبا گر یحت

 

 ..یو فقط انتظار بکش یخبر باش یسخته که از حال عشقت ب چقدر

 ..شد یسرش نم زایچ نیدلم که ا یروشن بذاره ول دیدونستم نبا یخاموش بود..م شیگوش

 

دونم  ی...منمیب ی..دارم غم تو چشماتو ممیگیبهت م میازش داشته باش ی..به وَاهلل اگه خبریقرار ِ شوهرت یب دونمیخور دخترم..مغصه ن _ یب یب

و  کدعا کن دخترم..با اون دل پا شیسالمت یفقط مال عاشقاست..برا دنایانتظار کش نی..ااریطاقت ب ی دل ِ مادر..ول ِزیتو گلوت بغض نشسته عز

 ..و سالم بهت برگردونه حیز خدا بخواه شوهرت وصحمهربونت ا

 ..کنه یغم و حس م نیاونم ا یاونم عاشقه دالتون به هم راه داره مادر..تو غصه بخور یعاشق تو

 ....دخترم پس تو هم کمکش کن..با دعا..با صبر.. منتظرش بمون دخترم دهیخطرو به جون خر شتونیو آسا یخاطر خوشبخت به

 

 .. ش تکون دادم نهیرو سسرم و  هیگر با

داره بند بند ِ وجودمو از هم پاره  یکیگرده انگار  یگذره و اون بر نم یبه خدا سخته..هر لحظه که م یتک تک ِحرافت و قبول دارم..ول یب یب -

 ....کنه یم

 

 ..هم بغض داشت یب یب یصدا

 ..دیسرمو بوس یرو

رفته هر شب سر نماز دارم واسه ش  یدونم..از وقت یا شاهده آقا رو مثل پسر خودم م..خدمیجز صبر ندار یدونم دخترم..چاره ا یم _ یب یب

 ..خونم یم شیسالمت تیکنم و دو رکعت نماز به ن یدعا م

 ..دونه دخترم یمارو اون بهتر از هر کس م یبازم خدا بزرگه ..صالح همه  یول

************************** 

 ..بود موندهیازش باق یرد کمرنگ هیگردنم افتاد که حاال  یم به کبودزدم که نگا یموهامو شونه م داشتم

 ..میکن یخداحافظ میخواست یاون روز افتادم که م ادی

 ..تا چه حد سخته ییبره که جدا ادمیدونم تموم اونکارا رو کرد تا کمتر غصه بخورم..تا یم

 ..نگش شدماز قبل دلت شتریب یکیبا وجود اون همه نزد چیکه نرفت ه ادمی یول
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 ....عکسمون تو طاقچه بود..برش داشتم و به صورتش نگاه کردمدمیگردنم دست کش به

 ..!آرشام؟ ییتو کجا آخه

 ..!؟یدیاز خودت بهمون نم یخبر چرا

 ..کنم یدارم دق م نجایانصاف به فکر منم باش که ا یب یول یدونم ناچار یم

 ..تو یایتو م یک نمیم تا ببدر بدوز نیچشم به ا هیشده هر لحظه و هر ثان کارم

 ..زمیر یتموم عشق و احساسمو به پات م یخدا قسم برگرد به

 ..برگرد فقط

 

 ..و گذاشتمش تو طاقچه دمیصدام زد..عکسشو بوس اطیاز تو ح یب یب

 .. سرم کردم و رفتم تو بالکن مویروسر

 ..شست یم یحوض داشت ماه کنار

 

 ..؟ی..کارم داشتیب یجانم ب -

 ..؟یاریرو از تو آشپزخونه واسه م م کهیالمت دخترم دستم بنده مادر اون قابلمه کوچجونت س --

 ..لبخند سرمو تکون دادم و راه افتادم سمت آشپزخونه با

 ..و باز کردم نتیکاب در

 ..و هم نگاه کردم ..اونجا بود نکیکنار س یجا ظرف تو

 ..م حس کردم نهیرو تو س یدفعه درد بد هیکه  رونیداشتم و برگشتم تا از در اشپزخونه برم ب برش

 ..رو بهم القا کرد یکه همراهش حس بد یدرد هی

 

 ..ستادیتو درگاه ا یهراسون خودشو به اشپزخونه رسوند وبا نگران یب یب نیبرخوردش با زم یو از صدا نیاز دستم افتاد رو زم قابلمه

 ..م مشت شد نهیرو س دستم

 ..بهم دست داده بود یخفگ احساس

 ..داشتم یحس بد هیست.. گهید زیچ هیکردم دردم از  یم سح

 ..افتهیاتفاق بد ب هیکه بخواد  انگار
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 ..ابوالفضل..خدا مرگم بده دخترم چت شده؟ ای _ یب یب

 ..رونیو بدو از آشپزخونه زدم ب دمیدستم سرمو چسب یکیرفت..با اون  یم جیکم گ هیتونستم حرف بزنم..سرم  ینم

 

 ..م..انگار راه تنفسم بسته شده بودشد یخفه م داشتم

 ..سرما تونست بهم شوک وارد کنه و نی..سرد بود و همدمیحوض زانو زدم و مشتام و پر از اب کردم و به صورتم پاش لب

 ..نفس بلند راه تنفسم باز شد هی با

 

 ..داد یکنارم نشسته بود و کمرمو ماساژ م هیبا گر یب یب

 ....پشت سر همدمیکش یبلند و نامنظم م ینفسا

 ..جوابمو بده یکنم تو رو به عل یدالرام..دالرام مادر حالت خوبه؟..دخترم دارم سکته م_ یب یب

 

 ..باال اوردم وبهش اشاره کردم خوبم دستمو

 ..خوب نبودم یول

 ..نداخت یبا شدت داشت به گلوم چنگ م یکیو انگار  دیکش یم ریم ت نهیس تو

 

توجه و هراسون رفتم تو خونه و  یمن ب یبلند صدام زد ول یاز پشت سر با صدا یب ی..بدمیبه سمت خونه دواز جام بلند شدم و  ناخداگاه

 ..بعدشم تو اتاق

 ..گشتم یم میگوش دنبال

 ..دیراه ِ ام هی دنبال

 

 ....شماره ش و گرفتم دید یکردم..چشمام تار م داشیپ باالخره

 «..باشد یدستگاه مشترک مورد نظر خاموش م »

 

 ....رو انداختم کنار یشد گوش یمدت مرتب تو سرم تکرار م نیا یعذاب اور که تو یصدا نیا دنینفرت از شن اب
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 ..دادم و زانوهامو بغل گرفتم هیتک وارید به

 ..هق هقم بلند شد یگذاشتم روشون و صدا سرمو

 ..و رو سرم حس کردم یب ینوازش گرِ ب دست

 

 ..........ه حالت خوب بود..تو کیترسون یمنو م یدخترم دار --

 ..ترسم ی..میب یترسم ب ی....م یول هیدونم چ یدارم..نم یحس بد هی..ستیحالم خوب ن یب ی: بدمینال هیکردم و با گر بغلش

 

 ..نوازش کرد پشتمو

 ..داشت ارومم کنه یسع شهیمثل هم اشیحرفا و دلدار با

 ..شدم یاروم نم یجور چیفرق داشت..ه نباریا یول

 ..نستمتو ینم

 ..که دست خودم نبود انگار

 

************************* 

 ..و با درد اخمامو جمع کردم میشونیکرد..دستمو گذاشتم رو پ یچشمامو باز کردم..سرم بدجور درد م یال اروم

 ..و عمومحمد سرمو چرخوندم سمت در اتاق یب یب یصدا دنیشن با

 ..در باز بود یال

 

 ..داره حق چارهیدختر ب _عمومحمد

و رفت لب حوض نشست تند تند به  رونیوسرگردون از در اشپزخونه زد ب شونیکرد..پر هیچقدر گر یدون یشد..نم یاصال اروم نم _ یب یب

داد..از همون موقع تا حاال که چشم  یخاموش بود جواب نم یخواست به شوهرش زنگ بزنه ول یاومد..م یصورتش اب زد ..انگار نفسش باال نم

 نیو سالم برگرده و ا حی..نذر کردم آقا صحنهیش یپره و رو صورتش عرق م یبا ترس م ایزنه  یا داره تو خواب اسمشو صدا میگذاشته رو هم 

 ..رهیگ یم شیدلم ات نمشیب یحال و روز م نیتو ا ی..به خدا وقترهیدختر دلش اروم بگ

 ...... نگران نباشیب یخدا بزرگه ب _ عمومحمد

 

 ..د شد..تو جام نشسته بودم..سرمو چرخوندم سمت پنجرهزنگ در بلن یصدا

 ..راه رفتن نداشتم یرو کنار زدم و از جام بلند شدم..نا پتو

http://iran-paper.ir/


 

iran-paper.ir 

 ..بود سادهیتو هال وا یب ی..فقط بستادمیدرگاه ا تو

 

 ..زنه؟ یدر م یک یب یب -

 ....حالت خوبه؟؟یشد داریدخترم ب --

 ..بود؟ ی..کیب یخوبم ب -

 .. هیک نهیدونم..عمومحمد رفته بب ینمبگم مادر؟.. یچ --

 

 ..افتادم سمت راهرو..درو باز کردم و رفتم تو بالکن راه

 ....الاقل مانتوتو بپوشیخور یسرما م ینرو دخترم االن عرق دار ینجوریا _ یب یب

 ..خواد ینه نم یعنیتکون دادم که  نیبه طرف سرمو

 ..شد محکم کردم یکه داشت باز م مویروسر ی گره

 

 ..که پشت در بود اومد تو یبود..چند لحظه بعد عمومحمد رفت کنار و کس ستادهیدر ا یچون ال هیک نمیدرو باز کرد..نتونستم بب عمومحمد

 

 ..که لباس فرم سبز رنگ تنش بود نگاه کردم یتعجب به مامور با

 ..هم پشت سرم اومد یب یکردم و رفتم سمتش..ب یط یکی یکیها رو  پله

 

 .. من ساکت شد دنیزد که با د یساله بود داشت با عمومحمد حرف م37،38مرد حدودا  هیکه مامور  اون

 .............شمیمزاحمتون م دیسالم .. ببخش --

 ..درسته؟ ینیکه تو دستش بود نگاه کرد و سرشو تکون داد: خانم دالرام ام یبه پرونده ا و

 

 ..عمومحمد و اون مامور چرخوندم نیتعجب نگاهمو ب با

 ..شده؟ یبـ..بله..خودم هستم..چ-

 ..د؟یدار یچه نسبت یآرشام تهران یشما با اقا --

 

 ..دمیترس یم شتریب دیپرس یکه م یلحظه با سواالت هر
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 ............شهیخوام ..م یمعذرت م -

 ..جمله م کامل نشده بود که سرشو تکون داد و گفت: بله بله متوجه هستم هنوز

 ..اورد و رو به من گرفت..نگاهش کردم رونیب شبیرو از تو ج یکارت و

 

 ....مبارزه با مواد مخدر یسرگرد فروزش از اداره  --

 .... تو پرونده نگاه کرد بشیو برگردوند تو ج کارت

 ..ه؟یچ یآرشام تهران یبدونم نسبت شما با اقا شهیحاال م --

 

 ..سوخت یدهنم و قورت دادم..گلوم م اب

 ..حالم خرابه دیدستمو گرفت..فهمو  ستادیکنارم ا یب یب

 ..!شده؟ یمن همسرشم..چ -

 ..بهتره ینجوریا ستیسرده دخترمم حالش خوب ن نجایتو ا میبر _ عمومحمد

 

 ..نگاه کردم یب یموافقت سرشو تکون داد و پشت سر عمومحمد راه افتاد ..به ب یبه نشونه  سرگرد

ِ  ریکه خ شااهللیا زمیآروم باش عز--  .. 

 ..داد ین دادم..اما دلم گواهه بد متکو سرمو

 ..تو میدستمو گرفت و رفت یب یب

***************************** 

 ..از شمال به سمت تهران حرکت کردند درسته؟ شیروز پ 5 قایدق یشجاع وانیبه نام ک یهمسر شما به همراه شخص _سرگرد

 ..زده نگاش کردم بهت

 ..!د؟یدون یرو از کجا م نایشما.. ا -

 ..د؟یشناس یرو م انیو برادرزاده شون ارسالن شا انیشا ونی..شما همادمیم حیبراتون توض --

 ..!بـ..بله..چطور؟-

 

که بدونم به شما مربوط  ییتونم بدم متاسفم فقط تا جا ینم یشتریب حی..توضمینظر دار ریو دار و دسته ش و ز انیما االن مدتهاست شا --

 .. گمیرو م شهیم
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انداختن  ریگ یمدارک برا نیا ی..ولمیدر دست داشت انیشا هیرو بر عل یکرد و به کمک اون مدارک نسبتا قابل توجه یم یهمکاربا ما  وانیک

 ..نبود یکاف انیشا

 ..بود یتهران یآقا یعنیتنها در دست شوهر شما  میاقدام کن انیباند شا یریدستگ یبرا میتونست یکه به کمک اونها م یاسناد

 .. ندارند انیبا شا یکار گهینکردند..چون اصرار داشتند که د یبا ما چندان همکار شونیا متاسفانه یول

 ..کنند یبازهم قبول نم شونیا یمنته ذارهیم ونیمسئله رو در م نیهمون شب با همسر شما ا وانی..کمیداشت ازیما به اون مدارک ن یول

 ..میموضوع قرار نداشت نیا انیده که ما کامال در جرو برادرزاده ش بو انیمقصودشون تنها انتقام از شا ظاهرا

 ..گناه رو گروگان گرفته بود اون هم به خاطر شوهر شما ینفر ادم ب 8که  ی..کسانیشا دنید رنیشب اونها م اون

که شوهرتون در  یاسناد مدارک و نکهیبر ا ی..اون هم مبنگهیم یتهران یکنه و خواسته ش و به اقا یبا وجود همسرتون اونها رو ازاد نم انیشا

 ..بده لیبه اسم دالرام رو به اون تحو یدختر یدست داشته بعالوه 

 ..میبود ایمتوجه قضا میرمستقیاز راه غ میاونها داشت نیکه در ب یو فرد نفوذ وانیک قیاز طر ما

 ..شنیم ریو با هم درگ دهیشنوه کنترلشو از دست م یرو م انیدرخواست شا یهمسرتون وقت ظاهرا

 ..نفر 8نجات جون اون  ی..برامیبود اتیعمل یاجرا یکه ما اماده  افتهیاتفاق م یدرست تو زمان نیا و

 ..میدرنگ ساختمون و محاصره کرد یگلوله بدون ذره ا یصدا دنیبا شن که

 ..نداز اون محل دور کرد نیما اونها رو با ماش یدادند که بچه ها ینفر رو فرار 8اون  وانیشما به کمک ک شوهر

 ..نقطه از تهران نیتو دورافتاده تر یمیساختمون قد هیو همسرتون هنوز داخل ساختمون بودند.. وانیک

 نیبا ا یول شنیو شوهر شما پشت ساختمون موفق به فرار م وانیکه ک میداشتن ما متوجه شد انیشا یما با ادما یکه بچه ها یریدرگ تو

 ..کنه یم بیبوده اونها رو تعق انیکه متعلق به افراد شا یون مشک کیوجود 

 ..شهیکه قصد فرار داشته به دست افراد ما کشته م یدرست زمان انیشا ونیهما اتیعمل نیا یتو

 ..کنه یارسالن فرار م یول

 ..............اما میکن داشونیپ میتونست میجاساز کرده بود وانیک نیکه تو ماش یابیرد قیطر از

 

 .. میداد یما با دقت گوش م یکرد..تموم مدت هر سه  سکوت

 ..داد؟ یادامه نم گهید چرا

 ..زنه؟ ینم یحرف چرا

 ..طاقت ندارم گهیبزن د یحرف هیالمصب  د
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 ..رو گذاشت جلوم..با تعجب نگاهش کردم یکیپاکت پالست هی

 ..د؟یکن ییشناسا دیتون یپاکت و م نیداخل ا لیوسا --

 

با  یگرفت..اب دهنمو قورت دادم تا از سوزش گلوم کم بشه ول یجلومو م یکیانگار  یش دارم ولخواستم بر ی..مدیلرز یدونم چرا دستم م ینم

 ..تر شد نیکار بغضم سنگ نیا

 ..برداشتم نیسردمو دراز کردم و پاکت و از رو زم دست

 ..توش کامال مشخص بود اتینبود درشو باز کنم محتو الزم

 ..و مبهوت نگاهمو روشون گردوندم مات

 .. ایخدا

 

 ..آرشام ی حلقه

 ..داده بودم هیکه اون شب تو کلبه بهش هد یاهلل ا پالک

 ..شیمچ ساعت

 ..با خودش داشت شهیکه هم یفندک

 ..مدارک که نصفشون سوخته بود یسر هی و

 

 ..!مدارک چرا سوخته؟ نیاکنه؟!.. یدست شما چکار م نای..انایگردنبند ارشام ِ ..ا نیمتعلق به همسر منه..ا نایهمه شون..ا نای..انای..اـیا-

 

 ..شد یکه با بغض گرفته بود هر لحظه بلندتر م صدام

 ..تونستم ینم یدستمو گرفت و زمزمه کرد اروم باشم..ول یب یب

 ..به کل قفل کرده بود مغزم

 

از شما رو  یی..قصد بازجودیریر بگاتفاقات قرا انیدادم تا در جر حیبراتون توض اتیبا جزئ زوی..من همه چدیلطفا اروم باش ینیخانم ام _ سرگرد

 ............پسدیایخواستم با من به اداره ب یهم نداشتم وگرنه ازتون م

 

 ..د؟ینیب یبه سر ارشام ِ من اومده؟..تو رو قرآن..مگه حال و روزمو نم یچ دیبگ ینی..راست وحسدیچونیگفتم: تو رو خدا حرفتون و نپ بلند
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 ..؟یکن یم ینجوریاب سرگرد حرفشو بزنه..چرا با خودت ادخترم اروم باش تا جن _عمومحمد

 ..دینیتا شکستنش نمونده بود گفتم: چطور اروم باشم عمومحمد؟..بب یزیکه چ یبهش با بغض رو

 ..........پاکتو گرفتم و تکونش دادم یب یبه ب رو

 که  ِیهمون گردنبند نیتو رو خدا نگاه کن..ا یب ی..بدیمون داد که شما سر عقد به ِیهمون حلقه ا نی آرشام ِ ..ا ِلیوسا ناینگاه کن ا یب یب -

 ..همراهت باشه شهیخوام اسم خدا هم ی..گفتم میب یخودم اهلل و به گردنش بستم ب یبهش دادم..خودم با دستا

 

 ..هق هقم بلند شد..پاکت و تو دستام فشار دادم یصدا

 ..کرد یم هیسرمو در اغوش گرفت ..اونم گر یب یب

 ..بود یعصب امحالت

 

من  دی..بگدیکرد گفتم: بگ ینگاه م نیبه زم یبود تو هم و با ناراحت دهیاوردم و رو به سرگرد که اخماشو کش رونیش ب نهیاز تو س سرمو

 ..راحت شه المیخ دی..بذاردیکنم..فقط بگ یم نم هیگر یارومم..به خدا حت

 

 ..کنم یدارم چکار م دمیفهم ینمبا پشت دست اشکامو پاک کردم..اروم و قرار نداشتم.. و

 ......دیخانم..بذار ستیشما حالتون خوب ن _سرگرد

 

 ..خوام بدونم ی..منیبه سر شوهرم اومده؟..فقط هم یچ دیزدم: من خوبم..شما فقط به من بگ داد

 یرمیبوده توسط افراد داخل ون ت وانیراننده که ک ریمس یبگم تو دیکنم..متاسفانه با یم عمل م فهیتکون داد: باشه..من فقط به وظ سرشو

 یکوه بوده پرتگاه ها ی نهیکه س یکیبار یکنه..خارج از شهر بودن و کنار جاده  یکنه چون گلوله به سرش اصابت م یخوره..در جا تموم م

راه  ی انهینه..و مک یتو دره سقوط م نیسمت چپ و.....ماش شهیمنحرف م نیماش شهیم کیقرار داشته..همون موقع که شل یرناکبلند و خط

 ...................... خودرو نیو هر دو سرنش رهیگ یم شیات

 

 ..دروغه..آرشـــــام نیگفتم :نــــه..ا یمرتب م دمیکش یم ادیو پاشدم..فر دمیکش غیکه بهم دست داد ج یعصب یحمله  با

 

 ..کردم یکوه مکردم و به خدا شِ یم هینداختم..گر یزدم..به صورتم چنگ م یسر و صورتم م تو

 ... اومد سمتم عیسر هیبا گر یب یب

 

 ..زدم یو داد م دمیکش یم غیکس جلودارم نبود..از ته دل ج چی..هادیتونست از پسم بر ب ینم یول رهیداشت دستامو بگ یسع
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 ..دمز یبلند اسمشو صدا م یم مشت کرده بودم و با صدا نهیخم شدم..دستمو رو س نیهال زانو زدم و رو به زم کف

 

 

 ..دمیکوب نی..پسش زدم و با مشت به زم یب یاومد کمک ب عمومحمد

 یهمه  میزار ونیش یکرد..صدا یهق هقم گوش فلک وکر م یتو حال خودم نبودم..صدا یول دیچیپ یعمومحمد و سرگرد تو گوشم م یصدا

 ..زدم یزدم و اسمشو صدا م یخونه رو برداشته بود..ضجه م

 

 یسوختن..از رو یعی..الزم به ذکر ِ که هر دو به طرز فجدیفردا صبح اقدام کن دیتون یسردخونه هستن..م ین توهر دو جنازه اال _سرگرد

 ..میکن شونییشناسا میکه همراه داشتن تونست یمدارک و لوازم

کرده که جنازه ها متعلق به  دییهم تا یبود..گردنبند دور گردنش بود و حلقه هم به انگشتش..اون فرد نفوذ لیوسا نیا یتهران یاقا همراه

 ..و شهادت داده دهیرو د زیاون ون بوده و با چشم همه چ ی چون زمان وقوع حادثه تو ِیوآرشام تهران یشجاع وانیک

 ..شنیمتاسفانه موفق نم یو از سمت دره منحرف کنند ول نیماش ریداشتن مس یسع شونیکه شوهرا دهید یحت

 ..........گمیم تینگرفته بود....بهتون تسل شیات نیبه ما کمک کرد که ماش یانکردنشون تا زم دایپ یبرا ابیدر اون

 

 ..راست کردم و سرمو بلند کردم مهیخم شده بودم کمرمو تا ن نیکه رو به زم همونطور

 ..نگاه کردم یب یو ضجه به ب هیگر با

خواست بره بهم  یگرده..وقت یگرده..قسم خورد بر م یرده..برمنداره...آرشام ِ من زنده ست..اون نم قتیکدومش حق چیه نایبگو که ا یب یب -

 ..قول داد

 

 ..بغلم کرد وبا هق هق منو به خودش فشرد یب یب

 ......!کابوسه..من خوابم مگه نه؟ هیهمه ش  نای..بگو که اذارهی..گفت تنهام نمادیخودش گفت..گفت م یب یب -

 ایدن نیا یلحظه تو هی دی که من دارم؟..چرا نبا ِیاهیچه بخت و اقبال ِس نیا ایـام.....خداو اسمش وصدا زدم..آرشـــــــ دمیکش غیدل ج ازته

 .........ــــــاینکن..خدا نمیتر از ا چارهیب ای..خدانم؟یرو بب یرنگ خوشبخت

 

 .......یب یو نکن..به خاطر ِ ب نکاری..دخترم ایبر یم نیخودتو از ب یاروم باش..دار یب ی دل ِ ب ِزیعز --

 ..چشمامو باز نگه دارم ینا نداشتم ال یجون نداشتم حرف بزنم..حت گهیبودم و به سر و صورتم زده بودم که د دهیکش غیبس ج از
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ذاشتم  ی..نم یمُردم و.. نم یمُردم..م یکاش ..م یدونه هنوز چشم به راهشم..قول داد چشم به رام نذاره..ا یآ..آرشام ..آرشام زنده ست..م-

 ............ی..من..نمی..بی..بره..ب

 

 ..چشمامو گرفت یجلو یچون پرده ا یکیاروم اروم چشمام بسته شد وتار یب یبغل ب تو

 ..متوجه اطرافم نبودم گهید

 ..که بود فقط یچ هر

 .. محض بود ِیاهیس

 

**************************** 

 ..چشمامو باز کردم یال اروم

 ..کردم یم ینیسرم احساس سنگ تو

 ..کم کم بهتر شد..با ناله چشمامو چند بار بستم و باز کردم یتار بود ول مدید

 ..و منگ نگاهمو اطرفم چرخوندم جیگ

 

 ..که تو دستم بود نگاه کردم یتعجب به سرم با

 ..!کجام؟ من

 .. کامل حواسم جمع نشده بود که در اتاق آهسته باز شد..نگاهموسمتش چرخوندم هنوز

 ..و هجوم اشک رو به چشمام حس کردم دیتپ یم م نهیامان تو س یلبم ب..قدیتنم لرز دنشید با

 

 ..نداشتم صداش کنم..حالم اصال خوب نبود نا

 ..کرد..خواستم اسمشو زمزمه کنم نتونستم یبهم نگاه م شیشگیهمون لبخند هم با

 ..بلند و شتابزده خودشو بهم رسوند ییشدم که با قدم ها زیمخیجام ن تو

 .......دستاش.... سرد بودیو دستمو تو دستش گرفت..ول ستادیا کنارم

 

 ..رو تو چشمام خوند..هنوز لبخند رو لباش بود یکردم..بهت و ناباور نگاهش

 ..نشد یدهنم و قورت دادم تا بغضمو رد کنم ول اب
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 ....ازهم بازشون کردمدیلرز لبام

 .........آ..آرشا..آرشام....آرشام..آرشام تو.......تو-

 

 ..داشتم بلند صداش کنم اما نتونستم دوست

 ..شدن یصورتم خم شد..ناخداگاه چشمامو بستم..اشکام خودسرانه رو صورتم جار رو

 ..چسبوند میشونیبه پ لباشو

 ..بود سرد

 ..نشوند میشونیکه رو پ یبوسه ا یحت

 

 ..ردم..تو دستش گرفت..چشمامو باز کدنیبست..دستام شروع کردن به لرز خیبا همون بوسه  تنم

 ..!سرد بود؟ چرا

 ..داد یاجازه رو بهم نم نیدستاش ا یکنم؟!..سرما یگرما رو حس نم نینگاهش سوزان بود..اما چرا ا یول

 

 .. کرد..اروم زمزمه

 ..شهیشفاف و نافذ مثل هم ینگاه با

 ..رفت؟ ادتیدالرام..شرطمون و  --

 

 ..سادمیپس پاش وا یولت وفا کردو به ق یشمیپ گهیلبخند بزنم وبهش بگم نه..نه تو د خواستم

 امییو تو تنها دمیکش یمدت چ نیا ی..تا بدونه تودیکش یرو به رخش م ییغم و تنها لیکه س یینتونستم..فقط نگاهش کردم..با چشما یول

 .. ختمیچقدر اشک ر

 ....اشکامو پاک کرددیصورتم دست کش به

 ...........نبودم قشونیوقت ال چیاشکا..ه نیبباره ..ا نطوریچشما ا نینذار ا --

 ..از اون ساکت بمونم ..بغضم هنوز سر جاش بود شتریب نتونستم

 ..بود هیصدام پر از گال لحن

 ..تیاز شِکوه و شکا پر
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 ................پس همه ش دورغ بود....آرشام ِ من سالمهی..تو برگشتیآرشام..آرشام تو..تو..تو زنده ا-

 ..و تو همون حالت محکم بغلش کردم دستم نبود یبه سرم ِ تو حواسم

 ..فقط خودمو تو اغوشش حس کردم الیخ یب یسوخت و درد گرفت ول دستم

 

 ..زدم یباهاش حرف م هیپشت سر هم با گر تندتند

 ..........ازت ممنونم ای..ازت ممنونم..خدایذاریو تنهام نم شمیپ یایم ی..مرد و مردونه گفتیسر قولت موند-

 

 ..بود ی..صداش به همون ارومنوازش کرد پشتمو

 شهیمن هم یدونم سخته ول ینتونستم..م ی..من خواستم با سرنوشت بجنگم ولیایکن با تموم اتفاقات کنار ب یمحکم باش دالرام.. سع --

 ..قلبت حس کن یقولم زدم..منو تو ریکنارتم..فکر نکن تنهات گذاشتم و ز

 

 ..شدم هریش بلند کردم..تو چشماش خ نهیس یاز رو سرمو

کابوس بود..بگو  هی..بگو که همه ش یشمیارشام تو پ ستمی..من تنها ن یبرگشت گهیسرمو تکون دادم و گفتم: نه..تو د یترس و وحشت خاص با

 ....مگه نه؟ یمون یم شمیبود..آرشام پ الیاون همه ضجه و التماس وَهم و خ

 

 نهیداد سرم و به س رونیش ب نهیکه از س یقیکرد و بعد از چند لحظه با آه عمو جذابش دوختم..نگاهم  اهیس یملتمسانه م و تو چشما نگاهه

 ..ش گرفت

 ..دیسرمو بوس ینوازش کرد و رو موهامو

 .................شهی..همشهیدالرام ..هم شتمیپ شهیهم --

 

 ..ار دادم و لبخند زدمهم فش یجمله اروم گرفت..چشمام و رو هیبارها و بارها تو سرم تکرار شد..قلبم با همون  صداش

 ..ایو تلخ..خدا بیحس عج هیداشتم.. یحس هیشد.. یدونم چ ینم

 ..تونستم پلکامو تکون بدم یشده بود و نم نیکردم..تنم سرد شد..چشمام سنگ یخالء م احساس

 ..صداها

 ..نجواها

 ..دیکش یسرم سوت م تو

 ..اهویهمه ه نیا از
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 ..دلم زیبه خدا چشماتو باز کن عز دالرام..دخترم چشماتو باز کن..تو رو --

 ..دمیشن یخودمم نم یکردم.. انقدر آهسته که حت یرو زمزمه م یزیچ هیلب  ری..زدیلرز پلکام

 

 ..دی..پلکاش لرزادیدکتر ..خانم پرستار دخترم داره بهوش م یاقا --

 ....بستمشوندمید یآهسته باز کردم..تار م چشمامو

 ..زد یکه صدام م دمیشن مرد و هی یاز چند لحظه صدا بعد

 

 ..د؟یشنو یمنو م ی..صداینیخانم ام --

 .. بهتر شده بود دمیچشمامو باز کردم..د اروم

 .. شد..نگاهمو به اطرافم دوختم..همون اتاق یداشت منفجر م سرم

 ..خواب نبودم..تو دلم خدا رو شکر کردم پس

 

 ..دمیهمون مرد نگاهمو باال کش یصدا دنیبودن..با شن سادهیوا ونیگر یو عمو محمد افتاد که کنار تختم با چشما یب یبه ب نگام

 ..بود ستادهیپرستار جوون هم کنارش ا هیدور گردنش .. یگوش هیتنش بود با  یپزشک روپوش

 

 .. لبخند به لب نگام کرد دکتر

 ..د؟یکن ینم جهیسرگ یحت ایتهوع و  ایاحساس درد  ینیخانم ام --

 .. ن دادمنه تکو یبه نشونه  سرمو

 ..کنه یدرد م یلیفقط ..سرم..خ -

ِ  یعیعالئم طب نیو ا دیروز تازه چشماتونو باز کرد 2..بعد از  ستین یمشکل--  .. 

 

 ..تعجب نگاهش کردم با

 ..رفت رونیسفارشات کرد ..پرستار همراه دکتر از اتاق ب یسر هیبه پرستار  رو

 ..و عمومحمد دوختم یب یبه ب نگاهمو
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 ..دخترم؟ یجلو و دستمو گرفت..با بغض گفت: خوباومد  یب یب

 ..نمشیخوام بب یآرشام کجاست؟..م یب یخوبم..ب-

 .. غم و اشک سرش و چرخوند سمت عمومحمد با

 شیبرم پ دیمرخصم کنه با دیبه دکتر بگ شش،یخوام برم پ ی..نکنه برگشته خونه؟..عمو مد؟یارشام و صدا کن شهیبه عمومحمد گفتم: م رو

 ..ارشام

 

 .. شو به چشماش فشار داد یچادر مشک یبا هق هق گوشه  یب یب

 ..!کنن؟ یم هیدارن گر یچشون شده؟!..واسه چ نایا

 ..گفت ییزایچ هیلب  ریاشکاشو پاک کرد و ز عمومحمد

 ..!زدن؟ یحرف نم چرا

 

 ..رو اروم فشار دادم یب یب دست

اتاق  نیهم یگفت..خودم باهاش حرف زدم..تو یون مامور داشت بهمون دروغ مگفتم ارشام زنده ست؟..ا یدی..د؟یکن یم هیچرا گر یب یب -

 ..مرخصم کنه؟ یگیبه دکترم یب یمونه..ب یم شمیدستمو گرفت و گفت پ

 

 ..رفت رونیهق هق کنان ازم فاصله گرفت و از اتاق ب یب یب

 ..زده به عمومحمد نگاه کردم بهت

 ..!نتونه؟ت اهیبار اومد رو زبونم بگم چرا لباس س چند

کن دکتر مرخصم کنه..ارشام تو خونه  یکار هیکنه؟..آرشام که زنده ست..منم که خوبم .. عمو تو  یم هیچش شده؟..چرا گر یب یعمو ب -

 ..؟یگیمنتظرمه..تو رو خدا عمو بهش م

 

 ..از اشک باهام حرف زد سیخ ی.. اروم با چشما ستادیسمتم..کنارم ا اومد

 ..اروم باش دخترمزنم ..  یباهاش حرف م --

 ..نشست رو لبام یکمرنگ لبخند

 ..شمیارشام کامل خوب م شیکنه..اگه برم پ یکم سرم درد م هیممنونم..به خدا خوبم..فقط  -

 

 ..دیلرز ی..شونه هاش مدیصورتش دست کش به
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 ..؟یکن یم هیعمو گر --

 ..برداشت..چشماش سرخ شده بود دستشو

 ..هیاز خوشحال یومدروز بهوش ا 2نه دخترم..بعد از  --

 ..!روز؟ 2 یچ یعنی-

 ..............نیوارد شده و واسه هم ی ..بهت شوک ِ بزرگ ِیدخترم....دکتر گفت به خاطر فشار عصب یتو خونه از حال رفت --

 ..بهوش اومدم؟ یک -

 ....االن .. دکترم که باال سرت بود دخترم نیهم --

 

 ..دهان باز نگاهش کردم با

تو اتاق نبود بعد که در باز شد آرشام  یچشمامو باز کردم کس یمومحمد من با ارشام حرف زدم..اون موقع بهوش اومده بودم..وقت..نه عیول -

 ..ادمهیاتاق بود..خوب  نیهم ی..تودمشیاومد تو ..خودم د

 

 ..شد یم ینگاهش گرفته و بارون اوردمیدونم چرا تا اسم آرشام و م ینم

 ..نه ای میمرخصت کن میتون یم نمیکترت حرف بزنم ببدخترم بذار برم با د --

 

 ..تکون دادم سرمو

 ..شد یم شتریرفت نگاهمو چرخوندم سمت پنجره..تعجبم هر لحظه ب رونیکه ب ازاتاق

 ..!با ارشام حرف زدم چقدر گذشته ؟ یاز وقت مگه

 ..حاال یاون موقع هوا روشن بود..نور از پنجره افتاده بود تو اتاق .. ول ادمهی خوب

 ..افتادم یب یعمومحمد وب ادی شب  ِیاهیس دنیبود..با د کیکامال تار رونیب یهوا

 ..!!بودن؟؟ دهیپوش یچرا لباس سرتا سر مشک که

 ..نبوده ایرو ایمن و آرشام خواب  داریدادم که د یم دیخودم ام به

 ..بود نجایواقعا ا اون

 ..مطمئنم من

 

 ..سردش افتادم یدستا ادی
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 ..دیلرز قلبم

 

 ..وقت دستاش سرد نبود چیه آرشام

 ..سرما رو کامل حس کردم نیتو اغوشش بودم ا یوقت یحت

 

 ..ست؟ین ادمیو  چرابعدش

 ..و عمومحمد تو اتاقن یب یب دمیچشم باز کردم د یتو بغلش بودم که وقت من

 

 ..........شمیم وونهیدارم د ایخدا

 .....کمکم کن خودت

**************************** 

 ..نمیبستم تا تو رو بب چشمامو

 .. یکه کنارم نمیبب

 .. رو شانه هات ذارمیم سرمو

 .. کنم یوجودت و حس م یگرما

 ..کنم یرو فراموش م ایدن یحضورت تموم غم ها با

 

 ..بستم چشمامو

 ..نجایدارم هم دوست

 ..کنارت درست

 ..رمیاغوشت بم یتو

 .. رگ هام یتر از خون تو کی..نزدیکینزد بهم

 

 ..یم..دوست دارم نوازشم کن بهی..انگار باهاش غرادیبه چشمام نم خواب

 ..یبا صدات ارومم کن یستیکه ن سالهاست

 ..وجودمو ذوب کنه یکه با نگاهش گرمم کنه و..سرما یکس
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 ..سرده ییتنها

 ..مرگ اوره سکوت

 ..ترسم یم

 ..بدون تو وحشت دارم یایدن از

 

 ..کنم یعطر تو حس م یبو چشمامو ببندم نکهیقبل از ا شبا

 ..اسیعطر  یبو

 ..عادته هیبرات  یگفت یکه م یعطر

 ..عادت

 

 ..یعادت هیتو هم برام  یبه من نگفت یول

 ..اغاز واسه دوست داشتن هیاغازه.. هی نیا یگفت

 ..یتون یبدون من نم یگفت

 ..تونم یمنم که بدون تو نم نیحاال ا یول

 ..سخته دنینفس کش ژنیاکس بدون

 ..ناکهدرد

 

 ..من گفتم خرافاته ی..ولارهیم ییگفت عطر جدا یب یب

 ..ازمن جدا نشده..ارشام کنارمه آرشام

 ....همه ش دروغهاره؟یم ییگفته عطر جدا یک

 ..کنم یبا هر نفس دارم تو رو کنارم حس م شبا

 

 ..کنم یحست م من

 ..شب هر

 ..نمتیب یم یبسته ست ول چشمام
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 ..خاموش

 ..صدا یب

 ..وقت مجبور نشم چشمامو باز کنم چیکاش ه یا

 

 ..وقت باور نداشتم چیو باور ندارم..ه مرگت

 .. من نمرده ِارشام

 ..ستیخاک ن قیال آرشام

 

 ..؟یدنبال آرامش بود شهیهم ادتهی

 ..ارامش و بهت بدم نیمن با دستام ا یخواست یم

 ..رینگاهتو ازم نگ یگفت یم

 ..کرد انتیخاک به عشقمون خ یول

 ..صدا ما رو از هم جدا کرد یب خاک

 ..من ینه با دستا یدیخاک به ارامش رس یبا دستا تو

 

 ....یخواست ینم نویدونم ا یم

 .. سرنوشت

 ..ریتقد

 ..یباهاش بجنگ یخوا یم یگفت یم

 ..بهاشو داد دیبا یبه خوشبخت دنیرس یبرا یگفت

 ..!؟یبود؟..زندگ یچ مونیخوشبخت یبها

 

 ..گردم یئن باش بر ممطم یاعتماد کردم..گفت بهت

 ..یب یسپرم دست عمومحمد و ب یم مویامانت یگفت

 ..؟ییحاال کجا یول
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 ..سال گذشته و 5

 ..یستین تو

 ..تنهام گفتم

 .. ..ما میشیمن و تو م یگفت

 ..از غم نشسته ییایتو چشمام دن گفتم

 ..نداره ییمنه و غم توش جا یایچشما دن نیا یگفت

 ..!تو چکار کنم؟ یب گفتم

 ..یزندگ یگفت

 ..ییتو میتونم..زندگ ینم گفتم

 ..میمجبور یگفت

 ..برگرد گفتم

 ..تونم ینم یگفت

 ..!چرا؟ گفتم

 

 ..یصدا نگام کرد ی..بینگفت یچیه گهی..دیکرد سکوت

 ..رنگ نگاهه تو هم از جنس ِ منه حاال

 .. انتظار ِرنگ

 ..!؟یکه آرومم کن ییکجا پس

 ..!؟یانتظار خاتمه بد نیکه به ا ییکجا

 

************************ 

 ..درسته

 ..سوزم یساله که دارم تو انتظار م 5

 ..درک کنه دیکه بتونه قلب شکسته و نگاهه غم زده م و اونطور که با ستین یو کس زمیر یاشک م ادشیبه  امییتنها تو
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 ..حضور نداشتم..حاضر نبودم پامو تو قبرستون بذارم یخاکسپار یبرا

 ..کرداصرار عمومحمد

 ..نرفتم

 ..اشک و ناله سر داد بازم یب یب

 ..نرفتم

 

 ..؟یدل خوش کرد یمرده به چ گهیگفتن عشقت د همه

 ..قلبم زنده ست یدادم که آرشام ِ من زنده ست..تو یجوابشون و م یمکث نیکوچکتر بدون

ِ  تو یلوازم باهاش بوده که حاال تو دستا نیکرده..ا دایپ سیگفتن جنازه ش و پل یم  .. 

 ..ببره..من مرگ و باور ندارم نیتونه عشقش و تو قلبم از ب ی..مرگ نمستین زیگفتم مرگ اخر هر چ یم

 ..کنم یم حفظ م نهیکشم عشقش رو هم تو س یکنم و نفس م یم حس م نهیضربان و تو س نیا یوقت تا

 

 ..دمیاز خواب پر یشب با کابوس بد هیماه بعد بود که  3 ادمهی خوب

 ..بود یبیبود ..منم رو به روش بودم..خواب عج ستادهیپرتگاه ا هیلب  آرشام

 ..نطوری..اونم همدمیشن ی..من صداشو ممیزد یلبامون تکون بخوره با هم حرف م نکهیا بدون

 ..نهیروز آرامش من بود غم بش هینازت که  یوقت تو چشما چیخوام ه یگفت مراقب خودت باش..نم بهم

 

پاهام به  ی..خواستم به سمتش بدوم ولدمیکش غیشد..ج لیپاش سر خورد و آرشام به سمت پرتگاه ما ریگ از زسن هیجوابشو بدم که  خواستم

 ..بود دهیچسب نیزم

 ..کردم..دو تا دست اونا رو نگه داشته بود نگاهشون

 ..نییاونجا نبود..پرت شده بود پا گهیآرشام نگاهمو به سمت پرتگاه چرخوندم..آرشام د ادیفر یبا صدا یول هیاون ک نمیبرگردم تا ب خواستم

 ..و صداش زدم دمیکش غیته دل ج از

 

 .. و عمومحمد هراسون اومدن کنارم یب یکه ب دمیکش یتو خواب داد م یجور

 ..زدم ی..نفس نفس مدمیعرق از خواب پر سیخ

 ..داشت ارومم کنه یبغلم کرد..با حرفاش سع یب یزده اطرافو نگاه کردم..ب وحشت
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 ..دمیترس یشده بود..م یجور هیون کابوس حالم ا دنید با

 .........داشته باشه و ارشام قتیکه خوابم حق دمیترس یم یهنوز منتظرش بودم ول نکهیا با

 

 ..فکر کردم..بارها و بارها یخودکش به

 ..از مرگ نداشتم یترس چیه

 ..کنه که از انتظار خسته شده باشه یبه مرگ فکر م یکس اما

 ..به بازگشت عشقش نداشته باشه یدیکه ام یکس

 ..رو باور کرده باشه زشیکه مرگ عز یکس

 

 ..ذاشتم یپامو تو قبرستون نم یمن باور نداشتم..من حت یول

 ..زدم ینشستم و با خودم حرف م یگوشه م هیها  وونهیداشتم که عشقم زنده ست..مثل د مانیا چون

 یلب زمزمه م ریزنم مرتب اسمشو ز یشدم بهش .. انگار که دارم با ارشام حرف م یم رهیخورد و من خ یچشمام تکون م یاهلل جلو پالک

 ..کردم

 

 ..کارتمو عوض کرد میچند تا تماس ناشناس داشتم که عمومحمد س لیاوا اون

 ..کس در ارتباط نبودم چیبا ه گهید

 

 ..برادرشون تو مشهد بگذرونن یرو خونه  یگرفتن به خاطر من مدت میتصم یب یماه از مرگ آرشام گذشته بود که عمومحمد و ب 6

 ..به نفع همه ست مخصوصا من نیگفت ا یعمومحمد م ینکنن..ول نکارویهمون حال ِ زارم اصرار کردم ا با

 

 ..برادرش تهران بودن یکرد..خانواده  ینم یتو خونه زندگ یکس

 ..کامل یول کیکوچ یخونه  هیداشت.... هیخونه اسباب اثاث یول

 ..نبود شترراهیب قهیدق 10با اتوبوس  یه حرم فاصله داشت ولشون ب خونه

به  خواستمیکه تو دلم داشتم از خدا م یشدم ... و با تموم غم یم رهیخ شیینشستم..به گنبد طال یرفتم و تو صحنش م یبار م 3 یا هفته

 ..نمیحرمت امامش بهم صبر بده تا بتونم به انتظار عشقم بنش

 ..گرم کنه دلمو
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 ..بده دیببره و بهم ام نیجودمو از بو یسرما

 

 ..تموم کرده بود مارستانیب مشیشب تو خواب عمومحمد قلبش درد گرفت..تا رسوند هیگذشته بود که  میسال و ن 1

 

 ..ضربه ش رو هم بهم زد نیبا مرگ عمومحمد دوم یلعنت ریتقد نیا

 ..کرد و شاهد غصه خوردناش بودم یم هیهر شب سر نماز گر یب یب

 ..ختمیر یصدا اشک م یعشقم ب ادیمن هر شب تو بستر خواب به  و

 ..که درسته از پوست و گوشت و خونش نبودم اما یدونستم ..مرد یکه اون رو پدر خودم م یمرد ادیبه  نطوریهم

 ..کردم یو با تموم وجود حس م شیخال یدوستش داشتم و جا شتریپدرمم ب از

 

 ..عمل کرد تشیبه وص یب یکرده بود کنار پدر و مادرش دفنش کنن و ب تیشمال..وص میودعمومحمد برگشته ب یخاطر خاکسپار به

 ..ماه گذشته بود 2

 

 ..کنارم زد رو ترمز نیماش هیدر حال قدم زدن بودم که  ریگشتم خونه تو مس یروز که از کنار ساحل برم هی

 ..ستادمیزد ا یکه از پشت سر صدام م یزن یصدا دنیبا شن یتفاوت از کنارش رد شدم ول یکردم مزاحمه..ب فکر

 ..اومد، متعجب سر جام موندم یکه با لبخند به طرفم م یپر دنیو با د برگشتم

 ..همه مدت نیدوستم اون هم بعد از ا نیبهتر دنید

 

 ..اشناش کردم یب یخونه و با ب بردمش

کنم کنجکاو شد تا بدونه  یو در سکوت فقط نگاهش م نهیشیمهم رو لبام ن کیلبخند کوچ هی یحت دید یبه روزم اومده وقت ینداشت چ خبر

 ..بهم گذشته ایمدت چ نیتو ا

 

 ..و با غصه بغلم کرد ختیپا به پام اشک ر یکردم..پر فیاتفاقات و براش موبه مو تعر یدرد و دل کردم..همه  باهاش

 ..کنن یم ینها تو تهران زندگفوت شده و اون و مادرش ت یمغز یکه در اثر سکته  شهیم یسال 1گفت پدرش  بهم

 ...........و نهیب یمنو م یشمال که اتفاق ادیب شهیمجبور م یکار واسه
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 .. افتهیم سیپل ریخاطر گ نیکه گفت تو کار خالف بوده و به هم دمیازش پرس ومرثیمورد ک در

 .. داده یهم انجام م یتر نیسنگ یقاچاق مواد بوده و خالفا جرمش

و حکم اعدام واسه  شهیتر از قبل م نیاوصاف جرمش سنگ نیداشته و با ا شهیش لویک 2کنن تو خونه ش  یم رشیه دستگهمون موقع ک ظاهرا

 .. برن یش م

 

 ..ناراحتم نبود ی..خوشحال نبود ولدمیتو چهره ش ند یغم و ناراحت چیکرد ه یم فیرو واسه م تعر نایداشت ا یوقت

 ..نکرده بود تشیکم اذ ومرثیک

 ..ق نشستهح یجا خدا

 ..رهیگ یسخت م یول رهیبگ رید دیگفتن خدا حق بنده هاشو شا شهیهم

 .. چوب کاراشو خورد ومرثیک

 

 ..میبا هم در ارتباط بود یزد و هر روز تلفن یبار بهم سر م 3 ای 2 یم و بهش داده بودم و ماه شماره

 ..داد اونو هم مثل دختر خودش دوست داشت یاَم همونطور که به من محبت نشون م یب یدوست داشت ب یلیرو خ یب یب

 

 ..میباش کیبه اونا هم نزد ینجوریتا ا میکن یتهران زندگ میبر شهیهم یو برا میاصرار داشت خونه رو بفروش یپر

 ..رو دوست داره نجایگفت ا یکرد و م یقبول نم یب یب

 

 ..کنه یرو راض یب یماه تونست ب 2بود و باالخره بعد از  یدنده ا هیهم دختر  یپر اما

 ..گرون تر از شمال بود یلیخ یلیاونجا خ یخونه ها یتهران..ول میو رفت میرو فروخت خونه

 ..بود یداد..واقعا دختر لجباز یاجازه نم یپر یبود ول یتهران کاف ینقطه  نیتر نییپا یتو یکلنگ یخونه  هی دیخر یما برا پول

 

 ..منم قبول نکردم یب یعالوه بر ب ارنبیاونا..ا یخونه  میاصرار کرد بر نکهیا تا

 ..تونن اونو بهمون اجاره بدن یداره که م یساختمون مجزا پشت ساختمون اصل هیگفت خونه شون  یپر

 ..میتنها نباش گهیما هم بهتر بود که د یبرا ینجوری..امینداشت یکدوم حرف چیحساب ه نیا رو

 

 ..کردن ینم یون زندگسابقش یتو خونه  گهیشون و عوض کرده بودن..د خونه
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 ..گذشتن یو ماهها پشت سرهم م روزها

 ..مشغول به کار بود یشرکت خصوص هیتو  یپر

 

 ..مهارت نداشتم یکار چیمن مثل اون نبودم و تو ه یجا مشغول شم ول هیکرد منم  شنهادیپ بهم

 ..داشتم شوییتوانا گهیو نه د دیکش یدرس خوندنم نداشتم..نه ذهنم م یحوصله  گهید یطرف از

 ..!باشم؟ لیو تحص تیتونستم به فکر موفق یو ساکت شده بودم چطور م ریهمه گوشه گ نیکه ا یمن

 

 ..کردم یاستفاده م رهیت یاز رنگا شهیهم

 ..؟یپوش یم رهیت یپس چرا لباسا یگفت تو که رفتن آرشام و باور ندار یم یپر

 یمرگ ِ کس یادم برا شهی..همستیکه عاشقانه دوستش داشتم کنارم ن ی..کسنمیبرو تو تنم ب یرنگ شاد چیخوام شاد باشم و ه یگفتم نم یم

 ..نبود یمن محض عزادار ی رهیت یکنه..لباسا یرخت عزا به تن نم

 ..چون عشقم وکنارم نداشتم دمیپوش یم رهیت من

 ..شاد نبودم چون

 ..گشتم که نجاتم بده یم یغرق شده بودم و به دنبال دست کس یاهیتو س چون

 ..من باشه یتونست ناج یهم جز آرشام نم یکس

 

 ..بودم؟ یم دهیدرد کش رزنیپ نیسربار ا دیبا یتا ک ی..ولمیگذروند یم مونویمقدار پول از فروش خونه تو بانک بود که با همون زندگ هی

 ..ادامه بدم نطوریخواستم ا ینم گهید یهم منو مثل دختر خودش دونست و کمکم کرد ول نجایبه ا تا

 

 ..کرد یرو داد که اونجا کار م یتو همون شرکت یگر یمنش شنهادیبهم پ عیگردم سر یدنبال کار م دیفهم یوقت یپر

 ..تونستم مشغول به کار بشم یکمک پر به

 ..شرکت موندم یبه صورت دائم تو سمیرئ تیکه با توجه به رضا یشیماه ازما1

 

 ..به گردنم بود شهیکردم..هم یوقت از خودم دور نم چیآرشام رو ه پالک

 ..برد یذاشتم خوابم نم یچشمام نم یو جلو دمیبوس یکنار تختم و هر شب تا اونو نم یش و گذاشته بودم تو کشو حلقه
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 ..دمیکش یزدم و تو جام دراز م یاز خواب اونطور که خودش دوست داشت به خودم از همون عطر م قبل

 ..که بهم داده بود و داشتم یا شهیزدم..هنوزم اون ش یدلم باهاش حرف م تو

 ..توش نبود یعطر گهید یول

 

 یاز دست دادم..حت شهیهم یوقت احساس نکردم که اونو برا چیکردم..ه یم ی..من با ارشام زندگدمیخر یازش م شهیش هیهر ماه  نیهم یبرا

 .. نشدم دیاز انتظار هم ناام

 

 ..دمید یبسته م یو با چشمازدم..صورتش  یبستم و باهاش حرف م یاز خواب چشمامو م قبل

 ..از سکوت یپرده ا پشت

 ..مغرور و جذاب یچهره  همون

 

 ..دمید یکنار هم م اهامیشب خودم و آرشام و تو رو هر

 ..بود تیبه واقع هیکه شب ییاهایرو

 ..کنه دایروز تحقق پ هیکه ارزوم بود  یتیواقع

 

 ..سال گذشته 5حاال  و

 ..ه انتظارش نشستمکه ترکم کرده و من ب یاون روز از

 

 ..کرده رییتغ زیچ همه

 ..ستمیمن اون دختر شاد و سرزنده ن گهید

 ..شهیم دهیبه وضوح د یب یب یشکسته  یگذر زمان رو چهره  یپا رد

 ..سال از عمرم رو به دست تندباد زمانه سپردم 5

 ..بشه لیتبد قتیبه حق اهامیرو یکه تموم یانتظار روز به

 

 ..دادم از مرگ آرشام حرف بزنه یکس اجازه نم چیه به

 ..داد یم میدلدار شهیموضوع واقف بود و هم نیبه ا یب یب
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 ..داد یادامه نم گهیاز حرفش ناراحت شدم د دید یگفت که تا م یم یزیچ هی حتیهر بار محض نص یکرد ول یهم کمتر بهش اشاره م یپر

 

 ..جون یلیزدم ل یصدا م مادرشو

 ..بود ی..زن فوق العاده مهربونمیصداش کن ینطوریا بود و دوست داشت یلیل اسمش

 ..یب یدلسوز ِ ب ی هیو همسا دوست

 .. رابطه شون با هم خوب بود واقعا

 

 ..نه ایهنوز اونو دوست داره  نکهی..ادمیپرس یبار در مورد فرهاد از پر چند

 ..کنه یبهش فکرم نم یبا پوزخند جوابمو داد که حت دمیدرکمال تعجب د و

 .. حس زودگذر بوده هیت گف یم

رو  یبنده که اونم پر یدل م یعاشق بشه به کس یو اگه بناست روز ستیعشق ن یهم گدا یشده و پر یوقت عاشق اون نم چیفرهاد ه گفت

 ..بخواد

 ..متنفره کطرفهیگفت از عشق  یم

 

 ..نداشتم یخبر چیفرهاد ه از

 ..از من بمونه یخبر یداشتم تو ب دوست

 ..افتادمیذشته ها مگ ادیحضورش  با

 ..نهیوقت دوست نداشت اونو کنارم بب چیه آرشام

 ..کرد یزدم نسبت بهش حسادت م یباهاش حرف م یوقت یحت

 ..کنم یم یاومد دور یروز اون ازشون خوشش نم کیکه  ییزایمن هنوزم به آرشام وفادارم و از چ یکارم درست نباشه ول دیدونم..شا ینم

 

 ..به خدا دختر..مگه فرهاد چکارت کرده؟ یا وونهیگفت د یخنده و م ریزد ز یم دیشن یحرفامو م یوقت یپر

 ..جواب من تنها بهش سکوت بود و

 ..سرد یسکوت

 

 ..بودم وونهید من
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 ..آرشام ی وونهید

 ..وقت مرگش و باور نکردم و به انتظار اومدنش نشستم چیکه ه یکس

 ..بهم قول داد چون

 ..قسم خورد چون

 ..قولش بزنه ریبود که زن یمرد آرشام

 ..دهینشونه از خودش بهم م هیشده  یحت

 ..کنم یباور نم زویچ چیوقت ه چیخودش بهم ثابت نکنه ه تا

 ..وقت چیه

**************************** 

 ..کم باهات حرف بزنم؟ هی یحالشو دار یدل _یپر

 .........اشتم رو تختدستمو گذ یتو یچشمام برداشتم و برگه ها یمطالعه م و از رو نکیع

 ..شده؟ یاره حتما..چ -

 

 .. بچه ها گرفت تو بغلش نیبه روم نشست و زانوهاشو ع رو

 ..شو گذاشت رو پاهاش و نگام کرد چونه

 

 .. جمیگ یحساب یدونم دل یشده باشه..نم دمیشا یعنینشده.. یچیه --

 .. ؟یواسه چ -

 .. نوهاش برداشتزا یانداخت..چونه شو از رو ریکرد و نگاهشو ز مکث

 ..خوشم اومده یکیاز  یجد یاز چند لحظه نگام کرد و اروم گفت: فکر کنم جد بعد

 

 ..!شناسمش؟ یمن م هی!..ک؟یابروم و انداختم باال و با تعجب گفتم: جد یتا هی

سالشه و  31ازه چند ماهه برگشتن..کردن ت یم یمامانمه..خارج زندگ یمیقد یاز دوستا یکی ..پسر  ِری..اسمش امشیدینه بابا تا حاال ند --

ِ  یمهندس کشاورز  .. 

 ..یکه خوشبخت بش شااهللی..ازمیخب مبارک باشه عز -
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 ..به پام زد

 ..از من خوشش اومده ریمامانش به مامانم گفته که ام میمستق ریغ ییجورا هیمبارک باشه؟..هنوز نه به دار ِ نه به بار ِ ..فقط  ویچ یچ --

 ..ن؟یدید مگه چندبار همو -

 ..ش؟یدیزنه..تا حاال ند یسر م نجایا ادیز ریهست اومدن..مهناز جون ، مامان ام یماه 6--

 ..نه تکون دادم یبه نشونه  سرمو

 

 ..هنوز تموم نشده؟ ی..راستیسینو یکتابت و م ینیش یتو اتاقت م یایبعدشم م یتعجبم نداره از صبح تا عصر که تو شرکت --

 ..نه هنوز -

رو  سندهیپشت در اتاقت..نو امیسر ب هی هیبرم تو صف فقط کاف ستیهم ن یازین گهی..درمیازت امضا بگ امیمن ب یچاپ کن نویتو ا شهیم یک --

 ..بهتر؟ نیاز ا یچ میدار شمونی ر ِخیب

 

 ..؟یبذار یخوا یم ی: اسمشو چدیکردم تو همون حالت پرس یتخت جمع م یدست نوشته هامو از رو داشتم

 .......دسته کردم ها رو برگه

 ..!رو؟ یاسم ِ چ -

 ..گهید گمی..اسم رمانت و مستایاسم بچه ت و..دختر حواست جمع ن --

 ..هنوز اسم واسه ش انتخاب نکردم -

 ..کنن یکه واسه ش اسم انتخاب نم ادین ایتا بچه به دن هیحرف نمیاهان خب اره ا --

 

االن اسم بچه  نیاز هم ستمیمن مثل تو ن ی..ولیافتیبه فکر اسمش نم ادین ایبچه ت به دنکه تا  یشیکردم که گفت: تو از اون مامانا م نگاهش

 ..کردم دایهامو پ

 ..تو؟ یرس یبه بلوغ م ی..پس کیزن ینوجوونا حرف م نیع یسالته ول 27 -

 ..زمیم یرو تخت بلند شدم و برگه ها رو گذاشتم تو کشو از

 ..!گفتم؟ یوا مگه چ --

 ..؟یینجایا قهیهر دق یندار یتو کار و بدبخت -

 ..سر باغ تا به تو سر بزنم؟ نیا امیکوبم م یهِلِک هِلِک از اون سر باغ م دمیچقدر به خودم زحمت م یدون ی..مگهیکار ِ د نمیخب ا--

 ..ممنونتم باشم دیبا ییجورا هیپس  -
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 ..میستین لیباش ما که بخ --

 ..کم استراحت کنم هیخوام  یاگه سر زدنت تموم شده پاشو برو م -

 ..رفت بهت بگم ادمیو  یزیچ هی یوقته تموم شده منته یلیسر زدنم که اره خ --

 

 ..لب تخت و نگاهش کردم نشستم

 ..خب بگو -

 ..ادیباز گفت: فرداشب قراره واسه ت خواستگار ب شیمقدمه با ن یب

 

 ..قدم رفت عقب هیاز جاش بلند شد و  هم یکه با من پر دمیدفعه از جام پر هیگرد شده نگاهش کردم.. یچشما با

 .........ی..خودت میگفته باش یاگه جد یبه حالت پر یاخم بهش گفتم: وا با

 

 ..کردم یم یخب بابا داشتم شوخ یلیبرد باال و با خنده گفت: خ میبه حالت تسل دستاشو

 ..ار دادمو نشستم..سرمو تو دست گرفتم و چشمامو محکم رو هم فش رونیدادم ب یو عصب نفسم

 ..کنارم نشست..دستش و اروم گذاشت پشتم یپر

 ..و نگاهش کردم دمیصورتم دست کش به

 

 ..کردم یم یباهات شوخ شهیداشتم مثل هم دیناراحت شدن نداره..ببخش گهیخب د --

 .........بازم تو ادیحرفا خوشم نم نیاز ا یدون یم -

 ..بگم غلط کردم خوبه؟ یاوک --

 

 ..ازش گرفتم نگاهمو

 .........نه واسه تو..واسه من یمنته ادیکنم که خواستگار م حیحاال بذار جمله م و تصح --

 ..جون؟ یلیپسر دوست ل نینکنه هم -

 

 ..لبخند سرشو تکون داد با

 ..اره همون --
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 ..؟یپس چرا از اول نگفت -

 ..خواستم سر به سرت بذارم که نشد --

 ..چپ نگاش کردم چپ

 ..دیخند

 ..ستیالن استرس گرفتم..دل تو دلم نا نیاز هم -

 ..؟یدوستش دار --

 

 ..جمع کرد لباشو

 ..داره یخاص یاخالقا هی ..  ِیپسر باحال ادیازش بدم نم گم،یخب اره..م --

 ..خوبه پس جوابت مثبته -

 ..تا بعد انی..فعال بمینیحاال تا بب --

 ..ان؟یقراره ب یک -

 ..انهیگفته اونم در جر یب ی..البته مامان به بدیباش دیباهم حتما  یب یفردا شب..درضمن تو و ب --

 

 ..میشونیو مچ دستمو گذاشتم رو پ دمیتخت دراز کش یرو

 ..شدم رهیسقف اتاقم خ به

 ........من یدون یتو که م -

 یقبول نم یبشنو یب یب دونستم اگه از یاومدم باهات حرف بزنم چون م نیباز شروع نکن تو رو قرآن..اصال من واسه هم یاِِِِِِِِِِِ دل --

 ..؟یبهت التماس کنم تا قبول کن دی..دوست ِ گرام..حتما بازیکرد و ادامه داد:خواهر ِ عز ی........مکث کوتاهیکن

 ..بمونم بهتره نجایداره آخه؟..هم یا دهیاومدن من چه فا-

 ..؟یزل بزن واریو به د ینیگوشه بش هیتنها  شهیکه مثل هم --

 

 .........!وار؟یهش کردم وبا اخم گفتم : به دچشم نگا یگوشه  از

 ..یزن یکنه؟..باالخره که زل م یم ی ..حاال چه فرق ِواریکه رو د یخب به عکس--

 ..میرس یمشترک نم ی جهینت هیوقت به  چیمورد با من حرف نزن چون ه نیدر ا یپر -

 ....باشه؟ایب یب یفرداشب تو هم با ب یجون پر یبه کارت ندارم ول یباشه کار --
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 ..کرد ینشسته بود لب تخت و نگام م ملتمسانه

 .......خواهش کردم ازت یدل --

 ..خب یلیخ -

 

 ..رو هوا بشکن زد یخوشحال با

 ..جبران کنم شااهللی..ایزمیعز --

 ..الزم نکرده -

 ..رو تخت بلند شد و رفت سمت در از

 ..باشه باشه من برم تا نظرت بر نگشته --

 

 ..؟کجاست یب یب -

 ..؟یمامان..کارش داشت شیپ --

 ..نه -

 ..باشه پس فعال--

 

 ..و با بسته شدن در منم چشمامو بستم رونیاتاق رفت ب از

 ..دردا عادت کرده بودم نیبه ا گهیکرد..د یدرد م سرم

 ..داد ینم نمیتسک ییقرص و دارو چیه

 

 .. زد یحرفا رو م یبعض طنتیش یاوقات از رو یرو مثل خواهرم دوست داشتم..فقط گاه یپر

 ..کنه یبازم کار خودشو م یول شمیدونه ناراحت م یم نکهیوجود ا با

 

 ..دیمدت کم برامون زحمت نکش نیا یتو

 ..میبمون ششونیتنها نباشم اصرار کرد پ نکهیدونستم واسه ا یم

 ..بود دهیفا یتالشش ب یول ارهیداشت لبخند و رو لبام ب یوقت تنهام نذاشت..در همه حال سع چیه
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 ..تونستم شاد باشم و بخندم؟ یپر از غم چطور م یدل با

 

*************************** 

 ..انگشتم ثابت موند یتو یزدم که نگام رو حلقه  یموهامو شونه م داشتم

 ..اوردم نییآروم پا دستمو

 ..دمیحلقه رو بوس یو آهسته رو نرم

 

 نیگفت که متاهلم و از ا یخودش م شیحلقه پ نیبا وجود ا دید یمنو م یخاطر هر ک نی..به همارمیوقت نخواستم که از دستم درش ب چیه

 ..بابت خوشحال بودم

 

 ..اجازه اومد تو اتاق یب شهیمثل هم یکردم که پر یو انداختم رو سرم..داشتم مرتبش م شالم

 ..؟یدر بزن نیتقه به ا هیقبل از ورود  یکن یعادت م یک -

 ..سمتش دمیچرخ عیصدام زد که سر ینسبتا بلند یمن.......و با صدا یستیوا.. نامحرم که ن--

 ..!؟یدلـــــ --

 ..؟یزن یچته چرا داد م -

 ....من هنوز نمردما؟یدیپوش هیچ نیا --

 

 ..براق و شال همرنگش یدست کت و دامن نوک مداد هینبود.. یگذرا به سر تا پام انداختم..مشکل ینگاه

 ..مگه چشه؟ -

 ..نقدرینه ا گهید یول ستین یرنگ یاهیباال تر از س میدون یکالغ پسندت بگذر..بابا م پیت ریامشبَ َرو از خ هی ای..جون من بست؟یبگو چش ن --

 

 .......تو هم دمیکش اخمامو

 ..یدحاال که به رنگ لباسم بند کر ایتو هم باش  میتو مراسم خواستگار یگیم یدیم ریگ ای..یخوا یازم م زیچ هیهر دم  یپر -

 ..رسن یم گهید قهیدق 10تا  میبر ایبپوش اگه من حرف زدم..ب یدوست دار یسر هم گفت:اصال هر چ پشت

 ..نور؟یا یاومد یاومدم تو چرا پاشد یداشتم م -

 ..دنبالت امیگفت ب یب یب --
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 ..!؟یب یب-

 ..زونه؟یم پمیمن چطورم؟..سر و ت یاستحرفت..آهان ر ریز یوقت بزن هیکه  دهیاون بنده خدا هم چشمش از تو ترس گهیاره د --

 

 ..چرخوندم کلشیرو ه چشمامو

 ..ست کرده بود شیو نقره ا یریش بود..با شال ش قهی یهم گوشه  یگل نقره ا هی..یریش یو دامن راسته  کت

 ..ادیبهت م یهم بپوش یتو اگه گون --

 ..بود؟ فیمثال تعر یکه االن گفت ینیا --

 

 ..افتادم سمت در راه

 ..قایدق -

 ..سرم با لبخند اومد پشت

 ..کردنت از پهنا تو حلقم خواهر فیتعر --

******************************* 

که به خودش  یکرد..با اون ژست و حالت یپا و اون پا م نیبا اضطراب ا یبودن..پر ستادهیجون پشت در به استقبال خواستگارا ا یلیو ل یپر

 ..دگرفته بود واقعا بامزه شده بو

 ..مینشسته بود ییرایتو پذ یب یو ب من

 یلیبا ل یمیگرم وصم یلیپوش وارد شد .. خ کیو کامال ش انسالیزن م هیجون در و باز کرد..اول از همه  یلیداشت..ل دیهمونجا به راهرو د از

 .. کرد یشروع به احوال پرس یجون و پر

ِ  گفت اسمشم مهناز یم یمادر اقا داماده که پر البد .. 

 

 .. سبد گل بزرگ وارد شد که باال تنه ش و کامل پوشونده بود هیمرد جوون و قد بلند با  هیاز اون  بعد

 ..کرد یو مادرش سالم و احوال پرس یبا پر نیصورتش کنار زد و کامال اروم و مت یگل و از جلو سبد

 .. دو نفر بودند نیفقط هم ظاهرا

 

 ینیگل انداخته بود با لبخند دلنش یهم که گونه ش هاش حساب ی..پریداد دست پر یاحترام ِخاصبود سبد گل و با  ریداماد که همون ام اقا

 ..گرفت و تشکر کرد ریدسته گل و از ام

 ..میاز جامون بلند شد یب یاشاره کرد و تعارفشون کرد ..من و ب ییرایجون به پذ یلیل
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 ..شد یبودنش کامال حس م یلبخند بزنم..هر چند مصنوع یامشب و به خاطر پر هیکردم  یسع

 

 ..شد یلحظه محو نم کیداشت و لبخند از رو لباش  یمهربون یداد..چهره  ییمهناز خانم دست دادم و سالم کردم..جوابم و با خوشرو با

 

 ..داد ..جواب سالممو آهسته دمیآروم نگاهمو باال کش دمیاونو جلوم د یانداخته بودم که وقت ری..سرمو زستادیرو به روم ا ریام

 ..نشستم یب یشده بود تو چشمام..صورتمو برگردوندم و کنار ب رهیخ

 

 ..نشستن یب یمن و ب یو مادرش درست رو به رو ریجون تعارف کرد ..ام یلیل

 ..کردم یدستم دوخته بودم و اروم اروم با سر انگشتم لمسش م یتو یرفت تو اشپزخونه منم تموم مدت نگاهم و به حلقه  یپر

 ..رو حس کردم یگاهن ینیسنگ

 ..چشم توچشم شدم ریسرمو بلند کردم و همون موقع با ام یورود پر با

 ..دمید یرو تو حرکاتش م یجور دستپاچگ هیانداخت.. ریسرش و ز دیتا نگاهه منو رو خودش د و

 ..دیلرز یبرداشت دستش به وضوح م ینیو از تو س یفنجون چا یوقت یحت

 ادیبزرگ بود و نه ز ادیمتناسب که نه ز ینیو ب ی.. پوست گندم یقهوه ا یپر پشت ِمردونه و چشما یوهاداشت..ابر ینسبتا جذاب ی چهره

 ..کمرنگ هم رو صورتش داشت یلیخ شیته ر هی..کیکوچ

 ..آرشام انداخت ادیمنو  شیصورتش با اون ته ر ناخداگاه

 ..بستم و باز کردم هیثان 3و چشمام و واسه  دمیگز لبمو

 ..زد یم م نهیامان تو س یقلبم ب افتادمیم ادشیق کرده بود..هر بار که دستام عر کف

 

تا پسر داره که  2متوجه شدم که همسرش سالهاست به رحمت خدا رفته.. ریرسوم دو طرف حرفاشون و زدن..و از زبون مهناز خانم مادر ام طبق

 ..کترهیکوچ ریام

 

 ..خوش قبول کرد یجون با رو یلیف بزنن..لحر یا قهیکرد که دختر و پسر با هم چند دق شنهادیپ

 ..خواستن برن تو باغ یبا لبخند از جاش بلند شد و راه افتاد سمت در..م یپر

 ..سرمو بلند نکردم یمحکم از کنارم رد شد..نگاهش و حس کردم ول یکوتاه ول ییبا قدمها ریام

 

 ..؟درسته دیجون هست یپر یمیدخترم شما دوست صم دیببخش _خانم  مهناز
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 ..میسال هاست با هم دوست یبله..من و پر -

چندبار اومد رو  تشیداشت من من کنان گفت: راست دیکه انگار واسه زدن حرفش ترد یبودم......و با مکث کوتاه دهیجون شن یلیبله از ل--

 ..کنم یدارم اشتباه م دیهر بار به خودم گفتم شا یول زمیزبونم ازت بپرسم عز

 ..دییبفرما کنم ینه خواهش م -

 ..کنم یدارم اشتباه م دمیدونم به خدا شا یکجا اما..نم ستین ادمی..دمیجا د هیبرام آشناست..انگار که قبال تو رو  یلیدخترم چهره ت خ --

 

 ..کرد یداشتم که بگم؟..حتما اشتباه م یسرمو تکون دادم ..چ یلبخند کمرنگ با

 ..نگاه کردم..درست کنارم نشسته بود یب یب به

 ..جون با مهناز خانم سرگرم صحبت شدند یلیل

 ..شناسه مادر؟ یگوشم گفت: نکنه تو رو م ریاروم ز یب یب

 

 ..لب جوابشو دادم ریز

 ..گرفته یعوض یکیفک نکنم..حتما منو با  یب ینه ب -

 ..!کرد؟ یچطور نگات م یدیپسره رو د --

 ..!چطور؟ -

 ..دیکه مادرشم فهم ییداشت..تا جا یبود نگاهشو از روت بر نم نییپا  م سرت َی تو..وقت ِیانگار اومده خواستگار --

 .......هم یارومتر از قبل گفتم: نکنه پر یدلخور با

 ....بچه م از شرم تو صورت پسره نگاه هم نکردرینه مادر اون بنده خدا که همه ش سرش و انداخته بود ز --

 ..!و خجالت؟ یپر -

خودمون ماشااهلل سر زبون دار ِ وگرنه جلو مردم  شیهم پ ی..پرشهیدختر چه بخواد و چه نخواد شرمش م یشب خواستگار زمیعز گهیخب د --

ِ  یو اروم نیدختر سنگ  .... 

 

 ..رو شناخته بود یهم خوب پر یب ینگفتم..ب یزیتکون دادم و چ سرمو

 ..وندم که جوابش به داماد مثبتهخ یکه رو لباش داشت م یبا اون لبخند یپر یساعت برگشتن .. ازچهره  میاز ن بعد

 ..کردن یکه تو چشماشون بود به ما نگاه م یدو با شرم ِ خاص هر
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 ..م؟یکن نیریگفت: دخترم دهنمون و ش یخانم رو به پر مهناز

 ..اش نشسترو لب یدوخت و لبخند خواستن نیبا شرم نگاهش و به زم یجون با لبخند سرش و تکون داد..پر یلیو به مادرش دوخت..ل نگاهش

 

 ..دنیکش لیشروع کرد به کِ تشهیعالمت رضا یبود سکوت ِ پر دهیخانم هم که فهم مهناز

 ..تعارف کن ینیریجون رو به من گفت: دختر گلم تو ش یلیل

 ..تعارف کنه ..نتونستم مخالفت کنم ینیریکردم رسمه عروس ش یحرفش تعجب کردم..فکر م نیا از

 ..مهناز خانم گرفتم یم..جلوبرداشت زیو از رو م ینیریش ظرف

 ..جوون خوشبخت بشن یدختر پسرا یکه همه  شااهللیدخترم..ا یش ریپ --

 

 ..داشت نگاش تو صورتم بود یبر م ینیریداشت ش یگرفتم وقت یب یب یجلو

 ..!؟ی!..خوبده؟یگفت: دخترم چرا رنگت پر اروم

 .. دادم لشیتحو یا مهینصفه ن لبخند

 ..شنگران نبا یب یخوبم ب -

 

 .. گرفتم یپر یجون هم برداشت و ظرف و جلو یلیل

 ..جوابمو داد و تشکر کرد زیگفتم اونم ر کیو تو گوشش تبر دمیبوس صورتشو

 ..دستم بود ی..به صورتش نگاه نکردم ..نگام به ظرف تودیرس ریبه ام نوبت

 ..گمیم کیتبر -

 ..لب تشکر کرد ریاز تو ظرف برداشت و ز ینیریش هی آروم

 ..زیرو گذاشتم رو م ینیریسر جام و ظرف ش شتمبرگ

گذاشتن که همونجا  گهیشب د 2واسه  لیفام یخورون رو به اتفاق بزرگترا ینیریتموم شد..و قرار ش یو خوش ریبه خ زیشب همه چ اون

 ..هم اعالم بشه شونیرسم ینامزد

 

***************************** 

 ..اومدم یرفتم و م یم یبا پر ..هر روزمیبرگشت از شرکت بود ریمس تو

 .. جون و انداخت جلو یلیکه ل ییشد تا جا یم یشدم بدجور شاک یکه سوار اتوبوس م لیاوا اون
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 ..شناختمش یخوب م یلیبود و خ میمیصم دوست

 ..ستیخواد نرسه دست بردار ن یکه م یزیبه اون چ تا

 

 ..یپر -

 ..برگشت و نگام کرد یحالت گرفته ا با

 ..هوم؟ --

 ..افتاده؟ یاتفاق یچته تو امروز؟..همه ش تو خودت -

 ..داد و نگاهش و به جاده دوخت رونیب قیو عم نفسش

 

 ..نیکم حساسم هم هیحسودم..فقط  یاگه فک کن یونیمد یول گمیم زیچ هی یدل --

 ..خب بگو یلیخ -

 ..قول؟ --

 ......یپر -

 ..ادته؟یگرفتم  یکه مرخص روزی..دگمیخب م یلیخ --

کم  هی..منم که دل تو دلم نبود نمتیخوام بب یکه م میزنگ زده بود به گوش ریام گهید یچیمکث کوتاه ادامه داد: ه هیتکون دادم .. با  موسر

 ..حرفا نیو ا شهیواسه ش ناز کردم که اره کار دارم و االن نم

 ..میشاپ قرار گذاشت یکاف هیاصرار کرد منم قبول کردم..تو  دیشد یول

 ..همه اصرار کرد تا باهام حرف بزنه نیخواد بگه که ا یم یچکردم  فک

که به تو  یاز تو و گذشته ت و ..خالصه هر چ زیر هیحرفا  نیو ا یاحوال پرس قهیدق 10آقا بعد از  ششیذوق و شوق پاشدم رفتم پ یکل با

 ..دیشد پرس یمربوط م

 

 ..تعجب نگاهش کردم با

 ..!؟یگیم یجد -

 ..کنم؟ یمورد مگه خرم شوخ هی نیاره بابا تو ا --

 ..؟یدیو نپرس لشیازش دل -
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کنجکاو شده در موردت بدونه..انقدرام  نیشناسه و واسه هم یکه بهم نداد...فقط گفت انگار تو رو م یجواب درست و حساب یچرا اتفاقا ول --

 ..کشونده اونجا سواال واسه ش چقدر مهم بوده که منو از محل کارم نیکه نفهمم جواب ا ستمیپپه ن گهید

 ..؟یبهش گفت ایتو چ -

 ..ینباش یراض دیخودم گفتم شا شینگفتم..پ یادیز زیچ--

 .........ببخش من یممنونم..پر -

از تو  یول اوردهی..درسته به زبون نستین لیم یاخه؟..آره خب دوستش دارم..اونم نسبت بهم ب یدار یریشو تو چه تقص الیخ یب یدل --

 ..کنه؟ چمیهمه سوال پ نیکه چرا منو کشونده اونجا تا ا نهیاز ا می..ناراحتهیبه چ یکه نفهمم چ ستمیه نخونم..بچ یچشماش م

 ..دهید ییجا هیگفت انگار منو  یبوده..اخه مادرشم اون شب م ینداشته و محض کنجکاو یقصد و قرض دی..شاالیخ یبه قول خودت ب -

 ..!؟یجون ِ پر --

 یشناسم ول یکنجکاو شده..در هر صورت من که اونا رو نم نیواسه هم ریکنم..البد ام یدارم اشتباه م دیگفت شا اره بنده خدا اخرشم در شد -

 ..دونم یبراشون اشنام نم گنیچطور شده که م

 ..خوردم یداشتم حرص و جوش م یخودیحساب ب نیپس با ا --

ِ  ت شهیکه کار هم نیا -  .. 

 

 ..و نگاه کردم رونیو چرخوندم سمت پنجره و ب سرم یچپ نگام کرد..با لبخند کمرنگ چپ

 ..!ده؟یپرس یدر مورد من از پر ریکردم که چرا ام یفکر م نیش به ا همه

 ..!تونه باشه؟ یم یچ اشیکنجکاو لیدل

************************* 

 ..تر بود رهیدو درجه ت یکیبودم با شال همرنگش که  دهیپوش رهیت یدست کت و دامن شکالت هیبود.. ینامزد شب

 ..دیرس هیمهر نییخانما نشسته بودم..بزرگترا صحبتاشون و شروع کردن ..نوبت به تع ی هیبق شیپ یب یب کنار

 ییبه مزاج عموها و دا شنهادشیو مکه .. ظاهرا پ هیبه مشهد و کربال و نجف و سور بیبه ترت یارتیسفر ز 5تا سکه و  14 یخود پر شنهادیپ به

 ..ومدیهاش خوش ن

 ..قدر باشه نیخواد مهرش هم یتمام گفت که م تیبا جد یپر یبود ول هیتر کردن مهر نیاونا سنگ صدق

 ..اومدن یواقعا به هم م ریو ام یاونها خوشحال بودن..پر یدو هر

 

ِ  برادرش ینامزد ی..ناسالمتومد؟یمهناز پس چرا آرتام ن _جون یلیل  .. 
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واسه عقد  شااهللیاومد مجبور شد بره..ا شیبراش پ یسفر کار هیخب  یتو مراسم شرکت کنه ولدوست داشت  یلی..خادینتونست ب _خانم  مهناز

 ..کنه یجبران م ریام

 .. شهیم ریداره د گهیپسر قصد ازدواج نداره؟..د نیا ی..راستشااهللیا _جون یلیل

 ..اره؟یج و بجرات داره جلوش اسم زن و ازدوا یک یبگم ما که از خدامونه ول یواال چ _خانم  مهناز

ِ  یا دهیو پسند کی..کار نغمبرهی..ازدواج سنت په؟یحرفا چ نیاِوا ا _ یب یب  .. 

 ..خواد یم یخدا چ مینیکرد..تا بب شهیخب چه م ی..ولگمیو م نیمنم هم _خانم  مهناز

 ..شهیدختر خوب و خانواده دار م هیحق نشسته ..باالخره قسمت آرتام هم  یخدا خودش جا _جون  یلیل

 ..خوام ی..من که از خدا مشااهللیا _خانم  نازمه

 

 ..زدن یکه کنار هم نشسته بودن و حرف م ریو ام یچرخوندم سمت پر نگاهمو

 ..دمید یهر دوشون م یعشق و تو چشما برق

 

 ..گفتم و رفتم تو اتاقم ریبرگشتم خونه بهش شب بخ یب یهمراه ب یشب وقت آخر

و غروب  ایتو کلبه ..از حرفامون کنار در ییایخودمون..از اون شب رو یز ارزوهام براش گفتم..از شب عروسصبح با آرشام حرف زدم..ا یکاینزد تا

 ..میکه هر دو شاهدش بود یافتاب

 ..زل زده بهم شیشگیباال سرم نشسته و با لبخند هم دمید یکردم..م یحضورش و هر شب حس م یجسمش و کنارم نداشتم ول درسته

ِ  که واسه م مملو از ارامش شیجذاب و خواستن یتو چشما شمیم رهیمام گرم خواب بشه خکه چش یمن تا زمان و  .. 

 

 ..گمیم ریلب بهش شب بخ ریخوام چشمام و ببندم ز یکه م یدرست زمان و

 ..دیتپ یم نهیکه قلبم به عشق اون تو س یتنها کس به

 ..نمشیتونم بب یکه با هر نفس م یکس

 ..میاز زندگ هیبا من بود..تو هر ثان آرشام

 ..کردم یو همه جا اونو کنار خودم حس م شهیهم

 

************************* 

 ..آخه؟ یایتو َم ب شهیم ی..مرگ من..بابا چرهیتن بم نیا یدل _ یپر
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 ..و درش و بستم زمیکنار م یها رو گذاشتم تو کشو پرونده

 ..شدم یکم داشتم از دستش کالفه م کم

 

 ..ه؟یهمه اصرار واسه چ نیفهمم ا یه نمن یعنیگفتم نه  یپر -

 ..یشیخُل م یتو اون دخمه دار یدیبس که چسب گمید ِ آخه من واسه خودت م --

 ..من حال و حوصله نداشتم یگفت ول یم یرو با لحن شوخ نایا

 .......... شه المیخ یبود خودم و سرگرم کردم تا ب زمیکه رو م یو مثال با خودکار و کاغذ یرو صندل نشستم

 ..دیچیملتمسانه ش تو گوشم پ یو صدا زیرو م دستاشوگذاشت

 

خاطره که دوست دارم خواهرمم کنارم باشه..به  نیبه ا ایتو َم با ما ب گمیم ی..وقت یدون یم نویدونم..خودتم ا یمن تو رو مثل خواهرم م یدل --

 ..یشکن یدلمو م یایخدا اگه ن

 ..کردم و خودکار و انداختم رو کاغذ یپوف

 ..کنه میخواد راض یم یقی..به هر طرستیانگار دست بردار ن رینخ

 

 ..ام؟یب یواسه چ گهینامزدت تو و مادرت و دعوت کردن من د یخانواده  -

 ..یایکرد تو هم ب دیهم هست..دوما مهنازجون تاک یب یاوال ب --

 ..ستین دیازت بع گه،ید یالبد تو بهش گفت -

 

 ..داد و گفت: حــــاال لمیتحو زیک رچشم هی طونشیهمون لبخند ش با

 ..یشناسمت خب..آبرو واسه م نذاشت یحاال و مرض..م -

 ..تو دارم؟!..خود مهناز جون از خداش بود.. اصال انگار حرف دلش و زده باشم تا اسمت و اوردم با ذوق قبول کرد یمن چکار به ابرو --

 ..مونده یسیتو رودروا چارهیحتما ب -

 ..و تمام امی..فقط بگو م؟یاونش دارتو چکار به  --

 ..وسالم امینم -

 .. پا داره هی..مرغت در همه حال  یدنده ا هی یلیخ یدل --

 ..جمع کردم لبامو
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 ..ها شهیبد م یینجایا نهیبب سیبرو سر کارت رئ -

 

 ..نگام کرد یجور خاص هی

 ..یاز گله و ناراحت پر

ازت  یارزش دارم که اگه خواسته ا شتیپ یکردم انقدر ینه من نه تو..فکر م گهید یاین یونمهم نیخدا اگه باهام به ا یبه خداوند یدل --

 ..یداشتم قبول کن

 

 ..بلند شدم و صداش زدم میو برگردوند و قدم ِ اول و به دوم برنداشته بود که از رو صندل روش

 ..ستادیبه من ا پشت

 ........وگرنه ی..منظور منو خوب متوجه نشد؟یچته پر -

 ..و نگام کرد برگشت

 

حد نسبت بهم  نیاوقات تا ا یدونم چرا گاه ینم یشناسمت ول یکه م ستیروز ن 2روز و 1کنه.. یکس بهتر از من درکت نم چیبه قرآن ه --

 ..یشیاعتماد م یب

 ..ستیحرفا ن نی..اصال بحث اعتماد و ا؟یپر یکن یچرا شلوغش م -

 ..شهینم دامیهم دور و برت پ گهیرد کارم و د رمیاالن م نیاز هم ایم کنارم باش و تنهام نذار مراس نیتا اخر ا ای یدل نهیحرف من هم --

 .......؟یکن یچرا اصرار م -

 ..یتو قبول نکرد یاصرار نکردم..خواهش کردم..ول --

 

 ..دوستم نداشتم نیرو از جانب بهتر هینگاه و لحن دلخور و پر گال نیا طاقت

 ..نکرد یکنارم موند و در همه حال پشتمو خال مییتنها یکه تو روزا یبود..کس زتریعز من از خواهرمم یبرا یپر

 ..!دم؟یجوابش و م نطوریخواد کنارش باشم وتنهاش نذارم ا یچرا حاال که اون م پس

 

 ..؟یدل یکن یقبول م --

 ..دیخم شد صورتمو بوس زی ممثبت تکون دادم با ذوق اومد سمتم و از اونور ِ یزدم تو چشماش..سرمو که به نشونه  زل

 .. پسش زدم یاخم به شوخ با
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 ..دختر خودتو کنترل کن هید ِ چه کار-

 ..شده بودم ازت دیکال ناام یعنی..ی.. توقع نداشتم قبول کن یچقدر خوشحالم کرد یدون ینم یوا --

 ......هم نوبت منهحاال  یروز تو رفاقت و در حقم تموم کرد هیخوره.. یموقع ها م نیبه درد هم یدوست -

 ..زد یبرق م یاز خوشحال چشماش

 ..روزا رو گذرونده بودم نیکردم..منم ا یو درک م حالش

 ..و اضطراب بود اما شیپر از تشو درسته

 ..بودم که برام قابل وصف نبود یجانیشد و در کنارش شاهد ه یوجود عشق ترس کمتر حس م با

 ..گشتم به اون روزا یکاش بر م یا

 ..رو متحمل شدم یادیز یها یسختچند  هر

 ..الاقل عشقم و کنار خودم داشتم اما

 

 ..بودم دهیخروارها خاک خواب رینداشتم تا االن منم ز میو تو زندگ دیام اگه

 .. حس کنم می زندگ ِیجا یو تو جا دیشد ام یکرد باعث م یکه با وجودش قلبم و گرم م یانتظار و حس اما

 ..کردم یبابت خدا رو شکر م نیا از

******************************* 

 ..دور کامل اطرافم چرخوندم هی..نگاهمو میشد ادهیپ یپر نینفر از ماش 4 هر

به  ریو چشمگ باینصب شده بودن و با وجود اونا باغ کامال ز فیساختمون رد یتا جلو کیوبار یراهه سنگالخ هیکنار  دیبلند و سف هیپا یچراغا

 ..دیرس ینظر م

خاص و  یتونستم بگم جلوه  یباغ واقعا م یچراغا مینور مستق ریکه ز یشکالت یو پنجره ها دیسف یبا نما یما ساختمون یرست روبه رود و

 ..داشت یمنحصر به فرد

 

 .. به استقبالمون اومدن ریحرکت کردم..مهناز خانم همراه ام یاز همه به سمت در ورود آخر

 ..و اروم جوابم و داد نیفقط سالم کردم که اونم مت نیکامال سرسنگ ریبا مهناز خانم رو به ام یو سالم و احوال پرس یاز روبوس بعد

 ..تفاوت باشم یکردم خودمو بزنم به اون راه و کامال ب یم یشد..سع یم رهیاز حد رو صورتم خ ادیافتاد ز ینگاهش بهم م یوقت هنوزم

 

 ..ودو مدرن ب یداخل ساختمون کامال فانتز نیو تزئ سبک
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 ..و جذاب کیش زیچ همه

 ..کرد مونییسالن بزرگ سمت راست که مهناز خانم به اون سمت راهنما هی

 ..ست شده بودن یو دود دیسف یکه هر دو با رنگ ها یدست کامل صندل هیدست مبل و  هی

 ..یو دود دیوسف ینقره ا یاز رنگ ها یبیحال ساده، ترک نیدر ع یول کیش یها پرده

 ..خونشون به نظرم جالب اومد یخلکل دکور دا در

 ..مبل تک نفره نشست هیرو  یهم اونطرف پر رینشستم که ام یمبل کنار پر یرو

 

 ..ستیحال و روزش خوب ن ییجورا هیکردم مهناز خانم  یحس م یدونم چرا ول یشدن..نم ییرایتا خدمتکار مشغول پذ 2

 ..داد یرو م یب یجون و ب یلیجواب ل یبا دستپاچگ مرتب

 ..هم که کال ساکت بود ریام

 

 ..داد یبهم دست م یشدم احساس خفگ یمواقع که معذب م نجوریفضا رو تحمل کنم..ا نیتونم ا ینم دمیساعت که گذشت د 1

 ..کردم ینم یاحساس راحت یدونم چم شده بود ول ینم

 

 ..رونیاز سالن زدم ب هیبق نینگاهه سنگ ریاز جام بلند شدم و ز دیببخش هی با

 ..ستادمیستون ا هیو کنار ِ  دمیکش قینفس عم هی

 ..ستادیاومد و کنارم ا ریهمراه ام یاز چند لحظه پر بعد

 

 ..؟یدل ستیحالت خوب ن _یپر

 ..دهیدونستم رنگم پر یم

 ..خوبم نگران نباش -

 ..دینیبش نجای..بهتره ادهیرنگتون پر یو اروم گفت: ول ستادیجلوم ا ریام

 .. نار ستون برداشت و گذاشت جلومک زیاز پشت م یصندل هی و

 ..دمینشستم و به صورتم دست کش یلب ریتشکر ز با

 ..کردنش معذب بودم انیواسه ب ریبا وجود ام یتازه بخورم..ول یکردم..دوست داشتم برم تو باغ تا هوا یم یدیشد یگرما احساس

 ..شهیکه نم رونیپاشم برم ب ینجوریمردمه هم ینباشه خونه  یهرچ
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 ..حالتم بهتر شد دیشا م،یکم قدم بزن هیاطراف  نیا میبر یدل - یپر

 ..خدا خواسته قبول کردم از

 ..ریگاهه ام یگاه و ب یاونم با وجود نگاه ها نمیحرکت بش یجا ب هیراه برم بهتره تا  باز

 

 یاون نگاه ها یوجه معن چی اما به ه ِیریکردم پسر خجول و سر به ز یحس م ییوقتا هیزد.. یحرف م یپشت سرمون بود و گه گاه با پر ریام

 ..کردم یش و درک نم رهیخ

 

که انگار محض  یفانتز ی نهیشوم هیباز بود همراه با  طیمح هیکردم..اونطرف سالن  ینصب شده بود نگاه م واریکه رو د ییبه تابلوها داشتم

 ..از غروب افتاب ییبود..نمانسبتا بزرگ نصب شده  یتابلو هی نهیشوم یدکور گذاشته بودنش اونجا و باال

 ..شده بود دهیکنار هم چ یو بزرگ کیکوچ یقاب عکسا نهیشوم یرو و

 ..بود شونیخانوادگ یکه عکسا انگار

 

 ..؟یعکسا هست نیا ی: تو هم تودیکرد و با لبخند پرس ریرو به ام یپر

 ..از عکسا اشاره کرد یکیبا لبخند سرشو تکون داد و به  ریام

 ..هم کم سن وسال تر بودم نجایوجوون بودم انداختم..ان یوقت نویا --

 

اون  یبلندتر بود دستش و انداخته بود رو شونه  یکه قدش کم یبودن و اون ستادهیاز عکسا اشاره کرد که دو تا پسربچه کنار هم ا یکیبه  یپر

 ..کردن ینگاه م نیوهر دو با لبخند تو دورب یکی

 ..ههیشب اتیبه عکس نوجوون یلیکه خ شونیکینگاه کرد و ادامه داد:  ریث به ام.... و با مکن؟یدو تا ک نیا _ یپر

 ..انداخت و لبخند زد یبه من و پر ینگاه مین ریام

 

 .. آرتام ی..مخصوصا برازهیعز یلیما خ یعکس برا نیهم که دستش و انداخته دور گردنم برادرم آرتامه..ا ی خودمم..اون ِکتریکه کوچ یاون --

 .. دمشیامشب ند ی..راستدمیمهنازجون در مورد برادرت شن از _ یپر

 

 ..گرفته شد ریحالت صورت ام یحرف ِ پر نیکردم با ا احساس

 .. به من انداخت یچشم نگاهه کوتاه یگوشه  از
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 ..بودنش کامال مشخص بود یمصلحت یزد ول لبخند

 

باغ و هم بهتون نشون بدم مطمئنا خوشتون  میبر یرسونه....راست یرفت..گفت خودش و م یم دیاز دوستاش دچار مشکل شده بود با یکی --

 ..ادیم

 ..بود اروم دنبالشون راه افتادم نیباز قبول کرد..من که از اولم قصدم هم یبا رو یپر

 .. رفتن و من پشت سرشون یجلو م اونا

 

 ..کردم یفکر م ریام یداشتم به حرفا ناخواسته

 ..تو خودش رهیشدم که م یت متوجه مراح یلیاومد خ یاسم آرتام م یوقت

 ..زدن یم با هم حرف م َیو پر ریو ام میزد یقدم م میداشت اطیح تو

 .. رفت..دوست داشتم تنها باشم یداشت حوصله م سر م گهید

 ..زنگ خورد ریام لیبهشون بگم که همون موقع موبا خواستم

 

 ..در اورد و جواب داد بشیو از تو ج شیگوش

 ...........الو --

 ..ازمون فاصله گرفت دیببخش هیانداخت و با  ریچرخوند و سرش و ز یمن و پر نیو ب نگاهش

 ..دمیشن یم یصداشو تا حد یبه من بود ول پشتش

 

 ..............باشه..فعالام؟یمنم ب یخوا ی..مشه؟یکارت تموم م ی..اره.......ک؟ی!....آخه.....به مامان گفت؟ی....چ؟ییمعلوم هست کجا چیآرتام ه --

 ..میداد یتموم مدت مثال خودمون و سرگرم ِ گال نشون م یو پر من

 ..دمیتو باغچه کش یسرخ و خوشبو یاز گلها یکی ینوازشگرانه رو دستمو

 ........بود یلبخند زدم..چه حس خوب ناخداگاه

 

 ....ی..پشت سرم بود و درست کنار پردمیو شن ریام یصدا

 ..اد؟یاز گال خوشتون م --

 ..دیرس یتر به نظر م رهینور کمرنگ چراغا ت ری شب و ز ِیکیو نگاهش کردم..چشماش تو تار گشتمبر
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 ....؟یدیتو باغچه مون و که د یبا لبخند جوابش و داد: اوف چه جورم..گال یمن پر یجا به

 .....شد؟ یم فشیحر یک یول یشیم تیگفت اذ ی .. مامان اول مخالف بود م ِیادامه داد: تمومش کار دل یسرشو تکون داد و پر ریام

 ..گهیبهم چشمک زد: خواهر خودمه د یبه شوخ و

 

 ..انداختم ریسرم و ز یلبخند کمرنگ با

 ..اد؟یاز همه خوشت م شتریب یگفت: از چه گل یرو به پر ریام

 ..اروم گفت: نرگس یخاص یهم با عالقه  یپر

خوشم  یلیخ اسمیهامون مثل همه .. البته من از  قهینظر سل نیمزمه کرد: پس از اخم کرد و آهسته ز یرو به پر یبا لبخند سرش و کم ریام

 ..ادیم

 

 ..باعث تعجبم شد دیبه سمت من کش یپر یکه از رو یو نگاه اسیبا اوردن اسم گل  یبه من نگاه کرد .. نگاهش هر چند کوتاه بود ول و

 ..!بود؟ یاز اون نگاه چ منظورش

 ..نداشت یمنظور دمیشا

 ..اما

 

 .. کوتاه ازمون فاصله گرفت و به سرعت رفت تو ساختمون ِیمعذرت خواه هیاس ام اس واسه ش اومد..بعد از خوندنش با  هیلحظه  همون

 ..هو؟یچش شد  ریرو به من با تعجب گفت: ام یپر

 .. م و انداختم باال شونه

 ..؟یپرس یاز من م یتو زنش -

 ..چپ نگام کرد چپ

 

 ..هم پشت سرم اومد یقدم بزنم..پر خواستم

شده  یمجنونم اون سمت که فقط چمنکار دیب هیشد اگه  یم یگل و درخته..چ یکن یخوشم امده..هر جا رو نگاه م یلیخ نجایاز ا _ یپر

 ..یاونجا و هندونه بخور ینیتابستونا معرکه ست که بش یذاشتن وا یفر فورژه م یو صندل زیدست م هی رشیداشتن و ز

 

 ..کنه یم فشیواسه ت رد عیسر یبگ ریبه ام یدیخوبم تز م یلیخ یسشون شدحاال که عرو -
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 ..م؟یاریو از کجا ب دشیجور شه درخت ب شیو صندل زینه بابا م _یپر

 ..نه؟یتو االن هم یدغدغه  -

 

 ..کردم ی..مات و مبهوت رو به رومو نگاه مستادمیدفعه از حرکت ا هیو خواست جوابمو بده که  دیخند

 ......با تو َ م ی!..دل؟یدیجن د یدل _یپر

 ..افتادم سمتش راه

 ..نگاهم و دنبال کرد ریکنارم اومد..مس دیبا ترد یپر

 

 ..اسیرو باش چقدر گل ..همه هم  نجایاوالال ا -یپر

 ..باغ رو پوشونده بود واریسراسر د چکیکه مثل پ یاسی ی..گل هاستادمیروشون ا روبه

 ..بودن محشر

 ..دمیکش قینوازش داد..چند بار پشت سر هم نفس عم مشامم و اسیعطر  یبو

 .. خوردن چیپ واریچه خوشگل رو د گاین یدارن..دل اسیگل  شتریاز مام ب نایا _یپر

 

 ..روشون دمیانگشتم و اروم کش سر

 ....عاشقشون بودمبیحس عج هیداد.. یم یکردنشونم بهم حس خوب لمس

 ..رونیب میهمه وقت زد نیزشته ا میبهتره برگرد _ یپر

 

 ..موافق بودم یپر با

 ..گال دل بکنم نیتونستم از ا یدونم چرا نم ینم یول

 ..کردم یگشتم و نگاهشون م یهمه ش بر م میکه از اونجا دور نشد یوقت تا

 ..رو کاشته واقعا تو کارش مهارت داشته نایکه ا یک هر

 ..دوست داشتم همونجا بمونم چقدر

**************************************** 

نتونست قانعم  گهید نباریا یاصرار کرد باهاشون برم ول یکل یرفتن که طبق معمول پر دینمونده بود..امروز واسه خر ریو ام یتا عقد پر یزیچ

 ..کنه
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 .. مزاحمم هیفقط  نشونیکردم ب یحس م دیرفتم تا اخر خر یبود با هم تنها باشن و منم اگه باهاشون م بهتر

 

 ..دمیشن رونیرو از ب یپر یکردم امروزم مشغول بودم که صدا ینشستم و رو داستانم کار م یکه عصرا م گهید یروزا مثل

 ..تو ادیو از رو چشمام برداشتم و اماده شدم تا بدون اجازه در و باز کنه و ب نکمیع

 .. منتظرم نذاشت ادمیالبته ز که

 ..شاد و سرحال اومد تو اتاق یبا شتاب باز شد و پر در

 ..و بزرگ کیکوچ یو بسته ها دیپر شده بود از پاکت خر دستاش

 

 ..بلند شدم و رفتم طرفش زمیپشت م از

 ..چه خبرا؟ خوش گذشت؟ -

 ..دیجلو و صورتمو بوس اومد

 

 ..مینذاشته باش رپاینبود که ز یپاساژ و مغازه ا گهید میچقدر راه رفت یدون یمعرکه بود دختر نم --

 .. خت و خودشو هم کنارشون پرت کردو گذاشت رو ت داشیخر

 ..هالک شدم به خدا یوا --

 ..ارم؟یب یخور یم یزیچ -

 ..اشتها ندارم گهیخوردم د یزیچ هی ریبا ام رونیخورم ب یگفتم نم ارهیو شربت ب وهیخواست برام م یهم م یب ینه اتفاقا ب --

 

 ..مرتب کردم داشوینشستم و خر کنارش

 ..دمشیامروز باالخره د یگفت: دلــــ ی خاص ِجانیدفعه صاف نشست و با ه هی

 ..!و؟یک -

 ..مشیدیاز پاساژا د یکیتو  ی..امروز اتفاقگهیو د ریداداش ِ ام --

 ..تفاوت شونه م وانداختم باال یب

 ..؟یخوا یم یخوش به حالت..چشم روشن -

 ..تو ذوقم یاِ مسخره زد --

 ..؟یبرادرشوهرت باعث شده ذوق کن دنید -
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 ..جذابه یلیخ یجا برادر یدل ی..وانیبودمش واسه هم دهی..اخه تا حاال نده؟یچه حرف نیا وونهید نه --

 

 .. تخت نییپا دمیرو کنار هم چ پاکتا

 ..به من گوش کن قهیدق هی نارویول کن ا --

ِ  گوشم با تو - .. 

 ..من یدایبه خر یزنم حواست و داد یتا حاال دارم حرف م یاز ک گه،ید ستید ِ ن--

 ..جمع و جورشون کنه دیمثل من با یکی ی برات مرتبشون کردم؟..خودت که شلخته ا ِیبدکار -

 .......گفتم یحرفا داشتم از آرتام برات م نیا الیخ یخب حاال ب --

 ..!آرتام به من چه؟ -

 ..یکن نیو تو تزئ عقدم یبگم قراره سفره  نوینرفته ا ادمیتو حال ِ منا....آهان تا  یامروز بزن یهمت کرد یدل --

 

 ..تعجب نگاهش کردم با

 ..!تو؟!..حالت خوبه؟ یگیم یچ -

 ..به مرحمت شما --

 ..!؟یجون گفت یلی!..به ل؟یگیم یچ یفهم یم چیمسخره ه -

 ..ه؟یدونن..مشکلش چ یآره بابا همه م --

 

 ..م وهیزن ب هیگفتن من  یبود که همه م نیا مشکلش

 ..دارهها شگون ن نجورمراسمیتو ا حضورم

 ..داده و همه قبولش داشتن گهید یکیبه خورد  دهیرس یغلط که هر ک یمشت باورها هی

 

 ..دیمنظورمو از تو نگاهم فهم یپر

 ..و اون نینبود شده وِرد ِ زبون ِ ا یدیجد زیچ

 ..ست گهید زیچ هیحرف مردم  یم..ول وهیب هیوقت قبول نکردم که  چیه

 ..فرق داشت هیخواهرم بود..اون برام با بق یپر
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 ..فشرد یگرفت و دوستانه تو دستش به اروم دستمو

و نگه که  ارهیکه مامان تو خونه اسمتو ن ستین ی..باور کن روزیبکن نکارویتو ا میکه دوست دار میمن و مامانم یبس کن اصل کار یدل --

 ....چقدر دوست داره

 ..ذارهینم ریخرافات روش تاث یاسون نیبه هم  ِی من زن روشنفکر ِیکه مام یدون یبا خنده ادامه داد: م و

 

 ..نکنم هیخودمو گرفتم که گر یتو چشمام اشک نشسته بود..جلو یدونم چرا ول یانداختم..نم ریز سرمو

 ..موفق هم شدم یتا حد و

 

 ......به خاطر من؟یکن یقبول م _ یپر

 .............مردم که ی..پریول -

 ....فقط تو گمیکه م..عروس منم ؟یبه مردم چکار دار --

 ......مادرشوهرت؟یچ ریپس ام-

 ......حاال قبوله؟یمدت ِ کم بدجور خودت و تو دلش جا کرد نینگران نباش مهنازجون که از خداش ِ ..تو ا اننیاونا هم در جر --

 

 ..کردم سکوت

 ..بدم؟ یلفظ ریز دینکنه با --

 ..لبخند سرمو بلند کردم با

 ..یسنگ ِ تموم بذار تیخوام واسه ابج یرو کن که م یدار کیخوشگل و ش ی دهیا یو اماده کن هر چآهان حاال شد..پس خودت --

 ..حرف بزنم و بترکه دمیترس یگلوم بغض نشسته بود م تو

 ..کنه یبهم توجه م نهمهیممنون بودم که ا یپر از

 ..جون که تموم مدت مادرانه بهم محبت کرد یلیاز ل نطوریهم

 ..همه کسم..مادرم..پدرم..سنگ صبورم که شده بود یب یب

 ..ختمیپر مهرش اشک نر یدستا ی هیسا ریکه سرم و رو زانوهاش نذاشتم و ز ییشبها چه

 ..داد یم میدلدار

 ..گفت صبور باشم یم بهم

 

http://iran-paper.ir/


 

iran-paper.ir 

 ..شونه ش گذاشتم یرو بغل کردم و سر رو یپر از غصه پر یدل با

 ..کردم یهقم و تو آغوش مهربونش سر دادم و بغضمو خال هق

 ..ییبودم..پر از غم..پر از حسرت..پر از حس تلخ و عذاب اور تنها پر

 .. اروم پشتم و نوازش کرد یپر

 ..داشتم ازین نمونیسکوت ب نیبه ا چقدر

 

 ************************* 

 ..کنه هیکن بده آرتام برات ته ستیرو ل یکه الزم دار یدخترم هر چ _خانم مهناز

 ..انداختم ریخجالت سرمو ز یاز رو یلبخند با

 ..بشم فشیاصرار کرد..نتونستم حر یلیخ یپر یخواستم مزاحمتون بشم ول یشرمنده م نم -

 

 ..شدم رهیلبخند دستمو گرفت..سرمو بلند کردم و نرم تو چشماش خ با

.. بارها خودش گفته پس  یمون یرش مدوستت داره مثل خواه یلیخ ی..پریزیما عز یتو هم برا هیحرف و نزن دخترم..مزاحم چ نیا گهید --

 ..شمیحرف و نزن که ناراحت م نیا گهید

جا واسه مهمونا هست..نظر  نکهیکنم واسه عقد مناسب باشه..هم بزرگه و هم ا یاتاق فکر م نیکه پشت سرم بود اشاره کرد و گفت: ا یبه اتاق و

 ..دخترم؟ هیتو چ

 

 ..دور تا دور اتاق انداختم یاجمال ینگاه

 ..دیه نظر منم مناسبه..هر طور خودتون صالح بدونب -

 ..زده بشیپسر باز کجا غ نیا نمیبرم بب یکن یو اماده م ستیپس تا تو ل زمیعز یش ریپ--

 

 ..سمیبود و روش بنو اجیکه احت یکه تو دستام اماده نگه داشته بودم تا لوازم یرفت من موندم و کاغذ و قلم رونیاتاق که ب از

 ..اطالعات گرفته بودم یسر هی تایسا یاز تو بعض نیکارا نکرده بودم واسه هم نیحاال از ا تا

 ..ییو طال یمتر تور نقره ا چند

 ..یو شکالت دیسف ساتن

 ..یو نقره ا دیسف یها بادکنک
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 ..کردم یست م لشیبا سفره و وسا دیکه با گهید زیچندتا چ و

 .. امیبودم که بتونم از پسش بر ب دواریام

 

 ..نکردم داشیتوسالن پ یگشتم ول ی..دنبال مهنازخانم مرونیکامل شد از اتاق رفتم ب که ستیل

 .....از خدمه ها سراغش و گرفتم که گفت رفته تو باغ یکیبه  رو

 

 ..میدرگاه رخ به رخ شد تو

 ..و بهتون بدم ستیگشتم تا ل ی..داشتم دنبالتون مدیببخش یوا -

 ..عجله داره، بده تا نرفته ببرم بدم بهش نهیتو باغ بودم دخترم آرتام تو ماش --

 

 ..رونیو دادم دستش اونم با لبخند از در رفت ب کاغذ

 ..میتو اتاق شد یها هیاسباب و اثاث ییاز خدمه ها مشغول جا به جا یکیتو اتاق و به کمک  برگشتم

 ..گذشته بود میساعت و ن1 بایتقر

 ..درم پشت سرش نبست رونیاز اتاق رفت ب خدمتکار

 ..داشتم تا جاشون بادکنک و تور بزنم یبرشون م یکی یکیبند بود که داشتم  واریرو د یمشغول بودم .. دستم به تابلوها یحساب

 

 ..خسته شده بودم یو پاک کرد..حساب میشونیپ یپشت دست عرق رو با

 ..کرد یم ییرایزد و بنده خدا همه جوره ازم پذ یبار بهم سر م کی قهیهر چند دق مهنازخانم

 ..بود یخونگرم و اروم زن

 

 ..نگاه کی ینیو رو خودم حس کردم..مثل..سنگ یزیچ هیهمون لحظه  یکردم که تو یبه کمر داشتم اطرافم و نگاه م دست

 ..ستیکه تو اتاق ن یبود..کس بیعج برام

 ..نبود یچرخوندم سمت در..اما اونجام کس سرمو

 ....کردم یحس نم یقلبم و عاد ضربان

 ..!شد؟ چم هوی

 ..دادم و راه افتادم سمت در رونیب قیحبس شده م و عم نفس
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 ..جن جلوم ظاهر شد نیخدمتکار ع رونیخواستم سرم و ببرم ب تا

 ..عقب دمیو پر دمیکش یفیخف غیترس ج با

 ..بود دهیبنده خدام بدتر از من رنگش پر اون

 

 ..نیسادیوا نجایدونستم ا یخانم نم دیبـ..ببخش --

 ..داره تو رو هم ترسوندماشکال ن -

 ..دیصورتش دست کش به

 ..دستش افتاد یتو یبه پاکتا نگام

 

 ..ه؟یچ نایا -

 ..دفعه برگشتن دادن دست من هیشد  یدونم چ ینم یرو آقا دادن گفتند بدمشون به شما..اتفاقا تا پشت درم اومدن ول نایآهان ا--

 ..باشه ممنون -

 ..برم؟ ایخانم باشم  --

 .. آخر سر ذارمیم نکارویکه ا میباد کن دینداره..فقط بادکنکا رو با یردنشون کارنه نصب ک -

 ..پس من برم به خانم کمک کنم--

 

 ..زنه یخدا هنوزم قلبم تندتند م ی..وادمیکش قینفس عم هیسمت اتاق و  دمیاز رفتنش چرخ بعد

 ..کردم کف اتاق یخال یکی یکیرو  پاکتا

 .. ناخداگاه رو لبام لبخند نشست یو شکالت دیاتن سفس دنیرو گرفته بود..با د همه

 ..بود فی..نرم ولطدمیدست کش روشون

 

 ..کردم یخوشبخت یدوستم ارزو نیزتریعز یدلم برا تو

 .. عاشقشون حفظ کن یو محبتو تو دال ی..و مهربون شونیاز زندگ هیعشق رو تو هر ثان ایخدا

 .. و کنارهم گذاشتم لوازم
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 .. بود..توشو نگاه کردم و با لبخند سرش و کج کردم نشونیب کیپاکت کوچ هی

 ..قرمز و خوشگل افتاد تو دستم یلیتا قلب اکل دو

 ..دندیدرخش ینور لوستر م ریز

 ..کردم کینزد مینی..ناخداگاه به بیپاکت و بذارم کنار ول خواستم

 ..داد یم یخوب یبو

 ..تعجب قلبا رو بو کردم با

 ..ایخدا

 ..عطر یبو

 ..یبو

 ..اسی یبو

 

 ..دمیبار پشت سر هم بو کش چند

 ..کنم یاشتباه نم نه

 ..دوتا قلب قرمز و درخشان نیداد..فقط هم یبو رو نم نیکدوم از لوازم ا چیه

 

 ..کردم سر انگشتام سر شده یم حس

 ..!د؟یلرز یدستام م چرا

 ..دیتپ یم م نهیوار تو س وانهید قلبم

 ..اسیبده؟..اونم عطر عطر  یبو دیدوتا قلب با نیفقط ا چرا

 

 ..از جام بلند شدم و رفتم سمت در شتابزده

 .... اقا آرتام کجا هستند؟دی: ببخشدمیتا شده داشت پرس یاز خدمه ها که تو دستش چندتا ملحفه  یکیبه  رو

 ..تو باغ باشن دیدونم خانم شا ینم --

 

 ..لب ازش تشکر کردم و رفتم سمت در ریز

 ..کمکم کرد هیاثاث ییردم که تو جا به جابر خو یهمون خدمتکار به
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 ..لبخند زد دنمید با

 

 ..خانم؟ دیدار ازین یزیبه چ --

 ..نه نه..فقط -

 ..ارمیبراتون م دیبگ نیخوا یم یخانم؟..هر چ یفقط چ --

 ..داشتم یکار فور هیاقا آرتام کجاست؟..باهاشون  یعنیآرتام..-

 

 ..تعجب نگام کرد با

 ..رونیرفتن ب الیواالن از  نیآقا هم --

 ....کجا؟ -

 ..شد شتریسوال ب نیبا ا تعجبش

 ..مهمه یلیکه کجا رفتن؟..آخه کارم خ نهیمنظورم ا -

 ..خدمتکار ساده م خانم هی..من که دنینم حیتوض یبه کس یانجام کار یوقت برا چیه شونیدونم خانم..ا ینم --

 

 ..وسرمو تکون دادم رونینفسم و فوت کردم ب یدیباناام

 ..باشه ..بازم ممنون -

 ..کنم یخواهش م--

 

 ..کرد یگشت و نگام م یمرتب بر م یکنارم رد شد ول از

 ..گردم یم سشیدنبال رئ ینجوریفکر کرده خل شدم دارم ا البد

 ..داشتم یحس هیخودم نبود.. دست

 ..دیکوب یم م نهیخودشو محکم به س نطوریبار بود که قلبم ا نیاول یسال برا 5از  بعد

 ..داشته باشه یلیدل هی دیبا

 

 ..دستم نگاه کردم یتو یقلبا به

 ..بوشون کردم دومرتبه

http://iran-paper.ir/


 

iran-paper.ir 

 ..  آشنا ِیبو نیا

 ..حس ِ آشنا هیبا  همراه

 ..................... ایخدا

 

****************************** 

 ..عروس و داماد تو اتاق نشسته بودن 1درجه  یمهمونا

 ..بود رونیهمراه عاقد ب داماد

 

 ..گفتم کیگوشش تبر ریرو مرتب کردم و آهسته ز یشنل پر کاله

 ..کم باال داد و نگام کرد هیکالهش و  یاز کنارش رد شم که دستم و گرفت..لبه  خواستم

 

 ..؟یریگفت: کجا م اروم

 ..ادی..االن عاقد مرونیب رمیتر ازخودش جوابش و دادم: م آهسته

 ..باش انجیهم یچکار به عاقد دار ادیخب ب --

 ..زشته ول کن دستمو یپر-

 ..کجاش زشته؟ نیخوام خواهرم تو مراسم عقد کنارم باشه ا یرو زشته م یچ یچ --

 

 ..شده دالرام جون؟ یچ _جون  یلیل

 ..تو اتاق عقد بمون گهیدستمو گرفته م دیبپرس یاز پر -

 ..شه؟یم یخب دخترم بمون مگه چ --

 ..نباشم بهتره..حرف و سخنشم کمتره نجایکنن..من ا یچطور دارن نگام م دینیب یم دیبه مهمونا بنداز نگاه هیچرا؟!.. گهیجون شما د یلیل -

 

 ..ستیخواد بگه بهت گفتم که واسه م مهم ن یم یهر چ یالزم نکرده..هر ک _یپر

 ..رونینگاه ها رو ندارم بذار برم ب نیطاقت ا شمیم تی..بمونم اذستین یاالن وقت لجباز یپر -

 

 ..رنگ التماس به خودش گرفته بود ملحن
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 ..جون متوجهه حال خرابم شد یلیل

 

 ..رهیبگ میبذار خودش تصم یپر _جون یلیل

از  ریغلطشون..غ یزده رو تموم باورها دییمهر تا یعنی رونیبره ب ی..اگه دلم؟یکن یم یزندگ میمامان؟..مگه ما واسه مردم دار یگیم یچ _یپر

 ..نه؟یا

 

باالخره طاقتمو  نیو سنگ رهیهمه نگاهه خ نیا ریدونم بمونم ز یشناسم م ی..فقط خودمو م؟یپر هیچه حرف نیبول ندارم امن حرفاشون و ق -

 ..؟یخوا یم نوی..تو اادیو اشکم درم دمیاز دست م

 

 ..سکوت فقط نگام کرد تو

 ..الهت و درست کن زشته مادرک یتو..پر ادیحاج آقا ب شنیمنتظره خانما دارن حاضر م رونیدخترم عاقد ب _جون  یلیل

 

 ..شد یم دهیخوشگلش نگاه کردم که برق اشک به وضوح درش د یلبخند تو چشما با

که  ییها یبه پاس تموم خوب یرو دار یخوشبخت اقتیکنم خواهرم..ل یرو ارزو م نایگوشش اروم گفتم: برات بهتر ریومرتب کردم و ز کالهش

 ..یبهت بده..ازت ممنونم پر یخوا یماز خدا  تیتو زندگ یهر چ یدر حقم کرد

 

 ..بغض اب دهنم و قورت دادم با

 ..تر شد نیسنگ

 ..مهمونا رد شدم نیو از ب دمیگز لبمو

 ..سمت باغ دمیدو دیازاتاق رس رونیپام به ب نکهیمحض ا به

 ..خلوت بود رونیب

 

 ..داشتم یندتر بر متوجه فقط قدمامو ت یب یول دمیرو شن یب یب یصدا رونیاومدم ب یداشتم م یوقت

 ..میکرد یو گال رو تماشا م میبود ستادهیا یو پر ریکه اون شب با ام یهمون سمت رفتم

 ..باغچه دامن لباسم و جمع کردم و نشستم کنار

 

 ..و بغضم شکست رمیخودمو بگ ینتونستم جلو گهید
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 .. سر داده بودن ی..هلهله و شاددنیکش یزدن و سوت م یدست م الیتو و مهمونا

 ..بودم ریهام اس ییپر از غم هنوزم تو تنها یمن با دل و

 ..کن شتریصبرم و ب ایخدا

 ..راه چاره نشونم بده هی ایخدا

 

 ..دنبالش بگردم؟ کجا

 ..کردنش نکردم دایپ یکه برا ییمدت چه کارا نیا یتو

 ..ه ش و هم فروخته به شرکاشسهام کارخون یو حت لشیفروش اموالش و سپرده دست وک یقبل از رفتن بهم گفت کارا خودش

 ..رمیشناختم که سراغش و ازش بگ یرو م یو نه کس ششیاونجا باشه برم پ نکهیا دیبود تا به ام یاتفاقات نه خونه ا نیوجود ا با

 ..روش حک شده بود یسنگ قبر که اسم آرشام تهران هیشمال و  یاز روستاها یکیتو  یمیقبرستون قد هیشد به  یخالصه م تمومش

 ..نمشینرفتم تا بب کباری یمن حت و

 

 .. خروارها خاک مدفون شده ریبار حس نکردم که ارشام ِ من اونجا ز کی یحت

 ....که مرگش و باور نکردم نهیبه خاطر ا رهیو م ادیهنوز نفسم م اگه

 ..دونم ارشام ِ من نمرده یم

 ..نبود یاهل نامرد آرشام

 ..قولش ریبزنه ز ینبود که به راحت یادم

 

 ..نبود یادم معمول هیشناختم فرق داشت..اون  یبودم و م دهیکه به عمرم د ییبا تموم مردا آرشام

 ..خاص بود زشیچ همه

 ..بود یستودن غرورش

 ..از غرورش کم بشه یبهم ابراز عشق کرد بازم نذاشت ذره ا یوقت یحت

 ..ستیخاک ن قیال یادم نیچن

 

 ..نمیب یجهنم و دارم به چشم م ایخدا

 ..وزهرر
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 ..شب هر

 ..بازم رفتنش وقبول نکردم یآرشام ترکم کرده ول دمیبار خواب د 2 نکهی..با ایداد دیبهم ام ایخدا

 

 ..رو داشتم که دنبالش بگردم؟ کجا

 ..سرگردونم..هنوزم هستم شهیهم

 ..وقت تو آرامش روزم و به شب نرسوندم چیه

 ..کوتاهه یلیخ یلیهم فهموند عمر ِ لحظات خوش خروزگار ب یرو بچشم تلخ یخوشبخت نیریش یاومدم مزه  تا

 ..قدرش و ندونستم..گذاشتم بره من

 ..کردم یخداحافظ باهاش

 

 ..نذار بره ریگفت جلوشو بگ یم دلم

 ..حرفا بود نینکردم..آرشام سرسخت تر از ا یقلبم گوش کنم ول یزد تا به ندا بیعقلمم بهم نه نباریا

 

 ..کنم یته اونجا نشستم و دارم با خدا درد و دل موق یلیخ دمیخودم که اومدم د به

 ..انداخته بودم رو سرم که همرنگ لباسم بود یخاکستر ریشال حر هیبلند شدم و دامن لباسم و تکون دادم.. نیرو زم از

 ....حوصله مرتبش کردم یب

 

 .. میکرد داشونیپ یپرافتادم که اون شب با  یاسی یگل ها ادیکردم  یهمون حالت که داشتم اشکامو پاک م تو

 

 .. اومد یم کیموز یبه همون سمت برداشتم..از داخل صدا قدمامو

 ..ازش دل بکنم یجور چیکه اون شب حاضر نبودم ه ییاطراف فقط دوست داشتم برم همونجا یایاز دن فارغ

 

 .. نشسته بود اسی یرو به گالکه پشت به من  ی..مردستادمینفر سر جام ا کی دنیچند قدم بهشون فاصله داشتم که با د هنوز

 ..بگردم اما خواستم

 ..رفت یم شیپس بره پ نکهیا یدونم چرا پاهام به جا ینم

 ..پاهام متوجهه حضورم شد یتر شدم..از صدا کیبهش نزد گهیقدم د هی

http://iran-paper.ir/


 

iran-paper.ir 

 ..از جاش بلند شد آهسته

 ..پشتش به من بود هنوز

 

 ..نگاهش کردم قیدق

 ..دهیبلند و کش قامت

 

 ..به تن داشت یو خوش دوخت یمشک و شلوار کت

 ..عطر گل ها مشامم رو نوازش داد یبو

 

 ..انگار مزاحمتون شدم دیببخش -

 ..شدم یو از اونجا دور م دمیکش یراهم و م دیگفتم..با یم نویا دینبا

 ..دمید یکدوم رو در خودم نم چیه ییدونم چرا توانا ینم

 ..و رفتارم دست خودم نبود حرکات

 ..اده شده بودمار یب انگار

 

 ..کردم یزد..چه واضح حسش م یوار م وانهیکه قلبم د یو رو شالم گذاشتم..رو همون قسمت دستم

 ..راستش مشت شد..محکم فشارش داد و بازش کرد دست

 ..ستادمیشدم..پشت سرش ا کیبهش نزد ناخداگاه

 .. لحظه هم بر نگشت هی یبرا یحت

 

 ..دست داده بود مقابله کردم و از کنارش رد شدم که بهم یتفاوت باشم..با حس یب خواستم

 ..و با سر انگشت لمسشون کردم ستادمیگل ها ا یجلو

 ..نشست رو لبام یکمرنگ لبخند

 

 ..دمید یگل ها م نیا یتک تک گلبرگ ها یجذاب آرشام و همراه با همون نگاهه مغرور تو یحال خودم بودم..انگار چهره  تو
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 ..کردم یلب زمزمه م ریز

 ..دونم صدام تا چه حد بلند بود ینم

 ..کنم ینگاه م اسشونی یو به گال ستادمیشون ا یپر یبه اطرافم نبود..انگار تو باغ خونه  حواسم

 

 ....خودم پرورششون دادم یکه با دستا ییگال

 ..دمیپاش یو شکننده شون م فیمهر و محبت قطرت اب رو اروم به تن لط با

 ..شک بشهشون خ شهیوقت نذاشتم ر چیه

 ..کدوم از اونها همراه با حس انتظار من رشد کرده بودند هر

 :کردم زمزمه

 بود رهیت یابرها یالبه ال در

 تو یآمدن دوباره  یایرو

 ...........ستیکه آسمان گر یشب آن

 

ِ  چقدر دلم از غم پر ایبود..خدا یچشمام بارون یتو چشمام نشسته بود..حال وهوا اشک  .. 

 

 اشک من یره هاکه قط یشب آن

 دیچک اسمنی یبرگ ها یرو به

 

 ..شد سیاشک خ یدر پ ی..بغض داشتم..صورتم با قطرات پدیلرز یم صدام

 

 شکست اسمنی

 دیتا صبح نال ابر

 غروب کرد آسمان

 

 خشک شد میها اشک

 کور شد میها چشم
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 سراب شد یزندگ

 

 ..دمید یهر لحظه ش هزار بار مرگ و به چشم م یافتادم که تو ییروزها ادی

 ..معنا شده بود یچقدر برام سخت و ب دنیاون..نفس کش بدون

 

 گذشت روزها

 جوان شد اسمنی

 شاداب شد یزندگ

 ..یخسته ام ول یها چشم

 انتظار یراه جاده ها به

 ابد ماندگار شد تا

 تو یآمدن دوباره  یایرو

 تار شد شهیهم یروزها مونس

 

 ..هم فشار دادم ی..چشمامو محکم رو دیلرز یم از بغض م چونه

 ..کنم یخال یجور هیداشتم داد بزنم و بغضمو  دوست

 ..دمیکش فشونیلط یگلبرگا یسردمو آروم و با ظرافت رو ی..انگشتادیلرز یتا پام م سر

 

 ستین اهیدگر س آسِمان

 دیآرام خواب اسمنی

 شد دیکم ناپد ابرکم

 تو یآمدن دوباره  یایرو

 جاودان دل ها شد شهیهم انتظار

 

 ..تا چه حد درداوره ییچقدر سخته..تنها ییجدا ایکردم..خدا یدق م مداشت

 ..دمیدارم جون م شیهزار بار از درد دور ی.. و من روزافتهیلحظه اتفاق م کیتو  مرگ

http://iran-paper.ir/


 

iran-paper.ir 

 

 ....تو همون حالت برگشتمدمیرو از پشت سر شن ییقدم ها یصدا

 ..از اشک بود سیخ صورتم

 

 ..قرارم رو تو چشماش دوختم ی..نگاه خروشان و بستادیبه روم ا رو

 ..مونده بود اسی یگل ها یراستم رو دست

 ..بست خی تنم

 ..تو دستم مشت شد گال

 

 ..دادم یکم داشتم توانم و از دست م کم

 ..دمیشن یرو نم ییصدا چیجا سکوت بود..ه همه

 .. یصدا یحت

 .. یصدا

 

 ..کرد یخورد..انگار داشت صدام م یتکون م لباش

 ..کنه یبازوهام..داره لمسم م نشست رو دستاش

 ..ستیسرد ن گهید

 

 ..کرد ینگام م ینگران با

 ..کردم ی..فقط نگاهش مدمیشن ینم یزیمن چ یشد ول یباز و بسته م دهنش

 

 ..لبخند بزنم خواستم

 ..نتونستم

 ..!قت؟یحق ای یدستم و به سمتش دراز کنم و بگم وَهم خواستم

 ..نتونستم اما

 ..بشم کشیجدا کنم و نزد روایخودمو از د خواستم
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 ..بازم نتونستم یول

 

 ..تو پاهام نداشتم یحس چی..هشهیحس کردم چشمام داره اروم اروم بسته م فقط

 ..تا شد زانوهام

 ..و مردونه نگهم داشت یبخورم دو تا دست قو نیزم نکهیاز ا قبل

 ..چشمام بسته شد اما

 ..و حاال دمیشن ینم ییصدا چیه

 ..دمید ی محض م ِیاهیچشمام تو س  ِشیرو هم پ ایدن

********************************* 

 ..صورتم حس کردم یقطرات اب و رو یسرد

 ..چشمامو باز کنم ینداشتم ال نا

 

 .. ادیداره بهوش م --

 ..نفس بکشه بنده خدا دیبذار دیاطرافش و خلوت کن --

 

 ..خورد تو چشمام میچشمامو باز کردم..نور مستق اروم

 ..بستمشون رتبهدوم

 

 ..نور اباژور روشن باشه دی..بذاردیچراغا رو خاموش کن--

 ..و منگ نگاهمو اطرافم چرخوندم جیچشمامو باز کردم..گ ینبود..ال یاز اون نور خبر گهید

 

 ..بود ستادهیهم باال سرم ا ریکنارم نشسته بود و ام یپر

 ..ودنب ستادهیتخت ا نییپا یجون و مهناز خانم با نگران یلیل

 ..تخت نشسته بود و دستم و دستش داشت نییافتاد که پا یب یبه ب نگام

 ..کرده هیسرخ و متورم بود..انگار که گر چشماش

 ..دمیسرم دست کش به
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 ..حالت خوبه؟ یدل _ یپر

 ..خوبم-

 ..یاز دست رفت یدست ی..خداروشکر فک کردم دستیپــــوف دختر نصف عمرمون کرد --

 ..ریزبونت و گاز بگ اِ دختر _جون یلیل

 

 ..شد از حال رفتم یکه چ ارمیب ادیکردم به  یسع

 ..شد یباغ افتاد چشمام گشادتر از حد معمول م یکه تو یاتفاقات یاداوریلحظه با  هر

 

 ..هوا نشستم یب

 ..دستش و گرفت ری..امدیکه کنارم بود با ترس تو جاش پر یپر

 ..!؟یچته تو سکته م داد _ یپر

 ....!ت؟کوش؟!کجاس -

 ..!کجاست؟ یچ _یپر

 یگفتم اون زنده ست؟..ب یدید یب ی..باسی یباغ کنار گال ی..تودمشی..به ارواح خاک مادرم ددمشیخودم د یب یتند تند گفتم: ب یب یبه ب رو

 ..........یب

 

..حتما جزو مهموناتون بوده..االن دمیرشام و د..من تو باغ شما آدیانکارش کن دیتون یبا هق هق گفتم:نم ریرو فشار دادم و رو به ام یب یب یدستا

 ..کجاست؟

 

 ..گرفته و ناراحت نگاهش و به مادرش دوخت ریام

 ..برادر من آرتامه دیدیکه شما د یاون دیکن یاشتباه م دیاز اون رو به من اروم گفت: دار بعد

 

کردم..اون  یسال باهاش زندگ 5 نیا یشناسم تو ینگاه و مکنم..من اون  یدستم و مشت کردم و جوابش و دادم: من اشتباه نم یحالت عصب با

 ..د؟یکن یبود ارشام بود..شوهر من.. چرا حرفم و باور نم ستادهیکه جلوم ا یمرد

 

 .........گهیدرست م ریام --
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 ..ستهیزده دهنم باز موند..کم مونده بود قلبم از حرکت با رتیح دنشیسمت در..با د دینگاه ها چرخ ی همه

 ..ودب خودش

 ..آرشام

 

 ..به شباهت بارزشون اونم از نظر چهره بردم ی..تازه پستادیا ریاومد و کنار ام جلو

 ..شد ینم باورم

 

 ..!نگاهش مغرور بود و....سرد..اما چرا؟ شهیداشت..مثل هم اخم

 .. م بهیکردم با نگاهش غر یم حس

 ..نه یول

 .............بود..من مطمئنم خودش

 

 ............ییو مصمم گفت: اسم من آرتامه..آرتام سما یجد زد تو چشمام و زل

 ....رونیکم مونده بود از کاسه بزنه ب چشمام

 ..کرد؟ یبرام سخته ..چرا انکار م باورش

 ..چشمامه یحال گرم و آشنا جلو نیاون نگاهه نگران ....و در ع هنوز

 

 ..منو گرفت..دستاش گرم بود افتادمیداشتم م یوقت

 ..نبه م نگاهش

 ..نبود بهیغر ایخدا نه

 ............چرا حاال پس

 

 ..هم پشت سرش رفت و در و بست ری.. ام رونیاز اتاق رفته ب دمید امیبه خودم ب تا

 ..وچشمامو رو هم گذاشتم دیبسته شدن در تنم لرز با

 ..بلندم حس کردم یمژه ها یاشک رو از ال به ال جوشش

 ..شد سیصورتم خ هیاز ثان یدر کسر و
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 ...........یب یو ب یجز پر رونیباز کردم..همه رفته بودن ب چشمامو

 .. نییسرش و انداخته بود پا یپر

 ..کرد یم هیگر صدای، ب یب یب

دا کنم..تو رو خ یدارم دق م یب یباشن؟!..ب هیحد بهم شب نینفر تا ا 2 شهی..مگه میب یب یبود دهیاون آرشام ِ نه آرتام..تو که ارشام ود یب یب -

ِ  کابوس هیتمومش  نایتو بهم بگو که ا .. 

 

 ..هق هق کنان سرش و گذاشت لب تخت یب یب

 ........رونیکرد از اتاق زد ب یکه با پشت دست اشکاش و پاک م یدر حال یپر

 

 ..کردم یم هی..خودمم داشتم گریب یو گذاشتم رو سر ب دستم

 ..ه؟یاشکا واسه چ نیا یب یب -

 .....گفت: آروم باش دخترم یو تو دستش گرفت وبا هق هق خفه او بلند کرد ..دستم  سرش

 

شکستم و نابود  شیهمه سال چطور از داغ دور نیا یتو نهیب یکنه؟..نم یم نکاروی..چرا آرشام با من ا؟چطور؟یب یچطور اروم باشم ب -

 ....اون آرشام ِ ..حاضرم قسم بخورم که خودشه؟یب یب هیشدم؟..گناهه من چ

 

 .. از اشکش سیو خ نیغمگ یچشما زدم تو زل

 ..؟ یکن یتو که حرفش و باور نم یب یب -

 ..کرد سکوت

 ....؟یگفتم حرفش و که باور نکرد یچرا ساکت یب یگفتم: ب بلندتر

 

 ..نبودم بهیحد غر نی..آره من مطمئنم وگرنه با نگاهش تا اادینم ادشیشده..اون منو  یزیچ هی: حتما دمینال هیو تو دست گرفتم و با گر سرم

 ..و به زمان بسپر مادر اروم باش زیهمه چ --

 

 ..ختمیر یدادم و تو همون حال اشک م یتکون م خودمو
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 یغم هام و فراموش کنم..ول یروز بتونم تو چشماش زل بزنم و همه  هیسال از عمرم و دادم تا  5چقدر صبر کنم؟.. گهی..د؟یب یب یگیم یچ -

 ....به خدا طاقتم تموم شدهیب یکشش ندارم ب گهیست..د بهین غربا م گهیکردم م داشیحاال که پ

 

 ..کنارم و سرمو تو بغلش گرفت نشست

از دستم بر  ی..کاریکش یم یچ یدونم دار یکن دخترم..م یگوشم زمزمه کرد: بازم صبور ریکرد اروم اروم ز یهمون حالت که نوازشم م تو

 یلی..اون روز خینیب یرو م یکه به انتظار نشست ییروز پاداش سالها هیدلم..باالخره  زیخوام عز یو م تیو خوشبخت ریمادر..فقط از خدا خ ادینم

 ...........گلکم توکل کن به خدا ستیندور 

 

 ..کردم؟ یم دیچکار با گهید

 ..و دم نزدم دمیمردم و رو خودم د نیبد و سنگ یمدت نگاه ها نیا تموم

 ..گفتم شوهرم زنده ست یا وهیب گفتن

 ..ست وونهیگفتم ادم عاشق د یشد وونهید تنگف

 ....که نفسم به نفسش بسته ست یگفتم کس ؟یکش یرو م یانتظار چ گفتن

 ..گهیوقت بهم دورغ نم چیگفتم قلبم ه ادیوقت نم چیاون ه گفتن

 

 ....اون زنده ست و حاال دیکه به ام ی..جسمرهیگ یحاال اومده و داره جسم و روحم و ازم م و

 ..ستمین یکن یکه تو فکر م یمن اون گهیزنه تو چشمام و م یل مز بانهیغر

 ..من مطمئنم یول

 ....که اون.. آرشام ِ نه آرتام مطمئنم

******************************* 

 ..بدم حیلحظه امون بده تا برات توض هی یدل _یپر

 ی..تو که اون روز گفت؟یازم پنهون کرد ؟چرای..چرا پریوددونستم..تو دوستم ب ی..من تو رو مثل خواهرم م؟یبد حیتوض یخوا یم ویچ -

 ..آرشام ِ؟ ر،یبرادر ام یپس چرا بهم نگفت شیدید

 

 ..؟یکن یچرا حرفم و باور نم یدل ستی..اون آرشام نستیبغض نشست رو تختم و پشت سر هم گفت: چون ن با

 هیحد بهم شب نیکه دو نفر تا ا شهیشناسه..چطور م یمن اونو نم یکس به اندازه  چیاز حد معمول سرش داد زدم: اون آرشام ِ ..ه بلندتر

 ..باشن؟
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هم نکرده که  یتصادف چیاسمش آرتامه..ه گهیو نشونمون داد..خودشم که داره م اشونیعکس بچگ ریکه ام یدید یدونم ول ینم نویمنم ا --

ازت پنهون  دیرو با یچ گهیشناسنش د یم ییبه اسم آرتام سمابرادرش ِ همه هم  رمیحافظه ش و از دست داده..مادرش مهناز ِ و ام میبگ

 ..کنم؟

 

 ..؟یکرد یچرا ازم مخف نوی ؟..ا ِهیکه انقدر بهش شب ی..پس چرا اون روز بهم نگفتست؟یاون آرشام ن یگیخب مگه نم یلیخ -

 

که  یبه خدا قسم هرکار ی..دل؟یکش یرش و مانتظا یکه سالهاست دار ی شوهرت ِ ؟کس ِیگفتم برادر شوهرم کپ یگفتم؟..م یم دیبا یچ --

 ..کردم فقط به خاطر خودت بوده چون دوستت دارم

 ..نشستم کنارش و سرمو تو دست گرفتم یدرموندگ با

 ..تونم ادامه بدم ینم گهید یپر دمیته خط..بر دمیکنم رس یخسته...حس م یلیخسته م..خ -

 

 ..و گذاشت پشتم دستش

 ییو تنها ییدونم سخته..جدا یگرده..م یوقتم بر نم چیارشام رفته و ه گهی..از همون اول بهت گفتم باور کن که دیهست ینگو تو زن قو نویا --

 ........دالرام ای..به خودت ب؟یکن یزندگ الیو خ ایتو رو یخوا یم یکمم به فکر خودت باش..تا ک هیخدا  ی..اما محض رضاارهیادم و از پا در م

 

 ..دیلرز یق مهام از زور هق ه شونه

 ..تونم ینم -

و قبول  قتیحق یخوا یکه نم یگرده در صورت یروز آرشام بر م هیکه  یکن یم نیبه خودت تلق ی..تو داریخوا ی..فقط نمیتون یچرا م--

 ..یکه با چشمات شاهدش هست نهیهم قتی..حقیکن

 

 ..جام بلند شدم..با پشت دست اشکامو پاک کردم از

 ..بذار تنها باشمتمومش کن.. یبس کن پر -

 ..داد و از رو تخت بلند شد رونیب قیو عم نفسش

 ..میخوا یوقت بدت و نم چیدالرام مطمئن باش ما ه ی..ولیو فکر کن یکه تنها باش یدار ازیدونم االن واقعا ن یباشه م --

 

 .. رفت رونیاز اتاق ب آهسته

 ..و افسرده خودم و پرت کردم رو تخت و از ته دل زار زدم خسته
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 ..کردم؟ یچکار م دیبا

 ..کنه یکس حرفم و باور نم چیه یدونم اون مرد آرشام ِ ول یم من

 ..کرد یکه در مقابلم فقط سکوت م یب یب

ِ  گفت که اون آرتام یم نانیبا اطم یپر  .. 

 ..که برام گنگ بود دمید یم یبیغم عج هیو مادرش  ریتو نگاهه ام و

 

 ..تباه نکردم هودهیسال از عمرم و ب 5فهمونم که  یکشون مکنم..به تک ت یمن بهشون ثابت م یول

 ..ثابتش کنم دیو از خدا گرفتم فقط با میصبور پاداش

 ..از خودم ضعف نشون بدم دیکنم..نبا یزندگ ینطوریتونم ا ینم گهید

 ....خود آرشام بود با همون نگاهه آشنادمیکه اون شب اونجا د یباغ..و مرد یتو اسی یگل ها وجود

 .. یلیدو تا قلب قرمز اکل ناو

 ......کرد یآرتام مرتب خودش و ازم پنهون م نکهیا

 

 ..باشه یتونه اتفاق ینم نایکدوم از ا چیه

 ..شناسم یآرشام و م من

 ..بود یکاف نیشروع هم یبرا

******************************** 

 ..؟یستین یکه از دستم عصبان گهید _ یپر

 ..؟یکن یفکر م یخودت چ -

 .........گفتم کهگهید ایاِِِِِِِِِ دختر کوتاه ب --

 ..قانع نشدم -

آرتام همون  یگیو م یزیر یدونستم بهت بگم بهم م یبرات قسم خوردم که همه ش به خاطر خودت بود..م یکردم؟..دل یم دیخب چکار با --

 ..نمتیخواستم تو اون وضع بب یآرشامه..نم

 

 ..گمیو م نیهنوزم هم -

 .....رهیانگار حرف حساب تو گوشت نم رینخ یعنیرشو تکون داد که کرد و س یپوف
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 ..حساب نبود یرفت..چون حرفش از رو یهم نم واقعا

 ..دیلنگ یکار م یجا هی

 ..فهمم ی..باالخره م؟یکجا و واسه چ نکهیا

 

 ..بود سادهیپوش و قد بلند وا کیش یدر خونه مرد یدرخت جلو ریجلوتر درست ز یتو کوچه..کم دیچیپ یکه پر میخونه بود ریمس تو

 ..دمیکه به چشماش داشت درست ند یخوش فرم یآفتاب نکیو با وجود ع صورتش

 ..جلو در؟ هیاون ک _ یپر

 ..به نظرم اشناست ییجورا هی یدونم ول ینم -

 

 ..میشد ادهیخونه نگه داشت.. هر دو پ یجلو

 ..صورتش برداشت یتامل از رو یرو با کم شیآفتاب نکیبرگشت ..ع نیماش یصدا دنیبا شن مرد

 .....باز از تعجب نگاهش کردم یزده با دهان رتیح

 .........!!!!فرهاد

 

 ..قدم رفتم سمتش هیبودم اروم بستمش و  سادهیوا نیدر ماش یال

 ..لبخند به طرفم اومد با

 ..تو چشمام زل زده بود شیشگیهم نیجذاب و لبخند دلنش یهمون چهره  با

 ..!؟یفرهاد ..خودت..شهیباورم نم -

 ..یشناس یمنو نم گهیکردم د یسال چطور موندم؟..فکر م 5بعد از گذشت  --

 

 ..که حاال کمرنگ شده بود یلحن دلخورش شدم و لبخند متوجه

 .. دادم لشیتحو یا مهیلبخند نصفه ن یخودم اومدم..با دستپاچگ به

 ..فرهاد تعجب کرده بود دنی..اونم از دیسمت پر برگشتم

 .......برم تو یوم نیمن ماش یگفت: دل یجد یلیکه به من افتاد خ شنگاه

 

 ........الیشد و رفت تو و نیسوار ماش یو تکون دادم..پر سرم
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 ..ستیکه خوب ن نجایتو ا میبر -

 ..؟یکن یم یزندگ نجایانداخت و گفت: ا الیبه و ینگاه مین

 ........میاره..مستاجر --

 ..!؟ی!..با ک؟دیتعجب تکرار کرد: مستاجر با

 ..تو........ و با دست به در که باز بود اشاره کردم میحاال بر -

 ........افتاد سمت در منم پشت سرش اروم حرکت کردم راه

 

 ..فرهاد تعجب کرده بود دنیهم با د یب یب

 ..کرد رمونیداشت.. فرهاد بدجور غافلگ حقم

 ..کرد یم ییرایازش پذ ییاو چ وهیهم داشت با م یب یبودم رو به روش و ب نشسته

 ..کرد یم ینیفرهاد تموم مدت روم سنگ نگاهه

 ..شده بود دیش سف قهیکنار شق ینکرده بود..هنوزم همون فرهاد سابق بود فقط چند تار از موها رییتغ اصال

 

 یدنبالش م یکه سالهاست دار یردوستم بهم زنگ زد و گفت دخت ی..وقتشهی..خودمم باورم نمدیتعجب کرد یحساب دنمیدونم از د یم _فرهاد

اون مطمئن بود که تو رو  یول یکن یاشتباه م یو گفتم حتما دار دمیباورم نشد..خند دهیرو تو مراسم عقد دوست خانمش د یگرد

 ..........کردم دای..به کمک خانمش ادرست و پیشک نداشت که اون دختر تو هست نیبود واسه هم دهیم د ونه..عکست و قبال تو خدهید

 ..رفت یور م نشیماش چیانداخت ..با سوئ ریلبخند سرش و ز با

 .. از چند لحظه سرش و بلند کرد بعد

 ..به من گرفته بود نگاهش

 

درس و  ریشلوغ بود..درگ ی..سرم اونجا حسابیجوابم و نداد یزنگ زدم ول تیبه گوش یبود..چند بار نجایتموم مدت فکرم ا ایتالیرفتم ا یوقت --

 ..غافل نشدم ادتیوقت از  چیه یبودم..ولکار شده 

بهت سر  امیدو روز ب یکیراحت بشه کارام و کردم تا واسه  المیخ نکهیکارم تمرکز نداشتم..واسه ا یسوختم و رو یازت داشتم م یخبر یب تو

 ..بزنم و برگردم

اونجا رو  یآرشام ول یتون خبر نداشت..رفتم خونه از یها سراغتون و گرفتم اما کس هی..از همسادیستیشمال ن گهید دمیاومدم د یوقت یول

 ............ گفتن یفروخته بودن..ادرس کارخونه ش و بلد بودم به اونجا هم سر زدم ول شیوقته پ یلیخ
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 ..تو چشمام نگاه کرد دیکرد با ترد سکوت

دونستم سر  یگش شوکه شده بودم ..به هرکجا که مخبر مر دنیادامه داد: گفتن قبل از مرگش سهامش و فروخته .. از شن یلحن اروم تر با

 .. نداشت دهیکردم و از اونم سراغت و گرفتم بازم فا دایآرشام و پ لیادرس وک یبا بدبخت یزدم..حت

 .. گشتم یبر م دیبا یکردم و از طرف ینم دایطرف تو رو پ هی از

 ..کنم یم داتیداشتم که پ دی..هنوزم ام رانیاومدم ا یکردم م یمدت هر وقت که فرصت م نیا یتو

 ........ مشغول به کارم شرفتهیمجهز و پ یمارستانایاز ب یکیساله برگشتم االن تو  1

از  دیکردم..با داتیکنم که پ یحرکت کردم..هنوزم باور نم عیداشت گفت:ادرست و که گرفتم سر یکه نگاهش برق خاص یلبخند در حال با

 ........دوستم ممنون باشم

 

 ..خونه رو پر کرده بود یفضا ینیگسن سکوت

 ..حاضر کنم یزیچ هیگفت: من برم واسه شام  شیذات یکرد و از جاش بلند شد..رو به فرهاد با مهربون یتک سرفه ا یب یب

 ..برم دیکار دارم با یب یو متواضع جوابش رو داد: نه ب نیمت فرهاد

 ..یبر شمونیشام نخورده از پ ذارمینم یانجام داد پسرم بعد از مدت ها اومد شهیکارو بعدم م --

 

 .. هنوزم همونطور مهربون و دست و دلباز ِ ..اصال عوض نشده یب یکه رفت تو اشپزخونه فرهاد نگام کرد و با لبخند گفت: ب یب یب

 ..لبخند سرمو تکون دادم با

رفتار نکرد..من  بهیغر هیوقت باهام مثل  چیه شییدا ..عمومحمد و هم مثل پدرم دوست داشتم..خ ِ یب یدوستش دارم همه کسم االن ب یلیخ -

 .......خودشون دوست داشتن یو آرشام و مثل بچه ها

 

 ..تا چند روز تو شوک بودم دمیخبر کشته شدنش و شن یکمرنگ شد و اروم گفت: واقعا متاسفم دالرام..وقت لبخندش

 ..حال صدام گرفته بود نی.. با ا یشگیهمون بغض هم بازم

 ..رشام زنده ستاما آ -

 ..!زنده ست؟ یچ یعنی؟!.. یچ --

 

 ..دونست یو م زیهمه چ دیبا فرهاد

 ..و هم بهش نگم قتیتونستم حق یخوشحال بودم اما نم دنشیدونه که چقدر از د یم خدا

 ..کردم فیاتفاقات و به طور خالصه واسه ش تعر یهمه  نیهم یبرا
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 .. مدت مات حرفام شده بود تموم

 ..؟ینگفت یزی: پس چرا به من چدیسمکث پر بدون

 نیکنم واسه هم یخودم فکرکردم با گفتنش در حقت ظلم م شیپ یخواستم بگم ول یرفت یم یداشت یشد..وقت یدفعه ا هی زیهمه چ -

 ..سکوت کردم

 ..؟یکرد یهمه مدت خودت و مخف نی..پس چرا ا؟یدالرام ؟..تو االن..تو زن آرشام بود یگیم یدار یچ --

 میعمومحمد اومد یکه واسه خاکسپار میهم برگشت یخواستن برن مشهد اونم به خاطر من وقت یب یکردم؟..عمومحمد و ب یچکار م دیبا -

 ..تهران میشمال..بعدشم که گفتم چطور شد اومد

 

 ..............چرا پس دیرس یبه تو م شییاموال و دارا یهمه  یبود شیهمسر قانون نکهیارشام؟..با وجود ا لیوک شیپ یچرا نرفت --

وقت به ثروت آرشام چشم نداشتم که بعد از مرگش بخوام  چیوسط حرفش و گفتم: فرهاد تو رو خدا ادامه نده .. من ه دمیپر یو جد تند

روزا رو رقم  نیبرامون بهتر میکه داشت یما خالصه شد تو چند روز و با وجود ترس و دلهره ا ی..آرشام تو قلبم زنده بود..زندگ رمیدنبالش و بگ

 ............فرق کرده زیهمه چ گهینبود..حاال د یطوالن یخوشبخت نیعمر ا ازد..ام

 

 ..آرتام همون ارشامه درسته؟ یکن یپس تو فکر م --

 .....کنم مطمئنم یفکر نم -

 ..........؟یکن یکه انکار نم نویکرده ا یاما اون خودش و بهت آرتام معرف --

 ..بهش فکر کنمخوام راجع  یفعال نم -

 ..کنه یم یمعرف گهیفرد د هیهنوز شوهرته ..و داره به دروغ خودش و  یعنی نیاگه اون آرشام باشه ا یول --

 ..بکنه؟ نکارویا دیآخه چرا با -

 ....محکم داره..اما امکانشم هست که درست بگه لیدل هیحتما واسه ش  --

حاال که اومده  یبرگشته ول نمیخودم بب یکه با چشما دمیسال انتظار کش 5..رمیبگ میتونم درست تصم ی..نمجمیدونم فرهاد خودمم گ ینم -

ِ  سراب هی..حضورش برام مثل میفرسنگ ها از هم فاصله دار نمیب یم  .. 

 

 ..؟یچکار کن یخوا ی..اونوقت م؟یاون مرد آرتام باشه چ میدرصد هم احتمال بد هیاگه  ی..ولیدار یدونم االن چه حال یدالرام م --

 ..کردم سکوت

 ..امکان نداره نیا نه

http://iran-paper.ir/


 

iran-paper.ir 

 ....اگه

 ..که اون مرد آرشامه دهیشواهد نشون م یدالرام همه  نه

 ..بازم یول

 ............احتمالش باشه که اگه

 

 ..نگفت و گذاشت تو خودم باشم یزیچ رمیدرگ زمیبا افکار بهم ر یحساب دیکه د فرهاد

 

 ..ه بود..دست پختش حرف نداشتزرشک پلو با مرغ درست کرد یب یشب ب اون

 ..و نخندم رمیخودم و بگ یتونستم جلو یبامزه بود که نم یاز خاطراتش به قدر یکرد و بعض یم فیبرامون تعر ایتالیاز خاطراتش تو ا فرهاد

 ..کردم یبود که تو ارامش سپر یشب نیاول نیمدت ا نیا یط

 

 ..نه؟ ای یخوشگل و مو بور و تور کن یاین دختر خارجاز او کی یتونست ینگفت یرو بهش گفتم: راست یشوخ به

اونجا  یرانیدختر ا هیندارم..اما  یخوب ی ونهیم یخارج یکرد لبخند زد و گفت: من با دخترا یم یاز مرغ تو بشقابش باز کهیت هیکه با  همونطور

 ........بود که میهم دانشگاه

 ..ش هیلبخند تکرار کردم:کــه.......خب خب بق با

 ..دمیو تو چشماش د طنتیو بلند کرد ..برق ش شسر

 ..میبا هم مشکل داشت یخب از نظر سن یبود ول تیخانم و با شخص --

 ..!بود؟ کتریکوچ یلیازت خ -

 

 ..لبخندم نزنه یکه حت رهیگ یخودش و م یچطور داره جلو دمید یم

 ..بودم کتریکوچ یلینه من ازش خ --

 ..دا مرگم بده .. مگه چند سالش بود؟با تعجب گفت: اوا خ یب یدفعه ب هی

 ..نه من رهیخودش و بگ یبود که نه فرهاد تونست جلو یجور یب یو نگاهه ب لحن

 ..سالش بود 45نداشت همه ش  ی.. بنده خدا سن یب یگفت: دور از جون ب دیخند یهمونطور که م فرهاد

 ..تر شدمن و فرهاد بلند  یو اروم زد تو صورتش..خنده  دیلبش و گز یب یب

 ..بودم صورتم سرخ شده بود دهیبس خند از
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 ..؟یعاشقش شده بود یجد یاون وقت تو جد -

 .....کردم یم ی..داشتم شوخ؟ینه بابا تو هم باور کرد --

 ........؟یزدم به بازوش و گفتم: ازار دار یبا اخم ساختگ مایقد مثل

 

 ..میدو متوجه شد هر

 ..دمیخند ینم گهیمن د ید ولمون یفرهاد ثابت باق یرو لبا لبخند

 .. انداختم که تموم حواسش به من بود یب یبه ب ینگاه مین یشرم خاص با

 ..شده بود نیسنگ یو انداختم رو بشقابم ..جو حساب نگاهم

 

 ..انجام بدم طنتیو ش یجوون یرو از رو ینبودم که هر کار طونیش یساله  22اون دختر  گهید

 ..ها پخته تر و مردونه تر شده بودهم نسبت به اون موقع  فرهاد

 

 ..؟یکن یم یپسرم االن کجا زندگ یببره رو به فرهاد گفت: راست نیافتاده بود و از ب نمونیکه ب ینیسکوت سنگ نیا یجور هیخواست  یب یب

 ..جوابش و داد یبا مکث کوتاه فرهاد

 ..ساعت راهه مین نجایسعادت آباد..تا ا -

 

 ..رونیب میدنبالم تا با هم شام بر ادیگفت که فرداشب م یو گرفت و قبل از خداحافظ از شام فرهاد شماره م بعد

 ..در برم اما اونم فرهاد بود رشیاز ز یجور هی یحت ایمن کنان خواستم درخواستش و رد کنم  من

 ..ستیول کن ن گهیکنه د لهیپ یزیبه چ یوقت

 

 ..شد دایپ یرپ یاز رفتنش نگذشته بود که سر و کله  قهیچند دق هنوز

 ..هم پشت سرم اومد یشستم رفتم تو اتاقم تا رو رمانم کار کنم که پر یب یظرفا رو کمک ب نکهیاز ا بعد

 .......زمیو خونسرد نشستم پشت م دمیعالمت سوال شده بود خند نیش که ع افهیق به

 ..؟یخند یترکم تو م یم یمن دارم از فضول _ یپر

 ..مشخصه تیدگی..قشنگ ترکخندم یم نیاتفاقا منم به هم -
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 ..کرد؟ یچکار م نجایزود باش بگو فرهاد ا االی --

ش هم که  هیبق گهیاز قضا با فرهاد دوست بوده و ........د دهیاز دوستات منو تو مراسم عقدت د یکیکرده بود..ظاهرا شوهر  دامیپ یاتفاق -

 ..معلومه

 

 ......نجا؟یاومده ا یاون وقت واسه چ --

 .......یدون یکه م نویمنه..ا لیالت خوبه؟..فرهاد تنها فامح یوا پر -

 ..هست حاال یانگار ک لمهیتنها فام گهیم نیکج کرد و ادامو در اورد: همچ لباشو

 یحاال به نظرت واسه خودش کس ستهیهم که ب افهیو ق پیتخصصش و گرفته..از نظر ت ایتالیشهره که تو ا نیا یپزشکا نیاز بهتر یکی -

 ..ست؟ین

 ..؟یکن یبهش فکر م یشد؟!..نکنه دار یشد؟! چ یچ --

 

 ........زد یکم نگاهش کردم..مشکوک م هی

 ......یپر -

 ..کنه ی..المصب با اون چشاش ادم و مسخ میخرم کن یبخوا ینجوریا ستمینگام نکنا..من پسر ن یهوم؟..اونجور --

 

 ..بود یم گرفته بود..اما لحنم جد خنده

 ....ایراستشو بگ ی..پر؟یکن یبه فرهاد فکر نم هگیتو که د نمیبب -

 .....خنده ریدفعه بلند زد ز هیشد تو صورتم و  رهیخ

 

 ..یگیم یتو چ گمیم ی..من چایدختر خل شد --

 ..ازت دمیپرس یجد یپر -

 ..نیس زود گذر بود همح هیکنم...تمومش  یبه فرهاد فکرم نم یحت گهی..اون االن شوهرمه..بهت گفتم که درمیمن عاشق ام وونهید --

 

 ....هنوزم دوستت داره درسته؟نجایا ومدهین لیدل یکنم فرهاد ب یگفت: حس م دیو که د سکوتم

 ..م و باال انداختم شونه

 ..در هر صورت من که بهش گفتم قبال با آرشام ازدواج کردم..درضمن از مرگ آرشام با خبر بود--
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 .. پنگ گرد شد نگیقد توپ پ یپر یچشما

 ..!!تو؟؟ یگفت ی..چیدلـــ -

 ..گفتم؟ یچ -

 ......االن..آرشام یعنیآرشام مر.. یگفت --

 ..؟یگیم یچ نمیاِ درست بگو بب -

 .......که آرشام یتو واقعا قبول کرد یعنی --

 

 .....مونه ینم یحرف گهیاون مرد آرتامه نه آرشام؟..خب د یجوابش و دادم: مگه تو نگفت خونسرد

 ..؟یکن یم ینجوری..آخه..چرا ایکن یم یشوخ یجون من بگو که دار ی..دلشهیمن که باورم نم یدل یگفت: دل یس خاصتند با استر تند

 ...........بشه؟ بهیپاهاش له کنه و اخرشم باهام غر ریو تموم عشق و عالقه م و ز ادیسال از عمرم و هدر دادم تا ب 5..؟یچجور--

که از غرورش گذشت و گذاشت پشت سرش هزار جور حرف بزنن تهشم  یکنم..کس یاحمق زندگ هیخوام مثل  ینم گهیزدم: نه ..د پوزخند

 ..برسه؟ نجایبه ا دیبهش چسبوندن حاال با یوونگیعَنگ د

 یاکنم که بر ی..دارم باور مستیکه اون آرشام ِ من ن نهی..مهم اگهیهر کس د ایخواد آرتام باشه  یندارم..حاال م یبا اون مرد کار گهید من

 ..اونو از دست دادم شهیهم

 

 ینجوریا یدونم وقت یفکر کن..م شتریکم ب هی یتو رو خدا..دل یگفت: دل دیلرز یکه از بغض م ییشده بود..با صدا سیاز اشک خ یپر صورت

 ....یکن یت باز ندهیو ا یبا زندگ یخوا یم یزن یحرف م

 

قلبم زنده ست..همونطور که  یکنم..آرشام تو یچطور زندگ دیبا دمیاش..تازه فهمکردم گفتم: نگران نب یدست نوشته هام و مرتب م همونطورکه

 ..خودش خواست

 

 ..جلو ودستشو گذاشت رو شونه م اومد

 ....خودکار و تو دست م فشار دادمدیلرز یم انگشتام

 .......... کنم یخواهش م یدل _ یپر

 

 ..دستش و از رو شونه م پس زدم و بلند شدم یعصب
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به آرشام فکر نکنم؟..خب حاال  گهیبرگردم و د میتا به زندگ یخوند یکه هر روز و هر شب تو گوشم م یتو نبود نیلند گفتم: مگه ابهش ب رو

مشت افکار  هیخوام با  ینم گهید یکنم ول یوقت فراموش نم چی..من ارشام و ه؟یریجلوم و بگ یخوا یسازم چرا م یو از نو م میکه دارم زندگ

..حق دارم نفس بکشم..حق دارم مال خودم دمیعذاب کش یکاف یچند سال به اندازه  نیبسمه..ا گهیوخراب کنم..د میزندگ ارزش یپوچ و ب

 .........باشم..منم ادمم

 

 .........نکنیلب زمزمه کرد: نکن دل ریتکون داد..ز نیبه طرف یسرشو با ناباور یپر

 ..نشن ریم که اشکام سرازگرفت یخودم وم یتو چشمام حلقه بست..به زور جلو اشک

 ..رفت و من ناتوان افتادم رو تخت رونیهق هق کنان از اتاق ب یپر

 ........ دمیرو تو مشتم گرفتم و سرم و با حرص رو بالشت کوب یتخت رو

 .. کردم یصدامو تو بالشت خفه م یم بلند بود ول هیگر

 

 ..کنان نگاهش کردم هیو رو سرم حس کردم..گر یدست یگرما

 ..کرد..بغلش کردم..سر رو شونه ش گذاشتم و زار زدم یبود که با غم نگام م یب یب

 ..کرد..با صداش ارومم کرد نوازشم

 ..رهیگ یم شیم ات نهیکردم قلبم داره تو س یحس م یول

 ..شدم یدرون داشتم نابود م از

 ..باشم یاچتماش هیو فقط  نمیگوشه بنش هیتونستم اروم  ینم گهیخودمو گرفته بودم..د میتصم

 ..بودم ساده

 ..کنن یهمه باهام باز گذاشتم

 ..تموم شد گهید یول

 ..چکار کنم دیدونم با یم حاال

 ..برداشتم و به مچ دستم و کنار شالم زدم شمیآرا زیم یو از رو میشگیعطر هم همون

 ..لبخند زدم نهیخودم تو ا یو به چهره  دمیکش قیعم نفس

 

 ..رسم یبه خودم م نطوریکه اباره  نیاول نیسال ا 5از  بعد

 .. خورد..و شلوار همرنگش که رو قسمت مچ تنگ شده بود یم یکمربند پهن نقره ا هیکه رو قسمت کمرش  یدیسف یمانتو
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 ..و کفشم ست کرده بودم فیکه با ک نیبه رنگ قرمز آتش شالم

 

 یرو با چشما یجالب یپشت پلکام هارمون یکمرنگ نقره ا ی هیکه رو چهره م نشونده بودم از نظر خودم که حرف نداشت..سا یکمرنگ شیارا

 ..کرده بود جادیا میخاکستر

 ..خودم و گرفتم یسرخش کنم اما جلو نیازا شتریدوست داشتم ب یلیکه خ ییلبا و

 ..به بعد نیاز ا یاومد ول یبدم م یرو ادهیز از

 ..افراط الزم بود یکم

 

 .. جون یلیل شیبعد از نماز رفته بود پ یب ی..برونیب تخت برداشتم واز اتاق رفتم یو از رو فمیک

 ..حفظ کنم نیو مت نیسنگ نطوریکردم رفتارم و هم یو سع دمیبه مانتوم کش یاس داد که پشت در منتظرمه..دست میرو گوش فرهاد

 

 ..رونیدر رفتم ب از

 .. بود یمشک ام و یب هیکه  نشیش و داده بود به ماش هیدر تک یطرف کوچه درست رو به رو اون

 ..فاصله گرفت نیلبخند از ماش با

 ..کنم یخواهش م دییو برام باز کرد و گفت: سالم خانم خانما.. بفرما نیکه شدم همزمان در ماش کشینزد

 ..کج کرد نیبامزه سرش و سمت ماش یلیخ و

 .. روش لبخند زدم و اروم نشستم به

 ..و مرتبش کردم دمیشالم دست کش به

 

 ..پشت فرمون حرکت کرد تا نشست فرهاد

 ..من شده امشب بینص یچه افتخار --

 

 ..دمیخند

 ..شهیشب که هزار شب نم هی -

 ..تو هم دیاخماش و کش یشوخ به

 ..م؟ینه بابا داشت --
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 ..م؟یمگه قرار بود نداشته باش -

 

 ..کردم یو نگاه م ابونیجلو، خ ی شهیوسرش و تکون داد..با لبخند از ش دیخند

 ..کل کل کردنامون تنگ شده بود دلم واسه --

 ..زد یلبخند نم گهیکردم..د نگاهش

 ..دمیچرخوندم..چند لحظه بعد صداش و شن سرمو

 

 ..؟یچرا ساکت --

 ..بگم؟ یچ -

 ....فقط ساکت نباشیخوا یکه م یهرچ --

 

 ..و تکون دادم سرم

 ..خودت و بکن یامشب و دالرام سع هیاروم باشم.. دیبا

 ..م؟یریکجا م -

 ..؟یتو کجا رو دوست دار --

 ..فکر کنم گفتم: مطبق یلحظه ا نکهیدفعه بدون ا هی

 

 ..انتخابت محشره شهیکه رو لباش داشت گفت: مثل هم یاونجا رو انتخاب کردم با همون لبخند جذاب لیدل یکه فکر کرده بود ب فرهاد

 

 ..فکر بودم تو

 ..نیبهم و من پرت شدم رو زم میهوا برگشت و خورد یب ی..وقتدمیتو مطبق دکه آرشام و  ی..درست اون شبشیبودم به چندسال پ برگشته

 (..و یگرد یچرا بدون راهنما بر م کهی!..مرت؟یدستم..اخ اخ..مگه کور یا -)

 

 ..زنه..از ترس زبونم بند اومده بود ینم گهیکه تو چشماش افتاد حس کردم قلبم د نگام

 ..دنیم بلند شدم وشروع کردم به دوبشه، تر و فرز از جا کیخواست بهم نزد تا
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 ..گلوم داد یتو یکه سرش اوردم لبخند نشست رو لبام ..اما به همون سرعت جاش و به بغض بد ییاون شب و بال یاداوری با

 ..رو با سر انگشت گرفتم نهیگونه م بش یکه کم مونده بود رو یاشک قطره

 

 ..دالرام حالت خوبه؟ --

 ..گرفته بود نیبغض داشت..واسه هم صدام

 ..نکردم نگاهش

 ..ستین یزیخوبم..چ -

 

 ..خوام درمودش حرف بزنم یبود که بفهمه نم یخشک و جد یاونقدر لحنم

 ..خود دربند نه اون حرف زد نه من تا

 ..داشتم تو خودم باشم دوست

************************* 

 ه؟خونتیکنم.. تا اومدم بهش بگم خانم اسمت چ یدارم بهش لطف م ینجوریمست کرده بود منم که ناوارد فکر کردم ا یدختره حساب _ فرهاد

که تو با دوست دختر من  دیو به زبون خودش عربده کش واریم و گرفت کوبوندم به د قهیاز پشت  یکی دمیکجاست؟ بگو ببرم برسونمت .... د

 ....!؟ یچکار دار

مشت محکم خوابوند تو  هیبوده چکار به کار دوست دختر تو دارم؟  ریمن قصدم خ ..تا خواستم بهش بفهمونم بابایداشت مثل چ ــکلیه اروی

 .... امواتم اومدن جلو چشمام یمشت همه  هیصورتم که با همون 

 ..دیخند یخورد بود م شترشمیدخترشم که مست بود غش غش داشت به زد و خورد ما که ب دوست

 ..منه بدبخته تهیحکا نیآش نخورده و دهن سوخته..ا گنیبود که م یضرب المثله چپسره..اون  نیدست تو دست هم رفتن سمت ماش اخرشم

 

 ..تونستم یبازم نم یگرفتم صدام بلند نشه ول یدهنم و م یجلو یبودم اشک تو چشمام نشسته بود..ه دهیبس خند از

 ..رهیبگ تونست خودش و یمن بود نم یهم جا یا گهیکرد که هر کس د یم فیبامزه تعر یبه قدر فرهاد

 

 .......... فرهاد..خدا بگم چکارت نکنه ..هنوزم مثل اونوقتا یوا -

 ..اروم اروم رو لبام خشک شد لبخند

 ....ما یرد نگاهم و دنبال کرد..درست رو به رو فرهاد

 ......که..همون نیزده آهسته کنار گوشم گفت: ا رتیح
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 ........زد..زمزمه کردم: آرتام یتند تند م قلبم

ِ  آرشام یکپ نکهی..اشهیورم نمبا --  .. 

 

 ..خودم اومدم..نگاهم و از روشون برداشتم به

 ..خواستم؟ یو نم نیهم مگه

 ..نبودم؟ تیدنبال موقع مگه

 ..بهتر؟ نیاز ا یچ گهید

 

 ..نشسته بودن زیم هیو آرتام دور  ریو ام یافتادم سمتشون..پر راه

زدم  یو با فرهاد حرف م دمیخند یداشتم م یرو به رومون بود که وقت قایآرتام دق ی..ول هم کنارش نشسته بود یپشتش به ما بود و پر ریام

 .......و الل شدم دمینگاهش و رو خودم د

 

 ..زشونیسر م میدیبرگشتن..همون موقع رس دنینگاهه آرتام و که رو ما د یو پر ریام

 ..کردم یم یتو گلوم احساس خشکدادم چون همه ش  ی..مرتب اب دهنم و قورت مدیلرز یو پاهام م دست

 

 ..با تعجب به من وفرهاد نگاه کرد یپر

 ..با من و فرهاد دست داد کیسالم و عل نیاز جا بلند شد و ه دمید یکه رد تعجب و تو چشماش م یهم با لبخند در حال ریکه بلند شد ام اون

 .. دمیرو بوس یپر ی گونه

 ..کردم یو آرتام معرف ریو به ام فرهاد

 ..از اقوام من هستند یکیکتر فرهاد رادفر د -

 ..چشماش رو من بود یو به آرتام دوختم..با اخم کمرنگ نگاهم

 

 ..کنم به سمتش دراز کردم یکردم لرزشش و مخف یم یبلند شد ..دستم و که سع شیصندل یاز رو آروم

 ..کرد یگفت..فقط نگام م ینم یچیزدم و نگاهمو زووم کردم تو چشماش..ه لبخند

 

 ..ییسما یاقا نمتونیب یم نجایسالم..خوشحالم ا -
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احساس گرما کنم ..و ضربان قلبم و که تو حالت نرمال نبود و  دیبود تا شد یحرکت کوچولو کاف هی نیدستم و تو دستش گرفت..هم دیترد با

 ..باالتر ببره

 ....حال نیو در ع یبیاون گرم..چه تضاد عج یسرد بود و دستا دستم

 ..!دونست؟ یکه....اون خودش و آرشام ِ من نم یم بگم آرامش بخش در حالتون یم چطور

 

 ..دیدستش و عقب کش یو شل کردم تا ولش کنه ..مکث کرد و..به اروم دستم

 ..کوتاه و مختصر یلیفرهاد دست داد..خ با

 ..نشستم ی..با لبخند کنار پرمینیبش زشونیتعارف کرد سر م ریام

 

 ..نجایا نیایقرار ِ ب دونستم یچه جالب نم _ یپر

 ..دالرام بود شنهادیشد گفت: پ یم نیآروم و مت دیرس یتو جمع م یکه وقت شهیمثل هم فرهاد

 

 ..زود صورتش و برگردوند یلینشد خ یروم طوالن ادینگاهش ز یشد..ول رهیآرتام نگاه کردم که همزمان سرش و بلند کرد و تو چشمام خ به

 

 ..د؟یخور یم یشما چ میما هنوز سفارش نداد دیدیرس اتفاقا کامال به موقع _ ریام

 ..دیشما راحت باش میشیما مزاحمتون نم _ فرهاد

 

 ..دکتر یآقا دیما رو قابل ندون نکهیگذره..مگه ا یخوش م شتریدور هم ب دی..باشه؟یچه حرف نیتند گفت: ا ریخواست بلند شه که ام و

 .. متواضعانه لبخند زد فرهاد

 .. دیدار اریاخت _ فرهاد

 

حال و حوصله ش و  یگفت یدربند م ایبار پاشو باهام ب هیکردم  یهمه بهت اصرار م نیا ایهست یگوشم گفت: عجب ادم ریبا لبخند ز یپر

 ..؟یشد یآفتاب نورایاشاره کرد..... ا پمیشده؟! .....به ت یندارم.. حاال چ

 

 ..نکرده بودم دایهمپاش و پ گفتم: یش پشت چشم نازک کردم و با لبخند و لحن کشدار واسه

 ..دادم ینی..منم متقابال جوابش و با لبخند دلنشدمیزد نگاهش و رو خودم د یکه لبخند م یچپ نگام کرد..به فرهاد نگاه کردم در حال چپ

 ..و انگشتاشو تو هم قفل کرده بود زیکرد..دستاش و گذاشته بود رو م یاون نگام نم یسمت آرتام..ول دیچرخ نگام
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 ..گردم یبلند شد و گفت: بر م زی..همون موقع آرتام از پشت مرهیتا سفارش بگ ستادیبا منو کنارمون ا رسونگا

 ..داشت یکردم..به قد و قامت بلندش.. هر قدمش و محکم و کوتاه بر م نگاش

 ..راه رفتنشم مثل آرشام بود یحت

 .. یکمش نیتنش کرده بود با شلوار ج یسرمه ا یبلوز جذب چهارخونه  هی

 .. و جذاب بود پیخوش ت هنوزم

 ..توجه بود..درست مثل آرشام ینگاه ها ب نیاون به تموم ا یشد..ول دهیاز دخترا تو رستوران سمتش کش یلیرفت چشم خ یداشت م یوقت

 

 ..گردم یم نگذشته بود که منم از جام بلند شدم و گفتم : من برم دستام و بشورم بر قهیسفارش جوجه دادن..هنوز چند دق همه

 ..رونیاز اونجا زدم ب یفرهاد و پر نیسنگ ینگاه ها ریصبر نکردم و ز گهید

 ..نبود یگشتم..ول یدنبالش م سرگردون

 ..کنم داشیتونستم پ ینم تیاون همه جمع نیرستوران ب یجلو

 ..جلوتر رفتم یکم

 ..انداخت رمیخلوت گ یجا هیارشام دنبالم کرد و تو  یاون شب افتادم..وقت ادی

 ..که تو بغلش بودم ستادمیا ییسمت راه افتادم ..درست همونجا همون

 

 ..سرت اوردم واسه ت درس عبرت نشد اره؟ یکه اون سر ییولم کن اشغال..بال -)

من و بکنه و رو  یغلطِ اضافه ا نیتا به االن جرات نداشته همچ یدختر چیکه ه یدون ینم نویمطمئنم ا ی..ول؟ییپررو یلیخ یدونست یم --

 ..قبل بهت گفته بودم یکنم..همونطور که سر یرو بدون مجازات رهاشون نم ییدخترا نیدست بلند کنه.. همچ

 (..مثل تو از راه برسه و بهش جفتک بندازه یخر هیتا  نهیش یساکت نم ینجوریوقت هم چیبدون که دالرام ه نویتو هم ا -

 

 ..اشون هنوز تو گوشم بودکه خوابوند تو صورتم.. صد یا یدر پ یپ یها دهیکش و

 ..دمیگونه م دست کش به

 

 (یمونه مجازات اصل ی..و حاال م ناتیاون توه یدوم هم به خاطر همه  ی دهیاول و زدم به خاطر کار اون شبت .. کش ی دهیکش --)
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 ..که چطور تو صورتش چنگ انداختم و با ارنجم کوبوندم تو شکمش ادمهی خوب

 ..از دهنم در اومد بهش گفتم یهمون موقع هر چو خم شد که  دیدرد نال از

 

 (..ی؟عوضیچ یکرد الیخ ارمی..پدرت و در م؟یمنو مجازات کن یکه بخوا یباش ی..کابوکِشیکثافته )

 .. دیدستش بهم نرس تیبرداشت که پا گذاشتم به فرار..به خاطر جمع زیسمتم خ به

 ..موقع چقدر خوشحال بودم که از دستش فرار کردم اون

 ........استفاده کنم تیمسافرت بود و تونسته بودم از موقع ی..منصورنجایشبم با فرهاد اومده بودم ا ناو

 

 ..همه طول بکشه نیاز رستوران باشه و ا رونیب ییکردم دستشو یفکر نم --

 ..ودمشوکه شده ب یناگهان نطوری..با ترس دستم و گذاشتم رو قلبم..از حضورش اونم ادمیو از پشت سر شن صداش

 ..برگشتم سمتش اروم

 ..بود یدنیاطراف د ینور ِکم ِ چراغا ریجذابش ز صورت

 

 ..کردم یکه تو دلم، داشتم حسش م یزیاخم نگاهش کردم..برخالف چ با

 ..د؟یکن ریادما رو از پشت سر غافلگ دیعادت دار شهیشما هم -

 ..زد..نگاهش پر از غرور بود پوزخند

 ..!د؟یت: شاهد بودابروشو داد باال و گف یتا هی

 ..........منم جوابش و با پوزخند دادم: کم نه نباریا

 

 ....پشتم بهش بودستادمیصداش ا دنیاز کارش رد شم که با شن خواستم

 ..داشت ییگرما بیبود و حضورش عج ستادهیاون پشت سرم ا و

 ..اون بودم ینگاهه هر چند آشنا کیتاب  یکه ب یمن یبرا

 ..ون خود آرشام ِ نه آرتامشک ندارم که ا هنوزم

 ..ه؟یهمه اصرار واسه چ نیا --

 ..!ه؟یبرگشتم سمتش..با تعجب گفتم: منظورتون چ آروم

 ..شده بود تو چشمام رهیکرد..خ کیو بار چشماش
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 ..ستمیمن ن دیکن یکه شما فکر م یقبال گفته بودم اون کس --

 ..مشیم وونهیدارم د ایاشاره کرده بود..خدا هیبه قض مایمستق

 ..دیستیگفته من به شما اصرار کردم؟!..اتفاقا من مطمئنم که شما ارشام ن یک -

 

 ..!باال انداخت گفت: جدا؟ یو با تعجب ظاهر ابروهاش

 ..ستیبه آرشام ِ من ن هینگاهتونم شب ی..شما حتدیشک نکن -

 ..!د؟یانقدر دوستش داشت یعنیآرشام ِ شما؟!.. --

 

 ..بگم یزیچ نتونستم

 ..نه

 ..که خود ِ آرشام ِ نه اوردهیمطمئن نشدم و به زبون ن یسوال و بدم..تا وقت نیخواستم االن جواب ا ینم

 ..شدم خکوبیبود که با حرفش سر جام م دهیقدم اولم به دوم نرس یتوجه پشتم و بهش کردم ول یب

 ..!بودم که همسرتون فوت شده درسته؟ دهیشن ریاز ام --

 ..!گه؟یم یداره چ نیادادم.. رونیو با حرص ب نفسم

 

 ..قدم کوتاه به عقب برداشت هیاون  نکارمیشدم که با ا کیقدم بهش نزد هیو نگاهش کردم.. برگشتم

 ..زل زدم تو چشماش یو وحش گستاخ

 ..دیبپرس یزیاز من در مورد شوهرم چ دیشما حق ندار -

 ..کرد: شوهر مرحومتون دیتاک

 ....... رتون باشه کهمحترم..بار اخ یشوهر من زنده ست اقا --

 

 ..کلمه خفه شدم یواقع ی..به معنستادیم ا نهیبه س نهیقدم و هم پر کرد و س هی اون

 .. سرد زل زد تو چشمام یمملو از غرور یو مصمم..با نگاه یجد

 ..؟ییجا نیهمچ هی دیمرد،تنها اومد هیموقع از شب با  نیشوهرتون زنده ست و شما ا --

 

 ..دیلرز یصدام م یزبونم باز شد..ول قفل
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 ..نداره یبه شما ربط نیا -

 ..!به شوهرتون چطور؟ --

 ..!زنده ست پس کجاست؟ دیگ یتعجب نگاش کردم..ادامه داد: م با

 ..به شما جواب پس بدم؟ دیچرا با -

مرد  هیدر نبودش با  نکهیهمسرتون زنده ست ا دیگ یم نانیبا اطم ی..وقتدمیپرس یرو ازش م نایهم بود هم یا گهیشما هر خانم د یجا --

 ..!ست؟ین انتیاسمش خ نیباشه؟!..ا یتونه کار درست یبه نظرتون م دیکن یم یو خوش گذرون دیریم رونیب گهید

 

 ..جوش اورده بودم یو که اورد اشک تو چشمام حلقه بست..حساب انتیخ اسم

 ..گوشش ریاراده خوابوندم ز یو باال اوردم و ب دستم

 ..گرفت شیتم آتزدمش که کف دس یجور

 ..و مبهوت دستش و گذاشت رو صورتش و نگام کرد مات

 

 ..همه سال تو دلم تلنبار شده بود نیکه ا ی..حرص..عقده اتی..از زور بغض..عصباندیلرز یوجودم م ی همه

 ..زدم..بذار بفهمه که چقدر داغونم یحرف نم یباهاش رسم گهید

 

 گهید یاز زنا یلیخوب تو گوشات فرو کن که من مثل خ نویزن و شوهرها برات مهمه ا نیط بهم حفظ رواب یلیبه ظاهر محترم که خ یاقا -

 یم یکنه..تو چ انتیراحت به شوهرش خ یلیتونه خ یکه م یتصور کن ییزن هرجا هیلحظه تو ذهنت من و  هی یحت ی..حق ندارستمین

 ..؟یقضاوت کن یشناس یکه نم یدرمورد کس ورنطیا یدیکه به خودت اجازه م یدون یم یچ می..تو از من و زندگ؟یدون

مردم..نگاهاشون و رفتاراشون..اون سنگ قبر تو شمال و اون مدارک سوخته همه و  یحرفا ینمرده ول گمیزنده ست..م گمیمن شوهر دارم..م اره

 ..که شوهر من مرده دهیهمه نشون م

 ی..پس حق نداریدون یاز من نم یچیکردم..تو ه یبه دلش مونده زندگ زیعز داغ یکه تو دوران جوون وهیزن ب هیسالها به عنوان  نیتموم ا من

 ..یاریو به زبون ب دیکه به ذهنت رس یهرچ

 

 ..کرده بود سیجلودارم نبود..اشک صورتم و خ یکس گهید

 دییکه تا یوقت ینکردم حت تانیوقت به شوهرم خ چیبه من گذشته..بفهمه که من ه یبدونه که چ دیخواستم بدونه..اگه اون آرشام باشه با یم

 ..دیگ یدروغ م دیو گفتم همه تون دار ستادمیکردن اون مرده من باز جلوشون ا

 

 ..خواستم برگردم تو رستوران ی..نمنیکرد..پشتم و بهش کردم و راه افتادم سمت ماش یمونده بود و نگام م مات
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 ..کس و نداشتم چیو ه زیچ چیه یحال و روزم حوصله  نیا با

 

 ..منتظرشم نیو براش اس فرستادم که دم ماش ستادمیفرهاد ا نیماش رکنا

 ..چشمام هنوز قرمز بود یشده..اشکامو پاک کرده بودم ول میزیخدا هراسون خودش و بهم رسوند فکرکرد چ بنده

 دمیسمت رستوران و آرتام و دلحظه سرم و چرخوندم  هی نیتو ماش نمیخواستم بش ی..وقتستین میزیبراش اوردم که خوبم و چ لیجور دل هزار

 ..کرد یداده بود و منو نگاه م هیتک واریکه به د

 

 .... فرهاد حرکت کرد..به کف دستم نگاه کردم نیتو ماش نشستم

 ..رو بهش زدم یلیشده بودم که نتونستم خودمو کنترل کنم و اون س یعصبان یاون لحظه به قدر یتو

 ..؟شده یکه چ یبگ یخوا یدالرام نم _ فرهاد

 ..نشده یچیه -

 ..با آرتام حرفت شده درسته؟ --

 

 ..کردم نگاش

رو  ییرفت تو دستشو ی..پر یهنوز برنگشت یدستات و بشور یست رفت قهیگفت چند دق یپر یستیتو ن دیاومد تو رستوران د یوقت _فرهاد

حال پشت سرش  نیدنبالت که آرتام نذاشت ..با ا امی..خواستم بیستیگفت در دسترس ن ی..شماره ت و گرفتم میاونجا نبود ینگاه کرد ول

دونه  یخبر نداشتم اون م ینزدم..ول یزد..گفت برم پشت رستوران و دنبالت بگردم منم حرف یباهام حرف م ی..رسم اوردراه جوش  نیاومدم ب

 ..کنه یو داره نگات م سادهیوا واریکه کنار د دمشیهمون موقع د شتیاومدم پ یاس ام اس داد یکنه .. وقت دایتونه تو رو پ یکجا م

 

  ِهیشب یلیخ یلیرو بهت بگم..آرتام خ یزیچ هیخوام  یو بشکنم گفت:م نمونیقصد ندارم سکوت ب یجور چیه دیبودم..فرهاد که د ساکت

 هینگار نه انگار که زنش با آروم رفتار کنه و ا نقدریتونست ا یم یکن یاگه آرشام بود فکر م یآرشام ِ ..درسته منم تموم حرفات و قبول دارم..ول

 یزیو اونم چ رونیب ادیراحت ب یلیو نداشته خ دنشی م ازش متنفر بوده و چشم د َیروز هیکه از قضا  مجردمرد 

 ..!نگه؟

 ..زدم پوزخند

 ..زدم یلیبه خاطرش س یموضوع بوده و حت نیبحث من و اون سر هم یدونست که همه  یچه م فرهاد

 ..!ست؟یآرشام ناون  یبگ یخوا یم یعنی -

حد خشک باشه..همون غرور..همون اخم و  نیرفتارش تا ا دی..اگه آرشام نباشه پس نباگهید زیچ هیو رفتارش  گهیم زیچ هیدونم..نگاش  ینم--

 ..کنه یرفتارش کامال با نگاهش فرق م گمیم نی..به خاطر همنمیب یبودم و تو ارتامم م دهیکه قبال تو آرشام د یهمون جذبه ا
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 ..به تو بدهکارم یمعذرت خواه هیانداخته بودم آروم گفتم: فرهاد من  ریکه سرم و ز یحال در

 ..!ه؟یمنظورت چ--

 ............خواستم یبه خاطر کار امشبم..من م -

 

..تو یکن یرو م رانکایا یدار یحدس زدم واسه چ دمید افهیو ق پیت نیو حرفمو قطع کرد: بهش فکر نکن ..من همون موقع که تو رو با ا دیخند

 ..کنم ینه.. من بهت کمک م ایاون مرد آرشام هست  یتا بفهم یو امتحان کن یهر راه یحاضر

 

 ی..همه ستین یبه معذرت خواه میازیکنم باور کن..من حاضرم بهت کمک کنم..ن ینم یتعجب نگاش کردم..با همون لبخند گفت: شوخ با

حس و تو قلبم حفظ  نیکرده بودم ا یسع یازدواج کرد دمیکه نفهم یتا وقت یدروغ بگم ول خوام بهت یاحساس من مربوط به گذشته ست..نم

 ..سابق بهت نگاه کنم دیتونم از د ینم گهید دمیو اون االن زنده ست فهم یبا ارشام ازدواج کرد یگفت همب شبید یوقت یکنم..ول

تا چه حد ارشام و دوست  دهینشون م نی..ایرگش و هم باور نکردکه م ییتا جا یوفادار موند تیمدت به مرد زندگ نیدونم تموم ا یم

 ..تونم فراموشت کنم یکه م ییتا جا ایببرم.. نیاحساس و تو قلبم از ب نیکردم ا ی..سعیدار

و  ستمیا یبرادر پشتت م هی..مثل یخواست یکه تو م یهمون شمیاز حاال م یخودش و گذاشته..ول ریمدت تاث نیتو ا ،یخبر یو ب یدور گرچه

 ..کنم یکمکت م

 

 ..و گرفت جلوم یدستمال کاغذ یداشبورد و باز کرد ..جعبه  در

و باحال برات فرستاد..پس بخند  پیداداش خوش ت هیخدا سر بزنگاه  یدار یعجب شانس نیدختر خوب؟..بب هیابغوره گرفتنت واسه چ گهید --

 ..یشاد باش دی..از حاال به بعد با؟یرو خورد یچ یغصه 

 

 .. دستمال اشکام و پاک کردم با

 ..تونم محبتات و جبران کنم؟ یفرهاد..چطور م یخوب یلیتو خ -

 ..هیواسه م کاف نمیفقط بخند..لبخند و که رو لبات بب--

 

 ..لبخند زدم و نگاش کردم ونشیم یبود ول یهنوز بارون چشمام

 ..دور کنم میو غم رو از تو زندگ یاهیقرار داد تا بتونم س سخت سر راهم یروزها نیا یکه خدا تو یفرشته بود..کس هیواقعا  فرهاد

 ..خواستم یاز خدا م زیچ هیفقط  حاال

 ..و بهم برگردونه آرشامم

 ..ارهیب ادیمنو فراموش کرده به  اگه
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 ..دوستم نداره بهم بگه گهید اگه

ِ  و به جون بخرم فقط از زبون خودش بشنوم که اون ارشام شیو سنگدل یمهر یب حاضرم  .. 

 ..خسته شدم یفیبالتکل نیاز ا گهید

 

 ..خونه نگه داشت یجلو

 .. نگاش کردم یشرمندگ با

 ..ببخش، شب تو رو هم خراب کردم -

 

 ....خونسرد بوددیخند

 ..یجبرانش کن یجور هی دیپس با --

 ..!؟یچجور -

 ..ده هم در خدمتت هستمبن یکن یشام خوشمزه درست م هیخودت  یتو و شما خانم خانما با دستا میریاالن م --

 ..!درست کنم؟ یموقع از شب؟!..چ نیا -

 ..خواد یکه دلت م یشد گفت: هر چ یم ادهیکه پ ینیه

 

 ..و زد نیشدم و فرهاد قفل ماش ادهیپ

 ..میو خنده خورد یبا شوخ یب یکردم و کنار ب نشیمخلفات تزئ یدرست کردم و با کل ینیزم بیشب کوکو س اون

 ..میشام و خونه بخور میخوا یدادم که م حیواسه ش توض یتعجب کرد ول دیدما رو  یوقت یب یب

 .... خدا چقدر اصرار کرد خودش شام و بپزه اما فرهاد اجازه نداد بنده

 

رفتار  یکامال جد ستیجور ن تشیموقع دید یشد و هر وقتم که م یکرد شوخ م یش و دوست داشتم..هر وقت که اراده م هیروح نیا چقدر

 ..دکر یم

 ..شد یراهم م یبرادر بزرگتر راهنما هیبا حرفاش مثل  و

 

 ..اما ستمین یخودخواه ادم

 ..بدم یرو تو قلبم جا یا گهیمرد د چیتونم ه ی و نم ِیقو یلیخ یلیبه ارشام خ عشقم
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ِ  من ارشام زیچ همه  .. 

 ..فقط اونه دمیعشق و ام ی همه

 ..تونم یخوام و نه م ی..نه مشهیفراموش نم هرگز

 ..تو ذهنم کمرنگ بشه یو خاطرش لحظه ا ادی ذارهیقلبمه که نم مهم

 ..کنه یاعتراف م باالخره

 ....ستیدور ن یلیروز خ اون

 

************************ 

 ..دمید اطیح یو تو یدم در فرهاد و بدرقه کردم موقع برگشت پر تا

 ..بلند خودش و بهم رسوند و بازومو گرفت ید..با قدمادست تکون دادم و خواستم برم قسمت خودمون که اروم صدام ز براش

 ..!؟یکن یاِ چته؟چکار م -

 ..اونور میخوام مامان بشنوه..بر ینم سسسسسیه--

 ..باشه بابا دستم و ول کن کنده شد-

 

 ..اروم دستم و ول کرد و نگاهش و به اسمون دوخت ی..پرمیو لب باغچه نشست اطیاز درختا تو ح یکی ریز میرفت

 ..!تو حالت خوبه؟ -

 ..؟یکن یچکار م یمعلوم هست دار ی..دلیکرد و گفت: تو که از من بهتر کیکرد..چشماش وبار نگام

 

 ..تعجب زل زدم تو چشماش با

 ..!مگه چکار کردم؟ -

 ..یخودت و نزن به اون راه، تو عوض شد --

 ..یگیم یحرف بزن منم بفهمم چ یجور هی -

 ............آرتام و یمطبق..حرکاتت جلو یبا فرهاد اومد یپاشد نکهیرفتار امشبت ..ا..یمطمئنم متوجه منظورم شد --

 

 ..ادامه نده گهیوگرفتم جلوش که باعث شد د دستم
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ارتام چطور رفتار کردم که  یبود..دوما مگه من جلو ی..اوال اومدن ما به اونجا کامال اتفاق؟یگیم یچ یدار یفهم یخودت م نمیصبر کن بب -

 ..به رگبار؟ میبست یرنطویا

 ..یستیسابق ن یاون دل گهیفرهاد برگشته تو د یاز وقت یمن تو رو به رگبار نبستم..ول --

 

برف و همه هم تا  ریکبک سرش و کرد ز نیسال ِ تموم ع 5که  ستمیاحمق و کودن ن یاون دل گهیحرص پشت سر هم گفتم: اره من د با

 ..دنیخند تشیتونستن به خر

 ..!ت؟یخر یگیبه اون همه انتظار و عشق م یعنیشد..اروم تر از حد معلوم گفت: رهیچشمام خلحظه تو  چند

 

 ..نذاشتم بشکنه یداشتم ول بغض

 ..دمیچشمام دست کش به

خواست بگه  یهرچ یکردم چون سکوت کردم..چون خام بودم..چون گذاشتم هرک تینذار..خر تمیخر یمن هنوزم عاشقم..عشق و انتظارم و پا -

و  شهیمعجزه م نمیماالمال از عشق ِ به آرشام، به انتظار بش یکردم اگه با قلب یفکر م نکهیخواست بکنه..ساده لوح بودم به خاطر ا یرکارو ه

و من باور  یگفت یکه تو بهم م یزیکنم..درست همون چ یم یزندگ الیهمه مدت دارم تو توهم و خ نیدونستم ا ینم یگرده..ول یاون برم

 ..نداشتم

 ..!!..حاال دالرام؟؟یحاال باور کرد --

 ..نشده ریهنوزم د -

 ..یمون یمنتظرش م یگفت یتو م یول --

 

من آرشام  گهیزنه م یگرفته و تو چشمام زل م یکه احساساتم و به باز ییکنه..تا جا یم یتا برگرده..حاال برگشته و ازم دور دمیانتظار کش -

 ..تونم ی..اگه نتونم با عقلم اونو بشناسم با قلبم میپر مهیم طرفه..من حالشعور و نفه یادم ب هی..انگارکه با ستمین

 

 ..نگفت یزیکرد وچ سکوت

نکن؟..حاال که  یزندگ الیبرگرد وتو خ تیعوض شو؟..به زندگ یگفت یکه م یمگه تو نبود یگرفته رو بهش گفتم: پر ییلحظه بعد با صدا چند

 ..!؟یو پس گرفت راه درست و انتخاب کردم چرا حرفت ینیب یم

بگم؟..من هنوزم سر حرفم هستم تو درست متوجه منظورم  زیچ هی قهیم که هر دق وونهیدالرام تو رو خدا عاقالنه فک کن..مگه من د--

 ..خودت و بنداز تو چاه یدست یدست نکهیرو به رو شو نه ا تی..من گفتم با واقعینشد

 

 ..توهم قالبشون کرده بودم یشدم که با چه استرس رهیورت دادم و به دستام خخشکم و با نوک زبون تر کردم..اب دهنم و ق یلبا
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 ..گرفتم..قبال مطمئن نبودم اما حاال..وضع فرق کرده یمیتصم هیمن  -

 ..!؟یمیچه تصم --

 

 ..تو سرمه یتونست حدس بزنه که چ یمضطرب بود..انگار م صداش

 ..بره ینم میقلب یبه خواسته  یوقت پ چیمطمئن بودم ه اما

 

 ..خوام ازدواج کنم یمن م -

 ..دیجاش پر از

 !!!!!؟؟؟؟یچـــــــــ--

 ..بود و زل زده بود تو چشمام ستادهیکردم که چطور با وحشت رو به روم ا یگشاد شده از تعجب بهش نگاه م یچشما با

 ..........یبگو..دل گهیبار د هیتته پته گفت:  با

 ..تو هم قالب کردم..سر انگشتام سر شده بود شتریادم و دستام و بکردم خونسرد باشم..سرم و تکون د یسع

 ........یم فکر کنم..اونم جد ندهیخوام به ا ی..میدیدرست شن -

 ..ستیراهش ن نیا گمیخواهرانه دارم بهت م یکنم ..ول یمن درکت م ی..دلیگیم یچ یدار یفهم یدختر تو پاک زده به سرت، نم --

 ..ستادمیو رو به روش ا حرص از جام بلند شدم با

خب منم نگفتم  یلیآرشام مرده؟..خ دیگ ی..مگه همه تون نمست؟یو از نو بسازم درست ن میخوام زندگ یم نکهی..است؟یدرست ن یچ -

 .......فراموشش کردم

 ........دیکوب یم م نهیس یکه قلبم تند و پرشتاب خودش و به قفسه  ییم..جا نهیزدم رو س محکم

 رینزنه..سرد بشه..ز گهیساکت شه..د شهیهم یکردم برا یم یتپه..اگه باور کرده بودم مرده کار یده هنوزم به عشق اون داره موامون نیا -

 ..شد؟ یزنده موندم و صبر کردم..اما چ دیداشتم..با ام دی..امدمیکش یمنه خاک بر سر انتظارش وم یخروارها خاک مدفون بشه..ول

 .......... خودم اشاره کردم به

و بگم چرا؟..چرا  ستمیپاهاش خرد کرد..بارها خواستم برم خونه شون و رو در روش با ریز ی..غرورم و اون لعنتدمیبه کجا رس نیمنو..بب نیبب -

 تسیعالوه بر غرور روحمم بشکنه..جسمم واسه م مهم ن نباریا نکهی..ترس از ادمی..اما ترس؟ی..چرا ترکم کرد؟یو با من کرد فیکث یباز نیا

 یفهم یم نویخواد ا یرو پاره کنم..اون منو نم دهیپوس یرشته  نیخوام ا یبکشم..م ییهمه عذاب و به تنها نینا ندارم ا گهیگم به درک..اما دیم

 ..خواست ی..اون منو ترک کرد چون منو نم؟یپر

 

 ..ش کردپشتم و نواز یکردم..پر یصدا هق هق م یکردم..ب هیکرد..سر رو شونه ش گذاشتم و گر بغلم

http://iran-paper.ir/


 

iran-paper.ir 

 ..اونم پر از بغض بود یصدا

 ..که اون آرشام ِ صبر کن یدار مانی..اگه ایخوام بازم صبر کن یکنم..فقط ازت م یخدا درکت م ی..به خداوندیآروم باش دل --

 

 ..شدم تو چشماش رهی..با نگاه اشک الود و خسته م خرونیب دمیتو بغلش خودمو کش از

 ..صبر کنم؟ یگی..چرا م؟یدون یم یتو چ یپر -

 ..دمید یبه وضوح م نویشده بود..ا هول

 ..........من..من فقط--

 ..درسته؟ یکنم حرف بزن..تو از آرشام خبر دار یخواهش م یپر -

 

 ..دیلرز یش گرفته بود..شونه هاش از زور هق هق م هیگر خودشم

 ..کنم یخواهش م یمن..دل ینه دل --

 

 .......تو نیای!.. ب؟نیسادیبچه ها چرا اونجا وا _جون  یلیل

 .. اشکاش و پاک کرد و برگشت عیکه پشتش به مامانش بود سر یپر

 ..بود ادیگفت ز شهیبود و فاصله ش با ما م سادهیجون تو بالکن وا یلیل

 .......مامان شما برو تو امیاالن م --

 ..دنیها خواب هیموقع شب داد نزن همسا نیدختر ا _جون یلیل

 ..سهیت تشخص بده که صورتامون ختونس ینم یکیتار یتو

 ....داد رفت تو یکه سرش و تکون م یحال در

 

 ..ریمامان در اومد..شب بخ یبرم صدا گهیبود عقب عقب رفت و گفت: من د دهیهم که فرصت و مناسب د یپر

 .....با تواَم ی......پریپر-

 

 .. و تند رفت تو خونه دیودستشو برام تکون داد..دو برگشت

 ..اک کردمو پ اشکام

 ..!کنن؟ یرو دارن ازم پنهون م یچ نایا
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 ..!زدن؟ یو اضطرابم دامن م شیبه تشو شتریهر لحظه ب چرا

 ..!گه؟یو م قتیداره حق یک ایخدا

 

 ************************ 

 ..دمید زمیم یو جلو یپر رونیکه اومدم ب سیرئ ازاتاق

 ........نشستم و پرونده ها رو گذاشتم تو کشو میصندل رو

 ..یینجایباز که تو ا-

 

 ..لبخند نگام کرد با

 ..کنه بهت سر بزنه؟ یلطف م یاز من ک ریغ یکه تو دار یاخالق نیبا ا --

 ..زدم لبخند

 ..شده؟ یچ -

 ..بشه؟ یزیمگه قراره چ --

 ..نجا؟یا یاومد یپس مرض داشت -

 ..ادب نشو یب یهو یهو--

 ..کار دارم یباور کن کل ،ینکن پر تیاذ -

 ..نه؟ ای یسفر ِ چند روز ِ هست هی  ِهینگام نکن..پا یاونجور گمیخب م یلی..خایریگ یامروز پاچه م--

 ..!کجا؟-

 ..؟ی..فقط بگو هستریجاش با من و ام --

 ..تونم جواب بدم یکه نم میر یتا ندونم کجا م وونهید -

 ..؟یشمال..حاال چ --

 ..!چرا شمال؟ -

 .. اونجا اب و هوامون عوض شه میچند روز بر هیاصرار کرد  ری..مامان ام؟یبه اونش چکار دارکردما..تو  یریبابا عجب گ یا --

 ..!!دیهمه تون هست یعنیپس  -

 ..انیهم م یب یاره..مامان و ب --

 ..!؟یهم گفت یب یمگه به ب -
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 .. پررنگ تر شد لبخندش

 ..مامان تا االن بهش گفته --

 ..اد؟یم یدون یاون وقت تو از کجا م -

 ..مدت هر چند کوتاه رو تو شهر خودش بگذرونه؟ هی ادیبدش م یک --

 ..وقته نرفته روستا یلیکنه خ ی..مطمئنم به خاطرعمومحمد قبول مهیحرف نمیاره خب ا -

 ..افتاده ریگ یاون بنده خدام به خاطر جنابعال--

 

 ..تلخه قتیحق اد،ین خب حاال بدت یلیاروم با سر انگشت زد به شونه م وگفت: خ دیو که د سکوتم

 ..داد یو جاخال دیکه رو لبام لبخند بود خودکارم و پرت کردم سمتش..خند یدر حال ضیغ با

 ..مرض -

 ..گه؟ید یایم--

 ..نمیتا بب -

 ..نه؟ ایاره  میندار نمیتا بب --

 ..باهامون باشه دی..اما فرهادم حتما بایاوک -

 

 ..پنچر شد کیالست نیع

 ..!چرا؟ گهیاون د --

 ..که گفتم نیهم -

 

 ..کرد زونیو لوچه ش و او لب

 ..ستین یحرف --

 ..شن؟یشوهرت که ناراحت نم یلبخند زدم و گفتم: خانواده  یبدجنس با

 ..گرفت عیسر یبه آرتام بود که پر منظورم

 ..اد؟ین یگیابروش و انداخت باال و گفت: اگه ناراحت بشن م یتا هی

 ..امیگرنه منم نمباهام باشه و دیاتفاقا فرهاد با -

 ..کنه یهم م ی..چه فرهاد،فرهادوونهید --
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 ..دادم و نگاش کردم هیتک میلبخند، خونسرد به صندل با

 ..کاسه نیآش ِ و هم نیو بهم نگه هم قتیخوره اما تا حق یدونستم داره حرص م یم

***************************** 

 ..نداشت یمشکل چیه نیبنابرازود قبول کرد..از قصدم با خبر بود  یلیخ فرهاد

 ..رمیبگ یروز مرخص 3تونستم  یکمک پر با

 ..کنه شیاونجا داشت تونست راض یپارت مچهین هیهم که  یاما پر شه،یگفت تازه شروع به کار کردم نم یکرد م یقبول نم سیرئ اولش

 

 ..دنشیداشتم..واسه دوباره د جانیه

 ..میشناس یار که همو نمکنم انگ یباز لمیچند مجبور بودم جلوش ف هر

 ..یاون زنده ا دیکه به ام یکس یکردن جلو ی..چقدر سخت بود نقش بازبهیدوتا غر مثل

 ..یبرش گردون یتا بتون یکن یاون تالش م دیام به

 ..!هم داشت؟ یا جهینت یعنی

 ..جنگم یداشتنش م یداد..پس برا یوصال م دیبا هر ضربان بهم ام قلبم

 ..اشنا از گذشته یرد ی..حتنمیکه دوباره عشق و تو چشماش بب یحظه ابه خداست..به ل دمیام

 

ساکم و  یوشلوار همرنگش..دسته  دیست بود..شال سف فمیکه با ک غیبنفش ج یانداختم..مانتو نهیا ینگاه و به خودم تو نیو اماده اخر حاضر

 ..رونیازخونه زدم ب یب یبرداشتم و همراه ب

 ..؟یرو برداشت یم داشتکه الز یدخترم هر چ _ یب یب

 ..دمیاون دستم که ازاد بود شونه ش و بغلم کردم و سرشو بوس با

 ..راحت التیاره قربونت برم..خ-

 ..زمیعز یش ریخدا نکنه مادر..پ--

 

 ..رو گذاشت صندوق عقب یب یدم درمنتظرمون بود..ساک من و ب فرهاد

 یمشک یکیبود اون  دیسف شیکیمدل باال که  نیتا ماش 2کردن..همون موقع  یرسوبا فرهاد سالم و احوال پ رونیجون اومدن ب یلیو ل یپر

 ..فرهاد ترمز کرد نیماش یجلو
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 ..مال اون بود دهیشناختم سف یو م ریام نیماش

ِ  مال آرتام دمیشد فهم ادهیپ یفرهاد پارک شده بود!!.. وقت نیماش یجلو قای که دق ِیمشک اما .. 

 ..کرد یم خکوبمیدرجا م دمشید یهمرنگش..المصب هر وقت م نیبا ج یدود شرتیه چشماش..تزده بود ب یکیش یافتاب نکیع

 ..نگام و از روش برداشتم یبدبخت به

 

که تو  یخاص طنتی....با ش ِریام نیمهناز جونم که تو ماش ایکه رو به مامانش گفت : مامان، شما با ما ب ریرفت سمت ام یداشت با لبخند م یپر

 ..تنها نباشه ایاقا فرهاد هست تو با آرتام ب نیکه تو ماش یب یب ،یو به من ادامه داد: دلر دمیچشماش د

 

 ..پروا خواسته ش و به زبون اورده بود یکامال ب ینداشتم مات و مبهوت تو جام خشکم زد..پر یحرف و از جانب پر نیکه توقع ا من

 ..تیاز موقع نمیا یعنیکه نامحسوس بهم چشمک زد  ..به فرهاد نگاه کردم نیرفت تو ماش یحرف چیبدون ه یب یب

 ..دیلرز یکه دل تو دلم نبود..پاهام بدجور م منم

 ..دختر؟ یبهش بگه مرض داشت ستین یکی..؟یگذاشت یتیموقع نیچرا منو تو همچ یخفه ت کنه پر خدا

 

********************** 

 ..کرد..کم مونده بود خوابم ببره ی..الاقل ضبطشم روشن نممیبودجلو بود فرهادم پشت سرمون..هر دو سکوت کرده  ریام نیماش

در عقب و باز کردم  دید ی..وقتنمیها رفتار کنم برم کنارش بش بهیخوام باهاش مثل غر یم ینداشت وقت یعقب نشسته بودم..معن یصندل

 ..تفاوت نشون دادم یتوجه بهش نشستم و خودم وب یکم رفت تو هم اما ب هیاخماش 

 

 ..کردم یو نگاه م رونیپنجره ب ی شهیداده بودم و از ش هیتک یصندل یو به پشت سرم

 ..بگه یزیچ هیداشتم  دوست

 ..خواد باشه فقط سکوت نکنه یکه م یچ هر

 

 ..مانتوم درش اوردم و به صفحه ش نگاه کردم بیبلند شد..از تو ج میاس ام اس گوش یصدا

 ..بود فرهاد

 

 ..«!گذره؟ یخوش م »

 ..وونهید یرفته بود..پسره م گ خنده
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 ..لبخند براش نوشتم با

 ..«یباشه کار دستمون ند تی..حواست به رانندگگهینم یچینه بابا خوابم گرفته ه »

....... 

 ..«!نه؟ دهینخواب شبی..ددمیم لتیو سالم تحو حیو صح یب ینگران نباش ب »

......... 

 ..«..چرا اتفاقا ..چطور؟؟یب یب»

......... 

 ..«خر و پفش تو سرمه جرات ندارم ضبط و روشن کنم یصدا »

 

 ..دهنم و گرفتم تا صدام بلند نشه یم گرفته بود..جلو خنده

 ..نظر داشت ریجلو منو ز ی نهیحواسم به آرتام بود که از ا یطرف از

 ..شده بودلرزوند..پس نظرش جلب  ینگاهش هر بار تنمو م ینیبود تو هم و سنگ دهیو کش شیپرپشت و مشک یابروها

 

رو  یهوش و حواسم وداده بودم به اون و هر حرکت یکرد..فکر کرد متوجه نشدم اما من همه  میصورتم تنظ یرو، رو نهیاول که نشستم ا همون

 ..کردم یم زیاز جانبش انال

 .. کرد ینگام م نهیبود .. از تو ا یجد صداش

 ..دیو خاموش کن تونیزنگ گوش --

 ..الاقل بگه لطفا ایاومد خواهش کنه  یزورش مبه جانب نگاش کردم .. حق

 ..!چرا؟ -

 ..خوره یمعلوم بود داره حرص م یو داد ول جوابم

 ..تمرکز کنم ذارهیخانم صداش نم --

 ..انداختم باال یالیخ یم و با ب شونه

 ..به تمرکز نداره ازیکه ن یرانندگ -

 ..!؟ینیمن بش نیت شما،تو ماشفهمم ..چرا خواس یکار نم نیرو از ا یمن واقعا منظور پر--

 ..ستمیشما ن یبرا ی..مطمئنا من همصحبت مناسبارمیکه منم ازش سر در نم هیزیهمون چ نیا -
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 ..نگام کرد میمستق

 ....آرتام هم پشت سرش زد رو ترمزستادیکنار جاده ا ریام نیماش

 ....فرهادم پشت سرمون بودمیشد ادهیپ

 ..!شده؟ ی: چدیپرس ریرو به ام آرتام

 ..اشاره کرد که رنگ به صورت نداشت یبه پر ریام

 ..میافتیحالش بهتر شد راه م میکم صبر کن هیگرفتش.. نیماش یهوا _ریام

 

 ....دستاش سرد بودششیپ رفتم

 ..حالت خوبه؟ -

 ..کشه یطول م قهیکنه چند دق ریخوبم..فک کنم فشارم افتاده..قرص خوردم تا بخواد تاث --

 ..یابکن بخو یباشه سع -

 ..شده یدادم چ حیهم نگران شده بود که براش توض یب یو تکون داد..ب سرش

هم دستشو گرفته بود تو دستش و با  ریجون نشست وسرش و گذاشت رو شونه ش ..مهناز خانم مادر ام یلیل شیعقب پ یرفت رو صندل یپر

 ..کرد ینگاش م ینگران

 

 ..میو گفت که حرکت کن نیشست تو ماشن ریکم کم خوابش برد..ام ی..پرمیکم صبر کرد هی

 ..خام الیخ یول شمیکه منم االن سوار م الشینشست پشت فرمون و به خ آرتام

 .. دیشما با اقا آرتام بر یب یگفتم: ب یب یبه ب رو

 ..مادر؟ یپس تو چ _ یب یب

 .....امیخوام با فرهاد ب یم -

 ..خوام حوصله ش سر بره یبشنوه ادامه دادم: نمکه بتونه  یبود جور نییآرتام پا نیماش یچون پنجره  و

 

و منم  نینداشت رفت نشست تو ماش یهم که بنده خدا حرف یب یخوره..ب یداره حرص م یاگه آرشام باشه االن حساب یول نمشیبب نتونستم

 ..نشستم کنار فرهاد

 ..یدل یا وونهیکرد گفت: د یو روشن م نیکه ماش ینیه

 ..هم داره یوونگید یآرتام بود گفتم: عاشق نیگام به ماشکه ن یزدم و در حال لبخند
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 ..وسرش و تکون داد دیخند

 ..اون که بلــــه --

 

 ..افتاد راه

 ..حال دوستت چطور بود؟ یراست --

 ..خوابش برد..به نظرم بهتره -

 ..ادیخوششون ن دیش کنم اما گفتم شا نهیجلو معا امیخواستم ب --

 ..!اد؟یون ن!..چرا خوششه؟یچه حرف نیا -

 ..ستیو مادرش ن ریمنظورم به ام --

 ..!آرتام؟-

 ..و تکون داد سرش

 

 ..بگم یدونم چ ینم-

 ..ست؟ین ادیبه نظرت سرعت آرتام ز یدل --

 ..کردم نگاش

 ..کرد یم یبا فرهاد بود ..آرتام با سرعت باال تو جاده رانندگ حق

 ..کنه؟ یم ینجوریباالست..چرا ا یلیاره سرعتش خ -

 ..هیهول نکن معلومه دست فرمونش عال --

 ..نشهیهم تو ماش یب یاما ب -

 

 ..خنده..با تعجب نگاش کردم ریدفعه فرهاد زد ز هی

 ..!؟یخند یچرا م -

 ..بره واشیزنه  یفرسته و به آرتام غر م یلب صلوات م ری..داره ز؟یرو تجسم کن یب یب ی افهیق یتون یاالن م --

 

 ..خندمم گرفته بود یاسترس داشتم ول نکهیا با

 .. یب یخدا ب بنده
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 ..کنه یم یش خال چارهیب نیخشمش و سر ماش ی..داره همه هیبدجور از دستت عصبان --

 ..خودشه ریهمه ش تقص -

 ..کنم نهیرو معا یب یحتما ب دیبا میدیبگم..رس یش و باال انداخت و گفت: چ شونه

 ..نهیآرتام بش نیتو ماش یذاشت یکاش نم یبود اشاره کرد و ادامه داد: ا شده شتریآرتام که حاال از قبلم سرعتش ب نیماش به

 ..روند یبودم اروم م نشیکنه..من که تو ماش یرانندگ ینجوریخواد ا یدونستم م ینم -

 

 ..نگام کرد طنتیش با

 ..ینار من نشستک نکهیحرصش گرفته از همه بدتر ا یستیاالن که ن یبود ششیبود که تو پ یاره خب اون واسه موقع --

 ..لبخند روم و برگردوندم با

 ..نده یب یفرستادم آرتام کار دست خودش و ب یلب صلوات م ریخود شمال همه ش ز تا

 ..انداخت یمنو به وحشت م ادشیکرد اما سرعت ز یم یفرمونش حرف نداشت..کامال ماهرانه رانندگ دست

************************** 

 ..مسن بود باز شد بایمرد تقر هیکه  یداریتوسط سرا الیو در

 .. رومون بود شیپ یلینسبتا طو یسنگالخ راه

 ..ستادندیکه سبکش کامال مدرن بود ا کیو ش ییالیو یبا نما یساختمون یجلو نیسه ماش هر

 ..یو بوم وهیم یپر بود از درختا الیتا دور و دور

 ..در حال فرار بود شهیو عاشق که هم ونطیدختر ش هیگذشته.. یکه برگشته بودم به حال و هوا انگار

 

 .. و از رو چشماش برداشت نکشیشد..آرتام ع ادهیآرتام پ نیاروم از ماش یب یب

 ..دیو حالش و پرس سادیوا یب یب کنار

 

 ..ستیخدا خب معلوم بود خوب ن بنده

 ..نگاش کردم یو گرفتم و با نگران دستش

 ..قربونت برم حالت خوبه؟ یب یب-

 ..جلو دیکه رفته بود عقب و با دست کش شیزد..چادر مشک ینفس م نفس

 ..میلب دعا خوندم وگرنه معلوم نبود االن کجا بود ریز ز،یر هی نجای..تا خود اادیباال نم گهی.. مادر نفسم دیوا--
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.چند بار گفتم سرعتت و کم کن نکن. نیکله ت باد داره اما با خودت همچ یدونم جوون یبود گفت: پسرم م سادهیبه ارتام که کنار من وا رو

 ..کن مادر اطی..احتارهیبا خودش م یمونیعمر پش هیاونوقت  افتهیبار م هی..اتفاق یکه نداد یاما گوش نداد یکن ینکرده تصادف م ییخدا

 

 ..فقط سکوت کرده بود مونهیخوندم پش یکه از نگاش م آرتام

 ..شد ینبود و با استراحت بهتر م یمهم زیش کرد ..خداروشکر چ نهیو اتاق معا..تمیببر الیرو تا و یب یاومد جلو و کمک کرد ب فرهاد

 

 ..بود و خانما باال نییپا ونیاقا اتاق

 ..ینقاش یبزرگ بود که دور تا دورش پر بود از تابلوها بایسالن تقر هیافتاد  یکه چشمت بهش م یزیچ نیاول یشد یکه م الیو وارد

 ..سمت چپ ِ اتاق بود یجون هم اتاق جدا داشتن..تخت من سمت راست و تخت پر یلیل و یب یبود ب یکی یمن و پر اتاق

 ..هیباحال یعجب جا گمایم _یپر

 ..اره سبکش خوشگله -

 

 ..کرد و نشست رو تخت زونیو لوچه ش و او لب

 ..باشم ریام شیدوست داشتم فقط پ --

 ..و ساکم و گذاشتم رو تخت دمیخند

 ..شه؟یم یچ یمن باش شیحاال پ -

 ..اِ مسخره--

 ..بهت بد نگذره دمیقول م -

 ..چپ نگام کرد که خنده م بلندتر شد چپ

 

 ..بود 1ساعتم نگاه کردم.. به

 ..من هنوز گشنمه یدرست کرده بود ول چیساندو یب یراه ب نیوقت ناهاره ب گهیاالن د گمیم -

 ..خوام بخوابم یخسته م م یلیمن که خ--

 ..کنم یاماده م یزیچ هی نییپا رمیباشه پس من م-

 ..دیکه تنش بود گرفت خواب ییهمون لباسا با

 ..که تو راه پله با آرتام رو به رو شدم رونیاتاق رفتم ب از
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 ..بود گهیهمد ی..نگامون تو چشمانییپله رفتم پا هیتا پله باهاش فاصله داشتم .. 2

 ..نوازش داد و مینیعطرش ب یاز کنارم رد شد..بو یحرف چیاون.....بدون ه اما

 ..حس نیبه ا چقدر

 ..داشتم ازینگاه ازجانب اون ن هی به

 

 ..نبود گهیو اروم برگشتم..اما..د دمیکش قیبرم..نفس عم نییتا پله نتونستم پا 2از  شتریمن ب یرفته بود ول اون

***************************** 

 ..بزرگ که اُپن بود بایتقر یآشپزخونه  هیمت راست سالن ..کردن اشپزخونه دنبالش بگردم ..درست س داینبود واسه پ یازین

 ..به همه جا انداختم ینگاهه سرسر هی فی..بالتکلدمیرو تو اشپزخونه ند یکس

 ..درست کنم یزیچ هیتونم  یم نایو هم نگاه کردم..خوبه با هم خچالیتوش بود..تو  زیباز کردم..همه چ یکی یکیرو  نتایکاب در

 ..گرسنه ن یثل من حسابهم م هیبق مطمئنم

 

 ..!به پخت و پز؟ یدیچسب دهیهنوز نرس _ فرهاد

 ..داده بود هیبه دست برگشتم و نگاش کردم..به لب اُپن تک قابلمه

 ..لبخند قابلمه رو اب کردم و گذاشتم رو گاز با

 ..!ست؟یتو گشنه ت ن -

 

 ..ابروشو انداخت باال یتا هیو  دیشکمش دست کش به

 ..چه جورم --

 ..کمک اینکن ب یپس تنبل -

 ..شستم یم رونیاورده بودم ب خچالیداشتم گوجه ها رو که ازتو  سادیبه چشم بانو....اومد کنارم وا یا --

 ..من چکار کنم؟ --

 ..رونیب اریبسته ش و ب هیگوشت هست  زریتو فر -

 

 ..؟یبد به خوردمون یخوا یم یکرد..تو همون حالت گفت:حاال چ یو نگاه م زریتو فر داشت
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 ..یماکارون -

 ..رونیب دیکش زریاز تو فر سرشو

 ..؟یدوست ندار هیچ -

 ....بخورم دیو نگاه کرد.........دوست نداشته باشمم با زری....تو فرشهینم شیحال زایچ نیکه شکم گرسنه ا میجمع کرد: چه کن لباشو

 ..االیپس  -

 ..ست؟ین ریاالن د --

 ..ی..فقط اگه کمکم کنشهیزود حاضر م -

 ..من که دربست درخدمتم..فقط بگو چکار کنم --

 ..ش با من هیساالد و درست کن بق ایب یستیکه بلد ن یاشپز -

 

 ..نشسته بود یوکاهو رو که شسته بودم ظرفش و گذاشتم جلوش..رو صندل اریو خ گوجه

 ..اومد یگوشت و برداشتم و رفتم کنار گاز..اب کم کم داشت جوش م ی بسته

 ..در چه حاله نمیکردم که تو همون حالت برگشتم تا بب یرو خرد م ازایظرف..داشتم پ هیتو  ختمیرو از وسط نصف کردم و ر ایماکارون

 

 ..خنده ریاراده زدم ز یب دنشید با

 ..کرد یکه تو دستش بود نگاه م یداشت به گوجه ا فیاشپزخونه رو گرفته بود تو دستش و بالتکل کارد

 ..تو هم دیاخماش و کش یشوخ به

 ..؟یبکن ییراهنما هی نکهیدستم بدون ا یدیکار سخته م یهرچ ستمیبلد ن یمن اشپز یدون یعجبا..تو که م --

 ..دستت؟ یرو گرفت یکارد به اون گندگ یگاو بکش یخوا یخنده گفتم: مگه م با

 

 ..رو تو دستش چرخوند چاقو

 ..ست کردساالد و باهاش زودتر بشه در دیاخه گفتم چون بزرگتره شا --

 ....ی!..اونم پزشک؟یریتخصص بگ یچطور تونست یکه دار ییباال یهوش بیضر نیمن موندم تو با ا یعنی -

 .....که محکم گرفته بود تو دستش اشاره کردم ییچاقو به

 ..و بردار کترشیکوچ هی..برو ریاشتباه نگ یجراح غیبا ت نویا -
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 ..کرده و پاک کردم سیصورتم و خ ازایو که در اثر خرد کردن پ اشکام

 .. میکرد ناهار و درست کرد یکه فرهاد م یبامزه ا یوخنده و کارا یشوخ با

 ..زیاشپزخونه و دستام و گذاشتم رو م یرو صندل نشستم

 ..شه؟یحاضر م یک --

 ..............کم دَم بکشه تا هیصبر کن  -

 

 ..بود سادهیافتاد به آرتام که کنار اپن وا نگام

 ..!دم؟یند اومد من یک

 

 .. هول شدم برگشت پشت سرش و نگاه کرد دیقورت دادم .. فرهاد که د دنشیو با د لبخندم

 ..د؟ینذاشته شما هم بخواب یدست پخت دل یزنم بو یگفت: حدس م یسمتش و با لحن شاد دیارتام کامل چرخ دنید با

 

خنده  یرو به فرهاد ادامه داد: مگه صدا یدم....و با لحن پر از تمسخرگفت: خواب نبو یکه نگاه نافذش فقط منو نشونه گرفته بود، جد آرتام

 ..احساس ارامش کنه؟ الیو نیا یتو یکس ذارهیتون م

 

کنم صدامون اونقدرا هم بلند  یو در کمال آرامش گفت:فکر نم یبرگرده منو نگاه کنه جواب ارتام و داد..جد نکهیبدون ا یبا مکث کوتاه فرهاد

 ..واد آرامشتون و سلب کنهبوده باشه که بخ

 .. وقت دعواشون بشه هی دمیشده بودن..ترس رهیهم خ یدو بدجور تو چشما هر

 ..دمیارتام د یو تو چشما تیعصبان برق

 .. فرهاد و گرفتم و تکون دادم نیاست یقصد چیه بدون

 .......کنم یلب گفتم: فرهاد جان خواهش م ریز

 ..شد رهیفرهاد که تو دست من بود افتاد بعد به چشمام خ نیدور نموند..نگاش اول به استآرتام  نیزبیحرکت من از نگاه ت نیا و

 ..دهیهم فشار م یکردم داره دندوناش و رو یم احساس

 ....!تکرار کرد: فرهاد جان؟ یپوزخند زد و با همون لحن قبل تیعصبان ونیم

 .. ارتام یفرهاد و ول کردم اما با اخم زل زدم تو چشما نیاست
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 ..کردم اروم باشم یسع

 .........شونی..اد؟یدار یبله..شما مشکل -

 یم دیکه نبا یکه فرهاد با زدن حرف« کنم یصداش م یاز اقوام من هستن و به خودم مربوطه چجور»به فرهاد اشاره کردم و خواستم بگم  و

 .. ما رو شوکه کرد یزد هر دو

 

 ..میازدواج کن ی.و قراره به زود.میدر حال حاضر با هم نامزد یمن و دل _ فرهاد

م بخواد  ندهیکردن با همسر ا یکنم شوخ یداد....ادامه داد: و من فکر نم ینگاش اونو کامال خونسرد نشون م یونگام کرد..اروم بود..حت برگشت

 ....کنه شیسلب اسا یکس یبرا

که  دمیشماست بهتون قول م یالیهم و نجایو ا دیکن یم یتینارضابابت احساس  نیچون شما از ا یآرتام نگاه کرد.......ول یصورت بهت زده  تو

 .......تکرار نشه..اما خب گهید

ارتام  یکه دست مشت شده  دمیفرهاد دستام و گرفت د یوقت یبست..هنوزم تو شوک بودم..ول خیهوا دستم و تو دستش گرفت..دستام  یب

 ..منقبض شده بود حرص نشست رو اپن..چشماش سرخ و فکش یچطور محکم و از رو

 ..........من و فرهاد در رفت و امد بود نیو پر از خشمش ب زیت نگاه

از  یزود همسرم بشه..بعض یلیبه نظر برسه تو چشمام زل زد وگفت:دالرام قراره خ کیداشت لحنش رمانت یکه سع یکامال اروم در حال فرهاد

 .........قلبم دارم ی که نسبت بهش تو ِی..اونم به خاطر عشقهیرارادیرفتارام در مقابلش کامال غ

بوسه اما بازم  یکنه و دستم و نم یم یدونستم داره نقش باز یم رمیتعجبم وبگ یکرد..خودم و کشتم تا جلو کیو اروم اروم به لباش نزد دستم

 ..شد یقلبم داشت از جاش کنده م

 ..که چطور به نفس نفس افتاده بود دمیو د آرتام

که با وحشت تو  دیدرو بهم کوب نیفرهاد پشت دستم و ببوسه که آرتام چشماش و بست و به سرعت رفت سمت در..همچنمونده بود  یزیچ

 ....دمیجام پر

 

 ..بلند در باعث شد اونم چشماش و ببنده یفرهاد رو هوا خشک شد..صدا دست

 ..!بازشون کرد و با لبخند رو به من گفت: رفت؟ اروم

 ......!؟یو چکار کردو مبهوت زمزمه کردم: ت مات

 ....اون شوهر منه..فرهاد تویکرد یم نکارویا دی....با اخم تند تند گفتم: نبارونیب دمیدستم و از تو حصار انگشتاش کش عیسر و

 ..جلوم گرفت..سکوت کردم دستشو

 ..اشک و تو چشمام حس کردم جوشش
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 یمرد ارشام ِ.. ول نیمطمئن شدم ا بایبکن .. اره..منم تقر یردم بکندرمو یکه خواست یبعد هر قضاوت گمیم یچ نیاول گوش کن بب _فرهاد

 ..تونم درک کنم یو نم ستیخواد با رفتارش نشون بده که ارشام ن یکنه و م یم ینیدائما داره عقب نش نکهیا

 ....مثل برادرتیخواست ی..منم گفتم تا اخرش باهاتم..گفتم من و همونطورنگاه کن که میازم کمک خواست تو

به همه ثابت کنه  ضشیضد و نق یخواد با رفتارا یتونه..م یخواد نگاش وسرد نشون بده اما نم یداره..م یشوک قو هیبه  ازیدالرام ارشام ن اما

 ..افتهیدرست برعکس اون داره اتفاق م یکنن ول یکه دارن در موردش اشتباه م

 ..تو رو فراموش کرده یکه فکر کن یا گهیو نه هر اتفاق دبه من اعتماد کن..آرشام نه حافظه ش و از دست داده  دالرام

 یرو نم هیچ لشیچرا و دل نکهی..ارهیکنم با خودش درگ یکنم..اون سالمه فقط احساس م یخودم دارم به ارشام نگاه م دیپزشکم و ازد هی من

 .......منم مبهمه یبرا هیسر قض نیدونم ا

 

تا  دهیاجازه رو بهت نم نیقلبت ا یول یکن یجلوش نقش باز یخوا یم نکهیدونم با ا ی..میتش داردونم دوس یاروم تر از قبل ادامه داد: م و

 ..یرفتار کن یعیطب یبتون

 ..؟یو تماشا کن ینیبش یخوا یم یاما تا ک ینیارشام و بب یناراحت یتون یکنم..تو نم یفهمم و کامال درک م یمن حالت و م دالرام

 ....بده حیرو واسه ت توض دهیکه از خودش نشون م ییو نسبت به رفتارا لشیدال دی..باادیبه خودش ب دیباالخره با اون

 

 .. به جلو خم شد ی..کمزیبلند شد و دستاش وگذاشت رو م یصندل یرو از

 ..و گفتم قتیدل پاک و مهربونت بشکنه..گفتم هوات و دارم شک نکن که حق ذارمیگفت: به من اعتماد کن..نم یو جد محکم

 

 ..رونیکوتاه از اشپزخونه رفت ب یداد و با قدما رونیشد ..نفسش و ب رهیاز اشکم خ سیخ یچشما تو

 ..هم فشار دادم یو تو دست گرفتم و چشمام و رو سرم

 ..فرهاد فکر کنم اما ذهنم پر شده بود از نگاهه گرفته و ناراحت آرتام یخواستم به حرفا یم

 ..نهیچشماش و بست تا نب یقرار یکه چطور با ب دمیکرد د کیلباش نزددستم وبه  دنیکه فرهاد به قصد بوس یوقت

 .......که کرد یکار یفرهاد و قبول داشتم ول یحرفا

 ..تونم ساده ازش بگذرم یرو فراموش کنم..نم هیتونم اون نگاهه پر از گال ینم

 

 ..گونه هام نشستن یت اشک از چشمام سر خوردن و رولبام..به سقف اشپزخونه زل زدم ..قطرا یو به هم فشار دادم و گرفتم جلو دستام

 ..یکمکم کن یتون یفقط تو م ایخدا

 ..تو فقط
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****************************** 

 ..میو بدون آرتام خورد ناهار

 ..مردمیم یبرنگشته بود و داشتم از نگران هنوز

 ..کرد خودش و اروم نشون بده اما اصال موفق نبود یم یسع نکهیداد..مهناز خانم با ا یجواب نم یگرفت ول یمرتب شماره ش و م ریام

 ..راه گلوم و بسته بود یزیچ هینرفت..انگار  نییاز گلوم پا یلقمه غذا درست و حساب هی

 یکس یناراحت دنی.. دنمینداشت و قصدش کمک به من بود اما بازم طاقت نداشتم بب یریبودم..درسته تقص ریکردم..ازش دلگ یفرهاد نگاه نم به

 ..زنم یدارم بال بال م نطوریکه از نبودش ا

 

 .. سمت پنجره وپرده رو کنار زدم دمیحواسم به حرکاتم باشه دو نکهی..بدون ادمیشن الیو اطیو از تو ح نشیماش یعصر بود که صدا 6 ساعت

 زایچ نیقرارم ا یکردم اما دل ب یرو حس م هینگاهه بق ینیمهمون لبام شد..سنگ یشد لبخند پر از آرامش ادهیپ نیکه اروم از ماش دنشید با

 ..شد یسرش نم

 

 ..ستادیراه ا نیکه..ب الیاومد سمت و یم داشت

 .. دمی..لبم و گزدیمنتظرم و د یو چرخوند سمت پنجره ..و چشما نگاهش

 ..الیانداخت و راه افتاد سمت و ریتو هم..سرش و ز دیمن اخماشو کش دنید با

 

 ..بلند شد و به طرفش رفت یم تند از رو صندلارتا دنیخانم با د مهناز

 .. تندتند از پله ها رفت باال هیلب زمزمه کرد و بدون توجه به بق ریز ییزایچ هیبگه ارتام  یزیکرد و تا خواست چ ینگاش م ینگران با

 ..انداخت و پشت سر ارتام رفت یبه پر ینگاه مین ریام

 

 ..کنه دستش و گرفت و نشوندش کنار خودشجون که قصد داشت مهناز خانم و اروم  یلیل

 ..نداره یناراحت گهیو سالم برگشت د حیمهناز اروم باش..آرتام که خدا رو شکر صح --

 ..!بگم؟ ی!..چ؟یلیبگم ل یگفت: چ یخانم که نگاش فقط به راه پله بود با ناراحت مهناز

 ..دسایاومد کنارم وا یفکر بودم .. نگام به مهناز خانم بود که پر تو

 

 ..تو چرا ماتت برده؟ --

 ..مادر ارتام چرا انقدر ناراحته؟ یدون یتو م یپر -
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 ..نینگرانش شد هم رکردینداره ارتام د دنیکه پرس نیا --

 

 ..کردم..خونسرد بود نگاش

 ..شما یروستا میبر میخوا یهام و گرفت و با لبخند گفت: امشب م شونه

 ..!ما؟ یروستا-

..هم  میخون یفاتحه واسه عمومحمد م هیقبرستون روستا  میریهم م ینجوریکنه؟..ا یم ی..چه فرقنایا یب یب یروستاشما نه  یحاال روستا --

 ....کباب و یو بساط ماه میزن یچادر م ایشب کنار در نکهیا

 

 ..!م؟یچادر بزن ایکنار در می!..شب بر؟یشد وونهید -

 ..مسافرت؟ میچرا اومد گهیکه د میگه بنا باشه تو خونه بمونا میروز خوش بگذرون 2،3 می..اومده؟یاره مشکلش چ --

 ..نشدم اما چرا روستا؟ شیو خوشگذرون حیمنکر تفر -

 

 ..باال اشاره کرد یبا چشماش به طبقه  نهیبه س دست

 ..دستور از باالست --

 ..نگاش کردم مشکوک

 ..هست هم آرتام ریباال هم ام ی..طبقه ه؟یمنظورت ک -

 

 ..دیخند

 ..میخور یم ایفقط شام و کنار در میگرد یفک کن هر دو..درضمن نگران نباش اخر شب بر م تو --

 

 .. کردم مکث

 ............که دمیازت پرس ادتهیاون شب تو باغ  یکه نگام به مادر آرتام بود گفتم: پر یحال در

 ..من برم فک کنم مامان کارم داره یاِِِ دل--

 

 .. جون که اونطرف سالن نشسته بود یلیسمت ل حرفم و بزنم.. راه افتاد نذاشت

 ..خواد بگه یدونه و نم یم یزیچ هیندارم  شک
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 ..داره رشیاخ ضیضد و نق یواسه رفتارا یلیدل هیشناختم ..حتما  یو م یپر

 ......انداخت..مخصوصا یاز قبل به شک م شتریهر بار منو ب ایبعض رفتار

 ..و..آرتام یپر

 

************************ 

 ..ریام نیجون و مهناز خانم رفتن تو ماش یلیو ل یپر ریام شنهادی..و به پمیبر نیتا ماش 2شد فقط با  قرار

 ..آرتام نیهم تو ماش یب یوفرهاد و ب من

 ..کنه یبه آرتام سفارش کرد که اروم رانندگ یبنده خدا قبل از حرکت کل یب یب البته

 ..دهیترس یلیآرتام نشسته خ نیشکه تو ما یخدا معلوم بود از اون سر بنده

 

 .. عقب یهم رو صندل یب یجلو نشست.. من و ب فرهاد

 ..اومد یآرتام هم م نیپخشش تا تو ماش یما بود..صدا نیکنار ماش ریتو مس ریام نینبود..ماش شتریساعت راه ب 1روستا  تا

 ..به آرتام دوختم نهیاز روشون برداشتم و ناخداگاه از تو ا نگام و یزد..با حسرت خاص یحرف م ریلبخند بود و داشت با ام یپر یلبا رو

 ..سرش و چرخوند منم نگاشون کردم ریام نیبوق ماش یصدا دنیرو من بود ..با شن چشماش

 ..کرد یضبط و هم روشن نم یمنظورش به سکوتمونه که حت دمیبا سر به آرتام اشاره کرد..فهم ریخوشحال بودن ..ام همه

 ..اومد اما یدادم و چشمام و بستم..خوابم نم هیتک یندلص یو به پشت سرم

 ..کردم یم یاحساس خستگ ییجورا هی

 

 ..هم بلند شد نیپخش ماش یمن صدا یبا بسته شدن چشما همزمان

 ..حواسم و بهش بدم یشد همه  یکه باعث م یآهنگ اروم و کامال احساس هی

 

 (یاحقیآهنگ آغوش از محسن )

 لشوره هاموکن در آغوشت منو ، د جا

 کن از نامحرما ، درد و دالمو پنهون

 

 نشونه یکن از اون را ه دور و ب دامیپ
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 ، رو گونه هامو یکن بادستات اشکا پاک

 ، صدامووووووووووو یشنویکه م بگو

 

 ..کرد یاون نگام نم ینگاه کردم ول نهیچشمامو باز کردم..از همونجا به ا یال

 ..شده بود رهیخبود تو هم و به جاده  دهیوکش اخماش

 

 تو باشه یفقط اغوش من جا خوامیم

 ، خاطرهامو نیبهتر یکه ساخت ییجا

 

 یبه من هر جا که باش یگفت ادی یم ادتی

 هوا مو یدلتنگ شم و ، دار یزارینم

 .. هواموووووووو یکه چقدر ، داشت آخ

 

 ..رو پر کرده بود نیکوت ماشمملو از س ینرم و اروم آهنگ بود که فضا یزد..فقط صدا ینم یحرف چیکس ه چیه

 ینگاه پر محبتش بودم نه..از جانب اون سکوت نم کیجمله همراه با  هیکه هالکه  یداشتم اما از جانب کس ازین هیسکوت از جانب بق نیا به

 ..خواستم

 

 

 برهیشبا خوابت م یک یمن با صدا بعد

 برهی، شبو از روزگارت م یمن آروم ک بعد

 

 کنهیم یباز وونهیت ، دمثل من با خنده ها یک

 کنهیم ی، تو رو راض یکه بهونه دار یوقت

 

 ..کرد یتو قلبم نفوذ م یشده بود که هنوزم مثل سابق به راحت یینگام کرد..چشمام محو چشما دیآهنگ که رس ینجایا به

 ..زد یباهام حرف م نگاهش
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 ..رو بهم بفهمونه یزیقسمت از اهنگ قصد داشت چ نیکه با ا انگار

 

 بیبا رق یخندیم یکه تو ، دار یدل خوشه وقت یک

 بی، منه ، مونده غر نیجز ، هم کنهیم یبا تحمل زندگ یک

 

 ..دلم تکرار کردم تو

 بیبا رق یخندیم یکه تو ، دار یدل خوشه وقت یک)

 ..(بی، منه ، مونده غر نیجز ، هم کنهیم یبا تحمل زندگ یک

بود اما  گانهیبا من ب زشیداشت..از اول همه چ یحس و تو خودش نگه م نیا دیم بود نبادونست..اگه آرتا یخودش م بیفرهاد و رق هنوزم

 ..نشد نطوریا

 ..تونه یباشه اما نم بهیخواد غر یم

 ..تونه یحرفش و به اثبات برسونه اما بازم نم یمحل یخواد با ب یم

 ..اعتراف کنه نکهیقانعم کنه..بدون ا نکهی..بدون ایلیلد چیخواد منو پس بزنه اما بدون ه ی..با تموم قدرت منمیب یتالشش وم دارم

 ..نه

 ..برام روشن بشه زیهمه چ دی..بانمیش یعقب نم نایکدوم از ا چیبدون ه من

 ..ماجرا برداره قتیتونه پرده از حق یکس نم چیدونم جز خودش ه یم و

 ..نداشتم..فقط خودش برام مهم بود هیبه بق یکار نیهم یبرا

 ..!ه؟یمنطقش چ یسرد و ب یرفتارا لیافتاده و دل یقط از زبون خودش بشنوم چه اتفاقفقط و ف نکهیا

 

 ..مانتوم درش اوردم و به صفحه ش نگاه کردم..فرهاد بود بیبلند شد..از تو ج میزنگ اس ام اس گوش یصدا

 ..کرد یبهش انداختم اما اون خونسرد نشسته بود و به جاده نگاه م ینگاه مین

 

 ..کردم و باز امشیپ

 «!!..اخرش و به من بود ی کهی..فکر کنم ت؟یکه گذاشت گوش کرد یدقت به آهنگ با»

 

 ..اخرش لبخند زدم یبا خوندن جمله  ناخواسته
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 نیذرب ریز قایخوندم معلومه االن دق یو م امشیدستش بود و منم که داشتم پ لشینداشتم آرتام حواسش به ما هست..فرهاد که موبا شک

 ..فرهاد بود یاز نقشه  یباز جزئ نمیما او حت مینگاهش

 

 ..نوشتم براش

 ..«تو حساسه ی..هنوزم روقایدق »

 ..فرهاد بلند شد یگوش امکیزنگ پ یصدا دینکش هیثان 2کردم و به  ارسال

 میمستق نکهیال ابه ح یوا گهیکردم د یرو خودم حس م مینجوریو هم تشینگاه کنم..نگاهه پر از خشم و عصبان نهیجرات نداشتم تو ا گهید

 ..نگاش کنم

 

 ..و داد اممیجواب پ فرهاد

 یو از پنجره  رهیو بگ میاالنه که گوش گمیهمه ش دارم به خودم م یکن یتو رو؟!..باور م ای ارهیاالن به نظرت دوست داره اول دخل من و ب »

 «!!..مدون یخودمم نم دمیم امیدارم بهت پ ییبازم با چه رو ی!..ولرون؟یپرت کنه ب نیماش

 

 .. هم چشماش و بسته بود یب یب لش،یموبا یبود و نگاهه فرهاد به صفحه  میمن به گوش نگاهه

و من که از همون اول دستم  ستادیاز حرکت ا یگوشخراش یبا صدا نیدفعه ماش هیکرد که  یتندتند حرکت م میگوش یرو دکمه ها انگشتام

.. دستش و  دیبدجور از خواب پر چارهیب یب یقرار بدم، ب یخودم و صندل نیستم وستون بآرتام بود تونستم تعادلم وحفظ کنم و د یبه صندل

 ..کرد یگذاشت رو قلبش و وحشت زده اطرافش و نگاه م

 دمیجلو نگاه کردم د یبا ترس به صندل ینفر بود که وقت هی)آخ( گفتن  یترمز به گوشم خورد صدا دنیکه با شن ییتنها صدا نیب نیدر ا و

 ..کرد یناله م زیجلو برخورد کرده و دستش و به سرش گرفته بود و ر ی شهیسرش با شفرهاد 

 ..ارتام نگاه کردم ..چون کمربند بسته بود از جاش تکونم نخورده بود به

 ..شدم ادهیپ نیبه خودم اومدم و تند از ماش یب یصلوات ب یصدا با

 ..و باز کردم نیسمت فرهاد و در ماش رفتم

 ..بود شیشونیصورتش نگاه کردم..چشماش و بسته بود و دستش رو پتو  ینگران با

 ..شده؟..دستت و بردار یچ نمیفرهاد حالت خوبه؟..بب -

 

 ..بود دهیضرب د یبرداشتم..زخم نشده اما حساب شیشونیداشت خودم دستش و گرفتم و از رو پ یو بر نم دستش

 ..تو هم و به آرتام نگاه کردم دمیکش اخمامو

 ..!چه طرزشه؟ نیپشت فرمون؟!..ا دینیش یچرا م دیکن یدرست رانندگ دیستیبلد ن یترم وقتمح یآقا -
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 ..دفعه سرش و چرخوند سمت من و زل زد تو چشمام هیداشت آروم باشه..نگاهش به رو به رو بود که  یهم فشار داد ..انگار سع یرو لباشو

گناه در خطر بود که اگه به موقع ترمز  یب وونیح هی..جون یبا من حرف بزن نطوریا یحق ندار یدیرو ند یزیخودت چ یبا چشما یوقت --

 ........نکرده بودم االن

 ..از جون ادما براتون با ارزش تره؟ وونایوسط حرفش و با حرص گفتم: جون ح دمیپر

 ..!تکرار کرد: آدما؟ یزد..با لحن خاص پوزخند

 .. به فرهاد انداخت ینگاه مین

 ..و روشن کرد نیاشزد به جاده و م زل

 ..میمعطل شد یکاف یبه اندازه --

 

 ....شهیدنده..مثل هم هیو مغرور و  قُد

 ..میبر نیاروم رو کرد بهم و گفت: من خوبم دالرام شلوغش نکن بش فرهاد

 ..نگاش کردم ینگران با

 ..کنه؟ ی..سرت درد نم؟یخوب یمطمئن -

 

 ..دیخند

 ..نیراحت..برو بش التیاره خوبم خ --

 ..ارمیقرص سر درد دارم..بذار برات ب فمی.. تو ک؟یخوا یقرص نم -

 ..گرفت نیاست یبرم که دستم و از رو خواستم

 ..زمیخوبم عز --

 ..بودم ستادهیچون کنار در ا دمید یآرتام و نم نباری..ادیو تو چشمام د تعجب

که باهاش  یاونم در مقابل کار اره،یده کرده تا حرص آرتام و در باستفا زمیاز قصد از لفظ عز دمیکه روش به من بود بهم چشمک زد..فهم فرهاد

 ..کرد

 

 .... هنوز درو کامل نبسته بودم که پاشو گذاشت رو گازنیتو ماش نشستم

 نمونده بود سکته یزیاروم تر برو..به خدا چ زتیحرکت کرد رو کرد به آرتام وبا ناله و التماس گفت: پسرم تو رو به عز نیتا ماش یب یب

 ..مادر..حواست و جمع کن ی..خدا رو شکر کمربند بسته بودمینکرده تصادف کرد ییتکون خورد گفتم خدا یاونجور نیماش یکنم..وقت
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 ..احترام نذاره نیبه قوان دهیهم نه گذاشت و نه برداشت رو کرد به فرهاد و گفت: از دکتر مملکت بع آرتام

 ..کردم یبستم..اما ظاهرا اشتباه فکر م یشما خبر داشتم حتما کمربند م یانندگبا اخم نگاش کرد و گفت: اگه از طرز ر فرهاد

 

 ..ارتام دور فرمون محکم شد یچطور انگشتا دمید

باشه تهشم  تونیو اس ام اس باز یتموم حواستون به گوش ی..وقتستیمن ن یکرد گفت:اشکال از رانندگ یبه من نگاه م نهیکه از تو ا ینیه

 ......نیهم شهیم

 ..دکتر یاقا ستین ریبا منظور رو به فرهاد ادامه داد: خود کرده را تدب و

 

 ..شد یراه تو سکوت ط ی هیبق

نگه  ریام نیدر قبرستون کنار ماش یو جلو نشیروستا ارتام ماش میدیرس یما نشد..وقت ریمتوجه تاخ نیاز ما جلوتر بود واسه هم ریام نیماش

 ..داشت

 

 ..؟یدیرس ری: پس چرا ددیپرس یاومد جلو و رو به آرتام با نگران یپرهمراه  ریکه ام میشد ادهیپ

 ..گمیآرتام کوتاه جواب داد: بعد م و

 

 ..!ه؟یچ هیگوشم گفت: قض ریاومد کنارم و ز یپر

 ..کردم فیو به طور خالصه واسه ش تعر زیقبرستون همه چ یتو تا

 ..فرهاد با آرتام دعواش نشد؟ _یپر

 ..ستیاهل دعوا ن چارهینه بابا اون ب -

 ........ ارتام تا دلت بخواد یچشم به آرتام اشاره کرد و با لبخند گفت: ول با

 ..کردم نگاش

 ..؟یدون یتو از کجا م -

 ..شونه ش و انداخت باال الیخ یب

 ..دمیشن ریاز ام --

 

 ..برداشتم کیسنگ کوچ هی.. خم شدم و از کنار قبر  میستادیقبر عمومحمد ا کنار
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 ..لب فاتحه خوندن ریبا سنگ چندتا ضربه به سنگ قبر زدم..شروع کردم ز و نشستم

 ..لب فاتحه خوند ریسرم حس کردم..آرتام کنارم نشست و سر انگشت اشاره ش و چند بار به سنگ قبر زد و ز ینفر و باال هی ی هیسا

 ..نهیغم تو دلت بش ییایشد دن یداگاه باعث مکرد..قبرستون مسکوت و گرفته ناخ یم هیبود تو صورتش و گر دهیچادرش و کش یب یب

 ..گونه هام نشست ی تمام رو ِیهم فشار دادم..چند قطره اشک با لجباز یو رو چشمام

 ..رو سنگ قبر ختیقمقمه آب ر هی ریدر اوردم..ام فمیگالب و از تو ک ی شهیو باز کردم..ش چشمام

مردونه نشست رو  یکه دست دمیکش یشده بود و داشتم رو سنگ دست م یخال شهیش از یمیبعد از اون با گالب اروم اروم سنگ و شستم..ن و

 ..دستم

 یاون بود و اون با گالب سنگ قبر و م یگالب و ازم گرفت..نگاهه من رو ی شهینگام کنه ش نکهیسرعت برق نگاش کردم..آرتام بدون ا به

 ..شست

 ..!گالب و از دستم گرفت؟ ی شهیا شنداشت..چر یکرد؟!..اون که با عمومحمد نسبت نکارویا چرا

 

 ..دمیکه دست گرم آرشام لمسش کرده بود دست کش یی..ناخداگاه به پشت دستم درست همونجاستادمیا

 ....!!آرشام گفتم

 ..ارمیهم اسمش و به زبون ب تیو تو واقع رمیخودم وبگ ینتونم جلو نکهیاونو آرشام خطاب کنم..ا دمیترس یتو دلمم م یحت

 ..از کارام دست خودم نبود یبعض ی..ولارمیم اون و به خودش بخواست یم

 

 ..!تو صورتم نگاه کرد وگفت: قبر همسرتون کجاست؟ ی..جدستادیاز جاش بلند شد و کنار من ا آرتام

 ....با تعجب نگاش کردمستادیلحظه قلبم از حرکت ا هی یبرا

 ..رو خودمون حس کردم کرد و یکه داشت اشکاش و پاک م یب یفرهاد و ب ی رهیخ نگاهه

 ..!بهش بگم؟ یچ ایخدا

 

 ..بلند شد و چادرش و تکون داد نیاز رو زم انیگو یاعلینگاه کردم..اروم  یب یبه ب مستاصل

 ..!چکار پسرم؟ یبدون یخوا یم _ یب یب

 ..!؟یب یخوام ب یم یجوابش و داد: به نظر شما واسه چ یو با همون لحن قبل یب یرو کرد به ب آرتام

 ..خوام واسه ش فاتحه بخونم یمن زل زد و ادامه داد: م یتو چشما و

 خوام واسه ش فاتحه بخونم..( یسردم و تو هم گره زدم ..صداش بارها تو سرم تکرار شد )م یدستا
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 ..دمیتر از قبل شن یجد یو از روش برداشتم اما صداش و کامال واضح و حت نگام

 

 .........!..چرا بهد؟یپس چرا ساکت --

 ........دونه قبـ یگفت: دالرام نم یب یدفعه ب هی

 ..ادامه بده ساکت شد دیباشه نبا دهیانگار که فهم و

 ..انداخت یب یشک به من و ب یاز رو ینگاه آرتام

 

 ..!قبرهمسرتون کجاست؟ دیدون یشما نم یعنیمن گفت:  روبه

 ..ز سر خشم مشت کردم و فشار دادمزد نگاش کردم..دستام و ا یکه تو چشمام موج م یو حرص خاص یتند با

 ..!ه؟ینگاهه پر تمسخر واسه چ نیخواستم بزنم تو صورتش و بگم ا یم

 

واسه  یلعنت یاشکا نی..اای..لعنتدمیرو اشکام نداشتم..محکم به صورتم دست کش یافتادم سمت در قبرستون..فرهاد پشت سرم اومد..کنترل راه

که رو به روم  ییگرفتم؟..چرا جوابشو ندادم؟..چرا تو صورتش داد نزدم که شوهر من زنده ست و تو یکنن؟..چرا الل مون یم فمی..چرا ضعه؟یچ

 ..؟یستادیا

 ..خواد غرورم و خرد کنه؟ یم چرا

 ..!چـــرا؟

 

 ......و درد ییوفا یهمه ب نی..قدمام اروم نبود..تند..پر از حرص..پر از خشم..از اایبود برم سمت در نیا قصدم

 ..اروم تر یدل _فرهاد

 ..سادیو اروم کردم..نفس زنون کنارم وا قدمام

 ..تفاوت باش یکنم ازت نسبت به حرفاش ب یخواهش م --

که اون خود  دمیرس نیقیصداش..به  ینگاهش ..چهره و حت یرفتارش..از رو یکنه؟..از رو یم یچرا داره باهام باز یتونم..اون لعنت ینم -

 .......فکر کردم لشیم به دالآرشام ِ ..هر وقت خواستم شک کن

..به ستیحقم ن نیمجازات بشم؟..ا نطوریا دیبود فرهاد؟..فقط چون هنوزم عاشقشم با یصورت فرهاد نگاه کردم و گفتم: مگه گناهه من چ تو

 ..ستین نیخدا حقم ا

 ..کنن یاروم باش اشکات و پاک کن مردم دارن نگات م --

 ..گرفتم که جلوم گرفته بود و از دستش یدستمال
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 ..یصبر کن دیاما بازم با یدونم خسته شد یم--

 ..!؟یتا ک -

 ..دونم ینم--

 ..ترسم درجا بزنم و نتونم ادامه بدم ی..مدمیبر گهید -

 ..یتون یم یعاشقش یتا وقت --

 

 ..م باهاش حرف زدم هیهرو من از م نجایا میکه با آرشام اومد یگذشته افتادم..همون روز ادی دنشی..با ددمیو د ایهمون فاصله در از

 ..کنارش بودم..دستم تو دستش بود یزد..وقت یم یقشنگ یحرفا چه

 ..اغوش گرمش و

 ..؟یخوا یم یبگو چ قایدالرام دق --)

 ییها یزندگ نیبه دست اورد..چون شاهد چن شهیرو با پول نم یحساب کرد..چون مطمئنم خوشبخت اتیکه نشه روش به عنوان ماد یزیچ -

مستحکم رو  یزندگ هی شهیم« عشق » و از همه مهمتر....با  یکنم....با محبت..گذشت..وفادار نیپول رو تضم میخوام واسه خوشبخت یبودم..نم

 ..نهیکرد..مهر من هم نیتضم

 

 ؟یخوا یم یکردم چ اهشیخودم س یکه خودم با دستا یزندگ نی!..تو..دالرام تو از من..از ا؟یهست یبه من نگاه کن..تو ک --

 .......مهرمو -

 !کدوم مهر؟ --

من  یقیحق ی هیخودت به زبون اوردم..مهر یکه االن..جلو یکه نگاهمون تو هم گره خورده بود نجواکنان گفتم: همون مهر یدر حال و

که  هیمن همون ی هیببره..مهر نیاز ب مونیو درخشش رو تو زندگ یقلم نتونه معن یاهیکه س یا هیکه با دل بسته بشه..مهر یا هی..مهرنهیهم

 ..شهیهم یبرا ونم..اکباریگفتم..

 ..بود شیپهن و عضالن یها نهیس یرو سرم

 یبود یافتنیبرام خاص و دست ن نکهی..به ایخوا یم یدونم ازم چ یمنه..م شیت پ هیشکل ممکن زمزمه کرد: مهر نیباتریگوشم به ز ریز

زمزمه کردنش  یبخوام بگم..حت نکهیاسمت ِ شک نداشته باش..سخته..ا یاروماز نظر من ذاتت به  نکهیشک نکن چون باورت دارم..به ا یوهست

 ..نمیب ینم خودمرو هم در توان 

 (..یتو ارومم کن نکهیدارم که اروم بشم..ا اجیاحت دیشا

 

 ..به خودم اومدم فیلرزش خف هیبا  نیماش یصدا دنیکردم..از شن یصدا هق هق م یب
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 ..چشمام بود ی..هنوز جلومیدید یخودم و تو اون زمان م انگار

 ..بود..برگشتم و پشت سرم و نگاه کردم ستادهیدستمال اشکام و پاک کردم..فرهاد ساکت و اروم کنارم ا با

 

 .. رونیاوردن ب یم نیو آرتام داشتن لوازم و از ماش ریام

 ..آرتام و ریازم فاصله گرفت و رفت کمک ام نطرفیا ادیداره م یپر دیاومد طرفم..فرهاد که د یپر

 

 ..!؟یدالرام خوب--

 ..شدم رهیخ ایو تکون دادم و به در سرم

 ..نداشت ی..باور کن آرتام منظور؟یرفت یدفعه گذاشت هیچرا  --

 ..تو هم دمیو کش اخمام

 ..یحرفشم نزن پر گهید -

 

 ..چهیبه پر و پام بپ یمواقع که سگ بشم دوست ندارم کس نجوریدونست ا یشد..خوب م ساکت

 ..زد یبه حال خرابم دامن م نیمشکوک بودم و ا شتریاز همه ب خودش به

***************************** 

 ..زغال ِداغ در حال کباب شدن بودند و یها رو یکه ماه یو منقل ایتا چادر با فاصله از در 2شده بود.. کیتار هوا

شمال کامال با تهران فرق  یخب هوا ی..هوا سرد نبود ..ولداد یرو بهم م یحس خوب شیترق و ترق سوختنشون تو ات یکه صدا ییزمایه

 ..داشت

شن  یدستامون و به عقب رو شیدور ات یهم توچادر نشسته بودن..من و پر یب یجون و ب یلیزد و ل یحرف م لشیخانم داشت با موبا مهناز

 ..و نگامون به اسمون بود میداده بود هیوماسه ها تک

 ..یجدا از ارتام بود..کامال خوش اخالق و امروز ریکردن..اخالق ام یها رو کباب م یده داشتن ماهو خن یو فرهاد با شوخ ریام و

 

 ..کرد یدونم داشت چکار م یبود و نم نیتوماش آرتام

 ..نجایا انیو خاله ت دارن م تایگفت: ب ریخانم که مکالمه ش تموم شد با لبخند رو به ام مهناز

 ..ردبا لبخند به مادرش نگاه ک ریام

 ..خورد؟ تایکباب به دماغ ب یاِ چه خوب..باز بو --
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 ..دیخانم خند مهناز

راه  شتریب قهیدق 20 نجایتا ا الشونیاز و نیکنن..با ماش یم یخواهرزاده م ِ ..با خواهرم شمال زندگ تایگفت: ب دیکنجکاو ما رو که د نگاهه

 ..نجایا انیاونجا که من گفتم اونا ب میشمال گفت بر میاومد دیفهم ی..زنگ زده بودم حالشون و بپرسم که وقتستین

 

گفت  تایب ی..اون شب مهنازجون خواست نگهشون داره ولهیطونی..دختر مهربون و شدمشیبار تو جشن عقدم د هیگوشم گفت: من  ریز یپر

 ..برگردن دیکار داره با یکل

 

 ..دادم یگوش م یپر یبه حرفا الیخ یب

 ..و اومد سمت ما ینیس هیو گذاشت تو کباب شده ر یها یماه فرهاد

 ..میشه..از جامون بلند شد دهینگاه ها به اون سمت کش یاز پشت ِچادرا باعث شد همه  نیترمز ماش یصدا

و با شور و  دیباشه با لبخند به طرفمون دو تایب دیزدم با یبود و حدس م یهم سن و سال من و پر بایکه تقر یخودشون بودن..دخترجوون انگار

 ..دیخاله ش و بغل کرد و بوس یحرارت خاص

 

 ..شده بود زهیر هیقربونتون برم دلم واسه تون  یسالم خاله جون..اله --

 ..کرد یو باهاش احوال پرس دیخانمم صورتش و بوس مهناز

 ..یکن یم غیدر رتیپ یزنگم از خاله  هیدختر  یوفا شد یب دایجد _خانم  مهناز

 ..ره؟یخوشگل من پ ی گفته خاله یک دیدار اریاخت--

 

 ..گرم شد کیاومد طرفمون و بازار سالم و عل تای..ب دیخانم با لبخند صورت خواهرش و بوس مهناز

و  کیکوچ یبود..لبا کیکوچ یکه خداداد یو خوش فرم یقلم ینیبلند و فر..ب یو درشت..مژه ها یقهوه ا یشدم..چشما قیصورتش دق تو

 ..بود..وصد البته شاد و سرحال یلگفت دختر خوشگ شهی..واقعا میگوشت

 ..با دست بهم اشاره کرد و گفت: دالرام خواهرم یپر دیلبخند به همه مون دست داد..به من که رس با

 ..!؟ینگاه کرد: مگه خواهر داشت یبا تعجب به پر تایب

 

 ..دیخند یپر

 ..تره کیاز خواهر بهم نزد یدالرام دوستمه ول --

 ..نطوری..که اکالاااایداخت باال و با لبخند گفت: بارابروش و ان طنتیبا ش تایب
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 ..میکرد یمادرش هم سالم و احوال پرس با

 ..طرفمون ادیکه داره م دمیموقع آرتام و د همون

 ..آرتام بهمون برسه اون رفت سمتش نکهیآرتام لبخندش پررنگ تر شد و قبل از ا دنیبا د تایب

 ..جوابش و داد ییم با خوشرو..آرتام هدیدست داد و حالش و پرس باهاش

 ....حالتاش دستم بود یلبخند نزد اما همه  درسته

*********************** 

 ..نداشتم یکه دل و دماغ درست وحساب فیح یبود..ول یگذاشتم دهنم..مزه ش عال یاز گوشت ماه کهیت هی

 ..ستت دارهخورد گفت: فک کنم مادرشوهرت دو یکه با اشتها غذاش و م تایرو به ب ریام

 ..!با خنده گفت: کو مادرشوهر؟ تایب

 یم یوقت شهیهم قایخود تو دق شیکیمادرزنش دوستش داره.. یعنی دیتا سر غذا رس گنیکنه که م یکه واسه مردا صدق نم شهیهم _ریام

 ..یشکمو بود تمیمامان حاضره..از همون بچگ یکه غذا یرس

 ..شکمو نبود؟ شهیکه خاله داره م یمگه با دست پخت محشر _تایب

 ..؟یدار یخانم با محبت نگاش کرد و گفت: نوش جونت دخترم..من که دختر ندارم تو با اوالدم چه فرق مهناز

 

 ..میگفت: ما مخلص خاله خانم گلمونم هست یش و با لحن بامزه ا نهیدستش و گذاشت رو س تایب

 ..بودم طونیشاد و ش نطوریهنوز با ارشام اشنا نشده بودم..اون موقع همندازه که  یم یزمان ادیبود..اخالق و رفتارش منو  یبانمک دختر

 .....آرشام..اما حاال یاومد حت یاز پس زبونم بر نم یچکیه

 

 ..بودن و ازم فاصله داشتن شیاون طرف ات هیو آرتام متوجه شدن..بق یدادم که فقط پر رونیم ب نهیو اه مانند از س نفسم

 ..!؟یکش یچرا آه ماروم کنار گوشم گفت:  یپر

 ..!هوم؟-

 ..!ه؟یواسه چ دنتیآه کش گمیم--

 ....شامت و بخوریچیه -

 ..؟یخوب یدالرام مطمئن --

 ..؟یازم نپرس نویا یبار ه هی قهیدق 5هر  شهیجان..خواهر گلم ..من خوبم م یپر -

 ..بد ِ نگرانتم؟ --
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 ..نگفتم بد ِ گفتم شامت و بخور -

 ..کنه ریتو بخ یمرغزیخدا امشب و با اخالق چ --

 .. کنم یسرم دارم شام کوفت م ریخ -

 

 .. دیخند

 ..کوفت کن د،یخب ببخش یلیخ --

 ..دمیو خند رمیخودم وبگ یجلو نتونستم

 ..کردم یم یتو بشقابم باز یتوجه به همه شون با ماه یرو ما بود و من ب هینگاهه بق ینیسنگ

 

************************************* 

رو تو  زمایزدن..آرتام با چوب ه یو فرهادم کنار هم نشسته بودن و حرف م ری.. اممیهم بود شیپ ی..من و پر مینشسته بود شیدور آت همه

 ..کرد یداد و شعله ورشون م یتکون م شیات

 ..که اسمش بهناز بود تو چادر نشسته بودن تایو مهناز جون و مادر ب یب یب

 ..ود شال و از سرم بکنه و با خودش ببرهاومد..کم مونده ب یم یدیشد باد

 ..شد دهینفرمون به سمت اسمون کش 6رعد و برق و بعدشم نم نم بارون نگاهه هر  یصدا با

 

 ..بهم ختهیهوا بدجور ر _ فرهاد

 ..بشه دتریممکنه بارون شد میافتی..کم کم راه بنهیشمال هم یهوا _ ریام

 ..آرتام و بشنوم یاومدم که صدا دیام نیهمه ش به ا میدیگفت: من و مامان تازه رس جانیود از هکه پر ب ینسبتا بلند یبا صدا تایدفعه ب هی

 ..موند خکوبیاز همه نگاهه متعجب من بود که رو آرتام م شتریساکت شدن..و ب همه

 ..یستیونه ول کنش ندهن واسه ت اواز نخ هیما  یاخو نیدونم تا ا یم ارمیو ب تاریو از جاش بلند شد: من برم گ دیخند ریام

 

 ..شمونیو برداشت و برگشت پ تاریگ فیو از صندوق عقب ک نشیرفت سمت ماش ریدستاش و زد بهم..ام یبا شوق خاص تایب

 ..بسم اهلل یو گذاشت کنار آرتام و گفت: اخو تاریگ

 ..کردم یجز من..که هنوزم مات و مبهوت داشتم آرتام و نگاه م دنیخند ریام یبه جمله  همه

 .....دمیبخواد بخونه..شا نکهیبزنه..چه برسه به ا تاریامکان نداره..آرشام بلد نبود گ نیآرتام..نه..ا گهم
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 ..کرد یم مشیدستاش گرفته بود و تنظ یو تو تاریکردم که چطور ماهرانه گ یو منگ داشتم نگاش م جیگ

 ..و رو به جمع نگاه کرد دیلغز تاریگ یها میس یرو انگشتاش

 ....عاشق اونمیشگیگفت: همون هم با ذوق تایب

 

 ..دوختم تاینگام و به ب دیترد با

 ..!ده؟یقبال صداش و شن یعنی

 ..رو قبول کرد تایارتام نگاه کردم که بدون چون و چرا درخواست ب به

 ..شد یجور هیدلم  تو

 ..حس بد هی

 ..حسادت دمیشا

 ..یبود ول یدونم چ ینم

 ..ومدیخوشم ن چیه

 

 .. دیکش یم تاریگ یها میس یامال ماهرانه انگشتاش و روبا تسلط، ک آرتام

 ..!تونم باور کنم؟ یچرا نم ایخدا

 

 (یاحقیاحساس از محسن  یآهنگ کعبه )

 احساس مثه بارون منم نم نم یزییپا شب

 کم کم شمیتو خودم انگار دارم عاشق م زمیر یم

 

 کنم هر دم یسردم تو رو حس م کمیگرمم  کمی

 …عاشق شدم من هم نیدید یتکرار یروزا یآها

 

 ..زل زد تایبود که همزمان با خوندن ترانه سرش و بلند کرد و به ب نییپا سرش

 ..کردم یرو تو بدنم حس نم یروح چی.........اصال انگار اون لحظه هایو زنده شدم..خدا مردم
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 ستیو بس ن یحد کاف نیزوده تو دوست داشتن هم نگو

 ستیمشخص ن یزیدونم تا ته قصه هنوز چ یم

 

 ..و با هر تپش تموم احساسم و برمال کنه رونیم و هرآن بشکافه و بزنه ب نهیس یقفسه  دمیترس یزد که م یم نهیتو س یجور قلبم

 ..اراده اشک تو چشمام حلقه بست یب

 ..دستام عرق کرده بود..محکم تو هم فشارشون دادم کف

 

 چرا تو قلبت آشوبه شونهیچهره ت پر چرا

 من چقد خوبه یگه زوده براتو ا یبرا

 

 که دل به تو بستم نیآخر قصه هم ستین مهم

 عاشقت هستم ایدن هیبا تو احساسو  شناختم

 

 

قطره اشک  هیمتوجه اون  یانداختم تا کس ریسرم و ز عیقطره اشک نشست رو صورتم که سر هی..رهیم نگ هیوقت گر هیتا  دمیلبمو گز ی گوشه

 ..نشه

 ..شیآرتام زل زده بود به ات نباریا یکرد ول یبه آرتام نگاه م یخاص یبا عالقه  تایب

 ..دمید یسردم نم یجز دستا یزیو چ نییهم که سرم و انداخته بودم پا حاال

 ..به حرارت داشتن تا گرم بشن ازیکه ن ییدستا

 ..تونست منو اروم کنه یجز حرارت نگاهه آرشام نم یحرارت چیه اما

 

 

 رمیاز عشقمون س یبگ یاگه تو حت ستین مهم

 رمیگ یاحساس و تو رو از خالق عشق پس م یکعبه  رمیم

 

 که دل به تو بستم نیآخر قصه هم ستین مهم
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 عاشقت هستم ایدن هیبا تو احساسو  شناختم

 

 ..تابش بود یو نگاش نکنم..دلم ب ارمینتونستم طاقت ب دیآهنگ که رس ینجایا به

 ..رمیکنم..نتونستم نگام و ازش بگ ینتونستم کار گهیهم گره خورد..دکه چشمم بهش افتاد نگاهمون تو  نیهم یول

 ..اشییوفا ی..با تموم بدمید یفقط اونو م حاال

 .....اما

 ..خواد یقلب هنوزم اونو م نیا

 ..کنم یو فقط من دارم حس م نیا دیلرزه..شا یکردم صداش داره م یخوند..حس م یشده بود تو چشمام و م رهیخ

 ..دیدرخش یبارون هرآن امکان داشت خاموش بشه چطور م ریکه ز یشیکه چشماش مقابل نور ات دمید یم وجود یهمه  با

 

 

 رمیاز عشقمون س یبگ یاگه تو حت ستین مهم

 رمیگ یاحساس و تو رو از خالق عشق پس م یکعبه  رمیم

 

 

 ..وندو خ دیکش تاریگ یها میس یبلند کرد رو به اسمون ..و انگشتاش و محکم تر رو سرشو

 رمیگ یرو از خالق عشق پس م تو

 

 ..شد..همه واسه ش دست زدن جز من یم نییش با شتاب باال و پا نهیس ی..قفسه ستادیاز حرکت ا دستش

از ما درست سمت  ادیز یکه با فاصله  یسمت صخره ا دمیبزنم دو یحرف اینگاه کنم و  یبه کس نکهیاز جام بلند شدم و بدون ا ناخداگاه

 ..شدم ی..داشتم خفه مدمیدو یاما فقط م دمیرو شن یپر یود..صداراستمون ب

 

 ..تند شده بود بارون

 ..کنم و داد بزنم..تا خدا رو صدا کنم..از ته دل ضجه بزنم هیکنم..تا گر یتا خودم و خال نجای..اومده بودم اهیگر ریو زدم ز ستادمیصخره ا پشت

 ..ز خودش صدام و نشنوهج یکه پر از درد بود..پر از غم..تا کس یدل از
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 ..تار از اشک ی..برگشتم و از پشت صخره اونطرف و نگاه کردم..با هق هق و نگاهدمیماسه ها شن یرو، رو ییقدم ها یصدا

 ..میزد برگرد یکه صدامون م دمیشن رویبلند ام ادیفر یاومد..صدا یسمت م نیبود که به ا آرتام

 ..دمینبود دو یاهیجز س یچیالف که هشدم به طرف مخ وونهیآرتام د دنیمحض د به

 .... خواستم یباشه..نم کمیخواستم نزد ینم

 ..خواستم ازش دور بمونم یم میقلب ی..برخالف خواسته رمیخواستم ازش فاصله بگ یم

 ..سمیکرد وا یو صدام م دیدو یو پشت سرم و نگاه کردم..داشت م برگشتم

 ....بــــروتنمیخوام بب ی..برگرد..نمیلعنت ایزدم : ن داد

 .......نیافتادم زم یفیخف غیکرد و..با ج ریچاله گ هیو پام تو  نمیبود نتونستم جلوم و بب کیچون تار یول برگشتم

 ..دیچیمثل صاعقه تو کل تنم پ درد

 ..کرد یعالوه بر روح،جسمم درد م نباریکردم..ا یم هیگر

 ..به آسمون بلند شد ادمیاز درد فرکنارم زانو زد..دستاش و هراسون دورم حصار کرد که  آرتام

 ..دیصورتش لغز یرو دید یصورتش و محوتر از قبل م ریبارون تصو ریکه ز سمی..نگاه خدمیچیپ یپهلو افتاده بودم و به خودم م رو

 ..دیکش قیزد..چند بار پشت سر هم نفس عم ینفس نفس م بدجور

 ..صدا زد دهیبر دهیو بر اسمم

 

 ..بلند شد شیگوش یکه صدا رهیت بازوم و بگو برگردوندم..خواس صورتم

 ..دیچیتو گوشم پ دهیصداش خش دار و بر یول دمید یصورتش و نم گهیپشت سرهم سرفه کرد..د چندبار

 نمیماش..الیرو با خودت برگردون و هی..من ارومم فقط مامان و بق؟یفهم یبرو چرا نم گمیبرو......داد زد: بِت م ریتونم ام ی.. نم دیشما برگرد --

 .......و

 ........فقط هق هقش تو گلوم مونده بود نگاش کردم هیسرفه افتاد..با همون حالم که حاال از گر به

 ....و بذار پشت صخره نیگفت:ماش یتر از قبل تو گوش اروم

 ..وبا ناله افتادم از درد نتونستم یشم ول زیمخی..نگام کرد..نفساش اروم تر شده بود..خواستم تو جام ن نییو اورد پا شیگوش

 ..شونه هام ریو گذاشت ز دستاش

 ..کنم اروم پاشو یکمکت م --

 ..بلندم کنه نیداشت اروم از رو زم یداد..لبام و با درد گاز گرفتم..نگام تو صورتش بود و نگاهه اون به من که سع یتکونم م داشت

 ..الل شدم کشمینزد نکهیا از
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 ..کردم یبا هر تپش از قلبم احساس مو  جانیکنه ه یداره بغلم م نکهیا از

 

 ..کنده شدم نیحرکت از زم کیش و دور کمرم حلقه کرد..و با  گهیدستش و دور پاهام ودست د هی

 ..بارون ریز سشی..محوش بودم..محو صورت خ زمینبود که بر یاشک گهید

 ..شیشونیبود رو پ ختهیر سیخ شیخوش حالت و مشک یموها

 ..ادد یهم فشار م یو رو لباش

 ..بود ادیز یلیبارون خ شدت

 ....چند قطره از بارون خورد تو چشماش نهیتونست جلوش و بب یخورد..راحت نم یتو صورتمون م میمستق بارون

 .. سوخت یکرد و از همون سمت تو بغلش بودم..کف دستام م یدست راستم درد م ارنج

 .. داشت یقدم از قدم بر نم گهی..دستادی..از حرکت امدیچپم و اوردم باال و سر انگشتام و اروم به چشماش کش دست

 ..بود یرارادیکنم..تموم کارام غ یدونستم دارم چکار م ینم خودمم

 ..نهیپشت پلکاش و با سر انگشتام گرفتم تا راحت تر بتونه بب یسیو اروم چشماش و نوازش کردم..خ نرم

 ..انداخت سمیخ یوجذابش و تو چشما ین..چشماش و باز کرد..نگاه خواستنییدستم و اوردم پا اروم

 .. اوردم باال و دور گردنش حلقه کردم یدو دستم و به بدبخت هر

 .. لحظه لرزوند..دستش دور کمرم محکم تر شد هیآسمون تنم و واسه  غرش

 ..شد یتو وجودش خالصه م امیدن یکردم که همه  یحس م ینداشتم..چون خودم و تو اغوش کس یچیترس از ه گهید و

 ..ش نهیو سرم و گذاشتم رو س اوردمینگاهش و ن تاب

 ..قلبش گوش دادم یمحکم بود..چشمام و بستم و با تموم وجود به صدا یحال اروم ول نیقدماش در ع یافتاد ول راه

 ..بود و..نامنظم تند

 .....ش فشار دادم و نهیکردم..صورتم و به س یحس م سشمیخ یلباسا یاز رو یگوشم حت ریو ز ضربانش

 ..حس شد یوجودم ب ی همه

 ..کرد یرو حس نم زیچ چیکه بسته بود، اما حاال ه ییچشما

******************************** 

 ..شد یم دهیکه نوازشگرانه رو صورتم کش یحس کردم..دست میشونیو رو پ یدیشد یگرما

 ..کردم ینم یبیگرما احساس غر نیو .... با ا چشمام بود شینداشتم چشمام و باز کنم..تموم حوادث و اتفاقات قبل پ جرات
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کردم  یو با جزء جزء ِ وجودم لمس م جانینفسام بلند شد..داشتم ه یانگشتام شده بود..دستاش چقدر داغ ِ ..صدا نیدستش حصار ب یانگشتا

 ..از اون چشمام و بسته نگه دارم شتریو..نتونستم ب

 ..ل*ذ*ت بخش ازم دور شد یبشن اون گرماکامل باز  نکهیبازشون کردم و قبل از ا اروم

 

 ..بلند شد و رفت کنار پنجره دیسمتش..کنارم نشسته بود..نگام و که رو خودش د دمیو نرم کش نگاهم

 ..........و منگ چشمام و از روش برداشتم و به اطراف دوختم..از تعجب دهنم باز موند جیگ

 .. کرد یضرب تو جام نشستم ..فقط زانوم درد م هی

 ..!م؟ییما کجا -

 

 .. و از پنجره نگرفت نگاش

 ....!تو کلبه --

 ..!م؟یینجای..چرا انمیب یکه خودمم دارم م نویا -

 ..!دونم ینم--

 ........که نجای!!..اما ا؟؟یدون ینم -

 بهیکه با آرتام غر یالرامکردم برگردم تو جلد د یتو رفتارش حرصم گرفته بود..پا رو دلم گذاشتم و سع یهمه خونسرد نیکردم..از ا سکوت

 ..بود

 ..یا بهیباهاش غر یو بگ یسخته که کنارش باش چقدر

 

وبزرگ اطراف کلبه رو،  کیکوچ ینور شمع ها میبود نجایبود و تو کلبه درست مثل اونشب که با ارشام ا کیتار رونیاومد..ب یبارون م هنوز

 ..روشن کرده بود

زودتر بارون  یپنجره بود گفتم: خدا کنه هر چ یبارون خورده  ی شهیکه نگام به ش یشت در حالبه خودش دا یخاص یکه رنگ و بو یکالم با

 ..ستیدرست ن نیاز ا شتریموندنم ب نجای..اادیبند ب

 ..خواستم یکه م یزیکردم..درست همون چ یم یبرگشت و نگام کرد..حدسم درست بود..داشتم با اعصابش باز تند

 ..شناختم یش و محالت ها و عکس العمال ی همه

 

 ..اخم نگام کرد با

 ..میگرد یزنگ زد بهش گفتم بارون که بند اومد بر م تینگران نامزدت نباش رو گوش --
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 ..که تنش بود فرق داشت ایآرتام با قبل ی..لباسام نم داشت اما..لباسادمیتخت نشستم وبه زانوم دست کش لب

 ....دیبلند سف نیاست یبلوز مردونه  هیتنش بود اما حاال  یآبکوتاه  نیبلوز جذب است هی میکنار ساحل بود یوقت

 

 ..شهیهم باشه نگران م ی..هر کستیکس جز ما توش ن چیکه ه یکلبه ا هی..تو  بهیمرد غر هی.. من..با شهیمعلومه که نگرانم م -

 ..خوره یحرص م شتریمن داره ب یچطور با هر جمله  دمیانداختم که به وضوح د کهیت هی

 

 ..ومدیو جلوتر ن ستادیتخت ا نییهمون پا یقدم اومد سمتم ول هی

 ..چشماش نگاه کردم که چطور با خشم به من زل زده بود تو

 ..؟یساکت چرا

 ..؟یگینم یچیه چرا

 ....تو رو به خدا بگو که من شوهرتم..سرم داد بزن..هوار بکشبگو

 ..یو فقط ساکت نباش..با نگاهت باهام حرف نزن بذار صدات و بشنوم لعنتخواد بهم بگ یدلت م ی..هر چارمیحق ندارم اسم فرهاد و ب بگو

 

*ک یحرفا بود که بخواد با حسادت ت*ح*ر* نیکرد..آرشام محکم تر از ا یو حل نم زیچ چیاز اون تحمل کنم..سکوت ه شترینداشتم ب طاقت

 ..بشه

 ..خواستم شانسم و امتحان کنم..اما نشد یدونستم ول یم نکهیا با

 ..کردم یم یکار هی دیبا

 

 ......تشنمه-

 ..ابروش و انداخت باال یتا هی

 ..ستیبه اطرافش نگاه کنه گفت: تو کلبه اب ن نکهیا بدون

 ..اما من تشنمه --

 ..گفتم یکه چ یدیشن --

 ..!خچال؟یتو  یحت -

 .........خچایتو  یحت --

 

http://iran-paper.ir/


 

iran-paper.ir 

 ..!!ست؟؟یاب ن خچالیتو  یدون یگفتم: از کجا م تو صورتم زل زدم تو چشماش و یرییتغ نیشد..بدون کوچکتر ساکت

 ..تفاوت برگشت سمت پنجره یب

 ......دمیقبال د --

 ..گهیخرت و پرت د یو کل زمیبود ..ه دهیروش چ زیم زیچ ی..کلخچالیو چرخوندم سمت  نگام

 ..........پس ِزمیه یکل خچالیاما رو  -

 ..و نگام کرد برگشت

 ..اساش اشاره کردمبگه به لب یزیچ نکهیاز ا قبل

 .........حاال یتنت بود ول یکوتاه اب نیبلوز است هی ادمهی!..؟یلباس عوض کن یتونست یک -

 

 ..کرد یگفت فقط نگام م ینم یچینگاش کردم..ه مشکوک

 ..تیداشت اما نه از سر عصبان اخم

 ..کرد یزدم..زانوم درد م یجام بلند شدم..لنگ م از

 ..!؟یکرد دایرو پ نجای!..چطور ا؟یشناخت یکلبه رو از کجا م نیو رو بهش گفتم: تو ا تخت یو گرفتم به باال دستم

 ..هم سکوت..نگاهش و از روم برداشت باز

 ..نامعلوم ینقطه  هی..نگاه من به اون بود و نگاهه اون به سادمیزدم..رو به روش وا یافتادم سمتش..شَل م راه

 

 ..!عادته؟ هی یبگ یخوا ینه م!..نک؟یکن یاستفاده م اسیچرا از عطر  -

 ..کرد نگام

 ..دیلرز لباش

 ..خون بود یکاسه  چشماش

 ..یدونه دونه رو گونه هام نشست..با بغض زمزمه کردم: تو آرشام اشکام

 .......داد زد : نـــه یجنون خاص با

لحظه هم  هی یدونستم..حت یز همون اولم م..ای..تو آرشامیو به من کرد و سرش و تو دستاش گرفت..با هق هق گفتم: چرا تو خودش پشتش

 ..شک نکردم

 ..زد: خفه شــــو..بِبُر صدات و ادیو فشار داد و فر سرش
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 ..سادمیرفتم جلوش وا اوردیکه تو گلوم داشت از پا درم م یهق هق و بغض خفه ا با

 ..ذاشت یخواستم سرش داد بزنم اما بغضم نم یم

که نتونم اتفاقات اطرافم و  ستمیاحمق ن اینگفتم..من کودن  یچیخفه شدم و ه یبسمه..بسه هر چ گهی..دخوام یحال صدام بلند بود: نم نیا با

 ..بفهمم و درک کنم

 ..حرکات و رفتارت مثل اونه ی!..نگاهت و ..همه ؟یظاهرت و چ رمیبگ دهیرو ناد نایتموم ا اگه

 ....معرفت؟..نگام کن..خوب نگام کن یب یکن یازم فرار م یدار چرا

 .....وار صورتش و با دستام قاب گرفتم و مجبورش کردم نگام کنه وانهیبود د نییشدم سرش پا کیقدم بهش نزد هی

 ..یو حسابمم نکرد یوفا زنده بود یب یتو یول ششیپ یعمر منتظرت موند تا تو برگرد هیکه  یزدم: من زنتم..کس ضجه

 

 ..داغ بود..نگاش تبدار و پرحرارت صورتش

 ..خاموش شد هیچشماش در کمتر از چند ثان شیلحظه..ات هی یافقط بر یول

 ..و به شدت پس زد و عقب رفت دستام

 ..دیلرز یبود..به خودش م یعصب

کس  هیچشمم با  شیبا وجود من و پ یول یکن یکه تو شوهرت خطابش م یو از هم باز کرد و بلند گفت: اره من آرشامم..همون کس دستاش

 ....و یکن ینامزد م گهید

 ....پر از غمهیزد..صداش اروم تر شد اما پر از گال پوزخند

 ..پرده حسش کنم یتونستم شفاف و ب یکه م یغم

 .........گهینفر د هیچشماش با  یکه جلو ی..همون یفرضش کرد رتیغ یشوهرتم ساده و ب نکهیکه با علم به ا یاره من همونم..همون --

 

 ..ودبس کن..تموم اون کارا به خاطرخودت ب-

 ..دمیبه عمرم نشن نیزد و با خشونت بلند گفت: مسخره تر از ا پوزخند

 .........اما به خدا من دارم -

 ..قسم نخور--

 ..ستیاما و اگر ن یجا گهی..ددمیو د دمید یبا چشم م دیکه با یخفه شدم..تکرار کرد: قسم نخور دالرام..اون ادشیفر یصدا با

 

 ..و از پشت بغلش کردم دمیت در که با وجود درد زانوم دوو بهم کرد و خواست بره سم پشتش
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 ..تنش و تو اغوشم حس کردم لرزش

 ..دمیلرز یم منم

 ..خواستم از دستش بدم ینم

 ....بود ستادهیحرکت وسط کلبه ا یبغلش کرده بودم و اون ب محکم

 

تلنگر تو بنده دوباره نشکنش..تو رو خدا نرو..من  هیند زدم..االن به با عشق قلبم و ب یبار شکستم ..ول هیطاقت ندارم.. گهینرو..آرشام به قرآن د -

با  یراهم..بدون دفاع ول نیا یکجا دمیفهم یستیارشام ن یتو خونه تون گفت ی..وقتارمیاون کارا رو کردم تا تو رو به خودت ب یهمه 

 ..حاال به دستت اوردم یهدف..هدفم تو بود

 ..انگشتام فرو برد و دستام و از هم باز کرد ی..دستاش که ازاد بود و اورد باال و پنجه هاش و ال به الدستام و تنگ تر کردم...... ی حلقه

 ..دمیکلبه شن یجلو یچوب یپله ها یقدم هاش و رو ی..در و نبست اما صدا رونیبلند از کلبه رفت ب یقدم ها با

 ..خم شده بود نییه پا..سرم رو بنیزانو زدم و با هق هق دستام و گذاشتم رو زم همونجا

 ..هراسون سرم و بلند کردم ادیفر یصدا دنیدفعه با شن هی

 ..و به زانوم گرفتم و از جا بلند شدم دستم

 

 ..اومد یاز پشت کلبه م ادشیفر ی..صداستادمیلنگان رفتم سمت در و تو درگاه ا لنگان

 ..کردم یاطرافم و نگاه م ی..با نگرانرونیتوجه به بارون از کلبه زدم ب یب

 ..خواستم قدمام و تند بردارم یرفت اما باز م یفرو م یتو گل و ال کفشام

 ..سختم بود یزخم یاون زانو با

 

 ..زد..متوجه من نشد یو خدا رو صدا م دیکش یم ادیکلبه زانو زده بود و سرش و رو به اسمون بلند کرده بود..پشت سر هم فر پشت

م  نهیکه تو س یهمه درد نی..چرا اشه؟یطاقت ندارم..چرا تموم نم گهیبسمه..د گهیآسمون داد زد: درو به  دمیرفتم سمتش که شن یم داشتم

 ..سال کم بود؟ 15..شه؟یتموم نم یگذاشت

 .....!!خــــداااااااا ؟؟ ی:من که باورت کردم چرا تو باورم نداردیکش ادیفر یخش دار و گرفته ا یبا صدا بلندتر

 

 ..رتش جمع شده بودرو زانو افتادم..صو کنارش

 ..و رو زانوهاش مشت کرد..چشماش و بست دستاش

 ..هم فشار داد یزد..چشماش و محکمتر رو یبه صورتش شالق م بارون
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 ..دیتاب یم نطرفیکلبه به ا یاز فانوس جلو یبود..نور کم کی..اطرفمون تاردیلرز یبه خودش م بدجور

 ..تم چرخوندو گرفتم..چشماش و باز کرد..سرش و اروم سم دستاش

 ..هم یتو چشما میشد رهیدل اسمون خ یسیبه خ یلرزون از بغض و نگاه یچونه ا با

 ..و محکم فشار دادم دستاش

 ..بازوهاش فشارم داد نیسمت خودش و سفت ب دیهوا منو کش یب

 ..و از پشت چنگ زدم راهنشیپ

 ..کردم یشونه ش هق هق م یرو

 ..؟ی..چرا آرامش و از هر دوتامون گرفت؟یگذاشت..چرا تنهام ؟یسر هم گفتم: چرا رفت پشت

 

 ..بود دهی..لباسم که قبال نم داشت حاال کامل به تنم چسبمیشده بود سی..هر دو خدیلرز یگفت..شونه هاش م ینم یچیه

 ..بلند شد و دستمو گرفت نیزم یاز خودش جدا کرد..از رو منو

 ..نگفت یزیچ دیو که د دمیبغلم کنه نذاشتم..ترد خواست

 

 ..دمیتو کلبه و آرشام در و بست..به موهام دست کش میرفت

 ....تنم داغ بوددمیکش یو مرتب باال م دماغم

بود  ی..دستاش و برده بود عقب وسرش و گرفته بود باال..ژستش جورنینشسته بود رو زم سیخ یتا به آرشام نگاه کنم..با همون لباسا برگشتم

 ..که دلم و لرزوند

 ..موفق شدم یاما با بدبخت رمیبگچشم ازش  خواستم

 ..بود تو فکرش بودم نهیشوم شیکه نگام به ات یو بهش کردم و در حال پشتم

 

 ..که بدجور سرما خوردم دمیعطسه فهم نیاول با

 ..درش اورده بود آرشام منو اورده بود تو کلبه از تنم یسارافن روش تنم بود که ظاهرا وقت هیو باز کردم.. راهنمیپ یدکمه ها یقصد چیه بدون

 ..تنم بود رشیز دیمدل ِمردونه هم به رنگ سف راهنیپ هی و

بودم..تاپمم  ستادهیا شیات یرو به رو دیسف نیشلوار ج هیتنه و  میتاپ ن هی..حاال با نهیو از تنم در اوردم و انداختمش کنار شوم سیخ راهنیپ

 ..رمایهم در ب نویتونستم ا ینبود نم یچاره ا یشده بود ول سیخ

 ..زد یبا خدا حرف م تیفکر بودم..تو فکر آرشام که چطور با حرص و عصبان تو
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 ..بده حیو برام توض زیبودم هر چه زودتر همه چ دواریکرد؟!..ام یگله م چرا

 ..دور بودنش لیدل

 .. و نمونیب یبگیغر احساس

 ..همه فاصله رو برام بگه نیا لیدل

 

 ..دمیپنجه هام ومثل شونه ال به الشون کشطرف شونه م و  هی ختمیو ر سمیخ یموها

 ..دیدرخش یم شیات میو مقابل نور مستق دمیپوست سف یبارون رو قطرات

 ..زانو زدم و دستام و گرفتم جلوش..موهام و افشون کردم تا نمش گرفته شه شیبه ات رو

 

 ..کمرم حس کردمپوست  یرو،رو نهیگرم تر از حرارت شوم یخم شده بودم دست شیکه رو به ات همونطور

 ..برق از تنم رد شد انیکه مثل جر یبعد از اون شوک و

 ..دمید یو گرفته بود..قصدم نداشتم برگردم و نگاش کنم..توانش و تو خودم نم دمید یجلو موهام

 ..شد یو نرم و اهسته رو کمرم حرکت داد..تنم گر گرفت..رد تماس دستش با پوست تنم سوزن سوزن م دستش

 ..نداشتم یاریاخت چیگرفت..مجبورم کرد برگردم..اگه اجبار از اطرف آرشام باشه من در مقابلش از خودم ههام و  شونه

 

 ..از موهام صورتم و پوشونده بود..با سر انگشتاش اونا رو عقب زد..برد پشت گوشم و نوازشگرانه نگام کرد یمین

 ..درخشش چشماش و صد چندان کرده بودتو چشماش افتاده بود و  شیات یزد..نقش شعله ها یبرق م نگاهش

 ..حال خرابم بود انگریشد همه و همه ب یم نییتند و نامنظم قلبم باال و پا یم که از تپش ها نهیس ی..قفسه دیو تو نگام د جانیه

 ..داشتم ازیکرد..چقدر بهش ن ینم یحرکت چیب*ر*ه*ن*ه و سردم تو دستاش بود..ه یبازوها

 ..قلبم داشتم یکه ازش تو یسال و به انتظار نشستم فقط به خاطر عشق 5بود.. میزندگ یه که هم یشوهرم..به مرد به

 ..گفته هام و از تو چشمام بخونه ی همه  ِقیتونه حقا یم شهیدونستم مثل هم یم

 ..تو آغوشش دمیقرار دستام و دور گردنش حلقه کردم و خز یتاب و ب یب

 ..دیخواب نیکنترلش و از دست داد و به پشت رو زم رهیگرم و محکم که تا خواست کمرم و بگ انقدر

 

 ..عقب..تو چشماش زل زدم دمیو از دور گردنش باز نکردم اما صورتم و کش دستام

 ..دمید زویهمه چ توشون
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 ..و تمنا عشق

 ..ازیو ن خواهش

 ..و غم

 ..سکوت

 ..پر معنا یسکوت

 

..چشماش و بست..با مکث سرم و بلند کردم..اونطرف صورتشم دمیش و بوس و بردم جلو..نگاهش و از چشمام به لبام دوخت..گونه لبام

 ..گردن ری..زیشونیلباش..پ ی..چونه..گوشه دمیبوس

 ..کردم یش و براش فراهم م نهیقدم بشه و من داشتم زم شی..دوست داشتم اون پدمیلباش و نبوس اما

 ..ییو جدا یبس بود دور گهید

 ..میدیم انیخ و ازاردهنده پاحوادث تل نیما به ا یهر دو امشب

 

 شیخمار و خواستن یزده بود با چشما مهیو نفس زنون برم گردوند..روم خ ارهینتوسنت طاقت ب گهید دمیگوشش و که بوس یالله  ریو ز گردن

 ....تو چشمام زل زده بود..لباش و از هم باز کرد و زمزمه کرد: دالرام..امشب

 

 ..!؟ی: امشب چدمیپرس یهمون آروم به

 ..من و خودش بود ..خم شد رو صورتم نیستون ب دستاش

 ..زد یم شیداغش پوستم و ات ی..نفسادیچونه م و بوس ریو برد ز صورتش

 ..حس خوب هیشد.. یمورم م مور

 ......گفت: فقط امشب دیلرز یکه م ییو با صدا دیگوشم و بوس ی الله

 .............!..چرا؟یبگ یخوا یم یب؟!..آرشام چفقط امش یتکرار کردم: چ نیهم ی..برادمیو نفهم منظورش

 ........سسسسسسسیه--

 ..داد و تو همون حالت با دست راستش صورتم و نوازش کرد رونیو آهسته نفسش و ب قی..عمدیشدم..تو موهام نفس کش ساکت

 ..و بکن نکاریتو ا یتونم ول ی..من نمریتونم..دالرام....ازم فاصله بگ یبکشم کنار نم یخوا یتونم..م ینم --

 ..موند رهیزده دستام دور گردنش خشک شد و نگام به سقف کلبه خ بهت

 ............خوام با یآرشام؟!..خب من..منم م یگیم یگفتم: چ اروم
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 ..به خاطر خودت --

 ....من زنتمیو مرز دیق چیخوام با تو باشم..بدون ه یمن م یول -

 .............م امشب با توخوا یخوام خودم و کنار بکشم..م ینم --

 ..اوردیو تو موهام فرو برده بود با هر نفس جمله ش و به زبون م صورتش

 

 ..دستام و دور کمرش حلقه کردم و به خودم فشارش دادم یترس خاص با

 ..یخوام بر ینه..نم -

 ..یشیم مونیپش --

 ..!ه؟یچه حرف نی..اشمینم -

 ....دالرام --

 .......... !!آرشام -

 ..و اروم اورد باال و نگام کرد شسر

 ......پر شده از تمنا یاز سر عشق و نگاه یخمارش لبخند زدم..لبخند یچشما دنید با

 

 ..بکشه شیآرشام اونا رو به ات یکه منتظر بودن لبا ییاز تو چشمام سرخورد رو لبام..لبا نگاش

 ......و

قابل  یبگم حت تونمیبود به جرات م نمونیکه ب ی..التهابدیلبام و بوس یخاص جانیچشم به هم زدن خم شد رو صورتم و با شور و ه کی در

 ..وصفم نبود

 ..و فراموش کنه دیکنم که ترد یهام و تو موهاش فرو بردم و لبام و محکم به لباش فشار دادم..دوست داشتم کار پنجه

 ..میارامش با هم حرف بزنتو  میتونست یاتفاقات م نیخواد باشه.. بعد از تموم ا یکه م یهر چ لشیدل

 ..خواستم یلحظه..فقط خودش وم نیا یامشب..االن..تو اما

تونست اونا رو در  یو خواسته هاش..که فقط آرشام م ازهایزن با تموم ن هیزنم.. هیهمه سال سرکوبش کردم..من  نیکه ا یازیداشتم..ن ازین بهش

 ..من براورده کنه

 ..شهیکه با عشق باشه ل*ذ*ت*ش صد چندان م یتم..رابطه اکه نسبت بهش احساس داش یاون..کس فقط
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شدم تا اونم  زیخ میبلندم کرد و رفت سمت تخت..اروم خوابوندم رو تخت ن نیزم ی..تو همون حالت از رومیدو به نفس نفس افتاده بود هر

 .. بخوابه

 ..و باز کردم راهنشیپ یروش و با دستاش کمرم و گرفت..دکمه ها دمیچرخ

 ..دمیش و نوازش کردم و بوس نهیس یو از تنش در اورد..قفسه  سیخ راهنیپ

 ..بود شتریهم ب نهیشوم یتو یزمایه شیبود از ات نمونیکه ب یگردوند رو تخت..گرما و حرارت برم

 ..داغش ینفسا

 ..نگاهش حرارت

 ..دستاش التهاب

 ..اغوشش یگرما

 ........حرکت از تنم در اورد و کیتاپم و با که آرشام  دنیبه اوج ِ خودشون رس یهر کدوم زمان نهایا

 ..بغلم کرد و صورتم و غرق بوسه کرد سفت

********************************** 

 ..دمیکش یش م نهیس یقفسه  یش بود..با سرانگشتم به حالت نوازش رو نهیرو س سرم

 ..ودل*خ*ت*م حلقه شده بود و نگاش به سقف ب یبود..دست چپش دور شونه  داریب

 ..چونه ش زدم ریدومم و ز یش نشوندم و بوسه  نهیس یعضالن یقفسه  یپر از ارامش رو یا بوسه

 ..ش نهیداد..سرم و گذاشتم رو س هیبه سرم تک سرشو

 ..قلبش بلند بود یصدا

 .. بلندتر از معمول دمید یقلبامون نم نیب یمن که مرز یبرا و

 ..!زنه یو اروم گفتم: چه تند م دمیخند نرم

 ..!!کنه بگم اصال نزنه یم تتیگفت: اگه اذ یبا لحن جد یول یشوخ به

 ..کردم وبا سر انگشتام زدم به بازوش و نگاش کردم اخم

 ..دمیواسه ش تنگ شده بود و رو لباش د ایدن هیکه دلم  یلبخند همون

 ..لبخندش لبام به خنده باز شد دنید با

 

 ..و انداخت باال ابروهاش

 ..!اومد؟از حرفم خوشت  --
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 ..!بارت تنگ شده بود؟ هی یلبخند ِ سال یچقد دلم برا یدون ی!..فقط م؟یشد وونهینه مگه د -

 ..اروم اروم محو شد لبخندش

 ..ایحرفا بزن نینشنوم از ا گهیتو چشمام بود که گفتم: د نگاش

 ..دیو بوس میشونیلبام پ یچونه م وگرفت..اما به جا..نذاشت سرم و بکشم عقب و  دمیباالتر و گونه ش و بوس دمیبغلم کرد ..خودم و کش سفت

 ..!کدوم حرفا؟--

 ..بتپه دیقلب هر روز با نیگفتم: ا نهیش یکه شک نداشتم به دلش م یش و لمس کردم و با لحن نهیس یدستم قفسه  با

 ..!؟یتا ک --

 ..کردم نگاش

 ..تا ابد -

 ..!چقدر؟ یعنیابد  --

 ..!!اِِِِِِِ-

 ..دمی....منم خنددیخند

 ..دمیزده بود..نشستم رو تخت و لباسام و پوش دهیسپ

 ..!کجا؟ --

 ....کجاست؟ییخوام برم دستشو یم -

 ..امیپشت کلبه..بذار منم باهات ب--

 ..شلوارم و بستم پیجام بلند شدم و ز از

 ..خواد هوا روشنه ینه نم -

 ..ستیاطراف امن ن نیباشه ا--

 

 ..ش..تو صورتم نگاه کرد نهیکه دستام و گذاشتم تخت س نهیبش خواست

 .... ستیگفتم الزم ن زمیزمزمه کردم: عز ینیریلحن ش با

 یایب یاالن عرق دار یخور یمثل من سرما م یصورتت داغه..معلومه تو هم دار شبیگفتم: از د دمیکش یدست م شیشونیکه به پ یدر حال و

 ..شهیحالت بدتر م رونیب

 

 ..صورتش لبخند زدم کرد..اما من تو ینگام م یجور خاص هی
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 ..!؟یکن ینگام م ینجوریچرا ا -

 ..و با زبون تر کرد لباش

 ..ادیاونو هم بپوش..شالتم فکر کنم خشک شده اونم حتما سرت کن هنوز داره بارون م زونهی....باشه برو فقط کتم پشت در اویچیه --

 ....سفت بوسش کردم و لبم و محکم گذاشتم رو لباش رمیخودم و بگ ی.. و نتونستم جلودمیخند

 ..نگاش کردم طنتیعقب و با ش دمیشد که کش یداشت بسته م چشماش

 ..لبخند زد دیو که تو چشمام د طنتیش

 

************************************* 

 (یاحقیمحسن _آهنگ به من برگردون)

 

 خوب بود یمن برگردون اون روزو ، که با تو زندگ به

 

 آشوب بود یدل بدجور هر دم ، تو دنتیشوق د به

 

 ما بردار نیمن برگردون اون روزو ، شبو از ب به

 

 تکرار یب یکن که برگرده ، گذشته ها یکار هی

 

 من جا مونده ام انگار ، تو اون روزا و لحظه ها که

 

 ، من انگار مرده ام سال ها ستمیمن آشنا ن نیا با

 

 وقفه یب ی، به خنده ها هیبرگردون از گر منو

 

 از برفه یزده از غم ، غمت طوفان خی وجودم

 

 ، که آرومم کنه بازم یمن برگردون احساس به
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 سازم ینم یمن بدون تو ، با دلتنگ وگرنه

 

 نمی، حاال که سرد و غمگ یتو که رفت شیپ امی یم

 

 نمیهم برگردون آغوشقت ، که من محتاج تسک تو

 

 از دلم ناگه یکه گرفت یمن برگردون حس به

 

 نه ای می، ما با هم بوده ا یکنم حت یشک م دارم

 

 کن من مرده ، دوباره زنده شم در تو یکار هی

 

 ... شو دایلحظه پ کی، فقط  ستین یکار سخت زمیعز

 ... شو دایلحظه پ کی فقط

 ...شو دایلحظه پ کی فقط

 

                                       ******************************** 

 .. اروم شده بودکم  هی بارون

 ..کردم پشت در زونیسمت کلبه و رفتم تو..کت آرشام و از رو سرم برداشتم و او دمیتند دو رونیکه اومدم ب ییدستشو از

 ...........عاشق بارو شهیمن هم یدونست یم ادیهنوزم داره بارون م یوا-

 ..نمشیو نگاه کردم..اما نتونستم بب رونینار پنجره و بو پشت سرم و نگاه کردم اما آرشام اونجا نبود..با تعجب رفتم ک برگشتم

 ..گرسنه م بود یقار و قور شکمم دستم و گذاشتم روش..حساب یصدا دنیشن با

 ..دوختم شیسوزان ات یو رو به روش نشستم..زانوهام و بغل گرفتم و با فکر به آرشام نگام و به شعله ها نهیسمت شوم رفتم

 ..انداختم توش زمیه کهیجام بلند شدم و چندتا ت از

 ..چرخوندم سمتش عیو نشستم رو تخت..همون موقع در کلبه باز شد..نگام و سر دمیو به هم مال دستام
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 ..هراسون از جام بلند شدم سیو صورت خ دهیپر یارشام با رنگ دنید با

 

 ..تو هم..اومد تو و در و بست دیمن کش دنیو با د اخماش

 ..ه دستش و اورد باال سرجام خشکم زدک نیهم یبرم سمتش ول خواستم

 ..! ؟ ِینجوری!..چرا سر و وضعت ا؟یآرشام خوب-

 .. نیبه تخت اشاره کرد وگفت: بش یعصب

 ..ستادیو همونجا ا نهیعقب عقب رفتم..نشستم رو تخت اونم رفت سمت شوم دیکم نگاش کردم و با ترد هی

 

 ..جور دلشوره هی..افتهیباتفاق بد  هیتو دلم نشست..انگار قرار بود  یبد ترس

 ..ختیبهم ر نطوریدفعه ا هیدونم چرا  یحال و روز ارشام که نم دنیبا د مخصوصا

 ..زنگ خورد..جواب داد لشیموبا

 ..گفته بود خاموشش کرده اما حاال روشن بود شبید

 .........خب باشه یلیدونم....خ ی..اره مگهیساعت د 1الو....تا --

 ..........تونه حرف بزنه..باشه یگفت: االن نم ی.تو گوشو نگام کرد...... برگشت

 .. رو قطع کرد یگوش

 

 ..خاموشه؟ تیگوش --

 ..و تکون دادم سرم

 ..؟یزد یحرف م ریبا ام-

 ..سرش وتکون داد فقط

 ........آرشام چرا تو-

 ..خواستم بگم اما نشد یم شبیهمون د یعنی..گمیبهت م --

 

 ..ردمو با استرس تو هم گره ک دستام

 ..!شده؟ یچ -
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بره سر اصل  عیخواستم سر ینم شهیخواستم کشش بده..برعکس هم یم ییجورا هی..ه؟یحرفا چ نینداشتم ازش بپرسم منظورت از ا جرات

 ..مطلب

 ..ستین ندیخواد بگه....اصال خوشا یکه م یزیکردم اون چ یم حس

 

 .. رهی ت ِیسرمه ا نیش کرده بود با شلوار ججذب تن یخاکستر شرتیت هی نباریکرد تو کلبه قدم زدن..ا شروع

 ..بگه یزیچ هیشدم بهش و منتظر بودم  رهیخ

کرد..همون موقع منم عطسه کردم..با وجود اون همه استرس خنده م گرفته  یش خس خس م نهیحرف بزنه که به سرفه افتاد..س خواست

 ..میسرما خورده بود یبود..هردومون حساب

 

 ..دمیصداش وشن نیی..دستم و که اوردم پادمیکنار تخت برداشتم و به دماغم کش زیم یرو یجعبه  از تو یدستمال کاغذ هی

 .........یو..جد سرد

تونم اما از تو خواستم  یگفتم نم نکهی..با ارمیکارمون و بگ یخواستم جلو شبیسر اصل مطلب..د رمیم عیسر ستمیحرفا ن نیو ا هیاهل حاش --

 یدون یکنم..خب م یدونستم دارم چکار م یکرد..ناخواسته بود..حداقل از جانب من..نم یشد کار ینم گهیاما ....د میبراز اون جلو  شتریب ینذار

نتونستم  یاومد یبه چشم م زیکه اونطور ه*و*س انگ دمید یحجاب چیسال جسمت و بدون ه 5بعد از  یحق داشتم وقت دی م شا َییجورا هی

 .......و رمیخودم وبگ یجلو

 ..دیورتش دست کشص به

 ..!خواد به کجا برسه؟ یم نکهیکردم..ا یوجودم شده بود چشم و گوش و فقط اونو نگاه م یو مبهوت خفه خون گرفته بودم و همه  مات

 

رم و گ یمثل گذشته نبودم..اون عالقه..اون نگاه ها گهیکردم چون د یم یداد و اروم تر از قبل گفت: تموم مدت ازت دور رونیب قیو عم نفسش

 نیا یکه کجا نمیبود که بتونم فکر کنم و بب یسال زمان مناسب 5من اون ادم نبودم.. گهیخواست..د یاغوش پر از ارامش م هیکه  ییدستا

 ..میدیرس ریمس نیما به اخر ا یچون، هر دو گمی..نمدمیرس نجایشد به ا یچ نکهیبدم ا حیو برات توض زیخوام همه چ یدارم..نم ارقر یزندگ

 .. کرد نگام

 ..کردم یمجسمه صاف وصامت فقط داشتم نگاش م نیکه ع یمن به

 ..کابوس وحشتناک هیخواب بد.. هی..نمیب یکه دارم خواب م انگار

 

 بود..نتونستم یرارادیعالقه م نذار اون کارم کامال غ یو پا شبمیاون عالقه و شور و حال سابق و تو قلبم نسبت بهت ندارم..کار د گهیداد:د ادامه

 ....گمیخواستم بگم نشد اما حاال م شبی..دینبود لیم یتو هم ب یخودم و کنترل کنم از طرف

 ..شلوارش فرو برد بیانداخت..دستش و تو ج ریکرد..سرش و ز مکث
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 ....!!که سر عقد دستش کردم یاورد..همون رونیش و ب حلقه

 ..!از دستم در اورد؟ یک نویا

 ..گذاشت کف دستم حلقه رو نهیطرفم اومد و با طمان به

 ..بود یفلز یکه سردتر از حلقه  یدست

 

سال بدون تو ارامش  5 نیرسم..همونطور که تو ا یخودم م ی..منم به زندگ تیدنبال زندگ یریتو م یدردسر چی..بدون هشمیما از هم جدا م --

 یم زویفکرکرده بودم..حاال که همه چ یروز نیهمچ هیبه ..دهیانجام م مونیخانوادگ لیطالق و وک یتونم ادامه بدم..کارا یکردم بازم م دایو پ

 .......میمحضر و از هم جدا بش میبر میتون یدادگاه م یبعد از کارا گهید یهفته  1حداکثر تا  ندازمیکارا رو جلو م یندو

 

 ....جسم و روحم پر از خشم بوددیلرز یوجودم م یرو تو مشتم فشار دادم..همه  حلقه

 ..بار خردم کرد نیدوم یرشام براشکستم..آ نبارمیا

 ....شد و دستم و اوردم باال و محکم خوابوندم تو صورتش یچ دمیزد که نفهم یرمق از جام بلند شدم..اون هنوز داشت حرف م یو ب لرزون

 ..سمت چپ و دستش و گذاشت رو گونه ش دیچرخ صورتش

 ..نگفتم یچیه

 ..یچیه

 ..صدا یو ب خاموش

 ..افتهیخواستم نگاش تو چشمام ب یخواستم صدام و بشنوه و صداش وبشنوم..نم ینم گهیبزنم..دتونستم حرف  ینم گهید

 ..زمایه یافتاد ال به ال یزیر ی..حلقه با صدا نهیخشم حلقه رو پرت کردم سمت شوم با

 

جون  یکه تا پا یو به زن یبرگشتسال  5!!..به خودت افتخار کن که بعد از یمرد یلیخ زادیگفتم دستمر یزدم و م یتو صورتش داد م دیبا

 ....!!رونیبرو ب میاز زندگ یگیآسون م یلیعاشقت موند خ

 ..کنه یپاهاش له م ریکه چطور غرورم و ز نمیتونم بب ینم نیاز ا شتریب گهیالتماسش و کردم..د یبود هر چ بس

 ..رسه پس یبدون من به ارامش م اون

 ..نهینتونه منو بب گهیکه د رمیم

 

 ..تنم بود شبید یسمت در..همون لباسا دمیتخت برداشتم و دو یرو و از شالم

 ..دمیدو یتوجه به اون فقط م یچند بارصدام زد اما من ب یو حت دمیبلندش و از پشت سر شن یقدم ها یصدا

http://iran-paper.ir/


 

iran-paper.ir 

وقت دست از  چیه ایلعنتکردم اما اشکام خود به خود صورتم و پوشونده بودن.. یهق هقم نم یکردم..حت ینم هی..گردیبار ینم نمک م بارون

 ..دارن یسرم بر نم

 ..که آرشامم نتونه به گرد پام برسه دمیدو یم یبود حاال جور یکه زخم ییزانو با

 

 شبیاز د نکهیتو پاهام نداشتم..مخصوصا ا یجون گهیبود..د دهیسمت روستا..نفسم بر دمیخالص بشم..دو یتونستم از شر اون جنگل لعنت باالخره

 ..ودمنخورده ب یچیه

 ..تو روستا بود یتلفن یدونه تاکس هی نیداشتن..هم نیدرست مرکز روستا بود که خدا رو شکر ماش یتلفن یتاکس هی

پدرانه گفت: دخترم حالت خوبه؟!..رنگ و روت  یبهم انداخت و با لحن ینگاه میجلو ن ی نهیساله بود از تو ا 60حدودا  رمردیپ هیکه  راننده

 ..دهیپر یبدجور

 ..کردم یسوختم..اما بازم مقاومت م یسوخت..تنم داغ بود..انگار که داشتم تو تب م یم و تکون دادم .. اب دهنم و قورت دادم..گلوم مسر فقط

 

 ..زنه یکه پشت سرمون ِ با شماست؟..مرتب داره چراغ م ینیدخترم اون ماش --

 ..آرشام بود نید..ماشو نگاه کردم..خودش بو رونیب نیعقب ِماش ی شهیرمق برگشتم و از ش یب

 ..کنم ی..خواهش م دیچراغ زد، بوق زد نگه ندار یرو به راننده کردم و گفتم: هر چ تند

 ..!مزاحمت شده دخترم؟ --

 ..کردم و گفتم: اره اقا مزاحمه..فقط نگه ندار مکث

 ..راحت..اروم باش التیباشه دخترم خ--

 

کارکشته و باتجربه بود  یراننده که مرد یبزنه جلو ول یردم چندبار خواست از تاکسک یگشتم و پشت سرم و نگاه م یبرم یه الیخود و تا

 ..ادیراحت تونست از پسش بر ب یلیخ

 ..ارمیش و ب هینگه داشت .. ازش تشکر کردم و گفتم صبر کنه تا پول کرا الیو یجلو

 ..مات سرجاش موند دنمیبا د دمیرو د یدر پر یجلو

 ..راننده بنده خدا رو بده شرمنده عجله دارم نیا ی هیکرابدو  یبهش گفتم: پر تندتند

زار در و باز  یو با حال دمیدو الی..تا خود ودمیآرشام و از پشت در شن نیماش کیترمز وحشتناک الست یبدو از کنارش رد شدم.. صدا بعدم

 ..کردم..همه توسالن نشسته بودن

با صلوات  یب ینگام کرد..ب یبلند به طرفم اومد و با نگران یشدن..فرهاد با قدم ها اون سرو وضع هراسون از جاشون بلند یتو دنمیبا د که

 ..شد کمینزد
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 ..دونستم االن ِ که ارشام سر برسه یم

 ..حاال نیو بده فرهاد هم چتیاضطراب رو به فرهاد گفتم: سوئ با

 ..!!..آرتام کجاست؟ه؟یچه سر و وضع نیدالرام ا -

 ..کنم یبده خواهش مو  چتیزدم: فرهاد سوئ داد

 

 دهی..قبال ددمیکه تو اشپزخونه بود دو یو از تو دستش چنگ زدم و به سمت در پشت چیخدا کپ کرده بود منم تو حال خودم نبودم..سوئ بنده

 ..راه داشت الیخلوت پشت و اطیبودمش به ح

 ..سوختم اما کف دستام سرد بود یپشت سرم اومد..تو تب داشتم م فرهاد

 ..و زدم نیخواد سوار شه قفل ماش یفرهادم م دمیفرمون و تا د پشت نشستم

 ..شهیبه ش زد

 ..نییرو دادم پا شهیش

 ..نییپا ای..ب؟یکن یچکار م یدالرام دار --

 ..شهیم ریفرهاد برو داره د -

 ..میزن یبا هم حرف م نییپا ایدختر..ب یسوز یم یدالرام تو تب دار --

 ..تموم شد یهمه چ گهیشد فرهاد..د : تمومدمیزدم تو چشماش و نال زل

 

 ..و روشن کردم نیباال و ماش دمیپنجره رو کش ی شهیو مبهوت نگام کرد..ش مات

 .. سمت ما دیدو یم الیکه از پشت و دمیو د آرشام

 ..زجا کنده شدا یوحشتناک یبا صدا نیحرکت فرمون و چرخوندم وپام و رو گاز فشار دادم ماش هیو با  الیو یعقب گرفتم تا جلو دنده

 نیماش یکه سرعت باال داریزد درو باز نکنه اما سرا یداد م داریکه رو به سرا دمیشن یارشام و م ادیفر یروندم و صدا یسرعت به طرف در م با

 ..رهیناچار شد درو باز بذاره و از در فاصله بگ دیو د

 ..زانو زد الیکه رو سنگ فرش و دمیاخر آرشام و د یو لحظه ا رونیدر رفتم ب از

 

 ..روندم یم یسرعت سرسام اور با

 ..فرهاد ِ و دستم امانته نیماش نیکردم ا یحالم بد بود که حساب نم یاون لحظه به قدر یتو

 ..شده بودم وونهید
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 ..کدوم از کارام دست خودم نبود چیه گهیبودم..د دهیجنون رس به

 ..خواستم فرار کنم یم فقط

 ..موندم یزنم م یساله دارم توش دست و پا م 5که  یتو همون جهنم دیاومدم..با یم دیاولم نبا..از ستمین نجایمتعلق به ا من

 ..ستمین یمتعلق به ازاد من

 ..ارامش و ندارم اقتیل من

 ..غمم یزاده  من

 ..اتش ی زاده

 ..مرگم قیال من

 ..روز عشقم و واسه خودم نگه دارم 2نداشتم  اقتیل یحت

 ....تم زل زد و گفت بدون تو اروممخواد..تو صور یمنو نم اون

 ..ـــرمیم یدارم م ای:خـــدا دمیکش غیج

 

 ..کردم یم یشدم..نگام فقط به جاده بود..با خشونت رانندگ ساکت

 ..کردم داشیبزنه....و باالخره پ ادیاهنگ بودم که بتونه حال دلم و فر هیدستم رفت سمت پخش..دنبال  اریاخت یب

فقط پام و  نایبوق ممتد ماش یتوجه به صدا یروندم و ب یاز بارون م سیخ یوار تو جاده  وونهیکردم..د شتریب که بلند شد سرعتمم صداش

 ..دادم یگاز فشار م یرو

 ..!بودم ..از خودم که چرا ساکت موندم؟ یبهش نگفتم؟!..عصبان یزیگرفته بود..که چرا چ حرصم

 ..زدم تو صورتش اما درسته

 ..جواب همه رو بدم زمیاون دالرام سابق نبودم که با زبون تند و ت گهیدونستم..د یم یفو براش کا نیلحظه هم اون

 ..تجربه یجوون خام و ب هی یاحساس و حس گذرا یگرفتم نه از رو یم میبا عقلم تصم حاال

 

 (یاحقیآهنگ گله از محسن )

 اشکم هزار خاطره دفنه یهر قطره  کنار

 قرنه کیقد  ییکه گو میقدر خاطره دار نیا

 که مثل زهره یسوزه از عشقت عشق یم گلو

 من قهره یعشق تو هردم خنده با لبها یب یول
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 ازارمیبودن ن نیاما به ا یبا من درسته

 آه دوست دارم یگ یبا چشماتم نم یکه حت تو

 لبهات بود یدوست دارم فقط باز یگفت اگه

 چشمات بود ینشسته تو ینه رنگ خود خواه وگر

 

 خواستم ماله ما شه یمن م ایدن یعشقه تو یهرچ

 غصه نباشه نمونیب یوقت نزاشت چیتو ه اما

 مونم یبوسه با تو هم خونه م هیکردم با  یم فکر

 تونم یتو نم یاخه ب شهیدونستم نم ینم

 

 یرحم یهمه ب نیکنم من از تو از تو که ا یم گله

 یفهمیوقت نم چیبار مردم از عشقت تو که ه هزار

 یرحم یهمه ب نیتو از توکه اکنم من از  یم گله

 یفهمیوقت نم چیبار مردم از عشقت تو که ه هزار

 

 آهه ی هیهمزاد اشک و خون دلم همسا چشام

 مکر روباهه هیگرگ و عشق تو شب زمونه

 چوپان ساده لوح کنار گله احساس شدم

 گله سرچنگال گرگ دعواست نیداره ا یرسم چه

 

 فهمه یمگله ن نیکه ا یهست یقدر خواستن نیا تو

 رحمه یدلت از سنگ و ب یلبخند به لب دار اگه

 تورو رو کرد ی لهیعشق ح نیخوبم اگه ا ببخش

 به دله ساده که به چنگال تو خو کرد نینفر

 

http://iran-paper.ir/


 

iran-paper.ir 

 خواستم ماله ما شه یمن م ایدن یعشقه تو یهرچ

 غصه نباشه نمونیب یوقت نزاشت چیتو ه اما

 نممو یبوسه با تو هم خونه م هیکردم با  یم فکر

 تونم یتو نم یاخه ب شهیدونستم نم ینم

 

 یرحم یهمه ب نیکنم من از تو از تو که ا یم گله

 یفهمیوقت نم چیبار مردم از عشقت تو که ه هزار

 یرحم یهمه ب نیکنم من از تو از توکه ا یم گله

 یفهمیوقت نم چیبار مردم از عشقت تو که ه هزار

 

 هی یشد .. برا یچ دمیکه نفهم دمی..دستم و اوردم باال و به چشمام کشنمیت درست جلوم و ببذاش یکه تو چشمام حلقه بسته بود نم یاشک

اراده فرمون و  یاومد باعث شد کنترلم و از دست بدم و ب یکه درست از رو به روم م ونیکام هیبوق وحشتناک  یلحظه حواسم پرت شد و صدا

 ......ا سرعت از کنارم رد شد اما منبرخورد نکنم و اون ب ونیچرخوندم سمت راست که با کام

وهوا معلقم و بعد از اون  نیزم نیکه ب دمید یپر از درخت بود و....فقط خودم وم کیکوچ یتپه  هیمنحرف شد سمت راست جاده که  نیماش

 ..صورتم حس کردم یخون رو،رو یپنجره اصابت کرد و جوشش و گرم یسرم با لبه 

م حس کردم و بعد  نهیرو تو س یم فرو رفت که درد بد نهیس یفرمون تو قفسه  دشیشد یو در اثر تکونا تادسیا نکهیتا ملق زد تا ا 2 نیماش

 ..دمینفهم یچیه گهیاز اون د

 .............. شهیکه از کاپوت جلو داره دود بلند م دمیاخر د یلحظه  فقط

 ..شد اهیچشمام س یجلو زیتو همون حال همه چ و

 « دالرام »

 

 ..کردم یتو باغچه نگاه م یهدف به گال یشسته بودم و بن اطیح تو

 ..تهران میمرخص شدم و برگشت مارستانیروزه که از ب 4 قایدق

محض  یکیم حس کردم ..و بعد هم تمومش فقط تار نهیس یکه تو سر و قفسه  یفقط درد ستین ادمی یادیز زیچ یاون تصادف لعنت از

 ....بود

 .. رفتم یاز کوره در م یحرف نیبا کوچکتر عیاومده بود سر شیهم که واسه م پ یاناتیکرد..با جر یرد مبهوش اومدم سرم به شدت د یوقت
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 ..کردم یم یبراش بهونه تراش یهوام و داشت..چندبار خواست باهام حرف بزنه اما من به هر نحو یلیمدت خ نیفرهاد ا چارهیب

 ..ازداشتمین ییتنها نیداشتم تنها باشم..به ا دوست

شب از دست داده و  هیو ارزوهاش وتو  دهایام یکه همه  یادم شکست خورده..کس هیارزش.. یادم پوچ و ب هیکردم..احساس  یخالء م حساسا

 ..شهیم رهینقطه خ هیهدف به  یگوشه و ب هی نهیشیم ریدرگ یخسته و ذهن یحاال هم با تن

 

 ..!خواب بوده باشه؟ هیتمومش فقط  شهیم یعنیخودم گفتم  شیلحظه پ هیردم او ادیچشمام و باز کردم و حوادث و به  مارستانیب یتو یوقت

 یهنوز زنده م و دارم نفس م ایمرده م .. نهیپشت پنجره تا بب ادیب هیثان هینکرد  یمعرفت..اون نامرد حت ی..اون بومدیبودم اما اون ن منتظرش

 ..کشم؟

 ..ارزشم؟ یحد واسه ش ب نیتا ا یعنی

 ..داد؟ یم میت بازمدت داش نیا تموم

 ..ش دروغ بود؟ همه

بودم آرشام داره از ته دلش با  دهیرس نیقیوجود حس کردم..و اون حرفا که به  ینگاه ها..اون اغوش مهربون که خاص بودنش وبا همه  اون

 .. خواد یمنو م گهیکه داره م یتموم غرور

 ......تونم باور کنم؟..که آرشام یچطور م اخه

 ..انقدر پست باشه؟ تونه یچطورم اون

 

 ..سوخته یمهره  هیمهره بودم..و حاال  هینداشتم..منم  یفرق چیگرفتن ه یمورد انتقامش قرار م یروز هیکه  ییاون دخترا با

 ..انسان روش حساب کرد هیش نداشت که بشه به عنوان  نهیتو س یقلب آرشام

 

 ....ی: عوضــــدمیلب غر ریدادم ز یفشار م هم یکه دندونام و رو یاراده مشت کردم و در حال یو ب دستام

 ..حرص از جام بلند شدم با

 ..نگفت یزیدونست و چ یتموم مدت م نکهیزدم، به خاطر سکوتش..به خاطر ا یحرف نم یپر با

 ..که مورد اعتمادم بود یبودم..از کس ریدلگ ازش

 ..اون جانب آرشام و گرفت و در برابر من سکوت کرد اما

 

بهم کمک کرد..تنهام نذاشت و درهمه حال  یلیمدت خ نیا ی..اون تورمیش بگ دهیتونم ناد ینم دمیدلم پر بود اما هر کار کردم دهم  یب یب از

 ..هوام و داشت
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 ..مسائل حساسه نیدونستم تا چه حد رو ا یبه خاطر قسم آرشام سکوت کرده چون م مطمئنم

 

 ..نتظار داشتما نایاز ا شتریب ینداشتم اما از پر یتوقع هیبق از

 ..برگرده تهران دیداره و با یمورد اورژانس هیبهوش اومدم با فرهاد تماس گرفتن و گفتن  نکهیاز ا بعد

 ..تو دلم مونده بود نیبد و چرک یخاطره  هیسفر فقط  نیبمونم..از ا نجایخوام ا ینم گهیبود که د نیمرخص شدم تنها خواسته م ا یوقت

 

 ..گردن یم دیجد یمنش هیدنبال  ایگردم شرکت  یبرم ایقبول نکرد..گفت  سیاما رئ رمیبگ یوز مرخصر2خواستم  تمیخاطر وضع به

 ..واسه استراحت گوش نکردم و برگشتم سرکارم یب یسرم وگرم کنم و به اصرار ب یجور هیبودم  مجبور

 ..کرد یمکالماتش و کوتاه م نیاسه همشد و و یم میراحت متوجه دلخور یلیزدم اما خ یو باهاش حرف م دمید یرو م یپر اونجا

 

 .. که تو وجودم پر بود رفتم تو اتاقم یخشم با

 .. برداشتم زیم یبه دست نوشته هام افتاد..با چند گام بلند خودم و بهشون رسوندم و چند برگش و با حرص از رو چشمم

 ..که خواستم از وسط پاره شون کنم دستم تو هوا خشک شد نیهم

 ....تونم ینم نامی..نه.. با اشم؟یچند خط نوشته آروم م نیکنم؟..با پاره کردن ا یفرار م قیز حقاخوام ا یم چرا

 ..زیهم فشار دادم و پرتشون کردم رو م یو رو لبام

 ..یافتادم رو صندل خودمم

 .. موهام چنگ زدم به

 ..؟یتو با من چکار کرد ی..لعنتآرشام

 ..کاش تو اون تصادف مرده بودم یا ایخدا

*************************** 

 ..خب چه خبرا؟ _فرهاد

 ..نگاش کردم یلبخند کمرنگ با

 ..شلوغه؟ یلی..سرت خستین یخبر خاص -

 ..کنم سرم و بخارونم یوقت نم گهیبرگشتم تهران د یاز وقت --

 ..شده؟ یزیگفت: چ دیو که د سکوتم

 ..؟یدون ین وآرشام و که مم ی هیگفتم: قض دیو تو مشتم فشار دادم..با ترد فمیک ی دسته
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 ..و تکون داد سرش

 ..افتاده؟ ی..اتفاقیآره خب خودت گفت--

 ..زدم پوزخند

 ..هنوز نه-

 ..ه؟یمنظورت چ--

 ..شد یبود که تو مشتم داشت له م فمیک یانداختم..نگام به دسته  ریو ز سرم

 ......خوام یمن م -

 ..چه زودتر از آرشام جدا شم خوام هر یو نگاش کردم........ من م دمیکش قیعم نفس

 ..!؟یباز نگام کرد و گفت: چ یبا دهان فرهاد

 .. همون پوزخند نگاش کردم با

 .........داد تا به منافع خودش برسه؟..ازش متنفرم..اون به میباز رنگیو ن لهیتو شناسنامه م باشه که تموم مدت با ح یاسم مرد دیچرا با -

 ..؟یزن یکه م هیچه حرف نیرام اوسط حرفم و گفت: بس کن دال دیپر

 

 ی..مرمیبگ میاحساس تصم یخوام از رو ینم گهیگرفتم و با حرص گفتم: د زی..دستام و به لب مسادمیوا زشیم یجام بلند شدم و رفتم جلو از

 .. رو بکنم که درسته یخوام کار

 ......بخواد که دیشا ی..بهتره با خودشم حرف بزنستیراهش ن نیا --

 ........د گهی..درسته..ممارستانیب ادیبه خودش زحمت نداد ب ی..انقدر پست و نامرد بود که حتمیبا هم ندار یحرف چیما ه -

وقته نابود شده فرهاد..واقعا  یلیمن خ یگفتم: زندگ دمید یاز اشک محو و مات م یکه صورت فرهاد و از پشت پرده ا یکردم و در حال سکوت

 .. بود الیکردم .. همه ش وَهم و خ یم یزندگ ایتو رو احمق بودم که تموم مدت داشتم

 ..کرد یمن نبود و من باور داشتم که هست..اون انقدر نامرد و سنگدل بود که عالوه بر جسم با روحمم باز یاز همون اولم تو زندگ آرشام

 یواز نو بسازم فقط م میخوام زندگ ینم گهی.دکنم نفس بکشم. یمتحرکم که به زور تالش م یمرده  هیضربه خوردم فرهاد..االن فقط  بدجور

 ..تنها نباریخوام ادامه ش بدم..اما ا

 ....حاال یدوستش دارم گذاشتمش کنار ول دمیفهم یکه از وقت یهمون غرور با

و  قتیحقنشون بده اما من  نویا دیشا هی..ظاهر قضستمیکه شکست خورده من ن یکنم اون یسمتش خم شدم ومحکم گفتم: بهش ثابت م یکم

 ........کنم یرو م

 

 ..که صدام زد رونیو خواستم از اتاق برم ب برگشتم
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 .. صبر کن--

 ..حرفا باهات دارم یلیکردم که گفت: خ نگاش

 ..!؟ییچه حرفا -

 ............که یبهتره..تو هم حق دار یو بدون زیاالن همه چ نیهم نکهیا شهیهر چقدر بخوام طولش بدم اوضاع بدتر م--

 ..ستادمیدو تا تقه به درخورد..چون پشت در بودم کنار ا یکی

 ..ستیحالش اصال خوب ن 109اتاق  ضیدکتر مر یاز پرستارا بود که هراسون رو به فرهاد گفت: آقا یکی

 ..ستادیو دور زد و وسط اتاق ا زشیبلند شده بود م یصندل یکه از رو فرهاد

 ..!شده؟ یباز چ --

 یم گهیوگذاشته رو سرش و م مارستانیهاش باز شد دو تا از پرستارا دستاش و نگه داشتن تکون نخوره کل ب هیبخانقدر تقال کرد که  _پرستار

 ..گهیم یچ دینیبب دیایخواد با دکتر حرف بزنه.. تو رو خدا زودتر ب

 

 ..امیارم که تموم شد مباش ک اطیرفت سمت بخش رو به من گفت: تو ح یهمونطور که با عجله م رونیفرهاد از اتاق رفتم ب همراه

 .. نشستم ایاز صندل یکی ی..رواطیو تکون دادم و رفتم تو ح سرم

 ..تو فکر بودم یحساب

 ..اسم آشنا سرم وبلند کردم هیصدا و  هی دنیدونم چقدر گذشته بود که با شن ینم

 ..همون موقع که نگام بهشون افتاد باهاش چشم تو چشم شدم قایدق و

 ..کردم یحرکت فقط نگاش م یو من..ب ستادیو مبهوت سرجاش ا مات

 ..میشونیناخواسته نشست رو پ یاخم دمیرو کنارش د تایکه دخترخاله ش ب یدرست زمان و

 

 ..هم که حاال متوجه من شده بود با لبخند پشت سرش اومد تایبه طرفم اومد و ب یمحکم و جد یبا ظاهر شهیاروم و مثل هم آرشام

 ..ببره میبه نفرت درون یتو چشماش بندازم که پ یو جور انگرمیداشتم نگاهه عص یسعجام تکون نخوردم..فقط  از

 ..؟یکن یچکار م نجایصورتش بود گفت:ا یشگیکه مهمون هم یو با همون اخم ستادیبه روم ا رو

 

 رهیت یبود و بلوز جذب اب که با کت اسپرتش ست ینفت یاب نیخوش فرمش انداختم..شلوار ج کلیبه قد و ه ینگاهه سرسر هیزدم و  پوزخند

 ..ظاهرش حرف نداشت شهی..مثل هم
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محل کار فرهاد ِ ..پس اومدن  مارستانیب نیکه ا دیندون دی!..خب شاد؟یکن یچکار م نجایازتون بپرسم ا دیمنم که با نیکنم ا یجالبه..فکر م -

 .........ستین لیدل یب نمیهمچ نجایمن به ا

 ..بود قیچقدر عم نگاهش

 ....وجه چیدم..به هنبو معذب

 ..اما

 ..بود و حاال امیدن یهمه  یروز هیکه  یینگاه هم نبودم..چشما نیخواهان ا گهید

 

 ..بودمش خنده رو بود دهیکه تو شمال د ی..مثل همون سررمیباعث شد نگام و از آرشام بگ تایب یصدا

خاله مهناز..صبح آرشام لطف کرد منو رسوند  یخونه  میدیسر یهمراه مام شبیتهران د امیمجبور شدم ب یکار هیراستش من واسه  _تایب

 ....تا کارام و انجام بدم مارستانیب

 ..شد نگاش کرد و گفت: اصرار کردم برگرده خونه اما قبول نکرد و یبودنش کامل حس م یکه ذات یبا مهربون و

 .. تمام به زبون اورد یکه آرشام با خونسرد یجمله ا و

 ..کرد یسطل اب سرد رو سرم خال هی یکیکه همون موقع  انگار

 ....بست خی وجودم

روزا  نیفکر کنم هم دمیداداگاه و دارم انجام م یکه تو چشمام زل زده بود ادامه داد: کارا یاطراف کار داشتم....و در حال نیخودمم ا _ آرشام

 ........ش و واسه ت بفرستن هیاحضار

 

 ..کرد ینگام م یبا نگران تایبود که ب دهیرنگم پر دیدونم..شا ینم

 ..اروم باشم خواستم

 ..!شد؟ یمگه م یو لحن خونسردش توجه نکنم ول ینگاهه معمول به

 ..تفاوت باشم اما سخت بود یخواستم ب یخودم نبود..م دست

 ..پر شده از نفرتروحش  یکنم که قلب سرد و ب یرو باز ینقش ادم دیبا جون و دل دوستش داشتم.. و حاال با شیتا چند روز پ نکهیا

 ....از ....شوهرم نفرت

 ....نکردم نکارویگفتن اون مرده بازم ا یوقت یوقت حاضر نشدم شناسنامه ش و باطل کنم حت چیکه ه یکس

 ..حس عذاب اوره نیا چقدر

 ..بگه اما بازم تاب و تحملش و نداشتم نویرفت ا یاز آرشام انتظارم نکهیا با
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 .......میبر گهی: بهتره دگفت یجد یاروم ول تایبه ب رو

 ..که نگاش رو من بود سرش و تکون داد و پشت سر آرشام راه افتاد تایب

 ..بلند کردم و سوار شدم یتاکس نی..دستم و واسه اول رونیزدم ب مارستانیوانداختم رو شونه م..با سرعت از در ب فمیاونجا که دور شدن ک از

 ..کرد یم سیو دونه دونه اشکام صورتم و خ نیماش ی شهی.سرم وچسبونده بودم به ش.رمیاشکام و بگ ینبود که جلو یمجال گهید

 

 ..یو ازم گرفت زمیکه همه چ یی..تویمتنفــرم آرشام..ازت متنفرم لعنتــ ازت

 ..بلند شد..فرهاد بود میزنگ گوش یصدا

 ..!تو دختر؟ یالو دالرام کجا رفت --

 ..خونه رمیارم مزنگ زد د یب یو قورت دادم و گفتم: ب بغضم

 ..زنم یفرصت بهت سر م نیتو اول--

 ..شهیصدات قطع و وصل م نمیماش ؟تویندار یباشه..کار-

 ..نه فقط مراقب خودت باش..خداحافظ --

 ..باشه ..خدانگهدار-

 

 ..دستمال اشکام و پاک کردم با

 ..آرشام افتادم یحرفا ادیشدم به فرهاد دروغ بگم.. مجبور

 ..!!دهیقم مداره طال یجد یجد پس

 ....بذارم ونیفرهاد تا باهاش درم شیرفتم پ نیهم یخواستم..برا یو م نیکه هم منم

 ......... یخواست ینم نویزد تو ا یکه بلند داد م دیچیتو سرم پ ییصدا

 ..خوام یهنوزم نم دیخواستم ..شا ینم دی..شااره

 ..بلندتر از قبل حس کردمضربانش و به وضوح  دمشید یزنه..وقت یهنوزم داره تند م قلبم

 .....هنوزم یعنی

 ..نه گهی..دنه

 ..کنه یکه داره باهات چکار م نیو بب ایاحمق نباش..به خودت ب گهیکن دالرام د تمومش

 ..!!رسه یش به دستت م هیاحضار یزود نیبه هم گهیزنه و م یچشمام زل م تو
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 ..ت بهش پاک بودشد که بفهمه چقدر عشقم نسب یم شیحال یکاش الاقل اونقدر یا

 ..کرد یرو باهام نم نکارایحرمت همون عشق ا به

 ..واقعا خودخواه بود آرشام

 ....مغـــرورخوادخواه

 .....سنگدل و

***************************** 

 ..در بلند شد یکه صدا میکرد یسفره رو جمع م میو داشت میشام خورده بود تازه

 ..کنم یم خواست بلند شه که گفتم من باز یب یب

 ..ظرف آش رشته تو دستش هیبود با  یپر

 ..دیخور یپخته که انگشتاتونم باهاش م یاش هیاوردم..مامان  یبراتون چ دینیبب _یپر

 .. یب یو گفت: بفرما ب یب یو گذاشت جلو ب ظرف

 ..؟یدیقربون دستت مادر چرا زحمت کش- یب یب

 ..د؟یداشت یشام چ یراست یب ینداشت ب یزحمت _یپر

 ..دخترم ارمیبرات ب نیپلو .. بش ایلوب_یب یب

 .. یب یدست و پنجه ت طال ب -یپر

 ..نشستم و سفره رو دوباره پهن کردم نیبا لبخند رفت تو اشپزخونه..سرسنگ یب یب

 .. تفاوت بودم یروم بود و من ب ینگاهه پر ینیسنگ

 

 ..بشقاب و برق انداخت قهی..و ظرف چند دق اونم با اشتها شروع کرد یپلو رو گذاشت جلو پر ایبشقاب لوب یب یب

 ..نخورده بودم یخوشمزگ نیپلو به ا ایدستت درد نکنه به عمرم لوب یب یبود ب یعال -یپر

 ..ظرفم واسه مادرت ببر هیپختم  ادیخوشحال شده بود گفت: نوش جونت مادر گوشت بشه به تنت..ز یپر یفایکه از تعر یب یب

 ..م تو اتاقمکنارشون بلند شدم و رفت از

 ..ظرفا رو بشورم یب یبره که برم کمک ب یبودم پر منتظر

 ....حدسمم درست بود.. پاشد اومد تو اتاقستین لیدل یب نجایدونستم اومدنش ا یم

 ..!؟یکن یو گفت: از دست من فرار م دیخند طنتیش با
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 ..ندادم لشیهم تحو یلبخند خشک و خال هی یحت

 ..ومد کنارم رو تخت نشستدرو بست و ا دیو که د سکوتم

 ..؟یشیسکوت چند روزه ت م نیا الیخ یکردم..منو ببخش..ب تیبگم غلط کردم..شکر خوردم..خر یگفت: دل اروم

 

 ..کردم نگاش

 ..؟یکن یم یمونیاحساس پش-

 ..یلیبه خدا خ --

 ..رهید -

 ..دونم اما تو ببخش..باور کن همه ش به خاطر خودت بود یم --

 ........ نکهیسکوت به نفع من تموم شد؟..جز ا نیا یتو چشمام زل بزن وبگو کجا ی!..پربه خاطر خودم؟ -

 ..دادم و روم و ازش برگردوندم رونیهمراه با حرص ب قیو عم نفسم

ز ا یکیو هرکدوممون و به  میجز کمک نداشتم..آرشام به همه مون گفت سکوت کن یقصد چی ه ِزیبه ارواح خاک بابام که واسه م عز --

 ..میگیبهت نم یزیقسم داد تا مطمئن بشه چ زانمونیعز

 

 ..تیاز سر عصبان ی..خنده ادمیخند

..قسم به خاطر دهیو محض سکوت قسم م گرانیکارش د یکنه و واسه راحت یانقدر پست ِ که هر کار بخواد م یجالبه..اون لعنت یلیخ -

 .........ی..هان..توبگو پرافتاد؟یم یاون آرشام ِ چه اتفاق دمیفهم ی؟..من اگه منه ایباشه که بخواد پنهون کنه  یزیچ هی دی..باالخره با؟یچ

 

 ..دی..اشک صورتش و پوشونده بود..لبشو گزنییو انداخت پا سرش

 ..و گذاشتم رو شونه ش..سرش و بلند کرد و با هق هق نگام کرد دستم

 ..!؟یکن یم هیگر یواسه چ وونهی!..د؟یپر-

 ..دالرام من و ببخش--

 

 ..نگاش کردم فقط

داد چون  ینشون م تیحساس یب یبه من و ب شتری..آرشام قسمم داد..بیبخش یبغلم کرد..با هق هق گفت: دالرام تو رو خدا بگو من و م محکم

 ..میو بگ قتیو حق میکدوم از ما جلوت لب باز کن هیدونست ممکنه  یم

 ..!اون آرشام ِ نه آرتام؟ نکهی!..اقت؟یکدوم حق -
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خودت و  یتونه بهت بگه..دل یکس جز خودش نم چیو دستام و گرفت..ملتمسانه تو چشمام نگاه کرد و گفت: ه رونیاز تو بغلم اومد ب هیگر با

از ما توقع  ی..دل؟یقسمت و بشکن یشی..حاضر م؟یکن یچکار م یو به خاک پدرت قسمت بده که لب از لب باز نکن ادیب یکیمن..اگه  یبذار جا

 ..برو باهاش حرف بزن رینگ می..تو رو قرآن انقدر زود تصمشینه راه پ میسخته نه راه پس دار یلیخدا خ به اشنداشته ب

 ..یترسون یمنوم ی!..داره؟یچ هی!..مگه قض؟یپر یگیم یدار یتو چ -

 م توقع نداشته  َیب ی..از بکه خوردم یقسم گهیطرف د هیدوستم و از  نیزتریطرف عز هی..از یحالم و درک کن یرو بهت گفتم تا بتون نایا --

 یلیبه مامان گفته بود دالرام تو خونه خ هیتا چه حد معتقده..امروز با گر یدون یخودتم م یدلسوز ِ ول شتریما ب یباش..اون بنده خدا از همه 

 ..اعتماد شده یکنه انگار بهم ب یدرد و دل نم شمیپ گهیزنه، د یکم باهام حرف م

 

 ..بلند شدمخشم دستش و پس زدم و  با

 دیگ یم دیساکت بمون نکهی..واسه ادیکن یازم پنهونش م دیو دار دیدون یرو م یزیچ هیحس و دارم.. نیاعتمادم..االن به همه تون هم یاره ب -

 ..نداره تیکدومتون اهم چیاما معلومه که حال و روز منم واسه ه دیقسماتون و بشکن دیخوا یخب قبول نم یلی..خدیقسم خورد

 ..برو با خودش حرف بزن گمیم نینداره..به خاطر هم قتیحرفت حق نیکه ا یدون یام خودتم خوب مدالر--

 ..خواد طالقم بده؟ یکه امروز تو چشمام زل زد وگفت م یمعرفت یحرف بزنم؟..با اون ب یزدم: برم با ک داد

 

 ..نگام کرد مات

 ..!گفت؟ نوی!..آرشام ا؟یچ--

..از همون اولم دهیکنه رسما داره طالقم م یرو م نکارایو چرا داره باهام ا هیدردش چ نمیهاش حرف بزنم تا بببرم با یگیکه م یادم نیاره..هم-

 ..!گذاشتــه؟ ی م واسه حرف زدن باق َیدادن من بود که موفقم شد..مگه راه یقصدش باز

 ..شد و اومد طرفم بلند

 ی..اون االن نمدیبش مونیکنه که بعد هردوتون از انجام دادنش پش یر کارنذا ی..اگه هنوزم دوسش داریریجلوش و بگ یتون یتو م یدل--

 ..نهیکنه راه درست هم یکنه فکر م یفهمه که داره چکار م

 ..میاز هم جدا بش دی..ما بانهیاتفاقا راه درست هم -

 ..و گرفت وتکونم داد دستام

 ..!؟یگیم یچ یفهم یم چیه یدل--

 

 ..عقب رفتم
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 یرحم یغرورم و له کنه..اون قلبم و با ب ذارمینم گهیبشم..د کیجلوش خار و کوچ نیاز ا شتریخوام ب ینم گهیم..دو گرفت ممیمن تصم -

 ....!بگم؟ یبرم بهش چ یشکسته شدنش و بشنوه.. اونوقت توقع دار یتا صدا سادیشکست و وا

 

خواهر  هیواقعا مثل  دی..بایاریمن ن یرو جلو ین لعنتاسم او گهید دیببخشمت با یخوا یاگه م یو محکم گفتم: پر یو گرفتم و جد دستش

خوام واسه  یگفتم عاشقشم وم یم یروز هیرو که  یخوام فراموش کنم..کس یخوام غرور از دست رفته م و برگردونم ..م ی..من میکنارم باش

 ..کنم رونیاز قلبم ب شهیهم

 ........گوش کن دالرام --

 .........اریاسمم و ن گهید ایقبول کن.. ای-

 ......یول --

 ..فقط جوابم و بده -

 

 ..لرزونش و از هم باز کرد و گفت: باشه یکرد..معلوم بود دو دل ِ ..باالخره لبا سکوت

 ..زدم لبخند

 ..!؟یچکار کن یخوا یم یدل--

 ..دارم یقدم و بر م نیاول -

 ..!؟یچ--

 ..شمیاز آرشام جدا م-

 

************************* 

 ..و هدف گرفتم و پرت کردم سمتش زمیبار سطل اشغال کنار م نیدستم انداختم..مچاله ش کردم..واسه دهم یبه کاغذ تو یلاجما ینگاه

 ..ادیم یسمت پنجره..امشب چه باد بد دیباد نگاهم و کش یزوزه  یصدا

 ..زد یخوردن و اسمون رعد و برق م یباد تکون م دیتو باغ در اثر وزش شد یکنارش..درختا رفتم

 ..بود کیتار یحساب رونیترسناک افتادم..ب یلمایف ادی

 

دستشم اورد  یکیبزنم که همون ادم ناشناس اون  غیدور کمرم حلقه شد..با ترس خواستم ج ی..خواستم برگردم که دستدمیکش قیعم نفس

 ..باال و گذاشت رو دهنم

 ..دمیکه صداش و شن رونیزد ب یداشت از حدقه م چشمام
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 ..که کل وجودم و در بر گرفت یشد با ارامش یگوشم مساو یوصداش ت دنیچیپ و

 ..حس متفاوت هی

 

 ..یکرد غیازم در ی..ولنمیلحظه صورت نازت و بب هیتا بتونم  ستادمیاتاقت ا یپنجره  ریز شیوقت پ یلیاز خ --

 

 .....کردم تقال

 ..تو ..فقط کنارنجاستیمنم هم یتو اغوش من..جا نجاست،ی..بمون..جات همسسسسسیه--

 ..هنوز دست راستش دور کمرم حلقه بود یزدم..برم گردوند..ول ینفس نفس م جانیدهنم برداشت..از زور ه یو از رو دستش

 ..یصورتم لبخند زد..پر از مهربون تو

 ..قلبش یراستم و گرفت و گذاشت رو دست

 ..ش فشار دادم..ضربان نداشت نهیس یوشدم با تعجب نگاش کردم..دستم و محکم ر رهیتو چشماش که خ یمتوجه نشدم ول اول

 ..سرد شد تنم

 ..و وحشت ترس

 ..دیلرز یهمه سرما م نیاز ا وجودم

 .....زمزمه کرد:عشقم و باور کن..اما یلرزون یگوشم با صدا ریبغلم کرد..ز محکم

 .......ده بودم......به لباسش چنگ زدم..الل شدیلرز یکرد ..بغض داشت..و به خاطر همون بغض بود که صداش م مکث

 ...........مرگمم باور کن--

 ..که جسمم و تو اغوش آرشام لرزوند یرعد و برق یشد با صدا یقسمت از حرفش مساو نیا و

 .....زدم یوقفه با تموم وجود داد م ی..بدمیکش غیحرف وحشت زده ج نیا دنیشن با

 

 

 ...........چشات و باز کن یب ی ب ِزدلیدالرام..دالرام دخترم..عز _ یب یب

 ..زدم با ترس چشمام و باز کردم..هراسون اطرافم و نگاه کردم و تو جام نشستم یاسمش و صدا م غیکه همراه با ج یحال در

 ..کنارم نبود یب یکس جز ب چیه

 ..سمت پنجره دمیها از رو تخت بلند شدم و دو وونهیلحظه شوکه شدم و مثل د هی

 ..بود کیاومد..همه جا تار ینم یباد چید پنجره رو باز کردم..هاز عرق بو سیهمون حالم که تنم خ با
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 ..نیانگار که به خودم اومده باشم پاهام سست شد و افتادم رو زم یب یب یکس اونجا نبود..و با صدا چیپنجره رو نگاه کردم..ه ریز

 ..هق هقم سکوت اتاق و برهم زد یو گرفتم تو دستام و صدا سرم

 ..کرد یم هیلم کرد..خودشم گراومد کنارم و بغ یب یب

 

 ..یدیخواب بد د زمی..اروم باش عز؟یکن یم یتاب یدخترکم چرا ب _ یب یب

 ..از سوره ها رو زمزمه کرد و فوت کرد تو صورتم یکیلب  ریز

 ..رمیم یدارم م یب یگفتم: ب هیش و با گر نهیو گذاشتم رو س سرم

 .....حرف و نزن نیخدا نکنه مادر.. ا--

 .....توانش و ندارم گهید به خدا -

 ..دیو نوازش کرد و رو موهام و بوس سرم

 ..دمی..آرشام و تو خواب دیب یب-

 ......رهیکه خ شااهللیکرد و گفت:ا مکث

 

گفت عاشقمه..دستم و گرفت گذاشت رو قلبش اما..اما قلبش....ضجه  یزد..م یآرشام داشت باهام حرف م یب یترسم..ب یهق هق گفتم: م با

 ..نداشت یضربان چیزد..ه یقلبش نم یب یزدم:ب

 

انگشتر طال توش بود و با  هیاب کنارم نشست.. وانیل هیپشتم و ماساژ داد..از جاش بلند شد و چند لحظه بعد با  یب یاومد.....ب یباال نم نفسم

 ..زد یقاشق همش م

 ..ترم..بخور دخیمادر رنگ به رو ندار یدیاب بخور..ترس نیکم از ا هیدخترم  ایب--

 

 ..دمیو داد دستم و با عطش اب و تا ته سر کش وانیل

..االن اروم یزیعز یلیباشم..تو برام خ دنتیکرد گفت: طاقت ندارم هر روز شاهد عذاب کش یو تو دست گرفت..همونطور که نوازشم م دستام

 ..نجایا ادیبه فرهاد و بگو باول وقت زنگ بزن  لهیتا فرداصبح..فردا که تعط یفکر نکن یزیکن به چ یبخواب..سع ریبگ

 .. پشت دست اشکام و پاک کرد با

 ........کار داره ی!..فرهاد کل؟یب یب یواسه چ -

 ..دونه یم زویرسونه..دخترم از فرهاد بپرس اون همه چ یاگه کارم داشته باشه خودش و م یحت ادیم یتو بهش زنگ بزن--

 ..!؟یب یرو بپرسم ب یچ-
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 ..در مورد آرشام--

 ..عجب نگاش کردم..دستم و گرفت و بلندم کردت با

 ..گهیو بهت م زیهمه چ یازش بپرس یوقت شتیپ ادیدراز بکش..فردا زنگ بزن ب ریبگ ایب-

 ..نرفت رونیاز جانبم راحت نشد از اتاق ب الشیکردم..تا خ یرو تخت..هنوزم بهت زده نگاش م نشستم

 

 جهیدونه به نت یو م زیبود که فرهاد همه چ یچ یب یکردم تا بفهمم منظور ب یفکر م یر چنگام به سقف بود..ه یبودم ول دهیتخت دراز کش رو

 ..دمینرس یا

 ..نبره اقمیبه اشت یپ یکه کس یاما جور ارمیرو در ب هیقض یکنجکاو شدم ته و تو دمیکه تو نگاش د یدیو ترد یپر یحرفا دنیاز شن بعد

 ..رمیبگ دهیتونستم غرورم و ناد ینم گهید

 

 ..لرزه یتنم م افتمیم ادشیخوابم فکر کردم..هنوزم که  هب

 ..!!داره ینشونه ا هیخواب حتما  نیا

 هیتونه واسه ت  یست اما اون خواب م گهید زیچ هی رشیاوقات تعب ینشونه ست..گاه هی شهیگفت خواب هم یم شهیهم امرزمیخداب مادر

 ..هشدار باشه

 ....حاال و

 ..!هشدار باشه؟ هیتونه  یقعا موا دم،یکه امشب د یخواب یعنی

************************************* 

 ..و جواب دادم خودش بود فونیزنگ در مطمئن بودم فرهاد ِ ..ا دنیشن با

 .. جون یلیل شیرفته بود پ شیساعت پ میخونه نبود..از ن یب یب

 ..دهیو اتو کش پیخوش ت شهیبود..مثل هم ستادهیو باز کردم .. فرهاد لبخند به لب پشت در ا در

 

 ..لبخند جواب سالمش و دادم و اومد تو با

 ..برم دیزود با ارین یزیاشاره کردم ..خواستم برم تو اشپزخونه که گفت: دالرام چ ییرایدست به پذ با

 ..و تکون دادم و رو به روش نشستم سرم

 ..از کجا شروع کنم دیدونستم با ینم
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 ..د..با تعجب بلند شدم و جواب دادمزنگ در بلند ش یموقع صدا همون

 ..!بله؟-

 ..؟ییسالم..دالرام جون شما --

 ..!بله خودم هستم شما؟-

 .........آرشام ی..دخترخاله د؟ی..به جا اوردزمیعز تامیمن ب--

 ..تعجب برگشتم وبه فرهاد نگاه کردم با

 ......تو..ادرس و دییگفتم: بله بفرما یگوش تو

 ....... نشونم دادهقبال ی..پرزمیبلدم عز--

 ..و فشار دادم فونیا ی دکمه

 

 ..خانم بود؟ تایب _فرهاد

 ..!؟یدیاره تو از کجا فهم-

 ..نجایا ادیمن ازش خواستم ب --

 ..!اخه چرا؟-

 ..یفهم یم ادیصبر کن ب --

*************************** 

ازش  یکه ناخواسته دل خوش تایو سرد بود..و اونم فقط به خاطرب یال جدداد..رفتارم کام ینشون نم نویکردم اما ظاهرم ا یتعجب نگاشون م با

 ..نداشتم

 ....کرد یم تمیحسادت زنانه که داشت اذ هیجور احساس حسادت.. هی

 

بهت که قراره  ییزایکرد..اما به خاطر اثبات چ فیبرام تعر زویقبل از تو زنگ زد و همه چ یب یکرد و رو به من گفت: ب یتک سرفه ا فرهاد

 .......اومدن یبا من م دیاشاره کرد و ادامه داد:خانم دکتر دانش هم با تایبگم........به ب

 

 .. و منگ نگاش کردم جیگ

 ..کم واضح تر حرف بزن هیفرهاد.. یگیم یچ یفهمم دار یبه خدا نم -

 ..یخوام ارامش خودت و حفظ کن ی..فقط ازت مدمیم حیدالرام جون من برات توض _تایب
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 ..!شده؟ یه چمگ -

 ..فقط اروم باش زمینشده عز یزیچ _تایب

 ......بگه یزیچ هیکدومتون  هی دیکرد جمی..گد؟یزن یحرف م ینجوریکنم شماها چرا ا یبه خدا دارم سکته م -

 ....کنم یخب باشه..اروم باش، من شروع م یلیخ _فرهاد

 ..انداختکرد  یمنو نگاه م یکه با نگران تایبه ب ینگاه میکرد و ن سکوت

 

 دمیشن ییزایچ هیتو و ارشام افتاده قرار گرفتم..هم از خودت  نیکه ب یاتفاقات انیدر جر شیکه مردد بود گفت: من کم و ب یبه من با لحن رو

 ..هم از..آرشام

 ..!بهت گفته؟ یآرشام؟!..اون چ-

 ..ادته؟یو  رونیب یزد الیون روز که از ودونم....ا یو م زیکه همه چ ستین یادی..من خودمم مدت زگمیصبر کن بهت م _فرهاد

 ..!خب؟-

 نیآرشام رو زم دمیدنبالت که همون موقع د امیبودم ب یراه هیآرشام پشت سرت بود..دنبال  یرو ترک کرد الیهمون موقع که با سرعت و --

باال سرش  ی..وقتادیر نفسش باال نمکه انگا یکرد جور یش خس خس م نهیزد..س یبود و به شدت نفس نفس م دهیزانو زد..آرشام رنگش پر

بود..مجبور شدم  یقلب ستیزد..مشکلش ا ی..نبضش و گرفتم نمستادیکه دستش رو قلبش بود از حرکت ا یو در حال نیکه افتاد رو زم دمیرس

 ........بود هوشیبهنوز  ی( تونستم برش گردونم..ولنیریسیتروگلی)نیزبون ریو قرص ز نهیس یبدم و با ماساژ قفسه  یبهش تنفس مصنوع

 ..!..آ..آر؟یچـ..چ-

 

 دیحرفا سخته اما با نیا دنیدونم شن ی..میارامشت و حفظ کن دیادامه ش و بگم با یخوا یکنم اروم باش..اگه م یدالرام خواهش م _فرهاد

 ..یو بدون زیهمه چ

 

 ..بگم نتونستم یزیچ هیو سردم و تو دستش گرفت..هرکار کردم دهنم و باز کنم  یاومد کنارم نشست و دستا تایب

 ..کردم یالل فقط نگاشون م یادما نیع

 

روز  2.. من باال سرت بودم .. آرشام مارستانی..و درست همون موقع تو رو هم با امبوالنس اوردن به همون بمارستانیب میآرشام و رسوند _فرهاد

و از تصادف تو  میسکوت کن میدوباره دچار شوک نشه مجبور شد هنکی..به خاطر ایروز سوم هوش اومد قایاما تو دق ادیتا بهوش ب دیطول کش

 ....هرگونه اضطراب و استرس واسه ش سم بودمیبهش نگ یزیچ

 

 ..نگاه کرد تایسکوت کرد و به ب فرهاد
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 ی هیتو ناح یفیخف یدردا ماه اولش دچار 6بره.. یرنج م یماریب نیکه داره از ا مهیسال و ن 2 قایتو صورتم نگار کرد و اروم گفت: آرشام دق تایب

 ..توجه بود یب یشد ول یش م نهیس یقفسه 

 ستین یزیگفت چ دمیداد..ازش که پرس یو همه ش دست چپش و ماساژ م ستیحالش خوب ن ادیز دمیما دعوت بودن د یشب که خونه  هی

 ..ساده ست یگرفتگ هی

دستش و گذاشته رو قلبش  دمی..دنبالش که رفتم داطیشد و رفت تو حبلند  هویشام  زیسر م یبه حالتاش مشکوک شده بودم مخصوصا وقت اما

 ..کشه یم قیو پشت سر هم نفس عم

 ....شهیمحسوب م دیتهد نیهستند بزرگتر یقلب یماریکه دچار ب یواسه افراد گاری..سدیکش یم گاریاز حد س شیب آرشام

متوجه  گهید شیو چند تا ازما یوگرافیاسکن ، اکو کارد یت ینوار قلب ، س قیبده..از طر شیو ازما مارستانیب ادیشد ب یاصرار من و خاله راض با

 ..میشد شیماریب

 ..حاد بود تشیواقعا وضع یشد..ول یبستر مارستانایب نیاز بهتر یکیاز استادام تو  یکیکمک  به

آرشام نخواد  یستادم معتقد بود تا وقتحرفاست و ا نیتر از ا میحالش وخ میهمه مون و داغون کرد.. متوجه شد شیازما نیاخر ی جهینت

 یلیخ سکشی..ریجراح قیهست اونم از طر یدیبده راه ام تیاهم شی..اما اگه به سالمتشهیخطرناک تر م یماریب نیو ترک کنه ا گارشیس

 ..شد دیاامن دیباالست اما نبا

و ترک کرده، البته فقط به  گاریس گهینه..درسته که االن مک یکس گوش نم چیدنده ست..هنوز که هنوزه به حرف ه هیارشام واقعا مغرور و  یول

 یشده  یرو تختش و به عکس نقاش نهیش یکه م یکشه..اونم درست زمان یهاش چند نخ م ییکه تو تنها دمید یقول خودش وگرنه چند بار

 ..شهیم رهیخ قشاتا واریرو د

 ..دست از سرش برنداشته یماریب نیکه ا همیسال و ن 2 یکه حافظه ش و به دست اورده ول شهیم یسال 2 االن

 ..شد یچه حال ینیکه بب ینبود یها گفتن از اونجا رفت هیاومد شمال و همسا یشد که حافظه ش و به دست اورد..وقت میوخ یزمان تشیوضع

 ..زد یبه داروهاشم لب نم یحت گهیخورد د یم یزیچ یزد و نه حت یحرف م یبا کس نه

 ..خواد نفس بکشه ینم یحت گهیو گفت د نییدارو تو اتاقش داشت از پنجره پرت کرد پا یهر چ تیروز با عصبان هی دیاصرار ما رو د یوقت

 یزد و م یم یاحساس خاص هیاحساس و با  یآهنگ کعبه  شهیگرفته بود و هم ادی ریزدن و از ام تاریاومد..گ ینم رونمیرفت تو اتاقش و ب یم

 ..اشییخوند..فقط هم تو تنها

 ..واسه حالش اصال خوب نبود نیخورد و ا ینکرد..هر بار به در بسته م داتیدنبالت گشت اما پ یلیخ

 یهر روز دارم عذاب م میتو زندگ شیخال یجا دنیخوام..گفته بود با د یرو هم نم یزندگ نیدالرام و ندارم ا گهیگفته بود حاال که د ریام به

 .. کشم

 ..گفت یم شهیهم نوی..انهیکه شده تو رو بب کبارمی یش فقط برابود که قبل از مرگ نیخواسته ش ا تنها

و از هم  ننیرو بب گهیهمد یو پر ریجون باشه و ام یلیل ی نهیری..که خاله م مهناز دوست ددهیشما رو سر راه هم قرار م ریباالخره دست تقد و

 ..ادیخوششون ب
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 یو عدم مصرف دارو خودش و اخر خط م گاریاز حد از س شیب یاطر استفاده که حاال به خ شیماریکنه..اما با وجود ب داتیتونست پ ارشام

 ..دید

 ..کرد یاوقات با التماس و خواهش چند قلم از داروهاش و مصرف م یکرد وگاه یاستفاده م نیریسیتروگلیاز قرص ن فقط

 ..نداشت یتیواسه ش اهم شیزندگ گهیخودش لج کرده بود..د با

 ..شده بود رید گهید ی..ولدیه تو رو دکرد ک دایپ تیاهم یزمان و

همه رو  شیدید اسی یاون شب ته باغ کنار گال ی..وقتستیدالرام واسه م مهم ن یجز خوشبخت یزیگفت حاال که ارزوم براورده شده چ یم

 ..بهت نگن یزیقسم داد که چ

اون شب کنار ساحل همون اهنگ  ینداشتم..وقت یرکا ایقضا نیداد..من قسم نخوردم چون به ا ینشون م تیحساس یو پر یب یرو ب شترمیب

 ..رو واسه ت خوند تعجب کردم..چون اصال انتظارش و نداشتم به حرفم گوش کنه و بخونه یشگیهم

رفتم پشت در اتاقش و به  یشدم م یاومدم خونه شون و کنجکاو م یکه م ییخوند..منم وقتا یاهنگ و نم نیوقت تو جمع ا چیه آرشام

 ..دادم یصداش گوش م

 ..ینش شیماریتو متوجه ب نکهیا یداد فقط برا ینشون م یعشق سرسخت نی..اما آرشام در برابر ا دمید یو تو نگاهه هردوتون م عشق

 ..هم حاضر نبود تو رو از دست بده یجور چیحال ه نیا با

 ....کنه یوفکر م رهیصبح فقط راه م ی دهیو تا سپ اطیتو ح رهیگفت هر شب م یم خاله

 ..تمومش دروغ بود دهیدادگاه و واسه طالق انجام م یبهت گفت داره کارا یوقت وزرید

 ..قدمم واسه طالقتون بر نداشته هیآرشام هنوز  دالرام

 ..داشته باشه یا ندهیتونه با من ا یکنه ؟!..گفت دالرام نم یتون م ندهیبا ا نکارویکه چرا ا دمیازش پرس میبرگشت یوقت

 دیخودش ند یخونه پشت سرت اومد؟!..و تا با چشما یدیکه رس یتا زمان یشد یو سوار تاکس رونیب یاومد مارستانیباز  یوقت یکن یم باور

 ..تو، از اونجا تکون نخورد یکه رفت

 تیاذ شتریتو رو ب نکاراشیو اون داره با ا یگفتم تو هم دوستش دار ی..مستیگفتم درست ن یو بهش م دمید یکاراش و م نیا یهمه  من

 ..بخواد به خاطرت از خودش وعشقش بگذره نکهیکنه تا ا یم

 ..زد یاون بازم حرف خودش و م اما

 

 

 ..و تو دستاش فشار داد دیلرز یو که م دستام

ام فرصت ..دالرام ارشرهیم نیاز ب ادیکنه..آرشام اگه هر چه زودتر به خودش ن یم یهردوتون باز یدالرام آرشام و تنها نذار..اون داره با زندگ_تایب

 ..معالجه بشه عتریهر چه سر دیکن..اون با شینشده راض ریکنم تا د ی..ازت خواهش میکمکش کن یتونینداره .. فقط تو م یادیز
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 ..شد رهیکردم خ یو نگاه م زمیم یکه تند تند داشتم تو کشوها یپشت سرم اومد و به من تایجام بلند شدم..رفتم تو اتاقم..ب از

 ..!خوبه؟دالرام حالت  -تایب

 ..کردم داشیباالخره پ یو تار کرده بود..ول دمیهمون حالت سرم و تکون دادم..اشک د تو

 ..رونیاز اتاقم رفتم ب تایتوجه به ب یو شالمم عوض کردم..ب دمیو پوش مانتوم

 ..و فرهاد پشت سرم اومدن تایحواسم سر جاش نبود..ب اصال

 ..!؟یریکجا م یدار سایدالرام وا -فرهاد

 ..آرشام ینه خو -

 ..رسونمت صبر کن یخب من م یلیخ _فرهاد

 

 ..دادم یکار دست خودم م هینشستم پشت فرمون حتما  یحال و روزم اگه م نیبود چون با ا نیراه هم نیبهتر

***************************** 

 ..و خوش امد گفت دیصورتم بوس ییبعد با خوشرو یاول تعجب کرد ول دنمیخانم با د مهناز

 ..زمیتو عز ایب --

 ..خواستم با آرشام حرف بزنم خونه ست؟ یممنون.. م -

 ..چش شده امروز فونیدونم ا یدخترم نم یبچه هاست..شرمنده معطل شد شیپ ییرایاره تو پذ --

 ......روش لبخند زدم به

 ....معطل نشدم ادمی..زدیدار اریاخت-

 

 ..و من رفتم تو اطیو مهناز خانم موندن تو ح تایب

 ..دمیشن یکه اسم خودم و از زبون پر ییرایسر و صدا خواستم برم تو پذ یب

 .. ستادمیا وارید پشت

 

 ..خواد جدا شه یم گهیو گرفته..م مشیدالرام تصم _ یپر

 ..که متوجه من نشن نگاشون کردم یو کج کردم و اروم جور سرم

 .. هم کنارش نشسته بود یپشتش به من بود و پر ریام

 ..بود توهم دهیاخماش و کش یپا انداخته بود و حساب یدرست سمت راستشون پا رو ارشام یول
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 ..؟یباهاش حرف زد _ریام

بودم....و بعد از مکث  دهیند یحد جد نیوقت دالرام و تا ا چیو گرفته..ه مشیبود....انگار واقعا تصم دهیفا یهر کار کردم قانع بشه ب _یپر

 ..دمیبهش حق م هم بگم من نویگفت: درضمن ا یکوتاه

 

 ..رونیبلند از سالن زد ب یمبل بلند شد و با قدما یبه آرشام بود که با حرص از رو نگام

 ..بود که از دو طرف راه داشت یجور شونییرایپذ

 .. سمت هم به راهرو و راه پله نیبه اشپزخونه و اتاقا ..و ا دیرس یسمت م اون

 

 .. تومهنازخانم اومده  دمیدر فهم یصدا دنیشن با

ِ  دونستم متعلق به آرشام یکه م یرفتم سمت اتاق میسمت چپ و مستق دمیچینرفتم تو سالن ازتو راه پله پ گهید  .. 

 .. چند جا از خونه رو بلد بودم بایو درست کنم تقر ریو ام یتا اتاق عقد پر نجایبار که اومده بودم ا اون

 

 ..ستادمیدر اتاقش ا پشت

 ..دادم رونیب قینفس عم هیبا و که حبس کرده بودم  نفسم

 ..بودم یخواستم در بزنم..از دستش عصبان ینم

 ..تونم ینم دمید یخواستم اروم باشم م یهم م یچ هر

 ........و گرفتم و در و باز کردم رهیحرکت دستگ هیبا  نیهم واسه

 «آرشام»

 

 ..شدنم نمونده بود وونهیتا مرز د یزی..چدمیچرخ یخودم مترم کرد..دور  یشدنش عصب دهیکوب یپا در و پشت سرم بستم..صدا یپاشنه  با

 ..تخت نشستم..با استرس موهام و چنگ زدم رو

 ..زمیم یسمت کشو دیچرخ نگام

 ....نخ از تو بسته ش در اوردم و هیافتاد..برش داشتم.. گارمیخشم دستم و دراز کردم..چشمم به پاکت س با

و براق زل زده بود  یخاکستر یکه با لبخند قشنگش و اون چشما یدختر ری..به تصوواریرو د دیچرخلبام، که همزمان نگام  نیبذارم ب خواستم

 ..تو چشمام

و از رو لبام برداشتم و با حرص تو دستم مشت کردم..بلند  گاری....نخ س؟ی: دوسش داردمیرو محو شن ییلحظه تو همون حالت موندم....صدا هی

 ....ستم بود و با خشم پرت کردم وسط اتاقکه تو د یشدم، پاکت و فندک و هر چ
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 ....ی....داد زدم: دست از سرم بردار لعنتی: تو محکوم به عذابیلعنت یباز اون صدا و

 

 هیاز عرقم و به مچ دستم تک سیخ ِیشونیتخت زانو زدم..به سرفه افتادم..پ نییم مشت شد..ناخواسته پا نهیس ی..دستم رو قفسه دیکش ریت قلبم

 ..بکشم قیکردم نفس عم یدادم..سع

درد سرد و  هیدرد بد.. هیکردم.... یباز و بسته م رونیکه از اب افتاده ب ی یدهنم و مثل ماه ژنیاکس یذره ا دنیسخت بود....واسه بلع چقدر

 ..زینفرت انگ

 یو قرصا نیاز دستم افتاد رو زم یوط.. قدیلرز یاوردم..درش و باز کردم اما دستام م رونیقرصام و ب یو قوط بمیرفت سمت ج اریاخت یب دستم

رشته نخ، همه شون  هیو با پاره شدن اون  رنیکنار هم قرار بگ یکه توسط رشته ا یحیتسب یطرف افتاد..مثل دونه ها هیداخلش هر کدوم 

 .. افتنیطرف ب هی ادکشانیفر وسرگردون 

 ..کرد یم خس خس م نهیس یاز حد معمول بازتر شده بود و قفسه  چشمام

حس کردم عالوه بر  کیحرکت کوچ هیدورتر از من افتاده بود کنار تخت....نتونستم..با همون  یاز قرصا که کم یکیخم شم سمت  واستمخ

 ..م منقبض شد نهیس یضربان قلبم، قفسه  دیتشد

سوخت..هنوز واسه  یبود و م....سرم در حال انفجار بود ..لبام خشک شده دمیشن یجز سوت ممتد نم ییصدا چی..هنیپشت افتادم رو زم به

 یو هرم سردش و احساس م رهیکرد..رنگ ت ی..داشت وجودم و پر مدمیکش یم هینفس مرگ و به ر یکردم اما....به جا یتالش م دنینفس کش

 ..کردم

 ....م نهیس یاتاق بود و دستام مشت شده رو دیکه نگام به سقف سف یدر حال د،یچشمم چک یقطره اشک با درد از گوشه  هی

 ..از اشک تار بود یپشت پرده ا رشی..صداش محو بود..تصودمیشن یزد....نم یکنارم نشست..انگار که داشت صدام م یکی

 ....حرکت و سرد بودم یکردم..ب یزده م رو احاطه کرد اما هنوز انجماد و احساس م خیکه تن  ییکنده شد..حسش کردم..گرما نیاز زم سرم

 ....اما فکم قفل شده بودلبام و از هم باز کنه خواست

 ....اما دمیشن ی...اره..داشتم مهیگر یصدا

 ..کرد یداشت صورتم و نوازش م یکیگرم حس کردم.. یجا هیزبونم....سرم و تو  ریو باز کرد..فکم درد گرفت..قرص و گذاشت ز دهنم

 ..دمید ینم

 ..و با درد بسته بودم چشمام

داشت..حس  یبیگرمش تضاد عج یبا هرم نفسا میشونیشدم..عرق سرد رو پ گهید یایدن هینگار وارد اطراف برام واضح شد..ا یکم کم صداها اما

 ..جور احساس ارامش هیگرما بودم.. نیخواهان ا شهیکردم هم یم

 ........پرشتاب یها دنیگرفت..اون استرس از تپ یداشت اروم م قلبم

 ..ته بودم..خسرهیرفت تا اروم بگ یکه م یکردم..ضربان یسبک احساس

 ..کردم یکرده باشم و حاال احساس رخوت م یرو ط یادیکه مسافت ز انگار
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 ....کرد یم هیشد..اروم گر دهینوازشگرش رو صورتم کش یانگشتا

 ............تو رو قرآن جوابم و بده..آرشامزمی..چشمات و باز کن عزیشنو یبگو..آرشام بگو که صدام و م یزیچ هیآرشام تو رو خدا  --

 ..........دالرام-

 ..گره خورد سیو خ یجفت چشم خاکستر هیچشمام و باز کردم..نگاهم تو  ی..الدیم و شن زمزمه

 ..لبخند زد....تعجبم از حضورش، با تکرار اسمش همراه شد هیگر ونیم

 ....!دالرام-

 ..یجانم..آرشام حالت خوبه؟..تو رو جون دالرام بگو که خوب --

 ..م گذاشتم ..سرفه م گرفته بود نهید..با درد صورتم جمع شد و دستم و رو س..کمکم کرنمیبش خواستم

 ..لب تخت..دستاش و دو طرف شونه م گذاشت نشستم

تو چشمام انداخت و  یکرد دراز بکشم که متوجه شد..نگاه کوتاه ی..داشت کمکم مدمیکش قیاراده نفس عم یعطرش که به دماغم خورد ب یبو

 ..جا کردسرم جابه  ریبالشت و ز

 ...نمیخوام بش یخوبم دالرام..م -

 ..کرد یم هنوز خس خس م نهیس

 ..من بود ینگام کنه تموم حواسش به مرتب کردن بالشت و راحت نکهیبدون ا یحرکت موندم و نگاش کردم، با اخم قشنگ یو گرفت..ب دستم

 ..نیدراز بکش حالت که بهتر شد بعد بلند شو بش ده،یرنگت پر --

 ..قط نگاش کردمسکوت ف تو

 ..؟یتو دستش بود..کنارم نشست و با لبخند گفت: خوب دستم

 ..بود یو تکون دادم....نگاهش هنوز بارون سرم

 ......زبونت االن ریگفت:اگه به موقع قرص و نذاشته بودم ز دیلرز یکه از بغض م ییصدا با

بردم..فقط  شیکرد..بازم نتونستم خودم و کنترل کنم..دستم و پ سیدرشت و شفاف اشک صورت نازش و خ ینذاشت ادامه بده..قطره ها بغض

 ..جفت چشم نقره گون ثابت بود هیکرد..گذاشتم رو گونه ش..نگاهه سرگردونم تو اون  ینگام م

 ..پر از تحکم یبا لحن و

 ..؟یکن یم هیگر یواسه چ -

 

 ..بوسه رو داشت هی نی....دلم ضعف همدینرم بوسداغ و لرزونش و گذاشت کف دستم و.. یو از رو گونه ش برداشت و لبا دستم
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 ..شد سیبود خ مییتنها یکه چشماش اسمون شبا یکس یبارش اشک ها ریز دستم

 ..اوردمیاز اون طاقت ن شتریب

پاک و  یدلش و با هرقطره از اون چشما ینگفته  یو گرفته، حرفا نینگاهه غمگ نیو ا نجای..حضورش ادهیو فهم زیدونستم همه چ یم

 ..زد یم ادیعصومش تو صورتم فرم

خوش رنگش و تو دستم  یاز موها ینشد..شالش و برداشتم .. تره ا یراض نیم....دلم به هم نهیسمت خودم..سرش و گذاشت رو س دمشیکش

 ....چشمام خود به خود بسته شددمیکش قیگرفتم و نفس عم

که مملو از نور و ارامش  ییایشدم تو دن دهیکش یاهیپر از س یایگرما از دنوقت نبود..با اون  چیکردم..انگار که ه یرو احساس نم یدرد گهید

 ..بود

 نیعج میبا نبض زندگ مارمیقلب ب یم..تپش ها نهیاز من سرش و گذاشته رو س یکم یبا فاصله  میزندگ ی من کنارمه.. همه  ِآرامش

 ..برگردوند گهید یایدن هیکشم..دالرام منو به  یشده....دارم نفس م

 

 ..از هم باز شد نیدلنش یخوشگلش به لبخند یکرد..لبا ینم هیگر گهید یبود ول سیو نرم بلند کرد..صورتش خ رشس

 ..شد که دلتنگشون بودم ییبسته به چشما نگام

 ....ترسم یم شیتو دستم ِ و از دور دستش

 ..دالرام-

 ..آرشام من--

 ....سکوت رو لبامون نشست مهر

 ..لحظه با هم به سمتم هجوم اوردن کی.. تو  یو دودل..غم یدی..ترس و ناامییجدا

 ..میو ترس به خاطر زندگ ییجدا

 ..اتیاز نبودن ح دیناام

 ..یترسم از دستش بدم....ول یبود..اره دو دلم..م رهیبابت از دست دادن ِ ........... نگام تو چشماش خ میدودل

 ..مجبورم

 ..یبه زندگ دی پر از ام ِدیماش پر از امگناهان ِ من بسوزه....چش یبه پا دینبا دالرام

 ..نابود بشه ذارمینم

 ..بهونه م سرد بشه یخاکستر ِ چشما ذارمیاما نم شم،یخاکستر م شیات نیتو ا خودم

 

 ....موهاش از دستم رها شد یفاصله گرفت..تره  ازم
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 ..به راز چشمام برد یبود..پ دهیفهم

 ....؟یمن و از خودت دور کن یکنارت باشم خواست یبذار نکهیا ی..چرا به جا؟ینگفت یزیچرا بهم چ --

 .........ارزشـ یحد واسه ت ب نیتا ا یعنیکرد........ مکث

 ........دالرام-

 ..بشه یرفت که بارون یشد..چشماش م ساکت

 ..بهت گفت؟ یک -

 یزی..االن تنها چیریبگ میبا غرور تصم تیتو زندگ یتکه تو بازم خواس نهیدونم..مهم ا یو م زیکه االن همه چ نهیداره؟..مهم ا یتیچه اهم --

با  یخوشحالم؟..فک کرد ینجوریمن ا یکن ی....چرا آرشام؟..تو فک میگرفت میمن تصم ی تمام به جا ِیکه تو با خودخواه نهیداره ا تیکه اهم

 ..؟یکن یم یکارت من و مجاب به زندگ نیا

 

 .. متو جام نشستم..صدام گرفته بود، اما مصم اروم

 ..و کردم نکارینگرفتم..من به خاطر خودم ا میتو تصم یدالرام من جا -

 ..درد نگاش کردم یاز رو یدادم و با لبخند هیتخت تک ی..به باالدمیو تو چشماش د تعجب

بار تو  نیاول ی..برارمینگ میخودخواهانه تصم نکهیواسه من دالرام..واسه ا یاز گذشته،حال و.......تو بهونه ا ی..جزوی من ِیاز زندگ یتو جزو -

 ....یتو از وجودم یستیارزش ن یکه بودم..دالرام تو واسه من ب یبشم همون میزندگ

 ..تو اغوشم فرو رفت امیبه خودم ب نکهی..اومد سمتم و قبل از ادیبا بغض لرز فشیظر ی چونه

 تیاهم تیوگرنه به خاطر منم که شده به سالمت ستمیبهونه ن ..من واسه تویکرد یوگرنه ترکم نم ستم،ین تیگفت: من زندگ هیپر گال یلحن با

 ...یداد یم

 ....یلعنت ستمیهق هق خودش وسفت تو بغلم فشار داد و گفت: من از وجودت ن با

 .........که ی..انقدرستمین یچیو چنگ زد..........من ه راهنمیپ

 ............ که شوهرم نتونست دردش و بهم بگه..من ِزیناچ وجودم یتو چشمام زل زد........انقدر هیو بلند کرد و با گر سرش

 ....نزن دختر شمینگو....بس ِ دالرام داغونم..با حرفات ات یچیه گهیحرص بغلش کردم و به خودم فشارش دادم: نگو..د با

م بود..شاهد  نهیرد..سرش رو سک یم یقرار یب نهیبود که تو چشمام احساس کردم..قلبم تو س یو بازتابش سوزش ختیر یاغوشم اشک م تو

 ..ضربان بلند و محکمش بود

 

 ..دمیغم خند با

 ....دهیمرگم و م دینو ده،ینم یزندگ دیکنه دالرام ام یفرق م گهید یقلب با قلبا نی..ادهی..با هر تپش داره هشدار م؟یشنو یصداش وم-
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نرم و  یرو موها دیچشمم چک یرانه از گوشه قطره اشک خودس هیو چشمام و بستم.. دمیرو موهاش و بوس یخشونت خاص با

 ......اون هم تو اغوش من فیجسم نح د،یلرز ی..........صدام مشیشمیابر

 یخوا یچرا م شمی..دالرام من دارم مجازات میدیتقاصش و پس م یحاال دار یعمر خودت و دست باال گرفت هی گهیخودخواه نباش..م گهیم--

..و شهیم دهیمرگ رو سرشون کش اهیکنن و بدون مجازات چادر س یم یبا ه*و*س زندگ ایلی..خنهیثل من همم یی..عاقبت ادما؟یریجلوش و بگ

 .........ایدن نیهم ی..اونم توشنیمحکوم به مجازات م منعده هم مثل  هی

 

 ....با بغض سرش و تکون داد و صورتم و تو دستاش قاب گرفترونیتو بغلم اومد ب از

 ....مجازاتت کنه؟ ینجوریکه خدا بخواد ا ینداره..تو مگه چکار کرد قتیقکدوم ح چیه ناینه ا --

 ..نباشه انگرمیطغ یو نگام و ازش گرفتم تا شاهد چشما نییو اوردم پا دستاش

 ..تموم بشه دیبا ییجا هیروز و  هیآرشام باالخره  یزندگ یقصه م دالرام..قصه  نیا یمن ادم بده  -

 ..و گرفت بازوم

 ..خواست حرفاش و بشنوم یازم م بلند یصدا با

 ینگاه م یمنف دیاز د زی..چرا به همه چیحوادث تلخ سرنوشتت شد ی چهی..تو هم مثل من بازیبد باش یتون ی..تو نمیستیتو ادم بده ن --

 ....؟یکن

 .........کرد..صداش پر شده از بغض یم هیگر

رو شروع کنم؟..ارشام ما با  یدوباره ا ِیرو نشونم بده که بتونم زندگ یخواد راه یخدا م یگینم دمیدارم تقاص پس م یبگ نکهیا یچرا به جا--

و بده  ستنیتولد دوباره، خدا انقدر بزرگ و بخشنده هست که به بنده هاش شانس دوباره ز نی..بعد از امیساز یمون و م ندهیهم و کنار هم ا

 ....که دوسش دارن ییدر کنار کسا ونما

 ............ه مجبور شدم نگاش کنمکرد ک یتاب یب انقدر

 توِ   ِمیها هستن که نگاه پر از التماسشون به تو و تصم یلیاالن خ یول یکرد یم ییاحساس تنها یبود دهیبر یو زندگ ایاون موقع که از دن--

 ییفکر کن، به بهونه ت....اگه خدا تی..پس به زندگتم؟یزندگ یمن بهونه  یگی..آرشام به خاطر من....مگه نمیمهربونشون و باور کن یکه قلبا

 .........نمیرو بب ایدن نیرنگ ا ستمیلحظه هم حاضر ن هی گهیبشه من د تیزیتو چ نکرده

 

 ..اون همه اشک ونیساکت شد......لبخند زد..م دیتندم و که د نگاهه

باشه و هم..آرامش  یتونست وحش یکه هم م یاهنگ نیبا هم«..خوام یدختر و م نیمن چقدر ا»بار تکرار کردم که  نیهزارم یخودم برا شیپ

 .........عاشق هی ماریقلب ب یدهنده 

 ..هم خمار شده بود ینمناک و که حاال کم یشد..اون چشما کمیتو چشمام نزد رهیخ

 ..؟یگردون یو به هردومون بر م یآرشام..زندگ--

http://iran-paper.ir/


 

iran-paper.ir 

 ....یور گردنم حلقه کنه ولخواد د یتر شد..دستش و اورد باال و فکر کردم م کیکردم....نزد سکوت

 ..که گردن تبدارم و لمس کرد من و به خودم اورد یریزنج یسرد

 زی..ردمیو بوس رگردنشیعطرش..ناخداگاه ز یکامل تو بغلم بود و سرش و خم کرده بود رو شونه م تا قفل گردنبند و ببنده....و دوباره بو دالرام

 ..اون زل زده بودم یتو چشما یگرفتم..ول..پالک و تو دستم نییو دستش و اورد پا دیخند

 ..؟ینگاش کن یخوا ینم -

 ..شناسمش یهم م دهیند --

 ..؟یطالقم بد یخوا یهنوزم م-

 ..دیکردم....خند اخم

 ..؟یخوا یپس نم-

 ..ابروهام نینگاش کردم..با همون اخم کمرنگ ب فقط

 ....تمرو تخت بلند شد..خواست شالش و برداره که قبل از اون برش داش از

 ..کجا؟ --

 .........و گفت: خونه دیکش رونیکرد شال و اروم از تو دستام ب یو رو م ریکه قلبم و ز یلبخند با

 ..سکوت کردم یبگم.. ول یزیچ هیو انداخت رو سرش..لبام و از هم باز کردم تا  شال

 ..؟یبگ یخوا یم یزیم کرد و گفت: چ..بعد از اون نگادیدست کش سشیخ یابروش و انداخت باال و به چشما طنتیبا ش که

 

 میافتاد..خشکش زد..ن وارید یرو ریفقط سکوتم بود..با همون لبخند کمرنگ رو لباش برگشت و خواست بره سمت در که نگاش به تصو جوابش

 ..دیچرخ یشده و صورت مبهوتش م ینقاش ریتصو نیرخش سمت من بود و نگاهه من ب

 ..دمیلبخند و تو چشماش برق تعجب و د برگشت و نگام کرد..رو لباش اروم

 ..اوردیخواست بگه رو به زبون ن یکه م یزیاون چ یچند بار باز و بسته شد ول لباش

 ..؟یبگ یخوا یم یزیچ --

 ..کرد با لبخند عکس ِ اونو نشون بده یم یسع یداد..تو چشماش اشک حلقه بسته بود ول رونیو با خنده ب نفسش

 ..بود یو خواستن طونیبازش کنه برگشت و نگام کرد..نگاهش هنوز ش نکهیا قبل از یسمت در..ول رفت

 ........یزنم....اهان راست یکه تو دلم هست و بهت م یمنم همون حرف ،یبگ یخواست یم یکه چ یهر وقت تو بهم گفت --

گردنبند و اوردم  نیاون برات ا یجا یرفت ول نیاز ب زمایه یال به ال شیبا لبخند نگاش کردم که گفت: حلقه ت و که انداختم تو ات منتظر

 .....که
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 یبهم برش گردون..اون موقع م شیارومتر گفت: اگه نخواست نباریا یکرد..نگاهش و چند لحظه از رو صورتم برداشت و باز بهم زل زد..ول مکث

 ....ندارم تیفهمم که.. برات اهم

 ..ترف رونینگاه گرفته ش کرد و از در ب یتلخ چاشن یلبخند

 ......سرد نبود گهیتو دستم بود..لمسش کردم..د پالک

****************************** 

 «دالرام »

 

 ..کنم یشب ِ دارم کف اتاقم و با قدمام متر م 9تا االن که  3ساعت از

 ..لحظه اروم و قرار نداشتم هی

 ..کنم یو فکر م رمیدارم راه م ایکنار پنجره م  ای حال بهم دست داده بود و تا االن که نیو باهاش حرف زدم ا دمشید یوقت از

 

 ......دمشید تیاون وضع یتو یکنم اما وقت یعقده تو دلم تلنبار شده بود و سرش خال یتا داد بزنم و هر چ ششیتوپ پر رفتم پ با

 ....از موهام که افتاده بود تو صورتم و بردم پشت گوشم یو تره ا رونینفسم و دادم ب پــــوف،

 ..دونه یکه انجام داده خودش رو محکوم به قصاص م ییکنه..به خاطر گذشته و کارا یارشام داره خودش و مجازات م سپ

از  شیخاط یبزرگ و بخشنده ست که اگه بنده  یزنه..خدا به قدر یقانون خداوند حرف اول و م ،ی..خارج از قانون انسانستیدرست ن نیا یول

 ..کنه یروش باز م شیه رو پباشه راهه توب مونیگناهانش پش

 ......خواستم یو م نیشد و منم هم یم دواریام شیبه زندگ نصورتیکرد..در ا یبه اطرافش نگاه م دیبا یقیبا عدالت حق آرشام

 ....گذاشته باشه ریکردم حرفام روش تاث یم خدا،خدا

 

 ..رونیبود، تند اوردمش ب فمیاس ام اس گوشم بلند شد..تو ک یصدا

 ..!ناشناس ی شماره هی

 ..حال بازش کردم نیا با

 «..در و باز کن »

 ..رونیدوتا بوق پشت سرهم از ب یصدا و

 ..شد یم شتریهر لحظه داشت ب تعجبم

 «..!شما؟»
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 ..تماس و زدم یبرقرار ی..اب دهنم و قورت دادم و دکمه دیزنگ زد..دستام لرز میکه رو گوش دینکش یطول و

 ....یوحش یگربه  یخودت بد بیدرو از ج نیخسارت ا دیبا یشمرم، اگه باز نکن یم 3: تا دمیش و شنکه گذاشتم کنار گوشم صدا نیهم

 ..!!..که نشست تو دلم گفتم: آرشـــام یذوق با

-- 1....2.......... 

 یم و نفس نفس م هنیس یدستم و گذاشته بودم رو قفسه  جانیو دکمه رو زدم و بعدشم از زور ه فنیخودم و رسوندم به ا یچطور دمینفهم

 ..زدم

 

 .... زهرترک شدم یکن یم نیدختر چرا همچ یوا یا _ یب یب

 ..و کامواشم دستش بود یبافت لیبود و تو همون حالت م سادهیشد که وسط هال وا یب یب ی دهیحواسم جمع صورت رنگ پر تازه

 ......حواسم نبود که شما یب یب دیببخش -

 

رنگ  ن،یبوق ماش یموقعم و صدا یبه خاطر لبخند ب یب یب یو چشما نهیباعث شد رو لبام لبخند بش الیو طایآرشام تو ح نیبوق ماش یصدا و

 ..رهیتعجب به خودش بگ

 

***** 

 

 ..موند و بعدم ولش کردم رهیدستم رو دستگ هیواسه چند ثان یدر و باز کنم ول خواستم

من تو اتاقمم،  نجایا ادیارشام داره م یب یشده بود گفتم: ب جیمن گ یه از کاراک یب یمکث کوتاه رفتم سمت اتاقم و رو به ب هیو با  برگشتم

 ..باشه؟

 ..آرشام و که اوردم لباش به لبخند ازهم باز شد اسم

 ..باشه دخترم--

 

 ..تو اتاق و درو بستم رفتم

 .....!!....پاشم!....راه برمنمیچکار کنم....بش دیدونستم با یاز زور استرس نم حاال

 ....ل حواسم پرت بودک به

ِ  هم که باشه نوبت آرشام یهمه مدت من دنبال اون بودم حاال نوبت نیسمتم..ا ادیداشتم اون ب دوست  .. 

 ..یب یآرشام با ب یو بعد هم سالم و احوال پرس دمیدر خونه رو شن یصدا
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 ..پسرم یخوش اومد یلیخ _ یب یب

 ..است؟آرشام که گفت: دالرام کج یبعد از چند لحظه صدا و

 ....نطرفیتو اتاقش ِ .. ا _ یب یب

 

 ....شد یم شتریهر لحظه ب جانمیزد..دست و پام سر شده بود..ه یتو دهنم م قلبم

 ..اجازه بدم درو باز کرد و اومد تو نکهیتا تقه به در خورد و قبل از ا 2

 ..پاچه نشون ندمکردم خودم و دست یاروم بلند شدم..سع دمشیدر د یال یتخت نشسته بودم که وقت رو

 ..لبخند نگاش کردم: سالم با

 ..تو و درو پشت سرش بست..چند قدم اومد جلو..صاف تو چشمام زل زده بود اومد

 ......کوتاه و اروم جوابم و داد: سالم یلیخ

 ..اونم تو اتاقم شوکه م کرده بود رمنتظرهیو غ یناگهان نطوریشده بودم..دست خودم نبود..حضورش ا هول

 ..نی؟بشیسادیاشاره کردم: چرا وا تخت به

 ..و تکون داد و اروم اومد طرفم..نگاهش و از روم برداشت و نشست رو تخت....کنارش با فاصله نشستم سرش

 ..رو بدونم..انگار از تو چشمام حرف دلم و خوند نجایدوست داشتم علت اومدنش به ا یلیکردم..خ یحس م دیقلبم و شد کوبش

 ..مید لباسام اشاره کرد: حاضر شو برلبخند زد و به کم که

 ..!تعجب گفتم: کجا؟ با

 ..شد و دستم و گرفت کمینزد یکنم کم ینم یحرکت دیو سمتم گرفت..نگام و از تو چشماش گرفتم و به دستش دوختم..د دستش

 ..چرا تو دستته؟ نیانگشتم و لمس کرد..نگاش به حلقه م بود که گفت: ا یتو ی حلقه

 ..ش شوکه شدملحظه از سوال هی

 ..!؟یچ--

 ..و اورد باال..با شصتش اروم حلقه رو نوازش کرد دستم

 ..؟ینگه داشت یحلقه رو واسه چ نیا --

 ........کردم و گفتم: خب..خب چون مکث

 ......یمتاهل--

 ....و تکون دادم سرم
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 ..شوهرش باشه؟کنار  دیزن متاهل مگه نبا هیتو چشمام گفت: و  رهیو تو هر دو دستش گرفت و خ دستم

 ..!ه؟یحرفا چ نیاورد سرم و تکون دادم و گفتم: آرشام منظورت از ا یکه به زبون م یاز جمالت منگ

 ....دلم ضعف رفتدیکه افتاد رو گونه ش..نگام به چالش بود که خم شد رو صورتم..نرم گونه م و بوس ی..و چال خوشگلدیخند

 یکنارم احساست کنم.........دستم و گرم نوازش کرد و نفسا قهیهر دق ه،یهر ثان دی..بایر باشخوام ازم دو ینم گهیصورتم زمزمه کرد: د کنار

 ..ذاره؟یو با خودم ببرم..بهونه م م میموهام فرستاد........اومدم زندگ یملتهبش و ال به ال

آره؟..و من با  یعنیتکون داد که  یالت سوال..آهسته سرش و برد عقب و نگام کرد..سرش و به حدیگوشم و بوس ی..با حرارت الله دمیخند زیر

 .......لبخند چشمام و بستم وباز کردم....لبخند زد

 

 ..؟یکه به درمانت ادامه بد یدیقول م -

 ..ازش مونده بود یکرد و اون لبخند که حاال رد سکوت

 ..برو حاضر شو --

 ..یبهم قول بد دیگفتم: اول با یجد

 ..در اورد و اومد طرفم دیسبز و شال سف یمانتو هیحرکت درش و باز کرد و  هی.با جاش بلند شد و رفت سمت کمدم. از

 ......منتظرم رونینگام کنه اروم گفت: ب نکهیکنارم و بدون ا گذاشتشون

 ..و پشت گردنش و ماساژ داد دیبرنگشت..تو موهاش دست کش یول ستادیرفت سمت در که صداش زدم..ا یو بهم کرد و داشت م پشتش

 ....آروم برگشت و نگام کردستادمیرو تخت بلند شدم و پشت سرش ا از

 ..؟یو نگرفت متینکنه هنوز تصم -

 ..میزن یبعدا درموردش حرف م --

 ......نصورتیرایدر غ شتیمن حاضرم برگردم پ یدیم تیاهم تیمشخص بشه..اگه به سالمت فشیتکل دیاالن با نیکه هست هم ینه..هر چ-

 ............و انداخت باال و چشماش و خمار کرد: بگو..ادامه ش شدم که ابروهاش ساکت

مثبت به  دیکه از د ینش یهم راض یمونم و تا وقت یم نجایهم نصورتیرایتر از قبل سرم و انداختم باال و تو چشماش زل زدم: در غ یجد

 ..........وقت چیه ینگاه کن تیزندگ

 ..؟یدی......و بلندتر گفت: فهمیبزن ییحرف از جدا یندار وسط حرفم و با خشم بازوهام و گرفت: حق دیپر

 ..گفتم یخودم و نباختم: من جد یول دیبلندش لرز یاز صدا تنم

 

تا قدم بلند خودش و رسوند به تختم و مانتو و شالم و برداشت ..شال و انداخت رو موهام ..مات و مبهوت داشتم به  2و ول کرد و با  دستم

 ....شد سمت در دهیکه دستم کش کردم یحرکاتش نگاه م
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 ..؟یکن یچکار م یصبر کن ارشام..آرشام با تو َ م....آرشام..دار -

 ..کرد یبا تعجب از تو درگاهه اشپزخونه به ما نگاه م یب یب

 .......گفت: پسرم چرا رونیاورد ب یکفشام و م یشده؟....رو به ارشام که داشت از تو جاکفش یچ _ یب یب

بگو لوازم دالرام و جمع کنه  یبه پر ،یب یمن تو دستش بود سرش و بلند کرد و گفت: ب یجمله ش کامل بشه ارشام که کفشا هنکیقبل از ا و

 ..ببره ادیفرستم ب یرو م یکیفردا 

 

شونه م و  ناراحت بشم برعکس خنده م گرفته بود نکهیا یآرشام به جا یبا تعجب به من نگاه کرد....منم که از حرکات تند و عصب یب یب

 ....انداختم باال

 ..شهیرو انجام ندم به زور متوصل م یکار لشیدونستم اگه به م یشناختمش و م یتعجب نداشت..چون م یرفتارا از جانب آرشام جا نیا

قربونت برم شب  یب یگفتم: ب یب یرو به ب رونیاز در برم ب نکهیو اروم داد دستم ..خودم و جلوش ناراحت و گرفته نشون دادم..قبل از ا مانتوم

 .....جون یلیل شیتنها نمون برو پ نجایا

 ..لبخند اومد سمتم با

 ..نشیرفت سمت ماش یو نگاه کردم، داشت م رونیدر ب از

 ..شوهرت؟ یخونه  یریم ی..داریخوشبخت و خوشحال باش تیتو زندگ شهیهم یدخترم اله _ یب یب

 ....اشک تو چشماش جمع شده بوددمی..نرم گونه ش و بوسدیبوس یا مهربونروش لبخند زدم و سرم و تکون دادم..صورتم و ب به

 ..کرد یو نگاه م نطرفینشسته بود و ا نیکردم و رفتم سمت ارشام که تو ماش یبشم ازش خداحافظ یخودمم احساسات نکهیاز ا قبل

 ....تو هم دمیانداختم و اخمام و کش ریرفتم سمتش سرم و ز یکه م همونطور

 ..زنم یم ییحدسا هیکنم..گرچه  یم ین تو رو راضم باالخره

************************ 

 ..و تو قفل چرخوند دشیو کل ستادیسوخته ا یدر قهوه ا هی یو آرشام دستش و گذاشت پشت کمرم..جلو ستادیدهم ا یطبقه  اسانسور

 ..بدجور بهم فشار اورده بود ینجکاوک یخودشه ول یخونه  نجاینپرسم؟..مطمئنا ا یزیبه خودم فشار اوردم که چ یلیخ

 ..برق و زد..نور اطراف و روشن کرد دیبود که ارشام کل کیباز کرد و دستش و گذاشت پشتم ..اروم رفتم تو..همه جا تار درو

ت راستم بزرگ سم یپنجره  هی..و  ییطال کیش یسلطنت یدست مبل و صندل 2سالن نسبتا بزرگ با  هیکه چشمم بهش افتاد  یزیچ نیاول و

 ..شده بود دهیپوش ییو طال ی..و ساتن زرشک دیرسفیاز جنس حر یکه توسط پرده ا

که  کیکوچ یراهرو هیبود..و رو به رو  دیو سف یزرشک یداخلش متشکل از رنگ ها سیو اپن که سرو ینقل یآشپزخونه  هیسمت چپ  و

 ..زدم اتاقا اونجا باشن یحدس م
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و  قیعم ینفسا یکاناپه نشستم.. و از پشت سر صدا یکنار و رفتم گوشه  دمیسوس خودم و کشدستش و رو کمرم حس کردم..مح یگرما

 ..خورد ی..داشت حرص مدمیمحکمش و شن

 

 ..وسط سالن زینگاهش رو من بود و نگاهه من به م ستادیکنارم ا اومد

 ........اما تو میر یکجا م میدار یرم بپرسساعته منتظ 2..یکلمه هم حرف نزد هی نجایتا ا نی..از تو ماش؟یسکوت گرفت یروزه  --

کاناپه نشست..بلند شدم و خواستم از کنارش رد شم که مچ دستم و گرفت و نگهم  یاومد و اروم کنارم رو دسته  قینفس عم هیبا  و

 ..از دستش دلخور بودم یداشت..صورتم و با اخم جمع کردم..حساب

 

 ..آرشام ول کن دستم و-

 ..دیخند

 ..؟یو شکستروزه ت  --

 ..بود لبخند بزنم که صورتم و برگردوندم و گفتم: حوصله ندارم کینزد

و چون خودم و شل گرفته بودم افتادم رو پاش..خودش و سُر داد رو کاناپه و منو تو بغلش گرفت..هر کار کردم بلند شم نذاشت،  دیو کش دستم

 ..با هر دو دستش قفلم کرده بود

 ..شده بود شیناز هم چاشن یکه تو بغلش بودم کم ییاز اونجا یبود ول یعصب نکهیبا ا صدام

 ..آرشــام-

 مرخ،یحرکت شال و از رو سرم برداشت..پنجه هاش و تو موهام فرو برد و سرم و کج کرد سمت خودش اما از ن هیدستش و اورد باال و با  هی

 ..کردم یچون نگاش نم

 ..گفت: جانــم زیو ر دیگردنم نفس کش ریز

 

هنوز زود  یدادم..ول یداشتم وا م ییجورا هیبهم دست داد.. یکه به زبون اورد احساس کرخت یاغوشش و بدتر از اون جمله ا یطر گرماخا به

 ..بود

 ..ش و اروم گفتم: نکن نهیو گذاشتم تخت س دستام

 ..از خنده داشت یرگه ا صداش

 ..نکردم یهنوز که کار --

و موهام تو  دیرس یکه زورم بهش نم ییاز اونجا یولشون کردم و صورتم و برگردوندم ول عیبام..سررو ل دی..نگاش چرخدمیلبم و گز ی گوشه

 هینمونده بود لبام لباش و لمس کنه که سرم و تو  یزیحرکت صورتم و خم کرد سمت خودش..و چ هیتو  رهیدردم بگ نکهیدستش بود بدون ا

 ..نگه داشت شصورت یمتریلیم
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 ..کرد یکه وجودم و تو خودش حل م اهیجفت چشم س هیزدم..مجبور شدم نگاش کنم..به اون  ینفس نفس م جانیزور ه از

 

نفسات بهم  یصدا گمیم ی..وقتیمیزندگ گمیم یاومدم ببرمت..وقت یو تو همون حالت زمزمه کرد: وقت دیدور تو صورتم چرخ هیکامل  نگاش

 ..؟یچ یعنی نایخوام هر لحظه شاهدشون باشم، ا یو م دهیجون م

رو  یادم سنگ هیپرواش دل  یکه با نگاهه ب یتنگ شده بود..همون میوحش یکردم..نگاهش و محو چشمام کرد و گفت: دلم واسه گربه  سکوت

 .........اب کرد

 ...............و چسبوند به چونم و چشمام خود به خود بسته شد لباش

 .........به دور از خاطرات تلخ گذشتهدیجد یایدن هیبا  د،یجد یخونه  هی.با تو..تو قبول کردم از نو شروع کنم. یعنی یخوام برگرد یم یوقت --

 .........ایرفتم..خدا یچونه م و گاز گرفت..داشتم از حال م زیر

 ...........ی..دالرام تو من و به خودم برگردوندیتو، قانون سفت و سخت ارشام و شکست --

 

عقب و تو  دیکردم....سرم و کش یم یداغ و تند شده بود که تو گلومم عالوه بر لبام احساس خشکنفسام  یشدم..انقدر یم وونهید داشتم

 ....مخمور و پر از خواهش یچشمام نگاه کرد..هر دو با نگاه

.فقط نبود... نمونیب یحد و مرز چیکم ....ه یفاصله  نیش بود حرکت دادم اوردم باال و رو شونه هاش گذاشتم..ا نهیو که رو س دستام

 ....گرفت یاوج م شترینگاههامون..لبا و حرارت دالمون..هر لحظه ب

 ...........رونیم بزنه ب نهیکنه و از س کهیت کهینمونده بود قلبم خودش و ت یزیچ گهیآخر آرشام، د یبا زمزمه  و

 ....دلم برات تنگ شده بود دالرام--

 ..م حبس شد نهیلبام فشار داد..نفس تو س مکث کوتاه .....با عطش سرم و کج کرد و لباش و به هی و

 

نگاش  یچشمام خمار شده بود ول نکهی..با ادمیلحظه ترس هیکه  دیکوب یمحکم م یش..قلبش به قدر نهیتا رو س نییو اوردم پا دستام

 ..کردم..چشماش و بسته بود

 ....ستادیلحظه از حرکت ا هیکه  دیبوس یولع لبام و مزده بود و داشت با  مهیبغلش محکم نگهم داشت و خوابوندم رو کاناپه .. روم خ تو

زانو زد..دستش رو  نیپام، رو زم نیی..با درد از روم بلند شد و پادیلرز یکه از لبام کنده شد نگاش کردم..صورتش از درد جمع شد..تنش م لباش

 ..خم شده بود نیش بود و رو به زم نهیس یقفسه 

 

 ..دمید یکرد..صورتش و نم یلب فقط ناله م ریاون ز یصداش زدم ولترس کنارش زانو زدم و چندبار  با

 ..........که با خس خس گفت: ق..قرص..قرصا دمیشد دستش و لب کاناپه گرفت و شن شتریکه کرد ترسم ب یبلند یناله  با
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***** 

 

م گرفته  هیپس کجاست؟..گر یارش فرو بردم....لعنتشلو بیمغزم که تا اون موقع از سرما و وحشت قفل کرده بود به کار افتاد و دستم و تو ج 

 ..بود.. دست و پام و گم کرده بودم

 ..از توش برداشتم..ازش خواستم دهنش و باز کنه یکیاوردم و  رونیرو ب یسمت چپش بود..قوط بیج تو

عرق بود..از  سیو صورتش و نوازش کردم..خقرصاش و گذاشتم رو کاناپه  یزبونش....قوط ریزور لباش و از هم باز کردم و قرص و گذاشتم ز به

 ....بدنش حالم بدتر شد یسرما

 

 ..؟ی..درد ندار؟یکه از بغض خفه بود گفتم: آرشام خوب ییکم سرد بود..با صدا هیهنوز تنش  یکم رنگ به صورتش برگشت ول کم

 یبود که نشون بده حالش بهتره و م یال صداش جوراز درد لباش جمع شد..با اون ح یسرش و تکون داد و خواست لبخند بزنه ول یحال یب با

 ..امیدر ب یخواد حواس منو پرت کنه تا از نگران یم ینجوریدونستم ا

 ..سرخش بود یو چشما دهیهوش و حواسم به صورت رنگ پر یمن همه  یول

 ......ینفهم یزیخودم و گرفتم..تا تو..چ یجلو یلی..خمیباهم بود یگفت: اون شب..تو کلبه..وقت دهیبر دهیبر

نتونستم..خودم و  گهی..درونیب یاز کلبه رفت ی.. وقتیادامه داد: ول قینفس عم هیکم بهتر شد و با  هیسرفه افتاد ..پشتش و ماساژ دادم.. به

 ........درختا یرسوندم ال به ال

  ِی هر زن و شوهر ِیاز زندگ یرابطه که جزو هیزد گفت: از  یم ادیش و فر نهیکه درد و غم ِ تو س ینگاه کرد .. با لبخند سمیخ یچشما تو

 ..؟یکنارم بمون یخوا یمحرومم..چطور م

 

 ..ش نهیتو بغلش و سرم و گذاشتم روس دمیبلند..ساکت و اروم..خز یاما نه با صدا ختمیر یم اشک

 .......تا یعمل کن دیآرشام..فقط با یشیتو خوب م -

 ..؟یبمونه چ نطوریهم تمیبه درمان پاسخ مثبت بده امکان عمل هست..اگه وضع..اگه قلبم ستین یآسون نیدالرام.. به هم --

همه سال و  نیاونم بعد از ا میش دست خداست..اگه ما االن کنار هم هی..بقینصف راه و رفت یعنی یدار دیام تیکه به زندگ نینه آرشام..هم-

عاشقا باالخره  ی..همه میدیامتحان پس م میدار میدیرس نجای.حاال که اکه خدا دوسمون داشت... نهیهمه مشکالت، فقط به خاطر ا نیبعد از ا

 ..........که همو تنها نذارن نهیو مهم ا رنیگ یقرار م شیمورد آزما وزر هی

 

 ........نگاش کردم سیو بلند کردم و با صورت خ سرم

 دیرو هم با یخوشبخت یداره، بها ییبها یزیر چه ی..گفت؟یگفت یبهم چ یب یعمومحمد و ب یتو خونه  ی..قبل از خداحافظادته؟ی-

 یپا ذارمیرو م یسال دور 5 نی..من امیکرد دایرو پ گهیو باالخره همد میدیسال انتظار کش 5..میکن یم نکارویهم می....االنم دارمیبپرداز

گذشته ت ِ ،  یدرد تقاص کارا نیو ا یشیت ممجازا یدار یگیتا بفهمه تا چه حد صبور وعاشقم....تو االن م رهیازم بگ واستکه خدا خ یامتحان
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 دوباره  ِیزندگ هیخواد بهت  یحاال م یکرده..ول نکارویسال ا 5 نیا یتو رهیرو ازت پس بگ یزی..آرشام خدا اگه قرار بود تقاص چستین یول

 ..زنه ارشام یقصه رو رقم نم نیاخر ا یماریب نیبده..ا

 

 ..دیموهام و بوس یش گرفت و رو نهیو به س سرم

 ..کمم به فکر قلب ِ من باش..جنبه نداره هی یزن یکه حرف م ینجوریا --

 ..دیاشک لبخند زدم..اروم و مردونه خند ونیم

 ..؟یبمون یدیقول م--

 ..دمیقول م-

 ..؟یتا اخرش تنهام نذار یدیقول م--

 ..دمیقول م-

 ..؟یپرستارم باش یدیقول م--

 ..دمی: قول مدمیخند

 ..دمی: منم قول مدیخند

 

 ..دمیچونه ش و بوس ریو ز اوردمیخندونش افتاد طاقت ن یو بلند کردم..نگام که تو چشما سرم

 ..؟یچه قول -

رو به  ی: زندگدمیبازشون کنم صداش و شن نکهیو قبل از ا دیچشمام نگاه کرد..لباش و اورد جلو .. چشمام و بستم..پشت پلکام و بوس تو

 ..گردونم یهردومون برم

 ..تو اتاق میلحن ِخاص، اروم گفت: پاشو بر هیش کردم..چشماش و خمار کرد و با ..نگادمیخند

 

 ..زده نشم جانیه ادیکنم ز یم یسع نباریو خوردم و با تعجب نگاش کردم..با لبخند گفت: نترس، ا لبخندم

..که بازم تو رو کنار خودم دم؟یو کشلحظه ها ر نیچقدر حسرت ا یدون یو تو گوشم گفت: م دیلبخند چپ چپ نگاش کردم..گونه م و بوس با

 یبود که حت یروز هینبودم.. یادم نیتو باشه....دالرام من همچ طونیو ش یچشمام نگاهه خاکستر شیصحنه پ نیداشته باشم و هر شب اخر

 ..ه؟یچ سدونستم احسا ینم

 ..؟یگوشش گفتم: االن چ ریکه حاال نفسام تندتر شده بود ز طنتیش با

 ...........جاش بلند شد و دستم و گرفت از یجد یول آروم

 ..ینیخودت بب یتون یم --
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 ..اتاقا اونجان دمیرفت سمت همون راهرو..که بعد فهم ی..دستش و دور کمرم حلقه کرد..داشت مدمیخند

 دیو سف یو مشک ییطال شینگ بندتخت دو نفره که ر هیتا بزرگ تر بود.. 2بهتره بگم همون اتاق خوابمون، از اون  ایتا اتاق..که اتاق آرشام،  3

 ..بود ییو کمد ست ِ طال یو عسل نهیآ زیکه با م یسلطنت یتخت دو نفره  هیبود همرنگ پرده ها ..و 

 ....یهم تو راهرو قسمت ورود یکیتو اتاق خواب ما و  یکیداشت.. یبهداشت سیتا سرو 2 خونه

******************************* 

 ..دمیاطرافم ونگاه کنم به چشمام دست کش نکهیپلکام و باز کردم..قبل از ا یالدوش آب، اروم  یصدا از

رو  دمشینگاهه کوتاه به اتاق انداختم..تنم ب*ر*ه*ن*ه بود و ملحفه از روم کنار رفته بود..اروم کش هینگاه به خودم و  هیشدم .. زیمخیجام ن تو

 ..لبخند زدم شبیاتفاقات د یاداوریتخت..با  نییپا هام نگه داشتم..لباسام افتاده بود نهیس یخودم و باال

 ..و نگام و دوختم به در که آرشام اهسته بازش کرد و اومد تو اتاق دمی..تو جام دراز کشدمیقفل در حموم و شن یصدا

 ..هم انداخته بود رو موهاش کیکوچ یحوله  هیباالتنه ش ل*خ*ت بود.. یبود ول دهیچیدور بدنش پ دیسف یحوله  هی

تخت  یکه رو به رو نهیاز تو ا نهیحوله رو که از رو سرش برداشت و رفت سمت آ دارم،یزل زده بودم بهش ..اول متوجه نشد ب یحض خاص هی با

 ..بود نگاش افتاد به من

 ..ریلبخند گفتم: صبح بخ با

 ..؟یشد داریوقته ب یلی..خریاومد سمتم گفت: صبح تو هم بخ یکه م یرفت، در حال یکه دلم واسه ش ضعف م یهمون لبخند با

 ..االن نینه، هم-

 ..کنه یابروش و داده باال و مرموز داره نگام م یتا هی دمیچرخوندم و تو چشماش زل زدم که د شیعضالن یها نهیو رو باال تنه ش و س نگام

 ..از موهام و تو دستش گرفت و ناز کرد ی..تره ادینشست و رو ارنج راستش دراز کش کنارم

 ..؟یشد رهیخ یچ به --

 ..: به شوهرمدمیخند طونیش

 ..؟یگفتم به چ ،یتر شد: نگفتم به ک کیو اروم اروم تکون داد و بهم نزد سرش

 ......بوش خوب بوددیچیکه به موهاش زده بود تو دماغم پ ییشامپو ی..بودینگفتم..صورتش و تو قوس گردنم فرو کرد و بوس یچیو ه دمیخند

 نیبه ا یگفت ی..مشیدیدزد یم عیافتاد سر ینگات به باال تنه م م یاون موقع ها وقت ادمهیم گفت:  نهیود رو سکه سرش و گذشته ب ینیح

 ..ادته؟ی ،یعادت ندار زایچ

 ..........لبخند سرم و تکون دادم..با پشت انگشتاش صورتم و ناز کرد با

 ..؟یبهش عادت کن دیگفتم با ادتهی --

 ..یخور یبپوش سرما م یزیچ هی: دمیخند
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 ..م بود نهیهنوز سرش رو س یول دیپهلو خواب به

 ..نجاستی: منبع گرمام همدیشد و سر شونه م و بوس کج

 ..حرف واسه گفتن داشتن یچشمامون کل یکه از جانب لبامون بود ول ینگاش کردم..هر دو تو سکوت فقط

 

 ..که صبحونه هات و دوست داشتم ادمهیوب هم خ نویرفت سمت کمدش گفت: و ا یکه م یرو تخت بلند شد و در حال از

 ..کنم یشدم و گفتم: االن اماده م زیخیهمون لبخند تو جام نم با

 ..ریدوش بگ هیعجله ندارم، برو  --

 ..اوردمیبا خودم لباس ن یول -

 ..کمدش اشاره کرد..با لبخند سرم و تکون دادم به

 

 .. نداشتم، با حوله بستمشون دنیبود اما حال سشوار کش سی...موهام خ.رونیدوش مختصر گرفتم و اومدم ب هیسمت حموم و  رفتم

..از دیرس یباسنم م ریوجب ز هیبلند بود که تا  ی..انقدریکرم یبلند مردونه  نیآست راهنیپ هیآرشام و بپوشم .. یراهنایاز پ یکیشدم  مجبور

 ..شلوار نپوشم گهیو انتخاب کردم تا د نیقصد ا

خوش حالتش و زده بود  ی..موهایشلوار گرمکن مشک هیتنش بود با  دیکوتاه سف نیبلوز است هیبلند شد .. دیمن و که دسالن نشسته بود،  تو

 ..شیشونیچند تار از جلو افتاده بود رو پ یباال ول

 

 ..گرفت یجلو خودش و م یخواد بخنده ول یم دمید یزد..م یدقت سرتا پام و از نظر گذروند..لباس تو تنم زار م با

 ..کنن لباس بزرگتراشون و بپوشن یکه هوس م ییبچه ها نیآره بخند..شدم ع -

 ..ادیم یلیبهت خ یجد ی..اومدم طرفم و کمرم و بغل کرد..راه افتاد سمت آشپزخونه و گفت: ولدیخند

 ..میدادم..صبحونه رو حاضر کردم و کنارهم خورد هیلبخند سرم و به شونه ش تک با

که با حضورش به  یخوردم..با آرامش، در کنار کس یبود که به عمرم م یصبحونه ا نیهمه سال بهتر نیبعد از ا تونم بگم یبه جرات م که

 ..بود دهیبخش یتازه ا ی غم زده م رنگ و بو ِیزندگ

 

 ..زمان جشنشون و مشخص کردن یو پر ریام یکردم که گفت: راست یو جمع م زیم داشتم

 ..بهم نگفت؟ یزیچ ی!..پس چرا پر؟یجد-

 ..گهیحتما بهت م دم،ی..اونجا که بودن شندمیعصر فهم روزیخودمم د --

 ..هست؟ یحاال ک -
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 ..گهیماهه د 2 --

 ..لبخند سرم و تکون دادم با

 ..افتاد به جونم دیهر بار ترد یکه تو دلم بود و ازش بپرسم ول یبار رو زبونم اومد حرف چند

 ..؟یبگ یخوا یم یزیو گفت: دالرام چ ستادیکه کنارم ا نکیتو س هست....ظرفا رو گذاشتم میزیچ هی دیفهم خودشم

 .. ایقدم شده بود دل و زدم به در شیکه خودش پ حاال

سوال دارم که ازت  یراستش کل یعنیافتاد؟.. یی....چه اتفاقامیسال ِ که از هم دور بود 5 نیمدت، منظورم به ا نیخواستم ازت بپرسم ا یم -

 ....... ریام ین..خانواده ..ارسالانیبپرسم..از شا

 ..کم بهم فرصت بده هیبره.. یبرات بگم زمان م اتیداد: اگه بخوام همه رو با جزئ هیتک نتیو به لب کاب دیکش قیعم نفس

 ..آب و باز کردم رینگام و از روش برداشتم و ش یلبخند کمرنگ با

 ..کنم..باشه؟ یم فیو به مو همه رو واسه ت تعرروز م هیشد و اروم گفت:  لیکم سمتم ما هی..ستادیو کنارم ا اومد

 ..کردم..لحن و نگاهش اروم بود....با لبخند سرم و تکون دادم نگاش

 ..دوست نداشتم مجبورش کنم یبدونم ول زویعجله داشتم همه چ نکهیا با

 

***** 

 

 ..یجعبه رولت شکالت هیو لباسام و اوردن..بعالوه  لیوسا ریهمراه ام یپر عصر

 .. خبر بود یهم از وجود آپارتمان آرشام ب یپر ظاهرا

 ..بمونن شمونیشد شام و پ قرار

 ..ست قهیکردم که رو کرد بهم و گفت: اتاق خوابتون محشره..معلومه شوهرت خوش سل یو تو اتاق جا به جا م لمیوسا یبا کمک پر داشتم

 ..لباس و از رو تخت برداشتم ی رهیلبخند سرم و تکون دادم و گ با

 ..میسقف کنارهم باش هی ریز میهمه کشمکش و دردسر من و آرشام تونست نیکه باالخره بعد از ا نهی..مهم استیمهم ن زایچ نیا -

و بازم ازدواج  اوردیسال و دووم نم 5 نیتو بود ا یجا یا گهیهر کس د دی..شایرو دار یخوشبخت نیا اقتیواقعا ل ،یاوهوم..برات خوشحالم دل --

 ..نخوادم مجبوره ارنیهمه حرف که مردم واسه ادم در م نیا با اکرد، مخصوص یم

 ..که با صبر و استقامتشون زبانزدن ییمشابه ش فراوونه..زنا ینباشه ول ادیمن تعدادشون ز« مشکالت»با  ییزنا دیشا -

 

 ..؟یچکار کن یخوا یو گفت: با رمانت م زیدست نوشته هام و گذاشت رو م ی پوشه
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 ..کمد نییپا یبرداشتم و گذاشتم تو کشو زیم یه رو از روزدم .. پوش لبخند

 ..االن نه ی..ولدمیادامه ش م -

 ..!چرا؟ --

 ..بکنم یدرست و حساب یزیبرنامه ر هی انشیواسه پا دیمن وآرشام ِ ، با یزندگ یها یها و شاد یرمان داستان سراسر تلخ نیا -

 ..یمش کنتمو یهول هولک یخوا ینم تهیواقع یپس چون از رو --

 ..کرد؟ یچکار م یب یب ی....راستقایدق -

 ..شهی..مثل هماینبود ششیشب پ هیهمه ش  --

 .......خب یتنهاش گذاشتم ناراحت شدم ول نکهیاز ا -

 ..میتنهاش بذار ستیهم که قرار ن ی..من و مامیخودت و دار یزندگ گهیتو االن د --

 ..میکن ییاحساس تنها یب یمن و ب دیوقت نذاشت چیکه تو و مادرت ه گمیگفتم بازم م شهیهمازتون ممنونم.. ایدن هی نمیدونم..بابت هم یم -

هر  میباهاشون رفت و امد ندار ادیکه ز یدون یم یاطرافمون بودن ول الیبه اون در..درسته اقوام و فام نیا می..ما هم تنها بودمینداشت گهینه د --

 .. سرش به کار خودش گرمه یک

 

 ..دمیتم وبه لباسم دست کشکمد و بس در

 ..میبه فکر شام باش میبر گهیمرتب شد..د زیهمه چ ،یواسه م کمک بود یلیامروز خ یدستت درد نکنه پر -

 ..دیخند

 ..یکن یجا جبران م هینداره  یبیع --

 ..ماریبا ابکش واسه ت اب م تیسمت در گفتم: باشه تو عروس میرفت یکه م ینیلبخند سرم و تکون دادم و ح با

 ..ن؟یهم --

ِ  نقدیوُسعَم تا هم گهید -  .. 

 ....نشسته بودن ییرایتو پذ ری....آرشام و امرونیب میو رفت میدیخند

 حیترج شتریخورد .. ب یغذاش و م یزد و جد یسر غذا کم حرف م مای....آرشام هنوزم مثل قدمیدرست کرد یو برنج زعفرون یکباب تابه ا شام

 ..داد شنونده باشه یم

 .. گرده شمال یفردا بر م تایکه ب دمیشن ریشب از زبون ام اون

 ..نسبت بهش ندارم گهیرو د یکردم اون احساس منف یو در مورد ارشام بهم گفته بود حس م زینبود و حاال که همه چ یبد دختر

 ..«کنه یریوگسوتفاهمات جل یکسریراحت از  یلیعمل درست و حساب شده باشه که خ هیتونه  یاتفاقات م انیب چقدر»
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 .. تو ظرف نهیتا بچ رونیاورد ب خچالیشسته شده رو از تو  یها وهیم یاز شام پر بعد

دونستم  یتو فنجونا....و نم ختمیاماده شده رو ر یبودم.. قهوه  دهیدونستم آرشام قهوه رو تلخ دوست داره، قبال از بتول خانم در موردش شن یم

 ..ستادهیآرشام کنار اپن ا

 ..کجاست؟ تونیخور وهیم یچاقوها ،یدل _یپر

 ..نگاه بنداز هیباشه  اییباال نتیکاب نیاز ا یکیتو  دیدونم....شا ینم -

برگشتم که سرم محکم خورد به لب  هویبازه  نتیلحظه حواسم نبود در کاب هیبودم.. ستادهیبود که من کنارش ا ینتیدرست تو همون کاب و

 ..و....آخ زشیت

 .....یوا _یپر

 ..... دالرام _آرشام

 هیکرد و هم  یدر اثر ضربه هم درد م ینبود ول زیچون لبه ش اونقدرام ت کهیخراش کوچ هیدونستم فقط  یو محکم گذاشتم رو سرم..م دستم

 ..سوخت یکوچولو م

ست بعد از تصادف  خراش ِ ساده هیآرشام، فقط  ستین یزیکه گفتم: چ نهیزخم و بب یداشت رو یآرشام دور مچم حلقه شده بود و سع دست

 .............عیخوره سر یکه به سرم م کیکوچ یضربه  هی

 .. گفتم یم یزیاز موضوع تصادفم چ دیکه نبا دمیدفعه مغزم مثل موتور شروع به کار کرد و فهم کی

 

 ..که دست آرشام از دور مچم شل شد دمی..و ددمیو محکم گز لبم

 ..سر و صدامون اومده بود تو آشپزخونه دنیبا شن ریو امبود  سادهیوا زیبا فاصله از ما کنار م یپر

 

 ..بود تو هم دهیکش یزدم تو نگاهه سرگردون آرشام که عالوه بر تعجب حاال اخماش و هم حساب زل

 ..؟یگفت یکرد و گفت: تو چ کیو بار چشماش

 ..شده بودم..من من کنان برگشتم پشتم وبهش کردم..اصال حرکاتم دست خودم نبود هول

 .......من کهیچی..هـیهـ..ه -

 ..تو صورتم پخش شد شیداغ و عصب یو گرفت و با شدت برم گردوند..و تا برگشتم باهاش رخ به رخ شدم و نفسا بازوم

 ..بلندتر از حد معمول بود صداش

 .....؟یدالرام راستش و بگو..تو تصادف کرد --

 .....و گفت: ارشام آروم باش من براتمداخله کرد  ریبگم که ام یزیچ هی..خواستم دیلرز یم لبام
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 حیرو واسه م توض یزیچ ستیکس جز خودش قرار ن چیمن قفل شده بود، دست چپش و بلند کرد و گفت: ه یکه نگاش تو چشما ارشام

 ..ه؟یتصادف چ ی هیبده....و نرم تکونم داد و گفت: قض

 

 ..کردم سیاز استرسم و با نوک زبونم خخشک شده  یدهنم و قورت دادم تا بغضم و همراهش رد کنم ..لبا اب

 ....من..خب راستش..آرشام -

 ..نشه تیبدم که قلبش اذ حیواسه ش توض یاز کجا و چطور دیدونستم با ینم

 ..میایم گهید قهیتو هال، من و دالرام تا چند دق دیگفت: شما بر ریو ام یتو صداش، رو به پر تیبرگشت و با همون جد آرشام

 ..رونیرو با خودش برد ب یسرش و تکون داد و پر ریام یول دمیو د دیردت یپر یچشما تو

 ....نشست ینگام کنه رفت رو صندل نکهیاروم دستش و از دور بازوم برداشت و بدون ا یلیخ آرشام

داره  یلیه خخوندم ک یدرهم و فک منقبض شده ش م یو اخما رهیرو به روش نشستم..سکوت کرده بود و از تو نگاهه خ یحرف چیه بدون

 ....نگه یزیکنه تا چ یخودش وکنترل م

تونست سخت  یما موجه بود م یو مخصوصا علتش که تنها برا یپنهون کار نی آرشام قبول ا ِیاخالق اتیبا خصوص یواسه مرد مطمئنا

 ....باشه

 ..مینزد یبه خاطر خودش حرف نکهی.ابود که ..مجبور شدم بگم... هیبازم مهم اصل قض یکردم..ول فیواسه ش تعر زویاروم همه چ اروم

 ..ختیبلند شد که قلبم ر یبا خشم از رو صندل نیهمچ دیشن نویا یوقت

 

 ....صداش بم شده بوددیتو موهاش دست کش یعصب

 ..؟یرو از من پنهون کرد یمهم نیاخه چرا دالرام؟..چطور مسئله به ا --

 .....من فقط -

 .....ادامه نده گهیبسه..بسه د --

 ..داد هیتک زیو به م دیکش قیمع نفس

 ..باهاش حرف بزنم یکردم اروم و منطق یسع

 دیشا یبهشون حق بده..تو تازه بهوش اومده بود یکه داشت یتیاون موقع با اون وضع یکردم ول فیواسه ت تعر زویآرشام من همه چ-

 .........اگه

 ..بغض سکوت کردم با

 ....مکث کوتاه هی....و مینشویشد سمت پ دهیاز تو چشمام اروم کش نگاهش

 ..و لمس کرد میشونیپ یکردم که دستش و اورد باال و با سر انگشت، گوشه  یطرفم..سرم و باال گرفته بودم و نگاش م اومد

http://iran-paper.ir/


 

iran-paper.ir 

 ..هنوزم گرفته بود صداش

 ....بودم اونوقت یکه من بستر یمارستانیاونم تو همون ب یبود هوشیروز ب 3تو  --

 ..بلند شدم یم فشار داد..دستش و تو دستم گرفتم و از رو صندلکرد و لباش و رو ه سکوت

 

....تو هم منو درک ستیازش مشخص ن یزیموهام چ یاونم ال به ال کیکوچ یلیزخم خ هیلبخند مات رو لبام نگاش کردم و گفتم: االن جز  با

 یبدتر شد..جسم میوجود حال روح نی....با ایومدیاما ن ،ینیتا منو بب یایداشتم م دی..امیکردم تو از موضوع باخبر یکن آرشام..همه ش فکر م

 .......حاال یبودم ول دهیو زمان بر نیو بفهمم روز و شب نداشتم از زم قتیحق نکهیبودم..تا قبل از ا دهید بیروحا اس یول نداشتم یمشکل

 

 .....ما باشن دراسینبودن که تو د یبهتره بگم تو قسمت ایاونجا نبودن.. ریو ام یرو اپن اونطرف و نگاه کردم..پر از

 ..بود یهنوزم جد یدستام دور کمرش اخماش نرمک نرمک از هم باز شد ول یلبخند تو چشماش نگاه کردم ..با حلقه  با

تو  یکه منو اورد شبیو همون د زی..همه چمیو از نو بساز مونیو زندگ می.. قرار شد گذشته رو فراموش کناد؟یم ادتیو  شبمونید یحرفا -

 ........مونیدفتر زندگ یگوشه  نیریخاطرات تلخ وش یسر هیخونه ت به دست خاطره هام سپردم..

که روحا و  یعشوه گرانه نثار مرد یکرد اروم و با حرکات یم ییکه حاال پررنگ رو لبام خودنما یدستش و پشتم حس کردم و با لبخند یگرم

خط به خط  یگوشه از خاطراتمون و با قلم نیتو دورتر میندازیرو م ریتقد اهیلم سزمزمه کردم: از حاال به بعد ق دمشیپرست یجسما م

 ......یزندگ دیاز برگ، برگ ِسف یاز عشق باشه و صفحه ا یکه مرکب میسینو یسرنوشتمون رو م

 ...........رام مـ..دالینکرد بندمیپا خودیگوشم گفت:ب ریکرد..با عجز وعطش تو صداش، ملتهب و داغ ز کیو به صورتم نزد صورتش

 ..کاره موند مهیاز تو سالن جمله ش ن ریبلند و شوخ ام یبا صدا و

به مهموناتون بر بخوره؟..بابا  انایاح نیگ ینم دیکن یتو اشپزخونه پچ پچ م دیریاونوقت خودتون م یکن یصابخونه، مهمون دعوت م یاها _ ریام

 .......قلم و هی نیاال ا میبود دهیهمه جوره ش و د

 ..خنده ریبلند زدن ز ییبهش گفت که دو تا یچ ریام دمیکه نفهم یپر یخنده  یصدا و

خاص تو  یفتگیش هیمنو از خودش دور کنه با  متریلیم هی نکهیبدون ا کینزد یلبخند کمرنگ به لب داشت از همون فاصله  هیکه حاال  آرشام

 یزیچ یطیمشترکمون و تحت هر شرا یهر زمان از زندگ یبه بعد تو نیاز ا یدیصورتم و از نظر گذروند و گفت: قول م ینگاش تک، تک اجزا

 ..؟ینکن هونرو از من پن

 ..اونم از نوع زنونه ش دمیگفتم: قول م زیو خمار کردم و ر چشمام

 ..نشست رو لباش یکمرنگ لبخند

 ......قول..اونم مرد و مردونه؟یتو چ -

 ..یرو قولم حساب کن یتون یکم رنگ گرفت و سرش و تکون داد: م هی لبخندش
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 ..لبخند نگاش کردم..دستاش و گرفتم و خواستم ازش جدا شم که نذاشت با

 ..ننمونیب یم انیوقت م هی..بده ششونیپ میبر گهید -

 ..م؟یراحت باش میتون یخودمونم نم یتو خونه  --

 ..شهی: با وجود مهمون که نمدمیخند

دفعه نرم صدام زد و تا  هیقهوه ها تا عوضشون کنم  ینیاش شل شد .. خواستم برگردم سمت سدست یکرد حلقه  ینگام م رهیکه خ همونطور

 ...... برگشتم طرفش

 ..بود تا قلبم و به تب و تاب بندازه یهمون کاف یول دیطول نکش شتریب هیثان 3واسه  دیلباش و رو لبام حس کردم..شا یگرم

 ....نگاه خاص تو اشپزخونه تنها گذاشت و رفت هیکه تو شوک بوسه ش بودم و با  یاز اون من بعد

 ..خودم که اومدم با لبخند برگشتم به

 ....گذشته..و در عوض پر از احساس اتیکردم....با اخالق و خصوص یفکر م رشیرفتار اخ به

وجودم  یم با ذره ذره تون یکردم م یروحا باهاش زندگ یکه حت یشناسه سخت باشه اما من یکه اون و نم یباور کردنش واسه کس دیشا

 ..خوامش یرفتارش و درک کنم و بگم که چقدرم یاحساس همراه با غرور ِ تو

 ..کردم یافتادم..حسش نم میشونیپ یزخم رو ادی

 ..بود صورتم و نگاه کردم نهیش از جنس ا شهیکه ش نتایاز کاب یکیو از تو در  دمیدست کش بهش

 ..رنگخراش کم هیکردم.. فقط  یکه فکر م همونطور

********************************* 

 ..مونده بود ریو ام یپر یچند روز به جشن عروس فقط

 یقرص اروم م قیگرفت از طر یکه قلبش درد م ییوقتا هیو منظم درمانش و شروع کرده بود.. قیماه دق 2 نیا یآرشام ط خداروشکر

 ..قرصاش و همراهش داشت شهیشد..خوشبختانه هم

 یموند..اون در همه حال کار خودش و م جهینت یهم ب نهیپشت فرمون نش گهید اوردهیو کامل به دست ن شیتا سالمت نکهیا یمن برا اصرار

 ..کرد

 

 ..ذاشت یپا م ریفروشگاهها رو ز یکی یکی یو پر رونیب میاومده بود دینفرمون واسه خر 4حاال هر  و

 ..عروس و انتخاب کنند لیهم رفته بودن وسا یو پر ریامو  میزد یقدم م میاز پاساژا داشت یکیو آرشام تو  من

 ..میتنهاشون گذاشت نیواسه هم میتو کارشون دخالت کن مینداشت دوست

 ..؟یبخر یزیچ یخوا یتو نم _آرشام

 ..؟یمثال چ -
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 ..یزیچ یاز مغازه ها نگاه کرد و گت: مثال لباس یکی نیتریو به

 ..لباس که دارم -

 ..شه؟یم یزیچ یهم بخر گهید یکیاگه --

 ..چطوره؟ نیمغازه اشاره کرد و گفت: ا نیتریدستم و گرفت و کنار خودش نگه داشت..با چشم به و و

شد .. رو  یکم گشاد م هی نییکه تا قسمت کمر تنگ بود و از اونجا به پا یصدف دیسف یمجلس راهنیپ هیکه مدنظرش بود نگاه کردم.. یلباس به

 ریگل رز بود.. سرتاسر لباس سنگ کار شده بود که ز هیخوشم اومد طرح  یلیهم کار شده بود که از قفلش خ ینقره ا فیظر ریزنج هیکمرش 

 ..داشت یخاص یجلوه  نیتریو یالمپا

 ..جمله فوق العاده بود هیشد..تو  یم دهیکش نیکم رو زم هیدامنش دنباله داشت و  نکهیجالب تر از اون ا و

خوش ازمون استقبال  یخانم نسبتا جوون بود که با رو هیتو مغازه..فروشنده  میو رفت دیه تو دستش بود کشدستم ک د،یو که رو لبام د لبخند

 ..کرد

 ..بازش کنم گفتم: بله نکهیبه در اتاقک خورد بدون ا یو پرو کردم تن خورش حرف نداشت ..تقه ا لباس

 ..: دالرام باز کن درودمیآرشام و شن یصدا و

 ..تونستم راحت بازش کنم یز بغل بود و ملباس ا پیز خوشبختانه

 ..چند لحظه هیصبر کن  -

 ..که گفت: بازکن کارت دارم اوردمیاز تنم درش م داشتم

 

و خوش رنگ  ینقره ا راهنیپ هیکه  دمیلباس و در اوردم و مانتوم و گرفتم جلوم..قفل و باز کردم.....اما درو کامل باز نکرد فقط دستش و د تند

 ..هم بپوش نویو گفت: ا رو جلوم گرفت

..جنس پارچه از دیرس یتا مچ پام م شیکار شده بود و بلند ینقره ا ریش حر قهیدستش گرفتم و درو بستم..لباس وگرفتم جلو..رو قسمت  از

 ..گل بزرگ رو بند سمت چپ شونه م کار شده بود هیبود که  یساتن نقره ا

 ..رونیو رفتم ب دمیدوست داشتم..لباسام و پوش شتری رو ب ِیصدف دیم اون سفباز یخوشم اومد.......ول یلیکه کردم ازش خ تنم

 ....گفتم: خوب بودن زویلبخند گذاشتمشون رو م با

 ..کنم؟ یهر دو رو براتون بسته بند _ فروشنده

 ..میبر یمن جواب داد: بله هر دو رو م یکرد و به جا یدست شیکه آرشام پ ش،یکیباز کردم بگم نه فقط  لب

 .....فقط همون که سـ ستیتعجب نگاش کردم و اروم گفتم: نه الزم ن اب

 ..نباشه فقط بپوش تیگفت: تو کار یو تکون داد و جد سرش
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 ..تونست مهربونم باشه یحال که مغرور بود م نیلحن بامزه ش خنده م گرفت، در ع از

 ..بپوش یواسه عروس رو  َیگفت: اون نقره ا رونیب مینگفتم..از مغازه که اومد یزیچ گهید

 ..خوشم اومد شتری ب ِدیمن از سف یگفتم: ول رک

 ..خوره یشال روش م هیمناسبه الاقل  رشونی واسه جشن ام ِینقره ا --

 ..کنم یستش م دیسف ریحر هینگران شالش نباش با  -

 .. بگو چشم ِینقره ا گمیبر دو نکن م کیدالرام با من  --

 ..؟یدیرو هم باهاش خر یکی رو بپوشم چرا اون  َی خوشگل تر ِ .. اگه قرار بود نقره ا ِدیسف گمیمنم م من بپوشم؟..خب ستیمگه قرار ن -

 ..ستین یعروس نیاون لباس تو ا یجا یازش خوشت اومد، ول دمیچون د --

 ..!پس کجاست؟ -

 ..باشه؟خودت،  یبعد به عهده  یمن لباس بپوش دفعه  ی قهیبه سل نباریو نداد و گفت: تو ا جوابم

مُصر  لینکنه....گرچه دل لیتحم یموارد نظرش و بگه ول یاونم شوهرم ِ جا داره تو بعض ستین یکرد..خب حرف یاصرار م یلیکم فکر کردم..خ هی

 ..ومدیبدمم ن شنهادشیاما از پ دمیفهم یبودنش و نم

 

 ..میخور یت ناهار و همونجا مرستوران هس هی نییپا یسرم و تکون دادم....اطرفش و نگاه کرد وگفت: طبقه  فقط

 ..؟یچ ریو ام یباشه فقط پر -

 ..جا سرشون گرم شده هینگران اونا نباش حتما تا االن  --

 

 ..سفارشمون و اوردن قهی....و بعد از چند دقمیو هردومون سفارش کباب داد میتو رستوان نشست میرفت

 ..کردم یتاش و رو غذام خال 2..اب یدرشت یموترشایچه ل یوا

 ..؟یکن یچکار م یدالرام دار _آرشام

 ..تازه یمویواسه اب ل رمیمیآرشام من م یترشش جمع شد: وا یترش شده بود و زبون زدم و ابروهام و از مزه  مو،یکه از اب ل دستم

 ..نخور یکن یضعف م یرو از جلوم برداشت و گفت: با شکم خال مویل ظرف

 نیدونم چرا تا اول ینم یگرسنه م بود ول نکهیبود..با ا زیآرشام خوردم..بو و ظاهر کبابا وسوسه برانگ نینگاهه سنگ ریرو با ولع ز مویل یمونده  ته

 ..مبلند شد زیدهنم و گرفتم و از پشت م یجلو زیو قبل از هر چ رونیزنه ب یقاشق و گذاشتم دهنم حس کردم دل و روده م داره از حلقم م

 ..سمتش و درو بستم دمیدو عیکجاست، سر ییبودم دستشو دهیکه سمت چپمون بود فهم ییرو تابلو تو رستوران از میهمون اول که اومد از

 ..به صورتم اب زدم تا از حالت تهوعم کم شد انقدر
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اخماش و جمع کرد و گفت:  یم افتاد با نگران دهیدرو باز کردم چشماش که به صورت رنگ پر قینفس عم هیزد..با  یاز پشت در صدام م آرشام

 ..هو؟یدالرام چت شد 

آرشام تموم حواسش به من بود که از زور  ینداشت ول یاروم گفتم خوبم.....دست راستش و دور کمرم حلقه کرد.. جلو مردم صورت خوش فقط

 ..نشم نینقش زم یحال یب

 ..بهتر شده بودم اما حس تو تنم نبود گرچه

 

 ..یلجباز مایقد هنوزم مثل ینخور ول یترش یبهت گفتم با شکم خال _آرشام

 ..نیتو ماش میو برگشت میکرد یدادم..غذاهامون که دست نخورده مونده بود و بسته بند هینگفتم و سرم و به شونه ش تک یچیه

 ..؟یب یب شیپ میدادم و بهش نگاه کردم: بر هیتک یصندل یو به پشت سرم

 ..مارستانیب میریگفت: اول م یکرد جد یو روشن م نیکه ماش ینیح

 ..کنم ارشام حالم خوبه ی..خواهش منه -

 ..کجا حالت خوبه؟ یبهم انداخت و گفت: رنگ به صورت ندار ینگاه مین

 ..گهید میراه رفتم فشارم افتاده االن بهترم..بر ادیز -

 کیشکالت و ک و وهیاب م هیفروشگاه و چند لحظه بعد با  هیجلوتر نگه داشت و رفت تو  یکرد .. تموم حواسش و داد به جاده..کم سکوت

 ..برگشت

 ..ستین یخبر یب یب یوگرنه از خونه  یبخور دیو گذاشت تو بغلم و گفت همه ش و با پاکت

 

 هیکه ارشام نشونم داد  یبا اخم و جذبه ا یرو بخورم..ول وهیسرم و تکون دادم..به زور فقط تونستم ابم مارستانیب میر ینم نکهیاز ا خوشحال

 ..کم از شکالت رو هم خوردم

 ..حالت تهوع نداشتم گهیبهتر شده بود د یلیخ حالم

***************************** 

 ..بره دیراه بهش زنگ زدن که با نیب یهم غذا گرفته بود..ول یب یواسه ب آرشام

 ..کهیهم تو سهامش شر ریداره که ام یشرکت تجار هیبود  گفته

 

 دیچیکباب و بوش که تو دماغم پ دنیتونم غذام و بخورم با د یکردم حالم بهتره و م یمکه فکر  ینشستم و سفره رو پهن کردم..من یب یب کنار

 ....ییسمت دستشو دمیباز دو

: خدا مرگم بده دخترم چت دمیخودم د یرو نگران جلو یب یکه ب رونیاومدم ب ییعق زدم که جون نداشتم راه برم..با حال زار از دستشو انقدر

 ..شد؟
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 ..شدم فک کنم فشارم افتاده نجوریهم میکه بود رونمیب یچی..هیب یخدا نکنه ب -

 ....نگاهش کردمگهینم یچیه یب یب دمیدادم..د هیتک یو به پشت نشستم

 ..کرد ینگام م یجور خاص هیبود و  ستادهیا جلوم

 ..؟یب یشده ب یچ -

 ..به روم نشست و دست سردم و گرفت رو

 ..خوره؟ یمفدات شه مادر، چند وقته حالت بهم  یب یب --

 ..؟یب ی..چطور برمینتونستم جلو خودم و بگ گهیامروز د یدو روزه دارم ول یکیگفتم: واال تهوع که االن  مردد

 ..؟یعقبم انداخت --

 ..شهیم یهفته ا 3..سرم وتکون دادم و گفتم: اره دمیو فهم منظورش

 ایچشه..خدا یقربون دختر گلم بشم که داره طعم مادر شدن و م یکه تو صداش بود بغلم کرد و گفت: اله ینشست رو لباش و با ذوق لبخند

 ..دمیروز و د نیشکرت که زنده موندم و ا

 ..؟یگفت یچ یب یبودم گفتم: ب یب یو منگ تو بغل ب جیکه گ من

رو  یحاملگ ی.نشونه هاراحت شه. المونیمادر تا خ شیکه تو چشماش جمع شده بود گفت: فردا اول وقت برو واسه ازما یکرد و با نم اشک نگام

 .....دخترم یدار

 ..کردم یم لیو تحل هیرو واسه خودم تجز یب یب یتعجب داشتم کلمه به کلمه حرفا با

 ....!!..من؟؟یحاملگ

 ....ممکنه؟ یعنیخدا،  ی....وامی....من و آرشام داریعنی

 ........شهیباورم نم یب یب یرو فشار دادم: وا یب یب یذوق دستا با

 ..داد قربون صدقه م رفت یکه پشتم و نوازش م یبغلم کرد و در حال یب یزبونم بند اومده بود..ب جانیوق و هزور ذ از

 

 ..باشه؟ رمیو بگ شیبه ارشام نگو تا جواب ازما یزیفعال چ یب یو گفتم: ب رونیکه به سرم زد ازتو بغلش اومدم ب یفکر با

ِ  دلم روشنمن  ی..ولیدون یباشه دخترم هرجور خودت صالح م--  .. 

 ..........!کنم!..بخندم هیدونستم چکار کنم..گر ینم یخوشحال از

 نیپزشکمم هم یاحتمال صی..تشخ مانیمتخصص زنان و زا شیو رفتم پ دمینزدم و فردا اول وقت لباس پوش یحرف چیارشام ه شیشب پ اون

 ..نوشت شیبازم واسه م آزما یبود ول

 ..ییخونه بدو رفتم سمت دستشو دمیرس یچک گرفتم و وقت یب یب هیاز داروخونه  نشد سر راه یوجود تست دلم راض با

http://iran-paper.ir/


 

iran-paper.ir 

 ..خدا جوابش مثبت بود یبکشم که لبم و محکم گاز گرفتم..وا غیبود ج کیجواب تست نزد دنید با

 ..مطمئن شدم که باردارم گهید نباریحاضر شد و ا یجواب قطع عصر

 ..که حاال عنوان مقدس مادر رو به عهده داشتم ی..مندیکش یداشت..نفس م اتیکه درون بطنم ح یا نطفه

 ..مادر

 ..مامان

 ....م گرفته بود هیگر یلب تکرار کردم..از خوشحال ریبار ز چند

 ..من و آرشام ی بچه

 ..عشقمون ی وهیم

 ..دمونیصبر و ام ی ثمره

 ....دوست دارم یلیخ ایشکرت..خدا ایخدا

************************************ 

 ..موضوع رو به ارشام بگم نیفوق العاده مناسب و خاص ا تیموقع هیخواستم بعد از جشن تو  یبود و م ریو ام یپر یعروس فرداشب

 ..بافم یزمستونه ش و خودم م یگفت دونه به دونه لباسا یرو پا بند نبود..م گهید یب یب

م وهمراه لبخند رو خودش  رهیشب ارشام اومد خونه هر وقت نگاهه خ یاز اون نداشتم مخصوصا وقت یچقدر ذوق داشت..منم دست کم رزنیپ

 ..!شده؟ یزیچ دیپرس یباال و م نداختیابروهاش و م دید یم

 ..نه یعنیدادم که  یبا لبخند سرم وتکون م منم

 

 ..گفت خاله به قربونش بره یم گفت..مرتب کیرو گفتم خواهرانه بغلم کرد وبا ذوق بهم تبر هیهمونجا بهش قض شگاهیآرا میرفت یبا پر صبح

 ..جانی..شور و عشق و هدی..امیاز زندگ یچشمام رنگ گرفته بود..رنگ شیحاال پ ایخوشحال بودم....دن یلیخ

 

ساده همه رو جمع کردم باال و فقط  یتل نقره ا هیو حالت بده و از قسمت جلو با  ناشییخواستم موهام و ساده اتو بکشه و فقط پا شگریآرا از

 ..تو صورتم ختمیاز اونها رو کج ر یه اتر

 ..و جذاب نشوندم رو صورتم حیمل شیآرا هیکه خودم اورده بودم  یلیبا وسا نیزننده باشه واسه هم شمینداشتم آرا دوست

 ..کامل بهم ثابت شده بود گهید نینداشتم..ا یشک چیارشام ه ی قهیکرد..به سل فیازش تعر یکل ی..پردمیو پوش لباسم

 

 ..خوشگل شده بود تینها یو جذاب رو صورتش ب کیش شیو پفدار با اون آرا دیو اون لباس سفت یپر
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 ..که تو سالن بودن با دسته گل اومد تو ییدخترا غیسوت و دست و ج ونیم ریکردم شنلش و بپوشه..ام کمکش

 ....گرفت لمیاون جمع ِ شاد ف یاز لحظه، لحظه  لمبرداریف

 ..منتظرتونن نیی: شوهرتون گفتن پاگوشم گفت ریاز دخترا ز یکی

 ....رو هم که از جنس خود لباس بود و رو موهام انداختم یو شال نقره ا دمیلبخند مانتوم و رو لباسم پوش با

 ..من از رو چشماش برداشت دنیو با د شیافتاب نکیداده بود..اروم رفتم سمتش..ع هیتک نشیبه ماش شگاهیآرا یجلو آرشام

 نهیبا کراوات همرنگش....دست به س دیبه سف لیکمرنگ ما یطوس راهنیبراق و پ یجذاب..کت و شلوار خوش دوخت مشک و کیش شهیهم مثل

 ..ستادیرو به روم ا یبا ژست خاص

 ..؟یوقته اومد یلیسالم..خ -

 ..نیینگام کرد..دستم و جلو صورتش تکون دادم که مچم و گرفت و اورد پا فقط

 ..نداختیدلم و به ضعف م یبود ول یجد نکهیبا ا لحنش

 ....دختر نمتیبذار بب --

 ..و باز کردم نیو در ماش دمیخند

 .....که میبر ادهیزدن ز دیوقت واسه د -

عقب.. لبم و به دندون گرفتم و با چشم به اطراف اشاره  دمینگاش کردم..خواست گونه م و ببوسه سرم و کش نمیبش نکهیو گرفت..قبل از ا بازوم

 ..کردم

 ..نگفت یزیتکون داد و چ نیخند سرش و به طرفلب با

 

 ..میدیربع رس کینبود عرض  ادیز شگاهیاز آرا یسالن عروس ی..فاصله میحرکت کرد ریام نیسر ماش پشت

 ..شدن تیهدا گاهشونیمهمانان به طرف جا یهلهله و شاد انیو داماد م عروس

 ..زد یافتاد لبخند م یهر لحظه که نگاش بهم مو در اوردم و شالم و انداختم رو شونه هام..آرشام  مانتوم

 ....با آرشام هم فقط دست دادمیکرد یاومد جلو.. با هم روبوس دنمونیبا د تایب

 ..تشکر کرد یگفت ..و آرشام کامال جد کیداد رو به ارشام تبر یکه به من و ارشام دست م ینیو ح ستادیا تایبا لبخند کنار ب فرهاد

 .. مینشسته بود زیم هیو آرشام سر  یب یمن و بگذشته بود .. یساعت 1

 ..دندیرقص یهم م یرو به رو یکردم که چقدر جذاب و خواستن یو فرهاد نگاه م تایبه ب داشتم

 ..دهی..هر دو پزشک و فهمشهیم ی..اگه باهم ازدواج کنن عالانیدلم گفتم چقدر بهم م تو
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 ..؟یدی....افتخار میوحش ینکن گربه  : انقدر با حسرت نگاهدمیگوشم شن ریآرشام و ز یصدا

 ..و سرم وتکون دادم...بلند شد و دستم و گرفت دمیخند

 ..بود جانیشاد باشه توش پر از احساس و ه نکهیاز ا شتریعوض شده بود..ب آهنگ

 ..میدیرقص یدستم و گرفته بود و هماهنگ با اهنگ م ارشام

 ..موقع هم اعتراف کردم که رقصش محشرهبودم و همون  دهیباهاش رقص انیشا یتو مهمون قبال

 

 (روشن_آذر اریآهنگ خشا)

 منو با خودت ببر ،یعاشق ِ من اگه

 تو آسمون، عشقمون و با قلم سیبنو

 باشه ادتی نویفقط ا ،یبر یخوا یاگه م ای

 شهیتو من نم یتو، برا یبرا یکس چیه

 اومدم تا بهت بگم چقدر دوست دارم من

 ارمیمن کم م قلبم تو رو یتو یبدون کاش

 داره یهنوز راه یاومدم تا بهم بگ من

 داره ییعشقم.............تو دلت جا یاومدم بگ من

 

 ..شدم یحال هیتو بغلش .. انقدر اروم که  دیکم تو چشمام زل زد و منو کش هی

 ..بود ختهیخواننده در هم ام یضربان قلبش با صدا یصدا

 

 مونم یبمونه، تا نفس دارم برات م ادتی شهیهم

 مونم یم یدون یکه باشم، به تو دلبستم م ایدن یجا هر

 المیو اون نگاهه معصوم، من پر از خواب و خ تو

 تو دنبال فرارم یو از خودم رها کن، ب من

 اومدم تا بهت بگم چقدر دوست دارم من

 ارمیقلبم تو رو من کم م یتو یبدون کاش

 داره یهنوز راه یاومدم تا بهم بگ من
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 داره ییعشقم تو دلت جا یگاومدم ب من

 

 یو خوشگل ینوران یکه تو سقف نصب کرده بودن رو سر رقصنده ها شکال یکیکوچ یسالن و قطع کردن و حاال فقط رقص نورا یبرقا کل

 ..کرده بود جادیا

 ..وداطرافمون و احاطه کرده ب یکیگوشم احساس کردم..تار ریداغش و ز یتو بغلش بودم که برم گردوند و نفسا هنوز

 

 ینیش یمن م یکیتار یفانوس، تو هیمثل نور  تو

 ینیب یچشام م ی نهینگفته هام و، از تو آ ی همه

 المیو اون نگاهه معصوم، من پر از خواب و خ تو

 تو دنبال فرارم یو از خودم رها کن، ب من

 اومدم تا بهت بگم چقدر دوست دارم من

 ارمیقلبم تو رو من کم م یتو یبدون کاش

 داره یهنوز راه یم تا بهم بگاومد من

 داره ییعشقم تو دلت جا یاومدم بگ من

 .......دارهییجا هیدل تو..... یعشق من.......تو یبگ

 

جهت  نباریبغلم گرفت و سفت نگهم داشت..ا یکیاون تار یو از تو دستش ازاد کردم..خودم و نرم چرخوندم و ازش فاصله گرفتم که تو دستم

 ........امامیگم شد تیجمع یتعجب کرده بودم که ال به ال نیمنو گرفته بود..از هم میدبو ستادهیکه ا یمخالف

 ..ای......خدا نطوریعطر برام اشنا نبود..هم نیا یبو

 ..: خوشگلم..دلم برات تنگ شده بوددمیو کنار گوشم شن صداش

 ...!!!!.....ا..ارسـ..ارسالن-

 یدهنم و گرفت و من و همراه خودش خم کرد..ال به ال یبکشم که محکم جلو غیلب بازکردم ج رون،یکه کم مونده بود از حدقه بزنه ب چشمام

 .. شدم یم دهیدنبالش کش یکیاون تار یتو تیجمع

 .... رفتم یزور تقال داشتم از حال م از

 .. پشت ساختمون میچطور رفت دمینفهم

 ..ببرمت یبد یجا ستیادامه داد: قرار ن ی...و با لحن بد: انقد تقال نکن المصب.دیلب غر ریز تیکه با حرص و عصبان دمیشن
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 ....صورتم و یدستمال گرفت جلو هیکنم  یو کار امیبخوام به خودم ب تا

 ..دمیاز اطرافم نفهم یچیه گهی..و د افتهیبشه و اروم رو هم ب نیتند باعث شد پلکام سنگ یبو اون

 

***** 

 

 « آرشام » 

 

شد و تا  دهینفر کش کیلحظه غفلت..همون لحظه دستم توسط  هی......دیو چرخ دیکش رونیش و از تو دستم بآهنگ بود که دالرام دست یآخرا

 صینتونستم چهره ش رو تشخ یحت کیتار بایتقر یاون فضا یکه تو یصورتم هدف مشت گره خورده ش شد ..از جانب کس امیبه خودم ب

 ..بدم

ادم  هیبود ..  یشدم..حرکتش کامال حرفه ا یم نیدستم و به ستون نگرفته بودم نقش زمو اگه  دمیحرکت رو نداشتم چرخ نیانتظار ا چون

 ..داشته باشه یضرب دست نیتونست چن ینم یمعمول

 

 ..........دالرامینبود....با روشن شدن چراغا نور همه جا رو پر کرد ول یکنم ول دایدالرام و پ تیجمع نیبلند کردم تا از ب سر

 .....اینبود..خدا تیاون جمع نی..بلندتر صداش زدم..نبود..دالرام بدمینشن یکردم ..صداش زدم..جواب یاف و نگاه مو مبهوت اطر مات

 .. نشسته بودند....اون اطراف و از نظر گذروندم هیو بق یب یکه ب ی..همون سمتدمیدو

 ..دالرام..دالرام کجاست؟ یب یب --

گفت:  دیچرخ یکه نگاهش دور سالن م یبلند شد و در حال یمن هول کرد..از رو صندل یفته حال و روز خراب و آش دنیبا د چارهیب رزنیپ

 ....پسرم زنت کجاست؟ده؟ی: چرا رنگت پردیلرز یوسط؟.......تو صورتم مکث کرد..صداش م دیتو بود پسرم..مگه واسه رقص نرفت شیپ

 

 دمیشد..تا برگشتم د یدفعه چ هیدونم  یدونم..نم یو داد زدم: نم دمیکوب زیم یرو ی..مشت محکمدمیتو موهام دست کش یو عصبان کالفه

 ............ستین

 ..هیرعادیغ زی....همه چتیجمع نیشدن دالرام ب بیلحظه غفلت من و....غ هی..و یکیتار یحرکت از جانب فرد ناشناس تو اون

 ..دمیو شن ریام یصدا

 ..شده آرشام؟ یچ _ریام

 ..کجاست ستیو داد: بچه م دالرام، معلوم ن ریبا بغضِ  تو صداش جواب ام یب یگرفته بود..ب شیم ات نهیس یحرف زدن نداشتم..قفسه  توان

 ....ییرفته دستشو ایتو سالن باشه.. ییجا هی دیخب شا _یپر
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 ..یکه به گوششون برسه سرم وتکون دادم و افتادم رو صندل یجور یاومد ول یباال نم صدام

 ........بود که کی..فضا تارمیدیرقص یم مینه..با هم وسط داشت -

به جمع انداختند و فرهاد گفت: اخه  ینگاه یبودند با نگران دهیحرفام رس نیکه ب تایکردم....فرهاد و ب فیرو براشون تعر هیتو همون حالت قض و

 ....بزنه؟ بشیهمون موقع دالرام غ قایبا مشت بزنه تو صورتت و دق دیبا یکیچرا 

 

 .....قربان--

 ..بلند شدم یرو جلوم گرفته بود از رو صندل یخدمتکار که پاکت نامه ا دنیوبلند کردم..با د سرم

 ..برسه یبه دست خود مهندس تهران دیدادن که بدمش به شما..گفتند حتما با یخانم هی نویا --

 ..!بهت داد االن کجاست؟ نویکه ا یاون -

 ..پوش کیش اریخانم جوان و بس هیلن و ترک کردند..هست که سا یا قهیچند دق هیدونم قربان  ینم --

 

زمان دست خطش رو  نیرو داشتم نامه رو باز کردم..و در کوتاه تر فشیدر پنهان بودن لرزش خف یکه سع یبود..با دستان دیپاکت سف پشت

 ..شناختم

 یم شمیآت شتریباشم که هر لحظه ب یینوشته ها به خون نشسته شاهد خط به خط یزانو بزنم و با نگاه نیزم یبود تا رو یحدس کاف نیهم و

 ..زد

 ..من ی نهیریسالم دوست د )

و  رکیز ی..فردیبود یادم باهوش شهی..همیبه دست خطم دقت کن هینامه رو نوشته تنها کاف نیا یک نکهیا صیتشخ یدونم برا یم

 ..گردم یبال جواب مکه سالهاست دارم واسه شون دن ییحرفا دارم .. سواال یلیقدرتمند....باهات خ

 هیکه  ادتهی ..  ِریمن اس یخانم کوچولوت تو دستا یخون یو م غامیپ نیا ی....االن که تو داردهیوقتش رس گهیحسابم..د هیاالن دنبال تسو من

برام فرق  هیا بقدختر ب نیا ینبودم ول یرابطه با هر دختر یبرقرار یوقت مُصر برا چیبودم که ه یتا چه حد خواهانش بودم..من مرد یروز

 ..بود زیبود..از همه مهتر، واسه آرشام عز یافتنی..دست نتداش

که  یفهم یکلمه م هی نیبا گفتن هم ینه ول ایهست  ادتیدونم  ی ..نم ِزتریمن عز یباشه برا زیواسه تو عز ایدن نیتو ا یکه، هر چ یدون یم

 ..ینکرده باش هنوز فراموشش دوارمیام«.. طانیش یرودخونه » کجا منتظرتم..

 ....نصورتیرایدر غ ی..بهتره عجله کنمیکش یصبرانه انتظارت و م یو خوشگل خانمت ب من

 ..منه ی..جسم و روح دالرام االن تو دستارمیگ یاز لمس تن، روحش و ازش م بعد

 (....عجله کن پس

 

 ...شد یم هر لحظه شعله ورتر م نهی تو س ِشیخم شدم..ات نیاز تو دستم رها شد..زانوم و چنگ زدم..رو به زم کاغذ
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شاهد خم  یاون همه چشم، کس ونیخواستم اونجا...م یم گذاشتم..نم نهی..دست راستم و رو سدمیلرز یداغ بود..م نباریا شهیبرعکس هم تنم

 ..شدن کمر آرشام باشه

 ..امفهوم بودنداطرافم برام گنگ و ن یتوانم و تو پاهام جمع کردم تا بتونم بلند شم..صداها یدرد همه  با

از  کهیرو داشتم که هر ت ی..احساس ادمدیلرز یبازوم احساس کردم که با خشم پسش زدم..از جام بلند شدم..زانوهام م ریرو ز یدست یگرما

 ..شدن بود یبدنم در حال متالش ی..تک تک اجزاشهیم دهی و از هر سو داره کش ِرینفر اس کی یجسمش تو دستا

 ....نامنظم قلبم ضربان

 ..یو عذاب اور یتکرار تمیر چه

 ..رو نداشت ژنیاکس نیا شیمن گنجا فیقلب ض یازاد بود ول رونیب یسمت در..هوا دمیدو

حس  یرو ب میتنفس یکه سوزش و حرارتش مجرا قیکردم..انقدرعم یم گرفتم و خم شدم..سرفه م نهیاز درختا..دستم و به س یکی ریز رفتم

 ..کرده بود

 

 .......قرصات کجاست؟ یریاز حال م یم دارآرشام..آرشا _ریام

 ................ کتم فرو برد بیو تو ج دستش

 ....باز کن دهنت و _ریام

 ........رفت یکه در سرم رژه م یوبستم..از درد..از وحشت..از افکار مزاحم سمیخ یدادم و چشما هیدرخت تک به

 ..به اسمون نگاه کردم سیخ ی..از پشت پرده ادمیشن یرو واضح م یو پر یب یب ونیو ش هیگر یکرد..صدا یم ریکم کم داشت تاث قرص

 ..کردم..نرم وآهسته از درخت کنده شدم یم رو هنوزم احساس م نهیس ی..انقباض قفسه دمیکش قیعم نفس

 ....از نفرت پر بودم نهیدرد نبود....ازک یتنها از رو نباریا یول دیلرز یم زانوهام

 

  ِریاون پست فطرت اس یرو نوشته؟.....ضجه زد:دختر من تو دستا نایکاغذ ا کهیت هی نی..تو اگه؟یپسرم فرهاد درست مگفت:  هیبا گر یب یب

 ..مادر؟

سمت  رهیداره م دمی..فرهاد دنبالم اومد....دنگیسمت پارک دمیبود که دو ومدهینداشتم که بدم..هنوز حالم کامل جا ن یندادم..جواب جواب

 ..!تو کجا؟ که داد زدم: نشیماش

 ....افتهیکس حق نداره پشت سرم راه ب چینگاش کنم گفتم: ه نکهیو زدم و بدون ا نمیحرکت موند..قفل ماش یب

 .........من با ستیلج نکن آرشام تو حالت خوب ن _فرهاد

 ..شد؟ رفهمیش ،یمون یم هیبق شیپ نجایکه گفتم........و با خشم نگاش کردم: تو هم نیهم -

 ..گوشخراش از جا کنده شد ییبا صدا نیو روشن کردم..پام و رو گاز فشار دادم .. ماش نینشستم و ماشنگفت.. یچیه
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رو دادم  شهی..شدیکه جلوم و گرفت..محکم زدم رو ترمز.. به طرفم دو دمیلباس عروس د یتو ونیگر یرو با صورت یپر نگیپارک رونیب

 ......بود یگاه من به در خروج..نگاه اون به صورت منقبض شده از خشم من و ننییپا

 

 .........هق هق گفت: ارشام تو رو خدا نجاتشون بده..دالرام االن با

 ..ساکت شد دینگاهه منو رو خودش د تا

 ..ه؟یمنظورت چ -

 .. داد یبهش نم یمجال هیکرد..گر یهق هق م یپر

 ..؟یبگ یخوا یم یچ یزدم: پر داد

 یزد گفت: پسرم زنت حامله ست..با هزار آرزو م یبه اشک نشسته ش موج م یتو صدا و چشما که یبود با غم ستادهیکه کنارش ا یب یب

 ..رهیگ یرو ازتون م یاون نامرد داره خوش یخبر خوش و بهت بده ول نیخواست ا

 

 ..ما بشه؟قسمت  دیهمه عذاب فقط با نیچرا ا ای..حسرت..درد.... خدایرو لبام رفته رفته محو شد..بهت..ناباور یعصب پوزخند

 ..کردم..چقدر سخت بود یخودم هضم م شیرو پ یب یب یجمله  داشتم

ِ  ریگرگ ِ گرسنه اس هیتو چنگال  تیزندگ یهمه  ینی..که بب یتیموقع نیهمچ هیزنت بارداره اونم تو  یبشنو نکهیا  .. 

 ..حاال؟ چرا

 ..افته؟یاتفاق ب نیا دیاالن با چرا

 

 ..د طرفم و درو باز کردحالم بدتراز قبل ِ اوم دیکه د ریام

 ..کنم یم یبرو کنار من رانندگ --

فرمون و تو مشتم فشار دادم..جون دالرام واسه م از هر  دمیکار دست خودم م هیدونستم برم تو جاده حتما  یم نکهیجمع شد..با ا حواسم

 ..باارزش تر بود ایدن نیتو ا یزیچ

 ....برو کنار ر،یتنها برم ام دیبا -

 ..که باهات قرار گذاشته دور بمونم یاز محل دمیقول م یول امیمن باهات م ستینکن تو حالت خوب ن آرشام لج --

 ..بودم دهیبهشون رس شیوقت پ یلینبود، خ نیاگه حال و روزش ا یقلب لعنت نیتونم لفتش بدم..ا ینم نیاز ا شتریب

 

 ..کنار راننده یرو صندل دمینشست پشت فرمون و خودم و کش ریام

 ....م؟یرس ی..پس چرا نممیاده بودج تو
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 ..یمواظب باش راه و گم نکن -

 ..کنم داشیتونم پ یم یول ادهیو خمش ز چی.. پرمیرو دارم م یکه داد ینه همون ادرس -

 

 ..باعث شد تو افکارم غرق بشم نیماش سکوت

 ....طونشیو ش یو نگاهه نقره ا نیدلنش ریپر بود از تصو ذهنم

 ....آرامشم ی من..همه  ِیتکرار شد )پسرم زنت حامله ست(..دل تو گوشم یب یب ی جمله

نذارم غم تو  گهیکنم د داشیسال با خودم عهد کردم که اگه پ 5 نیا یزودتر بهم نگفت؟..چرا مراقبش نبودم؟..من قسم خورده بودم، تو چرا

 ..نهیچشماش بش

عشق و حسرت  شیما تو ات یهر دو نکهیاما غافل از ا نمشیبب خاطر خودش از خودش گذشتم..چشم رو احساساتم بستم تا تو آرامش به

 ....دادم یخوشحال کردن اون داشتم عذابش م ی....من در پمیسوخت یم میداشت

حافظه م و به دست اوردم  نکهیکشته شده..بعد از ا انیکردم اونم با شا یشرفش بود..فکر م یب یهمون عمو یصفت لنگه  وونی ح ِارسالن

 .. سراغشون و گرفتم میقد ی..از دوست و اشناهابودم رشیگیپ

هنوز زنده  انمیشا دیناشناس..پس همه ش دروغ بود..شا یو ارسالن به دست افراد سیبه دست پل انیاونا کشته شدن..شا یگفتن که هردو یول

 ..ست

 ..رو به کامم تلخ کردندشدم  یم دواریکه داشتم بهش ام یا یسال بودند..زندگ 5 نیا یمن ط یایمسبب تموم بدبخت اونا

 

 ..آره؟ نجاستیانگار هم _ریام

 .. و نگاه کردم....خودش بود رونیخودم اومدم..ب به

 ..بمون نجایتو هم-

 .....آرشام یول --

 ....خبر بده سیکردم به پل ریجلو فقط اگه د یایب یحق ندار ،یدیکه شن ییافتاد هر صدا یکه گفتم..هر اتفاق نیهم -

 ..هیخطرناکارسالن ادم  --

 ..ایجلو ن گمیم نیواسه هم -

 ..مرده؟ یمگه خودت نگفت --

 ..تا جون داره پدرسگ 7: دمییو رو هم سا دندونام

 ..دستم و گرفت ریو باز کردم..ام نیماش در

 ..مراقب خودت باش _ریام
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 ..شدم ادهیسرم و تکون دادم و پ فقط

 ..و باز کردم و تا آرنج باال زدم نمیاست یها..دکمه نیو در اوردم و از پنجره انداختم تو ماش کتم

 شیبه نما یا نندهیچشم هر بب شیو خاص پ ییتماشا یفضا هیپشت اون درختا تو روز  دیدورافتاده ست..شا یجا هیمحل خارج از شهر و  نیا

 ..و مسکوت بود کیاالن..تار یول ادیدر ب

خش خش و  یوصدا دندیلول یکه در اثر وزش باد در هم م یان بلند و تنومندرفتم..درخت نییکوه بود پا ی نهیکه س یسنگالخ یبیسراش از

 ..کردند یم جادیرو ا یمانند غیج

 ..نذاشتم نجایپام و ا گهیرودخونه رو دنبال کردم..سالهاست که د انیجر ی..صدادیرس یدور به گوش م یگرگ از فاصله  یزوزه  یصدا

 ..و روشن کردم لمیاموب یفرو رفته بود..صفحه  یاهیجا تو س همه

 ....دیکش یانتظارم و م ی آلونک چوب ِییدرختا که رد بشم اونطرف روشنا نیا نیب از

 

 ..دهیوگرنه فاز نم دیپست هست که حتمــــا باهاش گوش کن نیا یتا آهنگ تو 2

 گروه _آهنگ ها  دانلود

 

 « دالرام »

 

خورد تو چشمام..محکم  میو از هم باز کنم..نور المپ مستق نمیسنگ یپلکا فیلرزش خف هیو رطوبت صورتم باعث شد با  یسرد احساس

 ..بستمشون

 ستادهیباال سرم ا شیپهن و نگاهه سبز و وحش یباعث شد با وحشت چشم باز کنم..ارسالن با اون قد بلند و شونه ها نباریخش خش، ا یصدا

 ..کرد ینگام م قیبود و دق

 ..ع کردم..دستم و با طناب..و با دستمال دهنم و محکم بسته بودشد خودم و جم دهیکه رو اندامم کش نگاهش

و  قیبودم و ضربان قلبم با هر نفس عم دهیدونه که تا چه حد ترس یو پرکرد و رو به روم زانو زد..خدا م نمونیقدم ب هیترس نگاش کردم که  با

 ..رفت یمن باال و باالتر م ی دهیکش

 ....زمینترس عز --

 ..داد و موهام و تو چنگ گرفت رونیتو هم و صورتم و برگردوندم..نفسش و محکم ب دمی..اخمام و کشدیگونه م دست کش به

و پر شده از ه*و*س  دارانهیکه آرشام برام گرفته بود و حاال نگاهه خر یجلوش نشستم..همون لباس نقره ا یکه با چه وضع دمیفهم تازه

 ..رو شونه هام انداخته بودم دهنم و بسته بود یکه تو جشن عروس یم..با همون شالکرد یبرهنه م حس م یارسالن و رو شونه و بازوها

 

 ..شهیکنده م شهیداره از ر یوحش وونیح نیا یگرم و ارامش بخش آرشام بود، تو دستا یبلندم و که مامن نفس ها یموها
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 .. ده بودکرد..چشمام از زور ترس گشاد ..و نفسام تند و نامنظم ش کیو به صورتم نزد صورتش

 ضی..چون اون قبل از من تو رو تصاحب کرده؟....و با غ؟ی..چون االن مال آرشام؟یترس یگردنم زمزمه کرد: عشقم، چرا ازم م ریخشن ز یلحن با

 یس محرکت حرارت اغوشم و ح هی..با ی..وجود تو..خود تو....االن کنارمییتونه واسه من مهم باشه؟..مهم تو یم نایگفته ا یادامه داد: ک

..آرشام یخواست ی..تو اونو ممینبود یول میهمه مون مثل هم ی..گفت؟یخوا یاونو نم یبهم گفت ادتهی..ستیاز آرشامت ن یخبر گهید نجای....ایکن

 ..زیهمه چ ی..اون کثافت بی..نگاهت دنبال اون بود..اون لعنتدیتپ یو....قلبت واسه اون م

 

 ....کرده بود سیخ داد و موهام و ول کرد..اشک صورتم و هولم

دهنم بسته بود بهش  نکهیکردم با ا یرفتم..هق هق م شیکرد تا مرز سکته پ یو باز م راهنشیپ یدستاش که تند تند داشت دکمه ها دنید با

 ..کرد یرو لباش فقط نگام م هیپوزخند کر هیاون با  یالتماس کردم....ول

 ..بچه م ایخدا

 ..میزندگ

 ..آرشامم

 ..ه گناه آلوده بشهنذار تنم ب ایخدا

 ... ـــایخدا

 ..و به گند بکشه زمیهمه چ وونیح نینذار ا یول ریاالن بگ نیجونم و هم ایخدا

 

شد..چشمام و  انیمن نما یوحشت زده  یچشما شیگره خورده ش پ یو دراورد..پوست برنزه و عضله ها راهنشیحرکت پ هی با

 ..بر شدکه سوزش اشک تو چشمام دوبرا یبستم..محکم....جور

 ..مهارم کرد رومندشین یارسالن با دستا یدستام بسته بود تقال کردم..ول نکهیکه رو بازوم نشست هراسون نگاش کردم..با ا دستش

خفه و جمالت نامفهوم و  یها غیکه با ج یکه تو آلونک انبار شده بود..در حال یخشک ینشده خوابوندم رو کاه و علفا ینیب شیحرکت پ هی با

لباش، رو پوست گردنم  یزد..گرم مهیبسته شده م رو محکم نگه داشت و روم خ یداشتم اون و از خودم دور کنم دستا یامانم سع یب یتقالها

 ..کرد دحالم و ب

 ..دادم یتنش جون م ریز

 ..رفت یم یاهیس چشمام

 ..جسم قدرتمند ارسالن در حال له شدن بود ریو ناتوان من ز فیظر اندام

 ..زد ینفس نفس مزور ش*ه*و*ت  از

تن خوشگلتم حس منو  یازت بگذرم..گرما یراحت نیهمه سال به هم نیتونم بعد از ا یکنم..نم یکار و تموم م ادیشوهرت ب نکهیتا قبل از ا --

 ..کنه یارضا م
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که دور دهنم بسته شده بود  ی....لبام تو حصار شالدمید یتر م فیباشه خودم رو هر لحظه ضع ریگرسنه اس یکه تو چنگال ببر یشکار مثل

 ..تونستم راحت نفس بکشم یبود، نم

 ..کرد یلمس م زیجنون آم یو با خشونت و حرکات جسمم

 

 ..داد یرو م یدیبارون شد دیرعد و برق بلند شده بود و نو یصدا

 دهیفا یشاخ و دم ب یغول ب نیابر ادستش قفل کرد..تقال در بر هیمن با  یدر پ یپ یاز تقالها یریدستام و با وجود طناب به خاطر جلوگ دوتا

 ..بود

 ..رهیاالن جونم وبگ نیهم نکهیخواستم..ا یم زیچ هینداشتم..فقط از خدا  نا

 ..کشم که صدام به گوشت برسه یم ادیاز درون دارم فر یول ادیصدام در نم ای..خدا؟یشنو یم ـــــایخدا

 نیاون و لمس کرده تو اغوش ا میعشق ِ زندگ یکه فقط دستا ینذار تن و بدن ایخداخالصم کن.. اینجاتم بده،  ای..شمیم تیثیح یدارم ب ایخدا

 ..بشه دهیمرد به نجاست کش

 ..خدا؟ رمیم یپس نم چرا

 ..؟یکن یراحتم نم چرا

 

 یپاهام و جلو نیب از پاهاش و گذاشت یکیباال تا نتونه به خواسته ش برسه نشد و در اخر  ارمی..هر کار کردم پاهام و بنییارسالن رفت پا دست

 ..رو ازم گرفت یهر حرکت

 یم هیزده..رونم و نوازش کرد..چندشم شد ..گر خیتر و دامن لباسم و داد باال..کف دستاش داغ بود و تن من سرد و  نییرفت پا دستش

 ..بردم ینم ییراه به جا یزدم ولم کنه ول یکردم..ضجه م

 ..باز شد یوحشتناک یه در آلونک با صداو اورد باال و خواست کمربندش و باز کنه ک دستش

تو رگام، بهم  یانگار که هرم زندگ« ! ؟یکن یچکار م یکثافت حرومزاده دار» آرشام که داد زد  یصدا یو گرفته بود..ول دمید یجلو ارسالن

 ..جون دوباره داد

 

 ..بازدمش رو نداشت شیگنجا مینیب یحفره ها م حبس شده بود..دهنم بسته بود و نهیحرکت از روم بلند شد..نفس تو س هیبا  ارسالن

 ..کردم..اما صدام خفه بود یم هیو گر دمیکش یم غیشده بودند..بلند ج ریو ارسالن با هم درگ آرشام

 ..ارهیتونه در برابر ارسالن دووم ب ینم شیماریدونستم آرشام با وجود ب یتو صورت آرشام زد..م یمشت محکم ارسالن
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مشت خودش و  هیبا  دهی..از ارشام بعیکم اورد هینگاش کرد: چ نهیخشم و ک یاز رو یشد..ارسالن با پوزخند جیگ با همون ضربه آرشام

..پاشو بهم نشون بده که هنوزم همون ارشام یشده؟....داد زد: د ِ پاشو لعنت یاون وقتا ضرب دستت از منم بهتر بود پس چ ادمهیببازه؟..

 ....االی..د ِ یسابق

 

 ..ارهیراحت اونو از پا در ب یلیخ ینجوریبره و ا لیو توانش تحل روی*ک کردن ارشام اونو به مبارزه دعوت کنه تا نیا ت*ح*ر*خواست ب یم

 ینگاش م یش بود..با ترس و نگران نهیس یزانو زده بود و دستش رو قفسه  نیکردم آرشام به حرفش گوش نکنه..رو زم یخدا م خدا

 ..ارسالن تو جام خشکم زد ادیکه با فرکردم..خواستم پاشم برم طرفش 

 .... : بتمرگ سر جاتارسالن

 

خون بود اما  یغرش از جاش بلند شد.. صورتش از درد جمع شده بود و چشماش کاسه  هیغفلت ارسالن، استفاده کرد و با  نیآرشام از هم و

 ..همه فشار واسه آرشام مثل زهر کشنده ست نیکرد..ا یداشت مقاومت م

 ومدهیشده بود هنوز کامل به خودش ن ری..ارسالن که با مشت آرشام غافلگدیرس یصدام بهش نم یکه بکشه کنار و اروم باشه ول مدیکش غیج

 ینعره  یفرز بود خواست پاشه که آرشام با زانو نشست رو شکمش و صدا ن،یبود که آرشام با لگد زد تو صورتش و ارسالن به پشت افتاد رو زم

 ..کرد و کر وشمارسالن گ

 

کشمت کثافت..به خاطر  ی: مدیکش یاومد و نعره م یتو سر و صورت ارسالن فرود م ی..دستاش مشت شده بود و با چه خشمدیلرز یم آرشام

کشمت  ی..میکشمت عوض ی..خواهرم به خاطر تو جوون مرگ شد....ممینگاهه ه*ر*ز*ه* ت به زنم ..به خواهرم..به خاطر نابود کردن زندگ

 .......زنم یم شیو آت ارمیبشه رو در م دهیبه سمت ناموسم کش هک ییچشماحرومزاده..

 ......آرشامشیعقب کشت ایداشتم بکشمش کنار گفتم: ارشام تو رو خدا ..آرشام ب یکه سع یسمتش و با جمالت نامفهوم دمیدو

 ..دید یزدنام و م شیتقال و به اب و ات یول گمیدارم م یفهمه چ یبودم نم مطمئن

و  دمیترس ی..مدهیدونستم کم کم آرشام توانش و از دست م ی..مدیکش یانتظارمون و نم یساله اتفاقات خوب نیچند ی نهیخشم و ک نیا پشت

 ..رمیخواستم جلوش و بگ یم نیواسه هم

 

بده و  هیتک واریو به دبود که من نیکه کرد ا یزورش بهش حمله کرد..ارشام تنها کار یارسالن با ته مونده  نییکه دستش و اورد پا آرشام

گردن ارسالن و مشت گره  یخواست ازم محافظت کنه چون نگاهه سرخ و رگ برجسته  یم ینجوریمن و ارسالن قرار بوده..ا نیخودش و ماب

 ..ما رو نشونه گرفته بود یهر دو میکرده ش مستق

 ..خودش بودن ی.از ادماتو. ختنیاسلحه به دست ر کلیه یدر آلونک باز شد و چندتا مرد قو یوقت مخصوصا

 ..شرف یکه خورده بود آخ نگفت ب یو با پشت دست صورتش و پاک کرد..با اون همه مشت نیخون تو دهنش و تف کرد رو زم ضیبا غ ارسالن
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ش فاصله که باها یضربان قلبش و من یصدا یو بلند.. و حت دهیکش ی..نفسادیلرز یکرد..م یدستاش و از هم باز کرد و منو پشتش مخف آرشام

 ....دمیشن ینداشتم م یا

 ..دیچیپ یش و به خودش م نهیو کنارش زانو زدم..دستش و گذاشته بود رو س دمیکش غی..جنیو افتاد رو زم ارهیطاقت ب نتونست

 

ارزو  شهیهماره؟.. یمن بگذرون یچشما شیو پ تیاخر زندگ یها هیثان یکرد یصحنه قهقهه زد و مستانه گفت: فکرشم نم نیا دنیبا د ارسالن

 ...یداشت زیشرف همه چ یب ی..تونمیخودم بب یجون دادنت تو صحنه باشم و با چشما یداشتم لحظه 

 ..ثروت

 ..قدرت

 ..تیمحبوب

که به  یداشت..تو هر چ یاز تو حرف شنو یداد ول یباج نم یبه کس یراحت نیکه به هم ی..کسیبود انیمورد اعتماد شا یجذاب و حت یظاهر

از ما  یکی..تو یها بود انی....تو از شایخودت و خوب تو دلشون جا کرد یول یها نبود یوقت از تهران چی..تو هیو ازم گرفتمن تعلق داشت 

 ..یدیرس نجایبه ا و حاال یبود

سرم و  هیتونست..با گر ینم یداشت نفس بکشه ول یاومد زل زد..آرشام سع یرنگ در م هیآرشام زانو زد و تو صورتش که هر لحظه به  کنار

وقت از وجودت  چیکه ه یبود ییارسالن، با بلندتر شدن تپش قلب آرشام همزمان شد: تو همون پسرعمو یعصب یش..صدا نهیگذاشتم رو س

 .....زدم به هدف..اما خب نباریتا بعد از تموم حرفام شاهد ذره ذره جون دادنت باشم که انگار ا نجایبکشونمت ا مخبر نداشتم..خواست

 .................ستادینگاش کردم..بلند شد ا ونیرگ یچشما با

داره از  شهیهم یباور کنه که عشقش و برا دیخوشگلش شاهد باشه..با یحاال بهتره....به من نگاه کرد و ادامه داد: دالرام هم با چشما _ارسالن

 ..من بمونه شیپ شهیهم ینباشه، آزاده که برا یهم که آرشام ی....و زماندهیدست م

 

 .. رونیبود..همراه ِ دار ودسته ش از آلونک رفت ب هیمن مشمئز کننده و کر دیکه از د ی..با چهره ایطانیبلند و ش ی..خنده ادیدخن

پلکاش و  یشده بود و تنش سرد بود..صورتم و بردم جلو..ال دیبود..صورتش سف یچشماش اشک جار یبود..از گوشه  دهیبه پشت خواب آرشام

 ..یمحکم و ناگسستن یهر دومون تو هم گره خورد..گره ا یو بارون سیه خاروم باز کرد..نگاه

 ..دیآلونک چند قطره رو صورتمون چک یاومد و از سقف چوب یشر شر بارون م یصدا رونیب

که  دمیو د ..دستش و برد پشت سرمدینفس بلند و صدا دار کش هی..قیخشک و عم یکرد..سرفه ها یلرزونش و باال اورد ..سرفه م یدستا آرشام

 ..شال و شل شد..باز شد و افتاد دور گردنم یگره 

.. تو رو زمیزدم: ارشام..عز یکردم وصداش م یزده ش بوسه زدم..هق هق م خیحس شد و افتاد..لبام و بردم جلو به صورت  یآرشام ب یدستا

 .....شام..تو رو جون دالرام مقاومت کن آرمیشیخراب شده خالص م نیخدا تحمل کن باالخره از ا

 ..ش رو بشکافه نهیش..قلبش با هر تپش قصد داشت س نهیسرم و گذاشتم روس هیگر با

 ..کرد..زمزمه ش به گوشم خورد..انگار اسمم و صدا زد..نگاش کردم..مضطرب و شتاب زده یخس م خس
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 ..زد یتکون خورد..آره داشت اسمم وصدا م لباش

 ....سرخش مخمور بود نگاهه

 .....تونم قرصت و ی..آرشام آروم باش....دستم بسته ست نمنجامیمن ا زمیگرفتم: جون ِدالرام..جونم عزو رو به روش  صورتم

..نکن دالرام..  هیگفت: گر دهیبر دهیکردم..بر کیگفت نتونستم درست بشنوم..گوشم و به لباش نزد ییزایچ هیشد.. دتریم شد هیگر

 یزیچ هیرو بهت....بگم.... یزیچ هی..قبل از..مرگم....دیبا یکنه..ول یو..خبر م سیت..حتما پل..حواسش هسرونیاون ب ری....امستین شمیقرصام....پ

 ...........که

 

 ..از درد صورتش جمع شد و به پهلو برگشت..هول شده بودم یبلند یسرفه افتاد..با ناله  به

 .. کنم یاهش م..فقط االن آروم باش..خودمیبهت قول م شهینم تیچی..تو هیشیآرشام تو خوب م -

که  ییمرتعش و دستا یاشک الود و تن یبودم..وحشت زده با نگاه دهی..سرش و تکون داد..نفساش نامنظم و صداش خش دار بود..ترسبرگشت

 ..سرماش و از بدن ارشام گرفته بود

اخره....از  یها هیدونم ثان یم..ستین یفرصت گهیکه آروم تر از قبل گفت: د دمیخواست حرف بزنه..دوباره گوشم و بردم جلو و شن یم

 ینی.. روزا رو ببنیخواستم ا یبار.. نم نیاخر یکنم..برا ی....دالرام....بذار بگم..بذار .... باهات خداحافظرمیمی..خوشحالم که..کنار تو دارم..منیا

 ............ خوام بگم ینم..فقط متو ینم یحرفا دارم..ول یلیعشقمون باش....خ یاما..نشد....بهم قول بده.. مراقب خودت و ..ثمره 

 

 ..هق هقم شد ینجواش تو گوشم همنوا با صدا یشده بود و کلماتش نامفهوم تر..و صدا شتریش ب نهیخس س خس

 یش بما ....خداحافظ .. آغو یما ..ناتموم موندند ، وعده ها یلبخند.. خداحافظ ... لحظه ها نیسوگند .. آخر نی.. اول وندیپ نیخداحافظ..اول--

 .. حرفه، خداحافظ نیحرفه .. آخر نیوقفه .. دوست دارم .. آخر

 ( «یاحقیمحسن _خداحافظ»از آهنگ  یقسمت )

 

 .. بلند شد رونیاز ب ریآژ یآرشام صدا یبا بسته شدن چشما همزمان

 ..آرشام ساکت بود رو شکست ینفس ها یکه حاال از صدا ییگلوله فضا کیممتد شل یصدا و

 ....ــــدا..نــــــــه:خـــدمیکش غیج

 

 (حجت دیاز ام " رمیتو م شیروز از پ هی "آهنگ )

 هیکه هوا بارون زمی تو م ِشیروز از پ هی

 رمی تو م ِشیروز از پ هی

 هیاشکهات پنهون که
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 زارمیسر رو زانوم م ییتلخ ِ جدا ی لحظه

 آسمون بدونه گمیم

 چقــــــــدر که

 دارم دوست

 

 !مگه نه؟ میبهار یوتو عاشق ابرا من

 میقراری دوباره ب ِدارید واسه

 !نه؟ مگه

 کنم یبا تو وعده م ی آسمون ِ آب ِپشت

 رو ای دن ِیهمه دلخوش که

 !مگه نه؟ یدار

 هیکه هوا بارون زمی تو م ِشیروز از پ هی

 رمی تو م ِشیروز از پ هی

 هیاشکهات پنهون که

 زارمیسر رو زانوم م ییتلخ ِ.جدا ی لحظه

 هآسمون بدون گمیم

 چقــــــــدر که

 دارم دوست

 ..زدم که در آلونک باز شد..با هق هق سرم و بلند کردم یتحرک آرشام بود و از ته دل زار م یسرد و ب ی نهیسرم رو س 

 سیمرد که لباس فرم پل هیاومدن تو و پشت سرشون  عیسر یروپوش پزشک یکیلباس مامور امداد تنش بود و اون  شونیکیتا مرد که  2و  ریام

 ..ستادیبه دست وارد شد و وسط آلونک ا میس یتنش بود ب

 

دستام و باز کرد.... باز خواستم سمت آرشام هجوم ببرم که  یزدم تا ولم کنه..اصال متوجه نشدم کِ یبه زور منو از ارشام دور کرد....داد م ریام

 ..بازوهام و گرفت ریام

من به  یپرتمنا یو دستا رهینگاهه خ یرد و انداخت رو تنم و شال و سرم کرد ول..کتش ودر اودمیکش یم غیزدم و ج یلباسش چنگ م به

 ..طرف آرشام بود
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 ....زدم یکردم و تو سر خودم م یو مشت م نیکف زم یو علفا کاه

 

 ..«نبض نداره ،یقلب ستیا»تنش بود نبضش و گرفت: یکه لباس پزشک یدو مامور کنار آرشام نشستن ..اون هر

..ولم کن بذار برم یزدم: ولم کن لعنت یذاشت..داد م ینم ریام یو چهاردست و پا خواستم برم طرفش ول دمیکش غیج مدیشن نویتا ا و

 ..گفت: آروم باش یکرد..م یم هیگر ری.........امششیپ

 ..جون افتاده؟ یچشمام ب شیپ میزندگ یهمه  یتونم آروم باشم وقت ی..چطور م؟یچطور

 

....و با 2....1داد.. یم یکرد.. بهش تنفس مصنوع لیبه جلو ما یو سرش و به عقب خم کرد..چونه ش و اورد باال و کمگردن آرشام و به جلو  دکتر

 ..کردم یسوخت بس که خودزن ی..دستام مدمیکش غیگرفته بود بس که ج شیشد..گلوم ات یم شتریمنم ب هیگر یهر نفس صدا

 ..که شاهد پرپر شدنش بودم یکس جلودارم نبود..من چیجلودارم نبود..ه رهمیام

 

با نفس  ای.. و دوباره عمل اح5..4..3..2..1ش گذاشت و محکم فشار داد.. نهینبض گردنش و گرفت..دستش و به حالت ضربدر رو جناق س دکتر

 ....هنوز نبض نداشت..تکرار کرد..تکرار..تکرار..و بازم تکرار یمصنوع

 ..کرد یداشت و نبضش و کنترل م یمچ آرشام بر نم لحظه دستش و از رو هیکه کنارش بود  یمرد اون

 .... آرشام بودم یتحرک یدکتر و ب یزده شاهد تقالها خیدهنم و مات و  یو گرفته بودم جلو دستم

من درد  ایآرشامم و بهم برگردون..خدا ایلب اسم خدا رو صدا زدم..بسم اهلل گفتم..صلوات فرستادم..چشمام وبستم و تو دلم نذر کردم ..خدا ریز

 ..........اینذار بچه مم به درد من دچار بشه..خدا دمیکش یمیتی

 ..«..کند( یلی)نبض خیکارد یبراد صینبض برگشت..تشخ»هق هقم گم شد  یدکتر تو صدا یصدا و

 ..چشمام و باز کردم تند

 

 ..هست؟ یدیشد دکتر؟..ام یچ _سرگرد

 یقلب یسکته _هست )انفارکتوس میوکارد  MI من صیتکون داد و گفت: تشخ که تموم حواسش به آرشام وکنترل نبضش بود سرش و دکتر

 منتقل بشه دیتر با عیقلب( شده ..هر چه سر تمیبودن ر یعیطب ری)غ یقلب یتمی(..در حال حاضر دچار آریقلب یحمله  _

 ....شهیم یقلب ستیبازم دچار ا نصورتیا ریدر غ مارستانیب

 

از جام بلند شدم..اگه از رو کت بازوم و نگرفته بود  ریتو پاهام نداشتم به کمک ام ی..من که جونرونیز در رفتن بو گذاشتن رو برانکارد و ا آرشام

 ..شدم یم نیشک نقش زم یب

 ..دیایمساعد هست الزمه که همراهه ما ب تونیاگر حال جسم ،ینیخانم ام _سرگرد
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که حال  ری..امرمیخودم و بگ یآرشام افتادم .. نتونستم جلو یچشما ادی..اهشیس یروح نگاش کردم..قدبلند بود و چهارشونه..و چشما یو ب سرد

 ..مارستانیبرسونمش ب دیبا ستیکه حال زن داداشم خوب ن دینیب یرو به مامور گفت: جناب سرگرد م دیزارم و د

 

در دسترس باشن..به محض  دیبا یول ستین یلتونن برن مشک یبه صورتم انداخت و به ناچار سر تکون داد: م ینگاهه کوتاه و سرسر هی سرگرد

 ..مراجعه کنن سیپل یبه اداره  دیاز سواالت با یکرد جهت پاره ا دایحالشون بهبود پ نکهیا

 ..سرش و تکون داد ریام

 

ته ش به سر ارسالن و دار و دس یدونستم چ ی..نممیپشت سرشون حرکت کرد ریاون منطقه رو ترک کرد و من و ام رکشانیآژ آمبوالنس

 .......ارشام بود یداشت سالمت تیکه واسه م اهم یزیاومده..االن تنها چ

 

تو  ینتونستم..توان یبود بدوم و تختش و ول نکنم..ول دهیکه آرشام روش خواب یشدم دوست داشتم پشت سر برانکارد ادهیکه پ ریام نیماش از

 ..معجزه بود هی دمیکش یهنوز زنده بودم و داشتم نفس م نکهیکردم..ا یپاهام حس نم

سطح  یارزیاب یآزمایش خون )برا..(EKG) گفت: نوار قلب یداشت رو به پرستار م یکه کنار تخت آرشام تند تند قدم بر م یدر حال دکتر

به  کسیا از رگها با اشعه ی)عکسبردار یوگرافی.. آنژ99 میبا تکنس ویواکتی)اسکن قلب(..اسکن راد وکاردیم وژرنی(..اسکن پرفیقلب یآنزیمها

 ..( منتقل بشهیقلب ی)بخش مراقبت ها وی یس یبه بخش س دیبا عتریهر چه سر ماری.. بژنیماده حاجب درون اونها( و اکس قیکمک تزر

 

 ..داد ینوشت و سرش و تکون م یوقفه دستورات پزشک رو تو پرونده م یتند و ب پرستار

 ..ورود ندادن یو به من اجازه  ژهیو یو بردن تو بخش مراقبت ها آرشام

با چشمام هستم از پشت پنجره زل  شیگیکه سالهاست شاهد همسا یتو مشتم فشارش دادم و با غم قهیرو شونه هام بود.. با حرص از  ریام کت

 ..زده بودم به صورتش

 ..کردن یدستگاه و لوله رو به بدن آرشام وصل م یسر هیباال سرش بود و چند تا پرستار همزمان داشتن  دکتر

 

خون رو حل  یضد انعقاد لخته ها یکه به کمک داروها نهیو تا نگاهش به ما افتاد اروم گفت: تموم تالشمون ا رونیاز اتاق اومد ب کترد

جهت کار گذاشتن  میداره و اگه بخوا ییباال سکیر ماریچون با وجود عالئم نامنظم ب میفکرکن یبه عمل جراح میتون ی....در حال حاضر نممیکن

منتظر عالئم  جهی..در نتمیندازیبه خطر م مارویجون ب م،یقلب رو روشون انجام بد یپاس سرخرگها یبا یجراح ایساز و  ربانضدستگاه 

 ..بهشون دست داده درسته؟ یحمالت نیهم چن نی..ظاهرا قبل از امیهست یتر دوارکنندهیام

 

 ..بوده یبله، چند مورد _ریام

 .....خواهد بود دوارکنندهیام جیانشااهلل که نتا میمون یم شاتشونیب آزماسرش و تکون داد و گفت: منتظر جوا دکتر
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 ..و اون همه لوله و دستگاه دوختم ژنیچادر اکس ریش ز دهیدادم ونگاهم و به صورت رنگ پر هیسرد تک ی شهیبه ش سرم

 ..لمس کردم شهیلرزونم و اوردم باال و با سر انگشتام صورتش و از پشت ش دست

 ....ودسرد ب شهیش

 ..دیلرز تنم

 ..  نگاه ماتم زده م ِیاسمون ِ بارون دیداد..نو یم دیو برق چشمام نو رعد

 ..زدم هق

 ..ختمیر اشک

 ..کردم بغض

 ..م نهیس یهمه غم تو نیشدم از ا خفه

 ..ندارم خدا نفس

 ..از عمر من کم کن بده به آرشام ایخدا

 ..و بهم برگردون زمیوبرگردون..همه چ میزندگ

 ..داره اتیکه درونم ح یو نفر سوم یارشام و بهم داد یکه ازم گرفت یز خانواده اا بعد

 ..داره جون

 ..کشه یم نفس

 ..کنه یدرد تو قلبمه و اونم داره احساس م نیکنه..ا یم احساس

 ..کنه یداره با مرگ دست و پنجه نرم م مارستانیرو تخت ب پدرش

 ..بگه یزیتونه چ ی..ناتوانه..نمکهیوچبشه..روحشم مثل جثه ش ک شیزیخواد اون چ ینم

 ..اره یول

 ..زنه یم ادیاونم داره فر انگار

 ..زنه یتو رو صدا م داره

 ..زنه خــــدا یبزرگ بشم..داره داد م میتی..امیب ایبه دن میتیخوام  یخدا بابام و بهم برگردون..نم گهیم داره

 ..شنوم یم دارم

 ..داره روح
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 ..داره جون

 ..کشه یم ادیقلب با هر تپش غم و غصه هاش و فر نیچه خبره..ا نهیس نیاز ا رونیفهمه ب یااروم من مضربان قلب ن از

 .......ایخدا

 ..و بهم برگردون زمیعز

 ..رو آرشامم

 ..........رو زمیچ همه

 

 ..هق کردم و چشمام و رو هم فشار دادم هق

 .....دونم چقدر گذشت ینم

 ..دونم چقدر فقط یعمر.. نم1ت........ساع 1......قهیدق 1......هیثان 1

 ..ختیدستگاه ها بلند شد قلبم فرو ر غیج یصدا یوقت

 ..دیبر نفسم

 ....بود توریمان یخط ثابت رو هی دمیکه د یزیچ نیباز کردم و اول چشم

سوت ممتد دستگاهها  دنیتاق و با شنسمت ا دیافتادن..دکتر دو اهویپنجره داخل و نگاه کرد..پرستارا به ه ی شهیسمتم هجوم اورد و از ش ریام

 .....زهینکرونیس ریغ Mode ..و قطع کن )به علت خطر جرقه و انفجار ( دستگاه شوک ژنیاکس انیجون آرشام داد زد: پرستار جر یو جسم ب

من.........انگاراونجا  یبود ول و اونام نگاهشون با غم به صورت آرشام ستادنیهم مضطرب بود..همه به تالطم افتاده بودن..پرستارا کنار ا دکتر

 ...........روحم بود که شاهد بال بال زدن ِ آرشام ِ ..اره نفس ندارم نینبودم..انگار مرده بودم..ا

 .......:امادهدکتر

 ........کترد ینوسیس تمیحواسش به نبض آرشام بود : عدم ر گهید یکیو  توریرو فشار داد....نگاه پرستارا به مان یانرژ ی هیتخل ی دکمه

 یشد و نگاهه وحشت زده  یآرشام: اماده.......و بازم شوک....جسم آرشام از رو تخت کنده م ی نهیشوک رو گذاشت رو س یدوباره پدال ها دکتر

 .......کنده یلیافتاد: دکتر نبض خ توریبود که با شوک سوم ضربان قلبش رو مان توریمن به مان

 

دوخت و از  نیلب به پرستار گفت و نگاهش وبه زم ریز یزیچ هی..نبضش و گرفت و به ساعتش نگاه کرد..کرد نهیآرشام و معا یچشما دکتر

 ..رونیاتاق اومد ب

 ..و تو چنگم گرفتم دشیچطور به سمتش هجوم بردم و روپوش سف دمینفهم

 ..نگامم نکرد ینگفت ..حت یچیه

 ..از ال به الشون خارج شدمثل: دکتر..آرشامم!....... یزیلرزونم و باز کردم و چ یلبا
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 ..چطوره؟ ؟حالشیگینم یزیاومد گفت: دکتر چرا چ یم رونیکه از قعر چاه ب ییبود با صدا دهیکه چشماش سرخ و نفساش بر ریام

 

 شهین انجام مالزم روشو شاتیعالئم کما رو داره..ازما ماریبه آرشام بود: متاسفانه ب یا شهیش یکه نگاش از پنجره  یآروم دکتر در حال یصدا و

 یدیام چیه گهید دیباش دیقلب جد هیتونم بگم..به فکر  یکه دستم از لباسش کنده شد نگاه کرد و گفت: فقط م ی....و به منمیتا مطمئن بش

 .............ستین

 

 ..دیبخش لرز یوارایمن د غیج با

 ..ختیفرو ر وجودم

 ..چنگ زدم مارستانیسرد ب یکایسست شد و به سرام زانوهام

 ....اومد ینم رونیهق هق از گلوم ب یجز صدا زیچ چیبسته بود و ه چشمام

 ....زدم..زار زدم ضجه

 ..شدم ستی..نمردم

 ..شدم نابود

 ..دمینفهم یچی..هدمینفهم

 ....حس نکردمدمیند

 ....شدم........سبک شدم یته

 ..شد اهیچشمام س شیزده م پ خی یایو..دن کیاطرافم تار زیچ همه

 

***** 

 

 ..چشمام و باز کنم صورتم از درد جمع شد نکهیکه تو دستم احساس کردم قبل از ا یوزشس با

 ..؟یشد داریب یخانم --

 ..بود ستادهیکنار تختم ا یافتاد که با لبخند کمرنگ یچشمام و باز کردم..نگام به پرستار یال آروم

 ..سوخت یگرفته بود و گلوم م صدام

 ..!من..کجام؟-

 ..ستیهمه استرس براش خوب ن نی..ایباش یکه تو راه دار ییمراقب خودت و کوچولو شتریب دیبا زمیعز یانمارستیتو ب _پرستار
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 دیپرستار در اومد: دراز بکش نبا یشم که صدا زیمخیاوردم..خواستم ن ادیاون لحظه به  یدکتر و تو یحرفا یو آورد همه  مارستانیاسم ب تا

 ..هنوز سرمت تموم نشده ،یبلند ش

 ..ادهیچقدر ز یمق نگام و به سرم دوختم..لعنتر یب

 ....شوهرم شیخوام برم پ یمن خوبم..م -

کم استراحت کن حالت که بهتر شد  هیپس  یریاز حال م دهیپات به درگاه اتاق نرس تیوضع نیبا ا یراحت ول التیخ یریشوهرتم م شیپ --

 ..شوهرت باشه؟ شیبرمت پ یخودم م

 ..؟یدیخشک شده م رو با سر زبونم تر کردم و گفتم: بهم قول م یکه به سرم زد لبا یفکر با

 ..!؟یتعجب نگام کرد: چه قول با

 ....کنارش باشم کیخوام از نزد یتو اتاق..م ششیپ یبعد از تموم شدن سرم منو ببر نکهیا-

 ..ممنوعه مگر با دستور پزشک ژهی..مالقات تو بخش و یخانم شهیزد: نم لبخند

 ....ششیبرم پ دیمن حتما باکنم.. یخواهش م -

 

زد..مردد بود..و از  یلبخند نم گهینگفت..د یزینگام کرد و چ رهیمظلومانه بود که تا چند لحظه خ یملتمسانه و نگاهم به حد یبه قدر لحنم

 ..رمیمیم نمشیاستفاده کردم و گفتم: تو رو خدا..اگه نب تیموقع نیهم

 نمیکنم تا بب ی..به هر حال تالشم و م ِریسختگ یلیدونم قبول کنه چون خ یم دیکنم..بع یت مسکوت کوتاه: با دکتر بخش صحب هیبعد از  و

 .....دمیاما قول نم شه،یم یچ

 ..نگفتم یچیدادم..سرم و تکون دادم و ه لشیتحو یبند مین لبخند

 

خدا  ی شهی که هم ِیب ی..شک نداشتم کار ب نجانیهم ا هی....حتما بقدیو شال سف یاب نیو شلوار ج دیسف یمانتو هیو عوض کرده بودن.. لباسام

 ..نگرانمه

 ..داد یبهم آرامش نم دیرنگ سف گهیداد..د ینم یول دهیبهم آرامش م دیگفتم سف ینبودم م تیوضع نیا یاگه تو دیشا

 ..بودکرده  رخبرشونیاومدن تو..حتما ام هیو بق ریام دیطول نکش شتریب هیرفت چند ثان رونیکه از اتاق ب پرستار

 ینگام م نیجون غمگ یلیکرد و ل یکرد..مهناز خانم با دستمال اشکاش و پاک م یهق هق م یب یبود..ب سیصورتش از اشک خ یپر

 ..گفت؟ یدکتر چ یدیآروم باش مگه نشن یب یگفت: ب یب یگرفته رو به ب ییسرخ شده بود....و با صدا ریام یکرد..چشما

 ستیدست ِ خودم ن یعل یچادرش اشکاش و پاک کرد و گفت: چه کنم مادر؟چه کنم؟..به وال یگوشه  که صداش از بغض گرفته بود با یب یب

 ..کنم یترکه بذار خودم و خال یداره م نهیس نیا
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..سر اروم اومد طرفم و همونجور بغلم کرد یب یو غم تو صداش دلم گرفت..اون دستم که ازاد بود رو به سمتش دراز کردم..ب یهمه مهربون نیا از

 ..شد یشونه ش گذاشتم و اشکام رو صورتم جار

 ..ختمیر یصدا اشک م یکرد و من ب یهق هق م یب یب

 ..........با وجود ستیکه صداش بم شده بود گفت: دالرام دکتر گفته استرس واسه ت خوب ن یپر

 ..تمش، اون از وجود آرشام بودخواس یشترمیکه از جونمم ب یبود که در بطن داشتم..بچه ا یکرد..منظورش به بچه ا سکوت

 

 یکنار تخت بهم داد..اشکام و پاک کردم و رو بهش گفتم: ببخش پر زیم یاز رو یبرگ دستمال کاغذ هی یاومدم..پر رونیب یب یاغوش ب از

 ..به خاطر ما خراب شد تونیعروس

حرفاست؟..االن  نیبه فکر مجلس وا یک طیشرا نیا یدالرام؟ تو یزن یم هیچه حرف نینتونست..بغض داشت: ا یخواست لبخند بزنه ول یپر

حس  بیبودنش عج یکه مصنوع ینکن....و با چشمک و لبخند تیمهمتره، خودت و اذ یزیتو و بچه ت و ارشام برامون از هر چ یفقط سالمت

هم واسه ما و هم واسه  رهیگ یجشن مفصل م هیکنه.. یتالف دی منه گفت: بذار آرشام خوب بشه با ِیدلخوش ضدونستم مح یشد وم یم

 ..نمیبب یخودتون..آرزو به دل موندم تو رو تو لباس عروس

 

 .....کردم یم احساس م نهیرو تو س یسوزش بد هیاومد  ینزدم..به جاش بغض کردم..اسم آرشام که م یزدم ول یلبخند م دیبا

 ..کردن حتمیدادن....نص میموندن....باهام حرف زدن....دلدار شمیپ

 ....شم....غصه نخورم....به خدا توکل کنم....به بچه م فکر کنم....به خاطر اون نشکنماروم با که

 ..نکن دیوناام دمیام ایتو..خدا دیبه ام ایخاطر اون که از جنس آرشام بود کمر راست کنم و بگم خدا به

 ....وزهس یداره م یسال دور 5کمرم و نشکن..درد داره....بهم زخم نزن..هنوز قلبم از اون  ایخدا

ِ  تو یبه دستا دمیام یهمه  ایخدا  .. 

******************************** 

به خودت  یبرمت و اگه باز بخوا یم یآرشام..گفت: اگه آروم باش شیخوام برم پ یگفتم م ریکه تموم شد از رو تخت بلند شدم..به ام سرمم

 ....بهم بگو یاریفشار ب

 ....کردم شونیهر جور که بود راض باالخره

 ..شهیم داشیپ گهیزنه االنا د یگفت: داره با دکتر ِ آرشام حرف م دمیپرس یب ینبود..از ب نشونیب فرهاد

 

من از دکتر تشکر کرد و اومد  دنیزنه..با د یو داره باهاش حرف م ستادهیدکتر ا یکه کنار اتاق آرشام رو به رو دمشیبخش د میدیرس

 ..دالرام؟ یخوبزد:  یموج م یطرفم....تو چشماش نگران

 ..ستادمیم رفتم کنار پنجره ا دهیش رو صورت رنگ پر رهیتوجه به نگاهه خ یدادم و سرم و تکون دادم..ب لشیتحو یجون ی ب ِلبخند
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رو جز  زیچ چیو ه دمیشن یدرونم نم یرو جز نجوا ییصدا چیزدم..انقدر محوش شده بودم که ه یبسته بود....تو دلم باهاش حرف م چشماش

 رهیتو چشمام و ساعت ها بهم خ ی..زل بزن؟ینگام کن یخوا ینم گهی..د؟ی: چشمات و بستدمید یو خاموش عشقم نم دهینگ پررخ ر

 ....دهیم امشچشمات بهم آر ی....بگ؟یبش

 ..یوقت تنهام نذار چیکنم تا ه یآغوشم م ریتو رو اس یدالرام ترکم نکن..بگ یبگ

با  یگفتم آرشام، مرد ی..مدمیبال ی..چقدر به خودم میکه مطمئن شدم منو دوست دار ی....اون شبشیسال پ 5اون شب تو کلبه؟..درست  ادتهی

 ....خواد و دوسم داره یپرستمش و نفسم به نفسش بسته ست منو م یکه م یهمه غرور..کس نیا

چقدر  یدون ی..میدوسم دار یوزم بهم نگفت..هنیذاریکه تنهام نم ی..تو بهم قول دادیوحش یشو ارشام..بلند شو و بازم بهم بگو گربه  بلند

تو  یتونه عاشق بشه..من عشق و تو کالمت نه، ول یتو هم م اتیبا خصوص یمرد ی..نشون دادی..فقط بهم نشون دادینگفت ی.. ولدم؟یانتظار کش

 ..کردم، باورت کردم درکنگاهت 

....اخم ی..بگو مال خودمیستیتنها ن گهیهم بگو که من هستم..بگو دپاشو ب گمیدارم آرشام..دستام و عاجزانه به طرفت گرفتم و م ازین بهت

 ..دمید یو تو چشمات م رتیکه غ ییکن..مثل وقتا

 ....سخته ییو جدا یتو هم دور یکه برا دمید ی..میتون یکه نم دمید یمنو از خودت دور کن یخواست یم یوقت یحت

 ..........نجامیآرشام..ا نجامیشو..من ا داری..پس ب؟یکن ینگاهم و حس م ینیسنگ

 

که  یریکندم..از اون تصو یسردش دل نم ی شهینداشت..از اون پنجره با اون ش ییاز دستم در رفته بود..زمان تو اون لحظه برام معنا زمان

 ..تونم دل بکنم یگرفته نم یمسکوت و اروم جا شه،یپشت ش

 ........بودم ششیکاش پ یا

 ....کنه..گفت دکتر مالقات آرشام و ممنوع کرده یپرستار هم نتونست برام کار یول

 ..سرمت نگذشته قیساعتم از تزر 1دختر هنوز  یسادیتا حاال رو پا وا یک یرو صندل نیبش ایب زمیعز یبغلم و گرفت: دل ریاومد و ز یپر

 

 یصندل یح..حترو یسرد بود..سرد و ب زیشده بودند نشستم..همه چ فیکه کنار هم رد مارستانیسبز ب یها یصندل رو

 ....پنجرهنی..زموارهایها..د

 ....من یدستا ی..حتیپر یدستا ی..حتزی..همه چشهیش

وقته که نابود  یلی.. و اون خبر نداشت من خیبر یم نیخودت و از ب یگفت دالرام دار یکرد..م یم هیبغلم کرد..گر یلرزم..پر ی..دارم مسردمه

تونه به جسم  یکه تحرک نداره نم یتحرکه..نفس یب مارستانی..نفسم رو تخت بدهیکم..نفسم برمتحر یمرده  هی..من االن ستمیمن ن نیشدم..ا

 ..بدهجون 

 ......ستمیزنده ن من

 ....سرده وجودم
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روحم فقط به اون  ی..نگاه مسخ شده و بنیمور مور شد..فرهاد کتش و انداخته بود رو شونه م....نگاهش نکردم..فقط زم یناگهان یاز گرما تنم

 ..کنن یم یو براق بود..اونا هم روح ندارن..با سرماشون دارن بهم دهن کج دیسف ینگاس

 یگفت و م یاطرافش واسه خودش ازاد م یایو فارغ از دن الیخ یکه ب می..واقعا همون دخترم؟یشدم....من ک فی..چقدر ضعنهیسرم سنگ چقدر

 ..کنم یحساس مبدنم ا یرو با تک تک سلولها ریی....چقدر عوض شدم..تغد؟یخند

 ..ستمی..اون دختر که نگاهش شاده من نستمیمن ن کایخندون رو سرام ریتصو نیا

 ..عوض شد ریتصو

 ..شهیم دهیچشماش د ین یکه انتظار تو ن یکه نگاهش عاشقه.. تو چشماش غم نشسته..دختر یمنم..دختر نیشناسم..ا یو م خودم

 ..دختر منم نیا

 ..نفر بسته ست هی اون  ِیبه زندگ شیکشه..اره..زندگ یر داره نفس منف هیکه تو اغوش گرم  یدختر نیا

و زمان  نیاز زم دیاالن که با یاالن..حت یکمرنگ نکردم..حت میو ازتو زندگ دیام یکه لحظه ا ی..منه دالرام..منیدختر منم..منه واقع نیا اره

نکنه..اره  دیو ناام دمیهست که ام ییقلب عاشقم گوش کنه..خدا یهست که به صدا ییهست..خدا ییخدا گمیببرم و بگم تموم شد.. بازم م

 ..خدا باور دارم یدارم..باور دارم..به وجود خدا..به اذن خدا..به لطف و مهربون دیدارم..من ام دیامهنوزم 

 

 ..بود یپر یکنارم نشست..هنوز دستام تو دستا یکی

 ........نهیخواد تو رو بب یم نجایدالرام جناب سرگرد اومده ا _ریام

 ..بود و نگاهش رو من بود ستادهیراهرو ا یکرد نگاه کردم..همون مرد انتها یاشاره م ریکه ام ییو بلند کردم..به جا سرم

کردم..به خاطر  نشیبه سر ارسالن اومده..اون کثافت..اون پست فطرت که نفر یبدونم چ دیبفهمم..با دیباعث شد از جام بلند شم..با یحس هی

 ..میش تو زندگحضور نحس

هم آروم  یماریب نیکه با وجود ا یا ی..زندگمیو بکن مونیاون گرگ صفت نذاشت زندگ یداشت ول شرفتیخوب بود..آرشام تو درمانش پ آرشام

 ..بود

 

 ..و فرهاد پشت سرم اومدن ریام

 ..دم عمل کنمخو فیدر هر صورت من هم موظفم که به وظا یرو انتخاب نکردم ول یدونم زمان مناسب یم _سرگرد

 ..داد یو رو به سرگرد سالم نظام ستادیتنش بود کنارمون ا یکه لباس شخص گهیمرد د هی

 ..؟ییشده وفا یچ _سرگرد

 ............قربان --

ه اون مرد ب ییزایچ هیسرگرد  نکهیلحظه از روشون بر نداشتم تا ا هیبه ما نگاه کرد..سرگرد سرش و تکون داد و ازمون فاصله گرفت..نگاهم و  و

 ..رفت عیگفت و اونم سر
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 ..م؟یبا هم حرف بزن میتون یاالن م _سرگرد

 ..دیحضور داشته باش دیتون یگفت: شما هم م ریو تکون دادم......و رو به فرهاد و ام سرم

 یگرفته بود و مثل پزشک وهیمبرگشت واسه م اب یخورم....اما وقت ینم یچیکه گفتم ه رهی....فرهاد رفت قهوه بگمارستانیشاپ ب یتو کاف میرفت

 ....شده فیو هم بخور بدنت ضع کیک نی..ایاریو در ب وانیته ل دیگفت: با دهیدستور م مارشیکه به ب

 ..باهاش کل کل کنم و نداشتم فقط به تکون دادن سر بسنده کردم نکهیا حس

 

کنم.......و با  یوتاه کنم..در هر صورت حال شما رو درک مکنم سواالتم و ک یم یاز قهوه ش رو خورد و رو به من گفت: سع یجرعه ا سرگرد

 ..نیو بگ دیدون یکه از اون م یخوام هر چ یدرسته؟..م دیشناس یرو م انیمکث ادامه داد: شما ارسالن شا

 ..رو خوردم هویرو به لبام چسبوندم و چند جرعه از ابم یبخورم..ن وهیداشتم از اون ابم ازین بیکردم..گلوم خشک شده بود..عج سکوت

 ..دستام یتو وهیسرد ابم وانیاونها پنهونش کردم..اون هم با فشار دادن ل یهر سه  دیاز د ی..ولدیلرز یم دستام

 

 کایبه افتخار ورودش از امر ی..در اصل اون مهموندمیعموش اون و د یمهمون یتو شیسال پ 5شناسم.. یمن ارسالن و به اون صورت نم -

 یکردم..آرشام سع یکنارش احساس خطر م ییجورا هی شهیکردم ..و هم یگاهش و همه جا رو خودم حس م یگاه ب و رهیخ یبود..نگاه ها

 .............نهداشت منو از اون دور ک

 ..د؟یهم باهاش نداشت یا گهیشد سمتش: برخورد د دهینگام کش دمیسرگرد و که شن یجد یصدا

 ..!ه؟یمنظورتون چ -

 ..تو فکر انتقام باشه هیقض نیو سر هم رهیبه دل بگ نهیباشه و بخواد ازتون ک دهیهمسرتون د ایاز شما  یمثال عمل --

 

و  دنشیوقت چشم د چیکرد..انگار ه یبا آرشام بد تا م شهیارسالن هم نکهیدونم فقط ا ینم یزیدهنم و قورت دادم و گفتم: من چ اب

 ..دمیفهم یاز حرفاشون م نویشد ا یود مربوط به گذشته مکه ب یاومد و مطمئنم هر چ ینداشت..آرشام هم ازش خوشش نم

 ..که به ارسالن و شوهرتون مربوط بشه یاتفاق د؟هریشما از اتفاقات گذشته خبر دار -

 ..کردم....سرم و تکون دادم یسکوت م دیبا نجایبگم..ا یزیخواستم چ ینم یکرده بود..ول فیدونستم..آرشام همه رو برام تعر یم

ِ  افتاد؟..منظورم به زمان ربوده شدن شما توسط ارسالن یداد: اون شب چه اتفاق رونیب قیو عم نفسش  .. 

.. برقا رو قطع کرده بودن و رونیدهنم و گرفت..کشون کشون منو برد ب یبکشم جلو غیخواستم ج ی..وقتادینم ادمی یادیز زیدونم..چ ینم -

 ....بود کیباشه اخه همه جا تار یقطع شدن برقا هم ساختگ دید فکر کردم شابع یدونم ول یروشن بود..نم تیرقص نور وسط جمع هیفقط 
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سالن هم توسط همون افراد قطع  یبشه..برقا یکرده بود تونست وارد عروس رشونیکرد: بله، اون شب ارسالن توسط چند نفر که با پول اج مکث

از  ی..ولدیراحت به خواسته ش رس یلیصورت اون هم خ نیشتن...در انشه رقص نورا رو روشن گذا ختهیبرانگ یشک کس نکهیا یشده بود و برا

 ..که پشت سالن مخصوص خدمه قرار داشت یاز در فرع قاینبرد، دق رونیرو ب اشم یدر اصل

 ......دمیند یزیچ یکیباشه، من تو تار دیگ یکه شما م نطوریهم دیشا -

 ..دیخب، ادامه بد اریبس --

 ..دمیحرفامون تموم شد ازش در مورد ارسالن پرس یکردم..وقت فیتعر براش زویکوتاه همه چ یلیخ و

رو لو دادن ..در  زایچ یلیادماش خ یاعتراف نکرده ول یزی..هنوز به چمیکرد ریشد گفت: ارسالن و دستگ یبلند م یکه از رو صندل یدرحال

 ..نداره یدرخشان یوجه سابقه  چیکه ارسالن به ه دیبدون نویا قتیحق

 

 ..!بدونم چکار کرده؟ شهیم -

رو  یکارگاه دیدون یازش نم یزیچ دیگ یکه شما م یادم نیبدن..ا یقاچاق و اعضا اءیباند بزرگ مواد مخدر و اش یسرکرده  ان،یارسالن شا --

 هوشین و بعد از بداد یبه اونجا انتقال م بیرو بعد از فر یادینوجوون ز یشخص اطفال و دخترا نینظر هم ریکه ز میکرد دایتو جنوب تهران پ

گروه ها  نیا یکردن..ظاهرا از همسر شما هم بارها درخواست شده که تو یداشتن و به اونور اب صادر م یبدنشون رو برم یاونها اعضا نکرد

 .. میدیفهم میارسالن داشت یکه قبال از ادم ها ییها ییبا توجه به بازجو نویتن ندادن..ا شونیا یکنند ول تیفعال

 

کارا رو کرده؟....و من چه راحت با  نیا یارسالن همه  یعنیمن  یکردم....خدا یزد مات و مبهوت نگاهش م یکه از ارسالن حرف ممدت  تموم

رفتم..پس  رونمیب یمن قبول نکردم و باهاش حت ستین یادم درست نی....آرشام گفت اانیشا یالیکردم، اونم تو و یبرخورد م یادم نیهمچ

 ...ایبا منم..!!..خدا دیداد..شا یارشام منو از اون خراب شده فرارکه چرا  مفهم یحاال م

 ..ده؟یآرشام بعدا فهم یعنی

 ............رونیب ارهیفهمه و منو م یم شهیم شنهادیبهش پ نکهیبعد از ا البد

 

که مرتکب شده حکمش صددرصد  یهمه جرم نیگفت: پس با توجه به ا ریکه تا اون لحظه ساکت بودن از جاشون بلند شدن و ام ریو ام فرهاد

 ..اعدامه

 ونیکه تمومش رو ....به من نگاه کرد و گفت: مد میدر دست دار ی..مدارک قابل توجهمیمنتظر حکم دادگاه باش دیدر حال حاضر با _سرگرد

 ..میهمسر شما هست

 

 یدست اوردند با در دست داشتن اون مدارک به اداره رو به  شونیاریهوش نکهیبعد از ا یآرشام تهران یتعجب نگاش کردم که ادامه داد: اقا با

خب چند باند بزرگ وابسته  یخود تونسته بود فرار کنه....ول نیمرگ دروغ یکشته شده بود و ارسالن هم با شائعه  انیمراجعه کردند..شا سیپل

شک اون افراد از  ی....بمیکن دایاون گارگاه و پ میونستاسناد ت نیافتادند..و ما به کمک هم سیگروه ارسالن با توجه به اون مدارک به چنگ پل هب

 ..افتادیباخبر نبودن وگرنه حتما جون همسر شما به خطر م یمدارک نیوجود چن
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 ..به خاطر انتقام گرفتن از آرشام بوده درسته؟ ییجورا هیکار ارسالن  نیا یعنیپس  _فرهاد

اتفاقات قرار  انیرو در جر سیبه موقع پل ییسما ی..اون شب اقامیکرد داشیپ که می..تا به االن دنبالش بودنهیحدس ما هم هم _سرگرد

 .......میکن ریادم رو دستگ نیا میاما تونست دنیتن از افراد ما به شهادت رس 2 یریدرگ نیا یدادن..گرچه متاسفانه تو

 ....کنند دایهر چه زودتر همسرتون بهبود پ ممنونم خانم..انشااهلل که تونیو فرهاد دست داد و رو به من گفت: از همکار ریام با

 ..لب تشکرکردم ریتو شوک حرفاش بودم ..فقط ز هنوز

 

 ..دهیرنگت پر یکن یت رو بخور..دختر چرا لج م وهیکه رفت فرهاد رو کرد بهم و گفت: دالرام ابم سرگرد

 ..ارشام شیخوام برم پ یتونم..م یرو پس زدم و از جام بلند شدم: نم وهیابم

 ....و باهام اومد دیخر تیسکوبیو ب کیو شکالت و ک وهیابم سهیک هینشد و  المیخ یبازم ب یول

 ..برم تو؟ یکن یکار هی یتون یفرهاد تو م -

 ..شهینه نم _ فرهاد

 ..کن شیمن مطمئنم..با دکترش حرف بزن راض ،یتون یتو م -

هم ممکنه  شهیباال سرش هم حال خودت بد م یریخلوت باشه..م دیم بادکترش هم معتقده که اطراف ارشا یبهش نگفتم؟..ول یفکرکرد -فرهاد

 میری..اگه کما رو فاکتور بگستیعنوان نرمال ن چیآرشام االن به ه یدالرام،درک کن که حال جسم نیداد و گفت: بب رونی...........نفسش و ب

 یعکس العمل منف هیاطرافش واقفه و ممکنه با  طی..اون به محستیواسه ش خوب ن یتنش و استرس چیبحث جداست..ه هی شیمشکل قلب

 ..یخوا ینم نویدونم که تو هم ا ی..مافتهیجونش به خطر ب

 

 ..اصرار نکنم گهیکوتاه از جانب فرهاد مجبور شدم ساکت بمونم و د حیتوض هی نیبا هم و

 ..خواستم جون ارشام و به خطر بندازم ینم من

 ..آروم کنم یجور هیم هست و  نهیکه تو س یدرد نیش حرف بزنم تا اکم باها هیو  ششیخواستم برم پ یم فقط

 ..ببوسم صورتشو

 ..موهاش دست بکشم تو

 ..و مردونه تنگ شده بود یقو یتنگ شده بود..دلم واسه لمس اون دستا دلم

 ..کس بگم چیتونم به ه یکه نم نهیدارم تو س یدرد ایخدا

 ..خودت جز

 ..........قرارم یبر دل ب یهر درد یدوا که
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**************************** 

 ..هفته گذشت 1

 ..مارستانیگشتم ب یکه بر م دیکش یساعت نم 2رفتم خونه و باز به  یمدت فقط واسه حموم کردن م نیا یتو

 ..شناختن یهمه اونجا منو م گهید

 ..بار نرفتم ریکم استراحت کنم ز هیاصرار کردن برم خونه  یهر چ هیو بق فرهاد

 ..بهم دادن تا شبا رو اونجا استراحت کنم مارستانیتو همون ب یتخت خال هیکمک فرهاد  به

 ..سمت بخش افتادمیعرق راه م سیو خ دمیپر یهر شب با کابوس از خواب م گرچه

 ....گرفتم یاروم نم دمید ینم توریتا اون خط منظم ضربان و رو مان و

 .. رو باز نکردم یسجاده ا یوقت نماز نخوندم و ال چیه گهیخانواده م و از دست دادم د نکهیاز ا بعد

 ..حاال یول

 ..شدم یلحظه از نماز اول وقتم غافل نم هی

 ..شده بودم کیخدا نزد به

 ..کردم یهر رکعت حسش م با

 ..دمیکش یهر سبحان اهلل آرامش و به تن م با

 ..کردم یطلب م دیکردم و ازش صبر و ام یهر سجده اون و شکر م با

 ..آرشام بود یم سالمت قهیهر شبم..هر روز و هر دق ذکر

 ..نبود که نذر نکرده باشم یزیچ گهید

 ..به دامن ائمه شدم دست

 ..اهو رو قسم دادم ضامن

 ..رو قسم دادم دالشهدایس

 ..عاشق یخالص..با قلب یبنده  هیخودم عهد کردم که بشم  یخدا با

 ..... ایخدا

 ..ابیت رو در بنده

 .............نذار تنهاش

************************** 
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 یفرهاد به خاطر سالمت یورود به اتاق آرشام و نداشتم منم با توجه به حرفا یزد..فقط اجازه  یشغلش ازادانه بهم سر م یبه واسطه  فرهاد

 ..کردم یم تیآرشام رعا

کرد..پدرش کمر ِ خم شده  یم نیو نفر شیپونه باعث و بان کرد..خواهرش یم یتابیب یلیاومد..مادرش خ یم شونیو زار ونیش یروز بود صدا 3

زد و به تخت  یباهاش داره، ضجه م یدونستم چه نسبت یزن که هم سن مادرش بود و نم هیداره ..و  نهیتو س یداد داغ بزرگ یش نشون م

که بچه م و پرپر  ینینب تیخوش تو زندگ روز هی ی..الهیگرم بخور نیبه زم یهوشنگ..اله ینینب تیاز جوون ریخ ی: الهدیکوب یش م نهیس

 ........یکرد

 

 ..!ه؟یک وی یس یکه اوردنش تو بخش ا یبودم، بدونم اون کنجکاو

 ..ه؟یشده ک یبه اسم پدرام ِ که ضربه مغز افهیو خوش ق دیجوون رش هی گنیکه پرستارا م یاون

 .. رن؟یزنن و قربون صدقه ش م یکشن و داد م یم غیکه ج هیک

 

 ....دمیضجه زدنشون و د یصحنه  یشدم به صورت اتفاق یکه داشتم از اون بخش رد م روز هی

 ..میتر شد کیبه هم نزد مارستانیاومد ب یم ادیرو به رو شدم..از اونجا به بعد چون ز اطیروز با خواهرش تو ح هی نکهیا تا

حالش و درک  ییجورا هیرفتم.. یم دنشید یو همون موقع برازنه  یبه برادرش سر م ایدونستم ک یم گهیمن د یبخشامون جدا بود ول درسته

 ..کردم یم

 یقهوه ا یتوپر و قد متوسط..چهره ش بانمک بود مخصوصا با اون چشما کلیو ه دیسالش باشه..صورت گرد و سف 25 ای 24خورد  یم بهش

 ..روشنش

 

ِ  یبستر انمارستیب نیهم یتو کماست و تو یقلب یماریگفته بودم شوهرم به خاطر ب بهش  .. 

 ..آروم بشه گذاشتم بگه و سبک شه نکهیسر درد و دلش باز شد و منم واسه ا اونم

 ........، اما رانیشروع شد که پدرام درسش تموم شد و برگشت ا یاز وقت زیهمه چ _پونه

دوست  یرو از بچگ گهیهمد ایام و روو خوشگل و مهربون..پدر فیدختر ظر هیدختر خاله مون بود.. ایکرد..با بغض ادامه داد: رو یم هیگر

 ..شد یهم در م یکه جونشون برا یداشتن..انقدر

 یخورده  ینیریش ای..رومیما شاهد عشق پاکشون به هم بود یگفت منتظرش بمونه..همه  ایخواست بره آلمان به رو لیواسه ادامه تحص یوقت

 ..داداشم بود

پول  یبود و به واسطه  شیپسر که هم دانشگاه هیمزاحمش شده بود.. نجایا یکیخوند  یداشت درسش و م اشیرو الیپدرام اونجا با خ یوقت

 ..کرد یخواست م یدلش م یباباش هر غلط

 هیازش گذشت و  الیخ یب ایرو یپاشه..ول یم دیکرد تو صورتش اس دشیتهد ی..حتارهیرو به دست ب ایکرد تا رو یهوشنگ بود..هر کار اسمش

 ..دهیخبر م سیگفت که نامزد داره و اگه مزاحمش بشه به پل نمیومد به هوشنگ گفت و ااز دهنش در ا یروز هر چ
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 .. کارو هم کردن نیوجدان هم یب یرو بدزدن..نامردا ایش سپرد رو نکارهیا یقایصفت بود به دوست و رف طانیپسر شر و ش هیکه  اونم

شرش  نکهیکنه..واسه ا یپرت .. بهش تجاوز م یجا هیبره تو  یو م بود زتریکه واسه داداشم از جونش عز یپدرام و دختر یایرو هوشنگ

 ..کشن یرو بعد از تجاوز جا در جا م ایرو رهیگردنشون و نگ

 ..نمونده بود یباق ایاز رو یزیچ گهیرفته بود..د نیکنن..صورت خوشگلش از ب یم دایپ سایش و چند روز بعد پل جنازه

جواب نامه هام و  گهی..چرا دده؟یزنم جوابم و نم ی..چرا زنگ مست؟یازش ن یکجاس؟..چرا خبر ایرو گفت یداد م یزد..نامه م یزنگ م پدرام

 ....فرسته؟ یواسه م نم

گفت هر شب  ی..مدهیشد..پدرام بهش گفته بود لباس عروسش و از همونجا براش خر یو داغ دلمون تازه م میخوند یعاشقانه ش و م یها نامه

 ..تپه یگفت قلبش با عشق م یکنه..م یو تصور م اشیرو دیتو اون لباس بلند و سف

 ........ای ارهیسر خودش م ییبال هی ایحاال  نجایا ادیکنه و م یبفهمه درسش و ول م میدونست ی..ممیکرد یبهونه دست به سرش م هیبار با  هر

 

 ..شده بود سیگرفته بود..صورت منم از اشک خ هیاز زور بغض و گر صداش

تونست پسرش  یراحت م یلیخرپولش خ یکنن..بابا داشیهم نتونستن پ سایپل یو گفت: هوشنگ گم و گور شده بود حت دیگز و با غصه لبش

 ..ببره نیرو گرفته عشق اونو هم از ب ایخواست حاال که جون رو یدست بردار نبود..م یاون عوض یبده..ول یو فرار

 یم یا هی..گردیلرز یخونه م یوارایزد که د یداد م ی خدا قسم خرد شد..جور ِیبزرگ شکست..به دیرو د ایرو یخال یپدرام برگشت و جا یوقت

 ..زد یرو صدا م ایکشت و اسم رو یاومد م یجلو دستش م یشد..هر چ یکرد که دل سنگ به حالش اب م

 ..مید ضجه زدناش و هق هق کردناش بودهر روز و هر شب شاه میبود دهی....ما که تا حاال اشک پدرام و ندومدین رونیچند روز از اتاقش ب تا

از  مارستانیب مشیبارون موند تب و لرز کرد و اگه به موقع نرسونده بود ریشب از بس ز هی..دیخواب یگرفت بغلش و م یرو م ایعکس رو شبا

 ....دست رفته بود

و  ریود..دوستاشم ازش خبر نداشتن..دلمون مثل سخاموش ب میزنگ زد شی..به گوشومدی..شب شد نرونیخبر از خونه رفت ب یروز ب هی نکهیا تا

 ..برگشت خونه نیو مال نیخون نکهیتا ا دیجوش یسرکه م

پدرام تو  میدیشب بعد د 2 نکهینشد..تا ا دایازش پ یاثر چیبازم ه یول میخبر داد سیهوشنگ اون بال رو سرش اورده بودن..به پل یها نوچه

 ..ورد زبونش شده بود ایکنه .. رو یخواب داره ناله م

همون روز خبر اوردن که پدرام  یکس حاضر نشد حرف بزنه..و درست فردا چیها شده بود..با ه وونهیمثل د دیباال سرش و از خواب که پر میرفت

 ..مارستانیتصادف کرده و رسوندنش ب

 

 نیکشه....تازه هم یاست که داره نفس مبه کمک همون دستگاهه گنیکرد..م یکار شهینم گهید گنیزد: ضربه به سرش خورده..دکترا م ضجه

اهدا کنن....با  ازمندین یمارایبدنش و به ب یعضو رو پر کرده و گفته که بعد از مرگش اعضا یپدرام قبل از مرگش فرم اهدا میمتوجه شد روزیپر

 ....رممکنهیدل کندن ازش غ یخودش بوده ول یخواسته  نیداده و ا تیرضا درامپ نکهیا
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 ی نهیو فرستاد س شیکیهامون و  زکردهیتا از عز 2به جونش ِ که  نیرو سرمون اورد..بدبختمون کرد..خوراک روز و شبمون نفر بال نیا هوشنگ

 ..مارستانیش و هم اندخت رو تخت ب گهید یکیقبرستون و 

 ............یمنتظرشه..پدرام هم واسه رفتن عجله داره..ول ایدونم رو یدونم..م یم

 

 ........گفت: سخته دالرام..داغ فرزند سخته..داغ برادر سخته هیشونه م و با گر و گذاشت رو سرش

 ..بود یزیو پدرام واقعا سرگذشت غم انگ ایرو سرگذشت

 ..نداشت ییجا نیبود و رو زم یکردم، واسه دوتا عاشق که عشقشون اسمون یم هیپا به پاش گر منم

 

 ..االن هوشنگ کجاست؟ -

..خدا کنه قصاصش کنن ستیپول باباش کارساز ن گهید نجایگرفتنش..خدا رو شکر ا روزیدستمال اشکاش و پاک کرد: د و با دیو باال کش دماغش

 ..میگذر یما که ازش نم

 ..شهیاون بخواد همون م یبه خدا باشه..هر چ دتیام -

 ..بغض سرش و تکون داد با

*********************************** 

 ..دمیکردم که فرهاد و کنارم د یبودم و به ارشام نگاه م ستادهیزده بود به سرم .. کنار پنجره ا یوابخ یشب که مثل هر شب ب هی

 ..؟یکن یچکار م نجایموقع شب ا نیتو ا -

 ..نه ایکنه که بهت بگم  یم تمیاز سر شب تا حاال داره اذ یزیچ هی --

 ..!؟یچ -

 ..باشه دوارکنندهیتونه ام یو گفت: نگران نباش حرفام م دیترس مبهم رو تو چشمام د نیبودم..و فرهاد ا دهیترس

 .......یشده فرهاد؟!..تو که نصف جونم کرد یچ-

 ..گمی..پدرام مودت رو م؟یشناس یرو که م وی یس یو گفت: مورد بخش ا دیکرد..به لباش دست کش مکث

 ....!شده مگه؟ یخب اره..چ -

تو  ریت هیبدنش و اهدا کرده.....امروز با پزشکش حرف زدم..گفتم  یم قبل از مرگش اعضاکردن و اون دیکه دکترا ازش قطع ام یدون یم --

 ........بخوره به هدف دیشا یکیتار

 ....!؟یبگ یخوا یم یفرهاد چ -

واده ش هست که اگه خان شیازما یسر هیبه  ازیخوره..و فقط ن یهر دوشون به هم م یگفت گروه خون ی..مدیارشام و د یپزشکش پرونده  --

 ................کار بشه در اونصورت نیا دوارمیکه من ام میرس یم یقطع ی جهیبدن و انجام بشه به نت تیرضا
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 ..باز موند رتیاز ح دهنم

 .. ای..قلب پدرام....آرشام......خدایعنی

 .....که راز نگاهم و خونده بود سرش و تکون داد فرهاد

شده  دایکه واسه آرشام پ یخوشحال باشم از وجود قلب دیدونستم االن با یدونستم..نم یگاه کردم..نمدهنم و به ارشام ن یو گرفتم جلو دستم

 ..شده یگفتند دچار مرگ مغز نانیکه دکترا با اطم یکنم به خاطر جوون هیگر ایبود و 

 ..ایخدا

 ..حق بده بهمون

 ..میبده که تو حکمتت بمون حق

 ..ایخدا

 .......!داره؟ادامه  یسرنوشت تا ک یباز نیا

 یراه هی یعنی یزندگ

 یآزمون اله واسه

 کالغ پر یعنی یزندگ

 .........روز آخر هی میریم همه

 

***** 

 

با عجله  یگری..و د شهیم روزیپ یبه زندگ ی زهیو انگ یقو مانیبا ا یکی..میبش دهیآزمون سنج نیتو ا دیروز با هیداشتم..ما همه  مانی..بهش اآره

 ..یخوره..بن بست ِزندگ یبه بن بست م جهیکنه..در نت یشبه ط هیخواد رَهه صدساله رو  یم دهیو اعمال نسنج

 .........فرهاد منو به خودم اورد یبودم که صدا گهید یحال و هوا هی تو

 

 یکرد: البته با توجه به، اجازه  باشن.....مکث تیتونن تو اولو یم یاورژانس ی دالرام..معموال موردا ِمارستانیب نی ا ِیآرشام تنها مورد اورژانس --

 ...........اهدا کننده یخانواده 

 ..!؟یچ یعنیاسترس نگاش کردم:  با

 میپدرام مطمئن بش یماهه که آرشام تو کماست..اگه از جانب خانواده  1به  کیاالن نزد ن،یشد..آرومتر از قبل ادامه داد: بب شمی تشو ِمتوجه

 دی..درسته..شامیتالشمون و بکن میتون یکه با پزشک آرشام داشتم م یکنند با توجه به صحبت یاهدا م میاشکه ما ب رندهیکه اون قلب رو به گ

 ..هست یدواریام یکرد اما....بازم جا یادیکار ز نشه
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 نیفرهاد، ا من تو چشماش بود: ینگاه مسخ شده  ی..ولیرو صندل نمی..بازوم و گرفت و گفت بشدی..فرهاد حال خرابم و فهمدیلرز یم صدام

 ..؟..ممکنه خانواده ش قبول نکنن؟ یچ یعنیحرفت 

 .....زد..چقدر کمرنگ و گرفته ست لبخند

اره..  یسرش و تکون داد و نگاهش و ازم گرفت: ول قینفس عم هی....و با ؟یدیش ترس کهیت هی نیهمه حرف زدم تو ازهم نیدخترخوب، من ا --

 ..دنینم تیرضا یراحت نی.. مطمئنا به هممیمواجه یبا مشکل بزرگ

 ..!بدن؟ تیرضا ادیدلشون ب می ..بچه شون ِ ، چطور توقع دار ِیعیطب-

 ........کرد نگام

 ..میما هم مجبور یول--

 .........که پدرام یو تکون دادم..مکث کردم و گفتم: تو مطمئن سرم

 ........دیمنظورم و فهم یندادم..ول ادامه

 دایکاهش پ شیاتیاز بدنش عالئم ح ستمیتونه نفس بکشه..و به محض قطع س یمک اون دستگاه هاست که ممطمئنم..پدرام االن فقط به ک --

 ...........که ییکنه تا جا یم

 گهید ینه ول ایداشتم که بگم  دیترد تتیحرفش وقطع کرد و گفت: دالرام آروم باش....منم به خاطر وضع عیم شد..سر دهی رنگ پر ِمتوجه

ِ  قلب واقعا قسمت ِ آرشام نیا دیشا میکن یکار هینشده  ریفتم تا د..گاوردمیطاقت ن  .. 

 ..نفر؟ هیاز دست دادن جون  متی..به ق؟یپدرام چ یول -

 

 یستین ینرمال تیکنم تو خودتم االن تو موقع یدختر..درکت م یکه مملو از آرامش بود گفت: آخه تو چقدر دلرحم یکرد و با لحن مکث

درصد به زنده موندنش  1شده  یکه حت ستین یدیام چیاون پسر ِ ..ه ریتقد نیا یچه نخوا ی..اما چه تو بخوا ِشیتشو اطرافت پر از استرس و

 نیا یخوا ی..م؟یخوا یم نوی..تو اشهیم گهید یکیاون قلب قسمت  میدالرام ..اگه ما درخواست ند دیجنگ شهی..با سرنوشت نممیباش دواریام

دست  یقلب ِ ..دالرام مرگ و زندگ نیا ازمندیکه تو راهه..به آرشام که ن یفکر کن..به اون بچه ا تی..به زندگ؟یریشانس و از خودت و آرشام بگ

روز با مرگمون  هی دیواسطه....و شا یب ایبا واسطه  ایحاال  میریم یروز هیما  ی..همه میکن فیو تکل نییواسه ش تع میکه بخوا ستیمن و تو ن

تونن  یم ییبدن پدرام به تنها ی..نه تنها قلب، بلکه تموم اعضاستیکه تعدادشون کم ن یی..مثل پدرام و پدرام هامیدب اتیحق ح گهینفر د هیبه 

 ..میعجله کن دیدر حال حاضر فقط با ستین دیترد یکم به حرفام فکر کن..جا هیدوباره ببخشن..دالرام  یزندگ گهیبه چند نفر ِ د

 ..دادم یحق و به فرهاد م نکهیسوخت....با ا یاون پسر..جوون بود..دلم م یمردد نبودم ول یشام ذره اآر ینداشتم..نه....واسه سالمت دیترد

 ..!م؟یچکار کن یگیتو م -

 ..... رو به رو دوخت ِواریداد و نگاهش و به د هیبه عقب تک نهیبه س دست

قلب اهدا  نیکه بدون آه و ناله ا نهی..راه درستشم هممیدار ازیاده ش نخانو یبازم به اجازه  یرو پر کرده ول تنامهیخود پدرام فرم رضا نکهیبا ا --

 ......نیبشه اونم در کمال آرامش طرف
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 ...........دیکردم و گفتم: نکنه من با کیبود..هر جور خواستم معنا کنم نشد..چشمام و بار یجور هیو کج کرد سمتم..نگاهش  سرش

چکار  گمیتونه با مادرش حرف بزنه.. منم پشتتم و م یبشه م یبکش..اگه اون راض شیمسئله رو پ نیا ییجورا هی..ییمیتو با خواهرش صم --

 ..یکن

 

 ..........مندنینم تیتونم فرهاد..اونا رضا یمن نم یبرابر شد: ول 10حرف فرهاد  نیبا ا اضطرابم

تونه با مادرش ارتباط برقرار  یبهتر م یلیخ یب یرف بزنن..بخوام باهاشون ح یو مهناز خانم هم م یب یو ب یدالرام..از پر میندار یچاره ا --

 وکنن..تو  یهمو درک م یمادر ِ در هر صورت حرفا هیچکار کرد..مهنازخانمم  دیمواقع با نجوریدونه ا ی و م ِیکنه..به هرحال زن جاافتاده ا

 ..میرس یمثبت م ی جهینت هیکه به  شااهللی..ادیهم با خواهرش حرف بزن یپر

 ..دیچرخ یبحث رو زبونم نم نیادامه دادن ا یبرا یگفتن نداشتم..جمله ا یبرا یکردم..حرف تسکو

 ..بودم..به خاطر آرشام..به خاطر پدر بچه م مجبور بودم مجبور

 ..تنهام نذار ایخدا

 ..........حالم ناتوانم، تو بهم توان بده نیبا ا من

*************************** 

 ..بود شمونیهم پ یپر نباریا یول میم نشسته بودهر روز کنار ه مثل

 ..دمیکش یم شیحرف و پ یجور هی دیبا

 جهیبود که از اذون صبح تا عصر تهوع و سرگ یدونم چه سِر یشد..نم یحالم بد م شتریداشت..صبح ها ب یتهوع دست از سرم بر نم حالت

 ..بساط و داشتم نیاز نو..هر روز هم یبازم روز از نو و روز یشد......ول یکردم حالم بهتر م یمزه م یکم ترش هیداشتم و بعد از اون تا 

 ....زیغذا..از همه چ یگل..بو یالکل..بو یاومد..از بو یعطر خودمم بدم م یاز بو یحت

 ..خبرش کنه عیمنو داشته باشه که تا حالم بد شد سر یاز پرستارا سپرده بود هوا یکیبه  فرهاد

 

 یم یسع شهیهم یول دمید یرو تو چشماش م ی..خستگنجایپاشم ا هیخودش بود  مارستانیپاش تو ب هیداشت.. خودش و یمشغله ها اونم

 ..کرد باهام با ارامش رفتار کنه

 ..بدون پشتوانه نمونم یتیموقع نیچن یاز اون سپاسگزار ِخدا بودم که فرهاد و برادرانه کنارم نگه داشت تا تو شتریممنون بودم و ب ازش

کنه....با  رونیتونسته منو از قلبش ب نکهیرنگ نگاهش فرق داشت..خوشحال بودم..ا یکرد ول یگاه هاش مثل گذشته نبود..گرم نگام من گهید

 ..کنه یاما اون داره تالشش و م ست،ین یتونم بگم کامل شدن یم یو حت هیدونم چه کار سخت یخودمم عاشقم و م نکهیا
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 شتریبشه..من به خاطر حال خرابم ب یمیزود تونست باهاش صم یلیخاص خودش خ یها طنتیا شهم ب یبود و پر یدختر خونگرم پونه

بدنش و اهدا کرده و  یکه اعضا دیکش شیاز دوستاش و پ یکیبه پدرام .. و بعد مورد  دیکامال ماهرانه حرف و کش یپر نکهیشنونده بودم..تا ا

 ..اون دختر هستند ونیو مد شونیکردند و سالمت داینفر از مرگ نجات پ نیشخص چند نیمه یاالن به واسطه 

 ..درموردش باهام حرف زده بود شیوقت پ یلیخ یداشت..پر قتیموضوع حق نیواقع ا در

 

 ..سرد بود یداشتم گرم نشونش بدم ول یکه سع ینگاه یچشمام..حت ی..حتدیلرز یوجودم م ی..همه دمیترس ینوبت من بود....م نباریا

 ....بشه وندیعمل پ دیدکترا گفتن با نکهیا آرشام گفتم..از از

که بود، از تعجب بود..از بهت..از  ی..هر چدمید یرو تو چشماش نم یاون دلسوز گهیکه اومد نگاهش رنگ باخت ..د یوندی..اسم قلب پدیفهم

 ........و در آخر خشمتیحرص..از عصبان

تا  یانگشتش و نشونه گرفت و گفت: شما دوتا..از ک یگلوش بود رو به من و پر از بغض تو یکه ارتعاشش ناش ییبلند شد و با صدا یرو صندل از

 .......که ..که قلب داداشم و دیحاال مخ منو کار گرفت

 یکیکردم  یبگم که مهلت نداد و بلند گفت: ببند دهنت و....پوزخند زد: منو بگو..منه خر و بگو که فکر م یزیچ هیزد..خواستم  ینفس م نفس

..از ؟یفکر کرد یداره....تو درمورد من چ مارستانیرو تخت ب زیعز هیکه خودشم  یکیکه باهام همدرده.. یکیاهاش درد و دل کنم..هست که ب

 .......کردم یفکرش و م دیآره؟..با یشد کیچشمت به قلب داداشم بود بهم نزد نکهیخاطر ا بهاولشم 

 

 ........از ترس و دلهره پر بودمدمیلرز ینداشت....م یدست پر یبه گرما یلرز تنم کار نداشت، دهیفا یدستم و گرفت ول یترس بلند شدم..پر با

بشه..از دهن  ینجوریدونستم قراره ا ی..نه به قرآن نه..من اصال روحمم خبر نداشت..به ارواح خاک پدر و مادرم نمزمینه..نه به خدا..نه به عز-

 ..برگرده شیتونه به زندگ یعمل شوهرم م نیبا ا دمیمفه شبیکردن..تازه د دیدکترا قطع ام دمیخودت فهم

 یبکشه نم ادیکرد بلند شه و سرم فر یاز بس صداش گرفته بود که هر کار م یبود ول یجلوش و گرفت..عصبان یحمله کرد که پر بهم

 ..تونست....اونم بغض داشت

 ..ه؟یچه عذاب نیا ایخدا

 یذاشت یم یمن بود ی..تو اگه جا؟یکرد یم ی..تو بود؟ی..پس داداشم چشه؟یم یچمن  ی..پس خانواده ؟یپس من چ ید ِ اخه لعنت --

 ..کنن؟ هیتک کهیبرادرت و ت

 ..نه

 ..دونم ینم

 ..سخته

 میچقدر داغونم..کار دیفهم یدونست حالم و..م یرو کنار زد..م یتر شد و پر یعصب دیبهش فکر کنم....سکوتم و که د یتونم حت ینم

 ..خواد بگه یم یذاشتم هر چ یدادم و م یبود..بهش حق م ی..عصبانبود ینداشت..فقط حرص
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 ....ی..دِ بگو لعنتــ؟یکرد یچکار م یمن بود ی..تو اگه جا؟یگینم یچیچرا ه--

 ..دونم یخدا نم ِ یدونم..به خداوند ی: نمختمیزدم..اشک ر هق

 ..؟یواخ یرو ازم م ی محال ِزیچ نیچرا همچ یدون یداد زد: پس تو که نم هیگر با

دل  یبرا یکرد..مات و مبهوت مونده بود و بدتر از من جواب یم هیهم نتونست نگهم داره..اونم گر یپر یزدم..توانم و از دست دادم حت زانو

 ..پونه نداشت ی دهیزنج

ندارن  یدیده موندن برادرت امجون افتاده..اگه دکترا گفتن به زن یب مارستانیهق هق گفتم:مجبورم..پونه من حامله م..پدر بچه م رو تخت ب با

 ......بشه دایقلب سالم پ هیکه واسه ش  یکنه فقط وقت یتونه زنده بمونه و زندگ یاما همونا به من گفتن شوهرت م

 ......تو شکمم رحم کن..بهم رحم کن پونه یشدم: بهم رحم کن..به بچه  یزدم..داشتم خفه م ضجه

 

 یمن و هق هق کردنا یضجه ها ِیبودند..تماشاچ یبا فاصله از ما، فقط تماشاچ ماری.چندتا پرستار و ب...میکرد یم هیزانو زد..هر سه گر کنارم

 ....یپر یها ختنیپونه و اشک ر

من گناهه  ایترسم..ترسم از رد شدن ِ ..ترسم از نتونستن ِ..ترسم از، از دست دادن ِ ..خدا یامتحانت سخته..م اینگاه کنن...برام مهم نبود..خدا بذار

 ..!؟ی..و تو دلم داد زدم: عاشقــــه؟یچ

 

دستم و  هیبا پلک زدن مداوم هم بهتر نشد.. یرفت و حت یم یاهیزد..دستم و روش مشت کردم..حالت تهوع داشتم..چشمام س یتندتند م قلبم

 ..افتمیگرفتم که ن نیبه زم

 ..و باز کن ..دالرام چشماتزمیبازوم و گرفت: دالرام..دالرام عز یخفه ا غیبا ج یپر

 ..تونستم قدم از قدم بردارم یتو پاهام نداشتم و اگه کمک اونا نبود نم یبلندم کنن ..جون نیداشتن از رو زم یو پونه سع یحس بود..پر یب تنم

 ...........حالم بده..منو برسون دسـیگفتم: پـ..پر یهمون حالت که تعادل نداشتم رو به پر تو

 .......رهیکمک خواهرم داره از دست م ادیب تونیکیبرمت....و بلندتر گفت: تو رو خدا  یباشه االن م با بغض گفت: باشه..باشه یپر

 

معده م  ی نداشته  ِاتیمحتو دیرس ییکه پام به دستشو نینتونستم..هم رمیکمک دوتا از پرستارا منو بردن تو..هر کار کردم جلو خودم و بگ به

 ..از گلوم خارج نشد یچیزرد رنگ بود ه یماده  هیه معده م ک دیاز اس ریکردم..غ یرو خال

گفت:  یبازوم و گرفت و با نگران ری..زییسرد دستشو واریدادم به د هیحال تک یکه ب دیاومد کنارم و د یسوخت..درو نبسته بودم..پر یم حلقم

 .................فقط سرم و تکون دادمزم؟یعز یخوب

 ....مردم ی..حالم خوب نبود..داشتم منه

 ..خوابم برد یک دمیشد و نفهم نیکه بهم زدن چشمام کم کم سنگ یو سرم یتیامپول تقو با
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***************************** 

 ..کرد یداشت دستم و نوازش م یکی

 ..با لبخند مهربونش ازم استقبال کرد..پلکام داغ بود یچشمام و باز کردم..پر اروم

 ..؟یبخوا یتنبل خانم چقدر م گهیبسه د --

 ..سِرُم تو دستم نبود گهیرمق سرم و چرخوندم..د یب

 ..!دم؟یچقدر خواب -

 ........ قهیدق 20ساعت و  4 قایساعتش نگاه کرد و با لبخند گفت: دق به

 ..؟ینکرد دارمی!..چرا ب؟یتعجب نگاش کردم:جد با

 یک نیحاال بب اد،یم ایخودت مُنگول به دن نیبچه ت ع ..اخرشیاستراحت کن دیحالت فقط با نی!..با ا؟یچ گهیکرد و گفت: د ینیریش اخم

 ......گفتم

دوست  اشمیخاله قربونش بره مُنگول یتلخه خواهر ِ من....ول قتی: حقدیجون مشتم و اوردم باال و زدم به دستش..مقاومت نکرد و خند یب

 .....دارم

 

 یدونم چرا اما حس م ی..نمدیفهم ید لبخند از رو لبام رخت بست....پرزو یلیبا وجود اون همه فکر تو سرم خ یخنده م گرفته بود..ول خودمم

 ..ذاشت یوسر به سرم م دیخند یکه هنوز خوابم نبرده بود فرق داره..شاد بود..م یکردم رنگ نگاهش با زمان

 ..........شد؟!رفت؟ یپونه چ -

 .....لبخند سرش وتکون داد: حله با

 ..!حله؟ یچتعجب نگاش کردم و با مکث گفتم:  با

مادر پدرام تا باهاش حرف  شیخودم رفتن پ یو مامان مهناز و مام یب یقرار شد پونه با مادرش حرف بزنه..االنم که وقت مالقاته ب --

 ..شهیجلو بهتر بود....قربونش برم لب باز کنه طرف عاشقش م مینداختیرو م یب یبزنن..گرچه به نظرم همون ب

 

 ..لبخند نشست رو لبام یب یپرمحبت ب شهیون و همتصور صورت مهربون و خند از

 ......یذاریماراتون م یهم دارم که اگه بگم تا خود بخش دو گهیخبر د هی --

 ........تو رو خدا سر به سرم نذار حال و حوصله ش و ندارم یگفتم: پر دمیو خندونش و که د طونیش نگاهه

بهت بگم  یچطور دمیسرت بذاره؟....منو بگو دو ساعت ِ نشستم واسه خودم برنامه چخواست سر به  ینبود:اوهو..ک یجد یترش کرد ول رو

 ..دست که نمک نداره نیبشکنه ا ی..ولیش فیآرشام بهوش اومده که خرک

http://iran-paper.ir/


 

iran-paper.ir 

که و شتاب زده نشستم رو تخت  ریمتح چیکردم که تا اسم آرشام و اورد لبخند که رو لبام خشک شد ه یبا لبخند به غرغراش نگاه م داشتم

 .......بسته شد و با ترس نگام کرد یهمزمان نطق پر

 ..!؟یگفت یچ -

 ..!؟یشد یجن رمیواسه ت بگ یزیچ ییدعا مُعا هی دیبسم اهلل..چته تو؟..با یوا --

 ینم ونچیآرشام بهوش اومده؟..تو رو خدا حرفت و نپ یپر ِ، گفت تمیرو بذار کنار ظرف یکنم شوخ یخواهش م یحوصله گفتم: پر یو ب کالفه

 ....حالمو؟ ینیب

 نیبهوش اومد..اول شیساعت پ 2 نی..آرشام هم یدی..آره خواهرجون درست شنمیخب بابا، مخلص شما و اون وروجکم هست یلی: خدیخند

 .......یهم که دل مبارکش خواست تو بود یزیچ

 

 ..!؟یچرا دستم و گرفت ،یپر ذاشت: ولم کن یخواستم برم سمت در نم یکه سفت دستم و گرفت م نییاز تخت پا دمیپر

 ..!حال و روزت؟ نیبا ا یماراتون بد یدو یخوا یم یجد یگفتم جد یزیچ هیبابا حاال من --

 ........اصال حواسم به حرفاش نبود نکهیسر به سرم گذاشت..با ا ی..تا خود بخش کلرونیب میکه دستم تو دستش بود از اتاق رفت همونطور

 ..ستادمی.....نفس زنون پشت پنجره اوی یس یسمت س دمیو دو دمیکش رونیتو دستش ببخش دستم و از  میدیرس تا

 ....بسته بود..قلبم گرفت چشماش

 ..لبخند زد و گفت: چشمت روشن دنمیجلوش و گرفتم با د رونیتو اتاق بود که تا اومد ب فرهاد

 ..!اقعا بهوش اومده؟و گه؟آرشامیراست م یتوجه به حرفش گفتم: پر یکه تو حال خودم نبودم ب من

 .......لبخند سرش و تکون داد و به اتاق اشاره کرد: منتظرته با

 ..از پنجره نگاش کردم......چشماش بسته بود..حتما خوابه باز

 

 یچون خودش خواسته باهات حرف بزنه ول شینیبب یتون یفرهاد تو همون حالت موندم: م یکه با صدا رهیدرنگ دستم رفت سمت دستگ یب

 ی..) لباسها و پوششهایگان بپوش دیمراقب باش..در ضمن قبلش با ستیاسترس واسه ش خوب ن گمیرام قبال هم بهت گفتم بازم مدال

 ........باشند( یبوده و عمدتا از جنس پنبه م یبآ ایبه رنگ سبز  یمارستانیب

 .......دمیرو کش رهیو تکون دادم و اروم دستگ سرم

 رونیشدنم مطمئن شد از اتاق ب لیاز استر یماسک همرنگش هم به صورتم بستم و وقت هی..دمیرو پوش یکمک پرستار گان سبز رنگ به

 ........رفت

..هنوز پلکاش بسته ستادمی..آرشام فقط چند قدم باهام فاصله داشت.......کنار تختش ادمیپشت پرده بودم و با رفتن پرستار پرده رو کش من

 ..شدم رو صورتشکنم خم  دیترد نکهیبود..بدون ا
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..قلبم آروم گرفت..مکث کردم..سرم و از دمیو بوس شیشونیو تو همون حالت نرم و اروم پ دمیعقب نکش یماسک به صورتم بود ول نکهیا با

 ..و براق گره خورد اهیجفت چشم س هیصورتش فاصله دادم که نگام تو 

 ..ی..پر از خنده بود..پر از شادچشمام یشده بود ول یمخف یماسک لعنت نی..پشت ادیزدم..ند لبخند

سرد  ایانگشتاش..خدا ریو تکون داد و همزمان پلکاش و بست و باز کرد..با همون لبخند دستم و که کنارش گذاشته بودم سُر دادم ز انگشتاش

آرامش و ازم  نیا ایروم شد..خدامردونه پر از آرامش شد..آروم گرفتم..دلم آروم گرفت..وجودم ا یاون دستا ی..دلم گرم شد..وجودم از گرماستین

 ..ریگن

 

 ..؟یکردم و اروم گفتم: خوب لیما نیینافذش..سرم و رو به پا یتو دستش بود و نگام تو چشما دستم

گرفته تر  ژنی..بم و خس خس مانند..که با وجود اکسدمیذاشت راحت باشه..صداش و شن ینم ژنیاکس یلباش..کاسه  ی..ولدیخند یم چشماش

 ..هم شده بود

 ..........خوبمی..تا نگستمی..اروم نی....ولهیکی....چه خوب باشم..چه بد..هر دوش ستی..مهم نتی..وضعنیا یحال من..تو--

قرار....نتونستم..سخت  یو ب عی..سردمیو پشت دستش و بوس نییپا دمینبود..ماسک و کش ی..برگشتم سمت پنجره کساوردمی..طاقت ندمیخند

 ..رمیبگبود کنارش باشم و اروم 

 یتونستم ادم خوددار یدونه کم طاقتم..کنار ارشام نم یم دی..حق داشت بگه حق ورود به اتاق و ندارم..شارهیحق داشت جلوم و بگ فرهاد

 ....باشم

 ...........هنوزم محکم بود..مثل گذشتهدیلرز یماسکم و بزنم دستش واورد باال..نم نکهیقبل از ا یو اوردم باال ول سرم

..ماسکم و نیی..دستش و اورد پادمیشده بود..سر انگشتاش و بوس سیکه از نم اشک چشمام خ یی..لبادینگشتاش به لبام دست کشسر ا با

 ........ن؟یگرفته گفت: خوب یتکونش نداد..تو چشمام زل زد و با همون صدا گهیشکمم مکث کرد..د یزدم..رو

..تو که خوب زمیعز می: خوبرمیبود تا دلم غنج بره و دستش و محکم تو دستام بگ یکافکه اسمش بود  یزیکلمه..جمله..واژه و هر چ هی نیهم و

 .......میما هم خوب یباش

 

کردم و با همون  ی..فقط نگاش مزمیبگم و آرامشش و بهم بر یزیچ دهینسنج نکهی..ترس از ادمیترس یتونستم حرف بزنم..م یکرد..نم سکوت

 ..ختمیر یان شبگون و جذابش منگاه هزاران حرف ِ نگفته رو به چشم

: خانم وقت مالقاتتون تموم دمیپرستار و از پشت سرم شن یبگه که در اتاق باز شد و صدا یزیکردم..لب باز کرد تا چ یم یانگشتاش باز با

 .....شده

ِ  گفت: دستور پزشکشون یبا لبخند کمرنگ دیکردم..التماس و تو چشمام د نگاش  ....... 

تن  یحال بود ول یب نکهی..با ادمی..برگشتم سمتش..دستش و از پشت ماسک بوسرونیرم و تکون دادم..از اتاق رفت بوس دمیکش قیعم نفس

 ..!خونه؟ یریو محکم بود: م یصداش قو

 ..دمیخند
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 ....نجاستیمن هم یماهه که خونه  1 کینزد -

 ..نگام کرد فقط

 دنیکردم و ازد یمدت م نیا یکه ط یکنم..کار ینگات م شهیاز پشت ش یولتو  امیب دنیآرشام..فقط بهم اجازه نم ستمیمن ازت دور ن -

 ....زدم یتو دلم باهات حرف م یول یخواب بود نکهیگرفتم..با ا یصورتت آرامش م

 ..بودم..آرشام من خواب بود زاریکما، گفتم خواب..از اسمش هم ب نگفتم

 ..کرد اخم

 ..ده؟یبهت اجازه نم یک--

 .......گهیم نویخودت ا یتدکتر به خاطر سالم -

 ....خودم شیپ یایامشب.. م --

 ....ذارنیو رو شده بود گفتم:نم ریاز جمله ش دلم ز نکهیا با

 ..کردن خودیب--

که در همه حال اقتدارش  یمرد ِ مغرور، مرد ِ من بود..مرد نیکالمش که هنوزم مثل قبل بود باعث شد لبخند بزنم..ا تیجد نیبود و هم یجد

 .......نداشت تشیهم به موقع یکرد و کار یمو حفظ 

 ..؟یگفتم: مطمئن طنتیش با

 .......و نرم برد باال و گفت: منتظرتم ابروش

 

کردم و به  یکردند تا محکم بغلش م ینم جادیمرز ا نمونیماب ژنیاکس یماسک وامونده و اون کاسه  نیچقدر دوست داشتم ا ای..خدادمیخند

 ..زدم یلباش بوسه م

شناسم..کنار آرشام طاقت از کف  ینبود..خودم و م زیجا نیاز ا شیگرفت..موندنم ب طنتیکه نگاهه اونم رنگ ش دیحسرت و تو چشمام د دیشا

 ........... دمیم

 

 (زادهیمحمد عل_آهنگ دلت با منه )

 اما دلت با منه یدور ازم

 دورم اما دلم روشنه ازت

 تو یس چشمامن عک یتو عکس چشمامه و توو چشما یچشما توو

 که دورم ازت ییلحظه ها نیا یتو

 خاطره هامون و خط به خط همه
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 کنم یتوو ذهنم نگاه م دوباره

 کنم یصدا م یاسمت و ه دارم

 کشم؟ یگفته از عشق ِ تو دست م یک

 کشم یتو نفس م الیبا خ دارم

 یچه آرامش ،یبیحس عج چه

 یکش ی........نفس م المیهم با خ تو

 یمن دلخوردونم تو هم مثل  یم

 یخور یهم مثل من بغضت رو م تو

 پر از حرف و درد دله نگاهت

 فاصله نیا شهیخب تموم م یول

 میقد یمثل اون روزا دوباره

 میزد یبا هم توو بارون قدم م که

 میکن یحظ م گهیاحساس همد از

 میکن یو زمان رو عوض م نیزم

 ....................اما دلت با منه یدور ازم

 

*********************************** 

 ..بلند شدن دنمی..هر سه با ددمید یو فرهاد رو نشسته رو صندل ریو ام یپر رونیاتاق که امدم ب از

 ..!حالش چطوره؟ _ریام

 ......زدم: خوبه خداروشکر لبخند

 ......لب گفت: خداروشکر ریو ز دیکش یراحت نفس

 ..!کجان؟ هیو بق یب یب-

 ..زننیمودت حرف م یواده دارن با خان _فرهاد

صالح  شیمابق گهید یش و فراهم کرد نهیبه بعدش و بسپر دست ما .. زم نجایجلوم و گرفت و فرهاد گفت:دالرام از ا یمنم برم که پر خواستم

 ..یتو باش ستین

 ..؟یحالت تهوع ندار گهیر..دتکونم نخو نجایهم نی: بشیو نشوندم رو صندل دیدستم و کش ی..پرگهیم نویا تمیدونستم به خاطر وضع یم
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 ....نه بهترم -

 ..سرم ریز یافتیداد دستم: بخور وگرنه باز م کیاب پرتقال و ک هیکنارش  لونیتو نا از

 ......اشتها ندارم -

 ..کم حرف گوش کن هی..شهیباز حالت بد م یاگه نخور _فرهاد

 ..کردم تو فکر ِ ..صورتش جمع شده بود و تو خودش بود یکرد..حس م ینگاه کردم..با غم از پنجره به آرشام نگاه م ریام به

کرد اومد سمتم و گفت:  یبود..همونطور که اشکاش و پاک م سیزدم..اول متوجه نشد و بار دوم برگشت و نگام کرد..صورتش از اشک خ صداش

 ..!؟یبا من بود

 ..!حالت خوبه؟ -

 ....تکون داد: خوبم..خوبم سر

 ..!ر؟یشده ام یزی.چ.دهیرنگت پر یگفت: ول یپر

 ..رهیداشت جلوشون رو بگ یبود و اون سع دنیبار یسکوت کرد..انگار کالفه بود..هنوزم چشماش اماده  ریام

 ..داداشم افتادم ادی --

 ..!هم پر از غم شد: آرتام؟ یپر یصدا

 

 ..بزنم یکردم نتونستم حرف یو منگ فقط نگاشون م جیسرش و تکون داد..من که گ ریام

 ........جوون بود یلیادامه داد: داداشم به خاطر سرطان مرد..خ ریام خود

و اون  ستادیکه قلب آرتام از حرکت ا یوقت ادی..ندازهیاون زمان م ادی..منو زارمیب طیمح نی: چقدر از ادیبخش نگاه کرد و آه کش یوارایدر و د به

ِ  زم تو سرمدستگاه ها هنو غیرو صورتش..ج دنیرو آروم کش یلعنت دیسف یپارچه   .... 

داداشم و برام پرکرد..آرتام مغرور  یداد: آرشام به مرور جا هیو بهش تک شیشونیو پ دیکوب واری..با حرص مشتش و به ددیموهاش دست کش تو

خواستم  یمنم نمبره مامان نذاشت.. شمونیهم خواست از پ ی..وقتدید ی..مامان آرتام و تو وجود آرشام منداختیاون م ادیبود..غرور آرشام منو 

ما  شیروزش و پ 4کامل ترکمون نکرد..در هفته  یرفت ول شمونیحافظه ش و به دست اورد از پ نکهیاون حرف حرف خودش بود..بعد از ا یول

 .........اسی یته باغ کنار گال ایتو اتاقش بود  ایاون آرشام سابق نبود.. گهیحافظه ش و به دست اورد د یبود..از وقت

 ..........نامعلوم یداد..نگاهش به سقف بود..به نقطه ا هیسرش و به عقب تک واریبه د ..پشتبرگشت

 ........زدم االن یداداش صداش م شهیکه هم ی..کسمارستانهیحاال اونم رو تخت ب یول _ریام

دستش و گذاشت رو  ریکرد..ام رفت کنارش..بازوش و گرفت و نوازش یداد..پر یاجازه رو بهش نم نینداد..بغض حبس شده تو گلوش ا ادامه

 ...یدست پر

 ..که مدت هاست دنبال جوابشم و نپرسم یو اون سوال رمیخودم و بگ یحال نتونستم جلو نیبا ا ی..ولمیو فرهاد ساکت بود من
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 ..!شما آشنا شد؟ یصدام نگاهش و به صورتم دوخت: آرشام چطور با خانواده  دنیشن با

 .....دمیاز اونو رو لباش د یقط ردانقدر کمرنگ که ف یزد..ول لبخند

مهربون و  ی....مردیدیسع نیبود..حس یدیسع شیلیارشام بود....فام لیوک میی.....مکث کرد: دامیما چطور باهاش آشنا شد یدیپرس یبهتره م --

اومد خونه و از من  مهیسراس شیپسال  5 قایدق نکهی..تا ارهیازمون فاصله بگ ذاشتیکرد چون تنها بود مادرم نم یم ی..با ما زندگتیبا درا

تو..اون مرد آرشام بود که  مشینشسته بود..سرش بانداژ شده و دست و پاشم شکسته بود..برد نشیمرد جوون پشت ماش هیبرم کمکش.. ستخوا

 ....بوده یبستر مارستانیهفته هم تو ب 2 دمیشن مییهمون روز از زبون دا

 ..برده بود خونه ش؟ یآرشام و واسه چ نهیکرد؟!..منظورم ا یکار نیهمچ یدیسع یو گفتم: چرا اقا دمیحرفش پر ونیم

 ..حرف و با معنا یکرد..چند لحظه ب نگام

 یهر از گاه تایکردم....کم کم حالش بهتر شد..ب فیواسه ت تعر یو چون سوال کرد نجاشیبذار اونا رو خود ارشام برات بگه..فقط تا هم --

اون آرشام حافظه ش و به دست  یها ییکمک کرد..به کمک استادش و راهنما یلیخوند به آرشام خ یم یزد..چون پزشک یبهمون سر م

 ....ـیا یو برا اوردیکس ازش سردر نم چیغم مبهم تو چشماش بود که ه هی شهیبازم هم یاورد..ول

 

 ..بود یسه شون سرخ و بارون زد..نگاهه هر یسمت چپ..داشت با مهناز خانم حرف م دیدادم..نگام چرخ صیرو تشخ یب یب یصدا

 ..!؟یب یشد ب یبلند شدم و رفتم سمتشون: چ یرو صندل از

 ادیباال نم گهینفسم د نمیمادر بذار بش یو تو همون حالت هن هن کنان گفت: ا یمهربون نگام کرد و دستم و گرفت..رفت سمت صندل یب یب

 ....سادمیبس که رو پا وا

 ..باز کرد و داد دستش وهیابم هی ی.. پر یرو صندل نشست

 ......مادر یش ریپ _ یب یب

 ..جونم کنارش نشستن یلیخانم و ل مهناز

 .......چه کنم که طاقت ندارم یول دمی..بهش حق مدمیخانم با دستمال نم چشماش و گرفت: دلم کباب شد به خدا..خودمم مادرم، داغ د مهناز

 

رو واسه ش  ی..دخترش همه چمیاومد یواسه چ دیفهم دیکرد گفت: تا ما رو د یپاک مکه نفسش تازه شده بود همونطور که اشکاش و  یب یب

 یبر م یباال سر که شاهده اگه بدونم پسرت به زندگ یکه رفتم..به خدا یارتیبلند حرف نزد..بهش گفتم به ز دمیسف یگفته بود..به احترام مو

 .......کنه....دکترشم اونجا بود دایزهرا شفا پ ی کنم به حق فاطمه یدرصد باشه خودم واسه ش نذر م 1 یگرده حت

هم گفت که من سر در  ییزایچ هیگرده.. یبر نم گهیکرد.. با هق هق چادرش و گرفت تو صورتش و گفت: دکتر ِ گفت بچه ش د یم هیگر

دف اومده به خوابش..گفته مادر همون شب بعد از تصا 2گفت بچه ش  یزد م یرو دست همه مون.....مادر ِ زار م ختیرو ر یاب پاک یول اوردمین

بود که انگار پسرم واقعا کنارم  هیشب تیانقدر به واقع یخواب بود ول نکهیگفت با ا ی..مادرش مادته؟یو  دمیخواب پر ازکه هراسون  یشب

خوام که برگردم چون  یعهد کردم تنهاش نذارم..نم ایگردم..همون شب با رو یبر نم شتونیپ گهیگفت بچه ش بهش گفته: من د ینشسته..م

 ........نجاستیمن هم یایرو یهمه 
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 ....کنارش نشستم و سرم و تو دستام گرفتمختمیر یداد..منم همپاشون اشک م یخودش و تکون م هیبا گر یب یب

 یارتا آرزو داشتم..نمگوشه م ِ ..واسه ش هز گریبچه م ِ ..ج گهی..مشهیبا دستمال اشکاش و پاک کرد و گفت: بازم مادرش دلش رضا نم یب یب

 هبازم توکلم ب یم..بچه هام و خدا ازم گرفت ول دهیدادم..گفتم منم داغ د شیکنم....بازم باهاش حرف زدم..دلدار کهیت کهیش و ت دهیتونم تن ورز

 .......خودش بود

 

 گهینم یچیه گهید میدید یبخش و پر کرده بود که مهناز خانم گفت: وقت یزد..سکوت بد یکس حرف نم چیسکوت کرد..ه یب یب

 ..شد یبهش وابسته بود..دل سنگ با ضجه هاش اب م یلیمعلوم بود جونه مادر ِ به جونه بچه ش بسته ست..خ ی....ولمیبرگشت

 ....پونه هممیمادر پدرام از جا بلند شد دنینگاه همه مون رو به اون سمت کشوند..با د مارستانیب یکایزنونه رو سرام یتق تق کفشا یصدا

 ..بازوش و گرفته بود ریراه رفتن نداشت و پونه ز یسرخ و متورم.....مادرش نا یباهاش بود، با چشما

 

به تک تکمون انداخت و رو من ثابت نگهش  ی..نگاه کوتاهمیبود رینفرمون متح 7هر  ی..از حضورش اونم سرزده و ناگهانستادیما ا یجلو

نگاهه  نیبا ا دهیمادر رنج کش نیاز ا یبهم حمله کنه ول دیترس یسمتم..البد م دیودش و کشکم خ هیداشت..جلو اومد که احساس کردم فرهاد 

 ..بود دیبع نیغمگ

 ..؟یکه لرزش و بغض کامل درش مشهود بود گفت: تو زنش ییتو چشمام بود..با صدا نگاهش

و  ستادیپشت پنجره ا یپشت سرش رفتم ول عیت اتاق..سرو متوجه نشدم..به اتاق ارشام اشاره کرد..سرم و تکون دادم.....راه افتاد سم منظورش

 ..اون همه لوله و دستگاه چشماش بسته بود ریتو اتاق و نگاه کرد..آرشام ز

 ..؟یمخاطبش من بودم: حامله ا یرو آرشام بود ول نگاهش

 .......و از روش برداشتم و اروم گفتم: بله نگاهم

 ..چند وقته؟--

 ..ماه نشده 3جواب دادم: هنوز  یول دمینفهم دیپرس یکه م ییو از سواال منظورش

 .....گمی..بچه ت و م؟یدوسش دار --

 .......مکث گفتم: جونمه بدون

اومدنش و با چشمات  ایجونته..هنوز به دن یگیو م یبود: هنوز مادر نشد یلحنش جد یاشک الود بود ول نکهیو نگام کرد..نگاهش با ا برگشت

 یگیدهنش م یبذار یو از دهن خودت نکند یو شبا باال سرش ننشست یو بوش نکرد شیتو بغل نگرفت جونته..هنوز یگیو م یدیند

 .......بگم؟ ی..من چر؟بگم دخت یجونته....من چ

 

 ..نییو سرم و انداختم پا دیتونستم تو چشماش نگاه کنم..چونه م از بغض لرز یبه منظورش برده بودم نم یکه پ حاال
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 .......شد سیاز اشکش صورت منم خ سیصورت خ دنیچونه م و سرم و بلند کرد..با د ریت زاشاره ش و گذاش انگشت

 ..؟یخوا یشوهرت و چقدر م --

 ..بود زمیآرشام نگاه کردم..نفسم بود..همه چ به

ِ  میعمر و زندگ یلحن ممکن زمزمه کردم:همه  نیاراده با عاشقانه تر یب و  .. 

 ..اون نگاهه لرزون و یدم..زل زده بود تو صورتم..نتونستم سکوتش و معنا کنم حتنگاش کر دمینگفت..سکوتش و که د یچیه

 ..!تا شوهرت زنده بمونه؟ یبچه ت و بد ی ..حاضر ِتیزندگ ی وشوهرت همه  ِزتریباز کرد و اروم گفت: بچه ت از جونتم برات عز لب

 ........کنم یو معترضانه رو به مادرش گفت: مامان خواهش م ستادیرم اگرفتم تا سقوط نکنم.....پونه کنا وارینگاش کردم..دستم و به د ریمتح

 

....با رمیدختر جون؟..من که فقط حرفش و زدم نخواستم بچه ت و ازت بگ یدیترس یمن بود: از چ ی دهینگاهه مادرش رو صورت رنگ پر یول

حسش  نکهیبا ا یدیفقط شن نکهی..با ایدیبگه بازم جون م بهت ادیب یکیاگه  ی..حتیاگه حرفش و بشنو یدونم سخته..حت یبغض گفت: اره م

 ..ینیب یبازم مرگ و با چشمات م یول ینکرد

 .........تو رو خدادیادامه ند گهیزدم: تو رو خدا د هق

ست سردم و د انیگو «نیحس ای» یب یرو به روم بودن..ب ریو ام یتو پاهام نداشتم..سُر خوردم..فرهاد شتاب زده کنارم نشست و پر یتوان

 ......کنم یکنم..نم ینم کهیت کهیکرد: من بچه م و ت یم هیگر نباریا یداد ول یاون زن..هنوزم داشت ادامه م یگرفت..و صدا

 

 ..!کرد؟ یخاموشش م دیاون لحظه از ذهنم رد شد که مگه نبا یپونه بلند شد..تو لیموبا ی برهیو یصدا

 ..حال خودم نبودم تو

 ......میای!....باشه باشه االن م؟یگفت: چ جواب داد و بلند پونه

 ......رو قطع کرد و رو به مادرش گفت: مامان..پدرام یهق هق گوش با

 یپدرام داشته رو تخت بال بال م گهیاز اونجا بهم زنگ زده م اطی.... بابا رفته تو حمهیوخ تشیبا ترس نگاش کرد که پونه گفت:وضع مادرش،

 .....سمت راهرو دیکنان دو هیپونه تموم نشده بود که مادرش گر یش...... و هنوز جمله باال سر دنیزده که دکترا رس

 ...........نجاتمون بده ـــای: خدادمیدادم و تو دلم نال هیتک واریو به د سرم

 

********************************* 

..با گوشاش دیخودش د ی..با چشمادیوم کرده بود..مادر پدرام دتم دنیرس یکه بهش وارد شد اگه دکترا به موقع نم یبعد از اون شوک پدرام

 ..دادن یگرده و حاال چشماش شهادت م یکه پدرامش بر نم دیشن

 ..بود سخت

http://iran-paper.ir/


 

iran-paper.ir 

 ..کندن از اوالد سخت بود دل

 دشیام ینداره و همه  ایدن نیا یتو یدینداره که بخواد برگرده..ام یا زهیانگ یدونستم پدرام واسه زندگ یسوخت..م یکردم..دلم م یم درکش

 ..کشه یانتظارش و م ایکه اون دن استیبه رو

 ..محض ِ خاطر مادر ِ دلشکسته ش بود ایدن نیهمه تقال و کشمش واسه دل کندن از ا نیا

 ..کنم یحس م نویا

..عجله داشت واسه خواست بره یخواد دل بکنه..بذاره خالص بشه..راحت بشه..آروم بشه..کنار عشقش به ارامش برسه..م یمادرش م از

 ....دارعشقشیرفتن..واسه د

 ....رو بفهمم..با تمام وجود درک کنم..حس کنم نایتونستم ا یم

 ..خوب یلیفهمم..خ یو خوب م دردشون

 ست یا بانهیغر یایدن چه

 رود یم یکی دیآ یم یکی

 ست یپر فراز یایدن چه

 ...........ردیم یم یکیماند  یم یکی

 

 ..از اون بهمون اجازه ندادن شتری..بقهیفقط چند دق یم..ولآرشام موند شیشب پ اون

 ..کردم شیهرطور که بود راض یذاشت ول ینم آرشام

 ..اجبار بود یفقط از رو یدور نیبمونم اما به خاطر خودش نتونستم..مجبور بودم..ا ششیخدام بود پ از

******************************* 

لطف و در  نیکه ا نیدادم..هم یزد..بهش حق م یپونه هم باهام حرف نم گهید یا پدرش برخورد نداشتم ولداد..ب تیمادر پدرام رضا باالخره

 ..میپدرام بود ونیدوباره رو مد ِیزندگ نیارزش داشت..و ا ییایکردن خودش دن یحقمون م

 .... داشتم یحس ِ بددو حس متضاد..چقدر  قایکنم..دق هیگر ایدونستم بخندم  یخبر و فرهاد بهم داد نم نیا یوقت

 ..کس نکن چیقسمت ه ایخدا

 ..نکن یمادر چیدرد و قسمت ه نیا

 ..نکن یهمسر چیامان رو قسمت ه یب یها هیگر نیا

 ..قسمت نکن اینکن....خدا یفرزند چیپر از حسرت رو قسمت ه یآه و ناله ها نیا
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 ..یاماده ست واسه جراحداد که  صیارشام بهوش اومده بود بعد از کنترل عالئمش دکتر تشخ چون

باش..توکل کن..من دلم  دواریگفتم ام یتختش قدم برداشتم .. دستش و تو دستم گرفته بودم..م یتو دلمون نبود..تا دم اتاق عمل پا به پا دل

 ....یگرد یآرشام..تو بر م شمیپ یگرد ی..تو بر میگرد یروشن ِ ..تو بر م

 ..گذشت یم یبه کند قیدقا

 ..حاضر نشدن اونجا بمونن پدرام ی خانواده

 ..هم که داشتم رو ازم گرفت..مجبور شدن بهم سرم بزنن یذره توان و انرژ هیساعت پشت در اتاق عمل..همون  نیچند

 ..شد یزود کرخت م یلیشده بود خ فی....بدنم ضعیبازم اروم نگرفتم..سرم لعنت یول

 ...........گرفت همراهش نداشت تن خسته م رو در بر یارامش چیکه ه یخواب و

 

 یآرشام کجاست؟..عمل چطور بود؟..چ نکهیخواستم بشنوم..ا یم زیچ هیکنارم نشسته بود....فقط  یب یچشم باز کردم که فقط ب یوقت

 .......نفس راحت هی..بگو تا نفس بکشم..یب یشد؟....بگو ب

 ..آروم باش دخترم..خدا روهزار مرتبه شکر دکترش گفت عملش خوب بوده _ یب یب

 ..زدم و گفتم: االن کجاست؟ لبخند

 .....مشینیبب میبر ذارنیتحت مراقبته..نم --

 ..بودن دهیپشت در..پرده رو کش رفتم

 .. بخش اعالم کرده تیگفتن دکتر عملش و رضا یبودند..رو لباشون لبخند بود..م ستادهیتو راهرو ا همه

 ..میصبر کن دیبا فقط

 ..کنم یراحت شه....صبر م المیم خوب شه..خکنم..فقط آرشا یکنم..صبر م یم صبر

 

 ....آروم بود..نرمال بوددیآرشام قلب و پس نزد..تپ یقو بدن

 ....و شکر تیهزاران هزار بار بزرگ ایشکرت..خدا ایخدا

 ..نداشت یبود اما عالئمش مشکل هوشیکه داد همه مون رو خوشحال کرد..هنوز ب یبا نظر قطع دکترش

 ..... « صاحب دل بخوان یا» که پشتش نوشته بود نامه داد دستم هی یپر

 ....داد که بدمش به تو نویگفت: نامه رو پدرام نوشته.. پونه ا دمیکه پرس یپر از

 ..دستم نگاه کردم یتعجب به پاکت تو با

 ....اوردم و خوندم رونیرو ب نامه
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 یبسمه تعال )

 

 باران است هیقاف یزندگ

 گل سرخ کیبا  گاه

 اهیبا برگ س گاه

 شود یآخر م تیب

 است دیباغچه ام یزندگ

 با آه خزان گاه

 با تابش تو گاه

 شود یآخر م فصل

 است یمهتاب یشب ها یزندگ

 تو یایبا رو گاه

 ماه ریبا تعب گاه

 شود یآخر م شب

 عشق است ریدرگ یزندگ

 استیرو ریدر گ یزندگ

 یو بخوان یبدان تا

 استیرو کی یزندگ

 صاعقه حادثه است یزندگ

 با باران عشق گاه

 دل ریبا کو گاه

 رسد یسر م یزندگ

 نیبود..مال زم یکه ستودن یعاشق..عشق شهیمرد ِهم هیمرد بود.. هیمال  نیدل قبل از ا نیصاحب دل مراقبش باش..ا یندارم..فقط ا یحرف

 .. خوام ینم یچی .. ازت ه ِینیقلب زم نیا یبود..ول یعشق آسمون نینبود ا
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 نهینامه ا نیا قتیاز محبت داره..و حق یقلب رنگ نیکنه..بلد ِ ..ا یبزنه..نذار ساکت بمونه..بذار مهربون ادیتپش عشق رو فربذارم قلبم با هر  فقط

 اهداکنندهتونستم  ینمردم و به هر نحو یعیکه از خدا خواستم اگه با مرگ طب یبدنم قلبم بود..قلب یاعضا یمن از اهدا یتنها بهانه  یکه بدون

عشق رو داره..خدا رو قسم دادم و حاال  اقتیدونه ل یکه م ی..کسیعاشق واقع هیاهدا بشه که عاشق باشه .. یمرگ، قلبم به کس باشم بعد از

 ............خوشحالم چون مطمئنم جوابم رو گرفتم..فقط

 سرد یزیی باغ است و پا ِیبرگ یب فصل

 عاشق باش ایست، ب یو زرنگ ریتزو فصل

 جمله کیدر  ست و کوتاه و یمجاز چه

 ............عاشق باش ایست، ب ی ما فرصت ِ تنگ ِعمر

 (کننده: پدرام مودت اهدا

 

 ..چونه م ریخورد تا ز یو سُر م دیچک یقطره اشک از چشمام رو صورتم م هیهر جمله  با

 ..ایخدا

 .......دارم که بگم؟..جز یچ

 ............رو شکر حکمتت

 

 (زادهیمحمد عل_آهنگ هواتو کردم)

 کردم هواتو

 روزا هواتو کردم نیتو ا رونیح من

 خوادت یم دلم

 تو آسمون دورت بگردم امیخوام ب یم

 شم یم ییهوا

 یهوامو دار نمیب یروزا که م همون

 خوام بدونم یم

 یاریو به روم ن ینیبب یخوا یم یک تا

 دست تو دادم دلمو

 یدلتنگ احساس من
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 که تنها شم یذارینم

 یحساس یلیرو من خ تو

 دست تو دادم دلمو

 کن یآسمون دلمو

 یمهربون بود شهیهم

 کن یمهربون دوباره

 یدیروزا حالمو د چه

 یدیکه رس ییشبا چه

 یدیمنو شن یدله تنها یصدا تو

 یدونیکه دردامو م تو

 یخون یکه چشمامو م تو

 ینشونـــــ هیبازم به دله من  بده

 دست تو دادم دلمو

 یدلتنگ احساس من

 یحساس یلیشم، تو رو من خکه تنها  یذارینم

 کن یدست تو دادم، دلمو آسمون دلمو

 ............کن یمهربون ،دوبارهیمهربون بود شهیهم

 «هفته بعد 3 »

 

 

 ..!؟یکن یچرا انقدر اصرار م یپر شهیگفتم که نم -

 

 ..ارشام که سرپاست ماشااهلل گهید دیشما هم باش میبابا خب دوست دار یا--

 

 ..دور باشه دیشلوغ و استرس زا هم با طیمدت استراحت ِ مطلق، از مح هیدکترش گفته تا  -
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 ..!استرس زاست؟ طیما مح یخونه  گهیدستت درد نکنه، حاال د--

 

 یهر کار خواست ایکنم، تو هم ب یهمه رو هم دعوت م رمیگ یم یمهمون هیلحن دلخورش خنده م گرفت: بذار ارشام بهتر بشه به خدا خودم  از

 ..بکن

 

بعد  ینامردم اگه دفعه  یآرشام ول تیبه خاطر وضع گمیم نبارمیخب ا یلیبکن انگار چه خبره حاال..خ یهر کار خواست گهیم نی: همچدیندخ

 ..خودت تلپ نشم یخونه 

 

 ..زدم؟ فقط االن بذار برم به کارام برسم یخنده گفتم: باشه مگه من حرف با

 

 ..ست؟یاونجا ن یب یمگه ب--

 

 ..ارمیاوقات نفس کم م یبخور..گاه گهیم دهیپزه به زور م یم یا تو اشپزخونه ست .. هچرا بنده خد -

 

 ..کنه یداره صدام م ری..منم برم امادیاز پس تو بر م یب یبده همون ب رشیخدا خ --

 

 ..باشه فعال -

 

 

 ......ودآش رشته کل خونه رو برداشته ب یرو گذاشتم رو تلفن و راه افتادم سمت آشپزخونه..بو یگوش

 

 ..مرخص شده مارستانیهفت ست که ارشام از ب 2

 

 ..داد و چشماش و بست هیمبل تک یپدرام و خوند سرش و به پشت ینامه  یوقت

 

 ..داد ناراحته یسرخ نشون م یبود و اون رگه ها سینگام کرد چشماش خ یزدم .. وقت صداش
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نگفت..فقط  یچیکرده بود..با خوندنش ه داشیپ زیم یگذاشته بودمش تو کشو خواستم تا کامل خوب نشده نامه رو نشونش بدم اما چون ینم

 ....سکوت کرد

 

نفساش و چک کنم..اگه تو خواب عرق کرد و ضربان قلبش باال رفت  ی..هر شب صداستیسفارش کرد که استرس واسه ش خوب ن یکل دکتر

 ..داروهاش و بهش بدم

 

..من به یرو ادهیپ میرفت یشد..هر روز با هم م یرد م قیبا چند تا نفس عم یکرد ول یاس مش احس نهیس یتو قفسه  کیدرد کوچ هیگاه  گه

 ..که آرشامم همراهم بود نیبهتر از ا یدادم..و چ یاختصاص م یرو ادهیساعت و به پ مین یروز دیبا میخاطر باردار

 

 ونیود که هر هفته بره سر خاکش..اونم مثل من آرامشمون رو مدبهشت زهرا..آرشام با خودش قرار گذاشته ب میهفته قرار بود بر نیجمعه ا شب

 ..پدرام بود

 

 هی..قرار شد از اونجا میمدت صبر کن نیا میآرشام مجبور بود تی..به خاطر وضعمیخانواده ش بر دنیبود که به د ومدهین شیپ یفرصت هنوز

 ....دنشونید میبر میریبگ ینیریجعبه ش

 

 ..نده بودروز مو 3تا اون زمان فقط  و

 

 

 ..پرونه یآشت برق از سر ادم م ی..بو یب یب یراه انداخت ییاومممممم..چه بو-

 

درو  نیو ب میکن یخودت و بچه ت..نذر آرشام و هم بهش اضافه م یامام زمان آش نذر کردم واسه سالمت تینگام کرد: روز جمعه به ن مهربون

 ....!..خوبه مادر؟میکن یپخش م هیهمسا

 

جون چرا بد باشه؟..دستتم درد  یب ی..اره بیقربونه دل مهربونت بشم که انقدر خوب ی: ادمیو گوشتالوش و بوس دهیچروک یگونه  جلو و رفتم

 ..نکنه

 

 ....؟یریمن م یکرد و گفت: خدا نکنه مادر تو چرا راه به راه قربون صدقه  یبامزه ا اخم

 

 .......شوهرت ببر یگرم کن برا ریش وانیل هیبرو  یسیاو نجایا نکهیا ی: به جاخچالیو گرفت و رفت سمت  بازوم
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 ..کردم گفتم: فک کنم االن خواب باشه یو باز م خچالیکه در  ینیساعت تو اشپزخونه نگاه کردم ..ح به

 

 ......شهیداره شب م گهیکن..د دارشیباشه مادر ب--

 

صورت پر از  دنیبود..با د دهیدر و باز کردم و رفتم تو..اروم رو تخت خواب..راه افتادم سمت اتاقمون..اروم ینیو گرم کردم و گذاشتم تو س ریش

 ..زیرو گذاشتم رو م ینیارامشش لبخند زدم و س

 

رد  هیبست..و حاال  یزخمش و باند نم یجا گهیبود..د دهیبرهنه دراز کش یو در اورده بود و با باال تنه  راهنشیتخت نشستم و نگاش کردم..پ رو

 ..ش افتاده بود نهیکم پشت رو س یموها یکمرنگ ال به ال

 

هفته بعد از عمل  2کردم..دکترش گفته بود تا  یصبر م دیفعال با یش بود..دلم ضعف رفت بغلش کنم..ول دهیمحکم و ورز یرو عضله ها نگام

حالش  میثل اون بار که تو هال بودم دمیترس یهفته گذشته بود..بازم نگرانش بودم..م 3االن  یداشته باشه..ول دینبا یج*ن*س* تیفعال چیه

 ..بد شه و

 

 ..کرد یاالن، اوضاع کامال فرق م یقلبش ناراحت بود ول یاون سر گرچه

 

چشماش پررنگ شد:  دنیچشماش و باز کرد..لبخندم با د یو نرم رو بازوش حرکت دادم..تکون خورد..سرش و چرخوند سمتم و اروم ال دستم

 ....ساعت خواب

 

که در اثر خواب بم شده بود گفت: ساعت چنده؟......به صورتش  ییداد و با صدا هیشد..به ارنج دست چپش تک زیمخیکرد و نلحظه نگام  چند

 ......دیدست کش

 

 .....یرو ادهیاوردم بخور بعد برو پ ریواسه ت ش .... 6/5-

 

کرد..سرم و انداختم  رمیزمان کوتاه غافلگ نیموند که تو همرو باال تنه ش  هیثان 3فقط واسه  دینگاه کرد ..و نگاهه من شا زیم یرو وانیل به

 ..شدنش رو آرشامم بشنوه دهیکوب یصدا دمیترس یراه انداخته بود..م یباز وونهیم د نهی..قلبم تو سنهیو تو چشمام نب اقیتا اشت نییپا

 

 ..بمون یعنیبلند شم که مچم و گرفت و به تخت فشار داد..که  خواستم
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 ........چون یب یکردم و با سر به در اشاره کردم: من برم کمک ب یلبخندش منم لبخند زدم..تک سرفه ا دنید کردم..با نگاش

 

 ..نییسمت خودش..نگاهش و از تو چشمام گرفت و اورد پا دی..از اونطرف منو اروم کشکیو اورد نزد صورتش

 

 نینگاهه داغ و حرارت ِ ا نیبود....با ا یو تاپمم جذب و بند دیرس ینوهام مزا یوجب باال هیدامن تا  یتنم بود..بلند ریتاپ و دامن بنفش س هی

 .....کارت در اومد یگفت دل دیبا گهیمن د یچشما یتاب یمردونه و ب یدستا

 

 ..طون؟یکمکش ش یکنه که تو بر یداره چکار م یب ی..اروم گفت: مگه بدیکامل گرفت تو اغوشش و گردنم و بوس منو

 

کرد گفتم: تو آشپزخونه  ینذاشت ..همونطور که بازوم و نوازش م یکم بکشم عقب ول هیم صدام نلرزه خواستم خودم و داشت یکه سع من

 ........... ست..داره

 

اغوش مهربون که فقط متعلق به من  نیگرما و به ا نیداشتم..به ا ازیخواستمش..چقدر بهش ن یچقدر م ایرو تخت..الل شدم..خدا خوابوندم

 ..!؟یبشه چ شیزیتحرکات چ نیاگه آرشام..با ا ی..ولیدالرام....ول بود..مال

 

گفتم: آرشام  زی..چشمام و خود به خود بسته بودم..دستم رو بازوهاش بود که تو همون حالت مرتعش و ردیبوس یحرارت داشت صورتم و م با

 ......نکن..حالت

 

 ....و با لباش بست..تپش قلبم تندتر شد لبام

 

 ..مهم تر بود یزیخودش واسه م از هر چ ی..سالمتدمیترس یول دمیترس یم دی..نبادمیترس

 

 ....کرد یمراعات م یهنوز شکمم به اون صورت که مشخص باشه برامده نشده بود ول نکهی..با ادیروم نخواب کامل

 

از رو تخت بلند شم دستم و گرفت و نرم  تا خواستم یدستش در رفتم ..ول ری..شل که گرفت از زدمیگردنم و قلقلک داد..خند ریزبونش ز با

 ....دمیکش غیسمت خودش..افتادم تو بغلش و بلند ج دیکش
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 ..در یهراسون اومد ال م،یکن یچکار م میدار نجایکرد ما ا یبنده خدا هم که فکرش و نم یب یباز بود و ب مهیاتاق ن در

 

 ..بماند دید یتیما رو با چه وضع حاال

 

 ..تخت و منم کامل تو بغلش بودم بود رو دهیخواب آرشام

 

 .. بود توصورتش ختهیر موهام

 

کرد  یفک م دید یرو نم یب یو از زور شرم سرخ شدم..حاال آرشام که ب دمیکش غیج فیخف دمیگرد شده تو درگاه د یرو با چشما یب یب تا

من  یحرکاتش نرم بود ول نکهیسفت نگه داشت..با ا کنم..مچ دستام و یم ینیکشم و عقب نش یم غیخودم و خودشه که دارم ج یواسه تقالها

 ..شده بودم داز زور شرم کبو

 

 یگشاد شده همزمان گفت: اِ..اِ..ب یشد و با چشما زیمخیافتاد ن یب ی..و تا نگاش به بنهیرو بب یب یعقب تا موهام بره کنار ب دمیو کش سرم

 ...........یب

 

 ..نییسرم و بندازم پا ایدونستم بخندم  یو به خودش اورد..نمبنده خدا ر یب یبود که ب یاونقدر جد صداش

 

 یی..گفتم خدا؟یدیکش غیبود رو به من گفت: دخترم چرا ج دهیکه ترس ینفس زنون در حال افتهیداشت نگاش به آرشام ن یکه سع یب یب

 ....ایواسه خودت افتاده  یاتفاقات هی اینکرده 

 

 یجوون یگفت: ه رونیرفت ب ی.. لبخند زد و سرش و تکون داد ..و همونطور که از در مدیشنفس راحت ک هیصورت خندون من  دنید با

 ......شااهللیو چشم شور کور شه ا لیاسفند واسه تون دود کنم چشم حسود و بخ هی..برم..برم ریبخ ادتیکه  ییکجا

 

 

گاز گرفت و گفت: د ِ  واشیهوا چونه م و  یش..ب نهیو س..جفت دستام و اروم گذاشتم ر دیکه آرشام دستم و گرفت و کش دمیخند یم داشتم

 ....افته؟یب اشیجوون ادی یتیموقع نیهمچ هیتو  چارهیب رزنیکه پ یکن یم یکار هیچرا  طونیآخه ش

 

 ....آخ گفتنش بلند شد یگوشش و دندون گرفتم که صدا یکه گرفت الله  یگاز یو به تالف دمیخند
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 ..خانم یدل میشیروز تنها م هیبا اخم گفت: باالخره که  دیکش یگوشش دست م یونطور که به الله خنده از کنارش پا شدم ..هم با

 

 ..!اد؟یروز ب هینگاش کردم: کو تا اون  طونیو تو هوا تکون دادم و ش دستم

 

 .......گمینگاهه خاص گفت: حـــاال....صبر کن بهت م هیو تکون داد و با  سرش

 

 .....سیرئ ینره اقا ادتیاشاره کردم:  ریش وانیا چشم به لو انداختم باال و ب ابروم

 

 ..س؟یبا همون لحن گذشته گفت: مگه بهت نگفتم به من نگو رئ ،یکرد و جد اخم

 

 ....بگم؟..آرشام جون خوبه؟ یگفتم: پس چ طنتیبا ش مایقد ادی به

 

چند  هیگفت:  یزیلحن و*س*و*س*ه انگ هیامم چرخوند و با شد..از قصد نگاهش و رو اند یجور هیکه تو دلم  دینگام کرد و خند یجور هی

 .........بمون تا اونوقت گهیلحظه د

 

 ..دمیخنده ش و از پشت سرم شن یشد پا به فرار گذاشتم و صدا یم زیخیگرفت و خودش که داشت سمتم نم یصداش که اوج م دنید با

 

 ..دادم هیبستم .. با لبخند بهش تک درو

 

 ..رمو باال گرفتمو بستم و س چشمام

 

 .............شکرتایتو دلم زمزمه کردم: خدا و

 

************************************ 

 

 ..میدو کنار هم نشسته بود هر
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ما  یرو به هر دو یخوندم و از پدرام ممنون بودم که زندگ یلب دعا م ری..من زمیو براش فاتحه خوند میقبر پدرام و با اب و گالب شست سنگ

 ....شده بود رهیپدرام خ یحک شده  ریبرگردوند و آرشام همونطور که انگشتش و گذاشته بود رو سنگ به تصو

 

 .......خاک نبود قیال یول امرزدشیجوون بود..خدا ب چقدر

 

 

 یکه نم یحال دست خالبود..به هر  دهیمودت خر یسکه تمام به عنوان کادو واسه خانواده  هیو آرشام از قبل  میدیخر ینیریراه گل و ش سر

 ....بار نیاول یشد رفت اونم برا

 

 ..مودت گرم باهامون رفتار کرد ینشون ندادن..پدرش اقا یعکس العمل بد دنمونیبا د خوشبختانه

 

 ..داد یزد نه جوابمون و م ینه حرف م یکرد ول یست نگامون م حانهیبودم اسمش ر دهیکه قبال از پونه شن مادرش

 

 .....نبود نیبل سرسنگمثل ق گهید پونه

 

مادر پدرام  یخودش قرار داده بود..حت ریزد که همه رو تحت تاث یمودت حرف م یمسلط با اقا یبا منش ِ خاص خودش به قدر آرشام

 .......دیفهم یم نویتپه..ا یارشام داره م ی نهیقلب پسرش االن تو س نکهی..ادمید ی..توجهش و رو آرشام م

 

و بعد از چند لحظه سکوت گفت: پسرم ازت خواسته بود مراقب  سادی..چشم تو چشم آرشام مقابلمون وامیستادی.هر دو ارفتن صدامون زد. موقع

 ..؟یکن ی..به خواسته ش عمل میقلبش باش

 

 ..رو صورتش داشت سرش و تکون داد یکه بر حسب عادت اخم کمرنگ آرشام

 

 ..یه مراقبش هستخانم با بغض گفت: مرد و مردونه بهم قول بده ک حانهیر

 

 .....دمیگفت: قول م یمحکم یبا صدا آرشام

 

 ..شمیبهم زنگ بزن..خوشحال م یجلو اومد و شماره ش و بهم داد: هر وقت خواست پونه
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کرده بودم..به محض  دایپ زشیم ی..تو چشمام نگاه کرد و گفت: اون نامه رو از تو کشومیدیرو بوس گهیلبخند بغلش کردم و صورت هم د با

 ....و بهش دادم..گفتم حتما به دستت برسونه دمیدر د یرو جلو یپر یول مارستانی....اوردم دم بهیچ هیقض دمیخوندم فهم نکهیا

 

 ی..قسمت نبود که باشه..ولستی..اما حاال نیلیدوسش داشتم خ یلیدونه برادر و داشتم..خ هی نیارشام نگاه کرد و با بغض گفت: من هم به

 .. و داره اقتشیشده که ل یاست..پدرام دلش پاک بود..مطمئنم قسمت کسشم ی نهیقلبش تو س

 

رو به اون جمع سه نفره که تو نگاهشون نم اشک و به  ستادیو ا اوردیسمت در طاقت ن میتا دو قدم رفت یتو سکوت فقط شنونده بود..ول آرشام

االن کنار  نکهیبه من انداخت و ادامه داد: ا ینگاه میستم....نپسر شما ه ونیکه االن دارم و مد یو آرامش یگفت: زندگ دیشد د یوضوح م

گنج و داره....و آرومتر ادامه  هیخالصه شده حکم  یاهیو س یگذشته م تو تلخ یکه زندگ یمن ی..براونشمیهمسر و فرزندم خوشبختم و هم مد

 .......از همه جهت راحت باشه التونیم دارم..ختوان مراقبتش و ه قشمیاگه اهلش هستم و ال یدونم ول یقلب و نم نیداد:حکمت ِ ا

 

 ..هر سه لبخند نشست یلبا رو

 

 ....دیداد و به صورتش دست کش رونیب نهیو محکم از س قیخونه نفسش وعم یجلو

 

 ..دادم سکوتش و نشکنم حیراه و ساکت بود و ترج تموم

 

 .....داشت ازیبهش ن مطمئنا

 

******************************* 

 

 ..میبپز یقرار بود آش نذر روزام

 

بلند  یخال یقابلمه  هیبزنم مخصوصا آرشام که در همه حال هوام و داشت و تا  دیو سف اهیکردن و اجازه ندادن دست به س هیکارا رو بق ی همه

 ......نیداد که بذارمش زم یکردم با اخم بهم هشدار م یم

 

 ..دیمجتمع هم به همه آش رس رونیب چ،یه میاحدا رو که داد..کل ومیها پخش کرد هیهمسا نیکه شد آش و ب عصر
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قاشق آش و گذاشتم  نیخوند اول یب یکه ب یی..بعد از دعاشترهیگفت پا سفره ثوابش ب یم یب ی..بنیرو زم میونشست میهال سفره پهن کرد تو

 ..بود یعال ،یدهنم ..وا

 

 ..نکرد یم فیو دستپختش تعر یب یخوردن و از ب یبا ولع م همه

 

 ..کس واسه شام گرسنه ش نبود چیه گهید

 

 یخوش نیاز ا قهیو من تو هر دق دمیخند یراحت م الیبا خ بیهمه فراز و نش نی..بعد از امی..از ته دل شاد بوددمیوخند میاون شب گفت چقدر

 ....خدا رو فراموش نکردم و شکرگزارش بودم

 

 

که آرشام اون  یدست گل دنیخواست ما رو با هم تنها بذاره..با د ی.. مهیدونستم قصدش چ یبرگرده..م نایا ریاصرار داشت با ام یب یشب ب اخر

 ..میدار ازین ییتنها نیروز عصر به اب داد حتما فکر کرده به ا

 

 ...... مدت هم به خاطر من موند..که دست تنها نباشم نیا

 

بود که سواالم  تیموقع نیبهتر نیداد که خسته باشه..بنابرا ینشون نم کردم..آرشام هم صورتش ینم یاز رفتن مهمونا اصال احساس خستگ بعد

 ..ازش بپرسم گهیبار د هیو 

 

 ..و رفتم تو هال ختمیبه خاطر آرشام کمرنگ بود ر شیکیکه  ییتا چا دو

 

 ..زیرو گذاشتم رو م ینینشسته بود..س ونیزیتلو یبه رو رو

 

 ..چپش و به طرفم دراز کرد دست

 

 .. و گذاشتم تو دستش لبخند دستم با

 

 .. نشوند رو پاش و دستش و دور کمرم حلقه کرد منو
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 ..بلند و افشونم رها کرد یموها یبود ال به ال یاز زندگ یداغش و که واسه من طروات ینفسا و

 

 

بود رو با  تیبه واقع هیه شباز انداز شیکه ب ییاونا ی..حتدمید یکه م یکمک کردن..هر خواب یلیخ میتو بهبود یمیرح یو استادش اقا تایب

 ..ارمیبود که هر چه زودتر حافظه م و به دست ب نیذاشتم..تموم تالشم رو ا یم ونیدکتر درم

 

 یفکر م نیدونه اون دختر کجاست و من هر شب و هر روز به ا یگفت نم یگفتم امکان نداره..م یگفت قبال ازدواج کردم و من م یم یدیسع

 ی..تویخوابم بود ی..تو توارمیکمک کرد حافظه م و به دست ب ریتصو نیدادم..و هم یربط م واریرو د ریاونو به تصو..ه؟یکردم که اون دختر ک

 ..روم پررنگ کرد شیو پ قیصحنه ها و حوادث کم کم حقا نیهم دنی..و دمیزندگ اقاتتموم اتف

 

 یوقت یتحت درمان قرار گرفتم..ول تایو ب ریاون جهت هم به اصرار امکرده بودم و از  دایپ یقلب یزمان که تحت نظر پزشک بودم تازه ناراحت اون

 یتجا بند نبود ح چیدستم به ه نکهیکنم و بدتر از همه ا داتیتونم پ ینم گهیکه د دمی..دیرفت دمی..دیستین دمیحافظه م و به دست اوردم و د

 یماریکه بهم وارد شده ب یاز اندازه م و شوک شیب دنیکش گاریخوام..دکتر گفت س یرو نم یزندگ نیا گهیو شکستم ..گفتم د دمی.. دسیپل

 ..ستین یخوب ینشونه  نیرو تحت شعاع قرار داده و ا میقلب

 

 شانس زنده موندم کم نکهیبهم دست نداد..ا یحس چیه ِیتو چه مرحله ا میماریکه ب دمیو از زبون دکتر شن دمیو د شیجواب آزما یوقت یحت

 ِ  .. 

 

 نیتو..که ا یدوباره  دنیزنده بمونم..اونم به خاطر د شتریو کم کرده بودم تا ب گارمی..سنمیبار تو رو بب هیردم قبل از مرگم فقط موقع ارزو ک اون

دادم  مکه انجا ییکردم..به خاطر تموم اون کارها ینبودم..خودم و داشتم مجازات م یزندگ قیشانس و به خودم بدم..هر چند گناهکار بودم..ال

شده  رید گهید یول میزندگ یهمه  یکردم که تو شد داتیپ یکردم وقت یفکر نم میبه زندگ نیها بودم....به خاطرهم دنیعذاب کش نیا قیال

 ..واسه موندن نداشتم یزمان گهیبود..د

 

 

 

 ........اورد یه زبون مکه ب یجمالت یهم بود..اون گرفته و من تشنه  ی..نگاهمون تو چشمارونیو از تو بغلش اومدم ب دمیپهلو دراز کش به
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که  ستین یاون ریمس نیو ا رمیدونستم دوباره دارم راه و اشتباه م ینم ی..ولکینزد یو خوشبخت یخواستم تو رو از خودم دور کنم و به زندگ --

 یبدون نکهیتونم....ا ی.نم.شهینم دمید یتوجه باشم م یو نشون ندم و به فرهاد ب تامی..حساسرمیخودم و بگ یکردم جلو یخواستم..هر کار م یم

ِ  هزار بار جون دادن هیسخته..مثل تو هر ثان یلیخ یسوق بد شیو بازم خودت و به سمت ات یکش یعذاب م یدار  .. 

 

 

 

 ......رفت تو هم..دستم و گرفت اخماش

 

باد مشت و لگد و بزنم تو دهنش و  ریز رمشیسمتتون و بگ امیپام و اوردم باال تا ب نیاون روز که فرهاد دستت و گرفت وگفت با هم نامزد --

دستام در  نیخواستم با هم یکه عاشقانه زل زده بود به تو رو م یی....اون چشمای من کرد ِیکه نگاهت و محو زندگ زیهمه چ یبگم خفه شو ب

بار تو گوشم داد زد خودت  نیرمبار..هزا نیبار..صدم نیزد..واسه دهم بیقلبم بهم نه دنیکش ریت یساقط کنم ول یو وجودش و از هست ارمیب

 ....؟یلعنت یکن یچرا ولش نم گهی..دیخواست یو م نیهم

 

و توش  میکه عمر و زندگ ییالیشدم و از اون و نیکرد....پس رفتم..با اون حالم سوار ماش یو دردش و رسوا م اوردیموندم قلبم دووم نم یم اگه

 راکردم..که چ تی..از خدا به خودش شکا دمیکش ادین داشتم داد زدم..تا رمق تو تنم بود فر..تا جوایجا گذاشته بودم دور شدم....رفتم کنار در

راحت دستات و  الیتونم با خ یتونم تو رو داشته باشم؟..چرا نم ی..چرا نمستم؟یباشم و رو پام با یتونم قو یمثل گذشته نم گهیداغونم؟..چرا د

 داشتم زهی....واسه ت انگیتو بود میو نه..زندگ میزندگ یول ریم بگ نهیش گفتم نفس و از تو سو تو چشمات زل بزنم و بگم ارومم؟....به رمیبگ

 ..قصه من بودم نیگناهکار ِ ا یاز طرف یول

 

 

 

عذاب واسه  نیا دمید یغم بود ادامه داد:م یلباش که از رو یلبخند کمرنگ گوشه  هیتار از موهام و گرفت تو دستش و نوازش کرد..و با  چند

که بودم  اطیبرگشتم خونه تو ح یکنم....وقت کیعذاب شر نیخواستم تو رو هم تو ا یگناهان ِ منه و نم یعذاب ثمره  نیا دمید ینه..مم

که باعث آزارت بودم نه  ینگرانت افتاد دلم گرفت..از خودم بدم اومد، من یو با تموم وجود حس کردم..چشمم که به چشما اهتنگ ینیسنگ

 ..کردم یه تو رو هم با خودم شکنجه مآرامشت..ناخواست

 

 یم یو نه خودت راض یخوام که نباش ی..چون نه خودم میهست میزندگ یکنم بازم تو تو یهرکار دمیفهم دمیموقع که نگاهت و د همون

 ..یدامن بزن ییجدا نیو به ا یکه بر یشد
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 یدونستم؟ تو منو فقط آرتام صدا م یکه نم یکرد یوم گفت:فکر مچشمام نگاه کرد..با پشت انگشت اشاره ش گونه م و نوازش کرد و ار تو

چشمات عکس تموم گفته هات رو  یول یا بهیو باهام غر یشناس یکه منو نم یاوردیمن آرشامم..به زبون م یدونست یکه قلبا م یدر حال یزد

 ..زد یم ادیفر

 

 ..نه از موندن..از رفتن یو بهت بگم ..ولجور شه  تیموقع هی نکهیرفتن به روستا از من بود..واسه ا شنهادیپ

 

تا  دمیتو قبرستون فهم یهدف، قلب خودم و نشونه گرفته بودم..اون روز وقت یبه جا یرها کنم ول یکیشکسته رو تو تار ریت نیخواستم ا یم

شاهد نگاهه  نکهیتو قبل از ا ی..ولبهم دست داد که قابل وصف نبود.. یحال هیچقدر خوشحال شدم.. یدون ینم ینرفت ییحاال سر اون قبر کذا

بود که  یاون شب فرق داشت..اون شب شب یخوندم..ول یوقت اون آهنگ و تو جمع نم چی..من هیرفت یگذاشت یمن باش اقیاز اشت رگرم و پ

 ....آهنگ و ترانه بود نیا یکه بهونه  یبهونمم کنارم نشسته بود..همون

 

آهنگ هم ترانه شده بود  یبا صدا فممیقلب ضع یتپش ها یکردم..اما صدا یم یشم و با نگام ازت دورب کیبازم غرورم اجازه نداد بهت نزد یول

 ..خط به خط ِ اون آهنگ یدلم بود..با تموم وجود تو ادیفر نی..و ا

 

 

 

 ........نگام کرد رهیسرش و خ ریدستش و گذاشت ز هی..دمیسمتم..به پشت خواب دیو کش خودش

 

 .......حالم بد بود ی..ولارمیرو طاقت ب یجفت چشم بارون هیدنبالت اومدم..نتونستم اون  یرفت یگذاشت یوقت--

 

قلبم  دی..بغلت که کردم باامیکه چقدر سخت بود خودم و جلوت نبازم و به زانو در ن یوا یوا ی: وادیکرد و از ته دل آه کش کیو بار چشماش

 عی..تو بغلم که خوابت برد سریارامش خاص و تکرار نشدن هیم خورد اروم شدم..نشد..دستت که به پشت چشما نطوریا یگرفت ول یدرد م

 .......لبهرسوندمت تو ک

 

 

 گهیتو چشمام زل زد و زمزمه وار گفت: د کیکنه از همون نزد جادیصورتامون فاصله ا نیب نکهی..بدون ادیبوس زیشد رو صورتم و رو لبم و ر خم

دختر  هی شیرو شده بود....دست آرشام..پ شتیدستم پ گهی..دی....اونجا توانم و ازم گرفتیدون یکه خودت مدونم  یبگم..م ستیش و الزم ن هیبق

 ..حرف ِ ها یلیرو شده بود..خ یو وحش طونیش
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 ..!م؟ َی....معترضانه گفتم: من وحشدمیخند

 

 ....!؟یستیچشم نگام کرد: ن یابروش و انداخت باال و از گوشه  یتا هی

 

 یو گستاخ و ب یدختر وحش هیقبال  ی..ولینباش دیکرد گفت: االن شا یم یگاش کردم....سرش و تکون داد و همونطور که با موهام بازلبخند ن با

 ..هات تونست نظرم و به تو جلب کنه ییپروا یب نیکه هم یپروا بود

 

 ....ینگفت زویچ هیلبخند گفتم:  با

 

 ..!؟یچ--

 

 ..!؟ی.اون و چکار کرد.یعکسمم با خودت برده بود ادمهی -

 

همونجا  لممیکردم..موبا شونیجا مخف هیبا خودم نبردم..همراهه اون مدارک  انیشا شیخواستم برم پ یوقت یو تکون داد و گفت: اره ..ول سرش

شدم....  انین و شاارسال ریگیاز اون مدارک راحت شد پ المیخ نکهیدادم..بعد از ا سیپل لیحافظه م و به دست اوردم مدارک و تحو یبود..وقت

 ....داشتم یعکس ایو نه ازش نشون  هیدونستم ک یکه نه م یپدرم ِ ؟..کس یباز نیگفتم نفر دهم ا ادتهی

 

 ....!..چطور؟ادمهیاره خوب -

 

 ..تو هم دیو کش اخماش

 

 ..بود یصداش هنوزم جد ینگاهش و غم پر کرد..ول شیاور ادی با

 

بابت خوشحال  نیکنم و از ا یم ییکارا هیارسالن  هیبود دارم بر عل دهیفهم یه دستم رسوند..منصورپاکت ب هی یمنصور یاز نوچه ها یکی--

 زیو کامب ونی..برادر هماانیگفته بود..از کامران شا میاون پاکت از پدر واقع ینداشت..تو یواسه م فرق ان،یمثل شا یکیاونم  یبود..ول

اونا رو برام فرستاده  یتموم نامه ها یکرد اون پدرمه..عکساش با مادرم....حت یثابت مکه  یبا سند و مدرک بود..مدارک رفاش..حانیشا

 ..کامران یبود..همراهه ادرس و نشون
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 ..ارسالن بود یو عمو انیکه برادر شا یداره..من پسر کامران بودم..کس قتیتمومش حق دمیکردم فهم قیتحق یوقت

 

 

 

 .......از احساس یزد..تلخ و عار پوزخند

 

گفته  یها بودم..منصور انیدونستم و حاال از خون ِ شا یها م یهمه سال خودم و از تهران نیا نکهیبود..ا یتونستم باور کنم..شوک بد ینم --

 یمدارک و بهم بده ول نیوقته دنبالمم ِ که ا یلیگفت خ یکامران و مادرم بوده..م نیشاهد عشق ب نکهیبودن..ا یمیصم یبود که با پدرم دوستا

 ..نکرده دایاز من پ یاثر گهیبعد از اون اتفاق د خب

 

جونش و از  یماریب نیدر اثر ا نکهیوغربت........تا ا ییکرد..تو فرانسه.. تو تنها ینم یزندگ نجایا یزنده بود ول شیسال پ 8به زمان االن تا  پدرم

گفتم..گفت  یراز و بهت م نیا دیده بود..گفت قبل از مرگم باش نیگوشه نش لچریگذروند و رو و یاخر عمرش و م یروزا ی....منصوردهیدست م

و واسه  انیمثل شا یهست یکی..تو هم یهست یکه ک یبدون دیتو با ینزنم ول تیواقع تیاز هو یحرف چیوقت بهت ه چیکامران ازم خواست ه

 ینبود....م انیوقت مثل شا چیفت پدرت ه..گیمن قد علم کرد یو جلو یبزرگ شد یدست اون عوض ریازت متنفر بودم چون ز شهیهم نیهم

 ....کرد یم یمرد بازم داشت تو لباس گرگ نقش باز نیداره منو ازار بده..ا یهنوزم سع قیدونستم با گفتن حقا

 

 ..کردم دایو فراموش کردم چون تو رو پ زیکم کم همه چ یداشت ول یادیز تیبودم برام اهم دهیکه فهم لیاوا اون

 

 ..یقسمتش و گم کرده بودم و.. تو اون قسمت ِ گم شده م بود هیپازل.. که  هیشده بود مثل  میجالبه، زندگ یلیخ

 

نداشتمت خودم و  یعذاب و با تموم وجود حس کردم..وقت نیداشته باشم..چقدر سخت بود و ا شهیهم یتونستم تو رو برا یاما....نم یبود کنارم

 ..محض خاطر اون گال بود شتریزدم ب یسر م نایا ریروز به ام 4 یکردم و اگه هفته ا یسرگرم م اسی یبا گل ها

 

بود که اسم  ریام شنهادیپ نیکنم شدم آرتام..ا یو ازت مخف تمیقرار شد هو یو مثل برادرم..وقت ریدونستم و ام یخانم و مثل مادرم م مهناز

 .. برادرش و انتخاب کنم

 

 

 ..باز شد؟ مونی..چطور پاش تو زندگ؟یارسالن چ -
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 هیبه سا هیسا شهیهم یکیکردم  ینکرده بودم..اون زمان هم حس م دایهنوز تو رو پ یوقت یدنبال من بود..حت شیوقت پ یلیارسالن از خ --

 هیزنده بود.. و دنبال  یکردم مرده..اون موقع که دنبالش بودم بهم گفتن کشته شده..ول یدونستم اون ادم ارسالن ِ ..فکر م ینم یدنبالم ِ ول

 ..نقشه ش و عوض کرده دهیتو رو د یمناسب که بهم ضربه بزنه....حتما وقت تیعموق

 

 

 ..ش قالب کرد..نگاهش به سقف بود و نگاهه من به لباش نهیو دستاش و رو س دیپشت رو تخت دراز کش به

 

چنگ بزنه فقط بتونه منو  یا دهیسپو ِسمونیکنه..حاضر بود به هر ر رییگرگ زاده..نتونست عوض شه..نخواست که تغ هیاونم گرگ بود..--

 ......نهیشکنجه کنه..حرص و طمع چشماش و کور کرده بود..وجودش پر بود از نفرت و ک

 

ارسالن نبودم..اگه راه و رسم اونا رو قبول داشتم  یاون بودم ول یروز جا هیمکث کوتاه گفت: منم  هیو چرخوند سمتم و نگام کرد..و با  سرش

 ..نبودم نجایاالن ا

 

 

 ..دمشیمدت ند نیکجاست؟!..تو ا یدیسع یلبخند سرم و تکون دادم..موهام و از تو صورتم کنار زدم و گفتم: اقا با

 

 .......گرده یبر م گهیتا چند ماهه د یپسرش..ول شیکنه، پ یم یآلمان زندگ --

 

 

 ..خوابت گرفته آره؟ گهیلبخند زد و گفت: د دیخمارم و که د یچشما

 

 ....اوهوم-

 

 ......روش دیصداش نگام چرخ دنیصورتم و تو بالشت فرو کردم..نرم بود....با شن و

 

 .......نجایا ایب--

 

 ..شهیاغوشش اشاره کرد..لبخند زدم و گفتم: نچ..نم به
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 .......رمیگ یتعجب گفت: چرا؟!..نترس گازت نم با

 

..چه عطر و گل، چه تن و بدن شمیبو اطرافم ِ حساس م یه هر چب شهیدم سحر که م قایترسم نصف شب حالم بد شه..دق ی: نه اخه مدمیخند

 ......خودم یتو و حت

 

 ..!؟یدیخواب یمدت با فاصله ازم م نیکه ا نهیپس به خاطر هم --

 

تم تکون تونس یکه صبح ها نم شیماه پ 1بهترم تا  یلی..البته االن خشمی کم کم خوب م ِینجوریگفت چند ماه اول ا یدکترم م ی....ولقایدق -

 ..بخورم

 

 .....میبود دهیسرش..هر دو به پهلو خواب ریو گذاشت ز دستش

 

 ..چشمام گرم شد و خوابم برد یک دمیشد و با نگاهش صورتم و نوازش کرد که نفهم رهیکرد..انقدر بهم خ نیچشمام و سنگ نمونیب سکوت

 

 .......خــواب پر از آرامـــش هی

 

***************************************** 

 

 ....کرد یو درست م راهنشیپ ی قهی..داشت نهیآ یجلو رفت

 

 ..!باهاش حرف بزنم؟ شهیم یخوام بدونم چ یگفتم: م دلخور

 

بار گفتم  هیگفت: دالرام  دیپوش یکرد و تو همون حالت که کتش و م شیهم چاشن ینگاهه جد هیبود تو هم.. دهیو طبق معمول کش اخماش

ِ  یاز نظر من منتف هیقض نینه بگو خب..ا  .. 

 

نظر تو ِ نه من!..فرهاد مثل برادر ِ منه دوست دارم سر و  نیا یو در اورده بود..دستم و به کمرم گرفتم و اروم از رو تخت بلند شدم: ول لجم

 ......درست مثل فرهاددهی..فهمنی!..با وقار..متتا؟یبهتر از ب ی!..کرهیسامون بگ
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بست با همون حالت قبل که حاال  یو م شیکه ساعت مچ یهم به مچ دستش....و در حال یبه گردنش و کم و زد شیشگیکم از عطر هم هی

بهم زنگ بزن  یداشت ازین یزیرسه..اگه به چ یم گهیساعت د میسپردم، تا ن یب یو به ب زی..همه چرمیتر هم شده بود گفت: من دارم م یجد

 ....ارمیم رمیگ یسر راه م

 

 

مکث کوتاه خم شد رو صورتم و گونه م و  هیتوجه به اخم و تَخمِ  من اومد جلو..و بعد از  یعوض با اخم رومو ازش گرفتم..ب و ندادم در جوابش

 ..!دیبوس

 

 یرخ ِ گرفته  مینگاهه اون به ن ینیاتاق بود و سنگ یعقب....بازوهام و گرفت و سرش و اورد جلو..نگاهه من به پنجره  دمیناز سرم و کش یکم با

 ..من

 

 ..!؟یکن یداره که به خاطرش اوقات ِ هردومون و تلخ م تیهمه برات اهم نیموضوع ا نیا --

 

 .....حرف بزنم تاینداره بذار با ب تیچشم نگاهش کردم: اگه اهم یگوشه  از

 

 ..!..اصال به ما چه؟یخوام باهاش حرف بزن ینم گمینداره م تیگونه م و گاز گرفت و با لبخند گفت: چون اهم نرم

 

 

 ..بدخلق شدم و دستم و گذاشتم رو صورتم یگازش درد نگرفته بود ول یجا نکهیا با

 

 ....کردم یرو لمس م یکرد..با سر انگشتام ساتن براق رو تخت یم میلب تخت..سکوتش عصب نشستم

 

 یر موردش حرف مکه گفت: عصر که برگشتم د دمیبرنگشتم نگاش کنم..فقط صداش و شن یو پشت سرم احساس کردم..حت حضورش

 ......گفتم ینره که چ ادتی..مراقب خودت باش....میزن

 

و با  دیکش قینفس عم هیتونستم بفهمم..... ینفسهاش م یبازدم عصب یاز صدا نویمتنفره..و حاال ا یدونستم از کم محل یو بلند نکردم..م سرم

بگم  یزیته نشده بود که سرم و چرخوندم سمتش و خواستم چ....هنوز در کامل بسرونیاز اتاق رفت ب یبلند بدون خداحافظ یقدم ها

 ....!شدنش دلم و لرزوند دهیکوب یکه....صدا
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 ..کردم و چشمام و بستم..بچه تو شکمم لگد زد..چشمام و باز کردم....دستم و گذاشتم روش یپوف

 

 یکوچولو رو اعصاب بابات رژه رفتم..ول هی..فقط ستین یزی..چینکن مامان یطونیکه رو لبام بود زمزمه کردم: ش یکردم و با لبخند کمرنگ نازش

 ....!حقش بود نه؟

 

 ....!دنده ست؟ هیقُد و  نقدیبلندتر گفتم: آخه بابات چرا ا یو کم رونیو دادم ب نفسم

 

 ..ستادمی....از رو تخت بلند شدم و کنار پنجره ادمیمنقبض شد..خند شکمم

 

 

 ..!بودند یعیگاه طب یگاه و ب یدرد ها نیدکتر ا یبود و طبق گفته  میارکرد..ماه آخر بارد یکم درد م هی کمرم

 

آرشام با  نیباز شد و ماش نگیدر پارک نکهیهمونجا موندم..تا ا قهی..چند دقنمیو بب نشیماش دی..تا شاابونیاون فاصله نگام و دوختم به خ از

ِ  ی!....هنوزم عصبانرونیسرعت اومد ب  .. 

 

 ....ا نگاهم بدرقه ش کردم!..پرده رو انداختمشد ب یهر کجا که م تا

 

کله  یلیکردم گفتم: بابات خ یزدم تو همون حالت که داشتم تخت و مرتب م یشدم با دخترم حرف م یهر روز صبح که تنها م مثل

بابا  یعاشق چشما گمیمن م یچشمات به من بره ول گهیبه حرفش گوش نکن..اون م یرو تخت: ول دمیشقه....لبخند زدم و ملحفه رو کش

 ....!آرشامتم

 

 ....!بره ادمیاز  یجور هیدرد  نیکردم فکرم و مشغول کنم تا ا ی..سعیتو هم و نشستم رو صندل دمیشده بود..اخمام و ناخداگاه کش شتریب دردم

 

 

 ..که انجام داد بهم گفت یسونوگراف شیدکترم تو ازما نویمون دختر بود..ا بچه

 

 ..!..لوازم و لباسا و عروسکاشم همه دخترونه بود میانتخاب کرده بودمات  یاتاقش و صورت رنگ
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هم  تایباشه..ب یاز فرهاد هم خواسته بود تو مهمون ری..اممیدعوت بود نایا یپر ی....خونه شبید یخودم و فرهاد تو مهمون یتو فکر..به حرفا رفتم

 ..!کردم رشیو غافلگ دمید تایاه فرهاد و رو بهفته همراهه مادرش اومده بود تهران..اونجا چندبار نگ هیواسه 

 

نداره همه  یچاره ا دید ینذاشتم..وقت یدر بره ول رشیکم من و من کرد و خواست از ز هی..اولش  دمیو از خودش پرس اوردمیطاقت ن نکهیا تا

 ..!عالقه مند شده تای به ب ِیمدت نکهیو گفت..ا زیچ

 

 ..جبران کنم یجور هیهاش و  یداشتم تموم خوب دونه که چقدر خوشحال شدم..دوست یم خدا

 

 

 .. ستین لیم یکردم نسبت به فرهاد ب یاحساس م نکهیبود..و ا یاز همه نظر دختر خوب تایب

 

نه مصر ِ بره جلو و مرد و مردو مشینداره..فرهاد اگه انقدر رو تصم ینه به ما ربط گهیحرف بزنم م تایبذار با ب گمیبه آرشام م یهر چ شبید از

 ....!؟یچرا تو واسطه ش گهیخواد، د یرو م تایبگه که ب

 

جز حرف خودش  یحرف چیبود که ه یدنده ا هیآرشام هم هنوز همون آرشام مغرور و  ی..ولرمیش بگ دهیتونستم ناد یفرهاد برادرم بود..نم یول

 .......کنم..هرطور که شده یم شیو قبول نداشت!..اما باالخره راض

 

 

 ..به خودم اومدم دمیکه شن زنگ در و یصدا

 

 ..دیبود با لبخند اومد تو و صورتم و بوس یب یب

 

 ..!مادر چرا تنت سرد ِ ؟ یوا یا--

 

 ..!کنه یدرد م یلی..کمرمم خیب یدونم ب ینم -

 

 ..رو مبل..چادرش و برداشت و نشست کنارم نمیکرد بش کمکم
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 ..!کنه؟ ی..دلتم درد میافتاده..رنگ به رو ندارو تو دستش گرفت و مهربون گفت: دخترم حتما فشارت  دستم

 

 ......دلم ریو تکون دادم: آره ..ز سرم

 

 ..یمراقب باش شتریب دیماه با نیشد: خدا مرگم بده دختر..ا نگران

 

 .......یب ی....بیب یب ی....آخ..ایب یدور از جونت ب-

 

فاطمه  ایبنده خدا که هول شده بود با ترس گفت:  یب ی..بدستم و به شکمم گرفتم و خم شدم دیچیدلم پ ریز هویکه  یدرد با

 ..زهرا..دالرام..دالرام..آروم باش دخترم

 

 ..!درد دارم یلی..فکر کنم وقتش ِ ..خیب یتونم ب یم گرفته بود: نم هیدرد گر از

 

 ....دیلرز یمتر و فرز از جاش بلند شد و رفت سمت تلفن..نگران بود و دستاش  یبود ول دیاز سنش بع نکهیا با

 

 ..دادم هیو بستم و سرم و به مبل تک چشمام

 

 

....باشه..باشه مارستانیب مشیبرسون دی....نه مادر نگران نشو انگار وقتش ِ باستیخونه زنت حالش خوش ن ایزود ب یالو....پسرم هر جا که هست--

 ....پشت و پناهت....خدا یاریمادر تو جاده بال مال سر خودت ب ی....فقط مواظب باش هول نکن

 

 ..!مارستانیب میریرسه م یبپوش..االن شوهرت م ارمیرو گذاشت رو تلفن و رفت سمت اتاق: لباسات و م یگوش یب یپلکام و باز کردم..ب یال

 

 یگرفت و ول م یبار م هی قهیو پشت لبم عرق سرد نشسته بود..درد هر چند دق میشونیحرف زدن نداشتم..ضربان قلبم رفته بود باال و رو پ ینا

 ....!و ناله م بلند نشه غیج یتا صدا دمیگز یو لبمو م دمیکش یگرفت چقدر درد م یم یدونه که وقت یکرد..و خدا م
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 .. بودم دهیلباسام و پوش یب یکمک ب به

 

 ی..بیب ی: بدیچیخونه پ دادش تو یتو قفل و بعد هم در با شتاب باز شد و هنوز خودش تو درگاه ظاهر نشده بود که صدا دیچرخش کل یصدا

 ....!دالرام کجاست؟ یب

 

 ....شده، بجنب کیکه..خداروشکر حالش خوبه فقط درداش نزد افتادهین یسمتش و گفت: پسرم آروم باش اتفاق دیدو یب یب

 

نشست..دستم و تو دستش  نیدو زانو رو زم یسمتم و با نگران دیمن که ولو شده بودم رو مبل دو دنیبا د یب یب یبدون توجه به حرفا آرشام

 ....گرفت وسرماش و حس کرد

 

 ....اعتنا بود یب «ستینکن واسه ت خوب ن» گفتم: یمن که م یبغلم کرد و به مخالفتا تند

 

 یب یو ب دمیچیپ یکردم..مثل مار به خودم م یناله م هیو با گر رمیخودم و بگ ینتونستم جلو گهیکه دردم شروع شد د نباری..امیبود نیماش تو

 ..زد یکرد تو صورتم....با پر ِ چادرش آروم صورتم و باد م یخوند و لرزون فوت م یگوشم دعا م ریز

 

تونست  یاونام نم یشست و گرما یزده م رو م خیتنم سرد بود!....چشمام بسته بود و قطرات داغ اشک صورت  یبودم ول شیآت یتو کوره  از

 ....ببره نیتنم و از ب یسرما

 

 

 یکار هیپسرم تو رو خدا  ستیتر..حالش خوب ن نییپا ادیب نمیترسم فشارش از ا یلرزه..تنش سرد ِ م یض گفت: بچه م داره مبا بغ یب یب

 ....!کن

 

 میریم می..زنگ زدم به دکترش گفتم دارمیرس ینمونده االن م یزی..چیب ی: هولم نکن بدیلرز یاونم م یبود..صدا ادیآرشام ز سرعت

 .....مارستانیب

 

زنم مگه  یهمه بوق م نیبکش کنار..ا کهیآرشام و گرفته بود داد زد: مرت یکرد و جلو یکه آروم حرکت م ییجلو نیز پنجره رو به ماشا و

 ..!گمی..بکش کنار بت م؟یکر

 

 ......آرشام تا راه واسه ش باز شد پاش و گذاشت رو گاز یگفت ول یچ اروی دمینفهم
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 ......مانیو منو بردن بخش زا مارستانیب میدیور رسچط دمیبد بود که نفهم یبه قدر حالم

 

******************************** 

 

 

 « آرشام »

 

 

 ..نبود که به خودم مسلط باشم یجور تیزدم....تو حال خودم نبودم..موقع یو طول و عرض راهرو رو قدم م دمیکش یتو موهام دست م کالفه

 

 ..!جواب منو بده؟ ستیخراب شده ن نیتو ا یکیسرش داد زدم:  اریاخت یب رونیاز پرستارا که از اتاق اومد ب یکی

 

 ....د؟یکه گفتم و انجام داد ییرو سرت؟..کارا یو گذاشت مارستانیاخم گفت: چه خبرته آقا ب با

 

 ..!..زنم حالش چطوره؟دهینم یجواب درست وحساب هی تونیکیاتاق اشاره کردم: دادم دکترتون برد تو.... به

 

 ........محترم؟!..مگـ یاقا یزن یو گفت: چه خبره؟..چرا داد م رونیکرد....همون موقع خانم دکتر از اتاق اومد ب سکوت

 

 ....حرف اضافه رو ندارم خانم فقط بگو زن من حالش چطوره؟ دنیشن ی: حوصله دمیتوپ

 

 

نداشته  یرو بگه که به خاطرش رو اعصابم کنترل ینبود تا همو یبلند و جد یمن انقدر یصدا یتو هم..ول دیبرخورد و اخماش و کش بهش

 ..باشم

 

راهه  نی..جز عمل سزارستین ینرمال تیبچه تو وضع یتا من جوابتون و بدم..خانمتون حالش خوبه ول نییپا دیاریگفت: شما صداتون و ب آروم

 ..میندار یا گهید
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 ..شوک بودم تو

 

 ...........دالرام که؟یزنم چ!..ست؟یکه بچه حالش خوب ن یچ یعنی!..؟یچ یعنی -

 

 یکرده بودم ول ینیب شیپ یعیو طب مانشی..من زاافتهیبه خطر ب شونمیممکنه جون ا دیگفتم که حال خانمتون خوبه گر چه اگه عجله نکن --

بهش گفتم....حاال هم  نویمجددا سونو انجام شد ا یوقت شیماه اخر باردار 2 میکن نشونیسزار میقبال هم به خودش گفته بودم ممکنه وادار بش

 ........میندار یگه ایراه د

 

 ............وگرنهدیخوام فقط جون زنم و نجات بد یازتون نم یچی....هدیالزمه انجام بد دیدون یخب..هر کار که م یلیخ -

 

به حراست خبر بدم که  دین!..مجبورم نکستیحرفا ن نیو ا دیتهد یجا نجای..امیکن یمون عمل م فهیمحترم ما به وظ یگفت: آقا یعصب

 ..........شـ

 

 

 یهر چ یو محکم گفتم: شما پا یصورتش تکون دادم و جد ی..انگشتم و جلوستادیقدم رفت عقب و کنار پرستار ا هیقدم رفتم جلو که اونم  هی

 یرو سر تک تکتون خراب مو با تموم دم و دستگاه و پرسنلش  مارستانیب نیتار مو از سر زنم کم بشه ا هیبذار..فقط  یخوا یکه م

 ....!زنه؟ یچرت و پرتا حرف م نیو ا فهیاز وظ یک نمیخوام بب ی: اون موقع مدمکنم.....پوزخند ز

 

برو  االیکرد که بلندتر گفتم: ِد  یبود منو نگاه م سادهیاتاق اشاره کردم و بلند گفتم: حاال برو تو و کارت و انجام بده....مات و مبهوت وا به

 ..........تو

 

 ....رفت تو اتاق عیبگه سر یزیچ نکهیخودش و جمع و جور کرد و بدون ا ی..با تک سرفه ا دمیو تو نگاهه جفتشون د ترس

 

 

 فهیخدا هم دارن وظ یبنده ها نی....ایاومد کنارم و گفت: پسرم آرامشت و حفظ کن به فکر قلبتم باش مادر تازه چند ماهه عمل کرد یب یب

 ....!؟یکارشون دارچ دنیشون و انجام م

 

حال و روزمو؟....مکث کردم: امروز ازم دلخور بود..منم  ینیب یمگه نم ؟یب یب یگیم یدار یگفتم: چ یدادم .. گرفته و عصب هیراهرو تک وارید به

 .........به خاطر من دیتو همون حالت ولش کردم رفتم شرکت....نگرانشم..شا
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که سن  ییزن و شوهرا هست..ماها یهمه  نیجر و بحثا ب نی: فکرت و مشغول نکن پسرم..او گفت ینشست رو صندل یب یکردم..ب سکوت

شناسمش  یدوستت داره م یلی..دالرام خدینازشون و خر دیکم ناز دارن..با هیهم  یامروز ی..جوونا ِینمک زندگ میگیازمون گذشته م یوسال

 .........ستیتو دلش ن یزیدونم چ یم

 

 ..برام مهم بود شینگفتم..فقط سالمت یزیدادم و چ رونیب یقیو با آه عم نفسم

 

 

 ....ادیب ایبه دن یعیکه طب ستین یگفتن بچه تو حالت یپرونده دالرام و بردن اتاق عمل..م لیو تشک تنامهیاز پر کردن فرم رضا بعد

 

 ..کس خبر ندادم چیشدم..به ه یم یشترعصبیب الیاز فشار فکر و خ قهیدق هر

 

 ..!راهرو و سکوته سردش بکنم نیدل از ا ستمینشنوم حاضر ن یاتاق لعنت نیر خوش از اخب هی یوقت تا

 

 ..رونیپرستار لبخند به لب اومد ب نکهیا تا

 

 ....!نازو خوشگلتون ی..هم حال خانمتون خوبه هم دختر کوچولوگمیم کیتبر --

 

 .......نباشن..نتونستم میشحاللبخندم و پنهون کنم..نتونستم چشمام و ببندم و اونا شاهد خو نتونستم

 

 .....بهش دادم یتا تراول صد 5 یو به عنوان مژده گون بمیو بردم تو ج دستم

 

 .....یتهران یاقا میلبخند گفت: ما هنوز بچه رو نشونتون نداد با

 

 ..!نمشون؟یتونم بب یم ی ..ک ِیکاف دیو داد شونیکه خبر سالمت نیهم --

 

 .......مادرش شیتو اتاق پ ارهیبخش..کوچولوتونم همون موقع پرستار م شنیمنتقل م ادیب خانمتون بهوش دیعجله نکن --
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 ..!نمش؟یتونم بب یاالن نم -

 

 ..!........با اجازهدیرو هم تحمل کن قهیچند دق نیا دیشما که تا االن صبر کرد --

 

 ....و شکر تیمرتبه بزرگهزار ایدستش و بلند کرد و گفت: خدا یبا خوشحال یب یکنارم رد شد....ب از

 

دوستت داشته که خونه ت و  یلی دل پدر و مادر ِ ..خدا خ ِدیپدر و مادر ِ .. نور ام یرو به من گفت: پسرم چشمت روشن..دختر برکت خونه  و

 .......پر نعمت کرده مادر....چشم و دلت روشن

 

 .......باش نجایشما هم امیب رمیبگ ینیریش رمیزدم و گفتم: من م لبخند

 

 .....قدر پول صدقه بده هی یریم یباشه مادر برو خدا به همرات..فقط پسرم دار--

 

 ..سمت راهرو دمیو تکون دادم و دو سرم

 

 

و  مارایب نیاز پرستارا تا تو بخش ب یکیرو دادم دست  هیهم به خود خانم دکتر و بق یکیو  رشیدادم پذ یکیگرفتم و  ینیریتا جعبه ش 3

 ....!کنههمراهاشون پخش 

 

 ..تو بخش ارنیخواستن دالرام و ب یتازه م دمیرس یوقت

 

 .... کرد یداد..از درد ناله م یشده بود و دندوناش و رو هم فشار م شهیتر از هم ی..رنگش مهتابدیلرز یتخت م رو

 

 ....!حالش خوبه؟ نیگیم ینجوریزدم: ا از پرستارا که تو اتاق بود داد یکیاون حال و روز نتونستم خودم و کنترل کنم و سر  یتو دنشید با

 

آروم  گهید ی قهیتا چند دق ستین ی..لرز و درد از عوارض بعد از عمل ِ ..مشکلدیداد و قال راه ننداز گهید نجایکنم ا یآقا ازتون خواهش م--

 ..!میما به کارمون برس دیبذار رونیب دیکنم بر ی..خواهش مشنیم
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 ....اریب گهید یپتو هیو گفتم: برو  دمیکه تو دستاش بود و کش یا ملحفه

 

 .......یمونده بود سر جاش..گفت: ول مات

 

 ......کمه نیبنداز روش ا اریب گهیپتو د هیخانم، برو  میو اما و اگر ندار یول--

 

 ....اریب گهید یپتو هیبرو  یرو به همکارش گفت: خانم شکور ینگام کرد و عصب دیترد با

 

 

 یبار رو صورت نوزاد نیاول یاز پرستارا اومد تو اتاق....و نگام برا یکیکه دورش حفاظ داشت توسط  کیخدار ِ کوچتخت چر هیموقع  همون

 ..زد یم یبه قرمز ینور اتاق کم ریز دشیافتاد که چشماش و بسته بود و صورت کوچولو و سف

 

 ..و برم سمتشجرات نداشتم قدم از قدم بردارم  یبهم دست داد....ول یحس خاص هی دنشید با

 

 ..اومد تو اتاق و حواسم از رو بچه پرت شد گهید یپتو هیبا  پرستار

 

اون همه پرستار  یروش..لرز تنش کمتر شده بود..خم شدم و جلو دمیبندازه رو دالرام از دستش گرفتم و خودم آروم کش نکهیاز ا قبل

 ....!دالرام..تو اروم باش نجامیگفتم: هم رگوششی.ز..سرد بود....لباش تکون خورد و اسمم و صدا زد.دمیو بوس شیشونیپ

 

 ..نگفت..چشماش بسته بود یچیه

 

 .......چند لحظه رونیب دییبفرما یتهران یآقا _پرستار

 

 ....بهش انداختم و سرم و تکون دادم ینگاه مین

 

 ..همه رو خبر کرده بود یب ی..برونیاتاق رفتم ب از
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 ..!؟یل کردگفتم: تو چرا شرکت و و ریبه ام رو

 

 ..!بهم زنگ زد خودم و رسوندم یتا پر _ریام

 

 ....تو میاومد جلو وگفت: حالش چطوره؟..پرستارا نذاشتن همه مون بر یپر

 

 ..!رونیکه گفتن برو ب نمیخواستم برم بچه رو بب یخوبه..تازه م -

 

کنن .. درضمن اونام دارن کارشون و انجام  یم رونتیب معلومه بتو اتاق اونم تو بخش زنان خ یرفت کلتیقد و ه نی: برادر ِ من با ادیخند ریام

 ..ـیا دی! شادنیم

 

 ..!دمیامروز شن یکاف ینزن که به اندازه  نای ا ِیشناس فهیدَم از وظ گهید یکیزدم: تو  پوزخند

 

 ....!تو بمونه ذارنینفرو م هی..ششیپ رمیمن م_ یب یب

 

 ......نفر بودم هیچطور؟!..منم که  -

 

 ..ستیکه، درست ن شهینم ی: مادر تو مرددیخند

 

 .....شوهرشم یول -

 

 ......یب یب ششیگفت: شما برو پ یب ی....رو به بایبازوم و گرفت: آرشام کوتاه ب ریام

 

******************************** 
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 « دالرام »

 

 

 .....کرد..از همه بدتر کمرم بود یهام درد م هیبخ یجا

 

کوچولو و  یم و گرفت و با اون لبا نهیکمک کرد و با کمک اون بچه نرم سر ِ س یب یگرفت.. ب یم و نم نهیکرد بچه س یهر کار م پرستار

 ....خورد یم ریزد و ش یم کیسرخش آروم م

 

 ....یچه حس خوب ایخدا

 

بدوزم که مادرش من بودم..تو  یدکه باعث شد دردم و فراموش کنم و نگاهم و به صورت نوزا یحس خاص....حس هیحس فوق العاده ست.. هی

..برام جانیجور حس ه هی..یقیشد....احساس مادر شدن..مادر شدن ِ حق یکه راه انداخته بود قند تو دلم آب م یاغوشم بود و با ملچ و ملوچ

 ..!داشت یتازگ

 

 

خم شد و اول  رهینگاهش و از تو چشمام بگ نکهیدر مکث کرد....لبخند زد..اومد طرفم و بدون ا یمن تو اون حالت جلو دنیاومد تو..با د آرشام

 ....دیبچه رو بوس یمن و بعد هم گونه  یگونه 

 

 ....!راه انداخته ییلحن بامزه گفت: چه سر وصدا هیبا  و

 

 ....هام درد گرفت و اخمام جمع شد هیبخ ی..جادمیخند

 

 ....داخل انیخوان ب یو گفت: همراهاتون م ستادیبگه که پرستار تو درگاه ا یزیخواست چ آرشام

 

 اون همراها مَردَم  ِیتند برگشت سمتش و گفت: الزم نکرده!.......پرستار تو درگاه خشکش زد که آرشام به من اشاره کرد و گفت:قاط آرشام

 .......هست

 

 ..رونیبه منظور ارشام برده بود سرش و تکون داد .. پشت چشم نازک کرد و رفت ب یکه پ پرستار
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با ترس و لرز  ادی..پرستارا تا اسمت میدیبنده خداها توپ نیبه ا یلبخند رو به آرشام که هنوز اخماش تو هم بود گفت: پسرم امروز کلبا  یب یب

 ..!دنیورودت و م یاجازه 

 

 

 .....سوخت یگرفت و م یزخمم درد م یگرفتم چون جا یخودم و م یجلو یم گرفته بود ول خنده

 

 ........دنیبه ادم نم یکدومشون جواب درست وحساب هی..یب یب ذارنیسه ادم نمکالفه گفت: اعصاب وا آرشام

 

 ..دستاش و اورد جلو یب یکه آرشام نذاشت و زودتر از ب ردشیخواست از بغلم بگ یب یخورد..ب ینم ریش گهیخوابش برده بود و د بچه

 

 نیا یکه ثمره  یبود و بچه ا میکه مرد زندگ یشده بودم..محو کسمرتب کرد....محوش  یب یلبخند نوزاد و گذاشتم تو بغلش و لباسم و ب با

 ..!ومدیکه آسون به دست ن ی پر از عشق بود..عشق ِیزندگ

 

داده  یو باارزش تو اغوش خودش جا یء شکستن یش کیکه مثل  ینوزاد یبسته  یآرشام به صورتش بود..به صورت معصوم و چشما نگاهه

 .. بود

 

 ....رمی..انقدر آروم که نتونستم چشم ازش بگدیو بوس فشیشت..خم شد و صورت نرم و لطآروم و قرار ندا نگاهش

 

 ..نگاه رو حس کرد و برگشت نیا ینیفقط نگاهمون رو آرشام و حرکاتش بود که ظاهرا سنگ یب یو ب من

 

 .....!اد؟ی!..بهم نمه؟یشد و گفت: چ یما جد دنید با

 

 ..!میکرد ینگات م میداشت نمی..واسه همادیهم بهت م یلیاتفاقا خ من گفتم: ینگفت ول یزیو چ دیخند یب یب

 

 ..زد و همون موقع در باز شد لبخند

 

 ......جون اومدن تو یلیهمراه مهناز خانم و ل ریو ام یپر
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*************************************** 

 

بلند  نیسنگ یزایاستراحت کنم و چ دیکرده بود با زیه دکتر تجومدت ک نیبشه..تو ا میها ترم هیبخ یتا کامل جا دیهفته طول کش 6تا  4

 ..هم تنهام نذاشتن قهیدق کی یو پر یب یاستفاده کنم ب عاتیاز ما شترینکنم و ب

 

 بچه یو تو نگهدار اوردیجفتمون نم یرو به رو یخستگ نیا یخسته بود ول نکهیبودن و عصر به بعد هم ارشام کنارم بود..با ا شمیعصر پ تا

 ..کرد یکمکم م

 

 ..تو اتاق خودمون میو اورده بود شیال یال ین ین یول میواسه بچه اتاق مجاور و اماده کرده بود نکهیذاشت بلند شم ..با ا یشب نم نصف

 

 ....!میکنو اونجا اسم نوزاد رو عنوان  میبد بیترت یخانوادگ یمهمون هیقرار شد  نکهی..تا امینزده بود یحرف یکدوم سر اسمش به کس چیه

 

جالب و  یدامن طرحا یها هیدار بلند همرنگش تنم کرده بودم که تو حاش نیدامن چ هیبا  یریبلند ش نیبلوز آست هیهمه بودن.. یمهمون شب

 هم سرم ینقره ا یبا رگه ها یریش ریشال حر هیکار شده بود.. یشده بود و وسط بلوزمم به حالت کج از همون گلدوز یگلدوز یرنگ ینقره ا

 ....کج بستم ونیموهام رد کردم و به حالت پاپ ریکردم و گره ش رو از ز

 

 

 ..رفتن یداشتن قربون صدقه ش م ریبود و با ام یتو بغل پر دخترم

 

کنجکاو بود در موردش  تایفرهاد بود که ب یاز عمل ها یکیزدن..ظاهرا بحث سر  ینشسته بودن و داشتن با هم حرف م یکنار تایو ب فرهاد

 ....هبدون

 

ِ  هم که باشه نوبت یبود که آرشام رو به همه گفت: خب نوبت یشاد و خونوادگ جمعمون  .... 

 

 ....!خانم خوشگله ست؟ نیو گفتن: انتخاب اسم ا دنیجمله ش و بر تایو فرهاد و ب ریو ام یپر

 

امتحان  یکردما اگه سر سواال یکوچولو کنجکاو نی..انقدر که سر اسم ادیبابا دقمون داد دیرو به من گفت: بگ یسرش و تکون داد..پر آرشام

 ..!شدم یبودم اون سال و رد نم قیدق رستانمیدب یاضیر
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 ..میدیخند

 

کرد، منم ازش استقبال کردم....دخترمون دو حرف اول اسم  شنهادیاسم و پ نیکه دالرام خودش ا ییصداش وصاف کرد و گفت: از اونجا آرشام

 ..........رش و داره..پسباباش و دو حرف اخر اسم ماد

 

 ....!رو به هردومون گفت: آرام؟ ریام

 

 هی یب یخوشگلم، آروم ِ دل ِ ب ینوه  یگفت: واسه سالمت یب یتک تکشون نشست و ب ی....لبخند رو لبامیو آرشام با لبخند سر تکون داد من

 ........یصلوات ِ محمد

 

 ....... مُحَمَّد وَ آلِ محمد یصَلِّّ عَل اَللّهمَ

 

 

پر برکت پدر و مادرش سالمت و خوشبخت باشه....اسمشم مثل خودش قشنگه..به رخ ناز و  ی هیسا ریدر پناهه خدا و ز شهیهم شااهللیا _یب یب

 ....بچه م..ماشااهلل ادیآرومش م

 

 

 مشیاز جنس احساس تقد یلبخند ..پر از عشق ....و من نگاهم و همراه بادیکرد..به روم لبخند پاش یو چرخوندم..آرشام داشت نگام م سرم

 ..خدا رو شکر کردم یهمه خوشبخت نیکردم!..تو دلم بابت ا

 

 

 ..که چه کوچولو وخوشگل بودن یجفت النگو..وا هی ریو ام یدادن..پر یشب همه به آرام چشم روشن اون

 

 ..یتمام بهار آزاد یدونه سکه  هیهر کدوم  تای( و مهناز جون و بکادیپالک )و ان  یب یب

 

 ..سرخ خوشگل و کوچولو داشت نینگ هیبود که رو هر کدومش  دهیجفت گوشواره خر هی فرهاد
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 ..هم بزرگتر بود قرمز یش که کم گهید یکیبود و  یآب شیکیگذاشت تو دستم.. یمخمل یآرشام..دو تا جعبه  یاما کادو و

 

بزرگتر و  یباز پالک بود ول نمیگردنبند که ا هیقرمز رنگ  یبه جع یبه اسم خود آرام بود....و تو فیظر ریپالک زنج هی یآب یجعبه  یتو

 ..کار شده بود یحال درخشان نیو در ع زیر ینایخوشگلتر که دور تا دورش نگ

 

 ........!!؟؟« دالشام » بود....  بیاسم ِ روش تعجب کردم.. برام عج دنید با

 

راحته..)دال( که اول اسم  یلیجوابش خ ینگاه ها رو داشتم..ول نیگفت: توقع او که خوندم همه با تعجب به ارشام نگاه کردن که آروم  اسم

 ....دالرام ِ و )شام( اخر اسم آرشام

 

 نیبه ا تیخالق یعنیاز اسم ِ رو پالکت.. نمیشوهرت تو مخفف کردن اسما استاد ِ ها..اون از اسم بچه تون ا یو رو به من گفت: دل دیخند یپر

 ......گنایم

 

 

 ..دنیدنبند من اشاره کرد و همه خندبه گر و

 

بکنه..به  نکارویهر دو تا اسم و روش حک کرد حک هم بشه ناخواناست..منم گفتم ا شهیگفت نم ینگام کرد و با لبخند گفت: طالساز ِ م آرشام

 ..نظر خودم که جالب اومد

 

رفتم تو بغلش و انقدر  یم..اگه دور و برمون شلوغ نبود موقت قصد ِ کمرنگ شدن نداشت، نگاش کردم و سرم و تکون داد چیکه ه یلبخند با

 ....که هم خودم خسته شم هم اون دمشیبوس یم

 

تو دلم نشسته بود که دوست  یذوق دنشیجالب بود..از د یلیدوسش داشتم....دالشام....خ یبود ول بیحال که برام عج نیکارش در ع نیا

 .... رمیلحظه نگاهم و از روش بگ هینداشتم 

 

 

 ..کرد..مجبور شدم برم تو اتاق یم هیشام آرام گر موقع

 

 ..رو گذاشت رو تخت ینیپر از غذا اومد تو....س ینیس هیخورد که آرشام با  یو م رشیداشت ش ارام
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 .....تا قاشق و چنگال لبخند زدم2تا بشقاب و 2 دنید با

 

 ..کوچولو که هنوز غذاخور نشده نیگفتم: چرا دوتاست؟!..ا یشوخ به

 

 ..کنارم نشست

 

 ..!ست؟یکوچولو که غذاخور هست..ن نیا یبابا --

 

 

 ..دمیخند

 

 ..!؟یمهمونا زشته..تنهاشون گذاشت یجلو یول -

 

 ......نجای..تعارفشون کردم و خودمم اومدم استنیکه ن بهیگفت: غر یجد

 

 .......یخورد یارشون شامت و هم مبشقاب ساالد گذاشتم دهنم و گفتم: خب همونجا کن یشده تو زیر یبرگ از کاهوها هی

 

 ....!رفت ینم نییبه بشقاب غذاش بود که گفت: پا نگاهش

 

 ..!؟یتعجب گفتم: چ با

 

 ........قاشق پلو گذاشت دهنش و گفت :غذا هی

 

 

 ....ستادمیگذاشتمش تو تختش و برگشتم کنار آرشام ا اطیم و ول کرد..خوابش برده بود..با احت نهی..آرام سدمیخند
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 ........هیبق شیپ میبر دیآرام که خواب -

 

 ..و گرفت و نشوندم رو تخت دستم

 

 ......میریشامت و بخور بعد م نیبش ریبگ --

 

 ........اخه زشته -

 

 ی..بهشون بد نمیشنو یقاشق و چنگاالشون و که م ی..صدارونیب یاتاق بر نیکه شام نخورده از در ا نهیکرد و قاشق و داد دستم: زشت ا اخم

 .....گذره تو غذات و بخور

 

 ..!؟یدونست یاستدالل و منطقتم م نیمن عاشق ا یعنیرو برنجم و گفتم:  ختمیکم خورش فسنجون ر هیلبخند  با

 

 ........دمیو تکون داد و با همون لحن گفت: االن فهم سرش

 

 

 ....رونیب میو از اتاق رفت میهم شاممون و خورد کنار

 

و  دنیخند یاونا م یکردم ول یازشون معذرت خواه یشرمندگ یهم جمع کرده بودن..با کل زوی..مچیخورده بودن ه خداها شامشون و که بنده

 .....!دمیرو پا بند نبودم بس که خند گهیکه از بس سر به سرم گذاشت د یکردن..مخصوصا پر یتعارف م

 

 ........نبود که انجام بدم یکار گهیشب بعد رفتنشون د آخر

 

 ..خورد خوابش برد ریکم ش هیکه  نیکاراش و انجام دادم و هم یشد.. همه  داریتبه بدومر ارام

 

 .......برم درست مثل اسمش آروم و ناز بود قربونش

 ..!عوض کرده بود یکمرنگ و شلوار راحت ینازک آب شرتیت هیلباساش و با  آرشام
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 ..به خودم دادم و نشستم لب تخت یکش و قوس یخستگ یروکه از جانب آرام راحت شد دستام و از هم باز کردم و از  المیخ

 

 ..!بود و نگاش به سقف بود دهیدراز کش آرشام

 

 .....آرشام-

 

 ..کرد..به روش لبخند زدم نگام

 

 ..!؟یچرا تو فکر --

 

 ..!م؟یکم با هم حرف بزن هیامشب  ی:حوصله داردیبه پهلو خواب قینفس عم هی با

 

 ....!و رو تخت نشستم: آره چرا که نهو تکون دادم و چهار زان سرم

 

نامه به دستم  هی یو پر ریام یبهت گفته بودم شب عروس ادتهیکه لباش و با نوک زبونش تر کرد و گفت:  میهم نگاه کرد یکم تو چشما هی

 ..!که از طرف ارسالن بود؟ دیرس

 

 

 .......و تکون دادم سرم

 

 ..!فرستاده بود دایاون نامه رو ش --

 

 ..!؟یروهام از تعجب خود به خود رفت باال: چاب جفت

 

 ..و ارسالن با هم قصدشون انتقام بود دایگفت: ش یو تکون داد و با اخم کمرنگ سرش
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 ..!؟یدون یرو از کجا م نایتو ا -

 

کردن..اونم به  ریرو دستگ دایش..اونجا معلوم شد یآگاه امیسر ب هیو ازم خواست  میروز سروان زنگ زد رو گوش هیکه  یهنوز آرام و باردار بود--

 .....!جرمش اعتراف کرده بود

 

 .....!؟یهمه مدت پنهونش کرد نیپس..چرا ا-

 

 یجهت ذهنت و مشغول م یو ب خودیب دیبا یواسه چ مینداشت یشد کار یکه به گذشته مربوط م یو کال هر چ دایبا ارسالن و ش گهیما د --

 ..!تموم شده زیهمه چ گهیکردم؟..االن د

 

 ..!چکار کردن؟ دایبا ش-

 

 ....دونم ی: نمدیو تکون داد و به پشت دراز کش سرش

 

 

 ..!؟ی!..ازش خبر ندار؟ی: دلربا چدمیمقدمه و بدون فکر پرس یب

 

 ..داشتم بگه نه..دلربا به من چه؟ دوست

 

 ....گفت: خبر دارم یول

 

..ظاهرا کایبرگشته امر دمیبودم از گوشه و کنار شن انیوقع که دنبال شابپرسم از کجا؟..گفت: اون م نکهیو بستم و باز کردم..بدون ا چشمام

 ......ازدواج کرده ییکایامر هیهمونجا هم با 

 

 ............به خاطر عالقه ش به آرشام دیداشتم..شا نهیک دایاز ش شتریاز دلربا ب یدونم چرا ول ی..آرشام متوجه نشد..نمدمینفس راحت کش هی

 

 ......سر وقت تو هم سایروز پل هیممکنه که..  یعنی: من کنان گفتم من
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بدون  یقانون چیخواد باشه ه یکه م ایدن یچه هر کجا نجای!..چه ا؟یترس یم یگفت: ازچ یبخش نانیکرد..ادامه ندادم..و با لحن اطم نگام

 شهیم دهیکش سیپل یه در اونصورت پاداشته باشه ک تیشکا یکس نکهیکنه!..مگر ا ینم ریرو به عنوان مجرم دستگ یکس لیمدرک و دل

 ....بردم نیکه بود و از ب یآتو دارم نه مدرک..هر چ یوسط..منم نه دست کس

 

 

دکترا گفتن راهه  یبودم..وقت ضیمر یتو گوشم: وقت دیچیکردم که صداش آروم و گرفته پ یم یدامنم باز ی هی..با حاشنییو انداختم پا سرم

با نگاهت و  یکنارم نبود یتو رو نداشتم..وقت یدرصد ِ ..وقت 50 ریکه شانس زنده موندنت ز یدیکش گاریسگفتن از بس  ی..وقتستین یدیام

 نکهی!...ادمیفهم یم دیبه اونچه که با دنیکشم زمان داشتم واسه فکرکردن..واسه رس یکه هستم و هنوز دارم نفس م یبفهمونصدات بهم 

 یمردم نتونه واسه گناهان نی..اگه دادگاه و قانون ِ اشهیکمش صادر نشه به دست خدا حتما مروز به دست قانون ح هیمثل من اگه  یگناهکار

 .....!و بکنه......مکث کرد: نگام کن نکاریهست که ا گهیقانون د هیحتما  رهکه انجام دادم حکم بب

 

 ....کمرنگ یلیاز اشک زل زدم تو چشماش....لبخند زد..خ یو بلند کردم و از پشت پرده ا سرم

 

باهام کرد که بفهمم هر  یبهم نرسه درعوض خدا کار سایبردم که دست پل نیدارمکافاته..اگه اون مدارک و از ب ایدن دمیاونجا بود که فهم --

 طانیکه روح ش یبا کس یگناه!..همکار یشکستن دل اون همه ادم ب ی جهی..نتدمید یکارام و م ی جهیداره..منم داشتم نت یا جهینت هی یعمل

بشم که کارشون قاچاق  یازم خواستن وارد گروه یبود انیشا یالیتو و ینبودن..وقت یدرست یکدوم ادما چیه انی..چه ارسالن و چه شاتو داش

روت حساب نکرده  سمیگفتم از اول به عنوان رئ یچشم و من م یبگ دیبا ستمیگفت رئ یتموم کرده بودم....اون م انیبدن بود..با شا یاعضا

 ....بود که ادا شد و بس نید هی..فقط یبردار وراال دبودم که ح

 

کنه و  یگناه چکار م یب یدونستم ارسالن ِ پست فطرت داره با جسم و روح ادما یسر در اوردم که تا اون موقع نم اشونیاز کثافتکار یوقت

 انیشا ِفیکث یگوشه از کارا هیم چه خبره..من فقط که اطراف نمیکنه اونور اب تازه تونستم بفهمم و بب یبدنشون رو صادر م یاعضا کهیت کهیت

من  یو بدون اجازه  یکار دست خودت ند نکهیاونجا واسه تو امن نبود..تو هم قصدت انتقام بود ..فقط واسه ا گهیده بودم نه همه ش و....دیو د

..با ارسالن یتو لج کرد ینظر خودم....ول ریاونم ز رون،یب ارمتیزمان ممکن ب نیتا تو کمتر ششیگرفتم تو رو بفرستم پ میتصم انیشا شیپ ینر

 ....!اَرزَن هم ارزش نداره هی که جون ادما واسه ش قد  ِیاون چه ادم رذل یدونست ی..نمیرفت رونیب

 

 

..به رو به رو بود واریحاال نگاش به د یتا چشماش و باز کرد..ول دی..چند لحظه طول کشرونیفوت کرد ب یو بست و نفسش و عصب چشماش

 .....اتاقمون وارید

 

که ارشام با خودش برده بود حاال  ی..همون عکسمیانداخته بود هیکه اون روز تو اتل یریو چرخوندم..من و آرشام کنار هم..همون تصو سرم

 ..!تخت یکرد..درست رو به رو یم ییاتاقمون خودنما واریشده ش رو د ینقاش ریتصو
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 گهیگفت من که د یپاک کنه..م واریو از رو د ریخواد اون تصو یبهناز خانم و گفت که م یروز رفت خونه  هیبود که  ومدهین ایآرام به دن هنوز

 ....خونه بمونه نیا واریخوام عکس زنم رو د یپس نم ستمین نجایا

 

 ین ادم مطمئندونستم ارسال یچون م یارسالن نقش معشوقه م وداشته باش یخواستم جلو شیبه همون سمت بود که گفت: تو ک نگاهش

شد طعمه و  یغرور خاص هم تو چشماش داشته باشه!..اون موقع بود که دختر م هی ییبایکه عالوه بر ز رهیگ یرو م ی..چشمش دخترستین

 ....!یکار چیکرد..از ه ینم غیدر یکار چیانداختنش هم از ه مبه دا ی..برایارسالن شکارچ

 

 

روز واسه گردش با  هی میبود قیند لحظه به دندون گرفت و ادامه داد: اون موقع که مثال با هم رفو واسه چ نشییکوتاه..لب پا یلیکرد..خ سکوت

پرنده ها رو  یصدا یحت دشیشد انیکه جر ی..رودخونه امیبه دل کوه..تو راه برگشت به اون رودخونه برخورد میزد یچند تا از بچه ها گروه

 یرودخونه که هر ک نیبا وجود ا یروح یمسکوت و ب طیمح نیهمچ هیگفتن تو  یو م دنیخند یخودش گم کرده بود....بچه ها م توهم 

 ....طانیش یروش گذاشت..رودخونه  شهیاسم م هی فقط  ِیتوش مرگش حتم افتهیب

 

کار به  ی و کس ِیگفت محل دنج یخودش تنها رفته بود کنار رودخونه..م یچندبار هی ادمهی یگفت از اونجا خوشش اومده ..حت یم ارسالن

 یبود و تو نامه ش اسم رودخونه  دهیتو رو دزد ی ..هنوز دستش واسه م رو نشده بود....وقت ِیدونستم ادم خالف یکارت نداره!....اون موقع نم

کارا  یلیخ یادم چنیهم هیکرد....از  یم تیکه از اون محل تبع یبود..کس طانیخواد چکارکنه!..ارسالن خود ِش یم دمیاورده بود فهم و طانیش

 ..!دمیترس یم نیساخته بود و من از هم

 

 

 ....از موهام که اومده بود تو صورتم و با سر انگشتام فرستادم پشت یا تره

 

اسب هم  هی ادمهی یکنه..حت یفرق م الیو ی گهید یواسه ت با اتاقا یگفت یکه م یداشت الیاتاق تو و هی ادمهی..میبود شیاون موقع که تو ک -

 ....یدر موردش بهم نگفت یزیوقت چ چیکه ه یداشت به اسم طلوع

 

 ..ماینشست رو لباش..درست مثل قد یکج لبخند

 

دست نزدم..گذاشتم بمونن تا خاطراتمم باهاشون  یچیدوست داشت..بعد از مرگشون به ه یلیاون اتاق پدر و مادرم بود..مادرم اون اتاق و خ --

لحظه لبخند از رو  هی..اونجا شیک میرفته بود یکه همگ یهفته ا 1شد تو  یرات خوبم خالصه مخاط یهمه  یسالگ 20تا قبل از  دیبمونه..شا

 ....در ضمن طلوع اسب آرتام بودمیکرد یتو دالمون احساس نم یو غم میرفت..از ته دل شاد بود یکنار نم نلبامو
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ِ  به هم هیشب ریجالب ِ که اسم برادر تو و برادر ِام یلیزدم: خ لبخند  .. 

 

 ....ستیآرتام ن ایدن نیو تکون داد و با لبخند گفت: فقط اسم برادر من که تو ا سرش

 

 ارهیرو به زبون ب یزیچ هیخواست  یاومد..انگار م ینم رونیازش ب ییصدا یخورد ول یشد تو هم..لباش تکون م دهیکرد..اخماش کش سکوت

 ......ردد بودداشت..چند بار نگاهش و ازم گرفت ....م دیواسه گفتنش ترد یول

 

 

 ..!؟یبگ یخوا یهست که م یزیآرشام چ-

 

 .......یعصب یکرد و تو جاش نشست .... صداش آروم بود..ول یپوف

 

 ..!ادته؟یخودم واسه ت گفتم و  یاون شب تو کلبه که از گذشته  --

 

 ..!آره..چطور مگه؟-

 

 ......برات نگفتم یزیپدرم و آرتام چ از بعد مرگ ی..ولدیکاراش و د یسزا نکهیهم گفتم..فقط ا الیاز ل --

 

 ..!داشت؟ دیخواست بگه که واسه گفتنش ترد یم یکردم..سکوت کردم تا ادامه بده..مگه چ سکوت

 

 ..!بود و هم ناراحت یحال هم عصب نیکردم که در ع یسمتم و دستام و گرفت..با تعجب به حرکاتش نگاه م دیو کش خودش

 

وقته چون مربوط به گذشته  یلیخ گمیخوام که بگم..م یدارم..اما االن نه..االن م دیوقته واسه گفتنش ترد یلیهست که خ یزیچ هی نیبب --

 .....ترسم فقط نگرانم یاالن نه..االن نم یداشتم ول نویوقت از دستت ندم..اون موقع ترس ا هی..مربوط به همون شب تو کلبه..نگفتم تا شهیم

 

 .........چرا نگران؟!..مـ -
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 یبا گفتنش خودم و خالص م یافته..ول یهم نم یاتفاق چیتونم نگم و ه ی..فقط گوش کن..مسسسسیاشاره ش و گذاشت رو لبام: ه شتانگ

 ..!باشه..خب؟ دینبا نمیا ستین نمونیب یحرف ِ نگفته ا چیاالن ه نکهیکنم..ا

 

 ..!کردم یم حس مگردن ریزد که نبضش و تا ز یسرم و تکون دادم....قلبم انقدر تند م دیترد با

 

مشروب سرو شد..اون موقع هنوز  یگرفته بود و طبق معمول کل یبودم..مهمون انیشا شیتازه چند روز از چهلمشون گذشته بود..اون شب پ --

جربه ش و داشتم ت یدو بار یکی نکهیبشم و اونم راه و برام باز گذاشته بود..با ا انیشا کیوارد گروهش نشده بودم..تازه شروع کرده بودم که نزد

تن دادم..به زور نشستم  انیبه اصرار شا یبود..اول قصد خوردنش و نداشتم ول یقو یلیکله م داغ کرد..خ کیاون شب با خوردن چند پ یول

و  شیتا یداغ بودم..تنم شده بود کوره  یتونستم تعادلم و حفظ کنم ول یکه بد نبودم م یاریو خودم و رسوندم خونه..از نظرهوش نیپشت ماش

 ..نداشت دنمقصد خاموش ش

 

 نوی..حالم خراب بود..ادمیو کوتاه د دیرو تو لباس خواب تمام تور سف الیکه خواستم برم تو اتاقم برق راهرو روشن شد و تا برگشتم ل نیهم

 ی..بوسادیبرم تو اتاق سر رام وا نکهی.. قبل از ا دمیموقع شب؟..دستم و کش نیتا ا ی..برگشتم برم تو اتاق که بازوم و گرفت..گفت: کجا بوددیفهم

بدنم فعال شده بود و چقدر سخت بود که تو اون سن باهاشون  ی*ز*یحال به حال شدم..تموم نقاط ِ غ*ر* دیچیعطرش که تو دماغم پ

ه*و*س  یا گهیدواسه هر مرد  دیداشت..شا یفیظر کلیه یهم سن و سال مادرم بود ول نکهیبجنگم و نخوام که کار دست خودم بدم....با ا

 ....حال گفتم: برو کنار یو ب دمبود..پسش ز زیانگ

 

پشت سرم ِ ..  دمیو در اوردم و پرت کردم رو تخت..برگشتم د رهنمیعرق بود..پ ِسیتو اتاق..اونم پشت سرم اومد..گرمم شده بود..صورتم خ رفتم

شد..نا  کیبرخالفش عمل کرد و بهم نزد ی.. ولرونیداد زدم: برو ب  باال تنه م بود و نگاهه من با نفرت تو چشماش..سرش ِخینگاهه خمارش م

لختش و گرفتم و پرتش  یم زد حالم بد شد..بازوها نهیس یکه به قفسه  یتکون بخورم..دستاش و دور کمرم حلقه کرد و با بوسه ا داشتمن

شب و مال ِ تو َ م تو هم مال من باش..باور کن بهمون بد ..من امم؟یامشب و با هم باش هیکه  شهیم یگفت: چ یول کن نبود..م یکردم کنار ول

 ......فقط خودت و بسپر دست منیایحال و هوا در ب نیکنم از ا یم یگذره..کار ینم

 

کردم  یسگ از خونه پرتش م هیبار مشت و لگد و مثل  ریگرفتمش ز ینبودم م تیاون وضع یکه اگه تو گهیمشت چرت و پرت د هی و

رو تخت..من به حالت  میو هر دو نشست دیشل گرفتم..دستم و کش دی..اونم فهمارمیو نتونستم طاقت ب اشیش و عشوه گرحرفا ی..ولرونیب

که به تنم  ییزد..بوسه ها یبا حرکاتش به حال خرابم دامن م ی..چشمام و بستم..هم خمار بودم هم اون عوضودو اون روم خم شده ب زیمخین

از جانب اون  یه*و*س بود..ه*و*س* یگرفت از رو یکه داشت صورت م یکرد..رابطه ا یم شتریبرو  نمونیش*ه*و*ت ب شیزد ات یم

 ........لخت تو بغلم ِ و دمیدادم..و به خودم که اومدم د یداشتم به خواسته ش تن م یازش نفرت داشتم ول نکهیآشغال .. با ا یه*ر*ز*ه* 
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..و با دیلرز یآرشامم م یبود..صدا ریخشکم و رو هم فشار دادم تا بغضم نشکنه..سرم ز ی..لبادیلرز یسرد بود م نکهیشد..دستام عالوه بر ا ساکت

 ..مردونه ش مشت شد یاول دستام تو دستا یهمون کلمه 

 

 ی هیود سابودم و در اتاق باز ب زیمخیچشمام و باز کردم..تن هر دومون داغ بود..چون ن یلحظه ال هینمونده بود کار تموم شه ..  یزیچ گهید --

منو سفت تو بغلش داشت که به زور از خودم  الی..لدمیقدماش و هم شن یصدا یحت ی..اولش فکر کردم توهم ِ ولدمیراهرو د واریمرد و رو د هی

و  هیاون سا دنیکه بود از سر ش*ه*و*ت بود..که اونم با د یبود و حاال هر چ دهیپر یاز سرم تا حد یجداش کردم و رفتم سمت در..مست

 ..پا کمرنگ شد یصدا

 

و از کنارم برداشتم و اروم رفتم  ستالی..گلدون کردمشیوسط هال د نییسر و صدا رفتم پا یدادم که دزد باشه .. ب یخودم احتمال م شیپ

گشت و با ..دستم و بردم باال که همون موقع بردمیشن ینفساش و که از سر ترس تند و نامنظم شده بود و م یصدا یبود..حت یپشت سرش..ناش

 نیکرد ولش کنم..و هم یو التماس م دیترس یش و گرفتم و بلندش کردم..م قهی..نیداد زد و به حالت التماس افتاد رو زم شتاز وح دنمید

ولم  زتیکرد که تو رو جون عز یگفت: ولش کنم و اون مرد التماس م یبرقا رو روشن کرد..م الیترس زور و جراتش و ازش گرفته بود.. ل

 ..!که؟یمرت یکن یمن چکار م یذار برم گ..ه خوردم......داد زدم: تو خونه کن..ب

 

 

 یفهمه اومدم م یتا م ی..از نبود من استفاده کرده بود و اورده بودش خونه ولالستیل یمعشوقه  اروی نیا دمیزد: اونجا بود که فهم پوزخند

 لبهونه داشت با منم مث نیحرفا بود..چرا که به ا نیپست تر از ا الیل ینه..ولاون مرد بتونه فرار ک یسرم و گرم کنه تا از طرف یجور هیخواد 

 ِ ......... 

 

 

 .....کردم یراه گرفتشون و محکم نگهشون داشت..نگاش نم نیکه ب دمیکش رونینداد..دستام و از تو دستش ب ادامه

 

 .........نشد..فقط یزیچ گمیدالرام روت و از من برنگردون..دارم م --

 

 

 یبود دهیبشه؟..اگه اون مرد ِ رو ند یچ یخواست یم گهینشه گفتم: د داریکه آرام ب یو از کنارش بلند شدم..جور رونیب دمیدستم و کش یصبع

 .........شد البد با هم یو حواست جمع نم

 

 الیل گهی..خودش داره م؟یشد چ یگه م..ا؟یاحتمال چ یشد نشده بود ول یم دیکه نبا ی..اره اون کارارمیتونستم اسمش و به زبون ب ینم یحت

 ..گهیلخت تو بغلش بوده..حتما لمسشم کرده د گهیکنه..داره م داری*ز*ه ش و بیتونسته حس غ*ر*
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 ..شــمیم ــوونهیدارم د ایخدا

 

 

 نیکه ب رونیز اتاق برم بدست از لباس خوابام و برداشتم و خواستم ا هینگاه کنم  نکهیکه رفتم سمت کمد و بدون ا نییپا ادیاز تخت ب خواست

 ..راه دستم و گرفت

 

 ..؟یریم یکجا دار نم،یبود: صبر کن بب یعصب صداش

 

 .....ول کن دستم و -

 

 .....گردوند..اما هنوز حاضر نبودم باهاش چشم تو چشم بشم..لباس و تو مشتم فشار دادم برم

 

رو ازت پنهون کنم..اون موقع  یزیخواستم چ ینم یو بهت نگم ول قتیحق تونستم ینکردم..م یمن کار گمی..دارم بت مه؟یکارا واسه چ نیا --

 ..!نکن مونمی....پشدمیترس یعکس العملت م نینگفتم چون از هم

 

 

 نباری!..نکنه ا؟یکن ی!..هان؟!..چکار م؟یچکار کن یخوا یم یبش مونی..زل زدم تو چشماش و به حالت پرخاشگرانه گفتم:مثال پشاوردمین طاقت

 ........ـیزیر یم الیبدتر از ل یکی با یریم

 

پلکام و باز کنم..دستش تو هوا  یو تندش باعث شد اروم ال یعصب ینفسا ی..صدادیو که اورد باال ناخداگاه چشمام و بستم..نفسم بر دستش

ش  قهیکنار شق برجسته شده بود و نبض شیشونیزد..رگ پ یم یچشماش به سرخ یدیمشت شد..اخماش وحشتناک رفته بود تو هم و سف

 ..زد یتند م

 

رو لمس کرده باشه و..تو بغل هم و با  گهیزن د هیاز من تن و بدن  ریتونستم تحمل کنم که آرشام به غ یو کارام دست خودم نبود..نم حرفام

 ....رممکنهیهم...........نه خدا..تصورشم برام غ
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خفقان اور اون  طیتونستم مح ینم یول دمیآرام و شن ی هیگر ی..صدارونیفتم بگرفتم و از اتاق ر انگرشیعص یاشک الودم و از تو چشما نگاه

و اشک محبوس شده پشت پلکام راهشون  رونیبه پشت در نفس حبس شده م و دادم ب دی..و تا پام رسدمیکش ینفس م دیاتاق و تحمل کنم..با

 .....نکرد دایرو پ

 

 ..!گشتم یبر م دیکه.. حاال به خاطر آرام با رونیلباس خواستم بزنم ب یهونه عوض کردم..به ب عیتو اتاق آرام و لباسم و سر رفتم

 

با حوله  عیو چندتا مشت اب سرد به صورتم زدم..سر ییکرد ..رفتم تو دستشو یم یقرار یو بندش و بستم..ارام ب دمیو روش پوش شنلش

 ....صورتم و خشک کردم و برگشتم تو اتاق

 

 یخواست..که وقت یم ریش ایکرده بود  سیپوشکش و خ ایشد  یم داریموقع شب که ب نیتونست ساکتش کنه..ا یتو بغل آرشام بود و نم آرام

نکردم و پشت بهش نشستم رو تخت ..تو  ینگاهش روم بود ..توجه ینیفقط گرسنه ش ِ .. بچه رو که از تو بغلش گرفتم سنگ دمیچکش کردم د

 ..دیمک یم و م نهیکرده بودم..با ولع س دشیفقط معطوف صورت خوشگل وسف دادم نگاهم و یم ریآرام ش ههمون حالت که ب

 

 یبگه که هر بار منصرف م یزیکرد و چند بار دستش و تو هوا تکون داد و خواست چ یط تیتا چند لحظه طول وعرض اتاق و با عصبان آرشام

 ..رونیاز اتاق رفت ب یحرف چیهام و نداشت..بدون ه یشد..طاقت کم محل

 

 

کم خوددار باش..مثل دختر بچه ها اشکت دم مشکت ِ که  هی..اد؟یهق هقت در م یپشت سر هم ه هی....اَه..چرهیم نگ هیتا گر دمیو گز ملب

 ..!؟یچ

 

زود خوابش برد..گذاشتمش تو جاش..نشستم رو تخت و به موهام چنگ زدم..کالفه بودم..خودم و به پشت پرت کردم رو  یلیخ آرام

 ..داشت یدست از سرم بر نم الیتقال کردم ..فکر و خ یصبح کل ی دهیبرد..تا سپ یتخت....خوابم نم

 

 ..شد و خوابم برد نیچشمام سنگ یک دمینفهم نکهیا تا

 

 

 ..سوخت ی..چشمام مدمیشدم و به صورتم دست کش زیخیرمق نم یپنجره افتاد رو صورتم..چشمام و باز کردم..ب یاز ال نور
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ملحفه  هی یچشمام بسته شه حت نکهیقبل از ا ادیم ادمیکه  ییشده بود..تا اونجا دهیافتاد که روم کش یی..چشمم به پتو نمیشدم تا آرام و بب کج

 ..هم روم نبود

 

 ....تو قلبم خفه شد بایافتادم و اون حس ز شبیاتفاقات د ادیو کرده لبخند نشست رو لبام که همزمان  نکاریآرشام ا نکهیفکر ا از

 

**************************** 

 

 ....نه مثل اون شب یول نمیگذشته..هنوزم باهاش سرسنگ یماه از اون شب لعنت 2

 

 ..دمیجوابش و م یو منم معمول میزن یهم حرف م با

 

ر هر با یکنه ول کیتالش کرد خودش و بهم نزد یلی..آرشام خستین نمونیاون گرما ب گهیدر خفا د یول میکن یرفتار م شهیجمع مثل هم تو

 ..کنار دمیکش یمن بودم که م نیا

 

 ..کنار زنم و دخترم باشم شتریخوام ب یگفت: م یاومد خونه و م یزود م یبه هر بهونه ا لیاوا

 

 ادیحس سرکش ز نیدونم ا یکنم..م یم یادرویدونم دارم ز یدونم مقصرم..م یکردم..م یریمن کناره گ یبار خواست باهام حرف بزنه..ول چند

 ....کنه یم یشرویاز حد داره پ

 

 یم خیاز سرماش تنم  یسرد ِ ..که گاه یلی..خنمونیهمه سکوت ب نیخسته شدم..از ا یمحل یو ب یهمه کم محل نیاز ا گهیخواستمش..د یم

 ..زنه

 

و نکرده و بدتر هر روز  نکاریا یبخواد باهام حرف بزنه ول گهیبار د هیجلو و  ادیماهه که منتظرم ب 1بشه..االن  شقدمیداشتم که اون پ ازین یول

 ..میریگ یاز هم فاصله م میدار

 

 دهیوقت ند چیه نکهیچشمام..با ا یاومد جلو یم الیافتاد جسم لخت ل یواسه چند روز بود..بعد از اون تا نگام به باال تنه ش م تمیعصبان تموم

 ..تصورشم برام سخت بود یبودمش ول
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تونست  یکه فروکش کرد نشستم با خودم فکر کردم ..که آرشام م تمیکردم..عصبان یشب فکر نم و اون الیبه ل گهیسرد شد..د نمیهم نکهیا تا

 ..صداقتش و بهم نشون بده گهیبار د هیاون اعتماد کرد و گفت..خواست  یتو قلبش نگه داره....ول شهیهم یرو برا هیقض نیو بهم نگه و ا قتیحق

 

تونستم  ینم ایمتاهل و متعهد ِ دن یزنا یمورد نبود..منم مثل همه  یب شینگرانم........نگرانگفت:  ی..مدیترس یبود..هنوزم م دهیخب ترس اره

 .....و گهیزن د هیکرد تصور کنم..اونم با  یم فیشوهرم و اونطور که خودش تعر

 

اون و  ندهیشته چه حال و چه اخوام چه تو گذ یکنم..چون دوسش دارم..چون آرشام فقط مال ِ منه و نم یزنم..پرخاش م ی..داد مشمیم یرتیغ

 ..قسمت کنم یبا کس

 

که چرا بدون فکر حرف زدم و بدون فکر عمل کردم....مگه هر دومون گذشته ها رو به باد  شمیم مونی م وبعدش پش َیچند روز عصبان تا

گفتم گذشته  یمن نبودم که م نیمگه او شروع کنم؟.. دیجد یزندگ هیخوام با تو  یم دیقلب جد نی..مگه آرشام نگفت با ام؟ینسپرد یفراموش

 ..م؟یاریاز محبت ب یاز عشق و سطر یاز احساس و نثر یخط مونیزندگ دیفراموش بشه و جاش تو دفتر سف دیبا شیو نحس یاهیبا تموم س

 

 یگذرونن..حت یدارن مرو  یمعمول یزندگ هیحاال در کنار زن و بچه هاشون  یول دنیانجام م نیبدتر از ا یهستن که تو گذشته کارا ایلیخ

 ..!زود جبهه گرفتم یلیخ شهیو کرد و من مثل هم نکاریآرشام ا یکنن..ول یراز و از گذشته شون فاش نم نیوقت ا چیه

 

 یجلوش و نم نباریبکنه..بخواد بازم باهام حرف بزنه و خدا شاهده که ا یحرکت هیفرصت بودم..که بکشونمش سمت خودم..که  هیدنبال  حاال

 ..رمیگ

 

 

 .. بود ریو ام یازدواج پر سالگرد

 

 ..الیو میشد که شب بر نیشرکت بود .. قرار بر ا آرشام

 

 ..آرشام بود یزنگ تلفن بلند شد..شماره  یکردم صدا یزدم و نازش م یو گرفته بودم بغلم و همونطور که باهاش حرف م آرام

 

 ..الو، سالم-

 

 ..ومده؟ین یگفت: سالم..هنوز پر یجد یکرد و آروم ول مکث
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 .....نه هنوز-

 

 ....مکث کوتاه هیبازم  و

 

 ..!؟ییتنها --

 

 ..و خوردم لبخندم

 

 .....ستمیکه تنها ن یعنی  ِشمیآرام پ یوقت-

 

 ..دمیشن ینفساش و م یکرد..فقط صدا سکوت

 

 ..!؟یزنگ زد نیواسه هم -

 

 .......آه مانند ییجورا هی..دیکش قیعم نفس

 

 .....!رو به کارات برس..فعالولش کن....ب یچینه..ه --

 

 

 ....دیچیپ یبوق ممتد تو گوش یصدا و

 

 ....ناخداگاه لبخند زدمنییرو اوردم پا یگوش

 

 ..کرد یکلمه بسنده م 2 نیبگه..به هم یزیداد چ یغروش اجازه نم یزد خونه..ول یاز شرکت زنگ م یبه هر بهونه ا یمدت هر از گاه نیا

 

 ..رمیگ یصبر و طاقت و ازش م باالخره
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تو  یخو نیکشش رو تجربه کنه آرشام باشه....مطمئنا ا نیکه قراره ا یبازم دوست داشتم اون یبحث و کدورت من بودم ول نیمقصر ا نکهیا با

 ..بود که عاشق جلب توجه ِ شوهرش باشه یهر زن

 

 ..زنگ خورد فنیآ

 

ِ  یپر حتما  .. 

 

 ......شگاهیآرا میتا با هم بر نجایا ادیبود ب قرار

 ..و رو شونه م نشست دی..ولش که کردم مثل فنر لرزدمیفر شده م رو گرفتم تو دستم و کش یاز موها یا تره

از اونها رو فر  یکرده بود و از سمت راست دسته ا ونینیاز موهام و ش یمین شگریکردم..آرا ینگاه م نهیخودم تو آ ریبه لب داشتم به تصو لبخند

 ..بود رو شونه م ختهیر

 ..رفت یم جیتندش سرم گ یبس تافت و چسب ِ مو زده بود که از بو از

 ..آرام و گرفت یاول رو صورت اون کار کرد بعد که کارش تموم شد من نشستم و پر شگریبود..آرا یتو بغل پر آرام

گفت: وقتش که شد بپوش  یاد .. مرو هم بهم ند دنشیپوش ی..که البته اجازه  میبود دهیخر یپر یبود که با آرشام واسه عروس یهمون لباسم

 ......امشب نه یول

 

 ..!؟یدیخر یک نویزنه..ا یتو..المصب برق لباست چش و م یشد یچ یدل یذوق زده گفت: وا یپر

ِ  آرشام ی قهیوقته.....سل یلی: خدمیلبخند به کمرم دست کش با  .. 

 .....گمیو گفت: همون..م دیخند یشوخ به

 ..شینکره ت ترسوند ی..بغلش کردم: بده من بچه م و با اون صداهیگر ریشد..آرام بغض کرد و زد زکردم که خنده ش بلندتر  اخم

 یاون چشما یمن؟!..اصال اخالقش به باباش رفته..ول یگردنه صدا یندازیچرا م گهیخودت ِ د یچپ نگام کرد: اوهـــو..خوبه حاال..بچه  چپ

 ....رو کشـــته یخاله پر شیخاکستر

 ..!د؟یاضافه ش دیقصد ندار ریبدم تو همون حالت گفتم: تو و ام ریتا به ارام ش ی..نشستم رو صندلدیبوسگونه ش و  و

 ..!؟یچ یعنی--

 ....!گمیبچه رو م-
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 ..کنارم نشست

 ..!گهیم یچ شیجواب ازما مینیمن که از خدام ِ .. تا بب --

 

 ..و سرش و تکون داد دیتعجب نگاش کردم..خند با

 ..!؟ی..پس چرا نگفتایهست ی: عجب ادمدمیخند

 ..!؟یگفت یبه کس یرو حامله بود گرطالیج نیا یو گفت: مگه تو وقت دیخورد دست کش یم ریآرام که با ولع ش یگونه  به

 ..!دونه؟ یم ریبعد....ام رمی: خب مطمئن نبودم..گفتم اول جواب وبگدمیخند

شک  ی..ولشگاهیکنم..اتفاقا با خودش رفتم آزما زیزنه بخوام سوپرا یبه سرم نم یباز کیو تکون داد: آره بابا من که مثل تو هوس ِ رمانت سرش

 ..!ندارم حامله م

 ..!چطور؟--

 ..! مهیحال ییزایچ هی ستمیساله که ن 14....دختر گهیو انداخت باال: حسم بهم م ابروهاش

 ..و به صورت آرام نگاه کردم..خوابش برده بود دمیخند

********************************************** 

 ....کالفه شده بودم گهی!..دستیگفت در دسترس ن یزدم م یزنگ م شیبه گوش یچ هر

 ..یصندل نیبه ا یدیتا حاال چسب یکِ نمیو گفت: پاشو بب دیحواسم و پرت کنه دستم و کش نکهیواسه ا یپر

 ..زدن یود..همه دست ملبخند پاشدم..در اصل بلندم کرد وگرنه قصدشم نداشتم..آهنگ شاد ب با

 ..کرد یاطرافش و نگاه م یبود و با کنجکاو داریتو کالسکه ش ب ارام

 ..هم بلند شدن تایو فرهاد و ب ریکم ام کم

برهنه م  یبودم تا شونه ها دهیکت کوتاه همرنگش پوش هیلباسم باز نبود.. یکجا چیانداخته بودم رو موهام..گرمم شده بود..ه ینجوریو هم شالم

 ..موردا حساس بود نیپوشونه..آرشام رو او ب

نبود  نیتو اون محفل غمگ یزدن..کس یو لبخند دست م یبا شاد یب ی..مهناز خانم و بهناز خواهرش و بدیخند یم یزد و پر یسوت م ریام

 ..شد یلحظه از در کنده نم هینگاهه من  یول

 ..دمیکه فرهاد و جلوم د نمیدستم و ول کرد و برگشتم بش یپر

 ..!نداره..داره؟ یکه اشکال یدور با داداشت برقص هیلبخند گفت:  اب

 ....تونم یبگم خسته م نم دیمظلومانه بود که رو زبونم نچرخ یو نگاهش به قدر لحن

 ..کنه تیرعا دیدونه چطور با یبابت خوشحال بودم که م نیدستمم نگرفت..از ا ی..حتمیهم بود یرو به رو فقط
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حرکت موندم و اروم برگشتم..آرشام بود..با  یکرد، ناخداگاه منم ب ی..به پشت سرم نگاه مستادیکه فرهاد آروم از حرکت ا بود یبه در ورود پشتم

 ..شیشونیرو پ ظیاخم غل هیچند قدم فاصله از من ..و 

 ..ادد یلب ریز ییجورا هیو  یکرد..جواب سالم منو هم معمول کیسالم و عل هیو فرهاد دست داد و با بق ریام با

که صادقانه و از ته  یکرد..لبخند ِ مهربون و پرمحبت ینم غیلبخند و ازش در یرفت..ول یوقت تو جمع قربون صدقه ش نم چیسمت آرام..ه رفت

 ..کرد یدل نثار صورت دخترش م

 ..!گرفت..مثل من که توانش و هم نداشتم یکرد و رو مبل نشست..ارام چشم از صورت آرشام نم بغلش

 

 ..تمنشس کنارش

 ..........تی!..گوش؟یکرد ریچرا د-

 ........!بود کیتراف --

 .....خودمون یای..تو دنمینگفتم..هر دو ساکت بود یزیچ گهینگفت..د یزیچ گهی..دنیهم

 یتو مهمونگذشته تو قلبم زنده شد..خودم و  یو خاطره  ادی....ریو گذاشت دهن ام کیاز ک کهیت هی..دیو خنده بر یو اورد و با شوخ کیک یپر

 ....دیمنو د یو گذاشت دهن آرشام و آرشام نگاهه گرفته  کیاز ک کهیت هیدلربا با ناز  ی..وقتدمیدلربا د

 ..حرکت و تکرار کرد نیو بذارم دهنش ..خودشم هم کیکه مجبورم کرد ک یآشپزخونه..وقت تو

 ..زی..و سحرانگرایچشمام بود..گرم..گ شینگاهش پ هنوز

 

متوجه ِ نگاهه من شد روشو ازم برگردوند....پس  یو دلم سرم و چرخوندم سمتش..در کمال تعجب نگاهش روم بود که وقتکه نشست ت یضعف با

ِ  ادشیاونم   .. 

 ..سر وقت شام میو بعدش هم بر میبرقص گهیآهنگ د هیگفت:  یو صرف شربت، پر کیک میاز تقس بعد

تا جون داشته  یبخور دیگفت: با یکه م یب یکنن بخورم..مخصوصا ب یام مجبورم مو آرش یب یدونستم ب یم یجا واسه شام نداشتم..ول گهید

 ..!و بچه گناه داره شهیخشک م رتینکرده ش ییباشه خدا فیگفت بدنت ضع ی..میبد ریبچه ت و ش یباش

 

 ..یب یارام و گذاشت تو بغل ب آرشام،

نگام کنه دستم  نکهیدونه ش و دور مچم حس کردم..سر چرخوندم..بدون ادست مر یداده بودم و دستم کنارم بود که گرما هیمبل تک یپشت به

 ..و گرفته بود

 ..!کرد ستادنیحرکت منو هم مجبور به ا نیانگشتام قفل کرد و بلند شد که با ا یهاش و ال به ال پنجه

 یخوندن خط نگاهش واسه م سخت م یکاراش و بخونم..گرچه گاه لیتا از تو چشماش دل نهیمنو هم بب دیکردم که شا یتعجب نگاش م با

 ..هم تو دستاش داشت نویکنترل ا یشد..انگار حت
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سمت خودش..تو بغلش بودم  دیو دستش و گرفت..اون دوتا که شروع کردن آرشام دستم و کش ستادیا ریآهنگ و عوض کرد و اومد جلو..ام یپر

 ....ش حفاظ کرده بودم نهیفاصله..دست راستم و رو س نیبا کمتر یول

 نیکرد!..تصور ا یتصورشم دگرگونم م یبره که حت یزیکرد حرارت نرمال بدنم فراتر از اون چ یم یبود که کار نیسنگ یروم به قدر نگاهش

 ........چشم تو چشم همگهیبار د هیلحظه..من..تو آغوش آرشام..

بود که با اون اخم ِ رو  ییفشار داد..نگام قفل ِ جفت چشما ..حرکاتمون اروم بود..فقط تو بغل هم..کمرم ومیدیرقص یشاد نم ریو ام یمثل پر ما

 .........فقط نگاههامونمیتو حرکاتمون نداشت یجانیما..شور و ه یصدچندان شده بود..آهنگ نسبتا شاد بود ول شونییرایابهت و گ شیشونیپ

 ....!هیبق یدادم..جلو یو خم کرد..از تعجب چشمام گرد شد..امکانشم نم سرش

 .......آروم خوند یلیگوشم خ ریخالف تصورم کج شد و زبر  یول

 

 شهیم یداره....همون ی(همه چهیاحسان پا_یزیعز یلی)آهنگ خ

 شهی...ازم همیخواست یتو م که

 وصداقت...قرارمـونـه عشق

 بمونه ادتی....شـهیهم نویا

 

 ..خودش بارها بهم گفته بود نویو صدات قرارمون بود..ا عشق

 ..کنه یم یاداوریکنه..داره بهم  یگ داره تو گوشم تکرارش ماهن نیحاال با ا و

 ..خوند ینم گهیکرد..د ینگام نم گهید یو بلند کرده بود..ول سرش

 ..!کرده بود.. صورتم از صورتش فاصله داشت جادیهمه گرما مرز ا نیا نیب شونمیپر یخم شده بود سمت گردنم.. و فقط چند تار از موها سرش

 خوام ی.اونقدر که م...یزیعز یلــیخ

 ـــامیتو باشه....تمــوم دن مــال

 تو باشه....عمرم و جونم مــال

 مونم یم شتی....پاستیدن ایدن تا

 

 نکهیزد..و من و آرشام با ا یم ادیجفتشون عشق و فر یزد..چشما یکرد و لبخند م ینگاه م ریافتاد که چطور تو صورت ام یبه پر نگام

نگاه حرف واسه گفتن  نی..چون امیبود ینگاه فرار نیاز ا یبهتره بگم، به نوع ای..میدیدزد ینگاهمون و از هم م یبود ولبه اونا  هیشب شنمونیپوز

 ........داشت و ترس ما از برمال شدنش بود ادیز

 تو باشـه....تمـوم قـلبـم مـال
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 کم کم شهیبا تـــو....خوب م یچ همـه

 یدیام ی....عشقیزیعز یلیخ

 یدیم ی....دل خوششهیمن هم به

 شهی....برام همیزیعز یلیخ

 شهیخوب...بگو تموم نم یروزها نیا

 

 یبازوها نیکه قبل از اون چون ب رونیزدن .. خواستم خودم و از تو بغل آرشام بکشم ب یکه تموم شد همه هنوز داشتن دست م آهنگ

 .....اطیسمت ح دیافتاده بودم ولم نکرد و دستم و نامحسوس کش ریمحکمش گ

 ....و همزمان دستم و ول کرد میستادیبالکن ا تو

 ..موفق نبود یو منظم کنه..ول تمشیداشت ر یسع قینفس عم هیزد که با  ینفس م نفس

 ....کرد یم دادیب اهشیس یتو چشما یقرار یو ب ینااروم

 

 ..! ؟ ِیضعچه سر و و نیبا تشر گفت: ا بایتقر یو اروم ول دیکرد..با اخم نگاهش و رو اندامم کش مکث

 رهیچشم ازم بگ ستیلحظه هم حاضر ن هیآرشام  پیت نیکردم امشب با ا یکه فکر م یکلمه بدجور خورد تو ذوقم!..من یواقع یمعنا به

 ......حاال

 .........با تو َ م..مـ--

 ..دیو خورد و با حرص تو موهاش دست کش حرفش

 

 یو بتونن عوض کنن خصلتشون و نم شونیادما هر چ امرزمیودم..به قول مادر خدابتو هم .. هنوزم لجباز ب دمیمن هم اخمام و کش متقابال

 ..تونن

 ..!مگه سر و وضعم چشه؟ -

 ..ست؟یزد: بگو چش ن پوزخند

 ..!ه؟یواسه چ نایلباس..ا نی..اشیآرا نیلحظه گرفت و گفت: ا هیم و واسه  چونه

که امشب  یتو همون حالت آروم جوابش و دادم: ظاهرا فراموش کرد نهیت به سموهام و فرستادم عقب..دس ی خاص ِیلبخند زدم و با طناز کج

و  نکاریرسن....شونه م و انداختم باال: خب..منم هم یهم معموال همه به سر و وضعشون م ی..تو مهمونیمهمون یعنیتولد ِ ..تولد هم  نجایا

 ..!ه؟یچ اهشکردم..گن
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 ..اورد جوش

زنم تو بغل اون  نمیب یم یبعد هنوز پام و نذاشتم تو مهمون نجایکه خسته از شرکت پاشدم اومدم ا نهیآره؟!..گناهش ا هیکه گناهش چ --

 ..شد؟ تی..حاال حالنهیا بشی..عنهیم تشر زد: گناهش ا نهیبه س نهیقدم اومد جلو و س هیرقصه.... یداره م کهیمرت

 ....!ست؟ینفرهاد  انایاح کهیابروم و انداختم باال: منظورت از مرت یتا هی

 ..جوابم و داد....اب دهنم و قورت دادم..گلوم از استرس خشک شده بود زشینگاهه ت با

رفت  یحوصله م داشت سر م گهیاصرار کرد منم قبول کردم..د یدستشم بهم نخورد..دوما پر یاوال تو بغلش نبودم، رو به روش بودم..اون حت -

گفت در دسترس  یگرفتم م یهم شماره ت و م ی..هر چمیدعوت نجایرفته بود امشب ا ادتیاصال به کل  ییتو هم که معلوم نبود کجا

 ..........اونستین بهیکه غر د!..سوما فرهایستین

ش اشاره کرد:تو  نهی....به سیا گهی..چه هر مرد دریخواد باشه، چه فرهاد چه ام یکه م یگفت: هر ک ضیوجودش و پر کرده بود که با غ خشم

 ..!فهم شد؟ ریبرقصه..ش دیکه از راه رس یزنم با هر مرد که ستیرسم من ن

 

که من و  یباور کن یخوا ی..تو چرا نمیدون یخودتم م نویا دمینرقص یگفتم: نه نشد..من با هر مرد یاز تعصبش خوشم اومده بود ول نکهیا با

 ..!..برادر که به خواهرش نظر نداره..داره؟م؟یفرهاد مثل خواهر و برادر

اسمون  ایبه آسمون بره  نیخوب گوشات و وا کن دالرام..اگه زم نیدونم....بب ینوع برادراش و نم نیاز ا ینه، ول ی: برادر واقعدیتوپ زیام تمسخر

  ِرادیو ا بیع ی..اصال فرهاد خوب..فرهاد بشهی..از اون اول دلم باهاش صاف نشد حاالم نمادیخوشم نم اروی نیبازم من از ا ادیب نیبه زم

که.....مکث کرد و به  یباش یمیبذارم باهاش اونقدرا صم شهینم لیدل نایا یکمکاشم قبول دارم به وقتش ازش تشکرم کردم..ول یهمه درست..

 دیمرد عَزَب چرا نبا هیکنم که  یم شینگه داره..وگرنه حال دیحد و حدود خودش و با یمثل برادرته بازم درست..ول یگی: مدیصورتش دست کش

 ....هم که دلش خواست بکنه یدار برقصه و هر غلطه زن شوهریبا 

 ....به سرعت باد از کنارم رد شد و رفت تو و

 

خواستم بازم نتونستم لبخند  یو نوازش داد و اگر هم نم مینیباغچه ب یگال ی..بودیکش قیبالکن گرفتم..نفس عم یفلز یو به نرده ها دستام

 ..نزنم

 ..تسیآقا آرشام ِ ما عوض بشو ن نی..ارینخ

ِ  بازم پات یپات ِ نخور ی..بخورنهیهم گنیکشک ِ خاله که م آش  .. 

 ..اخالقش و دوست داشتم اما خب نیخوامش..گرچه ا یکرد..با بد و خوبش م شهینم شی..کارعاشقشم

 ..!زد یو طوفان به سرش م انیطغ یهوا م،ی زندگ ِیبهار مینس نیبدجور ا یگاه

 

*************************************** 
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 دینرم و کوچولوشو کش یرمق نشستم رو تخت..تو همون حالت مانتوم و در اوردم..آرشام آرام و که خواب بود و گذاشت تو تختش و پتو یب

 ..نظر داشتم ریروش....رفت سمت کمد..حرکاتش و ز

گشتم که  یم یزی..تو کمدم دنبال اون چو برداشتم و رفتم طرفش..لباساش و از تو کمد برداشت و رفت سمت تخت..پشتم بهش بود مانتوم

 ینشست گوشه  یشب ِ خاص بود..واسه من..واسه آرشام..البته قرار بود که خاص باشه..لبخند کمرنگ هیواسه امشب مناسب باشه..امشب 

 ..!مکن یلبام..من خاصش م

 هینگم بهتره ..فقط تا  شیداشت!..از بلند یفیظر یش تمام تور کار شده بود و گلدوز نهیبراق، که رو قسمت س یلباس خواب ساتن شراب هی

 ..!قصد داشت بپوشه؟ یک یخورد ول یباسنم بود..البته روش شنل م ریوجب ز

با شوهرم  دینبا یمدت ِ مشخص هیکردم که دکتر گفت تا  مانیهم زا یگشاد بپوشم..وقت یکه آرام و حامله بودم مجبور بودم لباسا یوقت تا

 یغرور بود..م یش از رو هیبودم..بق ریقرن گذشت..فقط چند روز دلگ 2 یهفته واسه م به اندازه  2وقتش بود..  گهیحاال درابطه داشته باشم..و 

 ..!کرد جادیفاصله ا نمونیتکرار و تکرار و تکرارها ما ب نیشدم کارش و تکرار کنم!..و ا یم یکنه منم جر ینم یدم اون مغروره کارید

 

..مسواک زدم و برگشتم تو اتاق..رو تخت دمیشنلش و هم پوش یو تو اتاق آرام لباسام و عوض کردم..ول رونیق رفتم بنگاش کنم از اتا برنگشتم

 نهیو برسم و برداشتم..اروم و با طمان شیآرا زیسمتم..رفتم سمت م دیو فقط اباژور و روشن گذاشته بود..با ورودم نگاهش چرخ دهیدراز کش

عطر  یبلندم و جمع کردم و انداختم پشتم..طبق عادت ِ قبل از خواب کم ی..خرمن موهانکارمهیعاشق ا شهیهم دونستم یو شونه زدم..م مموها

.. پس حتما دمیبه خودم نرس نطوریو ا دمیلباس نپوش ینجوریوقته جلوش ا یلیبه خودم زدم و برگشتم سمتش....قصدم تشنه کردنش بود..خ

 ........نه مقابل من ی ولگفت: خوددار ِ یم شهیداره..هم یا جهینت هی

 

خورد و از تنم  زیل فشیکه دستام و بردم عقب به خاطر جنس لط نیراستم و گذاشتم لب تخت و بند شنلم و باز کردم..هم یزانو

 ..دمیپتوم و روم بکشم دراز کش نکهی..بدون انییو نشستم رو تخت..شنل و انداختم پا دمیافتاد..چرخ

 ..یبود بینص یهفته ازش ب 2رو که  یکس ینفس ها یصدا دنیداشت شن یچه لذت و

 

 ینفس ها یبود..صدا کمیزد..حاال نزد یفقط در حد نگاه بود و حرف نم یهفته احساسش کردم ول 2 نیا یرو که همه  ینگاه یگرما

 یچون نم یتو بغلش ولافتادم  یغلت ِ کوچولو رو تخت م هیکم بود که فقط با  یلیخ نمونیب ی..فاصله دیچیپ یگوشم م رینامنظمش ز

..لمس اشیمحبتاش..مهربون یشد....تشنه بودم..تشنه  یاومد..احساس نم یبود..کم بودنش به چشم نم ادیبود..ز یتونستم برام طوالن

..از قشیمرتعش و عم ینفس ها یبود....صدا جانی..از هدیلرز یکنم..مثل خودم..تنم م یروحش..لمس آغوشش..دالرام گفتنش....تشنه ش م

 نیداد..ا یاجازه رو بهش نم نیکنه..غرورش ا یتونه کار یو نم دمیپروا جلوش دراز کش ینطور بیکنارشم و بعد از مدتها ا نکهیبود..از ا یکالفگ

 ..داد یاجازه رو به هر دومون نم

هوا از کف  یکه ب ییاز اون همه گرما..نه از سرما..دیو بهش کردم..سردم بود..خم شدم پتو رو بردارم که دستش رو بازوم نشست..تنم لرز پشتم

 ..شد..تو جام خشک شدم..برم گردوند..زل زده بود تو چشمام قیدستش به وجودم تزر

 ..!؟یکن یو م نکاریکوتاه زمزمه کرد: چرا ا یلیمکث خ هیبا  و

 ..!؟یو خمار کردم و گفتم: چه کار چشمام
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 ....داد کرد..دستش محکم دور بازوم بود..حس کردم اروم حرکتش مکث

 ..!من محکومن؟ ی!..اونا هم به جرم ِنکرده ؟یکن ی!..چرا تو چشمات حبسشون م؟یزن یچرا حرف دلت و نم --

 .......من-

 ..!تونم..چرا دالرام؟ یخوام بگم نم ی..میگینم ،یبگ یخوا یروز ِ که م 3هفته و  1 قایاالن دق--

 ....گوشم ری..لباش و برد زنییبودم..صورتش و اورد پا ساکت

: پس دی....آه کشرینکن..ارامشم و ازم نگ اهیو با بستن چشمات س امی..گفته بودم نفسم به نفست بسته ست..گفته بودم دنیمیگفته بودم زندگ --

 ..!؟یچرا گرفت

..من یکرد غیکه ازم در یمن تو بود یتو چشمام گفت: زندگ رهی.....سرش و بلند کرد..خرونیزنه ب یم م نهیقلبم داره از س ای..خدادمیو گز لبم

 قهیارامش هر دق ی..چشمات به جایسردم کرد..ازم دور بود نیجسمت و داشتم روحت و نه..هم یخوام هم روحت و..ول یهم جسمت و م

 ........بـ

 ......!منو ببخش -

 

بودم..مقصر منم که گفتم  یصبان..فقط نگام کرد..لب باز کرد که گفتم: فقط همون چند روز اول و از دستت عمی..ساکت موندمیبود ساکت

کردم و فراموش کرده  یرو که بارها با خودم تکرار م یجمله ا نیرفته بود..ا ادمی یخوام ول یو فقط خودت و م ستیگذشته ت واسه م مهم ن

 .......بودم!..حرفام و کارام دست خودم نبود وگرنه

 ..!را؟چ یدون یبهتر شد..م ینجوریا ی..ولدمی..باشه..فهمسسسسسیه--

 .....و تکون دادم سرم

اعتراف  شتیکرد که بخوام پ یرو دوا نم یشد و نگفتنش بهتر از گفتنش بود درد یرو که مربوط به گذشته م یحرف دمیچون فهم --

که  یدهانشد که گفت لعنت بر  یهمون الکپشت تی من حکا ِتیحکا نباریانگار ا ی..ولنیباشه،هم نمونیب یپنهون زیخواستم چ یکنم..فقط نم

 ....!موقع باز شود یب

متنفر شدم..چون اون دوست  دمجنونیاز ب شهیبه خاطر اون زن هم ی..چند لحظه نگام کرد و گفت: حتدیمن خند ی..از خنده دمیخند

 ..که اون دوست داشت من ازش متنفر بودم یداشت..هر چ

 ..!و فراموش کن باشه؟ زیهمه چ-

 .. و تکون داد سرش

 ..!؟یکن ی!..فراموش مدالرام؟ یتو چ--

 ..روز ِ که فراموش کردم 3هفته و  1 قایزدم: دق لبخند

 .......دیخند

 ..!ومدین شیپ تشیخب..موقع یخواستم بگم ول یقبال م یعنیبهت بگم.. دیهست که با یزیچ هی..منم یو گفت زیحاال که همه چ-
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 ..قت سمت اون اتاقا نرم؟و چیکه ه یبهم گفته بود ادتهیکردم..کنجکاو شده بود.......  مکث

 ..کرد: خب کیو بار چشماش

 ....... یبار فقط محض کنجکاو هیخب من.. -

 ......!!....نکنه..........مشکوک نگام کرد: اون دفترچهنمیصبر کن بب--

 .....دمیو تکون دادم و لبمو گز سرم

 ......!پس کار تو بود -

 ....!م؟یبش یمساو ینجوریا دیماه رو من قهر کنم تا شا نیمونده از ا یباق یهفته  2 تسیتوهم: حاال بهتر ن دینگفتم..اخماش و کش یچیه

 ..اخماش باز شد دینخندم..خنده م و که د نتونستم

 ..به بازوش زدم

 ..!؟یذاریسر به سرم م -

 ........االن یبود ول یجد یلیبودم مطمئن باش برخوردم باهات خ دهیاگه اون موقع فهم --

 یم م نهیاومدم جلو تا باهات حرف بزنم دست رد به س یمدت که م نی: واسه م تموم شده ست....زل زد تو صورتم: چرا اقیس عمنف هیبا  و

 ..؟یزد

 ..بودم یچون اون موقع هنوز از دستت عصبان -

 ..!؟یستیابروش و انداخت باال: االن ن یتا هی

 ....تکون دادم: نه نیو به طرف سرم

 ..دمیرفت..دلم ضعف رفت..خندگوشم و گاز گ ی الله

 ..!چرا اونوقت؟ --

 .....و تو دستام گرفتم..با لبخند گفتم: چون من سرش

 ....!و گذاشت رو لبم....سرش و خم کرد رو صورتم و تو همون حالت که تو چشمام زل زده بود گفت: چون دوستت دارم انگشتش

مختلف و  یکه مملو بود از حس ها یسکوت زد..بوسه اهم دوستت دارم ..که به لبام مهر  یلیبگم اره، خ خواستم

 ..که لباش و از رو لبام برداشت و نگاهمون تو هم گره خورد یوقت ،ی..محبت.... و چه حس خوبی....عشق..مهربوننیریش

 ......قایزدم و گفتم: دق لبخند

 ..!قا؟یدق یتعجب گفت: چ با

 ..!من دوستت دارم یکه گفت-

 ..!خب اونو که من گفتم--
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 ..گهید یدونم..از جانب من گفت یم-

 .....: نه از جانب تو نبوددیابروهاش و انداخت باال و گونه م و بوس یجد

 ..!بود؟ ی: پس از جانب کدمیچونه ش و بوس ریو بلند کردم و ز سرم

داد و خواست عاشق باشه  حیش ترجاحساس و به گناهان گذشته  نیروز گناهه ا هیکه  ییبنده خدا..از جانب همون بنده خدا هیاز جانب --

 ..!که دوستت دارم گمیگناهکار..م هی..از جانب دهیاز مرگ م ییاز نفرت و بو یگناهه انتقام رنگ یداره ول یزندگ یرنگ و بو یچون گناهه عاشق

 .........بودم..گونه ش و به گونه م چسبوند رهیحرکت تو چشماش خ یمدت ب تموم

من امشب با  یوحش یگربه  یاومدم سمتت..ول ینم نیهم ی..براادیکردم خوشت نم یفکر م یکرد یو سکوت م یگرفت یازم فاصله م یوقت --

 ..!تموم شده دمی....فهمنجایچه ا ریام یفرق داشت..چه تو خونه  گهید یشبا

 ..!؟یچ -

 ........!میگفت: تحر طنتیش با

 .......رمیگ یم شیو در اورد: دارم ات شرتشیکرد و از روم بلند شد..ت یشد....پوف یم داریآرام ب ی..دوست داشتم ازته دل قهقهه بزنم ولدمیخند

 ..شده بود گرمش

به تخت آرام اشاره کردم و گفتم:  دمیلب تخت و بلند شدم..نگاهه متعجبش و که د دمیروم که خودم و کش افتهیبرهنه خواست ب یباال تنه  با

 .....جلو بچه؟!..اِ

 .......!خانم خانما که خوابه نیداد: ا هیو به ارنجش تک دیخند

 ..!ستیخب خواب باشه..بازم درست ن -

..از پشت منو گرفت تو بغلش و دی..تو راهرو دستم و کشرونیسمت در و رفتم ب دمیکه دو ردتمیو بگ نییپا ادیشد از تخت ب زیمخیدفعه ن هی

 ..!عجله؟ نیگفت: کجا با ا

 ..: ول کن آرشام، دستم شکستدمیخند

 ..دیبلند کنار مبل و روشن کرد ....گونه م و بوس هیدست بلندم کرد رفت تو هال..برقا خاموش بود..منو خوابوند رو کاناپه و اباژور پا رو

 ..!؟یبهونه کن یخوا یرو م یچ نمیبب گهید--

 ....سوال هیلبخند نگاش کردم و دستام و دور گردنش حلقه کردم:  با

 ......بپرس--

 ..!کرد؟ ی.. اون لباس خواب تو اتاق من چکار مایبگ شییخدا -

 ..!کدوم لباس خواب؟ --

 ....رو دایکه ش یتو اتاق..شب یو اومد یبود یتنم کرده بودم و تو عصبان یکه اون شب اشتباه یهمون -
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 ..!؟یبدون یخوا یو م لشیدل--

 .....آره-

 هی دیاثباتش با ی..برایشد یافتاد سرخ م ینگات به تنم م ی..حتستمین یگفت ینه..تو م ای یخواستم امتحانت کنم..که از اوناش هست یم --

 ..!نه؟ گهیکردم د یم یکار

 ....گفتم: پس از همون موقع چشمت و گرفته بودم طنتیش با

 .......گهیخب د یدونم..ول ینم یزد: از کِ لبخند

 ..!؟یگیازت بخوام نه نم یزیچ هی -

 ..!باشه یتا چ--

 ..شمیبا گفتنش ناراحت م یدون یاگه م یازم پنهون نکن..حت رو یچیوقت ه چیه -

 .. بار واسه م تجربه شد بسه هی گهیکناپه..دستاش و اورد باال و گفت: نه د نییکنار و نشست پا دیکش

 

 ....ملتمسانه نگاش کردمنشستم

 یافتم ول ینم ادشونمی یبوده رو فراموش کردم..حت که یتا االن هر چ یدون یرفتار کنم..درضمن خودتم م یمنطق نیبعد از ا دمیقول بهت م -

 ..!؟یشیناراحت نم یکه از زبون شوهرش بشنوه و....خب خودتم باش یکنه..زن یرو ناراحت م ی هر زن ِ یعیخب طب ییموردا نیهمچ هی

 ..!؟یلجباز یلیکه خ یقبول دار یول یکه ناراحت بش دمیحق و بهت م نیاتفاقا ا --

 .......کردم: من فقط اخم

 ....بگو خب یلجباز گمیم --

 ..یمغرور یلیتو هم خ یباشه قبول..من لجباز..ول-

خواد  یمن کنار هم به کجاها م یتو و مغرور بودنا یایلجباز نیکه ا یاومد سمتم گفت: وا یکه اروم م یلحن خاص در حال هیو با  دیخند

 ........برسه

 مینیبود..با سر انگشت اشاره ش زد نوک ب یلحنش همون لحن ِ قبل یتو هم ول دیاخماش و کشزد.. مهی..روم خدمینگاهش تنم داغ شد..خواب از

 ..!نکن ایدلبر نیاز ا گهیپا بذارم..د ریزنانه غرورم و ز یکه به خاطر جاذبه ها ستمی.. من از اون مرداش نیوحش یو گفت:درضمن گربه 

 ..نفسات هنوز تو گوشم ِ جناب ِ مهندس ی.صدا.یگیو لبام و جمع کردم: نه بابا، تو که راست م دمیخند

 ..!یکارام و داشت زیبه ر زیلحنش کرد و گفت: پس فقط ظاهرا حواست به من نبوده.. در اصل امار ر یکم حرص چاشن هی

 چیجز من، به هدونم که تو  یم یو سرم و تکون دادم..عشوه گرانه دستام و دور کمرش حلقه کردم و محکم به خودم فشارش دادم: ول دمیخند

 ..یقبال بهم ثابت کرد نوی..ایکن ینگاه نم یا گهیزن د
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دونم نگاهه منه  ی..میخوددار باش یتون یدونم فقط در برابر من نم ی..نجوا کردم: مدمیگردنش و بوس ریبود..محو چشمام..لبام و بردم ز ساکت

 .......میستی)من(م ن ی..بدون هم حتمیبا هم کاملمن..ما  یکنه..همونطور که وجود تو منبع ارامش ِ واسه  یکه ارومت م

 ....ارمیلحظه هم دووم نم هیبدون تو  دمیچند روز فهم نیشونه هاش و گفتم: تو ا یکوتاه..دستام و اوردم باالتر تا رو یلیکردم..خ سکوت

 ....چشمام ی..تودیلغز یو بردم عقب..چشماش و بسته بود..بازشون کرد..نگاهش م سرم

و با  دمیکش قیدارم....نفس عم رتیروت غ ی....هنوزم دوستت دارم..عاشقتم..و چون شوهرمیاشتم....عاشقت شدم....شوهرم شددوستت د -

 ........نیلبخند گفتم: فقط هم

 

 ........مکث نکرد..سکوت نکرد..صبر نکرد....طاقت و ازش گرفتم گهیکرد..د نگام

از جنس  یوجودم و به رگبار ِ بوسه هاش بست..با ولع..با حرارت..بوسه ا یه و گردن و همه ..چشمام..گونه م..لبام..چون دیبوس یو م صورتم

 ....یدلدادگ

 

***** 

 ....کنم؟ دارشیرو ب ییبرم بابا _آرام

 ....ی: بدو مامانزیپلو رو گذاشتم رو م سید

 ..!ازمن توقع ِ خواب داره؟ یک دهیچیه پخوب تو خون یهمه بو نیآرشام اومد: ا یکه صدا رونیذوق برگشت از اشپزخونه بره ب با

 ..دیو از تو درگاهه آشپزخونه بغل کرد و محکم گونه ش و بوس آرام

 ....طونیش یدیشکالت م یتو که باز بو--

 دونه بخورم و 1 یبهش قول دادم فقط روز ی..ولدهیبرام شکالت خر یکل هیلباش وغنچه کرد و با ذوق گفت: فرهاد  یزبون نیریبا ش آرام

 ..بعدشم مسواک بزنم که دندونام و کرم نخوره

 

 ....بخور شهیهم یکمتر بخور ول ییفرهاد..دوما اره بابا یی: اوال فرهاد نه و دازیو نشست پشت م یو گذاشت رو صندل آرام

 ..!؟یب یمث ب _آرام

 ..!؟یچ یب یب _آرشام

 .... بخور شهیهم یفت دکتر گفته برنج و گوشت کم بخور ولگ یب یب دمی.. شنمیبود نایا یخاله پر یکه خونه  روزیاخه پر _آرام

 ..میدیلحن بامزه ش هر دومون خند از

 

 ....!بابا آرشام؟_آرام
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 ........جانم--

 ..!بگم؟ یمن به فرهاد چ _آرام

 ..!؟ییبابا یرو برنجش و گفت: واسه چ ختیر یقاشق از قرمه سبز هی آرشام

 ..!بهش بگم یچ دونم یآخه ازم سوال کرده منم نم_آرام

 ..نوشابه ش و برداشت وانیلقمه ش و قورت داد و ل آرشام

 ..!ده؟یازت پرس یمگه چ --

 

بغلم کرد و نشوند رو  دی..بعدش منو که دنایا یخاله پر یاومد خونه  تایبا خاله ب روزیآرام با اب و تاب دستاش و از هم باز کرد و گفت: پر و

دونم بابات تو رو  یم یول تیخواستگار امیخوام ب یکه م یه دوستت دارم؟..گفتم نه..بعدش گفت: اونقدچقد یدون یپاهاش..بعدش بهم گفت: م

 ........دهیمن نم هب

از حرف آرام خنده م گرفته  نکهیتو گلوش و به سرفه افتاد..با ا دیاخر آرام نوشابه پر یجمله  دنیخورد با شن یکه داشت نوشابه ش و م آرشام

 ..و دو تا سرفه حالش جا اومد قینفس عم هیو با  دینفس سر کش هیآب دادم دستش که  وانیل هی عیسر یبود ول

 ..!؟یآرشام خوب -

 ..!فرهاد بهت گفته؟ ییرو دا نایو تکون داد..رو به آرام گفت:ا سرش

نگفت  یچی..ه؟یچ تایپس خاله ب ،یلقمه ش و قورت داد گفت: اوهوم..بعدش من گفتم تو که زن دار نکهیسرش و تکون داد و بعد از ا آرام

 ..!بهش بگم؟ دیبا یو بوسم کرد....حاال من چ دیخند

 

 ..!..باشه؟ییبابا ایحرفا نزن نیاز ا گهینگاش کرد و گفت: د یداد جد یانجام م یکه آرام کار اشتباه ییاخم کرد .. مثل وقتا آرشام

 ..!؟ییگفت: چرا باباخوشگلش معصومانه زل زد تو صورت آرشام و  یکم با چشما هی آرام

 ..... هیزدم انداخت و رو به آرام گفت: چون حرف ِ بد یبه من که لبخند م ینگاه میآرشام از هم باز شد..ن یناز شده بود که اخما انقدر

 ..!کرده؟ یاونم کار ِ بد یعنیپس چرا فرهاد گفت؟.. -آرام

 ....رسم یفرهادتم بعدا م ییحساب دا -آرشام

 ..!ش؟یزن یم یعنی -آرام

 

 ..ندارم شیکار ییباشه: نه بابا یداشت جد یبازم سع یخنده ش گرفته بود..ول آرشام

 ..!برداره نه؟ یکیدست از سر من  ستیهنوزم قرار ن یداداش جنابعال نیرو به من گفت:ا یبه شوخ و

 ..کنه یخواسته شوخ ینجوریکنه..ا یبهت گزارش م ادیو گفتم: آخه خبر داره آرام همه رو م دمیخند
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 ........خان داداش شما برسه..اونوقت نیو تکون داد و نگاهش و به بشقابش دوخت: فقط دستم به ا سرش

 ..!ش؟یزن ی!..م؟ییبابا یاونوقت چ -آرام

 تییتو چه کار به کتک خوردن دا ییآرام و ناز کرد و گفت: نه بابا یگونه  رهیخنده ش و بگ یتونست جلو یسخت م گهیکه د آرشام

 ..!بزنمش؟ یدی..مگه تا حاال د؟یدار

 ..!شیزن یم یریفرهاد گفت بهت نگم چون اگه بهت بگم م یسرش و انداخت باال و گفت: نه....ول آرام

 ....خنده ریز میدومون زد هر

 

 .......باهاش ندارم..حاال غذات و بخور ینترس دخترم کار _آرشام

 ..آرشام نگاه کردبا لبخند قاشق کوچولوشو گذاشت دهنش و به من و  آرام

 ..کرد یوقت اخم نم چیوقت ساکت نبود..آرشام ه چیخونه ه اشیزبون نیریو ش طنتایسال..با وجود ش 4رفته بود تو تازه

همه  نیکرد از ا یم یفیآرشام تو خونه باب کرده بود و آرام هم چه ک نویجمعه متعلق به آرام بود..ا یپارک..روزا میرفت یسه اخر هفته ها م هر

 ..جهه پدرشتو

 

 ..!تو و فرهاد و ضبط کرده بودم؟ یمن اون روز صدا یدونست یم _آرشام

 ..!؟یتعجب نگاش کردم: کِ با

 ..!اومد؟ ادتیتا باهات حرف بزنه.. الیکه فرهاد اومده بود و یهمون روز--

 ..!؟یما رو ضبط کرد یتو صدا یجد یگرد شده نگاش کردم: جد یچشما با

 ....حاضر نبودم نگهش دارم یگوش کردم خردش کردم..حت نکهیز او تکون داد: بعد ا سرش

 ..تعجب نداشت ینبود..پس جا دیکارا بع نیشناختم ا یکه من م ی..از آرشامدمیخند

 ..زنگم نزدن گهی!..د؟یخبر ندار شیاز خاله ت و بچه هاش تو ک --

 ...دمیفهم روزی....خودمم تازه دیچرا اتفاقا..برگشتن دوب--

 ....ر و صداس یچه ب -

 .......دونم یش و انداخت باال که نم شونه

 ..گرفت یارشام دورا دور سراغشون و م یول میرفت و امد نداشت نکهیشد که باهاشون اشنا شده بودم..با ا یم یسال کی

 ..یچه هاش برگشتن دوبگفت همراه ِ ب یبود..حاال هم که آرشام م یفوت شده بود..زن کم حرف دیشد ادیشوهرش در اثر اعت شیها پ سال
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 رییم و تغ هیمهر دینشوندم و گفتم با یکه من به قول آرشام حرفم و به کرس یکنم..همون شب یوقت فراموش نم چیازدواجمون و ه سالگرد

 ..نیم هم هیجزء ِ مهر نیتر یاصل یعنیخواستم..مهر من عشق شوهرم بود.. یشد که خودم م ی..و همونیبد

 ریکرد که واسه غافلگ زمیآرشام واقعا سوپرا یباشه ول یبود معمول نیشهر گرفت..قصدم ا یاز سالنا یکیبزرگ تو جشن  هیاون شب  آرشام

سر شوق اومدم..مثل  پشیت دنیدنبالم با د شگاهیکه خودش اومد دم در ارا یو فرهاد هم بهش کمک کرده بودن.. زمان ریو ام یکردن من پر

 ..جذاب و خوش پوش شهیهم

 ..!یفهم یگفت: صبر کن به وقتش م ی! مم؟یریم می: کجا داردمیپرس یهم ازش م یکه برام اشنا نبود..هر چ یرین مساز او بعد

آرشام تو  یول میریزن و شوهرا شب اول ازدواجمون رو جشن بگ ی هیمثل بق میوقت نتونست چیبود..درسته ما ه ییایاونشب رو زیچ همه

 ..!نداشتمتوقعشم  یسالگردش جبران کرد..گرچه حت

 

 ..نیریناز و ش یکوچولو هی..ریپسر ناز و خوشگل داد که اسمش و گذاشتن آرتام!..هم اسم برادر ام هی یو پر ریبه ام خدا

و دوست  دمید یو م تتیگفتم نه چون وضع یبود که اون موقع م نیحرفش هم یحرف بزنم..همه  تایکردم تا با ب یآرشام و راض باالخره

 ..!دونستم منظورش به فرهاد بود یفرق داشت......م گهیاالن د ی..ولیکن لیکارا دخ نیانداشتم خودت و تو 

شاد  شونیمنم از خوشبخت نمیب یو عشق رو تو چشماشون م یبا هم ازدواج کردن..و هر بار که خوشحال تایشد که فرهاد و ب یم یسال 1

 ..رو داشتن یخوشبخت نیا اقتی..هر دوشون لشمیم

 

لبخند غم و از تو  هیهم با  ی..گاهمیش یم نیغمگ ی..گاهمیکن یکل کل م ی..گاهشهیبحثمون م یزن و شوهرا گاه یل همه و آرشام مث من

 ....میکن یم رونیدالمون ب

ِ  بعدش یتموم نمکش به آشت یول میدلخور بش دی..شامیکن یکدوم قهر نم چیه گهید یول  .. 

 ..پر از احساسمون رو روشن نگه داشته ینورش قلبا که هنوزم با گرما و  ِیعشق مونیزندگ ینیریش و

 .........!پابرجا حفظ کرده شهی که کانون خانواده مون رو گرم و هم ِنمونیو وفا و صداقته ب یمهربون نیعالقه..هم نیعشق..هم نیهم

 

 ..آرام و خوابوندم سر جاش برگشتم تو اتاق خودمون نکهیشب بعد از ا اخر

 ..خوند یو کتاب م یدلنشسته بود رو صن آرشام

 ....شروع کرده بود شیشب پ 2رمانم تو دستاش لبخند زدم..از  دنید با

 ..« گناهکار» رو جلدش ثابت موند..رو اسم کتاب.. هیواسه چند ثان نگام

 ..!؟یهنوز تمومش نکرد -

 ..د..رو پاش نشستمدست چپش و باز کرد..رفتم سمتش .. دستش و دور کمرم حلقه کر یکرد و با لبخند کمرنگ نگام
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 ..!ست؟ین یما اتفاق یحوادث تو زندگ نیکدوم از ا چیکه ه یگوشم زمزمه کرد: باور دار ریز

 ..کردم سکوت

 دایپ یباز داشتن من از گناهانم..برا یکرده بود..برا لهی....تو رو خدا وسانیشا ی..تو مطبق..تو مهمونابونیاون برخورد اول تو خ یداد: حت ادامه

باور  نیادالرام..از همون اول..از همون برخورد اول....به  یبود لهیبرگردوندن من به خودم..تو وس یکه سالها گمش کرده بودم..برا یهکردن را

 یما مثل باز یکنه....زندگ یاتفاقات و کنترل کنه و بدونه که داره چکار م نیهست که ا یکی..چون ستین یاتفاق ایدن نیتو ا یچیکه ه دمیرس

 ....نجایبه ا میدی..تا رسمیدیو چ میدیو چ میدیبود..چ نیجورچ

 ..از هم گسستن یبرا یگریدادن و د وندیپ یبرا یکی..میا لهیجور وس هی ایدن نیا یادما یدادم: من و تو..و همه  هیو به سرش تک سرم

 ......یداد وندیو تو پ _آرشام

 ..یروز ارزوشون و داشتم و بهم داد هیرو که  ییزایاون چ یو همه  میو خوشبخت میتو هم زندگ -

 

 ..اخر کتاب بود یهر دومون به صفحه  نگاهه

 ..آرشام و دالرام یانیپا مکالمات

 ..کرد یگوشم نجوا م ریخوندم..و مربوط به آرشام رو هم خودش زمزمه وار ز یمربوط به دالرام رو من م مکالمات

 ..ییو جدا یدور_دالرام

 ..یو ناکام یتلخ_آرشام

 ..یغم و شاد_مدالرا

 ..یزندگ ِبیفراز و نش_آرشام

 ..و لبخند هیگر_دالرام

 ..میهمه و همه رو پشت سر گذاشت_آرشام

 ..میبرگرد هیپر گال یبه گذشته، به اون روزها ستیقرار ن گهید _دالرام

 ..میدی..و رنج زمانه رو به جون خرمیدی..درد کشمیدیدرد د _آرشام

 ...خدا چرا....اما شی..پمی..اما رسوا نشدمی..عاشق شدمیقصه هم شد یم خوبه ..آدمیقصه شد یآدم بده  _دالرام

 ..میتا به آرامش برس میکرد ی..زندگمیکرد ی..به عشق هم زندگمیاما باز هم موند _آرشام

 ..میکش یقلبامون رو به رخ م یپر نبض ِ تپش ها یهنوزم صدا_دالرام

 ..که عاشقه یبه رخ ِهر ک_آرشام

 ....میکن یم یاحساس ِ پاک غن نیرو از ا مونیو هر لحظه از زندگ میونم یم _دالرام
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 ....هست شهیچون خدا هم_آرشام

 ..مینداره....ما پاک ییما جا نیب ییبا بودنش تنها _دالرام

 ..هر دو..بدون گناه_آرشام

 ..بدون غرور_دالرام

 ....بدون غرور _آرشام

 ..سرشار از احساس ِ پاک ِ آرامش یدختر_دالرام

ِ  تونه بشکنه..اما شفاف یکه م شهیاز جنس ش یبا قلب یمرد_آرشام  .. 

 ..حس هیو _دالرام

 ..حس هیو _آرشام

 ....حس ِ ناب هی_دالرام

 ..که از خاطرها پاک نشه یحس _آرشام

 ..یحس تکرار نشدن هی _دالرام

 ....از گناه یعار یزندگ هیآغاز ِ  یبرا انیپا هی .. ِانیپا هی نیو ا _آرشام

 ...............چونستیکس گناهکار ن چیه گهید _دالرام

 .........به اشتباه یکنم تو را حت یکه اشتباه..گناه م ایدوست داشتنت، گناه باشد _و دالرام  آرشام

 

 انیپا
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