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  :داستان از زبان 

  دالرام و آرشام
    

******  

  درباره رمان
  

 ی که به ظاهر خودش رو گناهکار نمیمرد..آرشام.. مردهی ما یگناهکارِ قصه  :"
  ..یول..دونه

 ایگناهش خالفه ..ای!..؟یکالهبردار!..؟یریباج گ!..؟یریزورگ..ه؟ی ش چحرفه
  .. هم هر دودیشا..خالفش گناه؟

 اگر دل یول.. دارهگمیمن که م!..وجدان داره؟!.. ما دل داره؟ی قصه گناهکارِ
  !!.. پس چرا شد گناهکار؟شهیداره و وجدان حال

 که نجای ادبهی انتخاب کرد و تهش رسشی رو تو زندگری مسنی شد که آرشام ایچ
 جرات نداشت اونو ی کسی که خودش به خودش داد ولیلقب! اسم شد لقبش؟نیا

  ..گناهکار بخونه
 یای دننی ای تودی که آرشام فهمیی از اونجادیشا!.. قصه از کجا شروع شد؟نیا

 اونا تو رو ی بذارای ی درنده باشدی باای نی و ظاهربشی دوراندی ادمانی انیبزرگ ب
 تی نهای که براش بیهدف.. هدف دارهکی شی زندگیآرشام تو..بدرن
  .. دارهیهش بر م هدف از سر رانی به ادنی رسی ها رو برایلیخ..مهمه

 شهی که همیکس..هی از اسمش هم فراری که حتیمرد!.. اد؟ی عشق به سراغش مایا
  ! تونه عاشق بشه؟ی دونه میبه عشق پشت پا زده و اون رو مزاحم تو کارش م

 سرسخت از جنس ی مقابلِ مردیدرست نقطه .. پر از شور و احساسی دختردالرام
  ..ایاز راه عشق !..شه؟یشام م آری دختر چطور وارد زندگنیا..غرور

  ..به گناهش مربوطه؟..ه؟ی اما شغل گناهکارِ ما چو
  ..رسمم تباهکار..اسمم گناهکار :گهی مشهی همخودش

  

******  
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  مقــد مــه
  

  ستی صاحب نی دل را کسنی از
  ستی عاقل نی باشد پس کساگر

  نی دل باش اما کوچک نبصاحب
  نی جا دارد ز درون باهایدن

  ستی نامرد نی جز تو کسی بشکن دل گرنیا
   دل مرحم نداردشکسته

 از دل ی را آغاز کن چون جز آن دل را ناممحبت
  ستین

   که آن دل را شکستی دستبشکند
  ستی گناهکارنی به جز خود کسچون
   کشمی گناهان خود دست مظی غلی بربستره

  سمی نوی منی ان چنی بررووباانگشت
   منگناهکار،گناهکار،گناهکارم

   کشمی گناهان خود دست مظی غلی رهبربست
  سمی نوی منی ان چنی بررووباانگشت

  .. منگناهکار،گناهکار،گناهکارم
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   گناهکارِ قصهتی شخص" آرشام ی دلنوشته "
   

   کشمی گناهان خود دست مظی غلی بربستره
  سمی نوی منی ان چنی بررووباانگشت

  .. منگناهکار،گناهکار،گناهکارم
  .. بر خود و اعمالم نتوانم گذارمی واژه انی اجز!..اگناهکارم؟یخدا
 خود به اغوش گناهان شی که کم و بیی ادمهانیب.. بزرگیای دننیدر ا!.. کردم؟چه

  .. اوردند یمن رو
  !.. گناهکار؟کی تنها ایا!..ستم؟ی کمن
 فراوان ی هارنگیبا ن.. کردی میبا دروغ برادر.. گرفته بودی خوای که با ریکس

  .. دادی مبی و ان را فرنیا
 یتنها خود م..یار.. خود گذاشتمی هستم که لقب گناهکار را رویکس..آرشام..من

  ..میدانم و خدا
  !.. تو؟یِ خاطیبنده !..ا؟ی خداستمی من کیبه راست!.. چه هستم؟من
من .. پرداختهیی اسمش به قدرت وجودش بهای که معنایکس..آرشام ..من

  .. راه را خود انتخاب کردمنیم چون ا ندارییاز خالف و گناه ابا..گناهکارم
  !..بنده ش؟!..خدا؟!..خودم؟!.. تواند به من کمک کند؟ی می کسچه
 خواهم ی مایا!.. خواهم؟یم..زی چچی و هزیاز همه چ.. خواهم ماند ی تهزی من ناما

  !.. شوم؟یخال!..نباشم مملو از گناه؟!..پاک شوم؟
 ی دانم سرانجامم چه مینم..اهم خوی دانم چه میخود نم..سرگردانم.. دانمینم

 پشت سرم یادی زیاه و ناله ها.. را به اشک نشانده مدگانید.. شکسته مدلها ..شود
 ی گذرم و به گناهم ادامه می توجه میب.. دهمی نمیی من به انها بهایول..است
  ..دهم
 یول..دل مردم را بشکند.. گناه کندی تواند به راحتی که میکس.. آرشام هستممن
  .. از غرورش کم و کمرنگ تر شودیارد ذره انگذ
 نیدر ا!.. تواند من را منصرف کند؟ی مزیچه چ.. خواهمی توانم چون می ممن
  !.. تواند مرا منع از گناه کند؟ی مزی که قدم گذاشتم چه چیراه
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 یی که به چشم من روشناییایدن.. از وجودش استیمی نیکی که تارییای دننی ادر
به !.. بخشد؟یی هست که به دلم روشنای ادمای ست ایاهیندارد چون تمامش س

  !..ست؟ی او کیراست
  !.. وجود دارد؟ی کسنیاصال چن.. دانمی نمخود

 ها و ناله هیبا گر.. کردمیبا انها زندگ.. ادمها بودمنی ای همه نیب.. بودممن
  .. ستی دردی بی که از روشانیبا غم و خنده ها.. اشنامشانیها

 یمیچون نس.. شودی گذارم چه می مفشانی لطیای بر دنی پای م که وقتدهی دخود
 ی مرانی وجودشان را ونی سهمگی در اخر چون طوفانی وزم ولی انها می کرهیبر پ

  ..زمی گریکنم و م
وجدان خفته م را .. خواستمنی خود چنیار!..وجدانم خفته؟!.. دارم؟ی ترسایا

 ان ی توانم جلویخود م ندارم چون ی ان هراسیداریاز ب.. دوست دارمنیچن
  ..ستمیبا

 تواند با غرور و تکبر من ی مییرویچه ن!..ستد؟ی من بای تواند جلوی مزی چچه
  !..مبارزه کند؟

 یمن عشق را نم..چون عشق پوچ است..ستیچون ن..قبولش ندارم!..ست؟ی چعشق
 و به ان تن زمی گریاز ان م..زارمیاز عشق ب.. خواهم که بشناسمیشناسم چون نم

  .. دهمینم
 ی نمشی پمی خواهی ان طور که ما می زندگیگاه..ستی دست ما نزیهمه چ..اما

 انکه از خود بپرسد به کجا ی خورد بی وقفه ورق می بریبرگ به برگ تقد..رود
  !.. شتابان؟نیچن

 آرشام از کجا شروع ی زندگیاصال قصه !..د؟یبه کجا رس..ارشام.. منیزندگ
  !..شد؟

  ..رسمم تباهکار..مم گناهکاراس..آرشام.. منمنیو ا
  

  رسمم تباهکار,  گناهکار اسمم
   به من بباریآر, باران به من ببار 

  خون گشت حاصلم,  شد دلم رانهیو
  باران به من ببار,  گناه نی بر انینفر

  .. به من ببار یآر
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  گناهکار
  

 ی کاش خفه میا..برام مهم نبود.. کردی مهیگر.. نگاهش کردمیظی اخم غلبا

  ..صداش رو اعصابم بود..شد

 خوام لحظه ی نمی حتگهید ..نیی برو پایهست: بلند رو بهش کردم و گفتم ی صدابا

  .. تحملت کنمیا

 ی دونیتو که م..؟ی کنیچرا درکم نم..آرشام.. خوامینم: داد زد هی گربا

  ..چــــرا؟..چرا؟..؟ی کردی معامله انیچرا با من چن..عاشقتم

 از عیسر..  کنترلم رو از دست دادم دی کشی که مییا هغی و جونی شی صدااز

بازوشو تو چنگ گرفتم و ..درو باز کردم..به طرفش رفتم.. شدمادهی پنیماش

  ..رونی بدمشیکش

  .. رو نداشتی جراتنی کس چنچیه.. برابر من توان مقاومت نداشتدر

 گم ای..افتهی نحست بختی خوام چشمام به ری نمگهید..ی عوضرونی بایب :دمیغر

  .. کنمی مکسرهی کارتو نجای همای شهی همیاونم برا..یشیم

 ی نمدهی اون اطراف دیکس..یی پل هواگهی طرفه دکی بود و ی خاکنی طرف زمکی

  ..شد
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ابرومو .. تو؟ای میمن عوض..؟ی باهام چکار کنی خوای مگهید:دی کشغیج

 ازم ی خوای دارم که می چگهید..می نشونداهیبه روز س..یبدبختم کرد..یبرد

  ..؟یریبگ

 ضیازت ف..بهت تجاوز کردم؟..باهات چکار کردم؟: دادم و با اخم گفتم هلش

  ..چکارت کردم کثافت؟.. رو برات رقم زدم؟ییای شب روهی..بردم؟

 ی حلقه هی شده بود ی صورتش جاری که روییبه خاطر اشک ها.. کردی هق مهق

  .. دور چشماش نشسته بودملی رعی از مااهیس

 اونها به ی رو برانیا..اره.. سوختیدلم براش نم..  زدیزار م..نیم رو زنشست

 یلذت م.. بکشونمی نابودی اونها رو تا پانکهیا.. خردشون کنمنکهیا..دمی دیحق م

  .. راه انداختندی و زارونی جلوم زانو زدن وشنطوری ادمی دی میبردم وقت

 یاش برابر تونست باهی کس نمچی و هزی چچی که هیکس..آرشام هستم..من

نه ..مهم من بودم..فقط خودم.. بودی خودم ستودنی که من داشتم برایغرور..کنه

  ..گهی کس دچیه

 کیاگر ..ی هستدمیدارم بهت هشدار م..پاشو خودتو جمع کن: لگد به پاش زدم هی

  .. ذارمی بشه زنده ت نمداتی اون طرفا پگهیبار د

 ازت یهر غلط.. شناسمتیوب م خیلیخ.. دونمیم: گفت هی بلند کرد و با گرسرشو

 یول.. دوستت داشته باشمی کردیکار..ی گرفتی مدت منو به بازنی ایتو..ادیبر م

 یلیخ.. بودی بازهی همه ش ی کنار و گفتیدی کشیبعد که از خانواده م جدام کرد

  ..ی نامردیلیخ.. آرشامینامرد

  .. گفتی رو مانهی چشمام و ای زد توی زل می جسارتنی با چندینبا.. شدمیعصبان
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تموم ..زل زدم تو چشماش..دی کشیفی خفغیج.. و بلندش کردمدمی ش رو چسبقهی

  ..فکم منقبض شده بود.. بودم تو چشمامختهیخشمم رو ر

  
 هیتو برام مثل ..گمی بار بهت منی اخریبرا: بهش دادم و داد زدم ی محکمتکون

 ی می اونو به بازرنطوی که ایستی نی کسنی و اخرنیتو اول..ی بودیاسباب باز

  ..ــه؟ی چی دونیم..رمیگ

اون روح و احساس ..نمی که خورد شدنتون رو ببنمیعاشق ا: تر داد زدم بلند

 کنم که جلوم زانو ی و کارنمیاشک رو تو چشماتون بب.. بکشمشی رو به اتفتونیلط

هرکار .. غلط کردم آرشام دی و بگدیدوست دارم تو چشمام با اشک زل بزن..دیبزن

 ی نمی فرقچی اشغال هکهی تهی باو اونجاست که برام .. کنم فقط ترکم نکنی میبگ

  ..دیکن
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 یاز صدا.. کردی صدا هق هق میب..ناله کرد..نیبه پشت افتاد رو زم.. دادمهلش

  ..بلندم وحشت کرده بود

  .. به اطرافم توجه داشته باشم حرکت کردمنکهی نشستم پشت فرمون و بدون اعیسر

زانوهاش رو بغل گرفته بود و سرشو انداخته بود ..و نگاه کردم عقب رنهی ااز

انقدر بلند .. به قهقهه شدلیلبخندم پررنگ تر شد و کم کم تبد..لبخند زدم..نییپا

  ..دی گنجی که تو باور خودم هم نمدمی خندیم

 شد و یشاد م.. شدی مروزی پی که تو بازیفقط وقت..دی خندی وقت نمچی هآرشام

  .. زدمی بلند قهقهه میاونوقت بود که با صدا..سرمست از شکست طرفش 

 ی اثار لبخند هم روی که حتییتا جا.. اومدنیی اروم اروم صدام پاشهی مثل همیول

 ی کارم بهم دست می بعد از اجراقای بود که دقی چه حسنی دونم اینم..لبام نموند

  ..داد

پژواک رو دوست  نی ای ولی گناهکارکی شد که تو ی تو گوشم تکرار مییصدا

  .. بابت خوشحالمنیو از ا..آرشام گناهکار بود..اره..داشتم

 ی گرفتم تو مشتم و هر وقت که میم.. بودندی سرگرمی لهی جور وسکی برام دخترا

 رو داشتن یاونا صرفا برام حکم اسباب باز.. کردمی خودم ولشون ملیخواستم به م

  ..عشق..هه.. من نبود تو کاری عشقی شدند ولیعاشقم م..گهی دزینه چ

 گهی کردن دیگرماش رو که حس م.. اومدن تو اغوشمی هوس می هم از رواونا

 کردند ی خواستم میهر کار که م.. شدنی رامم موونی حهیمثل .. برو نبودندرونیب

  ..هرکــار..هر کار..
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 میشونی پی اخم روهی شهیمثل هم.. جلو به صورت خودم نگاه کردمی نهی تو ااز

 ینه خودم م.. اخم با من انس گرفته بودنیا.. ابروهام نشسته بودنیدرست ب

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

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

  .. تونستم باال بردم ی که میی رو تا جاصداش

 شد که یر خروش مدرونم پ.. انداختمی ها رو دور می از اون اسباب بازیکی یوقت

  .. شدمی صدا اروم می تندنیبا ا

  

  )یرعلیام.. اهنگ دار مکافات(

  

  ای دنی آهاای دنیآها

   امشب خالصم کننیهم

   کفره بزار باشهاگر

   حقه جوابم کناگه

   دارمنی ببای دنیآها

  گمی چشم خون بهت مبا

   کنی بار و مردنی اایب

  رمیمی آسوده مبگو

  خوادی هر کار که دلت متو

  ی جون و تنم کردنی ابا
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  ای دنی آهاای دنیآها

  ی و نامردی رحمی بچه

   شبم باشهکی ینزاشت

   حسرت و خواهشبدون

   روزم توهی ی حتنیبب

   باهام سر سازشینداشت

  ی و زارهی گرشهیهم

  ی تکراری روزاهمش

   غصه و ماتمای دنهی

  ی درد و گرفتارهمش

   مندمی که رسنجای اتا

   مندمی روز خوش ندهی

  یداره مکافات گنیم

   مندمی جمله رسنی ابه

  

 ی نمیول.. دادی اهنگ حس من رو نشون نمنیا.. حرص ضبط رو خاموش کردمبا

  .. کردمی رو گوش منیدونم چرا هر بار هم

پوچ و .. بودیچیتمامش ه..نه..از..از..ازانتخاب اهنگ.. شدمی ممونی هم پشتهش

  ..ی از هر احساسیته.. حباب بودنی حسم عنیا..اره... حبابنیع..یتو خال

  .. رو بردم تو نیماش.. بازکردمموتیدر رو با ر.. خونه ترمز کردمیجلو
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 از رونی چندتا از خدمه ها که بشهی نذاشتم که مثل همرونی بنی پامو از ماشهنوز

  .. شدمادهیاروم پ.. دندی بودند جلوم صف کشالیو

 شتری چون بیول..تم نداشیازی کدومشون نچیبه ه.. بودنیی سراشون روبه پاهمه

 ی داشتم که توازی کردم نی برگزار منجای مربوط به کارم رو ای هایمواقع مهمان

  ..خونه م حضور داشته باشند

 دست راست یی جوراکی بود که مشاور و ی همه خدمه تنها شکوهنی انی از بیول

  .. شدیمن محسوب م

واستم اطالعات  خی که خودم میفقط تا حد..  رمز و راز من با خبر نبوداز

  .. و بسنیهم.. که به دردم بخورهیانقدر..داشت

 قدم به طرفم کی.. که باهاش کار دارمدیبا همون نگاه فهم.. کردمنگاهش

  ..دستاش رو جلوش گرفته بود ..برداشت

  ..سالم قربان: خم کرد و گفت ی رو کمسرش

تفا تنها به تکان دادن سر اک..دی از جانب من نشنی جوابچی هشهی هممثل

  ..نیهم..کردم

  .. خواستم و نه بلد بودمی منه

  .. هم پشت سرم حرکت کردندهیبق.. محکم به طرف ساختمان رفتمیی قدم هابا

 اشاره مرخصشون کیرو به خدمه دستم رو باال اوردم و با ..ستادمی سالن ایتو

  .. چشمام پراکنده شدندی از جلوعیسر..کردم

 کس حق ورود به اونجا رو چیز خودم ه که جیاتاق.. طرف اتاق کارم رفتمبه

  ..چه در حضور من و چه در نبودم..نداشت
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 داخل اتاق رو ی قصد کنجکاوای شد و ی مکی نزدنجای ای قدمکی به ی کساگر

  .. شدی چشمام مجازات می جلودی برو برگرد بایداشت ب

در .. کندیچی دست من از فرمانم سرپری تونستم تحمل کنم که زی وقت نمهچ

  .. بودنی سنگیلی خیلی جزاش خنصورتیاریغ

  ..بگو: که بر صورت داشتم گفتم ی کردم وبا همون اخمی در رو به شکوهیجلو

قربان : گفت اتی کنم نه جزئی گوش مای مواقع تنها به اصل قضانجوری دونست ایم

ظاهرا کار ..شونی اشی پدی سر برهی تماس گرفتند و اصرار داشتند حتما انی شایاقا

  ..ا شما داشتند و بیمهم

 وارد اتاق ی حرفچیپشتمو بهش کردم و بدون ه..سکوت کرد.. باال اوردم دستمو

  ..در رو از داخل قفل کردم..شدم

 کم یلی خشییروشنا.. نهیول.. اتاق روشن شدی برق، فضادیبا زدن کل.. بودکیتار

  .. کمیلی خیلیخ..بود

 ی مکی تاردی بانجایا..به اتاق بتانی نور به داخل ای ذره ای نداشتم حتدوست

 رو نجای جز آرشام حق ورود به ازی چچی کس و هچیه..یکیفقط تار..موند

  .. دادمی رو نمی اجازه انیبه نور هم چن..نداشت

 سر زیهمه چ.. اطرافم رو از نظر گذروندمی فضایقی و دقزی با نگاه تشهی هممثل

 سه ی که روی بردتیوا.. وسط اتاقی و صندلزیم..کمد مخصوصم.. خودش بودیجا

  .. نصب شده بودواری عکسام که به دی صفحه نطوریو هم.. بودواری دی گوشه هیپا

 اومدن تو ی که میی اونایعکس همه ..ی نه هر عکسیاره عکس ول..عکس..هه

  .. هامیعکس اسباب باز..چنگم
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انقدر بزرگ که .. اشتباه بزرگکیتقاص .. دادنی تقاص پس مدی که باییاونا

  .. رو در نظر گرفتمی مجازاتنینبراشون چ

بر همه شون حق بود .. که مخالف آرشام بودندی کسانیبر همه ..بر اونها.. بودحق

  ..شکستن.. حق خرد شدن ..حق مجازات شدن.. دادمی حق رو بهشون منیو من ا

  .. شدمی گناه تا سر حد مرگ غرق لذت منی گناه من بود و من با انیا

  .. برام فرق داشتیی جوراهی هیر دهم با بق نفر فقط نف10 نی انی بو

انگشتام رو در هم گره .. دادمهی تکی صندلی به پشتیبا ژست خاص.. نشستمزی مپشت

  .. به اطراف انداختمینگاه..زدم 

 رونی که دوست نداشتم قدم به بیبه قدر.. اومدی خوشم مکی تارمهی نی فضانی ااز

  ..از اتاق بذارم

 تموم کردن هدفم و به سرانجام رسوندن اون یبرا..ارم انجام کیمن برا.. نهیول

  .. رفتمی مرونی اتاق بنی از ادیبا

 یانتخاب برا.. شدی انتخاب مدی بای نفر بعدیعنی شدم ی منجای وقت وارد اهر

  .. گرفتی که آرشام در نظر میاون هم به روش..مجازات شدن

ه شمارش اونها  بیازی نگهید..به طرفشون رفتم.. بلند شدمی صندلی رواز

  .. نفر3.. نفر10از .. مونده بودی نفر باق3فقط ..نبود

 یروزی رو به پی قدمیعنی.. شدنکی لحظه به لحظه به هدف نزدیعنی نیا

  .. قدمکی..با هر نفر..برداشتن
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 یقی خواستم نقشه م رو مرور کنم و نفر بعد رو انتخاب کنم موسی معمول که مطبق

 که کنار کمد بود یبه طرف دستگاه پخش..م کردیمختص به خودم رو گوش م

  ..رفتم

دکمه ش .. خودمیاون هم به خواسته .. شدی ضبط پخش منی اهنگ از اکی فقط

  .. اتاق پخش شدیو صدا تو فضا..رو فشردم

 یحرفا.. زدی دلم رو میحرفا..ارامش بخش..نیدلنش.. من روح نواز بودیبرا

  ..آرشام 

  

  دانلود آهنگ

  )ی عسکردیاز حم.. آهنگ پرونده(

   نبودی بار اولنیا

  مردی قلب من می توکه

  بی عجی نگاهابا

   آوردی منو در مکفر

   من کشتمشدی پری مهرز

   فکر کشتن کشتمشدر

   وی اون بد لعنتمن

  ش اشک و لبخند کشتمبا

  دانلود آهنگ
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فندک رو پرت کردم .. روشنش کردممییبا فنک طال.. از تو جلد در اوردمگاری سهی

 دودش رو به..چشمامو بستم و سرمو بلند کردم.. زدمگاری به سیقیپک عم..زی میرو

  .. دادم رونی بیاروم

 یعکس شماره ..به طرفش رفتم.. چشمامو باز کردم نگاهم بهش افتادیوقت

 ییبایز..چشمان سبز.. بلوندی دختر با موهاهی.. اون بودینفر بعد..هشت

  .. بودی من معمولیبرا.. نبودبایز..نه.. نداشتیریچشمگ

 ری چشمان من چشمگی هم جلوی خاکی کره نی ای موجود رونیباتریز

  ..پوزخند زدم..دمی صورتش کشیانگشت اشاره م رو رو..نبود

 عکس دو تا خط به حالت ضربدر یرو.. برداشتمزی می قرمز رو از روکیماژ

و با .. کردندیهم رو نصف م.. شدندی هم رد میدو تا خط که از رو..دمیکش

 نیبه ا..به صاحب عکس..نه به من.. دادندی رنگشون هشدار میقرمز

  .. صدردایش..به..دختر

  

   هام کامل شدنپرونده

   عکسهی و گاری چند تا سبا

   جرمهی اثبات ی پدر

   عشق و نفرت کشتمشبا
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   کرد حرف منوی مانکار

  دیدی که چشمامو میوقت

   نداشتی تازه اگناه

  دی پری هرز مکمی فقط

  

 کردم خودشون ی بهشون می تا گوشه چشمنکهیا.. مشت ه ر ز ه بودندکی شون همه

  .. کردندی من ممیرو تسل

  .. شدندی که خامم مدی کشی دوم نمی هفته به

  .. رفتی درزش نمی که مو الیجور.. کردمی عمل میحرفه ا.. رو بلد بودمکارم

  .. کردمی خاص باهاشون رفتار مدیپس با.. بودندی خاصی ها ادمهااون

  

  ثی همه حرف و حدنی ابا

   بردی منو متیثیح

   کردی که داشت تموم میوقت

   خوردیمنو قسم م جون

  

به جون ..یآرشام به جون خودت که عشقم..به خدا دوستت دارم.. آرشام"

 ی منکارویچرا با من ا..؟یچرا انقدر نامرد..شه؟یچرا باورت نم..خودم

  .."آرشـــــام..؟یکن
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 7هر .. بودندستادهی چشمام ایانگار جلو.. زدی گوشم زنگ می توصداشون

  ..نفرشون

 و انتقام ی سرگرمی لهی که وسییاونا..رورم ذوب شدند که تو اغوش غییاونا

  .. شده بوددهی کشیروحشون توسط من به تباه..آرشام بودند و

 ی که تونست همه شون رو به نابودیکس.. گرفتنددهی که غرورش رو نادیمرد

  .. گرفتنددهیقدرت من رو ناد.. نخواستن که باور کنندیول..بکشونه

  .. زدمگارمیپک دوم رو به س..دمنتظر مجازات باشن.. حاالو

  

   کشتمشاری و هوشآروم

   کشتمشداری بداریب

   نبودی اگهی دی چاره

   اجبار کشتمشی رواز

   من کشتمشدی پری مهرز

   فکر کشتن کشتمشدر

   وی اون بد لعنتمن

   اشک و لبخند کشتمشبا

  

 که منو یغم.. بود که تو دلم داشتمی غمیاز رو.. لبامی نشست روی تلخلبخند

  .. ردکی انتقام منیجاب به ام

  .. کابوسهی..دمیخواب و شا..فکر. خوردی چرخ می سرم افکار مختلفتو
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و ..وستی پی مقتی به حقشهی من همیکابوس ها.. بودهی شبشتریبه کابوس ب..اره

  .. شدی منطوری هم همنباریا

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

  ..امیم

  .. دادمرونی دودش رو تو صورتش بنباریو ا.. زدمگارمی به سی محکمپک

نفر هشتم .. رفتمی مدیبا.. بوددهیوقت خرد شدنش رس.. رو از صفحه برداشتمعکس

  ..منتظر آرشام..منتظرم بود..

  ..ستادی جلوم ای رسمشهیمثل هم.. به استقبالم اومدانی خدمتکار مخصوص شا

  ..قشون هستند؟ اتای توانی شایاقا-

  ..دیاری بفیمنتظر بودند تا شما تشر..بله آقا--

 درست سمت انیاتاق شا.. از پله ها باال رفتمی حرفچیبدون ه.. تکان دادمسرمو

 میی راهنمای کسادی عنوان خوشم نمچی دونست به هیخدمتکار م..راست بود

  ..ت و رفدی خودم بهش تذکر بدم راهش رو کشنکهی بدون انی همیبرا..کنه

 یبی قدم هام انعکاس عجیصدا.. محکم به طرف اتاقش رفتمی بلند ولیی قدم هابا

  .. اومدی صدا خوشم منیاز ا.. بوددهی اطراف بخشیرو به سالن و فضا

  .. کردی گوشم روح نوازتر جلوه میصدا تو.. داشتمی چند محکم تر قدم برمهر

  ..و قدرتم بود.. محکم بودن خودمی نشانه نیا

  ..شهیمثل هم..یجد..سرد..دمیصداش رو شن.. زدمیتقه ا..ستادمیتاق ا در اپشت

  .. توایب--
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 به اطراف ی به محض ورودم نگاهشهیمثل هم.. ثابت مانده بودرهی دستگی رودستم

  .. رفتمنجای بود که از ایهمانطور.. نکرده بودریی تغزی چچیه..انداختم

  .. پسریخوش اومد.. تو آرشامایب--

 که ی بزرگزیم..نگاهم به رو به رو بود..در رو بستم.. برداشتم قدم به داخلهی

  .. بزرگ که پشت به من بودی صندلکیو .. اتاق قرار داشتیانتها

  ..خسته کننده.. بودشهی ژستش هم مثل همیحت.. چرخش به طرفم برگشتکی با

ابروهاش رو .. من ثابت بودی و برنده ش روزینگاه ت.. لم داده بودی صندلیرو

 یو طول..نیسرخ و اتش.. روشن شدگاریسر س.. زدگارشی به سیقیپک عم..کردجمع 

  .. که خاکستر شددینکش

  .. خاموش کردستالشی کریِگاری اون رو با حرص تو جا سی هم به حالت خاصبعد

  .. جلوترایب..ی به موقع اومدشهیمثل هم--

 یحت.. اونیحت.. بهم دستور بدهیدوست نداشتم کس.. نگاهش کردمفقط

  .. که فقط استادم بودیکس..انیاش

نخواستم به محض صدور .. به جلو برداشتمی لحظه که تو چشماش زل زدم قدمچند

  ..ادیدستور اوامرش توسط من به اجرا در ب

مثل خودش سرد .. مهمون صورتم بودیشگیهمون اخم هم..ستادمی به روش ارو

  ..نگاهش کردم

  ..یت داشیظاهرا با من کار مهم: و خشک گفتم یجد

 حرف دنی دونست عادت ندارم موقع شنیم..سرش رو تکون داد.. زد تو چشمامزل

  .. تعارف به نشستن نکردنی همیبرا..نمی طرف مقابلم بنشیها
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 عمر اون استادم بود کی.. بودی هم مدیبا.. من اشنا بودی و خصلت هاقی تموم عالبا

 همه رو درس یبه راحت بود ستادهی که رو به روش اینیا.. حاالیول..و من شاگرد

  .. پا استاد شده بودهیخودش .. دادیم

 که کردم ی همه سال با تموم تالشنی تو وجودش داشت که ای رذالتانی شایول

 ی که تو وجودش داشت من ازش فراری بند و باریب.. اون برسمینتونستم به پا

  ..بودم

  ..به طرفم هل داد..زی گذاشت رو مدی پاکت سفهی

 کارت رو دی هم بانباریا..شهیمثل هم..م اطالعات داخلش هستتمو..بردار--

  ..ب..ی ماه فرصت دار1فقط ..یدرست انجام بد

  ..دمیفهم-

 من ی رو نداشت ولی جراتنی کس چنچیه..دمی کالم کوتاه حرفش رو برنی با او

 هی دونست که ارشام با بقیخودش هم م..من هر کس نبودم.. کردمیفرق م

  ..متفاوته

 نی کرد کوچک تری می توجهی و به اوامرش بدی پری مانی حرف شاانیم ی کساگر

  ..مجازاتش از دست دادن تک تک انگشتان دستش بود

  ..ستهی تونست مقابلش بای استادش هم نمی که حتیکس..ارشام بودم.. منیول

  ..اون هم اخم کرده بود.. نگام کردفقط

  ..تکان دادسرش رو ..نگاهش کردم.. برداشتمزی می رو از روپاکت

 دستام یپاکت رو تو.. اومدمرونیاز اتاق ب.. قدم هام رو محکم تر برداشتم نباریا

  ..فشردم
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 که به تن داشتم ی به کت و شلوار خوش دوختیدست..ستادمی انهی ایجلو

  .. من بودیرنگ مورد عالقه ..یمشک..دمیکش

  .. اول نقشه م دعوت شده بودمی مرحله ی اجرای براامشب

و موچ دستم ..  گردنریبه ز.. برداشتمزی میاف ادکلنم رو از رو شفی شهیش

 ی که میهمون..جذب کننده.. کنندهکیتحر..بوش مست کننده بود..زدم

  .. امشب مناسب بودیبرا..خواستم

 ی نفوذ می که در وجود هر ادمیچشمان مشک.. به خودم نگاه کردمنهی اتو

  ..من توان مقاومت نداشتجسم که در برابر نگاه .. شکافتیروح رو م..کرد

منتظرم .. صدردایش..شهی اول نقشه م داره شروع میمرحله .. زدمپوزخند

  ..ی شکل ممکن ازش استقبال کننیبهتره به بهتر..ادیارشام داره م..باش

  ..رونی رو برداشتم و از اتاق زدم بچمیسوئ.. نگاه نکردمنهی ای توگهید

 جرات ی احدچیتا به االن ه..نه کی برام رانندگی وقت دوست نداشتم کسچیه

  ..نهی بنشنی ماشنینکرده بود پشت فرمون ِ ا

  .. که متعلق به من بودییزهای چیمثل همه ..رنگش خاص بود....ی مشکی فرارهی

 خونه ش به مناسبت تولد دخترش یامشب مهندس صدر تو.. کردمحرکت

  .. داده بودبی ترتی با شکوهیمهمان..دایش

 نشی دختر نازنمی هم تقدیادی زیو کادو ها.. اومدنی میادی زی مهمان هامطمئنا

 ی مافتی هم درزی چکی م به اون در قبالش هیبا دادن هد.. منیول.. کردندیم

  ..کردم

  .. بازهیامشب اون قلبش رو به من م..داستیقلب ش.. اون همو
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  )فصل دوم ( 

  ..ر کرده بودند برگزاالیظاهرا جشن رو خارج از و..ستادمی باغ باشکوهشون اوسط

  .. به اطراف انداختمیقی فرو بردم و نگاه دقبمی جی راستم رو تودست

 نی چنیبرا..نه.. نبودندادیز..دی رسی نفر م300 از شی بدی مهمان ها شاتعداد

  .. تعداد کم بودیمهمان

 رقص ستی از باغ رو به پیقسمت.. فضا رو پر کرده بودیمی مالکی موزیصدا

 یگری دی مشغول بودند و عده ی از مهمان ها حسابیعده ا..اختصاص داده بودند

  .. ونوش شیهم به ع

حالتم رو .. اومدی مغرور به طرفم میبا لبخند و نگاه.. به مهندس صدر افتادنگاهم

  .. به طرفش بر نداشتمی قدمیحت.. ندادمرییتغ

  ..مغرور..یجد..سرد.. شدمرهی چشماش خیتنها تو..ستادی به روم ارو

 هر یظاهرا توقع داشت گرم برخورد کنم و برا.. لب هاش محو شدیرو از لبخند

  .. کارها نبودنی آرشام اهل ایول.. قدم بشمشی پیاقدام

 دنتونیاز د..یسالم مهندس تهران: گفت ی مصلحتی رو جلو اورد و با لبخنددستش

  ..دیسرافرازمون کرد..خوشحال شدم

دستم رو از .. بودستادهی افیتکلبال.. صورتش به دستش سوق دادمی رو از رونگاهم

  .. دراوردمبمی جیتو

  .. اکتفا کردم" سالم " ی دست دادم و تنها به کلمه باهاش
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 خوش یلی خیلیخ..د؟یستادی انجایچرا ا..دییبفرما: مهمان ها اشاره کردبه

  .. مای براستیحضورتون افتخار..دیامد

  .. از خدمه ها رو صدا زدیکی موقع همان

  ..بله اقا--

 که تو باغ در یی جانیبهتر.. کنیی مهندس رو راهنمایاقا: به من اشاره کردرصد

در ضمن به .. بذارارشونی م هست رو در اختژهی وینظر گرفتم و مخصوص مهمان ها

  .. کنییرای شکل ازشون پذنیبهتر

  ..چشم قربان--

  .. لبخند زد و سرش رو تکان دادتی با رضاصدر

 یبرا.. کردمیی خم شد و با احترام راهنماین کمرو به م.. به خدمتکار بودنگاهم

  .. تکان دادم و همراه خدمتکار رفتمیصدر سرم رو کم

 خوب یلی نگاه مهمان ها رو خینیسنگ.. هماهنگ و محکم بودشهی هام مثل همقدم

 عکس نی گذاشتم با چنیهر کجا که قدم م.. بودی امر عادکیبرام .. کردمیحس م

  ..دم شی رو به رو مییالعمل ها

نگاه .. از اونها برام مهم بودیکی همه نگاهه کنجکاو فقط نی انی از بیول

 یبه دام افکار..به دام من.. افتادی به دامم مدیاون با..دختر مهندس صدر..دایش

  ..که در سر داشتم

 ییزهایم.. شده بوددهی چییبای و زلی شکی های و صندلزی باغ می قسمت باالدرست

 و یدنی هر کدام از انها انواع نوشیکه رو..دیروکش سف و یی طالی هاهیبا پا

  .. شده بوددهی چنیشامپا
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 رنگارنگ و یای قرار داشت که روش رو با هدای شکللی بزرگ مستطزی راست مسمت

  ..بزرگ پر کرده بودند

 ی ژهیپس درحال حاضر مهمان و.. نبودیکی کس اون نزدچیه.. نشستمی صندلیرو

  ..خوبه..امشب من بودم

در ..دیی پای من اطراف رو مزی نگاه کنجکاو و تیول.. شدییرای مشغول پذتکارخدم

 داد به دنبال صی نبود که بشه تشخینگاهم جور.. گشتمی به دنبالش متی جمعنیب

  .. هستمیشخص

  .. جوان و قد بلند مشغول رقص بودی با پسرستی پیتو..دمشی باالخره دو

 نه اونقدر که نتونم به ی بود ولادیا زفاصله م باهاش نسبت.. تر نگاهش کردمقیدق

  .. کنمزی اون رو انالی کافیاندازه 

 که با هر ی به رنگ نقره ای پاشنه بلند بندیکفش ها.. و کوتاهدی و دامن سفتاپ

 به حالت فر و یمی بلوند و بلند که نیموها.. کردی مجادی ایچرخش تاللو خاص

  ..ود رو صاف و حالت دار پشت سرش بسته بگری دیمین

 همان دختر نی داد اصی نبود که نشه تشخی اونقدریعنی.. نداشتی انچنانشیارا

  .. آرشام شرکت کندی مرحله از بازنی که قرار بود تو اولیکس..است

چشمانش .. نگاه من رو حس کردینیظاهرا سنگ.. دی رقصی پسر تانگو مهمراه

  .. همچنان مشغول رقص بودیول..دییاطراف رو پا

 من ی رویادی زیچشم ها.. شدی متوجه نگاهم مدینبا..خوندم رو چرنگاهم

 ای داستی از انها متعلق به شیکی تونستم تشخص بدم که ی نمنی همیبرا..بود

  .. هم شدنطوریوهم..ذارهیمطمئن بودم قدم جلو م.. کردمی صبر مدیبا..نه
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 ادهستی خدمت کنارم ایخدمتکار اماده .. رو برداشتمنمی بلند شامپاهی پاوانیل

  ..با تکان دادن دستم مرخصش کردم..بود

 دنی مشغول نوشی پا انداختم وبا ژست خاصیپا رو.. دادمهی تکی صندلی پشتبه

  ..دمی خوش تراشش رو دی پاهاوانی لیاز باال.. شدمنیشامپا

 پاهاش به سمت باال ینگاهم رو از رو.. رو از لبام دور کردموانیل

  .. تفاوتی ب حالنیو در ع..مغرور..ارام..دمیکش

 عکس چی من هی لب هاش لبخند بود ولیبه رو.. چشماش قفل شدی تونگاهم

  .. توجه به اون و لبخندش سرم رو چرخوندمیب.. نشون ندادمیالعمل

  ..دمی نفس سر کشکیچشمامو بستم و .. شدمنی مزه مزه کردن شامپامشغول

  .. شروع شدیباز

 دستم ی توی خالوانیل..ردمچشمامو اهسته باز ک.. رو کنارم حس کردمحضورش

 رهی ندادم و در همون حال به رو به رو خرییحالتم رو تغ..زی میگذاشتم رو..بود

  ..شدم

  .. رفتی که انتظار میزیهمون چ.. و طنازفیظر..دمی رو شنصداش

  !.. درسته؟دی باشی مهندس تهراندیشما با..سالم-

  ..ختم بهش اندایاروم سرم رو چرخوندم و نگاه سرد.. کردممکث

  .. چشمام قفل شده بود و لب هاش به لبخند باز بودی ش توفتهی سبز و شنگاه

 یشما منو م..بله: و خشک گفتم ی به حالت اولم برگشتم و در همون حال جددوباره

  ..د؟یشناس
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 مهمان هیپدرم گفته بودند امشب .. که شما رو نشناسهستی نیکس: گفت جانی هبا

 کردم اون مهمان ی عنوان فکر نمچی به هیول..ه جشن تولدم حضور داری توژهیو

  ..دیشما باش

  .. دادی رو نشان نمی حالتچی صورتم هیول.. دلم پوزخند زدمیتو

  ..چطور؟-

واقعا باعث ..دی شما اون مهمان هستدمی که دی تعجب داشت وقتیخب برام جا--

  ..دی حضور دارنجایافتخارمه که امشب ا

  .. بهش انداختمی کوتاهنگاه

 کی چی هی تا به االن شما رو تویول.. دارمتییل هاست که با مهندس صدر اشناسا-

  ..دمی هاشون ندیاز مهمان

 نشی سرخ و اتشیلب ها.. شدانی و براقش نمادی سفی دندان هافیرد.. زدلبخند

  .. داده بودی در خود جایاونها رو چون قاب

 به اروپا لیه تحص ادامیبرا.. کردمی خارج از کشور زندگیمن چند سال..بله--

  .. هست که برگشتمیرفتم و االن مدت کوتاه

  ..هیعال: رو تکون دادم سرم

  ..ه؟ی عالیچ--

 ی که از دهانم خارج می دونستم تمام جمالتیم.. زدی موج میفتگی صداش شیتو

  ..دی قاپی هوا میشد رو رو

 از ی شدم جزوی گرفتم و باهاش هم کالم می ملشی تحونکهیا.. نداشتی تازگبرام

  .. بودمیباز
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  ..د؟ی برگشتی چیبرا: کردم وگفتم ی کوتاهمکث

 حال ظاهرش رو حفظ نی با ایول.. پکر شدی جواب سوالش روندادم کمدی دیوقت

 یتی جذابچیه.. اروپا خسته شده بودمی توی از زندگگهید: کرد و با لبخند گفت 

 نجای خب ایول.. همونجا مشغول به کار شدممیلیبعد از فارغ التحص..برام نداشت

  ..در حال حاضر تو شرکت پدرم هستم.. من کار هستیهم برا

  .. دادم سکوت کنمحیو ترج.. رو تکان دادمسرم

  ..دی زنی کم حرف میلیشما خ--

  .. زنمی حرف نملی دلیب: و مغرور گفتم سرد

 بار کی ی دوست داشتم برایلیخ..دمی شنادی رو زفتونیتعر.. خوبهیلیخ..اوه--

  ..نمتونی ببکی از نزدهم که شده

  ..دیای به شرکتم بدی تونستیم-

 و بدون دی دی رو به اونجا راه نمی پدرم گفته بودند که شما هر کسیول..درسته--

  .. رو ندارمدنتونی هم حق دیهماهنگ

 زود یلیهنوز خ.. دادی نشون میمیحالتش اون رو نسبت به من صم.. کردمنگاهش

  ..ادیبود که بخواد باهام راه ب

  .. بهش انداختمی خاصنگاه

  ..دی وارد اونجا بشدی تونستی هم می شما بدون هماهنگ-

 کدوم چیه..نهی چشمام کذب گفتارم رو ببی خواستم توینم.. روبرگردوندمصورتم

  .. نداشتقتی از حقییاز حرفام بو

  .. از جانب من بودیشنهادی پنیظاهرا منتظر چن.. ذوق زده بودصداش
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 یاگر م..دیجدا به من لطف دار..ی مهندس تهراننیه ا شما فوق العادیوا--

  .. شدمیدونستم که حتما مزاحمتون م

  ..دیستیمزاحم ن : دمی کشقی عمنفس

 تونستم جز ی در همون حال هم میول.. نگاهم به روبه رو بود و کالمم سردهمچنان

  .. شدی زده مجانی هشتریلحظه به لحظه ب..به جز حرکاتش رو حدس بزنم

  .. ارومیلیخ..اروم بودم..دمی ش رو شندهی و کشقی عمیس ها نفیصدا

  ..با لبخند به من زل زده بود.. بهش انداختمی نگاهمین

  .. شده خانم صدر؟یزیچ-

 کنم من رو به اسم یخواهش م..دایش: رو از دست بده گفت ی اهی ثاننکهی ابدون

  ..دی صدا بزنکیکوچ

  .. نگاهم رنگ تعجب دادمبه

  !..چطور؟-

  .. کردی می دستش بازی دهی و کشفی ظریبا انگشتا.. انداختنییو پا رسرش

 نی ادمی متی که برام مهم هستند و بهشون اهمیی خب من به کسایول..یچیه--

  ..دمیاجازه رو م

  ..؟یچه اجازه ا-

 تونست ی میول.. نداشتی انچنانییبایز..تو چشمام زل زد.. رو بلند کردسرش

  .. کردی تر جلوه می معمولیز هر دختر من ایبرا..جذاب و لوند باشه

  ..دی صدا بزنکی من رو به اسم کوچنکهیا--

  .. صورتش برداشتمی سرم رو تکان دادم ونگاهم رو از روتنها
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 از من دست به کار عتری دراز کردم که اون سرنی شامپای شهی و به سمت شدستم

  ..شد

  ..زمی خودم براتون بردیاجازه بد--

 من هی بازنیا..رمی خواستم جلوش رو بگینم.. نگاهش کردم کردم و با غرورسکوت

  .. چکار کنهدی گفتم که اون بایبود و من م

 و ارمیقلبش رو به لرزه در ب.. بشهمی که در برابر من تسلنیا.. خواستمی رو منیهم

  .. اون رو در هم بشکنمتی موقعنیدر بهتر

ت ارشام نوشته شده خرد شدنشون به دس.. نابود بشننکهیا.. اونها حق بودبر

  .. رفتمی مشی پی بازنی ای تا انتهادیپس با..بود

 وانیل.. داخلش چشمم رو زدنی و شامپاوانی لی به رو به رو بود که درخشندگنگاهم

  .. صورتم گرفته بودی بلند رو درست جلوهیپا

 نگاهش میشگیبا همون غرور هم..دمی صورتش کشی رو از رو دست تا رونگاهم

 با ی تماسنی کوچکترنکهی بردم و بدون اوانی به سمت لیرو به ارومدستم ..کردم

  .. کنم اون رو ازش گرفتمجادیدستش ا

 که در سر ی اون از افکاریول..به وضوح مشخص بود ..دمی رو تو چشماش دتعجب

  .. کسچیه.. کس قادر به شناخت آرشام نبودچیه..داشتم با خبر نبود

 خوش تراشش یپاها.. و درست مقابلم نشستدی کشرونی من رو بی رو به رویصندل

  .. اونها رو تکان دادی هم انداخت و با لوندیرو رو

در همون حال در سکوت ..دمی پاهاش تا گردن وصورتش کشی رو از رونگاهم

  .. کردمی رو مزه مزه منمیشامپا
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 زی میدست راستش رو رو.. نظر داشتمری حرکاتش رو ززی به رزیر.. بودقی دقنگاهم

با نوک انگشتانش پوستش رو نوازش .. پاهاشیشته بود و دست چپش رو هم روگذا

  .. کردیم

 تفاوت نگاهم رو از یب.. انداخت شده بودم ی که بهم میرچشمی زی نگاه هامتوجه

  .. صورت و اندامش برداشتمیرو

 حاضر تی اطراف کم شده بودند و جمعینورها.. شدی پخش ممتری اهنگ مالنباریا

  ..دندی رقصی و هماهنگ م نرمستیدر پ

 مشتاق رقص با من تی نهای االن بنکهیا.. کردمی مینی بشی رو پی لحظه انیچن

 برخورد خودم رو مشتاق نشون نی بخوام در اولنکهیا.. االن وقتش نبودیول..بود

  ..بدم

از گوشه .. جلو اومد و دستش رو دراز کرددی رقصی که باهاش می مرد جوونهمون

  .. به اون نداشتمی من کامال خونسرد بودم و توجهیه کرد ول چشم به من نگای

  .. رفتتی جمعانی از جا بلند شد ودست تو دست پسر به می لبخند کامال ظاهربا

  .. شدی از من گرفته نمیدر حال رقص هم چشمانش لحظه ا.. کردمنگاهش

 ی مرحله..دی رسانی به نحو احسنت به پازیامشب همه چ.. خونه م بودمری مسیتو

 کارتم یزمان خداحافظ.. بابت خوشحال بودمنیو من از ا.. اجرا شدیاول به خوب

  ..رو بهش دادم و گفتم منتظر تماسش هستم

 ی نبودم که به طرف مقابلم زنگ می نفرنی کدوم از نقشه هام من اولچی هیتو

 قدم شی پی کردم که هر بار هم به راحتی کار رو به خود اونها محول منیا..زدم

  ..شدند یم
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هنوز هم درش ..دشی و درخواست جدانیشا.. بوددی اون پاکت سفری ذهنم درگحاال

  ..رو باز نکرده بودم

 راحت المی حاال که از همه جهات خیول.. مهمتر بودیزی برام از هر چدمی جدیباز

  .. کنمیدگی کارهام هم رسگری تونستم به دیشده بود م

 12ساعت .. کردی تردد نمینی ماشچی هریاز هر دو مس.. خلوت بودی فرعابانیخ

 رو روشن کنم که با کم شدن گارمیخواستم کنار جاده ترمز کنم تا س..شب بود 

  ..دمی از پشت سرم شنی و بلندبی مهیسرعتم صدا

 با نیماش.. ترمز فشار دادمی خورد و به سرعت پام رو رویدی تکان شدنیماش

  ..ستادی در جا ای گوشخراشیصدا

 میشونیانگشت اشاره م رو به پ..خم شد و محکم به فرمون خورد رو به جلو سرم

  .. زدرونی زخم بی از جایخون کم..دمیکش

با .. پنجره زدی شهی محکم به شیکیهمون موقع  ..دمی درهم کششتری هام رو باخم

  ..تعجب نگاهش کردم

  ..با اخم به من زل زده بود  ..دمی کشنیی رو کامل پاشهیش

تو که ..ه؟ی چه وضع رانندگنیا..؟ی نشستابوی مگه پشت کهیمرت: داد زد تی عصبانبا

 که مطمئنم توش ی کشی برو گاری رو برونینی ماشنی همچهی یعرضه ندار

  ..یاستاد

 کرد ی رو سر هم میفی اراجنی چنی دختر به چه جراتنیا.. تعجب نگاهش کردمبا

  .. داد؟یوبه من نسبت م
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 چه نی ببنیی پاایب: رو بدم بلندتر داد زد شی خواستم دهان باز کنم و جواب گستاختا

 یوقت..چه بهتر.. الحمداهللا؟یکر و الل..ستم؟ید مگه با تو ن..یبه روز عروسکم اورد

 ابوتوی و کجا افسار ی که کیری گی مادی ت کردم اونوقت ادهی خسارته تپل پهی

  .. رو ترمز ی بزنی زرتتی به پشت سرتوجه ی بابونی وسط خنکهینه ا..یبکش

 یخسارت م.. کرده بودنی از حد بهم توهشیب.. کامل شدتمیظرف

  .. دادمیخب بهش م..هه..خواست؟

 هستم ی داد که از گفتار دختر عصبانیحرکاتم نشون نم.. رو باز کردمنی ماشدر

  .. بودیگری درونم جور دیول

 یظی در گذاشتم و با اخم غلیدست راستم رو رو..ستادمیرو به روش ا.. شدمادهیپ

  .. چشماش زل زدمیتو

 چشمام یسرش رو باال گرفت و با شجاعت تو..دی رسی به زور تا شونه هام مقدش

  ..زل زد 

  .. منی نه به اندازه یول.. بودی هم عصباناون

  ..  نگام کرددی با تردنباریا..دیدر جا پر..دمی رو محکم به هم کوبنی ماشدر

 قدم به طرفش کی..کرد ی نمی حرکتچیه.. همون اخم تو چشماش زل زدم با

  .. قدم به عقب رفتکی حرکتم نیبرداشتم که در مقابل ا

 ی چشماش میحاال ترس رو تو.. گذاشت و نگام کردنی ماشی بدنه ی و رودستش

  ..نه.. حرکاتشی تویول..دمید

 ُکنا شیچشماتو درو..؟یدیادم ند..ه؟یچ: گفت ی انداخت باال وبا گستاخسرشو

  ..وگرنه 
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  !..وگرنـه؟-

 زود به یلی خیول..ساکت شد و فقط نگام کرد.. با تحکم بودی اروم ولامصد

  ..ی که خودت حض کنارمی به سرت مییوگرنه بال: خودش اومد و گفت 

  .. زدمپوزخند

 بودمش رو دهی کجا دنکهی ایول.. برام اشناستی کردم چهره ش کمی ماحساس

  .. دونستمینم

مثل ..نه..هه.. از جاش تکون نخوردنباریا.. قدم به طرفش برداشتمکی تفاوت یب

  ..ستی نیحرف.. خباریبس.. حرفاستنی از اشتری دل و جراتش بنکهیا

 من حفظ نیشما فاصله ت رو با ماش: گفتم میشگی همی همون لحن محکم و جدبا

 که از ی شما بودنی ای اصل توجه کردم و ترمز کردم ولنی من به انکهیبا ا..ینکرد

 حال من نیبا ا.. خانم محترمیی مقصر شمانصورتی در ا وی من زدنیعقب به ماش

اگر بنا بود من .. بکشهی تا کروکادی بسی پلدی زنگ بزندی تونیم.. ندارمیحرف

  ..نصورتی اری در غی ولدمیخسارت بدم که م

 که به یکی رکی ها و حرف هانیبه خاطر توه: خشم نگاهش کردم و ادامه دادم با

 یخسارت م..د؟یگی میحاال چ..خب..دینی هم بب جزاش رودی بادیمن نسبت داد

  ..ن؟یخوا

 تمام یِ حال با سرسختنی با ایول.. مشخص بود از لحن و گفتارم وحشت کردهکامال

  .. کنهریی گذاشت که ظاهرش تغینم

 صی اون رو تشخشدی می دقتنی داشت که با کمتری کمیلی صداش لرزش خنباریا

  ..داد
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 تازه به فکر مجازات چی هیدیخسارت که نم..ادهی زیلی واقعا که روتون خ--

 که ی باشیاصال شما ک.. حضرت اقای دارفی پررو تشریلیخ..؟یکردنمم هست

  ..نمیبرو کنار بب..؟ی منو مجازات کنیبخوا

 کتم رو ی کنم با حرص لبه ی نمی حرکتچی و هستادمی همچنان جلوش ادی دیوقت

 ی کرد بی می سعیهر چ..وردم باز هم از جام تکون نخیول.. کناردیگرفت و کش

  .. بوددهیفا

  .. شدرهی چشمام خی تودی و با ترددیاروم نگاهش رو باال کش.. زدمپوزخند

  ..؟یریپس چرا نم.. شد؟یچ-

  ..رمی می چطورنی گنده ت رو بکش کنار ببکلیه: دهانش رو قورت داد و گفت اب

 نیبا ا..بتونه رد بشهاروم رفتم کنار تا .. ابروم رو باال انداختمی تاکی غرور با

  ..حاال نگاه اون مغرور بود..حرکتم انگار جسورتر شد و پوزخند زد

مهم نبود که دستشو گرفتم .. که از کنارم رد شد دستم رو به سمتش دراز کردمنیهم

  ..رمی پروا رو بگی دختر بنی ای خواستم جلویفقط م..ای لباسش نی استای

با ..محکم فشارش دادم.. دستم بودیش تودست.. برگردمنکهیبدون ا.. جلودمشیکش

  .. تو همدی ناله کرد و اخماشو کشزیدرد ر

  ..می حساب نکردهیهنوز که تسو..کجـــا؟-

 الی خی برو رد کارت اصال خسارت رو بی که دوست داریاقا جونه هر ک :دینال

  .. نده خواهشاریفقط گ..شدم

 از عقب یطف کردبه هرحال ل.. خوام خسارتت رو بدمیخب من م..چــرا؟-

  ..ی برگردی دست خالستی و خوب ننمی به ماشیزد



 

goldjar/me.Telegram  

 

36

 شی از پشی شد بیو باعث م.. کردمی مانی بی سرد و جدی جمالتم رو با لحنتمام

  .. خواستمی رو منیهم..وحشت وجودش رو پر کنه

  .. نتونستی دست من بود رو ازاد کنه ولری دستش رو که اسخواست

 ولــم کن اصال غلط کردم بکش کنار گمیم..م؟ستــیمگه با تو ن: حرص گفتبا

  ..گهید

 ی کس نمچی فهموندم که هی بهش مدیبا.. بوددهیترس.. شدمرهی چشماش خیتو

 نی تونستم اینم.. شناختندی که من رو نمیی اون هایحت.. کنهنیتونه به آرشام توه

  .. عنوانچیبه ه..حرکتش رو تحمل کنم

در کنارم رو باز کردم و پرتش کردم  ..نی وبردمش طرف ماشدمی رو کشدستش

  ..وحشت کرده بود ..تو

 یکه صدا.. و روشن کردمنیماش.. رو زدمی نشستم پشت فرمون و قفل مرکزعیسر

  .. رو پر کردنی ماشی سر بسته ی فضاغشیج

  ..درو باز کن..؟ی کنی چکار میکثافته رذل دار--

  ..شهینم درحاال حاالها باز نیچون ا..یری نگیبهتره باهاش کشت-

  .. لکنَته رونید بــــاز کن ا.. بازش کنگمیبهت م..ی کنی مجای بیلیتو خ--

 ی تونه حتیتا من نخوام اون نم.. شدی موفق نمی کرد تا در رو باز کنه ولی متقال

  .. بردارهرونی به بیقدم

  .. امشب بهت بد بگذرهذارمیمطمئن باش نم..یبهتره اروم باش-

  ..دیاز رخش پررنگ .. نگاش کردمباپوزخند
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پس ..؟ی کردی چکار مابونی خی موقع شب تونیوگرنه ا..ی انکارهی دونم ایم-

  ..یای و با من راه بی نگیچیبهتره ه

 توجه به ی من بیول.. صورتش نشسته بودیاشک رو.. رو به حرکت در اوردمنیماش

  .. راندمی خلوت مابونِیاون با سرعت تو خ

 ی مینجوریچرا ا..یبذار برم عوض..کنتو رو خدا ولم : بازوم چنگ زد به

  .. نداشتمتیمن که کار..؟یکن

  ..پس خفه شو .. خوام که بشهی و هم نمشهیهم نم-

  ..ولم کن ..ستمی ننکارهیمن ا--

  ..باشه باور کردم..هه-

به ..مارستانیرفته بودم ب..ی داشتیوگرنه دست از سرم برم..ی لعنتید نکرد--

  ..بذار برم.. گردمیخدا دارم از اونجا بر م

 ادیبهت نم: و گفتم دمی در هم کششتریاخمامو ب.. چشم نگاهش کردمی گوشه از

  ..یاز منم سالم تر.. باشهتیزیچ

بکش کنار بذار .. بدم؟حی تو توضی برادیاصال چرا با..نگفتم به خاطرخودم رفتم--

  .. شمادهیپ

 هی که ی خودم باشبهتره با..نه..؟یافتی بگهی دیکی ری موقع شب نگه دارم که گنیا-

  .. هم کرده باشمهی باهات تسوییجورا

 رشیمن که از خ..؟ی روانیگی می داریچ..؟ی اهیچه تسو: هق هق گفت با

  ..گذشتم

  .. به دردی سرش داد زدم که خودش رو جمع کرد وچسبنیهمچ
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 رو سر هم فی و اون اراجی چشمام زل زدی تویبه چه حق..خفــــه شــــو-

 یپس بهتره بدون..؟ی کنی من اهانت منی و به ماشی روانیگی مبه من..هه..؟یکرد

  .. چشم من بدون مجازات نخواهد بودی جلوی عمل نابخشودنچیه

 خواستم رابطه م رو با دخترا بهم ی که میدرست همونجور.. بودمیعصبان

 ی برامی کردم و بعد هم از زندگی می رو باهاشون بازی که مدتییدخترا..بزنم

  ..رونی کردم بین م پرتشوشهیهم

 یاونها با هدف نابود م.. هم کم نداشتیزی چیول.. از اونها نبودیکی دختر نیا

  .. تنوع بد نبودیبرا.. هدفی بنیشدند وا

 عیداد زدم وسر.. راستم به شدت سوختی روندم که حس کردم بازوی سرعت مبا

 زد یم رونی دستش بود و از بازوم خون به شدت بی چاقو توهی..نگاهش کردم

 تونه همراهش چاقو ی نکرده بودم که منجاشویفکر ا..بهم حمله کرد که زدم کنار..

  ..داشته باشه

 زد و تمام تالشش رو یداد م.. که زدم کناردستاشو اورد جلو تا بهم ضربه بزنهنیهم

  .. م رو بشکافهنهی کرد تا بتونه با چاقو سیم

 بود و سوزش یاز بازوم جار خون یاز طرف.. دستاشو محکم نگه داشته بودمیول

  ..قهی داد که زخمش عمی نشون مدشیشد

 تا بتونه بازش دی کوبیمحکم به در م..پشتش محکم خورد به در.. کردم عقبپرتش

مثل برق ..قفل در رو زدم..  خوب نبودادی حالم زی شده بود و از طرفیوحش..کنه

دنده ..دی دوی تند میلیخ.. جلو نگاهش کردمی نهیاز تو ا.. و فرار کردنیی پادیپر

  ..عقب گرفتم 
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 نیاز ماش..ی اصلابونیرفت تو خ.. کردشتری سرعتشو بدنمی لحظه برگشت و با دکی

 و ی تاکسهی تو دی پرعی چون سردمی بهش نرسیول.. اومدم وبه طرفش رفتمرونیب

  .. چشمام دور شدی زود از جلویلیخ

 ادی لحظه کی.. بودی جار انگشتام خونی بازوم بود و از ال به الی چپم رودست

 نی بود که چنی دختر با دل و جراتیلیخ.. رفتم سراغشی مدیبا.. افتادمنشیماش

  .. رو باهام کردیکار

  ..یلعنت..رفته بود..ستی ننشی از ماشی اثردمی ددمی رسی وقتیول

 دونستم باهاش یدر اونصورت م.. خوردی به پستم مگهی بار دکی کاش ی افقط

 ی که از کرده یجور.. کردمی شکل ممکن شکنجه ش منیربه بدت..چکار کنم

  ..افتهی هزاران بار به غلط کردن بیخودش روز

 بی دختر بهم اسکی بار از جانب نی اولیبرا.. برسهی روزنی کاش همچی افقط

  .. برام گرون تموم شدی حسابنی بود و ادهیرس

 یتاد نابودش م افی مرمی اگر گنباریا..نهی دختر ضربه ببکی آرشام از نکهیا

  ..نابود..کردم

پرستار از .. شده بودجادی دستم ای رویقیزخم عم.. پرستار وارد اتاق شدمهمراه

  .. کنند؟یپس چرا انقدر دست دست م.. رفترونیاتاق ب

صورت دختر .. شدمرهی اتاق خدی سفواریبه د.. عالوه بر سوزش درد هم داشتمحاال

 کی کوچیلبا..دیپوست سف..ی خاکستریچشما.. چشمام بودیهنوز هم جلو

 که تو ی و جسارتی گستاخیول.. وجهچیبه ه..ظاهرش نظرم رو جلب نکرده بود..

  .. بودیی پروایدختر ب..اون..وجودش داشت
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 اخم ی پزشکدی تو لباس سفی مرد جووندنیبا د..سرمو چرخوندم.. اتاق باز شددر

  .. افکارم شده بودی موقعش باعث پاره شدن رشته ی با حضور بقایچون دق..کردم

  ..ستادیکنارم ا.. لبخند نگام کردبا

لطفا اروم ..دی بشنهی معادیبا..قهیخانم پرستار گفتند که زخمتون نسبتا عم..سالم--

  .. ودیباش

  ..کارتــو بکن دکتــر--

 نجای دکترِ پرحرف انی بود و اادیدرد دستم ز.. بلندم ساکت شدی صدادنی شنبا

  .. خوندیوضه م من ری بود واسه سادهیوا

  ..با همون لبخند سرش رو تکون داد.. کردمنگاهش

  ..اسمتون؟: که کنار اتاق بود رفت و گفت یزی طرف مبه

  .. کردممکث

  ..یتهران-

 پانسمان رو کنارم لیوسا.. بهم انداختی رو کج کرد و نگاه کوتاهسرش

  ..دمیابروهام رو درهم کش.. لباسم رو باال زدنیاست..گذاشت

 ی خاصزی چیول..قهیزخمتون نسبتا عم..خب..من هم رادفر هستم..خوشبختم--

  ..دیاروم باش..ستین

  ..فقط کارتو انجام بده..من ارومم-

 واری دی به رومی نگاه من مستقی نگام کرد ولیکم..ستادی از حرکت ادستش

  .. هم فشردمیلبامو محکم رو..زخمم رو شستشو داد..بود

  .. وهی کار کنکهیا!.. شده؟جادی بازوتون ایو زخم چطور رنی ادی بگنی خواینم--
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  ..نـــه-

  ..دیهر طور راحت.. خباریبس: سرش رو تکون داد ی ارومبه

  .. کردی می کارم فضولی از اندازه توشیب.. کردمسکوت

  .. زد که پرستار وارد اتاق شدی مهی بازوم رو بخدکتر

  .. دارندیکار فورگفتند باهاتون .. پشت خط هستندینیخانم ام..دکتر رادفر --

  .. تونمیفعال نم..رمی گی خودم تماس مگهی دی قهی تا چند دقدیبهشون بگ--

  ..باشه چشم--

  ..کارش که تموم شد دستکش هاش رو در اورد .. رفترونی از اتاق بپرستار

چون دستتون رو .. شدهیلباستون خون: شست گفت ی که دستاشو مهمونطور

  .. مندیاگر بخوا..ره بهتدیپانسمان کردم اون رو نپوش

  .. ندارم گرانی دی لباس هادنیمن عادت به پوش..ستی نیازین..نه-

 پوش ریز.. رو در اوردم و پرتش کردم رو تختراهنمی حرکت با دست سالمم پکی با

  .. بودی کافنیهم.. همون تن کردمیکتم رو رو.. تنم بودی مشکیرکاب

  ..برنگشتم ..دمی برم که صداش رو شنرونی از اتاق بخواستم

در ..دی کنضیپانسمانتون رو سر موقع تعو..دی مراقب باششتریب: حال گفت درهمون

  ..ضمن

 نسخه رو نیا: رو به طرفم گرفت و با لبخند گفت یکاغذ..ستادی به روم ارو

 دی امپول هم نوشتم که باهی..دیداروهاتون رو به موقع استفاده کن..دی کنیداریخر

  ..شهیشاهللا که مشکلتون برطرف مان..دی کنقی االن تزرنیهم
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و ..یپوست گندم..ی مشکیچشما..چهارشونه.. هم قد من بودبایتقر..  کردمنگاهش

  ..ی دست مشککی یموها

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

عجله ..هی که کارشون فورگنی مینیخانم ام.. دکتر: عجله رو به دکتر گفت با

  ..شون بگم؟ بهیچ..دارن

  ..میبر.. خبیلیخ--

  .. رفترونی کنارم رد شد و همراه پرستار باز

 به نسخه ی نگاه کوتاهی حتنکهیبدون ا.. اومدمرونی بمارستانی از بهی از تسوبعد

  .. راست به سمت خونه روندمکیبندازم 

 ی زخم برانیا.. من بهتر بودی برایزیبه نظر خودم استراحت از هر چ.. بودمخسته

 که بر قلب و روح من ییزخم ها..  نداشتتی خراش هم اهمکی یبه اندازه من 

  .. تر از زخم جسمم بودقینشسته بود ازار دهنده تر و عم

  .. امدی به چشم می زخم در مقابل اونها چون خراشنی که ای طوربه

 گانهی خواب هم با چشمانم بیجسما و روحا خسته بودم ول..دمی تختم دراز کشیرو

  .. دادمی گوش میقی مواقع به موسنجوری اشهیل هممث..بود

  ..ستادمی رعد و برق از جا بلند شدم و کنار پنجره ای صدادنی شنبا

  .. برداشتم و از همونجا روشنش کردمزی می دستگاه رو از روکنترل
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 اهنگ نیا.. نبودی از اون سکوت خبرگهید.. اتاق رو پر کردی اهنگ فضایصدا

وگرنه جسمم که مدت هاست در .. کردیاروم مروحم رو ..ارامش داشت

  .. متحرکی مرده کیمثل ..ارامشه

 و قطرات لجوجانه خودشون رو به دی باریبارون به شدت م.. رو کنار زدمپرده

  .. زدندی اتاق میپنجره 

  

  )..شی اسادیسع..اهنگ ببار بارون(

  

   بارون ببار غم دارم امشبببار

   تب دارم امشبری خاک کومثل

   جونممهیارون به جون ن بببار

   بارون که هم رنگ جنونمببار

   بارون دلم ماتم گرفتهببار

   خون دلم رو غم گرفتهیصدا

   بارون که من داغونم امشبببار

   امشبخونمی و می ساققیرف

   امشبرونمی بارون که من وببار

   امشبرونمی ها حوونهی دمثل
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 ریونستم قطرات رو ز تینم..دمی بارون خورده کشی شهی شی داغم رو رودست

  ..پوستم لمس کنم

 ی خورد توی پنجره می شهی قطرات بارون که به شدت به شیصدا.. بستمچشمامو

  .. کردیسرم صدا م

  .. هم فشردمی روچشمامو

  ..یاشغال عوض..کثافته رذل.. بارونریز..اونجا..اون..ی شب باروناون

 هی رو بهش تکمیشونیپ.. چسبوندمشهیدستمو مشت کردم و به ش.. باز کردمچشمامو

  ..دادم

  .. دادی منو ازار منی شدند و ای مفی سرم ردی خاطرات پشت سر هم توتموم

فراموش .. بردهادی رو از زیآرشام اون شب نفرت انگ..اره.. فراموش کردممن

  ..کردم

  

   بارون ببار غم دارم امشبببار

   تب دارم امشبری خاک کومثل

   جونممهی بارون به جون نببار

   بارون که هم رنگ جنونمرببا

   بارون دلم ماتم گرفتهببار

   خون دلم رو غم گرفتهیصدا

   بارون که من داغونم امشبببار

   امشبخونمی و می ساققیرف



 

goldjar/me.Telegram  

 

45

   امشبرونمی بارون که من وببار

   امشبرونمی ها حوونهی دمثل

  

  کردم دریحس م..سرمو باال گرفتم.. فرو بردمبمی جی خشم برگشتم و دستامو توبا

  .. زنندی اتاق دارن بهم پوزخند منی ایوارهایو د

  .. هم فشار دادمی و محکم روچشمام

  ..؟ییکجا..آرشـــام(

چشماتو ..نگاش کن آرشام..نی ببنویا..؟ی کنیچرا نگام نم..نجامیمن ا..آرشـام

  )..باز کن

 اتاق رفتم و با همه ی گوشه زیبا خشم به طرف م.. و چشمامو باز کردمدمی کشعربده

  .. شده بود بلندش کردم و پرتش کردم وسط اتاقدهی که روش چییزهای اون چی

  

  .. اعصابم رو خرد کردشی از پشی بزی می روی هاستالی شکستن گلدون و کریصدا

 ختهیافسار گس..خشمم کنترل شده نبود.. برام مهم نبودیول.. سوختی زخمم میجا

 ش وونهید.. ستوونهیآرشام د..اره.. هم شدمدی شاای.. شدمی موونهیداشتم د..بود

  .. کردنیآرشام رو روان..کردن

  ..)..آرشام..آرشام(

  

  ..صدام نکن..صدام نکن..ی نکن لعنتصدام
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باز برگشته بود از .. شدیاهنگ هنوز هم پخش م.. خم شدنییسرم به پا.. زدمزانو

  .. زدی ارومش تو گوشم زنگ میاول و زمزمه ها

دستامو .. بود که وجودمو احاطه کرده بوداالن خشم.. االنی کرد ولی مارومم

  ..مشت کردم

  ..انتقام.. کردی بود که ارومم منیری حس شنیا.. انتقام فقط

  

  )فصل سوم ( 

  

امروز وقتش .. هفته گذشته بود و من هنوز در پاکت رو باز نکرده بودم1 کی

  ..د بوی ضرورانی اوامرِ شایاجرا.. انداختمی پشت گوش مدی نبانی از اشیب..بود

 که به در اتاق ی تقه ای صدادنیبا شن.. اوردمرونی گاوصندق بی رو از توپاکت

  ..خورد سرمو بلند کردم

  .. توایب-

  ..قربان قهوه تون رو اوردم--

 رو روشن کردم و گارمیبعد از خارج شدن خدمتکار س.. اشاره کردمزی نگاهم به مبا

  ..از کردم در پاکت رو هم برونیهمزمان با فرستادن دودش به ب

 ابروم ی تاکی دنشیبا د..دمی کشرونی چشمام محو شد عکس رو بی که از جلودود

  ..هه..خائن.. بودنی نوبت انباریپس ا..رو باال دادم
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 عواقب انی به شانطوری اون هم به من و در مقابل همانتی دونست خی نمهنوز

 دیمن هم با..بود گروه یبه من و همه  ..انی به شاانتیخ.. در بر نداره؟یندیخوشا

  .. کردمی مهی باهاش تسویبه نوع

چند تا مدرک ازش تو .. بودختهی قتلم رو ری که نقشه یکس ..ینفر بعد..ادیشه

به ظاهر دوست و در باطن .. ندارهی دونستم از من دل خوشیم..مشت داشتم

 هر بار با َشک ازش یچندجا مشتش جلوم باز شده بود ول.. شدیدشمنم محسوب م

  ..ازش مدرک داشتم.. کردی فرق منباری ایتم ول گذشیم

  .. قصد داره منو به قتل برسونهنکهیا

انگل، رذل و پست فطرت هم ..ستندی آدم ننهایگرچه ا.. من کشتن ادما نبودهدف

  ..زهی چنی کمترنهای ایبرا

 رو حفظ کنم می باشم و سرسختدانی مروزی پشهی همنکهی ایبرا.. من مجبورمیول

  .. ببندمزهای چیلی خیبه رو چشمم رو دیبا

 انیهمشون از قماش شا..دارمی که بخوان نابودم کنند رو از سر راهم بر میی کسااما

 به یول..دمی رسی به اهداف خودم می نداشتم تنها و به راحتینیاگر بهش د..بودند

  .. وشهی تموم منهای ای همه یزود

   ..شهی مکطرفهی رمیمس

 اون خبر یو تنها من از جا..ونست دنبالشم دی شک میب.. خونه ش نبودیتو

  ..داشتم

  .. نگه داشتمی رو درست وسط گاودارنمیماش.. وارد شدمی پشت گاوداراز
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 نمی گاز ماشی صدادنیبا شن.. بودستادهی ای خروجیوسط محوطه .. بودخودش

  ..دمی چشماش دیوحشت رو ازهمون فاصله تو..برگشت و نگام کرد

به سرعت ..فرار کرد.. چشمام جا به جا کردمی رو رومی افتابنکی زدم و عپوزخند

  .. گاز فشردم و پشت سرش رفتمیپام رو رو..دی دویم

 پرت نکی و کتم رو کندم و همراه عنیی پادمی پرعیسر.. ازش باال رفتدی رسواری دبه

  ..نیکردم تو ماش

.. ونطرف ادمی باال و تند پردمیخودمو کش.. گرفتمواری دی و دستم رو به لبه دمیپر

  ..دمیبه سرعت باد پشت سرش دو ..یرفت پشت گاودار

 گاز رو یلوله .. ساله که با توجه به سنش تر و فرز بود36 ای 35 مرد کی ادیشه

  ..پشت سرش رفتم .. ی گاوداری تونست بپره تویگرفت و باال رفت از همونجا م

 واری دی از باال ش رو از پشت گرفتم وقهی.. دستمو دراز کردمعی بپره که سرخواست

 دنده هاش خورد ای دست و پا ایمطمئن بودم ..از درد ناله کرد..نییپرتش کردم پا

  ..شدند

 یبردمش ال به ال.. نبودانی دستور شای اجرای برایاونجا مکان مناسب.. کنارشرفتم

  ..همون ضربه کار خودشو کرده بود.. بودهوشی بمهین..درختا

 اسلحه نصب یصدا خفه کن رو رو..دیچیپ یبه خودش م..نی کردم رو زمپرتش

  ..نشونه گرفتم..کردم 

  .. اسلحه زبونش باز شددنی چشماشو باز کرد و با دیال

  ..میما که با هم همکار..نکن آرشام :دینال

  .. کنمی نمی همکارانتکارهایمن با خ..خفه شو-
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  .. کردندمیاونا تهد..یمجبور شدم لعنت--

در .. آره؟ی کشی قتل منو میکه نقشه ..رمفکر نکن از کارات خبــــر ندا-

خودت هم ..ی رو لو دادانی از اصرار گروهه شایمی دشمن ما ننیضمن تو به بزرگتر

  ..هی جزات چیتی موقعنی در چنی دونیخوب م

 یم..زهی هر چانهیپا.. کثافتهانهی تو قانونه اون شانیا..مرگ.. دونمیم..اره--

  .. کردمنکاروی بازم ایدونستم ول

 همه ی استخر انداخته بودی توی اون عوضی دستاری که با اون دخترا و زییکساع-

اونوقت ..شهی مطلع مزی از همه چانی شاینفس بکش..؟ی فکر کردیتو چ..دمیرو د

 ما خنجر یاز پشت به هر دو..؟ی کنانتی در حقش خی خواستی ندار میچی هیِتو

  ..مشت بهت اعتماد دایی جوراهیاللخصوص به من که ..یزد

  ..چون اون..ی رو کنشی هم طرفداردیبا..اره خب--

  ..تموم شد.. بسهی که گفتی هرچگهید..بسه..خفه شو--

 نویفقط ا..نمی بی کردم جزاش رو هم مانتیخ..اره.. ندارمیحرف.. خبیلیخ--

مطمئن باش اگه کارم به ..ــــزارمیاز همه تون ب.. شماها متنفرمیبدون از همه 

تو سر راهه من قرار .. کردمی و نابودت مستی ننی زمی از رو شدی نمدهی کشنجایا

  ..شوازتی پارمی رو ملیئ منم که اعزرانی اینزن..حاال هم بزن ..یگرفت

  

 رو ادی شهیشونینوک اسلحه مرکز پ.. دستم فشردمیاسلحه رو تو.. بستچشماشو

  .....1.....2.....3..شمارش معکوس شروع شد.. نشونه گرفته بود
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 دمی داشتم که دکیچشمامو بستم و با باز کردنش قصد شل.. هم فشردمی رولبامو

 ارهی که خواست اسلحه ش رو در بنیدستش به سرعت به طرف کمرش رفت و هم

نفس حبس شده م .. افتادنی زمی روادی جون شهیو همزمان جسم ب.. کردمکیشل

  ..نییاسلحه رو اوردم پا.. دادمرونیرو ب

 هر ی قانون جزانیا.. خائن کشته شدکی..دیرس انی هم به پاتی مامورنیا

  ..انیچه شا..چه تو قانونه من.. بودیانتکاریخ

  .. مستحق مجازات بودخائن

  ..اجرا شد؟--

  ..تمومش کردم-

  .. دارم ارشامدی جدتهی مامورهیبرات ..خوبه--

  .. کنمیگوش م-

 نی ای که تویانقدر.. بزرگ قراره از مرز افغانستان وارد بشهی محموله هی--

 مدت حساس نی کدوم تا به اچی هی به خرج دادم توتی از بارهامون حساسیسر

  ..نبودم

 خوام تنها خود تو بر اون یم.. رو برام دارهتی اهمنی بدون که باالترنوی اپس

 دونم تحت هر ی گروه بهش اعتماده کامل دارم و می که تویتنها کس..ینظارت کن

  ..یهست تو رهی گی ممی با عقل تصمیطیشرا

 دمی خطه جدا بهت مهی..ی حفظش کنی تونی و تا می بدریی محدوده ت رو تغدیبا

 ی داراجی که بهش احتیزیخونه و هر چ..ی اون با من در ارتباط باشقیکه از طر

  ..ستی نی بابت مشکلنیاز ا.. کنمی مایبرات مح
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  و محافظت ازی جز نگهداری کارچی که خودم هم بهت ملحق نشدم هی زمانتا

 نجای که امی شی وارد معامله مدارهایبعد از اون با شُرَکا و خر..ی کنیمحموله نم

  .. کنمی کمک تو حساب میهم رو

 مهمه یلی من خی محموله برانی کنم که ای مدی و تاکگمی بار گفتم بازهم مکی

  ..یای دونم از پسش بر میم.. تو رو انتخاب کردم نی همیبرا..

  .. به فکر کردن نبودیازیچون ن..نه.. کردمیفکر نم.. کردمسکوت

 خروج داشت ای به ورود ازی که نی هر محموله ای وقت تو کار قاچاق نبودم ولچیه

فقط و فقط بر حسب .. کردمی نظارت مانی من بودم که بر کارها و اوامر شانیا

  .. که بهش داشتمینیهمون د

 خورد یبه دردم م جاها یلی که خییاز اونجا.. رفتی اون مبی جی تنها توسودش

  .. مهره رو داشته باشمنی تونستم براش حکم بهتری از کارها میلیمن هم تو خ

 ی مانی نحو اون رو به پانی به بهترشهی کردم و همی رو حفظ متمی موقعنی همیبرا

  ..رسوندم

  .. حرکت کنم؟دی بایک.. خباریبس-

  ..شهی محموله وارد مگهی دیهفته .. هفتهنیاخر هم--

  .. شدمی اماده مدیبا..کان دادم رو تسرم

 تی مامورگری مهمتر از دتی مامورنی مشخص بود اانی شای که از گفته هانطوریا

  ..من کارم رو بلدم.. خبیول.. ِ که داشتمییها

 یهمونطور که پرونده ها و مدارک مربوط به شرکت رو بررس.. به در خوردی اتقه

  .. توایب: کردم گفتم یم
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 یخانم رحمان..  امدی که به طرفم مدمی قدم هاش رو شنیصدا.. باز و بسته شد در

  .. شرکت بودیمنش

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

   ..دی امضا کندی برگه ها رو بانیقربان ا--

  ..کدوم برگه ها؟-

 ازین.. هستنددی هاشون هم فاکتور و رسیبعض..دی جدی کاالهالی تحویبرگه ها--

  ..ارن شما ددییبه تا

  .. کنمی بعد امضا مزی میبذار رو-

  ..نهی خواد شما رو ببی نفر مهی قربان یراست..باشه چشم--

 رو ی خوام کسیگفته بودم نم: گفتم ینگاهش کردم و جد.. سرمو بلند کردم نباریا

  ..نمیبب

 ی گفتند که مانعشونیا ..یبهشون گفتم ول..بله بله..بـ: ترس من من کنان گفت با

  ..دیما بهشون اجازه دادنداره و ش

  .. کرد؟یخودشو معرف-

  .. صدر دایدرسته گفت ش..فکر کنم گفتن صدر.. هستنی خانمهی-

 تا 2درضمن .. داخلادی خب بگو باریبس:به در اشاره کردم ..  دادم رونی بنفسمو

  .. اتاقم اری بکیفنجون قهوه همراه ک

 ی دستوراتم عمل کنه ب بهری دونست اگر دی چون می ولدمی رو تو چشماش دتعجب

 از اتاق عیسر.." االننیهم.. چشم قربان" کنم بعد از گفتن یبرو برگرد اخراجش م

  .. رفترونیب
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  ..ری و چشمگکیش..همونطور که انتظارش رو داشتم.. چشماش دوختمی رو تونگاهم

مهندس ..د؟ی اومددنمیچطور شد سرزده به د: دادم هی تکمی صندلی غرور به پشتبا

  ..رند؟صدر چطو

 هم خوبن و شونیا: ش رو با ناز در هم گره زد وبا لبخند نگام کرددهی کشیانگشتا

  .. سرزده اومدنم بودنی حسنش به همگهیخب د..سالم رسوندند

  !..چطور؟-

 شد که خدمت نیا.. ازتون نداشتمی خبرگهی دنطرفیخب از شب تولدم به ا--

  ..دمیرس

  .. سرم شلوغ بودیکم..بله-

  ..هنوزم سرتون شلوغه؟..؟یاالن چ--

تا ..نه: بدم گفتم یریی تغنی به لحنم کوچکترنکهی بهش انداختم و بدون ای خاصنگاه

  .. شما هستماریتمام وقت در اخت.. االنی ولدیای شما بنکهیقبل از ا

نگاهم به انگشتان دستش افتاد که با استرس ..دی درش جهی که برقدمی رو دنگاهش

 همه نشان از ان داشت که نهای داد و ایپاهاش رو تکان م.. فشردیاونها رو در هم م

  ..ارام و قرار ندارد

 اون نکهیبدون ا.. شدمی مکی زهرالود و کشنده ارام ارام به طعمه نزدی مارچون

 خوام طعمه ی زمان ممکن طبق اونچه که من منیو در بهتر..اندازمیرو به وحشت ب

  .. گذاشتمی نمیرارش باق فی برای راهچی که هیبه طور.. شدی مرمیاس

 خود شما دنی قصدم دنیشتریالبته ب.. مزاحمتون شدمی کارهی یراستش برا--

  ..چطور بگم.. اول داریبا همون د..اخه..بود
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  ..میبگذر: لبخند ادامه داد با

  .. ازم ساخته ست؟یکمک..ه؟یکارتون با من چ-

که بالاستفاده نگهش  دارم ی جزئی هی سرماهیمن ..دیالبته اگر قابل بدون..بله--

 شما رو از پدرم و فی تعری وقتیول.. روش نداشتمی قصدچیتا به االن ه..داشتم

 لی خواستم اگر مایم..دی کارتون ماهر هستی چقدر تونکهی و ادمی شنشونی ایشرکا

 خودتون کی در عوض من رو شرو رو به شما واگذار کنم هی سرمانی ادیباش

  ..ا مشغول به کار بشمدوست دارم در کنار شم..دیبدون

  ..دی شرکت پدرتون مشغول هستی تودیشما که گفت-

  .. کنمی با شما کار مدی رو قبول کنشنهادمی اگر شما پیول..بله درسته--

  ..ه؟ی کار ما چدی دونیم-

 و یوتری تو کار واردات و صادرات لوازم کامپنکهیا..یالبته تا حدود..بله--

  ..دی هستلی قبنی از ایزاتیتجه

  ..می که تنها خودم و شرکام ازشون با خبر هستگهی دیزهای چی سرکی یبعالوه -

  ..د؟ی کنیمن رو هم تو جمع شرکاتون قبول م..ه؟یخب حاال نظرتون چ--

اون هم .. بشمکی بهش نزدشتری بنکهیا.. بودتی موقعنیبهتر.. نگاهش کردممتفکرانه

 براش پهن کرده بودم  کهیخودش ناخواسته و ندانسته به طرف دام..اروم اروم

  .. داشتیقدم بر م

 شهر ی رستوران هانی از بهتریکیبه صرف شام تو ..دمیجوابتون رو فرداشب م-

  ..ه؟ینظرتون چ.. کنمیدعوتتون م

  ..هیعال: زد و سرش رو تکان داد لبخند
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زمانش رو بعد بهتون خبر ..دیمنتظرم باش.. دنبالتونامیخودم م.. خباریبس-

  ..دمیم

 هم نقدریتا هم.. حرکتم تعجب کردنیاز ا.. من تکان نخوردمید شد ول جا بلناز

  .. رد شدن از خط قرمزیعنی از اون شتری بیول..  گرفتملشی از حد تحوادیز

 دستش سوق ی سبز و براقش به روی چشماینگاهم رو از تو.. جلو اورددستشو

  ..و ارام فشردم انگشتانم گرفتم و نرم انیدستش را م..  کردم یمکث کوتاه.. دادم

 با یهمکار..دی دوستان ما هستنی از بهتریکیدر هر صورت شما ..ازتون ممنونم--

  ..فعال..شما باعث افتخارمه

 نیبه سمت در رفت که ب..دستش رو اروم رها کردم .. تکان دادم ی سرم رو کمتنها

  .. و برگشتستادیراه ا

  .. درسته؟گهی ددی منو داریشماره --

 کنم با لبخند ازاتاق ی نمی حرکتچی هدی دیوقت.. نگام کردیکم. . تکان دادمسرمو

  .. رفترونیب

  .. به در بود مینگاهم مستق.. صورتم نگه داشتمی دستام گرفتم و جلوی رو توخودکار

و قدم .. صدردای شیبرا.. کنمشییای قرار بود رونکهیا.. کردمی فرداشب فکر مبه

  .. رو بردارمیاصل

 برگ از نقشه م ورق نی تریاصل.. فرداشبیول..اه مانده بود ریلی خیی مقصد نهاتا

  .. خوردیم

 صفحه ی که رویبه شماره ا.. زنگ خوردلمی برگشت به خونه بودم که موباری تو مس

  ..انیشا..ش افتاده بود نگاه کردم



 

goldjar/me.Telegram  

 

56

  .. و جواب دادمدمی کشقی عمنفس

  ..آرشام..الو--

  .. شده؟یزیچ..بله-

  .. منی خودتو برسون خونه عیسر نیاگر اب دستته بذار زم--

  !.. شده؟یچ-

  ..زود باش.. که گفتم رو بکنیفقط کار--

  ..امیدارم م..االن تو راهم..باشه-

  .. داشتجانی هشتریب..صداش مضطرب نبود.. رو قطع کردمتماس

  ..به سرعت به طرف خونه ش روندم.. خوادی می ازم چنباری بودم بدونم اکنجکاو

  .. اطرافش رو پر کرده بودگاریشسته بود و دود س نزشی پشت مشهی هممثل

سکوت کردم ..با چند قدمِ بلند رو به روش قرار گرفتم..ستمی باکشی کرد نزداشاره

  .. بدهحی همه عجله رو توضنی الیتا خودش حرف بزنه و دل

دودها کم و کمتر شدند و من تونستم .. خاموش کردیگاری جاسی رو توگارشیس

  ..نمیتر و واضح تر بب رو بهانی شایچهره 

 تر از حد معمول کی شد باری می عصبانیکه وقت.. روشن و خماری قهوه اچشمان

 افتاد ی منی خشونت چنیکه در ح..ی گوشتینیلبان نسبتا کلفت و ب.. دادینشون م

 پرپشت و بلند جو ی و موهاکی باربای تقریچونه .. فشردی هم میو لبانش رو رو

  .. و قد بلندارشونهچه.. و محکم ساخته بودی مرد قوکی ازاون یگندم

  ..ذاتش ..ی روی نگذاشته بود حتی چندانری چهره ش تاثی زمان روگذر
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 قرمز یکی.. اوردرونی تا پاکت ب2 رو باز کرد و زشی می در کشوی حرفچی هبدون

  .. و به طرفم سر دادزی میانداخت رو..دیسف..یگریود

  ..برشون دار--

  .. هر دو رو برداشتم دست دراز کردم واروم

  .. وجهچیبه ه..بازشون نکن--

  .. دستم فشردمیپاکت ها رو تو.. با تعجب نگاهش کردمنباریا

  !..چطور؟-

 که یتی ماموریفعال تموم فکر و ذهنت رو بذار رو ..گمیزمانش که برسه بهت م--

  ..؟ی کنیفردا حرکت م..بهت واگذار کردم

  ..اره، فردا عصر-

 دونم خودت یم.. فرستمی رو هم باهات مدیو اسکندر و جمش زیچنگ.. خباریبس--

 دی جدی محموله هانیچون ا..ی دارگاردی به بادازی نیول..یای بر میاز پس هر کار

  .. تو کارادیممکنه دست دشمنامون ب.. دارهیادیخواهان ز

گرچه .. ندارمیباشه من با بودن اونها مشکل..منظورتون رو کامال متوجه شدم--

  ..ستیم بهشون ن هیازین

 روز 2 محموله برسه نکهیبه محض ا.. راحت ترهالمی خینجوری ایول.. دونمیم--

مراقب .. برهشی طبق برنامه پزی همه چدیبا.. رسونمیبعد من هم خودم رو بهتون م

 متوجه منظورم شده دوارمیام..؟ی دونیخودت که بهتر م.. ها هم باشسیپل

  ..یباش

  ..کامال-
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 پاکت ها نی درمورد ادی خوایو نم: ا تکان دادم و ادامه دادم  هوی ها رو توپاکت

  ..د؟ی بدیشتری بحیتوض

 پاکت ی تویول.. رو دادمحاتی تموم توضدی پاکت سفیتو..فعال نه--

تو رو .. فوق حساس و ماهرانهتی مامورکی.. رو گذاشتمدتی جدتیمامور..قرمز

  ..ی فهمی که بعد خودت میلیانتخاب کردم اون هم به دال

  .. رو شروع کنم؟دی جدتی ماموردی بایاز ک-

 یلی خنیا.. وجه در پاکت ها رو باز نکنچی تا اون موقع به هیول..گمیبهت م--

 تیدرحال حاضر مامور.. بشه تا به وقتشری درگخودی خوام ذهنت بیچون نم..مهمه

  .. که بهت محول کردم مهمترهیفعل

 سر داشت که ی تویحتما نقشه ا.. ِ حرف هاش تکان دادمدیی تای به نشانه سرمو

  .. کردیانقدر محافظه کارانه رفتار م

 لی تک تک کلمات و حرف هاش دالی زد وبرای نملی دلی رو بی حرفچی هانیشا

  .. داشتیمحکم

  .. بهم زنگ بزنیدی به محل رسنطوری و همی حرکت کنیهر وقت خواست--

 خط محرمانه و کی.. رو بردارنیا: گذاشت وگفت زی می رولی موبای گوشکی

  .. هاسی پلیحت.. کنهیابی خط رو ردنی تونه ای کس نمچیه..حفاظت شده ست

  .. کردمی استفاده می خطنی بار نبود که ازچننی اولیبرا.. رو برداشتمیگوش

 ستی حرفا ننی به گفتن اازی دونم نیم..لحظه به لحظه گزارش کارها رو بهم بده--

  ..ی باشزی کنم که مراقب همه چی مدی تاکیول

  ..دمیبهتون قول م ..شهی انجام متی ها با موفقتی مامورری هم مثل ساتی مامورنیا-
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  .. نگاهم کردی بخشتی رو تکان داد و با لبخند رضاسرش

 یبو.. زده بودمی سرا پا مشکپی تشهیمثل هم.. صدر توقف کردمیالی ویجلو

 اروم شهیازهم..شتم ندایجانی هچیه.. رو پر کرده بودنی ماشیادکلن مخصوصم فضا

  ..تر بودم

 نجورکارهای براش بوق بزنم و کال از انکهیاز ا.. دادم که پشت درمنتظرشمامی پبهش

  ..متنفر بودم

ست قرمز زده .. امدرونی و جذاب از در بکیش.. حاضر واماده قهی دق5 از بعد

 ی بود روختهی رو صاف رهی طرف صورتش و بقکی بود ختهیموهاش رو کج ر..بود

  .. سرش انداخه بود رو ازادانه رها کرده بودی که رویشال سرخ..نه هاششو

 که به خودش زده ی عطر تندیبو..در رو باز کرد و نشست.. نشدمادهی پنی ماشاز

 ی تحمل مدی بایول.. بو متنفر بودمنیاز ا..بود باعث شد اخمام رو در هم بکشم

  ..کردم

  .. رو به سمتم دراز کرددستش

  ..یدیراس ساعت رس.. شناسچه وقت..سالم--

  .. رو فشردمدستش

  .. من رو معطل بذاره متنفرمی کسنکهی وقت شناسم واز اشهیمن هم..سالم-

 امدم ی مرونی بمی از جلد واقعی تا حددیامشب رو با.. نبودی از حد جدشی بلحنم

..  

  .. حاضر شدمی با چه سرعتی دونی اماده باشم نم9 که ی دادامی پیوقت--

  ..تکان دادم سرمو فقط
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 کدوم ی توی بگی خواینم :دی نمونده بود که پرسیادیراه ز.. کردمحرکت

  ..؟ی رزرو کردزیرستوران م

 رهی دلم پوزخند زدم و به جاده خیتو.. من بودینگاه اون هم رو.. کردمنگاهش

  ..شدم

  ..ترانهی مد-

  ..تا حاال نرفتم.. باشهی خوبی جادیبا..اوه--

  ..به نظر من خوبه-

  ..یچون تو انتخابش کرد..نطورهیا همحتم--

 ی توروزیتا د.. شما رو به تو دادیچه زود جا.. چشم نگاهش کردمی گوشه از

  ..هی عالنیا.. االنی گفت شما ولیشرکت م

  ..می شدادهی پارک کردم و هر دو پی رو کنارنیماش

رد وا.. نگفتمیزیچ.. با ناز به طرفم امد و دستانش رو دور بازوم حلقه کرددایش

 ی بدی بار جانی اولی برایول.. بودمومدهی ننجایتا به حال به ا..میرستوران شد

  ..نبود

  .. آرشامهیانتخابت عال..هی محشریچه جا..واو--

  .. از خدمه ها با لباس فرم به طرفمون امدیکی.. ندادمیجواب

  ..دی خوش امدترانهیبه رستوران مد..سالم: کرد و گفت ی کوتاهمی احترام تعظبا

  .. رزرو کرده بودمزیمن قبال م..ممنونم..سالم-

  ..فتون؟یاسم شر--

  ..یآرشام تهران..یتهران-
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 نیاز ا.. کنمتونیی تا راهنمادییبفرما..بله: رو چک کرد و با لبخند گفت ستی لیتو

  ..طرف لطفا

  .. نبودی بدیجا..ری و چشمگزی کامال تمیفضا .. یقیموس..می رفتهمراهش

 که سفارش یزی هم از منیا..دییبفرما: و گفت دی من کش ودای شی رو برایصندل

  ..دیداده بود

  .. گذاشت و بعد هم از کنارمون رفتزی می رو رومنو

  .. کردی هم داشت انتخاب مدایش.. از منوها رو برداشتمیکی

  .. قربان؟دیانتخاب کرد: امدقهی بعد از چند دقگارسون

  ..شونیاول ا: اشاره کردم و گفتم دای شبه

  ..د؟ی داریی همه نوع غذانجایا: با لبخند رو به گارسون گفت ادیش

  ..گویم .. یماه.. سوپ ..انواع کباب ..انواع جوجه  .. کیاست..بله--

  .. لطفاگویخوراک م.. بخورمییای دری غذاهی دمی محیترج..هیعال--

  ..د؟ی دارلی می چیدنینوش..چشم--

  ..ممنونم.. فقط ابحایترج--

  ..سوپ چطور؟--

  ..هیالع--

  ..و شما قربان؟--

  ..دیاری بگوی من هم خوراک میبرا-

  ..بله چشم--
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 به ی کردم لبخند بزنم ولیسع.. لبخند زد و نگاهم کرددای رفتن گارسون شبا

  .. بودهی شبشتریپوزخند ب

  .. نقشه م بودمی که درحال اجرای وقتیحت..دمی خندی وقت نمچی هاجبارا

  ..مینزد کدوم حرف چی خوردن غذا هنی حدر

 دربند و اونجا می برمی تونی میاگر وقت دار: از صرف شام رو بهش گفتم بعد

  ..میحرفامون رو بزن

دربند تو ..هیفکر خوب..من تمام وقت در خدمتت هستم:دی نگام کرد وخندتی رضابا

  .. و با صفاستیدنی دیلیشب خ

  ..می امدرونی کردم و از رستوران بهی رو تسوزیم

مرتب .. کنهی می از حد با من احساس راحتشی متوجه شدم بمیت که نشسنی ماشیتو

  ..دی کشی اونها می داد و دستشو رویبا ناز پاهاش رو تکان م

  .. نظر داشتمری تموم حرکاتش رو زی بود ولرونی از پنجره به بنگاهش

  ..کدوم رستوران؟-

  ..؟ی پسندی مشتریخودت کدوم رو ب--

 پارک کردم تا یکنار..میدیرس.. به جاده بودمیتق نگاه من مسی لبخند نگام کرد ولبا

  ..می برادهی راه رو پی هیبق

  .. انتخاب انقدر سخته؟یعنی-

  ..ی ازم بپرسگهی بار دهیمنتظر بودم ..انتخاب کردم..نه--

  

  .. کنهی میاالتی خودش چه خشی داره پستیمعلوم ن.. لحظه نگاهش کردمچند
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  ..می و حرکت کردمی شدادهی دو پهر

  ..چطوره؟.. مطبقمی برگمیمن م: دست گرفت وگفت ی رو محکم تومبازو

  ..ستی نیحرف-

  

  .. شلوغ بودشهیمثل هم..می نشستزی مپشت

  ..شهی خلوت نمنجاهای وقت اچی که هادی خوشم میلیخ--

  .. انداختمی تکان دادم وبه اطراف نگاهسرمو

 ین سر بسته  کجا و رستورانجای ای خب هوای هم رستورانه ولنجایدرسته که ا-

  .. رو انتخاب کردمنجای انی همیبرا..تهران کجا

  ..می اطراف بگردنی ای کممی تونیتازه بعدش هم م..موافقم--

  

 من یزندگ.. خوردمی فقط تلخ مشهیمن مثل هم..می سفارش دادکی و کقهوه

 اون رو هر روز نهای ای قهوه بود و من با همه یخودش تلخ تر از طعم و مزه 

  .. نبودیزی زود گذر که در مقابل اونها چی تلخنیاپس ..چشمیم

  

هم تلخ بود و هم .. منیِ زندگیول.. داشتی تلخش طعم خوشی با وجود مزه قهوه

  ..دمی کشی کردم و در اخر سر میطعم زهرش رو با تمام وجود مزمزه م..متعفن..

  .. و  دونستمیتنها خودم م!.. چرا؟یول.. تلخ تر از زهر ِ آرشامی بود زندگنیا
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 وقت یلیخ..با اون هم قهر بودم.. به اسمون انداختمی نگاهمی بلند کردم و نسرمو

 ی وقته که اسمش رو به زبون نمیلیخ..بود که آرشام خدا رو فراموش کرده بود

 تو هستم و ونی رو مدی همه خوشبختنیا..ای نگفتم خداگهی ساله که د10..اوردم

  ..نه..شکرت..

  

 که همه ییخدا.. ازش بکنمیادی خوام ی هم نمگهیم و د خدا رو فراموش کردمن

 رو ی اون همه کثافتکاری تونست جلوی که مییخدا.. رو از من گرفتی خوشبختی

  .. تونست ویم.. نگرفتی ولرهیبگ

  

 نی ایوقت..نیهم.. فقط هدفم مهمهنجایا.. بهش فکر کنمخوامی نمگهیاصال د..آه

  .. ندارهیی معناچیش ه خدا درادی گهی دمی انتخابریهدف شد مس

  ..فقط انتقام..انتقام

  

 ضرب تا ته کی حال نیقهوه م سرد شده بود و با ا.. به خودم اومدمدای شی صدابا

  ..دمیسر کش

 یکی من هم یاگر زندگ..چون طعم داشت..دوست داشتم.. تلخش ازارم ندادی مزه

 ی زندگیِ نحسیل کرد وی راه رو انتخاب نمنیآرشام ا..دی دو تا رو داشت شانیاز ا

  .. دوتا نبودیکیمن 

  

  !..؟ی بگشنهادمی نظرت رو در مورد پی خوایآرشام نم--
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 صورتش نگه ی و رودمینگاهم رو باال کش.. دستم فشردمی قهوه رو توی خالفنجون

  ..داشتم

  

 مسائل ی سرکی درمورد دیبا.. شرکت؟یای بی تونیفردا م.. ندارمیمن حرف-

  .. بزنممربوط به کارمون باهات حرف

  

 یی لباش خودنمای بر روی که لبخند پهن و بزرگی نگام کرد ودر حالی خوشحالبا

 ی دونی آرشام نمیوا..ارتمی به بعد تماما در اختنیاز ا..چرا که نه؟: کرد گفت یم

 که انتخابم شهیاصال باورم نم.. با تو باعث افتخارمهیهمکار..چقدر خوشحالم

 ی که بعد هم بخوای کنی اعتماد نمی به کسیرنجوی بودم تو همدهیاخه شن..یکرد

  ..ی خودت بدونکیاون رو شر

  

 یبرق خوشحال.. و متفکرانه نگاهش کردمزی می رو با ارامش گذاشتم روفنجون

  ..دی درخشیهنوز هم درون چشمانش م

  

 رو زی بدون که اگر همه چنویو ا..یستی من هر کس نیتو برا: گفتم خونسرد

  ..یول.. کردمی وقت قبولت نمچی دونستم هیدرموردت نم

  

 ی می خوندم که کنجکاوه بدونه چی چشماش میاز تو.. دادمهی تکمی صندلی پشتبه

  ..خوام بگم
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اگر در : لبام نشوندم گفتم ی که روی منتظرش نذاشتم وبا لبخند کجنی ازاشیب

 کامال اعتمادمو جلب ی با شرکته من و مشارکت تو گروه بتونیطول همکار

  .. کارها برات انجام بدمیلی خحاضرم..یکن

  

 به خود تو نهایوتمومه ا:  قرار دادم وبا انگشت بهش اشاره کردم زی می رودستامو

  .. دارهیبستگ

  

 هاست و از نی دونم شرکت شما جزو بهتریم..امیمطئن باش من از پسش بر م--

تا  کنم ی میمن هر کار.. باشمکی کنم که بتونم باهاتون شری بابت افتخار منیا

 ی می روزنی بدون حتما همچنویو ا..بتونم نظر و اعتمادت رو به خودم جلب کنم

  ..رسه

  ..دوارمیام-

  

  .. بلند شدم زی پشت ماز

  ..می کنی برگشتم حرکت میوقت.. دست هامو بشورمرمیمن م-

  .. لبخند سرش رو تکان دادبا

  

 ی بشم و کمدای شالی خی بی اقهی گرفتم چند دقمیتصم.. اطرافم نگاه کردمی فضابه

  ..از اون هوا استفاده کنم
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 برگشتم که یبه تند.. محکم بهم تنه زد یکی فکر بودم که برگشتم و همون موقع تو

  ..دهی پهن شده و داره دستشو ماساژ منی زمی دختر روهی دمید

  ..دمی بود و فقط صداش رو شننیی پاسرش

  

  !..؟یمگه کور..اخ اخ.. دستمیا :دینال

  .. وی گردی چرا بدون راهنما بر مکهیمرت:و با خشم گفت  بلند کرد سرشو

  

 بود که اون شب با چاقو یهمون دختر.. شد و من هم با تعجب نگاهش کردمالل

  .. کردیبازوم رو زخم

من هم درست پشت ..دی قدم به طرفش برداشتم که تند و فرز از جا بلند شد و دوکی

  ..دی دوی معی سریلی بود و خزیت..سرش بودم

 نگام فقط به ری رد شدم و مسی بودند به سختستادهی مردم که کنار رودخونه انی باز

  ..سمت اون دختر بود که گمش نکنم

 سمت چپ دمیچیپ.. بودشیری جا واسه غافلگنیبهتر.. رفت سمت درختای مداشت

 رسه که دختره داشت فرار ی میری بود و حتم داشتم به همون مسکهی راه بارهیکه 

 سر راهش قرار گرفتم وتا خواست دمیدسم درست بود چون تا رسو ح.. کردیم

  .. تو بغلمدمشیبرگرده بازوشو گرفتم و کش

  

 اطراف رو روشن کرده نی ای اون سمت کمیتنها چراغ ها.. کس اونجا نبودچیه

  ..بود
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  .. بازوهام نگهش داشتمنی بمحکم

  

واسه ت درس  به سرت اوردم ی که اون سرییبال..ولم کن اشغال: حرص گفت با

  ..عبرت نشده اره؟

 ی دخترچی که هی دونستی رو نمنیو مطمئنم ا..؟یی پرویلی خی دونستیم--

 من دست بلند کنه و حاال تو به ی رو نداشته که روی غلط اضافه انیجرات انجام چن

 رو بدون یی دخترانی که من چنی بدوندیو با..ی رو دادی جسارتنیخودت چن

  .. بودمه قبل بهت گفتیهمونطور که سر.. کنمیمجازات رهاشون نم

  

 ی نفسش توی زد و گرمینفس نفس م.. از تقال برداشت و سرشو باال گرفت دست

  .. خوردیصورتم م

 چی که دالرام هینوبدونیو بهتره تو هم ا: چشمام و با خشم گفت ی زل زد تومیمستق

  ..زه بشه و بهش جفتک بندادای مثل تو پی خرهی که نهی شیوقت ساکت نم

  

محکم .. محکم اورد باال و خواست ضربه بزنه که با دست ازادم گرفتمش زانوشو

  ..فشارش دادم که با درد اخماش جمع شد

 م دهی کشیصدا.. صورتشی محکم خوابوندم توی دهی کشهی رو ول کردم و زانوش

 دوم رو هم زدم و صورتش ی دهیکش..انقدر بلند بود که سکوت اونجا رو بر هم زد

  ..دی کشیفی خفغی جنباریمت چپ برگشت و ابه س



 

goldjar/me.Telegram  

 

69

  
  ..دمی شال موهاش رو گرفتم وسرشو به عقب کشی رواز

 دوم هم به خاطر تموم ی دهی اول رو زدم به خاطر کار اون شبت و کشی دهیکش--

  ..ی مونه مجازات اصلیو حاال م..ی که به من کردییاهانت ها

  

 ی مهین..رش به صورتم چنگ زد و با تموم زورونی بدی دفعه دستشو محکم کشکی

 شکمم که از ی تودی با آرنجش کوبنباری ولش نکردم که ایچپ صورتم سوخت ول

  .. بود ادی زیلیبرخالف تصورم زورش خ..درد خم شدم

 ارمیپدرتو در م..؟ی منو مجازات کنی که بخوای باشیک..ابوکشیکثافته : زد داد

  ..یعوض..؟ی چی کردالیخ

  

 ی دهی دو تا کشنکهیبا ا ..دمیدنبالش دو...م که فرار کرد برداشتزی طرفش خبه

  .. باز هم فرز بودیمحکم ازم خورده بود ول
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 تی جمعی البه النباری حواسم پرت شد و انی بنی تنه زدم که تا برگشتم در ایکی به

 از یکی رو دمی دستامو مشت کردم و کوبتیبا حرص و عصبان..گم و گور شد

  .. بلند شد رشی دزدگیصدا..ک شده بود که اونجا پاریینایماش

 که ی خراشیدستمالم رو رو.. و به طرف رستوران رفتمدمی تو موهام دست کشکالفه

  .. کرده بود گذاشتمجادی صورتم ایاون دختر رو

  

  .. نگاهم کردی از جا بلند شد وبا نگراندنمی با ددایش

  ..ید هم زنگ زدم جواب ندالتی به موبایحت!.. آرشام؟یکجا بود--

  ..لنتهی سای رومیگوش.. اطراف بودمنیهم-

 صورتم دنیبا د.. سوختی می خراش کمیجا.. صورتم برداشتمی رو از رودستم

  .. کرد و مشکوک نگام کردیاخم کمرنگ

  
  .. چنگهی صورتت جایرو..؟ی دعوا کردیبا کس!.. آرشام؟یچرا انقدر اشفته ا--

 و من دی پرسی از حدش سوال مترادیز.. نگاهش کردم که سکوت کردیظی اخم غلبا

  .. نداشتمیخودی سواالته بنیهم عادت به جواب دادن اون هم به چن
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  ..میبر-

  

 یمرتب به اطراف نگاه م..می رو برداشت و حرکت کردفشی کی حرفچی هبدون

 ی انگار اب شده بود و رفته بود توی کنم ولدای بتونم اون دختر رو پدیکردم تا شا

  ..نیزم

  

 کلِیبا اون جثه و ه.. همه زور و جسارت داشته باشهنی دختر اهی بودم دهید حاال نتا

  .. تعجب داشتیجا.. همه زورنی افیظر

  

  .. سرم تکرار شدی توصداش

 مثل تو ی خرهی که نهی شی وقت ساکت نمچی که دالرام هینوبدونیو بهتره تو هم ا(

  ..) بشه و بهش جفتک بندازهدایپ

  

  ..دالرام

 یول..نمشی بی با وجود امشب مطمئنم که باز هم میلم به در برد ول جون سانباریا

  .. دونمینم!.. و کجا؟یک

 تی وضعگری دنباریو ا.. داشتمی خواهداری حتم داشتم که ما باز هم با هم دفقط

  .. باشهی تونه اتفاقی نمدارهای دنیمطمئنا ا.. کردیکامال فرق م

  

  )فصل چهارم ( 
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  ..الو-

  ..؟یتو راه..آرشام--

  ..شوازی پرمیاره، دارم م-

فراموش نکن مراقب همه .. بهم زنگ بزنیی و جا به جالیبه محض تحو..هیعال--

پس خوب حواست ..ستی من نی دوباره حاتهی به توضیازی دونم که نیم.. باشزیچ

  ..رو جمع کن

 یمن کارم رو حرفه ا.. اومدی خوشم نمچی کرد هی همه سفارش منی انکهی ااز

  .. نبودانی مورد شای مکرر و بی هایاداوری به یازی نچیدم و ه دایانجام م

  

  .. دونمی رو مزیهمه چ-

  ..فعال.. خباریبس--

  

با دقت همه جا رو .. کنارمی رو پرت کردم رو صندلیگوش.. رو قطع کردمتماس

 که یی هانی اطراف و تموم ماشیحت..چه از پشت سر و چه رو به رو.. نظر داشتمریز

  .. بودندریتو مس

 ی دنبالم فرستاده بود پشت سرم حرکت مانی که توسط شایگاردی تا باد3 فقط

  ..کردند

 بود و اون بود انی شاتهی مامورنی ایول.. نداشتمازی سه تا مزاحم هم ننی به ایحت

  .. گرفتی ممیکه تصم
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  .. بودلشیمحموله از مرز رد شده بود و حاال وقت تحو.. راه بودم ی ساعت توچند

به طرف راننده ..اون سه نفر هم پشت سرم بودند.. شدمادهی پنی ماشاز

  .. بودندی تاشون افغان2 که ستادی اکلی هیکنارش چند تا مرد قو..رفتم

  

  .. چک بشهدی بازیهمه چ-

 هم جونم به نجایتا ا..فقط زودتر تا واسه م دردسر نشده..نیبرو بب..ستی نیحرف--

  .. رسنی مگهی ساعت دمی هم تو راهه تا نگهی دیدو تا..دیلبم رس

  

 هم گهی دی تا2صبر کردم تا اون .. نداشتیمشکل.. رو چک کردممحموله

  .. نمونده بودی الزم کاری هایبعد از بررس..برسه

 خوب بلد یلیراه رو خ.. اومدندی دنبالم مری هم تو مسهی جلو افتادم و بقمن

 شنهادی پانی من به شا بود کهیری همون مسقای و دور افتاده دقی راه خاکنیا..بودم

  ..دادم

  .. قاچاقی حمل و انتقال محموله های دردسر برای خطر و بیب

  

  .. انبار نگه داشتمیجلو

 ی همون جادشونی بری و مدی کنی میبا دقت محموله ها رو خال-

 نجای برسه همانی شای به محموله ی ضررنی که اگر کوچکتردیمراقب باش..یشگیهم

  ..م شد؟ فهریش.. کنمیخالصتون م
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  ..بله قربان--

 تموم بار رو انتقال دادن داخل ی نفر بودند که در مدت زمان کوتاه10 جمع سر

  ..انبار

  

  .. رو گرفتمانی شای شماره

  .. شد؟یچ--

  ..دی به اتمام رستیبا موفق-

  

  ..دیچی پی گوشی سرمستش تویصدا

  ..شهیمثل هم..کارت حرف نداشت آرشام..شهی نمنیبهتر از ا ..هیعال--

  ..ه؟ی چدیدستور جد-

 که ی کناطی احتدیباز هم با.. مرحله ش به اجرا در اومدنیمهمتر..یچیفعال ه--

اون سه تا غول تشن رو هم بذار .. کنشتریتعداد نگهبانا رو ب.. نبرده باشنیی بوسایپل

  .. مراقب محموله ها باشنی کن که چهار چشمدشونیتهد..همونجا بمونن

  

  ..گه؟یو د..اشه ب.. کار رو کردمنیهم-

 اون خونه ی موندنت توتی مامورانیتا پا.. که بهت دادمیبرو به همون ادرس--

  ..هیالزام

  .. کنمیاالن حرکت م..باشه-

  .. ندارمی کارگهید--
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  ..پس فعال-

  

 به ینگاه جد.. داشتم یشونی پی که رویبا همون اخم..بمی جی رو گذاشتم تویگوش

  ..تک تکشون انداختم

  ..دیجمش..ندراسک..زیچنگ-

  ..بله قربان--

  ..بله--

  ..سییبله ر--

  

  ..دی مونی منجایشماها ا-

 ی از شماها کوتاهیکیاگر : داد زدم ی نفر بودند بلند و جد14 به تک تکشون که رو

 ای من و ی گلوله از اسلحه کیفقط با .. ش درست عمل کنهفهیبکنه و نتونه به وظ

پس حواستون رو خوب .. ندارمیتون شوخ کدومچی که با هدی دونیم.. طرفهانیشا

  .. فهم شد؟ریش..دیجمع کن

  

  .. اطاعت کردندیهمگ

پس ..انی هم شخصا همراه من بانی شای خود اقادیشا.. زنمیفردا دوباره سر م-

 یی از شماها مرتکب خطایکیاگر .. تک تکتون گرون تموم بشهی که برادی نکنیکار

  ..شنی هم مجازات مگهیافراد د..بشه
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با دست به .. دادمنیی رو پاشهیش.. شدمنی رو به چشم زدم و سوار ماشمی افتابنکیع

  ..ستادی و کنار پنجره ادیبه طرفم دو..اسکندر اشاره کردم

  

  ..سییبله ر--

  ..یدی رو به من منجایلحظه به لحظه امار ا-

  ..سییچشم ر--

  

 نقطه نیاالتردرست تو ب.. داده بودانی که شای به همون ادرسمیمستق.. کردمحرکت

  .. تهران قرار داشتی

  .. راه بودقهی دق20 نیبا ماش. نداشتی انبار محموله فاصله اتا

  .. رو انتخاب کرده بودنجای انی همی براپس

  

 تنها و مستقل نجایظاهرا ا.. هم نداشتداری سرایخونه حت.. رو بردم تونیماش

  ..هستم

 خودم ی نداشتم خونه یازیستم و ن تونیاگر م.. داشتمازی کوتاه مدت نیی تنهانی ابه

پر از .. روح ویب..سرد..کیتار..شرفتهی پیی با نمای ساختم ولیرو هم مشابه غار م

  ..سکوت

  

 اطراف هم همه یخونه ها..اهیپر از دار و درخت و گل وگ.. بودییالی وی خونه هی

  .. بودندییالیو
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دور تا ..ستادمیبالکن ا یاز پله ها باال رفتم و رو.. ساختمان تماما سنگ بودینما

  .. هم رنگ خودش ساخته شده بودی بلند با نقش و نگار هایدور بالکن ستون ها

  

 وقت چیه.. و رفتم داخلدمیچمدونم رو کش..محکم باز شد .. پام به در ضربه زدمبا

 به اطراف ی نگاه سرسرکی نی همیبرا.. کردمی نمیبه ظواهر توجه ا

  .. ساده انتخاب شده بودندلیوسا.. بودی معمولزیهمه چ..انداختم

  

  .. نشستمییرای سالن پذی مبل تویرو

  ..دایش.. نگاه کردممی گوشی به صفحه یبا خستگ.. زنگ خوردلمیموبا

  .. کردم تا صدام رو صاف بکنمی سرفه اتک

  

  ..دییبفرما..الو-

  ..دمی رو شنجانشی پر از هیصدا

  ..؟یخوب..الو سالم آرشام--

  ..ممنونم-

 کنم تی تونم در کنارتون فعالی از امروز رسما منکهیا..ازت تشکر کنمزنگ زدم --

  .. زده کردهجانیمنو ه

  

  .. دادی رو نشون نمنی صدام ایول.. زدمپوزخند
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 رو دنبال ی گروه هدف مشخصی در کنار ما و توی بتوندوارمیام..خوشحالم--

  ..یکن

امشب ..رونی بمیر ناهار بی وقت نداریامروز که گفت..یمرس..نطورهیحتما هم--

  ..شه؟یم..؟یچ

 ی بر مادی هفته به احتمال زنیتا اخر هم.. رو اومدم مسافرتیمدت..متاسفم..نه-

  ..گردم

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

  ..شدم

  

  ..؟ی گفتیزیچ--

  ..بهت خوش بگذره..الی خیب..یچیه :دی کشآه

  .. و خسته مدمیتازه رس.. خوام قطع کنمی می نداریکاراگر..ممنونم--

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

  ..ستی نیمشکل..نه-

  ..یبا.. برویاوک--

  ..داری ددیبه ام-

  

 بود و در یزی خط بر لبم لبخند تمسخر امنطرفی ایول.. کرد اما قطع نکردسکوت

  ..همون حال تماس رو قطع کردم
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واقعا .. گرفتمی دوش مهی دیبا.. به بدنم دادمی از هم باز کردم و کشو قوسودستام

  ..خسته بودم

  .. به موقع برسم زودتر حرکت کردم نکهی خاطر ابه

  .. به استراحت داشتمازی حاال نو

  

  

  .. امدمرونی و از حموم بدمیچی م رو دورم پحوله

  ..وهام شدم سرم انداختم و مشغول خشک کردن می رویکتری کوچی حوله

 م شهیکار ِ هم..دمی موهام کشیبا حرص حوله رو از رو..ستادمی انهی آیجلو

 ی بهم دست می حس کالفگهی دمی کشی موهام می تند تند حوله رو رویوقت..بود

  ..داد

  

 ی پنجره ری تخت دونفره زکی.. داخلش انداختملی به اتاق و وساینگاه

  ..ستالی کریاباژور ها..اتاق

 تا در 2سمت چپ هم ..ی و صندلزیم..ی قدی نهیآ.. راست چرخاندم رو بهنگاهم

  .. بودیی دستشویگری حمام و دیکیقرار داشت که 

 نکهیبدون ا.. مستقل و در دسترس بودزشیچون همه چ..دمی پسندی اتاق رو منیا

  .. به خارج شدن از اتاق باشهیازین
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 زیداشتم به همه چ..م سرم گذاشتری تخت افتادم و دست راستم رو زی پشت روبه

  .. کردمی فکر مزی چچی هم هدیشا..و

 یو از طرف.. خودم ی برنامه هایاز طرف.. بودری اتفاقات اخری درگشهی مثل همذهنم

 ام یهمه و همه بر کالفگ.. خوردی به پستم مانی شای که از سویی هاتی مامورگرید

  .. افزودیم

  

 اونها یبرا.. بودندای قضانی از ا خودم کامال متفاوت و جدایبرنامه ها.. نهیول

 قرار داشت لحظه ی بازنی ای که انتهایزی به اون چدنی رسیبرا..هدف داشتم

  .. کردمی میشمار

 یکس..منتظر اون بودم.. دستاش بودی توی اصلی که مهره یاون کس.. شخصاون

  .. شدی من محسوب مینفر دهم باز..که شخصا 

 ی هایری تمام درگیول..دی رسیوبت به اون من.. هشتم بود و بعد از نفر نهمدایش

  ..هی دونستم اون کینم.. بابت بود کهنی از امیذهن

 با تموم تشی شک جنسیب!..ه؟ی ِ چه کسی بازنی ای اصلی فرد مجهول که مهره اون

  .. و در راه هدفم سد شده بودند فرق داشتمی بازی که تویکسان

 تونه یدر مقابل آرشام نم.. دستم نداشتی توی چون مهره هایفی لطتیجنس

  .. تقاص کارش رو پس بدهدیبا..ستهیبا

  .. منههی اصلیمهره .. دهمنفر
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همانطور که نگاهم .. بلند شدمی گوشی کردم که صدای با لپ تاپم کار مداشتم

 زی می رو از روی بود دستم رو دراز کردم و گوشتوری مانی به صفحه میمستق

  ..برداشتم

  

 ی برقراریدکمه ..اسکندر بود..به شماره نگاه کردم..ستم رو بتوری مانی صفحه

  ..تماس را فشردم

  

  ..بگو اسکندر-

  ..سالم قربان--

  !.. شده؟یبگو چ..سالم :دمی دست کشمیشونی پبه

 ی حمله شون بی مزاحم اومدن و گرد و خاک کردن ولی سرهی شبید.. قربان--

  ..میتهش همه شون رو آش و الش کرد.. موندجهینت

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

  ..ادی مقور نممی کنیهرکار م.. زنده ستشونیکی..نه قربان--

  ..دی کنی نمی کارچی هومدمی که نیتا وقت.. رسونمیاالن خودم رو م.. خباریبس-

  ..چشم قربان--

  

 انی به شادیبا..گوشه ش رو به لب گرفتم و به فکر فرو رفتم.. رو قطع کردمیگوش

  .. با اون بودیی نهامیتصم.. دادمیخبر م
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  .. شماره ش رو گرفتمعیسر

  

  ..بله--

  .. اونطرف سر و صدا شدهشبید: مقدمه گفتم یب

  !.. آرشام؟هیمشکل چ--

 ی رو زنده گرفتن ولشونیکیظاهرا بچه ها .. سر و گوش اب بدمهی رمیدارم م-

  .. رو لو ندادهیزیچ

  ..پس تمومش کن..ی دونم کارتو بلدیم--

  ..فعال..هبل-

  

 ی چوب لباسیکتم رو از رو.. تماس رو قطع کردم از جا بلند شدمنکهی محض ابه

  .. زدمرونی راهرو برداشتم و از خونه بیتو

  

 رو می افتابنکیع.. رو داخل بردمنیماش.. که زدم در انبار باز شدی تک بوقبا

  ..نیبرداشتم و پرت کردم تو ماش

 ی صندلیاون فرد مزاحم هم رو.. بودندادهستی افراد دور تا دور انبار ای همه

  .. نشسته بود ی صندلیدرست تو قسمت مرکز انبار رو

  .. خم شده بودنی بسته بودند و سرش هم رو به زمری و پاهاش رو با زنجدست

  

  ..ستادیاسکندر کنارم ا..ستادمی به روش ارو
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 خالصش ری تهی  کم مونده بود باگهید.. لب از لب باز نکردمی قربان هر کار کرد--

  .. ومی دست نگه داردی که شما دستور دادمیکن

  

  ..ساکت شد.. باال اوردمدستمو

  ..االی..رونی بدی بریهمگ-

  

 به دورش یچرخ.. کس اونجا حضور نداشتچی شد و جز من و اون هی خالانبار

  ..زدم

  

 از طرف ی و بگیای بدون شکنجه به حرف بنکهیا..دمی فرصت بهت م1من فقط --

پس جواب !..د؟ی کندای پی تا به محموله دسترسدی شده بودزی اجی شخصایروه چه گ

  ..شهیمطمئن باش به نفع خودت تموم م..بده

  

  ..ساکت بود..ستادمی به روش ارو

  ..ریسرتو باال بگ-

 دست گرفتم و سرشو به عقب ی حرکت موهاش رو توکیبا .. نکردی حرکتچیه

  ..از درد صورتش جمع شد..دمیکش

  

 ادهی تو هم پی رو رومی ترفند اصلنکهی اای..یدی و جوابم رو میایمقور م: م زدداد

  !..کنم؟
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 یو اصال هم نم..دمی رو لو نمی کسچیمن ه.. خواد بکنیهر کار دلت م: زدپوزخند

  ..ی زنی حرف می در مورد چیدونم دار

  

  .. پرت شدیبا صندل.. خشم به عقب هلش دادمبا

 که گرد و خاک راه شبید!.. زنم اره؟ی حرف می دارم در مورد چی دونیکه نم-

 یکار.. خبیلیخ!..؟ی دونی نمیزینکنه در مورد اون هم چ!..؟ی چدیانداخته بود

چون .. کوتاه مدتهی فراموشنیا..نگران نباش..یاری بادی رو به زی کنم که همه چیم

  .. خوب بلدمیلیراه درمانش رو خ

  

  ..دیاری رو بلیوسا: داد زدم بلندتر

  

با حرکت دست .. چرخ دار توسط نگهبان کنارم قرار گرفتزی م1انبار باز شد و  در

  ..مرخصش کردم

 نور ریز.. دستم چرخوندمیتو.. چشمام یجلو.. برداشتمزی می رو از روی فلزانبر

  ..دی درخشیم

  

  .. صورتش گرفتمیانبر رو جلو.. ش رو گرفتم و به حالت اول برش گردوندمقهی

تموم ..بذار خودم بهت بگم!..اره؟!.. چکار کنم؟لی وسانی ا خوام بای می دونیم-

 که ی بدون تا وقتنویو ا.. که حافظه ت رو بهت برگردونمنهی ای برانهایا

  .. کشمیمن هم دست از کارم نم..برنگشته
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انبر رو دور .. کردی خوب خودش رو کنترل میلی خیول.. زدی نفس منفس

  ..انگشتش محکم کردم

 که چوندمیانبر رو پ..دمیی هم سایبود و با خشم دندونامو رو صورتش ی تونگاهم

  ..همراهش انگشتش هم برگشت

  ..دمی خرد شدن انگشتش رو شنیو من صدا.. گوش خراشش بلند شدادی فریصدا

  

  .. کردی و ناله مدیچی پیمثل مار به خودش م..ستادمی اکنار

 با چاقو نباریا..ی نگیزی بدون اگر بازهم چنویوا.. ی راهو انتخاب کردنیخودت ا-

  ..ی طرف باشغیت..دیو شا

  

 مونده بود داد ی که براش باقی جونیبا ته مونده .. از عرق بود سی خصورتش

 نیا.. کثافت روانهیهم تو و هم اون شا.. فرسته به جهنمی همتون رو مسمییر:زد

  ..نهیشیاون اروم نم..شهی من مسییمحموله هم عاقبت سهم ر

  

فکر نکنم سن و ..ی زنی حرف میادیز: تو دست گرفتم و فشردم ش رو محکم چونه

 اون نمیخب بگو بب!..ست؟ییر..ی من نطق کنی برانطوری باشه که ایسالت اونقدر

  !..ه؟یک

  

  ..به صورتم تف انداخت.. چشمام زل زد یتو
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  .. پدر و مادری بهی خالصم کن عوضری تهیبا ..دمی رو لو نمی کسچیمن ه--

  

 که بهم زد یبا حرف.. کار متنفر بودمنی از اشهیهم..دمیم کش رو به صورتدستم

 خواستم کارشو تموم یواگرهم نم.. نقطه ضعفمی که کرد دست گذاشت رویوکار

  ..کنم حاال عزمم راسخ شده بود که به درک واصلش کنم

  ..ذارمی نمی براش باقی راهچی هگهید.. حساس بودمزی دو چنی ای روشهیهم

  

نشونه .. صدا خفه کن رو روش نصب کردمشهیمثل هم..دم م رو در اوراسلحه

  ..گرفتم

  

 ی خوب بلدیلیاما خ..ی داشته باش30 از شتری کنم بیفکر نم ..ی نکردیکار خوب-

در .. ودمیبا شکنجه ادامه م.. کنمی با کالم شروع مشهیهم..ی عمل کنفتیبه وظا

  ..دمی نرسجهیاخر اگر به نت

  

 یول.. کنمیخالص م: با پوزخند ادامه دادم  ودمی گردنم کشی روی خط فرضکی

 چی هی که کردیبا حرف ها و کار.. نداشتیری تو تاثینه کالمم و نه شکنجه رو

 کنم قبل از فشردن ی مشنهادیپس پ..ی کردن راه سوم نذاشتادهی به جز پیراه

 با ما و یا همکاری..ی فرصت رو از دست ندنیاخر..ماشه اون هم توسطه من

  ..تیندگاتمام ز..ای
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 ی خوام که با شماها همکارینه م..ستی برام مهم نی که گفتیینای کدوم از اچیه--

پس ..شمیچون در هر دو صورت کشته م.. ادامه بدممی به زندگنکهیو نه ا.. کنم

  .. االن تمومش کننیهم

  

 فرصت رو نی ایدار!..؟ی کنی نمی همکاری جورچیه.. پرسمی بار منی اخریبرا-

  ..یدیهم از دست م

  

  .. چشماش خوندم که منتظره کارشو تموم کنمیو از تو.. نگام کردفقط

 کلمه ازش کی جونش هم متی به قی انقدر اون شخص براش مهم بود که حتیعنی

مطمئنا اون شخص افراد وفادار و تحت پوشش رو فرستاده که از !.. زد؟ی نمیحرف

  ..یمنصور.. جزستی کس نچی ترفند کار هنیو ا.. راحت باشهالشی بابت خنیا

  

  !..درسته؟..یمنصور: لحظه رو بهش گفتم نی شدم و در اخرکی شلی اماده

  

  ..پس حدسم درست بود.. از تعجب بازتر شدچشمانش

 که شونیکیاسلحه رو پرت کردم طرف .. بزنه بچه ها رو صدا زدمی خواست حرفتا

  ..دیرو هوا قاپ

دستور .. سپرمش به شماهایم:  که نگام به اون بود گفتمی زدم و در حالپوزخند

  ..دی رو اجرا کنانیشا
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  ..چشم اقا--

  .. رفتمنمی رو بهش کردم و به طرف ماشپشتم

  .. امدمرونی عقب گرفتم و از انبار بدنده

  ..ترمز کردم.. به طرفم امددنمی با دزیچنگ

  

 که اومد همه ی خوام وقتیم.. گردمی بر مانیفردا با شا..دی مراقب باششتریب-

  ..مرتب باشه زیچ

  ..سییاطاعت ر--

  

  .. رو به چشم زدم و از اونجا دور شدمنکمیع

  

  

 بودم که گفته بود انیمنتظر شا.. زدمی باغ قدم ماطی حیتو.. رو تنم کردمکتم

  .. رسونهی خودش رو م11راس ساعت 

  

 درخت ری زی صندلیرو.. مانده بودی باققهی دق10هنوز .. دونستم وقت شناسه یم

  .. دادمهی تکی صندلی دستامو به دسته آرنج..نشستم

 بود که درست اونطرف استخر ی مجنوندی به درخت بمینگاهم مستق.. فکر بودمیتو

  ..قرار داشت
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با نفرت روم و .. انداختی می اون عوضادیمنو .. مجنون متنفر بودمدی باز

  ..برگردوندم

  .. دادی هم ازارم مادشی یحت

  

 تونستم ی کاش میا.. کردی متمیرور خاطرات اذهنوز هم م.. همه سالنی از ابعد

  .. حذف کنممی ذهنم و چه زندگی رو چه از تومی قسمت از زندگنی ای جورهی

  

جزء به جزِء ِ گذشته رو با .. خط به خطی پاک ُکن ِ معمولهی تونستم با ی کاش میا

 و دی سفی راحت به صفحه الی حوادثه بد و شومش پاک کنم و بعد هم با خیهمه 

  .. از خاطره هام نگاه کنمیخال

  ..آه.. کاش بود وحسرت یهمه ش ا..فی حیول.. کردی خوشحالم منی شک ایب

  

  .. به گوشم خورد اروم سرم رو بگردوندمواری ک از پشت دیادی فری صدابا

  ..واریدرست پشت د.. تا مرد بود2 ی مشاجره یصدا

 ناخداگاه حرف یلو.. نگاهم و به استخر دوختمنی همیبرا.. نکردمیکنجکاو

  ..دست خودم نبود..دمی شنیهاشون رو م

  

  !..؟ی کنی وقت به حرفام گوش نمچی هی چیبرا..یبهت گفته بودم چکار کن--

  ..ستی در توانم نی خوای که شما ازم میاون.. تونمیچون نم.. خوامیچوم نم--

  ..ی بتوندیبا--
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  !..چرا؟--

  ..گمیچون من م--

 من بودم که گفتم نی و ای که بهم امر کردید تو بونی اشهیهم.. نهگهید--

  .. چشمیگی و شما مگمیحاال من م.. فرق کردهزی همه چگهی دیول..چشم

  ..خفه شــو--

  .. بسهگهید..نه--

  ..تمومش کن--

  .. االن نهیول.. کنمیتمومش م--

  

  .. مشاجره شون داشتانی شدن در نشان از پادهی کوبی از چند لحظه صدابعد

 یول.. تنهام و ارامش دارمنجای رو ای گفتم مدتی خودم مشیپ.. بستمچشمامو

  .. ادامه دار نباشهنطوری سر و صداها انی ادوارمیام

  .. بکنمی اگهی فکر دهی دی بانصورتی اری غدر

  

  ..می انبار بودرِی تو مسانی شاهمراه

  .. کنم؟دی امروز قراره از محموله بازدیبه بچه ها گفت--

  ..مقبال سفارش کرد..بله-

  .. برهشی سر و صدا پی بنطوری همزی همه چانی تا پادوارمیام..خوبه--

 که بهمون حمله کردن رو فراموش یاون گروه.. سرو صدا هم نبودی بنیهمچ-

  !..ن؟یکرد
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 من ی به اجناس و محموله هاشهیاون هم..هی دونم تمامش کار منصوریم..نه--

  .. زنهیناخونک م

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

 به هر اونچه که دنی رسیفراموش نکن برا.. ماست آرشامی کار و حرفه نیا--

 که سد راهت ییزهای اون چی و همه ی باشری پذسکی ردیهدفت مقدور کرده با

  ..یهستند رو بردار

  

  !..با قتل؟-

 از کار و هدف ی هم بخشنیا..ستی اسمش قتل ننیا..نه آرشام!..قتل؟--

 موانع رو هم دی بای رو فتح کنی قله ایتو اگر بخوا.. زنمی مثال مهی برات..ماست

  .. تونه باشهی مزیاون موانع هر چ..یاز سر راهت بردار

 کنه تو رو ری پات گری تخته سنگ که اگه زهی یچه حت..اتهی حی که دارای موجودچه

ست دور  به قله دنی تو رو ازهدف که همون رسی به نوعیعنی.. کنه یبه عقب پرت م

  .. کنهیم

 ای..ی ندارشتری راه ب2و ..ی و نابودشون کنستین..ی محوشون کندیپس با..آرشام

 از یروی و پتیحفظ انسان..ای.. که برات مشخص شده ی به هدف و مقصددنیرس

  ..قلبت

 و یاهیس..ی و روشنکی وقت تارچیچرا که ه.. ندارندیی دو در کنار هم جانیا

 هم رو از دست تهیدر اونصورت جذاب.. جا باشنکی تونن با هم ینم.. یدیسف

  .. کنهی خودش رو حفظ مهی وجودتهیهر کدوم جذاب.. اگه تنها باشنیول..دنیم
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  ..درسته؟..هیاهی و سیکیو راه و هدف ما تار-

  !..؟یمونیپش--

  .. کنمیکار خودم رو م.. افراط رو قبول ندارمزی من تو هر چیول.. وجهچیبه ه-

 راه رو انتخاب نی که ایپس مجبور.. که هدفت برات مهمههدی نشون منیو ا--

  ..یکن

  .. هم هست؟یراه برگشت-

  

 که من یریمس.. بهت گفتمی بستی دوستمانی رو همون موقع که با من پنیا--

 ی راه برگشتچیه.. طرفه ستکی ی مقصدش مشخصه ولذارمی پات میجلو

 انشی پایو الودگ.. کردهشی هم نمی کارچی و هی شدگهی دی الوده شدیوقت..نداره

  ..ه؟یچ

  

  .. دونستمیچون جوابش رو م.. کردمسکوت

ازش .. رو بستممانی پنی اانی که با شایدرست زمان.. فکر کردمشی سال پ10 به

  .. بده می خوام تعلیخواستم منو اونطور که م

  .. هم شدنطوریو هم.. احساس تر بشمی که از سنگ هم سخت تر و بیجور

  

  .. بودمی کرهی مادمی ی که گاهیجور.. شدمرتری و نفوذ ناپذ مرور سخت تربه
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 ها و مجالس همه رو ی مهمونی که تویکس..شوخ و سر حال.. پسر شاد و سرزندههی

 دونستم ی بود که نمی اون ماله زمانیول.. کرد و همه دوستش داشتنیشاد م

  ..اطرافم چه خبره

 دی باای دننی ای تودمیهم که فیوقت.. ها باز شدقتی حقی که چشمم به رویوقت

  ..ی نشدهی درگرانی تا توسط دیدرنده باش

و .. احساس بودن رو اموختی ساله که از همون سن راه سنگ شدن و ب20 جوون هی

  .. و گناهیخودخواه.. از غرور و تکبری شد به کوهلیکم کم تبد

 که یزی تونستم به اون چیچون به کمکش م.. راه رو انتخاب کردمنی من خودم او

  ..پس مجبور بودم.. کنمدای خوام دست پیم

  

  .. رو بهش ادا کردمنمی خواستم من رو اموزش بده و در مقابل دانی شااز

  ..گناهکار.. شدم به ارشامِ مغرور و لی من از آرشامِ شاد و خوشحال تبدو

 بود که ی وجدانی صدادیشا.. گناهکارمکی ذهنم بود که من ی واژه تونی اشهیهم

  .. خفته نگهش داشتمسالهاست

  .." گناهکار " کرد ی کلمه رو تکرار منی لب اری گه گاه زیول

  

 ی که حتیجور.. محکم بوددی خرد کردن بایبرا.. کردمیو افتخار هم م..بودم

  .. نشهرهی ترک ، بر احساست چیذره ا

  .. خواستمی بود که میزی همون چنیا..ریسخت و نفوذ ناپذ.. من تونستمو
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 اونها نظارت ی شخصا خودش روشهیهم.. کردیمحموله ها را بازرس تمام انی شا

  .. کردی بود و حساب شده عمل مقی کارش دقیتو..داشت

  .. خواستمیهمونطور که م..هی عالزیهمه چ--

  .. فشردی شونه م و کمی دستش رو گذاشت رومردونه

  ..شهیمثل هم..کارت حرف نداشت آرشام--

  

  ..ار شد وارد انبمهی از افراد سراسیکی

  ..د؟یمگه دستور ندادم تا نگفتم وارد نش:  زدمداد

  ..سایقربان پل:  زده گفتوحشت

  !..؟ی چسایپل:  نگاهش کردمزیت

  ..محاصره مون کردن قربان--

  

  ..کامال خونسرد بود.. رد و بدل شدانی من و شانی بینگاه

برم  مورد مشکوک خدنهیمگه نگفتم به محض د!.. کرد؟ی می پس شکور چه غلط--

  ..د؟یکن

  ..رنیاالن هم با چند تا از بچه ها درگ.. دورمون کردنختنی دفعه رهیقربان --

  ..ااااااایلعنت-

  

با دست لباسش رو گرفتم و پرتش کردم .. و به طرف در هجوم بردمدمی لب غرریز

  ..اونطرف
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 یاماده ..اسلحه م را در اوردم.. از پشت انبار بودیراندازی تیصدا..رونی برفتم

 و افراد نیچند تا ماش..دمی انبار به اونطرف سرک کشیارام از کناره .. شدمکیشل

  .. کردندی مکی ما شلی بودند و به طرف بچه هاستادهی اون طرف اماده اسیپل

  ..می کم داشتنویهم..ایلعنت

  

  ..اسلحه ش را در اورد ..ستادی کنارم اانیشا

  .. نفوذ نکردننطرفیهنوز ا-

  ..؟یار کن چکدی که بای دونیم--

  .. تکان دادمسرمو

  

 به بچه ها هم دستور می کنی میراندازیت..تو از راست وارد شو..رمیمن از چپ م--

 ی اگر اونطور که می ولیچیاگر تار و مار شدن که ه.. نکننینیبده عقب نش

  .. جور مواقع چکار کردنی تو ادی که بای دونی خودت مگهید.. نرفتشی پمیخواست

  ..ستی نشییبازگو به یازین..بله-

من .. بکن ی تونیفقط هر کار م.. تونه الزم باشهی مشیاداوری یول.. دونمیم--

  ..گم؟ی می که چی فهمیم.. کنمی ضرر میکل.. محموله رو ازدست بدمنی ادینبا

  ..افتهی گوشه از محموله هم دست اونها بهی ی حتذارمینم.. راحتالتونیخ-

  ..شمراقب با..خوبه: رو شونه م و گفتزد
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اروم .. کردم تمرکز کنمی و سعدمی کشقینفس عم.. دور شد و رفت سمت چپازم

 نجوری ایبرا..می شدی ها محاصره مسی توسط پلنطوریبار اولم نبود که ا..بودم

  ..میافتی نری خودم رو داشتم تا گیمواقع هم روش ها

 من  متوجهیهنوز کس.. کردمی انبار حرکت موارهی به ددهیچسب.. سمت راسترفتم

 به طرفم شد که سرمو کی برداشتم سمت درختا چند تا شلزیخ..نشده بود

  .. کردمنیپشت درخت کم..دمیدزد

 ی درخت اصابت می به بدنه یزی تی شد با صدای مکی که به طرفم شلیی هاگلوله

  ..دیچی پی گوشم میکرد و صداش تو

  .. رو در اوردممی سیب

  !..؟ی شنویصدامو م..زیچنگ-

  ..صداتون رو واضح دارم..سییبله ر--

  ..تا.. نکننینیبه بچه ها بگو عقب نش-

 درختا ی برداشتم و به سرعته باد از البه الزیخ.. گوشم رد شدخی درست از بری تهی

  ..دمیی پای کردم و از همونجا اونطرف رو منی کمشونیکیپشت ..رد شدم

   ..سییر..سییر--

 چیبه ه..گمی می چنیکن ببگوش : تند گفتم.. دادمرونی حبس شده م رو بنفس

  .. فهم شد؟ریش..تا خودم دستور بدم..دی کنی نمینیعنوان عقب نش

  ..سییچشم ر--

  ..اوضاع چطوره؟-

  .. هم کم نشدهیکی از اونا ی شدن ولیدو تا از بچه ها زخم-
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  .. بذارانیبچه ها رو هم در جر..فقط اماده باش و به دستورام عمل کن-

  ..سییچشم ر--

  ..دی از پشت بلندگو به گوشم رسیی که صدابمیاشتم تو ج رو گذمیسیب

 سرتون ی رودیدستاتون رو بذار..به نفع خودتونه..دی کنمیبهتره خودتون رو تسل--

  ..رونی بدیایو ب

 دهی دمی تعلیافراده من جور.. کنندی هم عمل مهی بقی گفتنویاره خب تو ا..هه

 کهی تکهی تنی اگر توسط مخالفیحت..دندی کشیبودند که بدون اجازه م نفس هم نم

  .. کردندی میچی دادند و نه از دستورات سرپی شدند نه گروه رو لو میم

  .. کنهمی تونه اونها رو وادار به تسلی کرد می فکر مدی با دو کلمه تهدنی حاال او

شاخ و برگ .. که پشت درخت بود رو حرکت دادمیسنگ بزرگ.. پوزخند برگشتمبا

 جاسازشون نجای اینی چننی موارده ایبرا..لحه ها اونجا بودنداس..ها رو کنار زدم

  ..می خبر داشتانی و من و شاکی اونها فقط افراد درجه یاز جا..کرده بودم

اون هم .. تار و مار کردن دشمنی براهیدر کل مهماته اول..اسلحه و نارنجک..کنترل

  ..هی از ثانیدر کسر

 قدرتمنده من ی از اسلحه هایکی.. اوردمرونی رو بستولی پی اسلحه ی جعبه

  ..زاتشیبا تمومه تجه..بود

 یاز قبل پرش کرده بودم واالن هم اماده .. و اماده ش کردمرونی اوردمش بعیسر

  .. بودکیشل

  .. کنمنشیگزی تونستم جای معی سریلیو خ.. گلوله رو داشت12 تی ظرفخشابش
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دوباره سنگ رو ..بمی جیکنترل رو گذاشتم تو.. از نارنجک ها رو هم برداشتمیکی

 به افراده کی رفتم که نزدی محتاطانه به طرف درختنباری مهمات و ایگذاشتم رو

  .. بودسیپل

 ی من رو نشونه ممی شد مستقی که به سمتم میی گلوله هاکی من بودند و با شلمتوجه

  ..گرفتند

نبود خوب .. دادمی نشونشون مدیبا.. بودنددهی ارشام رو ندیری هنوز نشونه گیول

  .. کنمشونی راهیدست خال

 خم یسرمو کم.. امدی میراندازی تیهنوز هم صدا.. حرکت ماندمی چند لحظه بتا

  ..دمی سرمو دزدعی سریلیخ.. شدکیبه طرفم شل..کردم

 تند و ی حرکته حساب شده ولکیبا .. بودم وقتش بوددهی رو سنجتی که موقعحاال

  .. کردمی رو به طرف انبار طرمی کردم و در همون حال مسکیفرز به طرفشون شل

  .. تار و مارشون کنمی تونستم تا حدودی بود و تا به اونجا مادی م باهاش زفاصله

 ی مکی به طرفشون شلی گلوله اکی ماشه گذاشته بودم و با هر تی و رودستم

 رو ی کافی مهارتهانهی زمنی ای بود و من هم توی خوش دستیاسلحه ..کردم

  ..داشتم

رست از کنار بازوم رد شد و چون فاصله ش باهام کم بود بازومو خراش  گلوله دهی

  .. کردمشتریاز درد ناله کردم و سرعتم و ب..داد

 هم قی با چندتا نفس عمیحت.. زدمینفس نفس م.. شدمی انبار مخفواری دپشت

خودتون .. خبیلیخ.. رقمه دست بردار نبودندچیانگار ه..ومدیحالم جا ن

  ..دیخواست
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  ..ی خراش کامال سطحهی.. نبودی مهمزیچ..م نگاه کردم بازوبه

  ..؟ی شنویصدامو م..زیچنگ--

  .. صداش به گوشم خوردنکهیتا ا.. لحظه سکوت بودچند

  ..سییصداتونو دارم ر--

  ..اوضاع اونطرف چطوره؟-

  ..سیی رستیخوب ن--

  ..می کنی رو اجرا م3 شماره ینقشه -

  .. کنمیاالن با بچه ها هماهنگ م..سییچشم ر--

  .. زنگ زدمانی را در اوردم و به شاهمراهم

  ..آرشام..الو--

  ..د؟یدر چه حال-

  .. کردی کارشهینم ..ادهیتعدادشون ز--

زنگ زدم تا به شما ..می کنی رو اجرا م3 شماره ی دستور دادم نقشه زیبه چنگ--

  ..هم اطالع داده باشم

  ..یموفق باش..باشه--

  ..نطوریشما هم هم-

 یپوزخنده مرموز..بچه ها کارشون رو بلد بودند.. قطع شده بودیازراندی تیصدا

  .. لب هام نشستیرو

  .. روش نصب شده بودشگری نماهی قرمز با ی تا دکمه 3فقط ... رو در اوردمکنترل
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 ی بودند ولکی شلیاماده .. به اونطرف انداختمی نگاهمین.. دستم تکونش دادمیتو

  .. بودند و به اوضاع مشکوک بودندانگار تعجب کرده.. کردندی نمیحرکت

 فی ردی به ظاهر خالی درخت بشکه هاریز.. را به سمت چپشون دوختمنگاهم

 انفجار بهی مهیصدا.. اول رو فشار دادمینگاهم رو بهشون دوختم و دکمه ..بودند

  ..اطراف رو پر کرد

بدتر با انفجار دوم که درست سمت راستشون بود اوضاعشون ... همهمه افتادنشونیب

 ستادهی که ایی دونستن که انفجار سوم تو مرکز و درست جایحتم داشتم م..شد

  ..شهیبودند انجام م

دکمه .. و برگشتن عقبناشونی نشستن تو ماشیهمگ.. دادینی دستور عقب نشفرمانده

 کار شده بود منفجر شد و اطراف رو نی زمی که بمب تونباری سوم رو فشردم و ای

  ..ستی امن ننجای کردم که ای مطمئنشون مدیاب..گرد و خاک پر کرد

کنترل رو گذاشتم .. کردندی صحنه نگاه منی به ایبا خوشحال..رونی بختنی ها ربچه

  .. و رفتم جلوبمی جیتو

 تیدستمو با موفق.. داشتی برق خاصیچشمانش از خوشحال..ستادی کنارم اانیشا

  ..فشرد

چون تا حاال ..کردم جواب بده یفکر نم..یتو معرکه ا..کارت حرف نداشت پسر--

  ..می نکرده بودششیازما

 خودم بود و تا به االن به مرحله ی دهی انیا.. گفتیدرست م.. نگاهش کردممغرور

  .. که از آنه من شده بودیتی موفقیعنی نی جواب داد و ایول.. بوددهی اجرا نرسی

  ..لم آرشام خوشحایلی خی کنی می و با من همکاری تو گروهه من هستنکهیاز ا--
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  ..انی شای اقانطوریمن هم هم-

  .. سرش را تکان دادیتمندی لبخند رضابا

  !.. شده؟یدستت چ--

  ..ستی نی مهمزیچ-

 امن نجای اگهید..میبه نظر من بهتره محموله رو انتقال بد:  به اطراف انداختمینگاه

  ..ستین

ا هم حتم دارن اون.. از دست داددیزمان رو نبا.. گردن یمطمئنم باز بر م..اره--

  ..ذارنی برامون به پا منی همیبرا..می کنیکه محموله رو منتقل م

  .. نقشه دارمهیمن -

  .. مکالماتمون بشهی نتونه متوجه ی تا کسمی دو از افراد فاصله گرفتهر

  !.. آرشام؟هینقشه ت چ--

 از ی خالنی ماشهی به محموله ها و می ها رو مختص بدنی از ماشیکی ستیبهتر ن-

 تو نی کنن اون ماشبمونی تو جاده که اگر خواستن تعقمیموله رو هم بفرستمح

  .. شون باشهدرسید

  !..م؟ی کنه رو چطور رد کنی که محموله ها رو حمل مینیماش-

 ی نمی شناسم که مطمئنم کسی رو میری مسهیمن .. ندارهیمشکل..اون با من--

  ..رهیتونه ردشو بگ

 باالخره یول.. دارهدی تردی کنه و کمیر ممعلوم بود داره فک.. نگام کردیکم

  ..جوابم رو داد

  ..سکهیدر هر صورت ر..ستی نیچاره ا.. خباریبس--
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  ..دمیمن دستورشو م-

  ..شهیامشب معامله انجام م.. کارو بکننیهم--

  !..م؟یکجا منتقلشون کن-

معامله هم همونجا ..ی هست که تو االن توش اقامت دارییالی جا همون ونیبهتر--

  ..شهینجام ما

  !.. هستند؟ی مورد اعتمادیادما-

  .. زدی رو حرفشون حرفشهی که نمییاز اون گردن کالفتا..شک نکن--

  .. زدم و سرمو تکان دادمپوزخند

 االن نی همدیشا.. نبودیادیفرصته ز..می بار زدقهی دق30 رو در ظرف مدت محموله

  .. نظر داشتندریهم ما رو ز

  

 دی تو انبار که تو ددمی رو بررهیه توش قرار بگ که قرار بود محمولینیماش

 و با می از انبار نگه داشترونی رد گم کردن بود بی دوم هم که واسه نیماش..نباشه

  ..می پر از سنگ و خاک پرش کردی هایگون

  ..می هم موفق شدنباری رفت و اشی طبق نقشه پزی چهمه

  .. برپا شدیمهمان

 هی انیاز طرف شا..د هم حضور داشتند بودنانی شای که طرف معالمه یگروه

  .. شدییرای نحو ازشون پذنیبهتر

  .. خوشحال بود دی جدتهی موفقنی از اانی معامله شد و شامحموله

  .. خودش برگزار بشهیالی تو وی با شکوهی مناسب مهماننی داد به ادستور
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  )فصل پنجم ( 

  " دالرام "

  

 نگاه به هی.. زنگ خوردلمی که موبایی لباسشونی تو ماشختمی ری لباسا رو مداشتم

  .. بودایپر..صفحه ش انداختم

  .. بود با حوله خشک کردم و جواب دادمسی که خدستامو

  .. دارهیسالم بچه ما-

  .. الو؟ی جمله بگنی ای زنم به جای زنگ می بار شد وقتهی..سالم و زهر مار--

  ..ر اسم و رسمت سرمی باره مهی.. چرا بگم الو؟گهی دیی دونم توی میخب وقت-

  !.. دار اره؟هیالبد اسمم بچه و رسمم ما--

  ..قااااایدق-

  ..مرض--

  !..؟ی هم داریقی رفهی افتاده ادتی شده بعد از چند هفته یچ..دارررررم-

  .. شلوغ بود وقت نشد بهت بزنگمیاونجا هم سرم حساب..باور کن مسافرت بودم--

  ..چه خبرا؟..باشه بابا باورکردم-

  ..د؟ی خرمی عصر دنبالت با هم برامی زدم بگم ب زنگیچیه--

  .. تونمی نمیجونه پر.. نه -

  .. گذرهی خوش مگهی دایب..؟یباز تو بهونه اورد--

  !.. دوسر چکار کنم؟وهیبا د-
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  !..اوه اوه مگه برگشته؟--

  ..شبی دنیاره هم-

  !.. نگفت؟یزیچ--

خت بعدم خبر مرگش  نگاهه چپ بهم انداهی دهیهنوز از راه نرس.. داره بگه؟یچ-

  ..رونیصبح زود هم زد ب..رفت تو اتاقش

  .. دارهییعجب رو--

  ..سن جده بابابزرگه منو داره اونوقت..اوهوم-

  ..حاال بخور..یگوش نکرد.. از اون خراب شدهرونیصد بار بهت گفتم بزن ب--

 ی رو ول منجایمن اگه ا..ای زنی رو هوا می حرفهی یاهللا بختک!.. تو؟یگی میچ-

  ..دمی چسبی می رو دو دستابونی کنار خی های اشغال دوندیدم که باکر

  .. منشی پی اومدیخب م--

  !..رون؟ی بابات جفتمون رو بندازه از خونه ش بگهیکه دو روز د..هه-

  ..ستی هم نای اونجورگهید--

 اونجا یاصال تا ک.. خوام باشهیمنت باال سرمه و منم نم..یحاال هرچ-

  ..شهینم..باشم؟

 ی منکاروی با پرستارش ایاخه کدوم ادم.. ذارنی اونجا سرت منت نمنکهی انه--

  ..ستی هم نالشی خنی عی کنی تر و خشکش می ساله دار3..کنه؟

  .. نبودمدنی کوزت در حال شستن و سابنیاگر بود که االن ع-

  ..ی بکنشوی کلفتنکهی نه ای باششی مراقب سالمتی دارفهیتو فقط وظ--

  .. هاف هافو بگورهی پنی به ادی بایکی..م دونی منم منویا-
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  !.. بگم؟امی من بی خوایم: دیخند

  ..ای کرده بیادیاگه سرت به تنت ز-

  .. نه هنوز--

  ..پس خفه-

  ..میدی دو خندهر

  !..؟یاالن در چه حال--

 َتلَنبار شدش ی سال لباس چرکا1 یبه اندازه .. شورمی دارم رخت میجات خال-

  ..ترو اورده واسه منه بدبخ

  

  .. ناراحت شده بودشهیمثل هم..دی کشآه

  .. زنم توی منی همچی کنی دلسوزیبه جونه پر..؟ی کشیچرا آه م-

  .. با تو بود؟یاصال ک.. کنه تو همی خواست دلسوزی کیهووووووو--

  ..ادی دستت بیگفتم گوش-

  .. وقتهیلیخ..اومده--

-ِِِِچه زود..ا..  

  .. دعوتهیفرداشب مهمون: مکث کردم وگفتم..دیخند

  ..ی کنی حال و هوا هم عوض مهی یری مگهیخوبه د--

  ..دوست ندارم برم..ستمیاونجور جاها راحت ن-

  .. کنهی مجبورت میول--
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 مسائل نیاقا رو ا..؟ی بزنم که چپی تدی باای اشرافنی عشهیهم.. دونمیم-

سه  هم نقش خدمتکار رو واشتری پرستار و بهیمن ..د اخه به من چه..حساســـــه

 ادم پولدارا لباس بپوشم برم محفله دوست و نی عدی فهمم چرا بایش دارم نم

  ..اشناهاش مانور بدم

 نکنه بهت یراست..مگه چه اشکال داره؟..وونهی که حرص خوردن نداره دنیا--

  !..نظر مظَر داره؟

  .. سالشه60طرف ..برو گمشو تو هم: دمی خندبلند

  .. سالته22خب تو هم --

  !..؟یس کردتفاوت رو ح-

  ..هیلی خیلیاره خداوک--

 نجاستی به کنــــار مشکل اناشیحاال ا: ادا در اوردمو با ناز گفتم..دمیخند

 حداقل چند سال از خودم بزرگتر باشه نه دیعشقه من با..ستــــمیعاشقش هم ن

  .. طلبهیخاک م.. خورهی به درد من نمگهی دنیا.. قرنهی

  !..؟ی مرگشو داریارزو..خاک تو سرت: دی غش خندغش

 یول.. کنه ویاخم و تخم م..کنهی متمیدرسته اذ.. نهشییخدا:  جمع کردملبامو

  ..اون نامرد و ..یحت.. رو نداشتمی مرگه کسی وقت ارزوچیمن ه..نه

  !..؟ی افتی مادشیهنوزم --

  !.. بره؟ادمی از دیبا..بابام بوده.. های اوونهید:  زدمپوزخند

  .. نداشت بدهیجواب.. کردسکوت

  .. برسممی من برم به کار و بدبختگهیخب د-
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  .. نکنتی اذادی خودتو زیول..باشه برو--

  ..رونی بندازتمینکنم م.. بهش عمل کنمدی بادهیدستور م!..مگه دسته منه؟-

  ..ه؟یانقدر عوض--

  ..؟ی نداریخب کار..فراتر از تصورت-

  ..نه : و گفترونی داد بنفسشو

  ..یفعال با..یاوک-

  ..یبا--

  .. رو قطع کردمیشگو

 لب با خودم ری زیی لباسشونی چپوندم تو ماشی که لباسا رو با حرص مهمونطور

  ..ی خوریخاک تو سرت دالرام که انقدر تو سر:  کردمیغرغر م

 لب ریز.. اشپرخونه نگاه کردمواریمات به د..ستادی اروم اروم از حرکت ادستام

  ..ای حرف بشنوم دی باای.. هم دارم؟ی اگهی دیمگه چاره : گفتم

فقط چون .. شدمی نمری حقی الاقل اونجورنجایا.. تونستم بهش فکر کنمی نمیحت

به عنوان پرستارش .. کردم مجبور بودم کاراشم انجام بدمی می زندگنجایا

  .. شدی کردم چی فکر میچ..یاستخدام شدم ول

  ..رمی گی ممی منه و خودمم براش تصمی زندگنیا..رمیمن راه خودمو م..ستی نمهم

 کار از یول.. شده بودنکهیبا ا.. ذهنمی لب تکرار کردم تا بشه ملکه ری بار زچند

  .. کنهی نمبی عیمحکم کار

 نه واسم االی فکر وخنیبرم به کارام برسم که ا.. وسرمو تکون دادمدمی کشیقی عمآه

  .. نه ابشهینون م
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رثه بچه هاشو  بود تو هم انگار ادهی اخماشو کششهیمثل هم.. برگشت خونهعصر

  ..کوفت کردم

  .. اب به من بدهوانی لهی--

 یول.. اب برگشتم تو سالنوانیبا ل.. تکون دادم و رفتم تو اشپزخونهسرمو

خواستم در بزنم که صداش باعث شد ناخداگاه فالگوش ..رفتم پشت در اتاقش..نبود

  .. کردی داشت خفه م می اون لحظه حسه فضولیول..اهلش هم نبودما..سمیوا

 یزینذار چ..خفه ش کن.......... زنگ به من بزنههیبهش بگو --

  ........... زنمی سر مامی خب فردا میلیخ..........بگه

 ی حرفاشو مشترهیالاقل ب.. کاش زودتر اومده بودمیا.. نگفتیزی چگهید

 خفه " گفتنکهی منظورش از ایول..ستمی خوبه گفتم اهلش نالی خیحاال ب..دمیشن

  !..؟ بودی ک"ش کن

  .. به در زدمی اتقه

  .. توایب--

 رو رونی پشت پنجره نشسته بود و بشی صندلیرو.. باز کردم و رفتم تو اتاقدرو

  .. کردیتماشا م

 ی فروغ شده بودن ولی که در اثر کهولت سن بییچشما..دی دست سفکی یموها

  .. رواز دستم گرفتوانی ش رو اورد جلو لدهیدست چروک..یهمچنان خشک و جد

  .. و ازش گرفتموانیابش رو که خورد ل.. ابشو بخوره بعد بزنم به چاکسادمیوا

  .. نشد؟یدر نبوده من خبر:  که خشک و سرد گفترونی برم بخواستم

  .. ندارهی به تو ربطی دلم گفتم شده ولتو
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  ..نه-

 خورم پس یامشب زود شام م.. خوام استراحت کنمی مرونی خب برو بیلیخ--

  ..اماده ش کن

  ..اهینوکره بابات غالم س..دمیی هم سای روامودندون

  ..باشه-

  ..ی بری تونیم--

 ی از دستش راحت می جورهی کاش یا..رونی از اتاقش اومدم بی حرفچی هبدون

  .. بودنی کاش فقط همیحاال ا..شدم

 از یچه اشغال..بدون روغن.. نمکیب..یمیطبق معمول رژ.. رو اماده کردمشامش

  !.. خوره؟ی مونی ایچطور..اب در اومد

 ی نگاه مزوی داده بود و مهیبه عصاش تک.. اماده کردم و صداش زدمزویم

  .. سرو صدای اروم و بشهیمثل هم..اروم نشست پشتش و شروع کرد به خوردن..کرد

  ..د؟ی نداریبا من کار-

  .. نه تکون دادی به نشونه سرشو

  ..ریشب بخ-

  .. هم نداشتمیتوقع.. نگفتیچیه

 یری پنی ای خورده بودم وگرنه جلویزی چهیخوبه قبال ..رونیمدم ب اشپزخونه اواز

  .. خوردیزی شد چیکه نم

  ..مثل هر شب درو از تو قفل کردم .. تو اتاقم رفتم

  !..حاال چکار کنم؟.. نگاه به اطرافم انداختمهی کالفه
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  ..ستی حسش نالی خیب.. بخونم؟کتاب

 خفن رفتم تو حال و شینجوری هم تو فاز اشک و اهرمینه بابا م.. گوش کنم؟اهنگ

  ..شمی بدتر مگهی دی افسردگیهوا

 منتظرم ی هم کسای اون دنی ولهیاره خب فکر خوب.. راحت شم هان؟رمی برم بماصال

  ..ستین

  .. بتمرگ کم زر بزنپس

  ..ی برم مهمونکهی مرتنی با ادی کردم که بایبه فرداشب فکر م.. رو تختنشستم

 خسته گهید..حانهی وقشنهاداتی هرزه و پی هانگاه..ی مصنوعی لبخندابازم

  !..شه؟ی تموم می کابوس لعنتنی ایک..شدم

 ی می عذاب زندگی ساله دارم تو22!.. شد؟دی که موهام رنگ دندونام سفیوقت

 هیکال ..دمی ادامه مموی زندگنطوری اومدم تا به االن که دارم اای به دنیاز وقت..کنم

  ..آه..ومدهیروزه خوش به منه بدبخت ن

 ی چکار مدیبا.. کردی خوره افتاده بود به جونم و ولم نمنی عزی چهی هم که حاال

  !..کردم؟

شراب سرو .. و هزار کوفت و زهرمارشی شدم ساقی گرفت من می که میمهمون

  ..ریبم...بساب..بشور.. کنزیخونه رو تم..غذا اماده کن..کن

  ..هی من نکبتهیچقدر زندگ..اَاَاَاَاَه

 رو بر ی کاری بخوانکهیا.. زجرکش نشهینجوری ای ولرهی بمافتهیه ب دفعهی ادم

 شکنجه ی خودش نوعنمیا.. صد پله بدتر از شکنجه شدنهی انجام بدلتیخالفه م

  ..گهی روشه دهی و به گهی جوره دهی یول..ست
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  .. خوابم بردی کدمی نفهمنکهی با خودم غرغر کردم و اه و ناله سر دادم تا اانقدر

 خوندم ی لب واسه خودم اواز مری اومده بودم و همونطور که زرونیب از حموم 

  .. کردمیموهامو هم خشک م

  .. موهام ثابت موندیدستم با حوله رو.. به در خوردی اتقه

  !!..بله:  همونجا گفتماز

 ی بازم صدای پاش لبه گورمونده بود ولهی بود و ری پنکهیبا ا.. خودش بودیصدا

  .. داشتیمحکم و پرغرور

  

همه رو مو به .. گفتمیفراموش نکن چ.. که برات اوردم رو بپوشیهمون لباس--

  ..؟یدیشن..یدیمو انجام م

  .. دادناش شروع شدریباز گ..رونی محکم دادم بنفسمو

  ..باشه -

  

 و من هم مجبور "بگو چشم" گفت ی مواقع منجوری اشهیهم..دمی صداش رو نشنگهید

  .. شدم بگمیم

 یول.. اونم مجبور شد دست بردارهنکهی بار نرفتم تا اری و ز کردمی بار سرسختچند

 گشت و اال و بال ی از حرفش بر نمی جورچی هگهی شد دی مشیری سیزی به چیوقت

  .. دادمی انجامش مدیبا
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 موهام شدم الهی خیب..دمی پوشی مدی بای مهمونی که برای ش امشب و لباسنمونه

فوق ..کاور رو برداشتم..ودمش رو تختتو کاورش بود و گذاشته ب..رفتم طرفش..

 ش سنگ نهی قسمت سیرو..نی و بلند به رنگ سرخه اتشی لباس مجلسهی..العاده بود

 از جنس ساتن به ی لباس ولهمرنگ نوار هی.. کار شده بودی اشهی و شی نقره ایها

 شونه ش یقسمت رو.. دادی نشون مکتریدور کمرش دوخته شده بود که کمرمو بار

  ..نه بود برهمهین

  

 دهی پوشاشی مهمونی شده بود که توی کردم برام عادی کار مششی مدت که پنیا

 رو شونه نداختمی شال مهی در هر صورت یول.. کردی هم نمی برام فرقگهید..نباشم

  .. خوردمی شدند حرص می مرهی حال هر بار که مردا بهم خنیبا ا..هام

 مثل عروسک تو دستات باشم و تو  خوامیبگم نم.. تونستم بهش بگم نهی کاش میا

  ..ی بکنی خوای که میباهام هر باز

  .. کردمی منکاروی شد که حتما ای میاگر عمل..نی کاش بود همی فقط ایول

  

 زشیهمه چ.. بودی پف داشت و پرنسسیدامنش کم.. تخت برداشتمی رو از رولباس

 نقابه براق هیاه  هم روش بود به همرری شال از جنس حرهی..ری نقص بود و چشم گیب

  ..و سرخ همرنگ لباس

  

انصافا هم قالبه .. نهای تو تنم اندازه ست نمی ببنکهیفقط واسه ا.. تنم کرده بودمقبال

  .. گشاد نبودای کوچولو هم تنگ هی یتنم بود و حت
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 ینجوری به من نظرمظر داره که ایری پنی خودم گفتم نکنه واقعا اشی لحظه پهی

  ..! کنه؟یواسه م خرج م

 بابابزرگته بعد بخواد یجا..ی بعد جوابه خودمو با تشر دادم برو بابا توهم زدیول

  !..بهت نظر داشته باشه؟

  

 ی هر بار واسه ی هنکهی زد نه ای بود که تا االن میخب اگر حرف.. شک داشتمبازم

  .. رفتناش منو هم دنباله خودش راه بندازهی و مهموناشیمهمون

 شتری بیهر چ!.. بزنم و تو چشم باشم؟پی تینجوریبراش ا داشت که یلی چه دلگهید

  ..دمی رسی مجهی کردم کمتر به نتیدر موردش فکر م

  

 شونه م رها ی بلندم رو ازادانه رویموها.. که نرمال باشهیدر حد.. کردم شیارا

 سره نقره رهی گهیفقط با .. نداشتزای چنی به اتو و فر و ایازیمواج بود و ن..کردم

 انگشتام گرفتم و نی از موهام رو بی داشت تره ای اشهی قرمز و شی هانی که نگیا

  .. از کنار بستمرهیبا همون گ

  

 که از قبل اماده کرده بودم رو هم ی و شال قرمزدمی لباس پوشی رو رومانتوم

 ی رو شونه هام که هم به لباس بخوره هم برهنگندازمیبعدم م..انداختم رو موهام

  ..ها رو بپوشونه
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 با رنگ لباسم ی جالبیهارمون..دمی پاشنه بلندم رو پوشی مشکیشاکف

 هم که یی هانی بود و نگنیمخصوصا چند تا از بنداش که به رنگ قرمز اتش..داشت

  .. وقرمز بودندیاز بغل روش کار شده بود نقره ا

  

نقاب رو گذاشتم تو ..حاضر و اماده بودم.. گردن و مچ دستم زدمری عطر به زیکم

  ..رونی واز اتاق رفتم بمی دستفیک

به .. سر تکون دادتی بهم انداخت و با رضای تفاوتینگاهه ب.. هال نشسته بودیتو

 شد ی مکلتی هخهیاگر بهت نظر داشت که م!..؟ی کردی اشتباه میدیخودم گفتم د

  .. ستگهی دزهی چهیپس حتما قصدش 

  

 ی لجبازلیاوا.. بود شدهی برام عادگهید.. م رو انداختم باال و دنبالش رفتمشونه

 کم کم برام شد عادت وبعد هم همه یول.. دادمی کردم و گوش به حرفاش نمیم

 دی وبامی دعوت شدی مهموننی گفت به ای که تا میجور.. جلوه کردی کامال عادزیچ

  .. نداشتی ادهی فایلجباز..بکنم؟ تونستم یچکار م.. گفتم باشهی میایباهام ب

  

 هم بهم بد یی جوراهی.. کردمی قبول مدی خب با رفتی حرف تو گوشش نمیوقت

 بد هم نی گرفتم همچی بولهوس رو فاکتور می بده مردایاگر نگاه ها.. گذشتینم

  ..نبود

  .. هم فال بود و هم تماشای قوله پربه
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  .. ساختمون ترمز کردیجلو

  !..؟یچرا نقابت رو نزد--

  !.. بزنم؟دیحتما با-

  ..زود باش..اجباره--

  

 که به خودم نگاه کردم نهیتو ا.. درش اوردم و رو صورتم بستمفمیاز تو ک ناچار به

 خوب یلی ازپشت نقاب خمی خاکستریچشما.. بودیواقعا عال.. خوشم اومدیلیخ

  .. دادنیخودشون رو نشون م

  

 ی از خدمه هایکی خورد ی لباسش بهش می مرد که از روهی.. شدمادهی پهمراهش

  ..نگی و ببره تو پارکنی گرفت تا ماش رو ازشچی خونه باشه سوئنیهم

  

اگر بابام هم منو .. اشراف زاده هانیشده بودم ع.. داشتمی فاصله ازش قدم بر مبا

  .. شناختی عمرا نمدی دیم

 یکی رکیفحش ها.. گوشم بودی داد و هوارش هنوزهم تویصدا.. افتادمادشی باز

  .. دادی داد هنوزم ازارم میکه بهم م

 نی داشت که بخوام با ایلیچه دل.. بهش فکر کنمدینبا..دم اروم تکون داسرمو

  .. خودم خودمو ازار بدم؟هودهیافکاره پوچ و ب
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 ی بودن و گپ مستادهیفقط چند تا مرد و زن ا.. نبودی که خبرالی واطهی حتو

 فی به ردفی ردرشونی که زبای سرسبز و زیدرختا.. به اطرافم انداختمینگاه..زدن

  .. شده بودیگل کار

 شب و حالله یاهی نقشه سییبای استخر بزرگ قرار داشت که به زهی اونطرفتر

  .. بودبایواقعا ز..درخشانه ماه درش افتاده بود

  

 که ی بلند و پر نقش و نگاریستون ها..نماش تماما سنگ بود.. نگاه کردمالی وبه

  ..هییعجب جا.. کنند سترهیتوش کار شده بود خ

 و جوون ری پیزن ها و مردها..دهی و اتو کشکیهمه ش..به به چه خبرررره.. تومیرفت

  ..کی فخار و شیبا ظاهر.. بودندستادهی سالن ایگوشه به گوشه 

 ی برنامه و صحنه ها تو همه نیکال ا.. هم وسطه سالن مشغوله رقص بودندیگروه

  ..چه حوصله سر بر..اَه.. شدی تکرار مایمهمون

  

 اون با ی شناختم ولی رو هم من نمهیبق..می کردکی چند نفر اشنا سالم و علبا

  .. کردیهمشون اشنا بود و گرم برخورد م

 ی که ازش میهر ک.. ذاشتمی می دخترش بودم که همراهش پا به مهمونانگار

 دختر خونده " داد ی باهاش دارم با لبخند و پر غرور جواب می من چه نسبتدیپرس

  ..نم شد تا سرحده مرگ تعجب کی که باعث میزیچ.."م 
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 داشت که منو با خودش به یلیپس چه دل.. نه دخترش بودم و نه دخترخونده شمن

  .. کنهی و رو به همه منو دخترخونده ش معرفارهی مجالس بنیا

  

 شیاون که داشت با کنار دست..می بودستادهی ادی از سالن درست مرکز دی اگوشه

 نگاه دنهی به دوش کش و صد البتههی زدنه بقدیمنم مشغوله د.. کردیخوش و بش م

  .. مردانه حاضر در سالن بودممهی هرزه و مستقیها

  

 بندازم کف ارمی خواست چشماشونو با ناخنام از کاسه در بی که چقدر دلم میآ

 ی که نمفی حیول.. بسهی کردی چشم چرونیدستشون بگم برو به سالمت هر چ

  ..شد

  

ضور داشتن به صورتشون  حی مهموننی ای که توی زنانیهمه .. کرده بودم تعجب

 اصرار داشت نی همیپس واسه .. جالب بودیلیخ.. مردا نهیول..نقاب زده بودند

  ..نقاب بزنم

  

 بای مرده تقرهی.. زد نگاه کردمی بود و باهاش حرف مستادهی که کنارش ای مردبه

 با یجذاب نبود ول.. شده بوددی ش سفقهی کنار شقی از موهای ساله که مقدار کم40

  .. دادی درسته ادم رو قورت منگاهش
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 کم حرفه بهمن یلیدختر خونده ت خ:  که نگاهش به من بود گفتی لبخند درحالبا

  ..جان

  ..ری باش و انقدر خودتو نگی که با همون نگاه بهم گفت عادیجور.. کردنگام

 بشم و باهاشون گپ ی هر ننه قمرزونهی رفت که اوی تو کتم نمگهی دنی ایول

  .. بودشیادی زنمیهم.. بسنده کردمی مصنوعیلبخندفقط به ..بزنم

  

زود .. خبی ولهیدختر خوب ومهربون..نطورهی همشهیدالرام هم:  رو داد جوابش

  ..ستیجوش ن

  .. گفتی منوی همشهیهم.. دادمی گوش مشی تکراری به حرفای تفاوتی ببا

  

 شهی که همیرکا.. کنمدای کردن پزی انالی سوژه واسه هی به اطراف انداختم تا ینگاه

 که یکی گشتم دنبال ی رفت میاز بس حوصله م سر م.. کردمی مای مهمونیتو همه 

  ..می شد سرگرمی منی و ارمی نظر بگریحرکتاشو ز

  

 نی رفتم بی شدم می حوصله می بیلی خگهید!.. تونستم بکنم؟ی هم مگه مگهی دکاره

 اونو یله  بازم حوصیول..دمی رقصی کم مثال مهی در حاله رقص و تهیجمع

 تره بتمرگه سره نی نداشته باشه همون سنگی درست و حسابی همپاهیادم ..نداشتم

  ..جاش

  

  .. کردم که همهمه ها کم شدی رو نگاه ماطراف
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 زن اشونیشتری عده که بهی..نه همشون!.. چرا خشک شدن؟نای اواااااااااا

  !.. برق گرفتشون؟ینکنه دسته جمع..بودن

قلبم اومد تو .. خدااااااااایوا.. به پله هادمیل کردم و رس نگاه هاشونو دنباریمس

  ..نیا.. کهنیا..نیا..دهنم

 ی چکار منجایا..خوده خودش بود..اره..خودش بود.. بند اومده بودزبونم

  !..دار؟ی بای خوابم ایخدا!..کرد؟

  

 هم که به تن داشت یراهنی پیحت..ی کت و شلواره خوش دوخت به رنگ مشکست

 رو به باال شونه زده شی مجعد و مشکی و موهایکراوات صدف.. بودیمشک

 رو یاخم کمرنگ.. دور اطراف سالن چرخوندهی ونافذش رو ی مشکیچشما..بود

  .. دادی تر نشونش می داشت که جدشیشونیپ

  

 تعجب کرده گهی دزهی چهی من از یول..هیمثله بق.. داشتمی ازش بر نمچشم

خدا رو ..نجاستی شد ایاصال باورم نم..بود بسته خی که تن و بدنم یجور..بودم

  .. شناختیوگرنه حتما منو م..هزار بار شکر که نقاب به صورتم داشتم

اصال غرور وتکبر از .. مغروریمحکم و با نگاه.. اومدنیی از پله ها پای ژسته خاصبا

  ..جذاب بود.. اومد ی انصافا بهش میول..دی باری بشر منی ایسر تا پا
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همهمه ها ..دمی نفس راحت کشهیبا رفتنش .. رفترونی بالیهمونا از و توجه به میب

  ..عجبا!.. سر و صداها از طرف خانماست؟نی اشترهی بیعنی..از سر گرفته شد

  ..یول

ِِِِِی خارج مالیهمه داشتن از و!..رن؟یکجا دارن م..با تعجب بهشون نگاه کردم..ا 

  ..شدن

  ..شهیجا برگزار م اونیمهمون..رونی بمیبر:  گوشم گفتکنار

  .. همنجایهم!..ه؟ی خب چه کار-

  ..میبر..ادامه نده--

  .. حرص لبامو رو هم فشار دادم و همراهش رفتمبا

  .. بگذرونری امشب رو بخایخدا

  

  ..الی وی رفتن قسمته پشتیهمگ

 کردم پشت ساختمون خوشگل تر و دلبازتر از یفکر نم.. رو باشنجااااای اوه ااوه

  ..جلو باشه

 ی گل در رنگ ها و نوع های بزرگ و باز که دور تا دورش بوته هایلی خیضا فهی

  ..مختلف کاشته شده بود

 ییرای پذلهی وسازی هر می بودند که رودهی چی صندلزوی کنارشون با فاصله مدرست

 از اون قسمت قرار داشت یی انتهای بزرگ هم درست نقطه یلی خزی مهی.. بودایمح

 از اونها شراب یمی دونستم نی که خوب میدنی نوشیها شهیکه روش پر بود از ش

  .. شربت و نوشابه بودگرشی دیمی نیول.. و در کل مشروب هستنیوشامپا
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 بلند شد کی موزی که صدانی قرار گرفتن و همگاهشونی تو جاعی ارکستر سرگروه

  ..دنی وسط و دو به دو شروع کردن به رقصختنیمهمونا ر

  

 گاه و ی گاه و بی نگاه هاینیسنگ..می نشستزهایز م ایکی رفتم و پشت همراهش

  .. مهمونا معذبم کرده بودمهیبلکن مستق

 اون یمخصوصا که جنس دامنه لباسم براق بود و تو.. تو چشم بودیادی هم زلباسم

 گهی لباس که دی شده یقسمته سنگ دوز..دی درخشی مییبای به زییاینور کم و رو

 نی و ادی درخشیدر کل سر تا پام م..براق بود نقابم هم یحت.. خودشو داشتیجا

  .. رو گرفته بودایلی چشمِ خیدرخشندگ

  

 اون هم دوست داشت به چشم ی حتیول.. ساده تر بپوشمزِی چهی ذاشتی کاش میا

 فوق العاده باز به ی تنه می نهی ایهمه .. بوددهی کس مثل من لباس نپوشچیه..امیب

  .. تاپ و دامن ی حتای تاپ و شلوار هی ایتن داشتن 

 بود من دهی مهمانها لباس پوشنی پرنسس در بکی که همچون ی تنها کسیول

  .. تاج کم داشتمهیفقط ..بودم

 یفانتز.. تو فازه توهم دالرام خانمی فکر لبخند زدم و تو دلم گفتم باز رفتنی ااز

  .. ستتهی همه ش فرمالنایا..ریانقدربه خودت نگ...نزن دختر
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 شدن همه ظاهرمو ی مرهی هم که بهم خیی مردانیا.. بودیاهرهمه ش ظ.. خباره

 که برن گمشن همه یا.. شدن نه خودم و باطنمی مکلمی و عاشقه قد و هدنی دیم

  ..از دمممم

  

 نی انیب.. کردمداشی گشتم که باالخره پیدنبالش م..دی کاوی اطراف رو منگام

در ..افهی چه ظاهر و قکلی و هپیچه از نظره ت.. بودنشونیهمه مرد واقعا جذابتر

  .. بود المصبستیکل ب

 شهی رقمه نمچی هخودشوی رو بشه تحمل کرد اون غروره بشیهر چ..  تو سرشبخوره

..  

  

 خوش قد و ی جنابه مغرورالسلطنه نیا!..ه؟ی کی بودم بدونم صاحب مهمونکنجکاو

  !..گه؟ی کسه دهی ایباال 

 حواسش به من یم ازش بپرسم ول بتوندی چرخوندم و به بهمن نگاه کردم شاسرمو

  .. زد و گرمه صحبت بودنی چشم چرونه حرف مارویداشت با همون ..نبود

  

 و دارن ستادهی دختره خوشگل و قد بلند کنارش اهی دمی رفتم تو نخه شازده که دباز

  ..ی لبخنده خشک و خالهی از غی دریول.. کننیخوش و بش م

 پوزخند هم رو هی ی بده وللشیخند تحو لبهی نی داد ای داشت خودشو جر مدختره

  .. به دخترا هم توجه ندارهیحت!.. بود؟ی کگهی دنیا..لباش نبود چه برسه به لبخند



 

goldjar/me.Telegram  

 

123

 با حسرت گهی دی دخترانکهیاخه با ا.. کنهی فرق مهی کردم اون دختر با بقی محس

 لی اون فقط همون دختر رو تحوی رفتن ولی به طرفش می کردن و گاهینگاش م

  ..فت گریم

  

اومممم چه .. دونه انگور گذاشتم دهنمهی.. کردنی کوفت میدنی با هم نوشداشتن

 رهی نداره تو خیبیع.. شده بودرهیرفتم تو کاره پرتقاله که بدجور بهم خ..نهیریش

المصب قده هندونه درشت .. مزه و تلخ مزاجهی بی مردانی بهتر از ایبش

  .. ننداختم و برش داشتمنیروشو زم..بود

  

قلبم .. افتاد رومهی ساهی امی کندم تا از خجالتش در بی که داشتم پوستشو مونطورهم

  ..با خودم گفتم البد خودشه..ختیر

 ستادهی که کنارم ای ابهی فرده غردنی با دی و دلهره اوردم باال ولدی با تردنگاهمو

  ..دی بود نشنی لبری گفتم که خداروشکر زشی اخهیبود 

  

 خوش ااااریبس.. ساله 25 ای 24 جوونه هی.. انداختمی سرسر نگاهههی سر تا پاش به

کت و .. فشن کردهیموها..یچشم و ابرو مشک.. زدیپوش بود و به روم لبخند م

  .. تنده ادکلنش دماغم سوختیاز بو.. اسپرتیشلوار نوک مداد

  

 دستم ینگاهش از پرتقاله تو.. گفتی نمیچی بود و هسادهی طلبکارا باال سرم وانهیع

 همه پرتقال نیوا خب ا.. خوادیالبد بنده خدا پرتقال م..دی صورتم چرخی روبه
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 خوام کوفت ی سرم مریخ!!  دونه که تو دسته منه بدبخته ؟هی نیچشم دوخته به ا

  ..کنم خب

  

چشماش از تعجب .. شرش کم بشه پرتقاله پوست کنده رو گرفتم جلوشنکهی اواسه

  ..گرد شد

  ..بفرما:  گفتملکسیر

  !..؟یچ:  تعجببا

  ..پرتقال-

  ..ینه مرس--

  

 نهی عی پس واسه چستیاگه چشمش دنباله پرتقال ن.. عقبدمی دستمو کشمردد

  !..خرمگس باال سرم ظاهر شده؟

  !..ن؟ی خوای میزیچ-

  !.. نه--

  

  ..چارهیانگار منگول بود ب.. گرفتحرصم

  !..؟یطلبکار-

  .. بدبخت مات مونددمی بهش توپنیهمچ

  !..ر مگه؟چطو!..نه: من کردمن
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 ی نکرده خسته میی خدادینستی وانجای اگهی بدم ددی دسته من داریگفتم اگه طلب-

  .. خبدیش

  .. خندهری بعد غش غش زد زیاولش با تعجب نگام کرد ول.. پر از تمسخر بودلحنم

 واسه گهیخنده ت د..خب دررررد.. خندهیچقدر هم بلند م.. گشاد شدچشمام

 یحت ..دی به سمتمون چرخانیکه نگاهه اطراف دی خندیانقدر بلند م!..ه؟یچ

  ..اوه اوه انگار بدش اومد..با اخم زل زده بود به ما..مغرورالسلطنه

  

 شمی معی بودم که هر جا برم سریی پررویمن از اون مهمونا!.. به اون چه؟یول

  .. به اون چهگمی معی ارثه بابامه سرنجایحاال هم انگار ا..صاحب خونه

  

 ی داشت ابروش مگهید.. خودشو جمع و جور کردیو کرد کم که خنده هاشخوب

  .. بستششویرفت که ن

  !..نم؟ی کنارتون بششهیم--

  ..نه:  شده بود گفتمی که پشت نقابم مخفی با اخمیول..نیافر.. مودبچه

 پسرخاله م رفتار نهی هرهر توقع داشت باهاش عهیبا !..؟یپس چ.. تعجب کردبازم

  !..کنم؟

  !..ه؟ی کسیجا--

مجبور شدم دروغ بگم تا بره رد .. کردهدی َکنه رو هم سفیرو.. هاهیشیری سبعج

  !..بله: کارش
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 ی پوش حرف مکی خانمه متشخص وشهی داشت با نباریا.. بهمن نگاه کردمبه

 زونی نشسته بود و به سر تا پاش طال و جواهرات اوی صندلیدرست کناره ما رو..زد

  ..بود

  

 تونم ازتون درخواست کنم که من رو یم : دیچرخ مزاحم نگام به طرفش ی صدابا

  !..د؟ی کنیهمراه

  !..کجا؟:  خنگا گفتمنیع

  ..رقص: دیخند

  

 زنه که ی بعدم مخمو مشهیاره خب اولش با رقص شروع م..دمی منظورشو فهمتازه

  !!..بلــــه.. بعدش همگهید..عمرا بتونه بزنه

  

 من نه رقص بلدم و نه متاسفم:  رو بهش کردم وگفتمی جدیلی خنی همی واسه

  ..ستمی هم نی خوبیهمپا..دوست دارم فعال برقصم

  

د اخه من از !.. واسه مخ زدن؟یدنبال دختر..به درک.. خورد تو پرِشبدجور

  ..بگرد دنباله اهلش.. پی خوش تستمیاوناش ن

 نی رفته بودم و از ای که مهمونیانقدر..نهی زد قصدش همی ش داد مافهیق

  .. گذرهی میه بود فوته اب بودم که االن تو سرش داره چدرخواستا ازم شد
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 گفت و رفت "با اجازه" هی لب ریز .. شیشونی اخمه کمرنگ نشوند رو پهی

 که چند تا دختره یزی سمت مرهی داره مدمید..با چشم دنبالش کردم..اونطرف

  ..جوون دورش نشسته بودن

 ی دونم چی مواقع منجوریاخوبه دستشون برام رو شده و .. پوزخند زدمناخداگاه

  ..تو سرشونه

  

زوج ..کیچه رمانت..یاوخ.. شدتی الکی نوا بودم که موزی خوردنِ پرتقاله بمشغول

نگام به بهمن افتاد که دست اون ..دنیزوج رفتن وسط و اروم شروع کردن به رقص

  ..هه.. کرددای جفته خودشو پنمیا..خانمه رو گرفت و با لبخند رفتن وسط

  

 ی که میی به اونامی و داشتمی خودمون تنها نشسته بودیفاید نفر از هم رد و چنمن

  ..می کردی نگاه مدنیرقص

همون دختره مو بلوند و قد بلند رو تو اغوشش داشت و .. دفعه متوجهش شدمهی

  ..نرم واروم..دنی رقصیداشتن م

  

ون دادنِ اون هم اروم و گه گاه با تک.. کردی دختر کنار گوشش بود و زمزمه میلبا

  .. شدی نمدهی از لبخند رو لباش دی بازم اثری کرد ولی مدییسر حرفاشو تا

 همه ناز وعشوه اب نی هم بود تا االن با اخی..ای غروررررت تو حلقم کوتااااااه ببابا

  ..شده بود
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 حاال دنی چرخیوقت.. زنمی محوشون شده بودم که حواسم نبود دارم لبخند مانقدر

  .. من قرار گرفته بودی رواون بود که رو به

 مشی نگاهه سرد و مستقیوقت.. صورته خندونه من ثابت موندی و رودی چرخنگاهش

  .. لبام محو شدی لبخند اروم اروم از رودمی خودم دیرو رو

 ی نگاهش رو روینی هنوز سنگیول.. سرجام نشستمخی عصا قورت داده ها سنیع

  .. کردمیخودم حس م

 یول..دمی هم ترسدیشا.. دونمی بود نمجانیاز ه..بود دونم چرا گرمم شده ینم

 شی که دفعاته پارمی رو به سرش میی همون بالمی من کدیترس نداره فوقش هم فهم

  ..هم از دست و پنجه م نوشه جان کرده بود

  

هر دو ..دی گفت که نگاهشو از روم برداشت و چرخی دونم دختره تو گوشش چینم

  .. گوشه نشستنهیرفتن و 

 در اوردم و به صفحه ش نگاه فمیاز تو ک.. زنگ خوردلمی موقع موباهمون

  ..فرهاد بود..کردم

  .. درختا تا جواب تلفنشو بدمی لبخند از جام بلند شدم و رفتم ال به البا

المصب با اون رنگه درخشان و سرخش بهم .. شربت هم برداشتموانی لهی راه سر

  .. زد یچشمک م

  

  

  ..و جواب تلفن رو دادم قلوپ از شربتم خوردم هی
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  ..سالم فرهاد..الو-

  ..؟یخوب..الی خیسالم خانمه ب--

  !..ال؟ی خیحاال چرا ب..؟ی تو خوبیمرس-

  .. کردمی داشتم قطع مگهید!..؟ی جواب دادریچرا انقدر د..خوبم--

  ..دستم بند بود-

  !..؟یبه چ--

  ..دیاونم خند..دمیخند

  .. امیتو مهمون.. شربتوانِیبه ل-

  !..ست؟یبا رئ--

  ..بازم منو دنبال خودش کشونده..اره-

  ..خب نرو دختر خوب--

  .. هایگی می چهی.. کجا برم؟رونیبعدش که انداختم ب:  زدمپوزخند

  ..درش طاق به طاق به روت بازه.. منی خونه ایخب ب:  گفتی و به شوخدیخند

  .. باشه؟گهیامره د..دستت درد نکنه: دمیخند

  ..ستی نیعرض--

  ..وونهید-

  

 تصادف فوت شده هیپدر و مادرش تو .. مادرم بودییفرهاد پسر دا..دی خندبلند

  .. کردی میاون هم تنها زندگ..بودن
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هم .. کردمی منکاروی عمرا اگر ای کنم ولی اون زندگشی اصرار داشت که پشهیهم

 ی هر دوتامون حرفای دوست نداشتم سربارش باشم ومردم برانکهیدرست نبود هم ا

  ..ارنیناجور در ب

  

  .. نگهیزی چی کسگهی کنم که دی برم عقدت میم:  بهم گفتی بار به شوخهی یحت

   ..شمیمن زن هر کس نم:  با خنده در جوابش گفته بودممنم

  !..من هر کسم؟:  گفتی ماونم

 ی شد و سرشو میلبخندش اروم محو م..یپ نه پ همه کسه من:  گفتمی میوقت

  .. شدمی معذب مییا جورهیاون موقع منم ..نیینداخت پا

  

 با هم بزرگ یاز بچگ.. نبودی کدوم از حرفام جدچی کردم و هی می شوخباهاش

 بعد از مرگه مادرم رفت و امدا کم شد یول..می بودیمی صمیی جوراهی و میشده بود

  .. ها هم کمرنگ تر تیمی صمجهیو در نت

مثل ..می کردیار م بعد از اون اتفاق باز هم من و فرهاد مثل گذشته ها گرم رفتیول

 نی برادرمو تا به االن پر کرده بود و خودشم از ایچون جا.. برادر دوستش داشتمهی

  .. نبودیبابت ناراض

  

  ..دالرام!..قطع شد؟..الو!.. دختر؟ییکجا..الوووووووو--

  .. جمع شدحواسم

  !..؟ی داشتیخب کار..نه قطع نشد ..الو-
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  .. برستیبروبه مهمون..شمیمزاحمت نم.. نه فقط خواستم حالتو بپرسم--

  ..ی مراحمشهیهم..یستی وقت مزاحم نچیتو هم ه..ستی من که نیمهمون-

مواظب خودت ..دمیخوشحال شدم صداتو شن..باشه: کرد وگفتی کوتاهسکوت

  ..ریشبت بخ..باش

  ..ریشب بخ..نطوریتو هم هم-

  

  ..دهنوز خنک بو.. قلوپ از شربتم خوردمهیدکمه ش رو زدم و .. قطع شدتماس

 ِ هردو تامون در " اخ " ی هوا برگشتم که صدای عقب رفتم و بعد هم بیکم

 شده بود رو کت و شلواره خوش ینصفه شربتم خال.. خودش بودیوااااااااا..اومد

  ..دوختش

 سی بود و نگام به لباسش که از شربت خنییسرم پا.. مونده بودم سر جاممات

  .. شدی نمدهی بود دی چون رنگ کتش مشکیول..بود

  

نگام اروم ..دمی شنی بلندش رو می نفس هایصدا.. نداشتم سرمو بلند کنمجرات

 ش نهی سیعضله ها..  از دکمه هاش باز بود یکی ش که نهی سی شد رو قفسه دهیکش

 یلی خیعنی نی خدا ایوا.. شدی منیی هم باال و پای بود و به تندانی نمایبه خوب

  ..هیعصبان

  .. گردنش داشتی مختلف هم به رویبا نقش و نگارها بی به صلهی گردنبند شبهی
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حاال کدوم .. پنج تناااااای.. صورتش دوختمی جرات کردم و نگاهمو به روباالخره

  !.. در برم؟یور

  

رگه گردنش زده بود .. دادی هم فشار می منقبض شده بود و دندوناشو روفکش

 ی مشی چشماش که ادمو اتیوا.. زدی می به سرخیصورتش کم..رونیب

  .. ِخالص و نافذیمشک..زد

  

  .. به زور بازش کردمی بند اومده بود ولزبونم

  ..من..اصال حواسم نبود..یوا..دیببخش..ب-

 بلند هم بدتر به تن و ی که از صد تا صدادی لب غرری زنی همچی بلند نبود ولصداش

  ..بدنم رعشه انداخت

  ..ستی نحی به توضیازین..بســـه خانم--

  ..من..یول..و-

  .. بلندبای تقرتی عصبانبا

  .. گفتم ساکت شو--

  

 ینجوری که بخواد ادمی دی بازم کارم رو در اون حد نمیول.. خون گرفتمخفه

 شدم و برگشتم به ری رو که به خودم زدم باز شبی نهنیانگار ا..باهام برخورد کنه

  .. جرات نداشت بهش پرخاش کنهی که کسیجلده دالرامه اصل
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 و از پشت نقاب زل زدم تو چشماش که المصب وجود هر کس سادمی و صامت واصاف

  ..دی کشی مشیرو به ات

  .. و سرد یجد

  ..ستی برخورده شما اصال درست ننیا.. گفتم که از عمد نبود-

بعد .. رو لباسمدی کردی شربتتون رو خالوانیخانم محترم ل!..ست؟یدرست ن: دیتوپ

 دی بدونم من االن باشهیپس م!..ست؟ین رفتارم درست دیگی و مدیستی ایهم جلوم م

  !.. داشته باشم؟یبا شما چه رفتار

  

 اگه یلیخدا وک!.. بهش بگم؟یحاال چ.. کردی مانی بی وسرد و جدناری ای همه

 دادم مچاله ی روزنامه باطله از وسط جرش منهی کرد عی کارو با من منی همیکی

  ..حساس بودم زای چنیکال به ا.. نداختمش سطل اشغالی کردم میش م

  

  .. نشده برم رده کارم3 نی از اشتری دادم جوابشو ندم و تا بحیترج

 یلیصدات خ:  که بهم زد وحشت کردمی ازحرفیول..  از کنارش رد شمخواستم

  ..برام اشناست

  

 که بدبخت یخاک تو سرت دل.. وحشت به رو به روم نگاه کردمبا

  ..ــــدیفهم..یشد

  .. باشم کردم ارومیسع.. نباختمخودمو

  ..دمی تا حاال شما رو ندیحت.. کنمی فکر نمنطوری من ای ول-
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 ی سوت هم نم3 نقاب به صورتم بود وگرنه به نیخداروشکر ا.. نگام کردمشکوک

  .. شدمی که رسوا مدیکش

  !..؟یمطمئن--

  

  .. گذشتری خدا رحم کرد و بخیوا.. سرمو تکون دادم و زدم به چاکفقط

  .. کردمی خودم حس می تموم مدت نگاش رو رویول

  

بازم ..ستنی انگار حاال حاالها شام بده نیگشنه م بود ول.. گذشته بودقهی دقچند

  .. اهنگه شاد خوندهی شدم که خواننده یداشتم کم حوصله م

 عاشقه رقص شهیهم..زززززمیبرم اون وسط بر.. که قر تو کمرم فراووووونه یوااااا

  .. رو بلد بودمشی کمهی هم از همه مدل یتا حدود..بودم

  .. به خودم بدمی تکونهی رفت برم اون وسط ی هم دلم ضعف ماالن

  

البد رفته رخت و لباسه ..دمیمغرورالسلطنه رو ند..ی شده بود حسابشلوغ

درسته تا مرز سکته ..یری حالشو بگدهی که چقدر حال میوا.. کنهشوعوضیشربت

  ..دی ارزی میرفتم و برگشتم ول

  

انقدر اون قسمت نور کم بود ..دنی وسط و شروع کردم به رقص خرامان رفتمخرامان

 المصب اهنگش بدجور ادمو وادار به یول.. شدمی که داشتم خفه مادی زتیو جمع

  .. کردیرقص م
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 خوش شانس یلیتهش هم خ.. بزنم که بهتر بوددی ملت و دنمی گوشه بشهی نکهی ااز

القه مغرووووور برخورد  خوشگله جذابه سگ اخی اخمالوی کهیبودم به اون مرت

  .. باز بهترهنجایهم.. کردمیم

  

 مست یعده ا..  تو حاله خودش بود یهر ک.. تونستم ازادانه برقصم ی کم بود نمجا

 ها یبعض.. کردنی مهی رو تخلشونیکرده بودن و داشتن با رقص و حرکاته تند انرژ

 مردا ناز و  و دخترا هم تو بغلهدنی رقصیهم که مشروب نخورده بودن سرحال م

  .. اومدنیعشوه م

 نشدن ی بود که بچپم تو بغلش تا محضه عقده اینه مرد..  که کال مستمع آزاد منم

  .. خواستمی منکهینه ا..امیدو تا ناز وعشوه هم براش ب

  

 دستش رو یکی دفعه حس کردم هی کردم که ی مری خودم سی حال و هواتو

مو به .. خداااااای..دور شکمم حلقه کردبعد هم دستاشو از پشت اورد جلو و ..کمرمه

  .. شدخیتنم س

 خودش نمیتند برگشتم تا بب.. چه خوش فرمه.. مردونه ش نگاه کردمی به دستااول

خودش بود ..هی عجب کسیعنی..هی عجب خری واااااااااادمی که دهیکدوم خر

  .. لبخند بزنه با اخم زل زده بود تو چشمامنکهیبدون ا..

  

 زل زده بودم تو صورتش و ی و مبهوت و کال همه چ و منگ و ماتجیگ

  .. مجسمه صاف تو بغلش بودمنهیع..چشماش
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 یفکر کرد:  و خشن گفتی گوشم جدری منو به خودش فشار داد و زمحکم

 کردم یفکر نم.. دارمی قوی حساسم وحافظه یلیمن رو صداها خ!..نشناختمت؟

  ..واقعا جالبه.. باشهنجای مالقاتمون انیسوم

  

انقدر کمرمو ..سمی تونستم وای نمیحت.. برام نموندهی جونگهی کردم دیم حس

  .. بشهری دادم هر ان خورد و خاکشی داد که احتمال میسفت فشار م

 ی داغش پوست صورتمو می فشرد و نفس هایمنو به خودش م.. داشتی زورعجب

  ..سوزوند

  .. بودخکوبی چشماش می از پشته نقاب با ترس تونگاهم

  .. صورتم برداشتی حرکت از روکینقاب رو با .. شد کهیچ دمینفهم

  

  

 وجودم شده بود چشم و زل زده یهمه .. بسته بودخیتنم .. زدی دهنم می توقلبم

  .. بود رهی و نافذش که مشکوفانه تو صورتم خی مشکیبودم تو چشما

  .. خودمو بکشم عقب که با پوزخند محکمتر منو به خودش فشار دادخواستم

  !..کجا؟:  گوشم گفتری زیو جد خونسرد

 یب..اصال گذشته رو فراموش کن خب؟..بذار برم:  اروم گفتمی نکردم ولالتماس

  .. من شوالهیخ

 یلی تفاوت از کناره خی بقتیدر حق..شمی نمیزی چالهی خی وقت بچیمن ه..نه--

  .. گذرمی نمزهایچ
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سش انقدر داغ بود  نفیوا.. کردی به گوشم چسبونده بود و با حرارت نجوا ملباشو

  .. سوزهی کردم گوشم از حرارتش داره میکه حس م

 با هم هجوم یهمگ ..یحسه داغ..ترس و دلهره و.. هم حالم داغون بودی طرفاز

  ..دمی فهمی و اصال حاله خودمو نمچارهیاورده بودن به منه ب

  در حاله خرد شدنرومندشی نی برهنه م تو دستای کنار رفته بود و بازوهاشالم

  ..و تنه لرزونم که تو اغوشش اروم و قرار نداشت..بود

 حلقم ی و ضربانش رو تا تودی کوبی م منهی وار خودشو به سوانهی قلبم که دی طرفاز

  ..رمی می که دارم میوا.. کردمیحس م

  

 بود که دهی سفت منو چسبنیهمچ.. رقصهی داره باهام مدمی خودم که اومدم دبه

 جون تو دستاش بودم و اون منو ی عروسکه بهی نیع..م  تونستم جم بخوریعمرا نم

  .. دادیحرکت م

  .. گوشم بودری هنوز هم کنار سرم و لباش زسرش

  

  !..؟ی کنیچکار م..یدار..د-

  !!..می رقصیم:  گفتلکسیر

  ..اما-

  ..بعد.. رسمیبعد به خدمتت م..فقط ساکت شو..سسسسسیه--
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بخواد چپ قدم ..عمرا!..دم؟ی ترسیعنی.. شدمی حالهی شی کالم سرد و لحن جداز

  .. رو نشناختهیهنوز دل..هه.. کنمیبذاره قلمه پاشو خورد م

  

 از غی دریبه عقب هولش دادم ول.. شنهی به زور اوردم باال و گذاشتم رو سدستامو

نقابم دستش بود و تو ..انگار با چسب چسبونده بودنش به من.. فاصلهمتریلی مهی

  .. داشتی به رقص وا مهمون حالت نرم و اروم منو

  

اگر .. ماهرهی اون معلوم بود از اون هفت خطایول.. کردمی نمی حرکتچی که همن

 چی نره و خودش که هادشی که تا عمر داره می رقصی جلوش می خواستم جوریم

 ی خواستم و نه می نه میول..هفت جد و ابادش هم اون لحظه رو فراموش نکنن

  .. رو ازم گرفته بودی بود و توانه هر کاردهیبهم چسب کنه نهی هم عیاز طرف..تونستم

  

  ..یولم کن روان:  با حرص گفتمی و لرزان ولاروم

 نیی شونه م به پایدست راستشو از رو!..چرا اغوشش انقدر گرمه؟.. کرده بودسکوت

 نی و مردونه ش بدهی کشیمچ دستم و دراخر انگشتا..و..ارنج..بازوم..دیکش

  .. شد من قفلفهی ظریانگشتا

  

 خواستم دستمو از یحت..باز هم تقال کردم.. صد برابر از اغوشش داغ تر بوددستش

  .. شدمرشیانگار اس.. نذاشتی ولارمی برونیتو دستش ب
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حس .. کنندهوونهید.. بودی جورهیحالم ..دمی شنی رو هم نمکی موزی صدایحت

  .. کردی کارو منیداشت هم..اره.. کنهی می دستم بازیکردم داره با انگشتا

 که دستش یحرارت.. که اغوشش داشتییگرما.. شدی کم کم داشت شل مبدنم

 هرمه گرم نفس هاش هم باعث شده بودند یحت.. کردی که باهام مییداشت و کارا

  ..که حال و روزه خودمو درک نکنم

  .. نداشتدهیفا..اَه..دمی کشقیچند بار پشت سر هم نفس عم.. رو بستمچشمام

  

همزمان ..با وحشت چشم باز کردم ..ختیقلبم ر..خودش جدا کرد دفعه منو از هی

  .. بوددهی همچنان بهم چسبی بودم ولستادهیبرم گردوند و حاال پشت به اون ا

 راستش رو که تو پنجه هام قفل شده بود گذاشت رو شکمم و صورتش رو تو دست

  .. گردنم فرو کردیگود

 شهی نمدای هم پیکی!..ست؟ی نی نورچیچرا ه!..که؟ی انقدر تارنجای ای چرا فضاایخدا

  .. هم که شده بکشه کناری بر حسبه ابرو و ابرودارنهی ببنیمن و با ا

 نای کدوم از اکی که خوش شانس لقبه من بود عمرا اگر یی خب از اونجایول

 حاله هی مغرورالسلطنه نیهمه دست به دست هم داده بودن که ا.. شدیبرعکس م

  ..رهی ازم بگیحساب

 زمی تو سرم بریچه خاک..ستی خدا اصال حالم خوب نیوا.. خودمم نبوددسته

  !.. کنه؟یچرا ولم نم!..؟

  

  .. گوشم زمزمه کردری زضی غبا
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 ی من بلند میدستتو رو!.. ؟ی کنی مشی و زخمی کشی آرشام چاقو میبه رو--

 به ی رو حتی جراتنی که چنیکس!..به من؟..اهانت؟!..  احمق؟ی دختره یکن

 سر و ی بی بهی دختره غرهی چه برسه به دهی اطرافش هم نمی ادمانی ترکینزد

  ..تیبا زندگ..چه با خودت و چه.. دختریبد کرد..پا

  

  !..ه؟ی منظورش چدمی فهمینم.. بودمدهی ترسیی جوراهی حرفاش از

خودت .. هم کردم حقت بودهیهر کار!..؟ی شدوونهید..؟یگی می داریچ-

  !..؟ی خوای از جونم میچ..یوانولم کن ر.. بشهی اونجوریخواست

  .. بودییعجب وحش..اخ دلم.. منو به خودش فشردمحکمتر

  ..هنوز کارم باهات تموم نشده..خفه شو-

 هم ی وقتگهید..در اصل هنوز شروع نشده:  ادامه دادی زد و با لحن خاصپوزخند

  ..ی اماده شدن نداریبرا

  

 پاشنه بلندم معجزه بود که یابا اون کفش..به موقع خودمو کنترل کردم.. کردپرتم

  .. نبودی بارش کنم ولادی از دهنم در میبرگشتم تا هر چ..ستمیتونستم با

  ..نیانگار اب شده و رفته بود تو زم..نه..دمی تعجب اطراف رو کاوبا

  .. سرعتنیاونم با ا!.. زد؟بشی کجا غیعنی

  

  ..چه کرررردن.. رو بااااااشنجایبه به ا..می شام بودزی مسر
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 ی گذاشته بودن نگاه مری مسی که روی متنوعی به غذاهای با حض و خوششتمدا

  !.. گفت؟ی میآرشام بهت چ: دمی گوشم شنری بهمن رو درست زیکردم که صدا

  !.. بود؟دهی ما رو دیعنی..سادمی توجام واخیس

 طولش ی لقمه کمیبه بهونه .. جوجه چپوندم تو دهنمکهی تهی نگاش کنم نکهی ابدون

  ..باالخره با نوشابه ردش کردم.. رفتی هم نمنیی صاحاب پایب..دادم 

  

 انگار دست بردار رینخ.. کردیبا اخم نگام م..سادهی هنوز کنارم وادمی دبرگشتم

  ..ستین

  ..منم قبول کردم..درخواست رقص داد..یچیه:  ناچار گفتمبه

  !.. گفت؟ی می گوشت چریز--

  

 با مین فاصله متوجه شده بود ما داراز او.. داشتییعجب چشماااا.. گرد شدچشمام

  ..می زنیهم حرف م

  .. کردی مفیداشت ازم تعر..یچیه:  دستپاچه بشم گفتمای هول نکهی ابدون

  .. کردی اون بود که با تعجب نگام محاال

  !.. کرد؟فیتعر..آرشام از تو--

  !.. شده؟یمگه چ..درسته-

  .. دوختزی می زد و نگاهش رو به باالپوزخند

  .. باور کردشهیاصال نم..هه.. دخترهیبا ..دهیام بعاز آرش--

  !..؟یراستش رو گفت:  نگام کرد و گفتتند
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  !..چرا باور کردنش براتون انقدر سخته؟..اره-

  

وا چرا .. نگفت و مطلقن سکوت کردیزی چگهیدر عوض د.. ندادی کرد و جواباخم

  !.. تعجب داشت؟ کرد انقدری اگر هم می نکرده بود ولفیدرسته تعر!..تعجب کرد؟

  .. نگاهه بهمن بود نگاه کردمری که مسیی جازی سر مبه

گه گاه .. خوردنی بود و هر دو اروم غذا مستادهیکنار همون دختر ا.. بودخودش

  .. دادی کرد و اونم سر تکون میدختر تو گوشش پچ پچ م

  

ون همه ش.. دونه کدومو بخورهیادم نم..به به..غذاها رو بچسب..ی دلاااالی خیب

 یباقال..خورش فسنجون..چند جور ساالد..زرشک پلو با مرغ..هم خوشمزه بودن

  ..جوجه..کباب..سوپ..پلو با گوشت

از همه .. کار رو هم کردمنیهم..ی کم بخورهی از هر کدوم دهی می که چه حالیوا

 بشقاب که توش همه هی.. شدیزیچه چ.. تو بشقابمختمی کم ریلی مقداره خهیش 

 بشقاب جا نی کم ساالد کم داشتم که متاسفانه تو همهیفقط .. شدی مادی پییجور غذا

  ..زمینشد بر

 شروع کردم زیهمونجا کنار م.. توشختمی ساالد ری برداشتم وکمکی ظرفه کوچهی

کال ..به به زرشک پلوشونوووووو..فسنجونش حرف نداشت.. اومممم..به خوردن

  .. ذاشتم به شکمم بد بگذرهینم
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 از یی صدادنی دادم که با شنی بودم رو قورت مدهی که جویو کباب کوچولهی داشتم

  ..دمیپشت سر تو جام پر

  .. لطفادیتعارف نکن.. بشقابِ بزرگتر هم هست--

  

  .. شدمیداشتم خفه م ..یوا.. قلوپه بزرگ از نوشابه خوردمهی.. سرفه افتادمبه

 رهی صورتم خیتو بود و نگاهش ستادهیپشت سرم با پوزخند ا.. و نگاش کردمبرگشتم

 ها هم که به روم یبعض.. کردنی نقاب نداشتم و مردها ازادانه نگام مگهید..بود

  .. کردمی رو تار و مار مخودشونی اخمه برق اسا اون لبخنده بهی زدند با یلبخند م

  

نگاهش پر .. جوجه گذاشتم دهنم وبا ولع خوردمشکهی تهی چشمش ی جلویی پرروبا

  ..از تعجب شد

 ی بزرگتون رو میخب از اول همون بشقابا:  لقمه م رو قورت دادم و گفتم لبخندبا

 هی تو زمیمجبور شدم ساالدمو بر.. نشنتی که مهموناتون انقدر اذزی سر مدیذاشت

  ..شمی که ممنونتونم مدیاری بدیحاال اگه لطف کن..گهیظرفه د

  

ذاتا .. کال خصلته من بودنیا.. کردی گفت و فقط با تعجب نگام می نمیچیه

 دونه تپــــل هی دی کشی نمهیبه ثان.. نداختی مکهیطرف بهم ت.. بودمنجوریهم

  .. بودمنیخوب و بد هم.. تو کاسه شذاشتمیم
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 یزی چهی قدم اومد جلو که انگار هی.. تو دستش تکون دادی رو کمشیدنی نوشوانیل

 قهی تو  شدی خالشیدنی شد طرفه من که همزمان نصف نوشزی خمی کرد نریبه پاش گ

  ..م

 ی قهی..هول شده بودم.. حد و اندازه ش باعث شد مور مورم بشهی بی خنکیوا

 ی منییتو جام اروم باال و پا.. نکنهتمی اذشیسیلباسمو گرفتم جلوم که خ

  .. بود نثارش کردمقشی الی لب هر چریز.. چه سردهیواااااا..شدم

مثل .. نبودگهی دیول..تم انداخی نگاه به اون عوضهی نگاه به خودم و هی اخم با

 هوید اخه چرا .. هم جنِ بودادهدی شاای!..روحه سرگردانه؟.. زده بودبشیاونبار غ

  !.. زد؟ی مبشیغ

 نهیمخصوصا س.. بودعی ضایلیخ!.. لباس چکار کنم؟نی که کوفتم شد حاال با اغذام

  .. کردنی متمی شده بودن و اذسی خیدنی از نوشیهام که حساب

 دی انقدر شدیول.. دونمینم..ی هم اتفاقدیشا..ارش از قصد بوده کنی داشتم احتم

  .. م قهی تو قیاونم دق.. بشه رو منی خالوانشی نشده بود که نصف لزی خمین

 به سرم ی گلهی ستی حواسش نی تا کسدیبا.. نبودزای چنی وقته فکرکردن به افعال

  ..رمیبگ

  

 یتند تند دور خودم م!..ت ؟ اتاق نداشهی خراب شده نیا.. رفتم تو ساختموناروم

  .. کردمداشی گشتم که باالخره پی اتاق مهی و دنبال دمیچرخ

 قهیچند دق..واری رو ددمیدستمو کش.. بودکیتار..بازش کردم..رهی تی دره قهوه اهی

  .. کنمدای برق و پدی تا کلدیطول کش
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 نهیی ای راست رفتم جلوکی تو اتاق لِی توجه به اطرافم و وسای و بستم و بدر

  .. نبود در و قفل کنمادمیانقدر هول شده بودم که ..ستادمیا

 پیبا هزار مکافات و تقال ز.. که تو اتاق بودی و نازکمو پرت کردم رو تختری حرشال

 دمی شکمم کشیفقط تا رو..اوردمیکامل از تنم در ن ..دمی کشنییلباس رو پا

ردم به پاک کردن  برداشتم و شروع کزی می از روی دستمال کاغذهی..نییپا

  .. سرخ شده بوددمیپوست سف.. شدیالمصب پاک هم نم ..یدنینوش

  

 یلباسم رو هم که نم.. شدمالشی خیب.. بوش نهی رفت ولی منی از بشیسیخ

  .. کنمشیتونستم کار

 ی مپی لباسم کی رو شونه ها و قسمت جلودیبا.. شال بودنی راه همنیبهتر

  ..که ش معلوم نباشه رو لباسم تا لندازمی منویهم..کردم

  .. دادی مشروب میبو!.. چکار کنم؟نی با احاال

 یچرا هر چ.. کرده بود رو منی خالوانشویالمصب انگار کل ل.. بودسی خی کمهنوز

  !..شه؟ی کشم پاک نمیدستمال م

 یدنی نوشیسی بردن خنی از بی در جدال براچارمی با دستمال و پوست ِ بهمچنان

 و با ترس پرت دمی کشغی جنیهمچ.. طاق به طاق باز شد دفعه در اتاقهیبودم که 

  ..شدم عقب که قلبم اومد تو دهنم

 روم و دستامو هم دمی رو کشری شال حرعیتند و سر.. پشت افتاده بودم رو تختبه

  ..گذاشتم روش که معلوم نباشه
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 زی چچیتو نگاهش ه.. کردی بود و منو نگاه مستادهیتو درگاه ا.. بودشی عوضخوده

  .. شد خوندینمرو 

به طرفم که قدم برداشت .. اتاق و که پشت سرش بست چشمام از ترس گرد شددر

 خوش ی خدا چقدر من بد شانسم و اون عوضیوا..ستادی لحظه اهی یقلبم برا

  ..شانس

مرموز بود .. رو لباش جا خشک کرد و نگاهش رنگ گرفتی کم پوزخنده مرموزکم

  !.. تو سرشه؟ی چیعنی..

نگاهه .. بودخکوبی صورتش مینگاهم وحشت زده رو..ستادینارتخت اک.. رومروبه

  .. چشمام دوخته بودی ش رو تورهیخ

  .. رو تو دستش گرفتری حری که گوشه دمی خودمو عقب کشیکم

  

  )فصل ششم ( 

  

 یهر چ.. تو دستش بودری حری هنوز گوشه یول..مکث کرد.. نگهش داشتممحکم

  .. رهاش نکرددمیکش

نکنه خر بشه کار دستم ..چشمام گشاد شده بود..وحشت قورت دادم دهانم رو با اب

  ..از فکرش هم تا سر حد مرگ هراس داشتم!..بده؟

  

  .. اون به منی رهیهمه ش سکوت بود و نگاهه خ.. گفتی نمیچیه.. نشستکنارم
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 تو دستش و به کمکه همون نگهم ری حری گوشه ی عقب ولدمی خودمو کششتریب

 از دستش خالص ی جورچی تونستم هی بود که نمادینقدر ززورش هم ا..داشته بود

  ...بشم

در همون حال که با ..کم کم همه رو جمع کرد تو مشتش.. گرفتری حری گوشه از

  .. شده بود به طرفم اومدرهی چشمام خیاخم تو

 یشرویمن که حواسم سر جاش بود پامو اوردم باال که پ.. شدی مزی خمی روم نداشت

 دست پامو محکم نگه داشت و یکیبا اون .. حرفا بود نینگ تر از ا اون زرینکنه ول

  .. که بدجور دردم گرفتیواااااا.. حرکت خوابوندشهیبعد هم با 

  

 ی خوای از جونم میچ:  دهنم رو با سر و صدا قورت دادم و وحشت زده گفتماب

  !..؟ی کنی تالفی جورهی دی که کارمو بای هستی انهیانقدر ک..؟یلعنت

 دیاره با.. تاوانیبهتره بگ.. هم واسه ش کمهیتالف!..؟یتالف..هه:  زددپوزخن

  ..یتاوانش رو پس بد

  

 ی م منهی وار خودش رو به سوانهیقلبم د.. شده بود زی خمی کامل روم نگهید

 ی بسته بودو همه خیتن وبدنم ..ترس و وحشت سرتا پامو فرا گرفته بود..دیکوب

  ..دی لرزیوجودم م

 شیمنتظر حرکت بعد.. کردمی تو چشماش نگاه میرگیترس تنها با خ همه اسنی ااز

  .. رسما تموم کنمگهیبودم که د
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 ی قبول نکرد پس چرا خودمو الکدیشا.. هم نبودم ازش معذرت بخوامحاضر

  !.. کنم؟کیکوچ

  ..؟ی گرفتیپس چرا الل مون:در همون حال بلند سرم داد زد.. صورتم خم شدیرو

 گوشم جر ی بود که حتم داشتم پرده کینقدر بلند و نزدصداش ا..دمی ترس لرزاز

  ..خورد

  !..بگم؟..یچ..چ-

 یهر جور..ی تونیهرطور که م..التماس کن تا ببخشمت.. کنیمعذرت خواه--

  ..بگو..فقط خواهش کن..یکه بلد

 ی بلغور می چی عقده ای کهی مرتنیا.. باز مونده بوددهنم

  !..خواهش؟!..التماس؟!..کرد؟

  ..هه!..؟یاه خومعذرت

 شدم و بلند ری رو فراموش کرده بودم که باز شمی که درش بودیتی کل انگار موقعبه

 یکه چ!.. التماستو بکنم؟امیمن ب..هه.. برت داشتهاالتیبرو بابا خ: گفتم

 دی که بایحاال اون..یدیچی پی به پر و پام میه..ی خوده تو مقصربودکهیمرت!..بشه؟

  .. نه منییمعذرت بخواد تو

 یم.. بدتریول.. ابم روشهی زدم که انگار ارثه بابامو خورده ی سرش داد منیهمچ

  ..غرورم رو خورد کنه.. رنگی و نلهیخواست با زور و به کار بردنه ح

 همه جسارت نیمن موندم ا.. زدم نگام تو چشماش بودی مدت که سرش داد متموم

  !..ارم؟یرو از کجام م



 

goldjar/me.Telegram  

 

149

 که دمی دی ش رو هم مقهی نبض کنار شقیحت.. اومدی خونش در نمی زدی مکارد

 شکنه ی که گفتم هر ان مدیی سایانقدر محکم دندوناشو رو هم م.. زنهیتندتند م

  .. تو دهنشزهی ریم

 غیج.. حرکت از رو بدنم برداشتکی رو با ری و همزمان حردی دفعه بلند نعره کشهی

 نه به یده بودم ولتو دلم به غلط کردن افتا.. دستمو گرفتم جلومعی و سردمیکش

  .. دادی نشون منوی اوردم و نه حالته صورتم ایزبون م

 یوا..به نفس نفس افتاده بودم.. اورد رونی بیبی جکهی کوچی چاقوهی بشی تو جاز

  !..اره؟ی دخلمو بنجای خواد همیخدا نکنه م

حاال ..یری اون زبونه وامونده ت رو بگی جلوی تونی نمقهی دق2 که ی دلیری بمالل

 6 اون زبونه درازه ی هر ننه قمری هر جا و جلوی فهمی ت کرد ممهی قمهیه قک

  .. و مشکل داروونهی دونهیاللخصوص اقا..ی رو به رخ نکشتیمتر

  

 با یول.. رو تنمدمی کشی لباسمو می کاش دستمو نگرفته بود تا اون موقع جلویا

  .. بکنمی کارچی ذاشت هیگرفتن دستام نم

 یکه معذرت نم:دی لب غرریبا خشم ز.. صورتمیرست جلود.. رو گرفت باالچاقو

 ی دونیم.. خباریبس.. درسته؟ستی هم درکار نیالتماس و خواهش.. اره؟یخوا

  ..ه؟ی چنیا

  ..ختیدلم ر.. ش برق زدغهیت
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 که یزخم..ی کردی که اونشب باهاش بازوم رو زخمیدرست مثل همون..چاقو--

 جوابه ی دختره جسور که با گستاخهی از ضرب دسته یادگاری..هنوز هم جاش هست

  ..دهی رو میهر مرد

 خوده نیمگه هم..؟ی کنیچرا انکارش م..چون حقت بود..جوابتو دادم..ج-

 ی پاکیچون پا..ناچار شدم اون کارو بکنم..؟ی کردی متمی اذی که داشتینبود..تو

  .. بودونیو نجابتم در م

  ..نییسرشو اورد پا.. تر شدقی عمپوزخندش

   ..یی هم اشنای واژه انی دونستم با چنینم..جالبه..هه!..بــت؟نجـــا--

  .. اخم نگاش کردم با

  .. بهیتو حق ندار-

  ..دی سرم داد زد که چهارستون بدنم لرزنیهمچ

  .. شد؟رفهمیش.. خواد بکنمیمن حق دارم هر کار دلم م--

  .. بکنمی حرکتچیجرات نداشتم ه.. زده نگاش کردم وحشت

 نِیهمه تون ع.. مزخرفات رو به رخه من نکشنیا!..و نجابت؟ ی پاکیگیم: دیغر

 هیقیحقا..ه؟یچ.. هرزه ویهمگ..اونا از تو بدتر تو از اونا صد پله بدتر..دی اگهیهمد

  .. کنهیاداوری بهت یکی بهتره ی دونیکه اگر خودت هم نم

ه  هم دستمو گرفتیول..  نکنهینجوری گوشش که باهام اری محکم بخوابونم زخواستم

  ..الااااایواو..گهی بشه و دکی با هر عمله من اون هم تحردمی ترسی منکهیبود و هم ا

با ترس چشمامو .. بازوم حس کردمی رو به روشیسرد..نیی چاقو رو اورد پای غهیت

  ..بستم
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 نی اایخدا.. نبوددای احساس درش پی حتای لرزش نی کمتریحت.. سرد بودلحنش

  !..ه؟یچه موجود

به نظرت ..شه؟ی می چافتهی روش بقی خراشه عمهیاگر ..دی و سف پوست نرمنیا--

  ..اد؟ی پوستت میِ به درخشندگرونی که بزنه بیخون سرخ

محکم خودمو ..وحشت زده چشمامو باز کردم.. نشدیزی چی فشار داد ولیکم

تو جام .. هامنهیهمونطور دستامو به حالت ضربدر گذاشته بودم رو س.. عقبدمیکش

 فاصله از من نیبا کمتر..دنبالم اومد.. دادمهی تخت تکیه باالپشتمو ب..نشستم

در .. حاالیول.. کنهیدراز که بخواد بهم دست نهی کردم تو فکرش ایفکر م..نشست

  ..کمال تعجب قصد جونمو کرده بود

 ی کنم دختره گستاخیفکر نم.. چاقو؟نی اایمن ..؟یاز چ..؟ی کنیچرا فرار م--

 ی که به راحتیدختر..شک دارم.. چاقو همنیاز ا..اشه داشته بیمثل تو از من ترس

 زهی چهی هم براش دنشی دیپس حت.. برهی و اونور منوریبا خودش چاقو ا

  ..هیمعمول

  ..دمی کشغیصورتمو برگردوندم و ج.. بهمدیچسب

حاال ..ی خوب از خودت دفاع کردیلیاونشب خ..؟یستی ننکاریمگه عاشقه ا:  زدداد

 باره نیا..؟ی تا از دستم فرار کنی کنیچرا تالش نم..؟یچرا ساکت.. شده؟یچ

  ..ی خودت متاسف باشی برادیبا..ی برگشت نداری برایپس راه..سومه

اروم اروم به هق هق .. کردنسی اشکام صورتمو خدمی بودم که نفهمدهی ترسانقدر

  ..افتادم

  ..یی به تمام معناهی روانهیتو ..تو-
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 هستم که ی ادمهیکال .. موونهید..میمن روان..اره:  زدادیفر.. بهش برخوردبدجور

  ..یی از اون ادمایو تو هم جزو.. و همه کس مشکل دارهزیبا همه چ

 که معذرت گمی می داری دست از سرم برمیاگه با معذرت خواه..ولم کن..باشه-

  ..بذار برم..حاال برو کنار.. خوامیم

  ..زد ی مشی رو اتسمی دستش صورت خیداغ..دی صورتم دست کشبه

 یلیخ.. تویول.. به شدت متنفرمی ساده و منزویمن از ادما:  گفتی جدی ولاروم

 ی مدی تفاوت که اخالق و رفتارت رو ندنیبا ا..زارمیاز تو ب..یزرنگ و گستاخ

  ..رمیگ

 هم یچشمامو محکم رو.. حبس شدنهینفسم تو س..دیه م دست کش برهنی بازوهابه

 ازادانه بازوهامو تو دست نی همیبرا.. تو دستش چاقو نبودگهید..فشار دادم

 دم یدردم اومد ول.. کردشتریو باز هم فشار دستشو ب..شتریب.. فشردیکم..داشت

  ..نزدم

 یبه راحت..ی هستی خوره ولیبهت نم..ی شکننده ایلیخ..ونازک..فیظر..نرم--

  ..اره؟..؟ی خوای منویهم.. مشتم خورد کنمی تونم استخوناتو تویم

  .. سرمو تکون دادم" نه " یه  به نشونتندتند

  

 نمونی اون گرما بی کرد ولی نمیکار.. گردنم حس کردمی نفسش رو به رویگرم

  .. کردمیبود و من حسش م

 دمی کردم و فهمداتی بدون تازه پنوی ایول..برو: دی گوشم با خشم غرریز

ا و  سر و صدی تو کار باشه بهتره بیداریو اگر د..نمتی خوام ببی نمگهید..ییکجا
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تا به .. کنمی عنوان ولت نمچیبه ه..نصورتیرایدر غ.. باشهیبه دور از هر اتفاق

 خوب جمع یلیپس بهتره حواست رو خ.. کنمیالتماس نندازمت رهات نم

  !.. گفتم؟ی که چیدیشن..یکن

  .. کردمدییبا سر حرفشو تا.. کردممکث

 یب.. ترس بود ازی ولختمی ری کاش اشک نمیا.. بودمدهی بغض داشتم و هم ترسهم

  .. ازم ساخته نبودیاصال کار.. کردم؟ی مدیچکار با..دفاع در مقابلش نشسته بودم

 پشتش رو بهم کرد و با قدم ی حرفچیبدون ه.. کردینگام نم.. رو تخت بلند شداز

 و تند چشمامو دمی که لرزدی درو به هم کوبنیهمچ.. رفترونی بلند از اتاق بیها

  .. بدبختانهیظاهرم عحالم دگرگون بود و ..بستم

 مینی ببگروی اگر بناست دوباره همددوارمیام..یپست فطرته عوض.. باز کردمچشمامو

  ..نامرده کثافت..نمی باشه که بال بال زدنت رو به چشم ببیجور

 معلوم ینی نوشی م تا لکه قهی ی رو انداختم جلوریحر.. و وضعمو مرتب کردمسر

  ..بوده از عمد نکارشیمطمئن بودم ا..نباشه

پست ..واقعا که پست بود..منو تا سر حد مرگ بترسونه.. ونجای اامی و کرد تا بنکاریا

  ..و رذل

 ندارم قبول کرد ی حال خوشدیبهمن که د.. شب سر درد و بهانه کردم اون

  .. خسته شده بود و موقع خوردن داروهاش بود یخودش هم حساب..میبرگرد

 گهیخدا کنه د..تو فکر بودم.. دادمهیره تک پنجی شهیسرمو به ش..می بودنی ماشتو

  .. وقتچیه..افتهی نافذ و سردش نی وقت چشمم به چشماچیه
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  "آرشام" 

  

 حرکتم وحشت زده نگاهم نی با ایمنش..دمی کوبزی می پرونده را روتی عصبانبا

 سرخ شده تیصورتم از عصبان.. زدمرونیدستام رو مشت کردم و از اتاق ب..کرد

  ..بود

  .. پست فطرتی کهیمرت.. کنمیگردنش و خُرد م:دمیر لب غریز

با .. زدی بود و با تلفن حرف مزشیپشت م.. اتاقش رو با خشم به شتاب باز کردمدر

نگاهش که به صورت سرخ شده از خشم من افتاد .. بلند شدیعجله از رو صندل

  .. را گذاشتیلرزان گوش

  !.. شده؟یزیچ..قربان..قر..ق--

  .. بزنمادیث شد با خشم برگردم و سرش فر باعی خانم منشیصدا

  .. من کهسی رئیاقا--

  ..زود باااااش..رونیخفه شو و برو ب-

  .. نشستزشیبا ترس عقب گرد کرد و پشت م..دی از رخش پررنگ

  

نگاهش .. هم فشار دادم و در رو محکم پشت سرم بستمی و رودندونام

  .. رنگ و ماتیب.. زدی میدیصورتش به سف..کردم

 یصداش عذابم م..دمیکالفه دور خودم چرخ.. خشم پوزخند زدم سراز

  ..عذاااااب..داد

  ..من که..قربان چرا..ق--
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 که یاز کار..هراس داشت..دی ترسیم.. خواد بگهی می دانست چی هم نمخودش

  ..کرده بود

 بکنم از ترس عقب ی کارنکهیقبل از ا.. و به طرفش رفتمدمی از سر خشم کشی انعره

  ..دی چسبواریه دب.. عقب رفت

به طرف ..محکم..فشار دادم..دستام مشت شده بود.. ش رو تو دستام گرفتمقهی

  .. ساقتش کنمیبشکنم و از هست..دوست داشتم خُردش کنم..گردنش

بگو تا خفه ت ..؟ی گرفتی دستور میاز ک..چرا کثاااااافت؟:  زدمادیفر

 کسِ ایخودت .. بوده؟ی ک بنال و بگو کارهاوردمی دخلتو ننجای تا همبیحب..نکردم

  ..گه؟ید

  ..انگار الل شده بود.. زدی نمی حرفی داد ولی زده لباشو تکان موحشت

بگو چرا بهم ..بگو تا خفه ت نکردم ..؟یچرا خفه خون گرفتــــ:  داد زدمبلندتر

  ..چرااااا؟..؟ی کردانتیخ

ش تو  قهی و دی لرزی مواری دیتنش گوشه .. که سرش زدم به حرف اومدی دادبا

  ..مشتم بود

  ..من..به خدا کار من نبود قربان:  زده لب باز کرد وگفتوحشت

  

 به یمشت محکم.. بلند شدادشیفر..واری به ددمی تکانش دادم و کمرشو کوبمحکم

 دهی که خون تو دهانش جمع شد و با مشت دوم به هوا پاشیانقدر قو..صورتش زدم

  .. شدنی اتاق از خونش رنگدی سفوارید..شد
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 ول ُکنش یول.. افتاد نی زمی رفت و رولی دو تا مشت توان و مقاومتش تحلنی همبا

  !..ه؟ی کرد که اون اشغال کی اعتراف مدیبا..نبودم

به ..دیبلند نال ..دمی کوبزی می زدم و سرشو روادیبا خشم فر.. رو گرفتمگردنش

  ..گردنش فشار اوردم

بگو ..؟یروهه من نفوذ کردچرا تو گ..؟ی گرفتی دستور میاز ک..بگو پست فطرت-

  ..بگوووووو تا خردش نکردم..کثافت

 سال بود 1 کرد و ی من کار می سال برا2.. ساله40 بای مرد تقرکی.. افتادهی گربه

 که ییزهایفقط اون چ.. از کارمی انهی نه در هر زمیول..که بهش اعتماد کرده بودم

 تموم مدت نکهیا.. بود حاال دستش برام رو شدهیول.. تونست بهش مربوط باشهیم

  ..کرد ی مانتی بود و به من خگهی دیکیادمه 

 ی گردنش رو به راحتی مهره ها"کیریت.. کیریت" یصدا.. کردمشتری دستمو بفشار

  ..دمی شنیم

 یم..ه؟ی کنه چی مانتی که به من و افرادم خی کسی سزای دونیم: دمی خشم غربا

  ..؟یدونــــ

  ..دمیم ..حیتوض..براتون:  و گفتدینال..دی اروم به گوشم رسصداش

  

  

 یاالن نم..نترس:  لب گفتمری زیبا خشم ول.. کردمکی به گوشش نزدلبامو

 ی دونم چینم..ی بگی وقتیول..هی اون کی که بهم نگفتینه تا وقت..کشمت
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 یبه درک واصلت م..ایو ..ذارمی زنده ت مای..دو تا احتمال وجود داره..شهیم

  ..د حرف بزن کثافت..ه؟یاون ک..پس بگو..ودت داره به خی بستگزیهمه چ..کنم

 یاز گوشه .. شدیچشماش باز نم..رو به روم نگهش داشتم.. بلند کردمسرشو

  .. بودی خون جارشیشونیپ

 یمنصور..م. .اون..او..گمیم..م..باشه..با: لب و ناتوان همراه با لکنت گفتریز

  ..منه ..سهیرئ..اون..او..ا..ِ

 حرارت و التهاب شعله ور نیوا.. گرفتمشیات..دو برابر شد اسمش خشمم دنی شنبا

 محکم پرتش کردم سمت یلی زدم و خادیفر..شد و کنترلمو از دست دادم

  .. شدنی و نقش زمدینال.. برخورد کردواریکمرش محکم با د..وارید

 ینم.. زدمینفس نفس م..کالفه چشمامو بستم.. از عرق بودسیصورتم خ..برگشتم

 التهاب خالص نی خودمو از اقی خواستم با چند تا نفسِ عمینم..باشمخواستم اروم 

 یبرا.. داشتمازیبهش ن.. موندی می شعله ور باقنطوری همدی اتش ِخشم بانیا..کنم

  .. کردمی مرابر خشمم رو دو بدی بایخالص شدن از شر منصور

 ی  ساله1تالش ..هی من حتمیمرگت به دستا.. کنمینابودت م..ی کشمت منصوریم

 ی کارو نمنیهرگزا.. گذرمی نمی اسوننیازت به هم..ی کشوندیمن رو به تباه

  ..هرگز..کنم

  

به .. جونش رو از تو اتاق بردندمهی گروه امدند و جسمِ نی زدم دو تا از بچه هازنگ

  .. هم سپردم اونجا رو مرتب کنندهیبق
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 ءی شهی.. تو تنم فرو رفتیزی چهی..دمی دراز کشیبه اروم.. تختم نشستمیرو

  ..زی نوک تیکوچک ول

  .. سر بودی رهی گهی.. تعجب برگشتم و نگاهش کردمبا

 دهی تخت من خوابی رویک..مشکوکانه نگاهش کردم.. و تو دستم گرفتمبرداشتم

  .. سری رهی گنیا!..بود؟

دخترِ گستاخ و .. متعلق به اون دختر بودرهی گنیا.. زود به خاطر اوردمی یول

 یول.. زدی هر کس شالق می پرواش به روینگاهه مغرور و ب که با یزبون دراز

  .. و کنترلش کنمرمی مشتم بگی تونستم اونو تویچون م.. دادی من جواب نمیرو

چرا تا سرحد مرگ عذابش ..چرا رهاش کردم؟.. رو تو دستم چرخوندمرهیگ

  ..ندادم؟

و  نگاه وحشت زده یوقت.. حس ارامش بهم دست داددمی کشادی سرش فریوقت

 کرد در من ی خواستم و ارومم می که میزی حس کردم اون چدمی رو دانشیگر

 کی شده ی بازوش حتی دوست داشتم که روتی نهایب..و اون چاقو..ارضا شد

 و از یاگاه ترس کرد من با ی که اون با من از رویکار.. کنمجادی اقیخراش ِعم

  ..عمد بکنم

 ی کردم و افکاردی تردنباری اشهی همبرعکس..ارمی فقط تونستم به دستم فشار بیول

  .. نکردمیکه در ذهن داشتم رو عمل

انگار داشتم گردن اون دختر رو تو دستام .. رو تو دستم مشت کردم و فشردمرهیگ

اگر همون .. و بعد هم رها کردنش با قصد بوددمی اون تردیول.. دادمیفشار م
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 دهیبه نظرم ا..ذره ذره ی شد ولیتمام م.. بود وی دادم لذتش آنیموقع زجرش م

  ..ل داشتمی دلدهی انی ایمخصوصا االن که برا.. بودی عالی

 دای پی خالصی حتای.. تونه از دست من فرار کنهیاون دختر حاال حاالها نم

  ..نه..نه از سر انتقام.. کارها داشتمیلیباهاش خ..کنه

بعد  که من ی کاریول.. تخت ازش گرفتمنی همی انتقامم رو همون شب رومن

  .. حرف ها بودنیفراتر از ا..باهاش داشتم

 که انجامش یو زمان..دهی بهانه انجام نمی و بلی دلی رو بی کارچی هآرشام

  .. کسچیه.. نخواهد داشتیی کس از دستش رهاچیه..داد

  .. زل زدمانی ها رو تو مشتم فشردم و به شاپاکت

  ..ش؟یدید--

  .. تکان دادمسرمو

  .. من مهمترهیاون از همه برا..؟ی رو هم خوندحاتیتوض--

 ی راستا هدف مشترکنی ما در ایهر دو.. چکار کنمدی دونم بایم..جزء به جزء-

  ..میدار

  !.. اومده؟شی پیدیموضوعه جد!..چطور؟--

 عمل ی حرفه ای جورنباریا..ظاهرا هنوز هم دست از تالش برنداشته..یمنصور-

 دستاش با هدف ری از زیکی راحت متوجه نشدم که یلی دو سال خیکرد که من ط

 بردم که تمومه مدت ی پتشونیحاال با برمال شدن قصد و ن..وارد شرکت من شده و

  .. دونهی رو مزای چی هی و مسائل ِ مربوط به من و بقتی پنجم از موقعکی

  .. کردمفی تعرشی را برازی همه چو
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  ..یری مشی صورت تو هم با هدف پنیخب در ا--

  .. کردی می اسمش هم من رو تا سرحد مرگ عصبانیحت.. منقبض شده بودفکم

  .. چکار کنمدی دونم بای منباریا..اره-

 که در فکر ی هستی زخمرِیتو االن مثل ش..یای از پسش بر مشهیمطمئنم مثل هم--

 ی و سستی کرده فرده معمولتی که زخمیفقط مراقب باش و بدون اون کس..انتقامه

 تر از خودت رو نابود ی قوی تا بتونیداشته باش زهی و انگی باشی قودیبا..ستین

  ..یکن

  .. که هر دو رو در خودم دارمستی درش نیو شک.. دونمیم-

  ..؟ی کنی شروع میاز ک.. باور شک ندارمنیاره، به ا--

 لبام نقش ی رویپوزخند ِ خاص..زل زدم تو چشماش.. کردمنگاهش

  .. نشون بدهیحت تونست به رای رو متمی که افکار و ذهنیپوزخند..بست

  ..فردا-

 گرانی دی برایمقابله با منصور.. کردمی خودم رو اماده مدیبا.. تکان دادسر

  .. اومدمیاز پسش بر م.. منیراحت نبود ول

 کهیمرت.. کردم ی می رو ماست مالبی حبی های اتاقم بودم و داشتم خرابکاری تو

  .. اشغال تمومه زحماته من رو به باد ِ هوا دادی

 ی دستام توری از زیکی از حضور ی زدم که منشیبا پرونده ها سر و کله م داشتم

  ..شرکت با خبرم کرد

  .. توادیبگو ب-



 

goldjar/me.Telegram  

 

161

  ..بله قربان--

  

 تند از جام بلند شدم و دنشیبا د.. از چند لحظه وارد اتاق شدبعد

  .. شد؟یچ..بگو:دمیپرس

  .. ترس اب دهانش رو قورت دادی و کمدی تردبا

 می دنبالش گشتنیهر کجا رو که بگ..نی شده رفته تو زمانگار اب..قربان--

  ..ستی ازش نی اثرچیه..یول

 دستم رو مشت کردم و دیچی خبر تو وجودم پنی ِادنی که ناگهان از شنی خشمبا

  .. قدم به عقب رفتکی ی که شماعیبه طور ..دمی کوبزی میمحکم رو

 بود و افکارم واری دیه رو بممی که نگاه ِ مستقی تند تند تکان دادم و در حالسرمو

 که یی همونجاشیاری و کت بسته بی کنداشی هر طور که شده پدیبا: دمیمغشوش غر

  ..گفتم

 و کارکشته از یچندتا حرفه ا..ی کار واردنیتو که تو ا:  کردم و ادامه دادمنگاهش

 نی به بهتردی کنداشی پدیاگر بتون.. کار بذارنی افرادت انتخاب کن و مخصوص انیب

 چی که هارمی از روزگارتون در میدمار..نصورتیرایدر غ..دمیو پاداشتون رو منح

  ..دی فراموش کندیوقت نتون

  .. گفتــــم؟ی چیدیشن:  زدمادی فربلندتر

  .. خوندمیترس رو تو نگاهش م.. بهم انداختی ِ مرددنگاه

 باور..ستی نی هم کم ادمی منصوریول..میما شما رو قبول دار..م.. قربان..ق--

 من چند تا حرفه می و چشم ازش بر ندارمی کنبشی تعقدی که گفته بودی چند باردیکن
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 که اصال یجور.. مارو دور زد ی همه کهی مرتی ولنکاری رو گذاشته بودم واسه ایا

 ی و اون شخص منصورمی چرخی دور خودمون ممی ساعته دار1 میدینفهم

 گمی منی همیبرا.. کرد عوضگهی دیکی جاشو با ی دونم چطوریاصال نم..ستین

  ..هی بره و کار سختی کردنش وقت مدایپ

 هی تکی صندلیدستامو در هم گره زدم و پشتمو به پشت.. نشستمزی مپشت

  .. از داخل شعله وریبه ظاهر خونسرد ول..متفکرانه نگاهش کردم ..دادم

مثال خوبه !..اد؟ی کار بر بهی تونه از پسه ی کدوم از شما مفت خورا نمچی هیعنی -

 ی جرز می دونستم فقط به درد ِ الینم.. رو استخدام کردمیچند تا حرفه ا

  .. و بسنیهم..ی روز مهلت دار10تا .. کنداشیفقط برام پ..دیخور

  ..من..قربان.. یول..و: دی حرفم پرانی مهراسان

 به گفتن ِ ازی و نی دونیوگرنه ش رو خودت م.. روز10تا .. که گفتمنیهم:  زدمداد

  ..ی بری تونیم..تسیمن ن

به ناچار سر ..اوردی حرفم حرف بی رویگری دی شده بود و جرات نداشت کلمه الل

  ..تکان داد و عقب گرد کرد

  .. دادمهی تکی رفت سرم رو به صندلرونی که از اتاق بنیهم

  .. کنمی مداتی پی سنگ هم که باشریز.. پست فطرت؟ی در رفتکجا

 ی کنم دنباله سوراخ موش مداتی خوام پی میدیفهم.. اره؟یدر به در شد..هه

 نطوری اذارمیچون من نم.. بشهدای برات پیزی راه ِ گرنباری فکر نکنم ایول..؟یگرد

  ..ی کنم منصـــــوری ت مچارهیب..بشه

  .. هم فشردمی حرص لبهامو به روبا
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 که وارد شده بود یبا تعجب به فرد.. اجازه در اتاقم باز شد ی فکر بودم که بتو

  ..دایش..ه کردمنگا

 با ترس و وحشت به من یمنش.. به من زل زده بودیبی به ظاهر دل فری لبخندبا

  ..نگاه کرد

  ..ی ولرمی اجازه بگسی اول از رئدیبهشون گفتم بذار..قربان به خدا شرمنده م-

  ..رونیبرو ب.. خباریبس-

  ..اشت توقع ِنرمش از جانبه من رو ندنی چننیا.. رنگ تعجب به خود گرفتنگاهش

 شک باهاش ی اجازه وارد اتاق شده بود بی بنطوری ایگری هر کس ِ ددای شی جااگر

 که اگر شماره یبه طور..درست برعکس.. کردمی خوش رفتار نمیمحترمانه و با رو

 عنوان در زدن قبل از ورود به اتاق من چی کرد به هی شناسنامه ش رو فراموش می

  ..رد کی نم خصوص را فراموشنیو کسب اجازه در ا

  .. من بودنهی از قوانیکی هم نیا

من .. لباشی بود و لبخنده رودای به شممینگاه ِ مستق.. رفترونی از اتاق بیمنش

  .. هم بر لب نداشتمی پوزخندیسکوت کرده بودم و حت

 و فیدست ظر.. شددهی دستش کشینگاهم به رو.. امد و دستش رو دراز کردجلو

  ..نگشتانم فشردم اانی میشکننده ش را به آرام

  ..ن؟یخوب..سالم آرشام جان--

 از ی برخورد کند ولیمی دوست داشت با من صمیلیظاهرا خ.. دل پوزخند زدمدر

 ی متیمی با من احساس صمدی بایول..دی پرسی می هم احوالم رو رسمیطرف
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 یلی امدم و از خی از چند جانب کوتاه مدیپس با.. خواستمی رو منیمن ا..کرد

  .. کردمی میپوش چشم زهایچ

  

 دادنش هم ریی تغی برایراه.. از خصلتم شده بودیجزئ.. جوابش رو دادمسرد

  ..وجود نداشت

  ..ممنونم..سالم-

 مکث کرد و دستش را به ی اون به حالت لمس ِ دستانم کمی رو رها کردم ولدستش

  ..دی کف دستم کشیرو

  ..د حرف ها بویلی خانگرهی نگاهه اون بیول.. نشان ندادمیتوجه

  ..با لبخند و تشکر نشست.. اشاره کردمی صندلبه

  .. صدر چطور هستند؟یاقا-

 از ناز ِ یزی چی ولدی بودم اخماش رو در هم کشدهی حال خودش رو نپرسنکهی ااز

  .. کم نشدشیصدا

  .. دوست داشتم که بگم منم خوبمیول..دیدیالبته نپرس..خوبن ممنون--

  ..هم نبود ش هی شبی حتی اجبار لبخند زدم ولبه

  ..ظاهرا فراموش کردم..بله-

  !..چطور؟--

 رو نیا..دیدوست داشتم قبل از ورود در بزن: در اتاق اشاره کردم و با طعنه گفتمبه

  .. کنندی متی گفتم و همه رعانجای کارکنان ِ ایبه همه 

  .. خودش رو جمع و جور کردی لبخند زد و کمی شرمندگبا
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اخه من تو شرکت پدرم که .. آرشام جاندیخشواقعا من رو بب..یاوه ســــار--

 یدر کل دختر راحت.. شدمی وارد اتاق خودش و کارکنان منطوریبودم هم

  .. بر حسب ِ عادت بودن،ی همیبرا..هستم

  

  .. حرفش اومدمانیم

 اجازه وارد اتاق ِ من ی که بشهی نمنی بر الی عمل شما دلنی باز هم ایول-

 هم من سشی شرکته من و رئنجایا .. نیسیو شما رئاونجا شرکته پدرتون هست ..نیبش

  ..ست؟ی ننطوریا.. دو کامال با هم متفاوتندنیا..هستم

  .. به جانب نگاهم کردحق

  ..؟یپس شرکا چ--

  ..کامال مشهود.. زدمپوزخند

 هستند نه عمدتا کل ِ شرکت و کیاونها تنها در سهامه شرکت شر!..شرکا؟-

  .. از سهامه شرکت به نام ِ من هست ری کثیمیه ن کدیدر ضمن فراموش نکن..کارخونه

  .. دادمهی تکی به صندللکسی و ردمی کشقی عمنفس

 از حد شی که بخوام در موردش بستی نی موضوع مسئله انیدر هر صورت ا-

  ..دی شی مزیکم کم خودتون متوجه همه چ.. بدمحیتوض

 خودم یه رو بی شده ولمانی خود پشی داد که از گفته ی صورتش نشان محالت

 ی داد و ای دختر هم عذابم منی حرف زدن با ایحت..ردی صورت نگی تا بحثاوردمین

 رو که شروع یکار.. رفتمی تا اخرش مدیاما با.. شدمی کار مجبور نمنیکاش به ا

  .. رسانمیکنم حتما به اتمام م
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  .. تونه باشه؟ی می چلشی مالقات دلنیا..؟ی داشتیخب با من کار-

  ..ازهم برگشت به همون حالت ِ قبل زد و بلبخند

 هست که تو ی امروز روز اولیخب به صورت رسم.. که نداشتمی راستش کار--

  .. وشمی شرکت مشغول به کار منیا

  ..ستی ننجای اتاقه شما ایول.. درسته-

  

  ..لبخندش جمع شد.. کالمم بردشی به نیپ

  .. کنمفیون کسب تکل شما و از خودتشی پامی خب گفتم اول بیول.. دونمیبله م--

 یوارهای ازدیمین.. رفتمی اشهی شواری محکم به کنار دییبا قدمها.. جا بلند شدماز

 ی کنارش میوقت.. کار شده بودشهیدرست سمت چپ تماما از جنس ش..یکنار

 تو قرار داره ی پاهارِی از شهرِ تهران به زیمی نی کردی ازهمانجا احساس میستادیا

  .. بودیشب ستودن جلوه و نما در نیو ا

 مشغول دی تونیم.. نبودفی به کسب تکلیازین:  محکم گفتمی تر از معمول ولارام

 اجازه رو به هر نیمن ا..دی نداره که اگر با من راحت باشیدر ضمن اشکال..دیبش

  ..دمی نمیکس

 به کیصداش رو نزد.. رو بفهممنی نخواست من ای شد ولی مملو از شادصداش

  ..کنارمدرست ..دمیخودم شن

 ضد و یی جوراهی..ادی خوشم میلیجدا از رفتارت خ..ازت ممنونم آرشام--

 مثل ی و گاهادی و ازم خوشت نمی کنم باهام سر ِ جنگ داری حس میگاه..ضهینق

  .. و خودهی که نسبت بهت داشتم بی کنم تمومه افکاریاالن حس م
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 تونستم ی و نه م داشتم که بهش بزنمینه حرف.. نگفتمیزیمن هم چ.. ندادادامه

  .. رو براش بازگو کنمیزیچ

 ی منطوریخودم ا.. کامال کنترل شدهی بود ولضی من ضد و نقیرفتارها..درسته

  .. به مقصودمدنی رسیتنها برا..خواستم

  .. از قبلکترینزد.. زمزمه وار شدصداش

 تو هر کس ی من برایعنی نیپس ا..یدی نمی اجازه رو به هر کسنی که ایگفت--

  !..درسته؟..ستمین

 ی که وقتیبه طور.. بودستادهی به من اکیکامال نزد.. برگشتمیبه اروم.. کردممکث

  .. وجب با صورتش فاصله داشتکی دیبرگشتم صورتم شا

  ..و اگر بخوام..یاگر بخوا..دیشا-

من : زمزمه وار گفت..  چشمام دوختینگاه سبزش رو مخمور کرد و تو.. زدلبخند

  !..تو چطور؟.. خوامیم

 ی رو می خاصه خودش من رو مجبور به انجامه کاری وهی لحن و شنی با اداشت

  ..و االن هم تو همون حالت بودم.. خواستمی وقت نمچیکرد که ه

 ی نمزی چچیفعال ه:  در لحن و کاللمم بدم سرد گفتمیریی تغنی کوچکترنکهی ابدون

  ..یکارات برس و به یو االن هم بهتره بر.. خوامی می دونم چی نمیدونم و حت

  .. کرده بودی اگهی دی خودش فکرهاشیحتما پ.. تعجب نگام کردبا

 شد تشنه تر از قبل بشه و خودش در تمومه کارها ثابت ی کار من باعث منی ایول

  .. قدمشی پیو حت..قدم باشه

  .. شدی مکی کامل به من نزدی خودش با اگاهی کردم ولی نمی حرکتچی همن
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 من صادقانه یول.. خباریبس:  گرفته گفتییاد وبا صدا تکان دی رو به ارامسرش

  ..با اجازه..حرفمو زدم

  

 یشهر.. به شهر نگاه کردمی اشهی شواری رفت باز برگشتم و از درونی اتاق که باز

درست برعکسه دله .. بود یآسمان آب.. شددهینگاهم به باال کش..شلوغ و پراز تردد

  ..نا ارومه من اون ارامش داشت

  ..دمی رسی نمنجایبه ا.. کاشیا.. من نبودی راه تو زندگنیا کاش یا

 عادت رو ی بازهم نوعیول.. و جنجالاهوی همه هنیاز ا.. کردم خسته می محس

 رو شی که پی من حکم ِ عادت رو داشت و راهی همه برانهایا.. کردمیدنبال م

ز اول هم تو  ا"دیبا" نیا.. کردمی انتخابش مدیداشتم به انتخابه خودم بود چون با

 اون یو من جلو.. خواست به ثمر برسهی داشت و تا به االن که مشهی من ریزندگ

  .. عنوانچیبه ه..رمی گیرو نم

  .. دادمی قرار مممی تصمانی اون رو هم در جردیبا.. رفتمانی شادنی دبه

  .. مجنون نشسته بوددی درخت بری درست زی صندلی باغ روی تونباریا

 نی که بیگاریس.. به استخر زل زده بودیبا اخم کمرنگ..ستادمی به روش ارو

  ..خشک و پر ابهت.. کردی ملیانگشتاش گرفته بود ژستش رو تکم

 نیا.. کردنی استخر شنا می تووی تا دختر با ما3.. نگاهش رو دنبال کردمریمس

  .. دادی متی اهمزهای چنجوریاون برخالفه من به ا.. بودانی ِ شایشگی همحیتفر

 به یلبخنده خاص..نگاهم رو بهش دوختم.. صدام زددیو که به اون سمت د رنگاهم

  .. کردنش نداشتمی به عملی عالقه ایول..فکرشو خوندم.. لباش بودیرو
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با .. بلند شدی صندلیاز رو.. خاموش کردستالشی کریگاری جا سی رو توگارشیس

 کرد که سر و یبا لبخند به دخترا نگاه م.. شاداب و سرزنده بودیوجود سنش مرد

  .. باغ رو برداشته بودیصداشون همه 

  ..رمی گی می اهی شنوم چه روحی خنده هاشون رو می صدای وقتی دونی نم--

  .. شونه م گذاشت یدستشو رو..متوجه شد.. پوزخند زدمناخداگاه

  ..ی جواب بدستی هم نیازین.. دونمیم..اره.. درسته؟ادیتو خوشت نم..ه؟یچ--

  ..و چند تا ضربه به بازوم زد اورد نیی پادستشو

 ی مفت و بدهی و اندامه ورزکلی هنینذار ا.. کن پســـری ، جوونیتا جوون--

  .. شکل ِ ممکن استفاده کننیازشون به بهتر.. بمونهیاستفاده باق

  ..؟یچه استفاده ا:  گفتمخشک

  .. کردنی دخترا اشاره کردم که حاال تو اب شناور بودن وبه من نگاه مبه

  ..نا؟یبدم دسته ا:  با پوزخند ادامه دادمانی شا بهرو

  

  ..دستاشو برد باال و تکان داد..قهقهه زد وسرش رو باال گرفت.. نگام کردیکم

 ی تو رو خاص منیو ا.. ستهی عکسه بقزتیهمه چ..یتو با همه فرق دار: گفتبلند

  ..کنه

  .. نگام کردمیمستق

 هم یی وقتاهی..ستیکار ن زیهمه چ..خوش بگذرون.. کن آرشامی فقط جوون--

 ی میوگرنه خودت رو به ته ِ نابود..ی باشالی خی گوشه و بهی ی هدفت رو بذاردیبا

  ..شاد باش..ری بگیانرژ..یکشون
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پس همون بهتر که .. نداشتمی قسمت از حرفاش اعتقادنیچون به ا.. نگفتمیچیه

  .. باورهاش خوش باشهنی نگم و بذارم با همیزیچ

 دهی سرپوشی که استخر قرار داشت کمیقسمت..رش رفتمپشت س.. افتادجلو

درست رو به .. قسمت باز بود2 شکل بود فقط از لی که مستطی استخریعنی..بود

 استخر ی توکهی دو تیویدخترا با ما.. نداشتدی بود و ددهیو از پشت سرپوش..الیو

  .. شده بودندرهیخ انی خاص به من و شای کردند و هر کدوم با نگاهیشنا م

 زاری از نگاه هاشون هم بیحت.. که بر لب هاشون بود رو دوست نداشتمیلبخند

به همه .. تظاهر کنمدیبا..ارمی تونستم به روم بی خواستم و نه می نه میول..بودم

 به تظاهر کردنم ادامه دیو بازهم با.. کنمی کار رو منیسال هاست که دارم ا..زیچ

  ..فقط عادت..برام عادت شده بود..بدم

 اون ی استخر درست باالی گوشه رهی کدر و تی ولیکی پالستی اوارهی اتاقک با دهی

  .. لباس بودضیاتاقک نسبتا بزرگ و مخصوص تعو..قرار داشت

  .. به اون سمت رفتانیشا

  .. گذرهیبا وجوده دخترا بد نم.. به اب بزنی تنهی.. بپوشویبرو تو اتاق ما--

  ..ادیخوشم نم نکاری که از ای دونیخوب م:  گفتمیجد

  ..با اخم نگام کرد..ستادیا

  ..؟ی و از وجودشون لذت ببری تا دختر باش3 ِ نی بنکهی اای..ازشنا؟..؟یاز چ--

  .. کنهی نمیبرام فرق: درست مثل خودش جواب دادم.. اخمبا

 دی بانباری پس ا،یدر مورد منصور..باهات کار دارم آرشام.. فرق کنهدی بایول--

  ..یایکوتاه ب
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  .. بهش دوختمزی جمع کردم و نگاهمو تهاموابرو

  .. شده؟یچ-

  .. زد و سرش رو تکان دادلبخند

  ..ی از لذتش بگذری نتونگهی ددمیقول م.. به اب بزنی تنهیفعال ..گمیبهت م--

  

 ادیمنتظر بودم ب..دمیکالفه دور خودم چرخ.. ش رو سر داد و رفت تو اتاقکقهقهه

  .. بگه؟ خوادی می چیدرمورد منصور.. رونیب

 گرویهمد.. بهم دست دادی تاشون حال بد2 دنیبا د.. وبه دخترا نگاه کردمبرگشتم

  ..در اغوش گرفته بودن و

  

 زاری بیطی محنیاز چن.. نفرت رو ازشون گرفتم و به در اتاقک نگاه کردمبا

 نبود لمی که به میگری دی از کارهایلیمثل خ.. دادمی بهش تن مدی بایول..بودم
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 بهتره بگم اهداف دستم ای هدف نیا.. شدی خواستم مربوط میچه که م به اونیول

  ..زهای چیلی خیبه رو..رو بسته بودند
  

از .. بودی ورزشلی از اتاق ها مختص به وسایکی خودم ی خونه یتو..دمی پوشویما

 تنها شهیهم.. امدی خوشم نمچی خارج از خونه ورزش کنم و اندامم رو بسازم هنکهیا

 شتری تونستم بهتر و بیچون درش ارامش داشتم و م.. کردم یاب مبودن رو انتخ

چه .. شدی که بهم محول میی هاتیمور مایحت..ی هر کاریبرا..ذهنم رو اماده کنم

  .. خودمی و چه به خواسته انیاز جانبه شا

 وهی از دخترا با شراب و میکی افتاد که انی امدم چشمم به شارونی از اتاقک بیوقت

 ی کام مشونیکیاز .. هم تو اغوشش بودند گهی دیدو تا.. کردی مییرایازش پذ

  .. هم تو فضا پخش بودتی ِ الکیموز.. کردی نوازشش میگریگرفت و د

 کیبا .. به اونها نداشتمیتوجه.. من لبخند زد و به داخل استخر اشاره کرددنی دبا

 یرفتم انتها.. شناور بودمریهمان ز.. تو ابدمی پریجهش و به صورت کامال حرفه ا

  ..استخر

حس ..رهی تنم رو در بر بگی شد رخوتیمتعادل و باعث م.. نه سرد بود و نه گرماب

 و انیبه دور از شا.. کردمی حس رو بهتر درک منی اگر تنها بودم ایول.. بودیخوب

 نگاه قهی که الیی کسانیمخصوصا چن.. بودمزاریاز همه شون ب..ی لعنتیاون دخترا

  ..کردن هم نبودن
  

 ی موهام به رویقطرات اب از رو..دمی کشقی اوردم ونفس عمرونی رو از اب بسرم

  .. عضله ها کرده بودمنی خرج ایادیپوله ز..دی چکی م منهی سیشانه و قفسه 
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 دادم و چشمامو هیسرمو به عقب تک.. استخر گذاشتمی از هم باز کردم و لبه دستامو

 یسرد..چشم باز کردم.. کنارم ِیکیچند لحظه گذشته بود که حس کردم ..بستم

جام شراب رو خم کرده بود و .. م باعث شد نگاهش کنمنهی سی قفسه یشراب به رو

  .. کردی از شرابه سرخ مسیبدنم رو خ

 یچشما.. بلوندیموها.. کردی مییرای پذانی بود که داشت از شای دخترهمون

  .. هوس الود ی سرخ و لبخندیلب ها..دی و پوست سفیمشک

با همون لبخند کج شد و .. بودی چون حضورش برام ناگهاندیشا..شده بودم مسخش

داشت شراب رو با لب .. م حس کردمنهی سی رو به روسشیمن تماس زبون گرم و خ

کارش حالمو بد .. کردی گرفت و مزه مزه می م منهی پوست سیها و زبونش از رو

 وچون رمشیش بگ اغور بود که دنی اشی اون لحظه حالته عادی تودیشا..کرد

  .. نبودمهی من مثل بقیول..رمی ازش کام بگانیشا

  

  ..لبخندش پررنگ تر شد..چشماش خمار شده بود.. ش رو تو دستام گرفتمشونه

 یظیبا اخم غل..دمی افکارش خط باطل کشی شدت به عقب هولش دادم و به روبه

 شنا  با ترس عقب عقبدی کشی که از چشمام شعله می دادم و خشملشیکه تحو

رفتم .. شددهی اب زدم که به هوا پاشیدستم رو مشت کردم و شالق مانند به رو..کرد

 توجه نی بدون کوچک تریحت توجه و یب.. تنم پاک کردمیشراب رو از رو.. ابریز

  .. امدمرونی از اب بانیبه شا

خدمتکار حوله به دست ..موهام نمناک بود..الیرفتم داخل و..دمی رو پوشلباسم

 سالن یتو.. موهام گذاشتمی و به رودمیحوله رو از دستش کش..ستادیکنارم ا
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 چی مواقع هنجوری هستم و ای عصبانی کافی بود به اندازه دهیفهم..منتظرش نشستم

 ندی عنوان عواقبش خوشاچیچون به ه..انی شایحت.. من رو منتظر بذارهدیکس نبا

  .. باشهی کرد که اون شخص چه کسی هم نمیو برام فرق..نبود

  

با .. افتادواری دی ِگوشه زی می روی شهیچشمم به ش.. بودمتی هم تو اوج عصباناالن

  ..حرکاتم تند بود..اخم به طرفش رفتم

  ..؟ی از کی حتای..؟یاز چ.. بودمیعصبان

  ..از گذشته.. همدیشا.. از افکارمدیشا

  .. رو پرکردموانمیل

  .. داشتیدست از سرم برنم..ی لعنتی گذشته

  ..دمیکش ضرب سر کی

  .. چون کابوسیلحظات.. ازار دهندهخاطراته

  .. بستم چشمامو

 کرده قی که روزگار به وجودم تزری نه مثل زهریول..چون زهر.. ش تلخ بودمزه

  ..بود

  .. مانده بودی که از گذشته رو تنم باقیشی نه همچون نیول.. زدی مشی گلوم نبه

  ..باهات حرف دارم.. نکنی روادهی ز--

 هی تکزی میسرم رو خم کردم ودستامو به لبه ..دمی کوبزی میو رو روانیل

  ..دمی کشقیچشمامو بستم و نفس عم..دادم

  .. موندهی کارا دارم که ناتموم باقیلیهنوز خ.. اروم باشمدیبا
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  .. مبل نشسته بودیحوله ش رو به تن داشت و رو.. و نگاهش کردمبرگشتم

 پا یپا رو..رو به روش نشستم..داختم  مبل انی گردنم برداشتم وروی رو از روحوله

  ..انداختم
  

 دیبا.. داشتمازیبهش ن.. حرف ازش گرفتمیب..به طرفم گرفت.. روشن کردیگاریس

  .. شدمیاروم م

 یهنوز هم کم.. دادمرونی دودش رو بیبا ژست ِ خاص.. بهش زدمی محکمپک

  .. شدمی رفته رفته اروم میول.. بودمیعصب

  

  ..اهش کردم نگگارمی پشت دود ِ ساز
  

 رد و بدل شده نمونی که بیی همه ش به حرف هارونی که زدم بانی شای از خونه 

 ی ِمن با نظر و حرف هامی تصمیی جوراهی.. جالب بودیلیخ.. کردمیبود فکر م

 به دام یبرا.. بهترهینطوریبه نظرم ا.. مشابهه هم از اب در امده بودانیشا

  ..رفتی پذدی رو بایسکی هر ریانداختن منصور

  

  " دالرام " 

  

 وسط نی که طبق معمول رفته بود مسافرت و اسممیرئ.. حوصله م سر رفته بودبیعج

 ی وماهواری بمونم تو خونه از در و ددیالبد با!..مونده بودم که چرا منو نگه داشته؟

  ..واال.. کنمی و اون افتاب پرسته بدقواره ش پرستارومی اکواری تویها
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 گرم که بهم زنگ یباز دم ِ پر.. نبود که دلم بهش خوش باشه همی اگهی ِ دزی چخب

  .. با فرهاد حرف زده بودمی چند بار تلفنیاز طرف.. زدیم

 ی دلی کنیچرا انقدرلج م«  گفت ی می گفتم تو خونه تنهام با نگرانی بار که مهر

نگرانه .. باهات ندارم یباور کن کار..ستمی بمون من که لولوخورخوره ننجای اایب

  »!..؟ی هستیچ
  

 نجوری مونه ای که ادم میا..دمی ترسی از حرف مردم میول.. قبول داشتماونو

 ننی بی رو می مردم که هر چنی و زمان و انی به زمایمواقع به خودش فحش بده 

 تا سوال و پرسش کنن 2 دنی به خودشون زحمت نمیحت..ارنیواسه ش حرف در م

 چرخونن راسته با یپرونن و دهن به دهن م ی که از دهانه مبارک مینی اننیکه بب

  ..دروغ

 نبود که وضعه من نطوریاگه ا.. رو قبول دارنننی که ببی کل راحت طلبن و هموندر

  ..آه.. نبودنیاالن ا

  ..ادی از دستت بر نمی اگهیبکش که کاره د.. خانمیبکش دل» آه  « اره

  ..موتیه ر دستم بهی چونه م بود ری دستم زهی..ونیزی تلوی جلونشستم

 چندبار ی هست که روزایمگه چقدر خبر تو دن..طبق معمول اخبار..1 ی شبکه زدم

 شیچی بازم هی و تهش رو نگهداریمثال اخباره وگرنه سرشو بزن.. کنن؟یتکرارش م

  ..ستی نهی شبی خبره درست و حسابهیبه 

ه که  دادسیرنویز..ی درمورده فالن و فالن و فالنیبحث و گفتگ..پوووووف..2زدم

 بودم که از اول تا دهی قسمتش رو دهی..شهی پخش میچه ساعت(......)  ِ الیسر

  .. افتادممی ودر به دری پولی ها و بیچارگی بدبخت بادهیاخرش 
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  .. پشت سر هم ونی و فنی فی وره دلم بود و هی دستمال کاغذی جعبه

 ی نهیست س راهیوسطش رفت تو کما تهش ..مارستانی رو بردن باروی اولش خالصه

  .. کنهری بود خدا اخرش رو بخنیاولش که ا..الی شد قسمت اول سرنیا..قبرستون
  

 و مثال برنامه کودک نجای بار نشد من بزنم اهی..دهیداره فوتبال م..یاَکه ه..3زدم

اخرش خبر از فوتبال و اخر ..اولش فوتبال.. ادم حرف بزنهنهی عیکیاونم نه ..بده

 شد درحده ی می دونم چی هم نمیی وقتاهی..ااااال فوتبایشب هم نقد و بررس

 از شانسه من االن داشت فوتبال یول.. دادی راز بقا مهوی افتاد که یمعجزه اتفاق م

 کاش تو یا.. داد رو خدا داند و مسئوله شبکه شی راز بقا می کرد و کیپخش م

  .. گفتای م1 یاخبار شبکه 

 3 به ی چه ربط1..ی کردیاط قگهی تو سرت که شبکه ها رو هم با همدخاک

  .. دارمایریمنم خود درگ!..داره؟
  

 رفتمی کردم می شبکه رو نگاه منیهر وقت ا.. شدم که کال ول معطل بود4 الهی خیب

  ..تو چرت

  

نه بابا روبان ..دهی اموزش می دوزمیداره لح.. بهترهنیباز ا.. اهللاکیبار..5 زدم

نه خوشم ..گهی دهی که هست اموزشیفت هر کوالی خیب..اَه .. دینه خب شا..هیدوز

 زنه که ی کرده بودم و بدجور رفته بودم تو نخه دستازیچشمامو ر.. خوبهنیاومد ا

  .. داد کهیتند تند کارشو انجام م
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ِِِِحرصم گرفت .. تو رو خداگایشانس و ن.. بابااااااایا!!.. پس چرا تموم شد؟؟ا

  ..واال..همون بهتر که آف باشه..خاموشش کردم

 نهی به سرش بزنه بشی خوابیادم ب.. کنهی ادم رو جذب نمشیکی تا کانال 5 نی ااز

 ساله 6 بره که انگار ی خوابش منی و برنامه هاش ، سه سوت همچونیزی تلویپا

  .. خواب دارهیکسر
  

 همه نی فرستاده بودن که از اتیاز بس روش پاراز.. هم که قربونه نبودنشماهواره

  .. دادی رو نشون نمشیساب تا درست و ح2کانال 

  

 زدم و همونطور که لبامو ی مبل ضربه میبا انگشتم به لبه ..حاال چکار کنم؟..یه

 زنگ ی زدم صدای مدی بار دنی هزارمیکج کرده بودم دور تا دروه خونه رو واسه 

  .. بلند شدمی گوشامکیپ

  ..د بوداز طرف فرها.. رو باز کردمامکی زدم روش و پرجهی شدای بددی ندنهویع

  ).. زنم جواب بده نگرانتمی زنگ میوقت..ی خانمیسالم دل( 

 و رد تماس دمی خندطنتیبا ش.. جواب رو براش بفرستم که زنگ زدخواستم

  ..براش نوشتم..زدم

  

  .."حال ندارم حرف بزنم.. اس بده"

  ..جوابش رو فرستاد.. کردمی مپی با خنده براش تاداشتم

  .. عود کرده؟تی باز تَمبل--

  ..؟یچکارم داشت.. دکتریاره اقا-
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 می بزنی اهی خودتم پانهی خواستم بهت بگم اگه حوصله ت سر رفته منم عی م--

  ..رون؟یب

 ی چشنهادهی خره عنده پ"به خودم تشر زدم .. نبودی بدشنهادهیپ.. کم فکرکردمهی

  .." بهتر؟نیاز ا

  .. و کجا؟یک..ستی نیباشه حرف-

  ..یکه تو بگهر کجا ..افتمیاالن راه م--

  ..فعال ..گمی کنم بهت می تا اون موقع منم فکرامو مای پس بیاوک-

  ..پس فعال..باشه--

  

 خانم یپاشو دل..نی از انمیا.. خواستمی از خدا مگهی دزی چهیکاش ..ــــشیاخ

 ی نمه حال کن که وقتهی هاف هافو بزن به دشت و دمن رهیکه در نبوده اون پ

 کم شیی خداتای موقعنیاز ا..نقشه کوزت و بشور و بساب تو ی بردیبرگرده بازم با

  ..ادی مریگ

 خوش ی که بشه حسابمی موقع روز کجا برنیا.. صبح بود11.. ساعتم نگاه کردمبه

 " ای باغ رو" کجا مثله چیه..نهی همولیا..مییییی زد به سرم که برعیسر..گذروند؟

  .. کنهیمطمئنم فرهاد هم قبول م.. گذرهیبهمون خوش نم

 ی که سال هاست می کسهی..دوست.. برادرهیمثل .. کل باهاش راحت بودمدر

  ..شناسمش قبولش داشتم و همه جوره بهش اعتماد داشتم

و .. برام بودبانی پشتنیفرهاد بهتر.. بود که از اقوامم برام مونده بودی فردتنها

  .. تونم روش حساب کنمیخوشحال بودم که الاقل االن اون رو دارم و م
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 یبهم همه چ«  گفت ی و مدی خندیو اون در جوابم م..  گفتمی بهش منوی اشهیهم

 ی خانمی دلمیکتیبابااااا انقدرمنو بزرگ نکن کوچ.. باشمی کسی حامنکهی اال اادیم

«..  

 یا.. کردی وجه خسته نمچیدر کنارش بودن ادم رو به ه.. بودی شاد و مهربونپسر

 ای..ادی فرهاد خوشش ندی خب شایول..دای هم بگم باهامون بی شد به پریکاش م

  .. راحت نباشهیپر

  

 که دی سفی مانتوهی..دمی کردم لباسام رو هم پوشی فکر مزای چنی که به اهمونطور

 که دمیشال سف.. براق ی و کمی مشکی شلوار پارچه اهی.. از زانوم باالتر بودیکم

ام فوق  چشمی داشت که به رنگ خاکستری و طوسی کج و معوج مشکیخط ها

  .. بودی جالببیترک..ی طوسو دی بود و کفشام سفی هم مشکفمیک.. اومدیالعاده م

  

 دونم چرا بر خالفه هم سن و ساالم ینم.. بذارمرونی نداشتم موهامو از شال بعادت

  .. اومدی خوشم نمنکاریاز ا

 ی از موهایکم.. نبودمینطورینه اصال ا.. بکشم ومیشونی پی شال رو تا رونکهی انه

 ی مرونی نه اونطور که همه تا وسط سرشون رو بی زد ولی مرونیجلوم از شال ب

  .. وختنیر

نه باز و .. نه جذب و بدن نما ..دمی پوشی بد فرم لباس نمی ساده بودم ولشهیهم

  ..در حد تعادل که افراط هم نکرده باشم..لکسیر

  

ش جلومو  از نره غوالیکی رونی که اومدم بالیاز در و.. خونه زده شدزنگ

  .. که از خونه محافظت کنندستادنی ایمثال اونجا م..گرفت
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  ..خانم کجا؟:  نکره ش رو به من گفتی صدابا

 دادم و حق به لشی اخم پررنگ تر ازماله خودش تحوهیمنم .. کردی اخم نگام مبا

  ..جانب نگاش کردم

  .. به تو هم جواب پس بدم؟دیبا..هر کجا-

  .. دستور دادنی که اقا چدی دونیخودتون م--

  ..قبال ازش اجازه گرفتم.. از زبونه تو هم بشنومستی دونم الزم نیاره م-

  .. نگفتیزی به من چی کسیول--

  

 نمی بادی نگفته بکش کنار باد بای گفته " فحشش کنم و بگم ری که سکمشی تو شرفتم

  به منسیرئ.. شو الشی خیب:  خودش اومد جلو وگفتی از هم ُقماش هایکیکه .."

  ..بذار بره..گفته

  ..؟یمطمئن:  کرد نگاش

  ..اون موقع پست ِ تو نبود..اره--
  

 نگاهه چپ بهش انداختم و هی.. کناردی قناسش رو کشکلهیبعد هم ه.. کم نگام کردهی

  ..رد شدم

 با یواشکی منم ی فرستاد مرخصی دستاش رو مری که خونه نبود و زی مواقعدر

 سال 3 نی ای خب توی جرات ها نداشتم ولنیا از لیاوا..رونی زدم بی منشیماش

  ..تونستم اعتمادشو جلب کنم
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 به مهمان ها یدگی همون رسشیکی.. ذاشتی ها هم قانون می ازادنی ای واسه البته

  ..اون هم بدون چون و چرا.. گوش دادن به تمامه اوامرش بودیگریود

مفت مفت هم که ..گهی کردم دی ازش سواستفاده مدی داد منم بای که بهم نمیپول

  .. شدینم

 بار هی سال 100وگرنه که ..منظورم کارمزد بود.. بهم ندهی پولچی هنکهی نه االبته

 هی ی خوایم(  گفت ی کرد می قهر می دادی جلوم که به گدا منداختیچندرغاز م

   )..؟ی نشنی تر از اچارهی هم من بهت بدم بیزیچ
  

 داد خودش ی می بهم ازادییوقتا هیهمون که جا داشتم و .. هم نداشتمیتوقع

  .. شدمی ابرو نمی الاقل بی کردم ولی کارا میلیبه درک که براش خ.. بودیلیخ

 که رونی برم بذاشتیم.. کردمی داد خب به جاش براش کار می و جا بهم منون

 از یکی ذاشت با یم.. ودی واسه خررونی خواستم برم بی که میگاه..خب حقم بود

 کرد که ی که برام مشخص میمی اونم با تارونی بزنم بناشیماش نی ترنییمدل پا

  ..گهی و کلفت و هزار تا کوفت و زهرمار دی شدم ساقیخب در مقابلش م

 هم مگه گهیکار د.. کردمی می طیالی خی بدی بای اورد ولی هم به روم میگاه

  .. شد کرد؟یم
  

 نشیماش.. ترمزکردالی وی که جلودمی فرهاد رو دنی ماشرونی که از در رفتم بنیهم

 از تو ی به چشماش بود وبا لبخنده جذابشی افتابنکیع.. بودی نقره ایای پرشهی

  .. کردی نگام منیماش
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 تنش بود که دی کوتاهه مردونه به رنگ سفنی بلوزه استهی ی که معلوم نبود ولپاهاش

  سمت چپ از بلوزش نوشتهی شعر از حافظ گوشه تی بهی دمی شدم دکشی نزدیوقت

  ..شده 

  ..گهیپزشک مملکته د.. و جذاب بودپی خوش تشهی هممثل

  ..جوابم رو داد..با لبخند سالم کردم.. کنارشنشستم

  ..؟یخوب.. سالم خانم پرستار--

  ..می کن برشیات..ی عــال-

  ..دی نگام کرد و خندنکی کم از پشت عهی

  ..م؟ی کنم بعدش کجا برشی اتینگفت.. به چشمیا--

  ..ردم لبخند نگاش کبا

  ..؟ی اگه گفت-

  

 شد تو رهی کم خهی ..دمی و خوشحالش رو دی مشکیچشما.. برداشتنکشویع

سر تکون داد و ..لبخندش رفته رفته پررنگ تر شد..طونمی خندون و شیچشما

  : کرد گفتیهمونطور که داشت حرکت م.. به چشم زدنکشویع

  !..ا؟ی باغ رو--

  

 یابوی نیبتازون ا.. تو خالی جون زدی دکولیا:  تو هوا تکون دادم و گفتمدستمو

  ..خوشگلت رو که بد جور حوصله م گرفته

  ..ابو؟ی ی نگنی به ماشی نگرفتادیتو هنوز -

  .. وسط حرفشدمیپر
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  .. که با کالس ترهابوی.. ااااا چرا خب؟-

  ..دی غش خندغش

  ..یگیاره خب البد چون تو م--

  .. شک نکن-

  ..؟ی داریتو پخش چ:  نگاه کردم و گفتمنشی ضبط ماشبه

  .. که اولش هست خوبهی اهنگنی کن همیپِل:  بردم سمت دکمه ش که گفتانگشتمو

  .. تکون دادم و دکمه ش رو زدمسرمو

  .. و نگاه کردمرونی پنجره بی شهیاز ش..  دادم هی تکی به صندلسرمو

  ..حرف نداشت.. توپ بودآهنگش

  

  دانلود آهنگ

   )گانهیاز محسن » باورم کن«آهنگ ( 

   خودش موند نه خاطره هاشنه

  شهی خالی که مونده جایزی چتنها

   دنباله دار رفتنش هنوز شبای قصه

  شهی ستاره از ذهنم رد مهی مثل

   پاش گذاشت و گذشتری هامو زی خوشدل

  زهی انگینه ب فقط منم،محاال

   روزهی من بوده یای که دنیکس
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  زهیری بهم ماموی داره دننبودنش

   نکنم قلبمو جا گذاشت و رفتای کنم باور

   دله سادمو تو غم تنها گذاشت و رفتیطفلک

**  

   خودش موند نه خاطره هاشنه

   پاش گذاشت و گذشتری هامو زیدلخوش

   شدی هاج و واجم که چجورهنوز

   نرهشمی پ کردم که ازی کارهر

   فاصله هانی که از ادونستمینم

  برهی داره لذت میی جدانی ااز

   مثله منه از جنس منهگفتی که ماون

   از سنگهنقدری دلش ادونستمینم

  گفتمی می به خودم دروغچقدر

   من دلتنگهی هر جا باشه واسه االن

   نکنم قلبمو جا گذاشت و رفتای کنم باور

  شت و رفت دله سادمو تو غم تنها گذایطفلک

  دانلود آهنگ

  
  ..دمی خندطنتی کردم بهش و با شرو



 

goldjar/me.Telegram  

 

186

  ..م؟یخبری وسط ما بنی و اینکنه عاشق شد..یدی گوش مییچه اهنگا..به به-

  .. بهم انداخت و لبخند زدی کوتاهنگاهه

  ..اد؟ینمبهم ..هیچ--

  .. اهنگا؟نیگوش دادن به ا..؟یچ-

  ..گمی رو میعاشق.. خانمه خوش حواسری نخ--

  ..اهاااان-

  

  .. فکر کردن جمع کردمی کم جا به جا شدم و لبامو به نشونه هی

  .. داره ی بستگیول..ادیبهت که م.. دونمینم:  دادمادامه

  

  ..نداخت رو داشبورت چشماش برداشت و ای و از رونکشیع.. و انداخت باالابروش

  .. داره؟ی که بستگی چیعنی:  گفتی بهم انداخت و جدی نگاهمین

من که تا ..ای پرسی مییعجب سواال.. دونمیچه م: کالفه گفتم.. و نگاه کردمرونیب

  ..یگی میحاال عاشق نشدم بفهمم چ

  

  .. سرشو تکون دادی کرد و با لبخنده کجینُچ.. کردمنگاش

  ..باز به صورتش نگاه کردم..فرمون و محکم نگه داشته بود دستاش نگاه کردم که به

  .. عاشق روهیدرده ..آره:  و گفترونی محکم داد بنفسشو

  .. فهمهی عاشقه که مهی:  کرد و ادامه دادنگام

  .. تونم بفهمم؟ی من نمیگی تو میعنی:  گرفتمگارد



 

goldjar/me.Telegram  

 

187

  ..»نه « یعنی انداخت باال که ابروشو

  ..یپس عااااشق:  زدمپوزخند

  

  .. شدادهیپ.. دیشا:  نگه داشت و همزمان با گفتنهابونیکنار خ.. تکون دادسرشو

درارو قفل ..نیی پادمیمن هم تند پر..می بوددهیرس.. به اطرافم انداختمینگاه

  ..شونه به شونه ش حرکت کردم..کرد

 ذهنمو به خودش مشغول کرده یی جوراهیحرفاش ..می زدی کدوم حرف نمچیه

  !..ه؟یعاشقه ک فرهاد یعنی..بود

  

 رو خودم و فرهاد »ایباغ ِ رو«.. و فراموش کردمزی باغ به کل همه چدنهی با دیول

  .. نشناسهی هم نبود که کسییالبته جا..میکشف کرده بود

 همه یمنظوم از همه چ.. شدی مدای توش پی که همه چی باغه خصوصهی

  .. بوداــــــــــزیچ

 از ی کوچولو موچولو بود ولیلی که خی شهر باز- ی سنتیسفره خونه  « مثله

 ی که قسمتی رستوران سنت- بود و با صفا کی پارک که اونم کوچ- بهتر بود یچیه

  »ازهمون سفره خونه رو به خودش اختصاص داده بود

 ی میول.. شدی مادی بود خرجش هم زیچون شخص.. بودی معرکه ایجا

 ی محسوب میر و خفن بکی جانکهی بود و هم ایچون هم غذاهاش عال..دیارز

  ..من که عاشقش بودم..شد
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 رشی دلمو دادم بهش و پاگی افتاد و منم زودنجای گذرمون به ای روز اتفاقهی

  ..ی باحالنیجا به ا.. خاطرخواش نشه؟نجای ادنهی بود که با دیک..شدم

  

  ..؟ی کنیکدومو انتخاب م..م؟ی خب حاال چکار کن--

 رستوران میای شد مکیعد هم که کم کم هوا تار بمی کم بگردهی..ی شهربازمیاول بر-

  ..می خوریشام م

  ..می بریاوک..حیپس اول گردش و تفر: دیخند

  

 چرخ و فلکه نسبتا هی که شامل ِ ی سمته شهربازمیراه افتاد.. لبخند سر تکون دادمبا

 قی هم حالته استخر بود که توش قای از شهربازیقسمت .. ی قصر ِ بادهیبزرگ و 

  ..اشته بودن گذیپدال

  .. بگذرمقاشی قارهی امکان نداشت که از خنجای اومدم ای وقت مهر

  ..امی منم االن منی کدومش بشهیتو برو تو :  فرهاد گفتمیدی تا رسنی همواسه

  

 که کدومو انتخاب قی تا قا5 اون نهی هم رفت سمته بوفه و منم مونده بودم ببعد

  ..کنم؟

 راست رفتم سمته اون هیپس ..نگه سرخم من عاشقه ریول.. و وارنگ بودنرنگ

  .. بود واسه خودش المصب یگری که جهیشیقرمز ات

  .. جلوم پارک شدهی فرارهی کنم که انگار ی مفی ازش تعرنی همچحاال

  .. انقدر فک نزنگهی سوار شو دبرو
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  ..شهی زنم که همه ش تو افکارم خالصه می نمفک

  .. بجنب دختری هرچحاال

  .. کردشهی چه مگهیاشتم د دیری کل خود درگدر

  

پس مثل بچه .. پرت شم تو آبرهی موج بگدمی ترسی ضرب بپرم توش ولهی خواستم

خداروشکر به سالمت ..نیی راستمو بردم پایپا.. خوب نشستم لبه استخریها

  .. خوردیرو اب تکون م..دیرس

 دهیچسب استخر رو محکم یدستم لبه ..قی که اونم بذارم تو قانیی چپمو اوردم پایپا

 ری که به رنگ بنفشه سی ِ کَرکننده اغیج.. از پشت اروم هولم دادیکی هویبود که 

 پرت شدن تو ابه استخر ی زدم و اماده رجهیش..قی و پرت شدم تو قادمیبود کش

 که رونی قورباغه زده بود بی چشمایبودم و درهمون حال چشمام درست اندازه 

  ..ته خودش سمدی از پشت مانتوم رو گرفت و کشیکی

  

 ی دارم از حلقم می تنفسستمهی سی زدم که گفتم االن هر چی نفس نفس منیهمچ

  .. خدا یوا..بدجور وحشت کرده بودم..رونیزنه ب

  

  .. با خشم برگشتم و نگاش کردمدمی قهقهه ش رو که شنیصدا

 ی بود و مسادهی تو دستش بود باال سرم واپسی پاکت ِ بزرگه چهی که ی در حالفرهاد

  .. کردمی و نگاش مقی ِقای ماسته اب رفته ولو شده بودم رو صندلنهیمنم ع..دیدخن
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  ..چارهی سرش داد زدم که خفه خون گرفت بنی همچدمی رستی به اوجه عصبانیوقت

 لحظه مردم و زنده هی..وونه؟ی دی دارسمیمگه ساد.. مــــررررررررررض--

  ..؟یاگه سکته کرده بودم چ..شدم

  

 یپاکته باز شده .. نگام کردطنتی کنارم و با شینشست رو صندل با لبخند لکسیر

 بوده که بادمجونه بم نیتا بوده ا:  گفتی و گرفت جلوم و با لحنه بامزه اپسیچ

  ..ی بزن روشن شپسویضده آفته پس غمت نباشه چ

  

 شده ی لحنش هم خنده م گرفته بود و هم تا سر حده انفجاااااااار از دستش حرصاز

  ..بودم

 ی دلم می االن چی دونیم:  رو پس زدم طرفش و با حرص گفتمپسی چکتهپا

  ..خواد؟

  !..؟یچ..نه:  تعجب گفتبا

 خوام خفه ش یانگار که م.. صورتش گرفتمی قاتال اوردم باال و جلونهی عدستامو

  ..کنم

  .. تونم بجومی تو دستام و خرخره ت رو تا مرمی گردنتو بگنکهیا-

  .. بودطونی نگاش شیول..داد دهنش رو با ترس قورت آب

  

 و اخرش رونی اگر نشد انقدر فشارش بدم تا چشمات از کاسه بزنه بای:  دادمادامه

  ..یخفه ش.. ویهم کبود بش



 

goldjar/me.Telegram  

 

191

 ونافذش ی مشکیچشما.. عقبدی کم بردم جلو که با ترس سرشو کشهی دستمو

  .. شده بودشهی تر از همطونیش

  

اصن من .. انگاری کنی مگای نادیرا رو ز ادمخولمهیدختر تو ف.. ددمای:  گفتلرزون

  ..جونم واجب تره.. بخوره تو سرم ی سوارقیقا..منصرف شدم

  

 سمته دمی گرفت لبه استخر و خواست از جاش بلند شه که بلوزشو گرفتم و کشدستشو

  ..با ترس نگام کرد ..باز نشست..خودم

 بچه ها نهیزد و ع یچشمکه با مزه ا .. دیاروم خند..دی لبخند رو رو لبام دیوقت

  ..؟ی آب بازمیبر:گفت

 استخر مشتشو پر ی وسطامی رفتی می وقتشهیهم.. بودمدهیمنظورشو فهم..دمیخند

 دله هی دلش دمی دیمنم که م.. به سر و صورت و لباسامدی پاشی کرد و میاز اب م

  .. کردمی مسشی و خوب خذاشتمی خواد براش کم نمی می اب تنریس

  

 سرما بخورم دی ترسم مثله اون دفعه شدیم..می بشسی که خی نه تا حدی ولیاوک-

  ..امینتونم از پسه کارام بر ب

  ..هواتو دارم.. باشه خانم پرستار--

  

  .. خوردنپسی هم چنشی به پدال زدن و بمی کردشروع
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 به می خوردی محکم مهوی کرد که ی رو عوض مقی کرد و جهته قای متمی اذیگاه

دل و .. گشتم عقبی شدم جلو و باز بر مینصفه پرت م استخر و منم تا ی وارهید

  .. و تکرار کردنکاری بود به هم بس که ادهیچیروده م پ

  

  .. نکن فرهاد-

  .. لبخندش محو شددیحال و روزم و که د.. لبخند نگام کردبا

  ..؟ی شد دلیچ--

  .. زدم به بازوشمحکم

  .. چه وضعشه اخه؟نیا.. شدهی مرض و چ-

  ..شهی مینجوری دونستم ایمن..یشرمنده خانم--

  

انگار بدجور زده بودم تو ..یاوخ..دی خندی نمگهید.. کردتی و به عقب هداقیقا

  ..ذوقش

 تو دمی هوا پاشی مشت اب برداشتم وبهی تو خودشه دمید.. خوب شده بودحالم

 حد نی باشه چشماش تا اخردهیچون تو باغ نبود انگار که ازخواب پر..صورتش

  .. نگام کردگشاد شد و هراسون

  .. پسر؟ییکجا:درهمون حال نگاش کردم و گفتم.. خندهری غش زدم زغش

  

 ینجوریچرا ا.. و نافذش کم و کمتر شدمیخنده م با نگاهه مستق.. گفتی نمیچیه

  !.. کنه؟ینگام م
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 هوا داره گهید..میبهتره برگرد:  شد تو چشمام سرشو چرخوند و گفترهی کم که خهی

  ..شهی مکیتار

  

  .. کرد؟ی مینجوریچرا ا.. چشهدمی فهمینم

  .. تو حالت خوبه؟-

  .. نگفتمیچیمنم ه.. سرشو تکون دادفقط

  ..»م؟یحاال کجا بر «دی ازم نپرسشهیمثل هم..رونی بمی اومدقی دو از قاهر

 شونه به شونه ش حرکت ی حرفچیمنم بدونه ه.. راه افتاد سمته رستورانخودش

  ..کردم

  

  ..اکت بودهنوز س..می نشسته بودزی مپشت

  ..فرهاد؟-

  ..نگاهش و دوخت تو چشمام.. بلند کردسرشو

  .. شده؟یچ..؟یچرا تو خودت-

  .. کردی جوابمو بده فقط نگام منکهی ایبه جا.. سکوت کرده بودبازم

  

 من که زبونش نیخب بب..؟ی زنی با نگات باهام حرف می نکنه تو دارنمیبب: دمیخند

 موندم شی تا حاال تو خماریاز ک ..ادی ب اگه داره رد کنسیرنویز.. فهممیو نم

  ..ه؟یبفهمم دردت چ
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  .. و باز کرد حرف بزنه که همون موقع گارسون واسه گرفتن سفارش اومددهنش

 رتری دقهی چند دقهی شدی میمن کوفت بخورم چ..حاال چه وقته اومدن بود؟..عجبا

  ..؟ی کردیجلوس م

 ی سفارش داد بعالوه فرهاد هم همون و..شهی سفارش دادم مثله همجوجه

  ..مخلفاتش

  

 خواد ی میمگه چ.. نه؟ای داشت که بگه دیانگار ترد.. که رفت نگام کردگارسون

  !..بگه؟

  .. خواستمیمن م..دالرام: بهشون نگاه کرد و اروم گفت..زی گذاشت رو مدستاشو

 یبیغر.. شنومیبگو م..؟ی خواستی میچ:  کردم و گفتمزیچشمامو ر.. شدساکت

  ..؟ی کنیم

  .. وسرشو تکون داددی حرفم خندنی ابا

  

  .. مطمئن باشنویا.. بکنم با تو راحتمیبی غریمن از هرک:  کرد وگفتنگام

 ی خوای میچ..بگو و هم خودت و خالص کن هم منو..؟یپس چ:  زدملبخند

  ..؟یبگ

  ..؟ی بشنوی دوست داریلیخ: دی خندمرموز

امان از ..  کهی دونی خب میول..یلینه خ:  جمع کردم و گفتملبامو

  ..یکنجکـــاو

  .. بسوزهیپدره فضول..اره خب: دی خندبلندتر
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  ..گهیخب بگو د..وونهید..مرض: دمیخند

  .. پوزخندهی شد به لی تبدنکهیتا ا.. ش اروم اروم محو شدخنده

  

  .. داشتمی خواهشهیفقط ازت ..گمی میول..سخته--

  .. منویدق داد..گهیخب بگو د..معما پشته معما.. بابایا

  

 بشه ی فرجدیگارسون که رفت زل زدم بهش تا شا.. موقع سفارشمون و اوردنهمون

  .. خوادی میو بگه چ

  

  .. کجا؟نجای خانم شما کجا ایدل:  از پشت سرم گفتیکی که خواست بگه نی همو

  ..یپـــر: برگشتم وبا ذوق گفتم.. شناختمشعیسر

  

 و یشال کرم..یکالت شی مانتوهی.. پوش و جذابکی ششهیمثل هم.. بودخودش

  .. شده بودیعال..ی و کفش شکالتفیک..شلوار همرنگش

 ی شدی شکالتکهی پا کهیبه به :  رو بهش گفتمی وبعد از روبوسمی بغل کردهمو

  ..ادی حال بگرشی جچنی ازت بزنه همی گازه اساسهی خواد یادم دلش م..دختر

  .. و زد به بازومدیخند

  

  .. بهم گفته بود اونوقتنوی پسر اهیاگه ..یبرو خدا رو شکر کن که دختر--

  ..سالم--
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 فرهاد لبخنده پت و دنی با دیپر..می فرهاد هر دو به طرفش برگشتی صدادنی شنبا

  ..فرهاد هم به روش لبخند زد.. وخانومانه جواب سالمش رو دادنی زد و متیپهن

  

ود و فرهاد  با من بی بار هم پر2اون ..دنی دی مگروی بار بود که همدنی سومواسه

  .. بودشدهید

 پسره خر پول و گردن کلفت به اسمه هی.. نامزد داشتی هم بگم که پرنوی ضمن ادر

 ی بشر تو پوالش خالصه منی ای زندگیهمه .. زدن ی صداش موی که همه کومرثیک

  .. شمرد بس که پول پرست بودی تو خواب هم اسکناس می حتیشد و به قوله پر

  

   ..زی نشست پشت میسیدروابدون رو.. کردم تعارفش

 هم تعارف ی بشری بنچی کرد و با هی رفتار میمی خونگرم وصمشهی برم همقربونش

  ..نداشت

  
  ..چه خبر شده؟..نورا؟یاز ا-
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 زد به سرم و ییهوی شهی مثل همیچیه.. بشه؟ی خبردیمگه با..وااااا: دی خنداروم

 رو نجای ای دلم هواییوهی نگرفتم یچی هیول..رونی بامی بدی خریگفتم به بهونه 

  ..کرد و

  .. چشمت به جماله ما منور شد وییهویالبد بعدش هم -

  ..نهیاره هم:  خنده سرشو تکون دادبا

  

 کردم که یرو به پر.. گفتی نمیچینگاش به بشقابش بود و ه.. فرهاد نگاه کردمبه

  .. نگاه به فرهادهی نگاه به من انداخت و هی

  

  .. سفارش بدم؟ی خوری میزیچ-

 ازخونه ی شده زدیچ.. ریاُغور بخ.. چه خبرا؟یراست..قبال خوردم..ینه مرس--

  ..رون؟یب

 دمی حوصله م سر رفته همون موقع فرهاد بهم زنگ زد ددمیمنم د..گهی دیچیه-

  ..ی کم هواخورهی نجای امیای بمی چه نکنمی چه کنمی گفتگهیاونم به درده من دچاره د

  

لبخند ..  کردیفرهاد هم داشت نگام م..نداخت اری زد وسرشو زی کمرنگلبخند

  ..و باز زل زد به بشقابش..زد

 وهی ابمای ی بستنهیالاقل ..ی کنگای تو نمی ما غذا بخورشهی که نمینجوریخب ا-

  ..ی نمونکاریسفارش بدم برات ب
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  .. ِ مخصوص رو دادمی بستنهی مخالفت کنه به گارسون سفارش ِ نکهی از اقبل

  ..رد نگام کمعترضانه

  .. دادم خبی خودم سفارش می بود دلی چه کارنیا--

  ..مگه نه فرهاد؟.. کهمیمن و تو ندار.. خب حـــــاال-

  

 یفکر کنم راسته پر..رونی بادی کم از تو الکه خودش بهی قصد صداش زدم که از

  ..معذب شده بود

  !..؟یچ: کال انگار تو باغ نبود که مات منو نگاه کرد و گفتیول

معلوم هست حواست : منم با لبخند چپ چپ نگاش کردم و گفتم..دی خندیپر

  ..کجاست؟

  

  .. شدرهی انداخت و باز به غذاش خی نگاهه کوتاه هم به پرهی.. کم نگام کردهی

  ..نجایهم..یچیه:  که زمزمه کرددمیشن

  

 چشمک واسه هی ابرومو انداختم باال و طنتی با شنیواسه هم.. کنمتشی اذخواستم

  .. زدمیپر

  ..م؟ی گفتی ممی داشتیما چ..نـــــمیخب بگو بب:  به فرهاد کردم و گفتمرو

  ..؟یبا ک:  نگام کردگنگ

  ..گهی دیخب با پر..وا-

  



 

goldjar/me.Telegram  

 

199

 رهی که رو لباش داشت خی هم با همون لبخنده بزرگیپر .. ی رو پردی چرخنگاش

  ..د کری محی حرکت ِ فرهاد تفرنیانگار اونم داشت با ا.. فرهادیشده بود تو چشما

 من ی خانمیدل:  گفتی فرهاد که انگار دست ِ منو خونده بود در کماله زرنگیول

  .. دو تا خانم گوش بدمی به حرفایواشکیعادت ندارم 

  

 صورته وا رفته م داد و ادامه لهی تحویچشمکه بامزه ا.. بودطونی نگاهه اون شحاال

 ی دونیم ..ستی و متشخص ننی متی اقاکی اتهی عمله زشت از خصوصنیا: داد

  ..که؟

  

  .. هنوز باز بودی ِ پرشی نیول.. وماتم کرده بودشی کنامرد

اره تو :  دادم و گفتملشی تحوشخندی نهی که کم اوردن تو مرامم نبود یی از اونجاو

 حرف نجای در مورده امی داشتی شد اون موقع که من و پریپس چ..یگیکه راست م

  !..ن؟ی تابلوتر از اگهید..؟ی کردی مگای به من نی تو داشتمی زدیم

  

 جا به جا شد و شی کم رو صندلهی..اب دهنشو قورت داد.. ابروشو داد باالی تاهی

  ..خودشو با غذاش مشغول نشون داد

  ..؟ی؟کیک..اوهوم--

 قهی چند دقنیهم.. و متشخـــــصنی متیشما جنابه اقا:  لبخند زدمی بدجنسبا

  ..شیپ
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 نیمن هم..ی کنی اشتباه میخب حتما دار:گفت نگاهه کوتاه بهمون انداخت و هی

  ..در اصل حواسم به حرفاتون نبود.. نگات کردمیجور

 به من و ی نگفت وبا لبخنده جذابیچیه.. نگاش کردمزی کردم و تکی بارچشمامو

  ..دی کشیحاال که دستش رو شده بود لبخنده دخمرکش به رخمون م.. نگاه کردیپر

 جوجه کبابه خوشمـــــزه ام که فداش بشم  شدم و رفتم سر وقتهالشی خیب

  ..نهیبه نظر من که بهتر.. عاشقه جوجه کباب بودمشهیهم..مـــــن

  

 نوری کردن از افی هم شروع کرد به تعری خوردم پری که غذامو با اشتها مینی حدر

  .. در و اون درنیو اونور و ا

  .. دادمیم تونستم جوابشو بدم فقط سر تکون ی چون دهنم پر بود نممنم

 وقت اگه هی.. گفتی هم ازش نمیزی اومد چی از نومزدش خوشش نمادی زچون

  .. دادی جواب میلی می شد اونم با بی ازش میسوال

  ..گهی بهم نمیزیخودش که چ..فکر نکنم ..ی پریول.. دوستش داشتویک

  

  ..متی رسونیبپر باال م-

  ..دمتیخوشحال شدم د.. هستنیماش..ی نه مرس_یپر

  ..زدم لبخند

دوست داشتم .. دلم برات تنگ شده بودیلیخ..گمیواقعا م.. گلمنطوریمنم هم-

  ..نمتیبب

  .. منی که تو داریزی بداخالق و هسهیبا اون رئ:  رو ترش کرد و گفتیپر
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  ..زه؟یبنده خدا کجاش ه..ی دخیخیب:  حرفش و با تک سرفه گفتمونهی مدمیپر

 و با اخم ما رو نگاه سادهی وانیدر ِ ماش ی الدمی به فرهاد نگاه کردم که دی تندو

  .. کنهیم

 دختر یالل نش:  گفتمرونی پنگ زده بود بنگی که چشماش قَده توپ پی گوش پرریز

  .. شد؟ی می چی گفتی نمیزی چقهی دقهی.. بهمدهی مریاالن باز گ

  !.. اخه؟یواسه چ:  پچ پچ کرداونم

  ..فقط حالشو ندارم باهاش جر و بحث کنم..یچیه-

 خونه حتما بهت دمیرس..یخداحافظ خانم:  و بلندتر گفتمدمیگونه ش رو بوس و

  .. زنمیزنگ م

  ..یبا..یاوک:  و گفتدی و منگ منو بوسجی هم گاون

  

  .. کرد و نشستی خداحافظیفرهاد هم با پر.. فاصله گرفتم و سوار شدمازش

 بازم تا یول رو بگه نایالبته منتظر هم بودم که هم.. که شروع کردمی بودری مستو

  .. گفت؟نویچرا دوستت ا-.. و تو دلم گفتم بسم اهللارونینفسمو دادم ب» چرا«گفت 

  ..اخماش تو هم بود.. کردمنگاش

  .. گفت؟یمگه چ-

  .. چشم نگام کردیاز گوشه !.. فرهاد و؟ای خودمو خر فرض کردم رسما

  ..زه؟ی هکهی اون مرتیدل: حرص گفتبا

  .. کردهجایب..نه بابا ..پووووووف-
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  ..پس--

-اااانی از ای گفت چون دله خوشیزی چهی یپر.. شو تو رو خدا فرهادالی خیب..ا 

 ی بودم که تا حاال تحملش نمدهی ازش دیزی مدت چنیوگرنه اگه تو ا.. ندارهاروی

  ..کردم

  

  .. نگام کرددی تردبا

  ..؟یگی و مقتی حقیدار--

  

  ..م سرد شد لحنعی نگاش کردم و سرمیشگی با غروره همنباریا

  ..ستمی پس دادن نمی جنی که من اهله سی بودم بدوندواریام-

  

 شهیو هم..باورت دارم: چه خبره که سرشو تکون داد و اروم گفت دی فهمانگار

  .. حرفام و کارام نی ای باور کن همه یول..داشتم

  !..به خاطره خودمه؟-

  

 یاره م: فتمهمونطور سرد به رو به روم زل زدم و گ.. تعجب نگام کردبا

 دونم تو ی که مدمی رو بهت میشگیمنم همون جوابه هم..یگی منوی همشهیهم..دونم

 نوی ایول.. ازت ممنونمتی نهای بی هوامو دارنکهی و از ایتنها عضو از اقوامه من

 صیبد و از خوب تشخ..مه سال22.. بزرگ شدمگهیبفهم که من د..بفهم فرهاد
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 ی بفهمنوی ای خوایمنم ادمم چرا نم.. فهممیم خوب یلی نگاه ها رو خیمعن..دمیم

  .. و انتخاب دارم؟یری گمیکه حقه تصم

  

 صی نشخی بد و از خوب بتوندیشا..ی دونم که بزرگ شدیم..اره:  گفتاهسته

  ..ی کنی نگاه ها رو معنی وقت بتونچی فکر نکنم هیول..یبد

  .. نگاهاش فرق دارهی هی بهم انداخت که احساس کردم با بقی نگاهو

 خودم ی تونم برای من هستم که منیو ا..خودم و خودم.. من مستقلم فرهاد-

  ..ازاااااااااد..من ازادم فرهاد ..رمی بگمیتصم

  

  .. مثبت تکون دادیفقط سرشو به نشونه .. نگفتیچیه

  .. فکر کردم ناراحت شدهدهی که لباشو به هم فشار مدمید

  ..؟یناراحت شد: م گفتم اروگهی نمیچی باز هدمی که گذشت دقهی دقچند

  ..نه-

  ..یشد-

  ..نه--

  ..؟یمطمئن-

  ..اره--

 که به یباد ِ خنک..نیی رو دادم پاشهی کم شهی..رونی دادم بنی و سنگقی عمنفسمو

  .. محویلیخ.. محو بودیول..صورتم خورد باعث شد ناخداگاه لبخند بزنم
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 یزی چهی شهیم:  گفتم بشم رو کردم بهش وادهی پنکهیقبل از ا.. نگه داشتالی ویجلو

  ..ازت بخوام؟

  .. کردنگام

  !..؟یچ--

  ..یستی نریبخند تا مطمئن بشم ازم دلگ-

حرفاتو قبول .. باشم؟ری ازت دلگدیچرا با.. تو؟یگی میدختره خوب چ:  زدلبخند

من ..ی و حق ِ انتخاب داری ازادنکهیا..یتو از حق ِ مسلم خودت دفاع کرد..دارم

 بدون که شده باشه دورا دور نوی بازم ایول.. ذارمیرام مهم به تمومه افکارت احت

  ..بازم مواظبت هستم

 ی تونی دونم که خودت میم..گفتم دورا دور:  بگم که تند گفتیزی باز کردم چلب

  ..ی بگستیالزم ن..یاز خودت مواظبت کن

  

  .. بدملشی خوام تحوی می دونست که چیخوب م..دمیخند

  ..خداحافظ-

  ..هم خوششبت ..خدانگهدار-

  ..شب تو هم خوش-

  

  .. کنهی نمی کنه و حرکتی باز داره نگام مدمی که بره دستادمی در ایجلو

  ..گهیبرو د-

  ..تو برو تو--
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  ..اول شما بفرما..نُچ-

  ..گهیبرو د..؟ی دلی موقع شب بچه شدنیا: دیخند

  ..ی گل کرده بود اساســـمی بازلج

  ..؟یگی می چگهید..یتو که منو رسوند-

  ..و تو دختربر--

  

  .. بر سرم کنن که انقدر لجباز وسرتقمخاک

  ..پس برو به سالمت..ادی تونه از پسم بر بی نمیچکی هگهی که لج کنم دی دونی م-

  

سرمو براش تکون دادم که اون هم با ..سرش و تکون داد و نگام کرد..دی خندبلند

  .. که واسه م زد حرکت کردی و روشن کرد و با تک بوقنیلبخند ماش

 ضی پهن و عری کوچه هی ما یکوچه ..از خم کوچه گذشت.. دست تکون دادمبراش

 تک و الی هر ویو جلو.. بودندییالی ونجای اطراف مثله ای خونه هایبود که همه 

 یی گل خودنمای بوته هارشونی خورد که زی بلند به چشم مادی نه زیتوک درختا

  .. کردنیم

 ی دراوردم و خواستم تو قفل بچرخونم که صدا ودمیکل.. به اطرافم انداختمینگاه

  .. خشک بشهدی باعث شد دستم رو کلیناله مانند

  

  .. به دادم برسهیکیتورو خدا ..تو..کمک..ک--
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با !.. شدم؟یاالتی خیعنی..دمی ندیزیچ..باز به اطرافم نگاه کردم.. ترس برگشتمبا

  ..دمی باز همون صدا رو شنی فکر برگشتم که در و باز کنم ولنیا

  ..دیکمکم کن.. کنمیخواهش م.. شنوه؟ی صدامو نمی کس--

  ..دمی مطمئنم صدا رو شننباری اگهی دنه

  !..؟ییکجا!..؟ی هستیشما ک-

  

  .. زن بودهی که متعلق به ی مرتعش و گرفته ایصدا

  .. درختنیپشته ا..نجامیا--

  ..ادهی که درخت زنجایا!..کجا؟-

  ..راستت..درست سمت:  ناله گفتبا

  

 موقع از نیا.. دل و جراتم بشمیفدا..رفتم جلو..دمی دهی ساهیفقط .. برگشتمتند

  ..ی امداد رسانرمیشب دارم م

 ساله که 50 دی شاای 45 بای زن ِ تقرهی.. بهش با تعجب نگاش کردمدمی رسیوقت

  .. تنش همه کهنه و پاره بودنیلباسا

  .. گرفتمکنارش نشستم و بازوشو.. کردی و ناله منی بود رو زمافتاده

  .. شده؟یخانم چ-

  .. بده کمکم کنرتیخدا خ..نیخوردم زم--

  .. شکسته باشهتونییممکنه جا.. اخه چکار کنم؟-

  ..نشکسته..نه--
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  !..ن؟یاز کجا مطمئن-

  ..ستیدردم اونقدر ن.. دونم دخترمیم--

   ..ستی نتی تنت االن داغه حالدی نبود بگه شایکی..دمی خندشی سادگبه

  ..د؟یه ا واسه کدوم خون-

  

  .. باشهیزی چی زدم خدمتکاری محدس

  ..10پالکه .. کوچهنی هم--

 داره ی چنیا.. زدی برق مرنوریچشماش ز.. تعجب زل زدم تو صورتشبا

  ..پس.. نبود10 کدوم از خونه ها پالکش چیه.. کوچهنی ایتو..اخه!!..گه؟؟یم

  

و گرفت تو  از پشت سفت گردنمیکی دهنمو باز کردم و خواستم جوابشو بدم تا

 صورتم که از بس بزرگ بود کل ی و بزرگ هم گرفت جلودی دستماله سفهیدستش و 

  ..صورتمو پوشوند 

  .. پارچه موند ویدی به همون سفنگام

  .. بهم دست داد ی تقال کم کم احساس سبکبا

  .... چشمام بسته شدو

ته شون چند بار باز و بس..دمی دی تار مزویهمه چ.. چشمامو باز کردمی الآهسته

  .. واضح شددمیکردم تا د

  !.. کجاست؟گهی دنجایا.. ترس به اطرافم نگاه کردمبا
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 هی.. اتاق بودمهیدستام بسته بود و تو ..به خودم نگاه کردم.. هنوز منگ بودمانگار

  .. و مجللکیاتاق ِ ش

 ی اومد چه خاکادمی هوی کردم که ی می و مبهوت داشتم دور و اطرافمو بررسمات

  ..ههههههههتو سرم شد

  

اره از هوش رفتم و ..اره.. هوش شدم؟یب..دیدستماله سف.. اون زنیناله .. بودشب

 اتاقه بزرگ و نی ای تونمی بی تا االن که چشم باز کردم و مستی نادمی یزی چگهید..

  .. کهههههههدنیخب خاک تو سرم کنن منو دزد..دستامم که بسته ست..زمیتر و تم

 قورت دادم و خودمو اماده کردم واسه داد و هورا راه اب دهنمو..  گرد شدچشمام

  ..انداختن که در اتاق باز شد

  .. حد گشاد شدنی اومد تو چشمام تا اخری و وقتدمی از جام پرتند

 یاصال باورم نم.. گرفته بودمی خشکم زده بود و هم الل مونهم

  !! ..چطور؟؟..چ..اخه..همون..نیا..شد

  

رو کرد بهم و با همون لحن سرد و ..مد تو و درو بستاو.. کردی پوزخند نگام مبا

  .. شدرهی و برّنده ش تو چشمام خزینگاهه ت

  

 نی کدوم از اچی دونستم هیم!.. باشه؟نجای امونی بعدداری دی کردی فکر م--

  .. داشت یلی دلهیپس ..ستی نی اتفاقدارهاید

  .. اشاره کرد شد و به اطرافه اتاقلی لبخنده کج رو لباش تبدهی به پوزخندش
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گربه .. اماده ش کننی وحشی گربه هیسپردم مختص به ..اد؟ی خوشت منجای از ا--

  .. که یا

  ..برهی همراه با خشم بهم انداخت که چهارستون بدنم رفت رو وی نگاهو

  !!.. کنه واسه خودش؟؟ی بلغور میچ ..اروی نی ایول..و

  

  

  ..نجا؟ی ای منو اوردیواسه چ.. تو؟یگی میچ-

 به دی ِ بنیاز تو ع.. بودمسادهی سر جام واخی من همونطور سیم اومد ول طرفبه

  .. هر جور بود ظاهرم رو حفظ کردمی ولدمی لرزیخودم م

  

 اون یچند بار پشت سر هم پلک زدم ول..میچشم تو چشم بود..ستادی به روم ارو

 نی ابروهاش چنی که بیفقط همون نگاهه پر از خشمش و اخم.. کردی نمیکار

  ..اخته بوداند

  

 کنم و تو چشماش دنباله جوابه سوالم هستم ی سرسختانه دارم نگاش مدی دیوقت

  ..ـنیبش: دی غرنشونی هم فشار داد و از بیلباشو رو

  ..سادمی واالی خیب

  

  ..جواب ِ منو-

  ..گفتم بهت بتمرگ: دی کشعربده
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  .. بودایروان..ناخداگاه اب دهنمو قورت دادم.. ترس نگاش کردمبا

  ..ستــم؟یمگه با تو ن:  نکردم که بلندتر از قبل داد زدیتو شوک بودم کار چون

  .. بتمرگریبگ:  زدادی با ترس گنگ نگاش کردم که فرهمراه

  

 ری اومدم و شرونی از حالته شوک بهوی بود که ی دونم با چه اعتماد به نفسینم

مش و صدامو  بشم رفتم تو شکری تحقی که دوست نداشتم جلو کسیی ِ وقتانیع..شدم

  ..انداختم پس ِ کله م

 ی میچ..نجا؟ی ایچرا منو اورد..سر من داد نزنـــا..ی خوام روانینم-

  ..؟یخوا

  

  ..سرخ ِ سرخ.. داغی لبونهوی شد عصورتش

 هولم داد که چون انتظارش و نداشتم و دستمام بسته بود شوت شدم رو ناغافل

 کردم و یامو مثل ِ خودش وحشنگ.. دستام درد گرفت ی چپم بعالوه یشونه ..نیزم

  ..دوختم تو چشماش

  .. به جونه من؟ی افتادیهار شد..وون؟ی چه خبرته ح-

  

 ی مردونه و زوریبا دستا.. عرق نشسته بودشیشونیرو پ.. خشونت جلوم زانو زدبا

  .. گرفت و تو دستش مشت کردقموی روتو کم کن، ی گفت زِکیکه به هرکول م
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البته نه ..نداختمی خر جفتک منهی بازم عیته بودم ول رفشی ناقص پی مرز سکته تا

 یدر حال حاضر فقط لفظ.. ِنی دونستم اونوقت حسابم با کرامالکاتبی که میعمل

  ..زهی بهتر از عمل و ستزیلفظه ت..بود

 از شی که بیکس((چون بدجور از دستم شکار بود .. که کاربرد داشتنجای االاقل

  )).. از دستش شکار بودگنی م باشه روی عصبانیحد از دست کس

  

 گوشام ی داد زد گفتم جفت پرده نی دفعه همچهی کردم که ی داشتم نگاش مرهیخ

  ..از وسط جر خـــورد

 ی مخی تا بخی بی زبونه درازتو خودت کوتاش نکننیاگه ا.. دخترری خفه خون بگ--

  ..یطا بکن غلنی از ادی من نبای بمونه جلوادتی گهی کف ِ دستت تا دذارمیببرم م

  

 جوابمو ادیزورت م..نجا؟ی امی اوردیواسه چ.. که هسینیهم..ولم کن:  گفتملرزون

  ..؟یبد

 ی برد که به عقل ِ نداشتش شک میاگه نم.. به ترسم بردیانگار پ.. زدپوزخند

  ..کردم

 عقب ببرم ی بود گردنمو فشار داد که باعث شد سرمو کمدهی چسبقموی که ی دستبا

..  

  

  ..ت چکار کنم بلدم باها--
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 کرد ازش وحشت ی می بدتر کاریدی منو دزدی گفتم بگو واسه چی من میهرچ

  ..هی کارا چنی قصدش از ادمی فهمی مدیحداقل با.. الل شده بودمنباریرسما ا..کنم

  

  ..ستادیبلند شد و ا.. گرفتم با خشم ولم کردی اللموندید

 گفت و نه ی میزینه چ..دحوصله مو سر برده بو.. فقط تو اتاق قدم زدقهی دقچند

با هر بار نگاه کردنش .. هم نکنهاهی خوام صد سال ِ سی کرد که می نگام میحت

  ..رونیانگار قصد داشت روحمو از تنم درسته بکشه ب

  

 بگه که باالخره قفل زبونش باز یزی چهیمنتظر بودم .. داشتمی ازش بر نمچشم

  ..ونسرد بودحاال کامال خ.. و نگام کردستادیسر ِ جاش ا..شد

پدرخونده ت :  خشم بود گفتشی که چاشنی سرد بهم انداخت و با لحن ِ خشکینگاه

  ..کجاست؟

  ..چشمام اروم اروم باز و بازتر شد..گهی می چدمی نفهماول

  !..هان؟:  و منگ گفتمجیگ

   ..رهی مشت و لگد نگری کرد که منو زی خودش و کنترل میلی خانگار

  

  .. نشهنطوری که اگه ایایبهتره باهام راه ب..ه؟یوم گور پدر خونده ت کددمی پرس--

 ی زود مای ری حسابمو ددمی نگام کرد که فهمی حرفشو نگفت به جاش جوری ادامه

  ..رسه
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اونوقت ..من نه پدر دارم نه پدرخونده..یگی می داری فهمم تو چی من نمیول-

  ..تو

  .. ِ کفتار کجاست؟ری اون پفقط بنال بگو.. ندهلمیخفه شو و حرفه اضافه تحو:  زدداد

د ِ ..؟ی فهمیزبونه منو م..؟یتو ادم..ه؟ی کدوم خرگهی ِ کفتار دریپ:  شدمیشاک

  ..ی زنی حرف می از کی دونم داری نمگمیدارم بهت م

  

 عقب و از نوک ِ دمی خودمو کشیدر همون حالت کم..ستادی دوتا قدمه بلند جلوم ابا

 باال و تهش هم با سر وصدا اب دهنمو دمی جفت چشماش نگامو کشیکفشاش تا تو

  ..قورت دادم

 ی مشتری وحشت ادمو بگهی هم که دکلشیه.. درخت چنار دراز بود المصبنیع

  .. بود واسه خودش نامردوالی پا ههیاگه صورتش انقدر جذاب نبود ..کرد

  

  ..چشماش سرخ و فکش منقبض شده بود.. اشاره ش رو به سمتم نشونه گرفتانگشت

پدرخونـــده ..یبهمـــن ِ منصــــور..یمنصـــور:  زدادی و فردی غربلند

  .. اومـــد؟ادتی..؟یحــــاال چ.. ِ توی عوضــــی

  

 و دست و دی لرزیاز صداش تنم م.. چشمام بسته بوددی کشی مدت که عربده متموم

  .. بسته بودخیپام 

بسه ..ش شناسمــــیاره م..خب..خ:  هم فشار دادم و بلند گفتمی روچشمامو

  ..ی داد نزززززن لعنتـــگهید
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  .. چشمامو باز کردم یبا ترس و لرز ال..گهی نمیچی هدمید

  

  

 دهی کوبی که از صدادیدر و محکم بهم کوب..ستادیتو درگاه ا..  بهم بود پشتش

  .. بلکه حس ارامش بهم دست داددمیشدنش نه تنها نترس

 دوتا یکی من که یای بدبختیول..رونی باالخره شرش کنده شد و از اتاق رفت بنکهیا

  .. شدیمشکل پشته مشکل بر فرق ِ سرم نازل م..نبود

  

  »آرشام  « 

  

  ..ی داری در بر نمنی چِشم از ا-

  ..چشم قربان--

 باخبرم دیدی که شنییهر صدا..ستنی اتاق تمام وقت بای پنجره ریبه بچه ها بگو ز-

  ..دیکن

  .. دختر بههی ی واسه ی همه محافظه کارنی ایول..اطاعت قربان--

  

  .. انداخت و سکوت کردریسرش رو ز.. ساکت شددی رو که دنمی سنگنگاهه

 هی ای شد رفهمیش..دمی که من دستور مدی کنی رو میهمون کار:  گفتمی و جدمحکم

  .. کنـــم؟تی حالگهیجور ِ د
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  .. انداختری بهم انداخت و باز سرش رو زی نگاهمی همراه با ترس نتند

  .. اگه تو کارتوندیمنو ببخش..دمیبان فهم قرریخ--

  ..بسه-

  ..چشم--

  

 ی دار ِ شراب درش مهی ِ پاستالی که کرینیخدمتکار با س.. امدمنیی پله ها پااز

  .. بودستادهی پله ها انیی پادیدرخش

  !..کجا؟-

  .. اوردنفی تشردایقربان خانم ِ ش:  شد و نفس زنان گفتهول

  ..کجان؟-

  .. تو سالن قربان--

  ..من دستور داده بودم؟:  اشاره کردمینی سهب

  .. قربانریخ..خ:  ترس گفتبا

  ..پس ببرش-

  ..چشم قربان..چش..چ--

  

پشتش .. مرمر و شفاف به اون طرف راه داشتی تا پله 3توسط .. طرف سالن رفتمبه

 ی مدای شی تمرکزم رو رودیحاال با.. مکث کردمیکم..ستادمیا..به من بود

  ..گذاشتم

  .. دلربا به طرفم امدیهمراه با لبخند.. از جا بلند شددنمی دبا
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  ..زمی سالم عز--

  
 خاص نگاهش ی ابروم رو باال دادم و با تعجبی تاکی.. رو به طرفم دراز کرددستش

  ..کردم

رهاش نکردم و تنها در چشمانش ..مکث کردم.. انگشتانم فشردمانی را مدستش

  .. شدمرهیخ

  ..ردم دستش را رها کردم کی که به مبل اشاره مینی حدر

  

 که در صدر سالن قرار داشت و ی مبلی توجه به اون رویب.. نکردی حرکتچیه

  .. من بود نشستمیشگی همگاههیجا

اروم به ..نگاهم رو به چشمان ِ براقش دوختم.. کردی خمار من رو تماشا می نگاهبا

  ..طرفم امد
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 زیاگر قصدم چ.. شدم ناچار به سکوتی کرد ولی متمی تق تق کفش هاش اذیصدا

  .. کردمی شک پاشنه هاشون رو خـــورد می نبود بی اگهید

  .. مبل به من نشستنیکتری نزدیرو.. هم فشردمی را به روفکم

  

  ..؟یدیجواب سالمم رونم--

 ی به رخ می بودنش رو به راحتی مصنوعیول..لبخند زد.. سرم رو تکان دادمتنها

  ..دیکش

  .. شده؟یزی چ-

  !..چطور؟..نه:  تعجب گفتبا

  ..م؟ینی رو ببگری هم همدنجای از شرکت اری باعث شده که ما به غیچ-

  ..فکر کن دلم برات تنگ شده که دروغ هم نگفتم..زم؟ی عزهیمشکلش چ:  زدلبخند

  .. زدمپوزخند

  ..عجب..هه!..؟یدلتنگ!..زم؟یعز-

کرد و  مشهود در حرکاتش رو به من یبا عشوه ا..نیاروم و به ظاهر دلنش..دیخند

 شرکت یخب اونبار که تو:  داد گفتی در هوا تکان می که دستش رو کمینیدر ح

 که باهات راحت یدی اجازه رو نمنی ای به هر کسیباهات حرف زدم بهم گفت

  ..ی رو دادی اجازه انی به من چنیول..باشه

  

  !..دادم؟-
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گه  ایگفت..خب راستش..خ:  بود که من من کنان گفتی انقدر محکم و جدلحنم

  .. کهی تونی میبخوا

  ..ادامه نداد..دمی کشقی عمنفس

  ..اگر بخوام..گفتم -

  ..؟ی خوایتو نم..یعنی:  گفتدی تردبا

  

 که یزیدرست همون چ.. کردی مدادی در چشمانش بی قراریب.. کردمنگاهش

  .. اونیتشنه تر شدن ِ لحظه به لحظه ..دنبالش بودم

  

  ..دیشا-

  .. شده بودکالفه

  !.. نه؟ایباالخره اره !..ام؟ آرشی چیعنی--

  

 نامحسوس ی دختر با چندتا اشاره و پا دادن هاهی نکهیا.. برام جالب بودیلیخ

 همه غرور در صدا و نگاهه من نی مرد راحت بدونه که با اکی خودش رو با نطوریا

  ..باز هم بتونه راحت برخورد کنه

  

  .. دونمیهنوز نم..گفتم که-

  ..ره؟ی رو بگی راحتمهی تصمنی تونه چنی تو نمگاههیا مثل تو و در جی مردیعنی--
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  .. از حد بهش بها داده بودمشیب.. کردمسکوت

 بار 2.. کنارم قرار داشت رو برداشتمی سلطنتزی می که روی رنگیی اخم زنگ طالبا

 شراب در دست ینی با همون سنی از مستخدمیکی که دی نکشیطول..تکان دادم

  ..وارد شد

با .. خم کردمی تعظی راه به نشانه ی مهی و سرش رو تا نستادی من ای رو به روابتدا

  .. شراب رو به طرفش گرفتینیس.. اشاره کردمدایدست به ش

  .. رو کردمنکاری از قصد او

  

  !..شراب؟:  و سرد گفتمی به خدمتکار کردم و جدرو

  ..بله قربان--

  ..ببرش-

  

 دار ِ شراب هی پاوانی داشت ل کهی در حالدایدست ش.. دو با تعجب نگاهم کردندهر

  .. ماندی داشت همانطور خشک شده باقی بر مینی سیرو از تو

 خانم شربت ی رو ببر و براینیس..با تو بودم:  بلند رو به خدمتکار داد زدمنسبتا

  ..اریب

  

 ینی درون سوانی از شراب داخل لیمی و ندی لرزدای بلندم دست شی صدااز

  .. شدمرهیبا اخم به روبه رو خ..الن خارج شدخدمتکار به سرعت از س..ختیر

  .. بوددهیرنگش پر.. بعد نگاهم رو بهش دوختمیکم



 

goldjar/me.Telegram  

 

220

 یخب چه کار..خب:  لبانش نقش بست و گفتی روی کامال ظاهریلبخند

  ..اتفاقا من شراب دوست دارم..بود؟

  .. من دوست ندارمیمنته.. دونمیم: گفتمخشک

  .. باز نگاهم کردمهی دهان نبا

  

  ..قط شربت مناسبهاالن ف-

  !..؟ی خوری وقت شراب نمچی تو هیعنی--

  ..چرا-

  ..پس--

  ..ستی گفتم که االن وقت خوردن شراب ن-

  

 باهاش گهی جور ِ دهی دیبا.. از حد ِ تصورم راحت بودشی دختر بنیا.. کردسکوت

  .. کردمیرفتار م

 یرست مثل سرد.. شربت وارد سالن شدینی با سنباریخدمتکار ا.. پا انداختم ی روپا

 شربت رو تعارف وانی لدای من به شی که به من کرد و با اشاره یمیقبل بعد از تعظ

  ..کرد

  

 ی شربتم را رووانیخدمتکار ل.. رو برداشتوانی به من انداخت و لی نگاهمی ندایش

  .. رفترونی دستم از سالن بی دستم گذاشت و با اشاره زکناریم
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به مناسبته کار .. دادمبی ترتی مهمونهی: ت از شربت رو مزه مزه کرد و گفیکم

  ..ی باشمی مهمونیدوست دارم تو هم تو..دمیجد

  

  .. شربتم رو برداشتموانیل.. نگاهش کردمی مکث کوتاهبا

ممکنه نتونم : بود گفتموانی ِ داخل لاتی هدف نگاهم به محتوی که بهمانطور

  .. کنمی تالشم رو میول..امیب

  .. دارمزیپرا واسه ت سویکل..ایحتما ب--

  

 ی را رووانی دادم لی سرم رو ارام تکان منکهی ِ انیدر ح.. رو بهش دوختمنگاهم

  .. گذاشتمزیم

  ..ادی خوشم نمیریاز غافلگ:  گفتمسرد

  .. کمرنگ شدلبخندش

  !..؟یایم.. خوشت اومدنباری ادیشا ..ی ول--

  

من هم  در هر صورت یول.. بودی منصوری که داشتم دختر خونده یدی تردلیدل

  ..هدفه خاص ِ خودم رو داشتم

  .. با تکان دادن سر جواب مثبت دادمنیبنابرا
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 نیا:  گذاشت و گفتزی می رویکارت..از جا بلند شد.. لبخند زدی سر خوشحالاز

  ..ی کنی خوشحالم متی نهایبا اومدنت ب..دعوتنامه ست

  

شتم که مشتاق ِ حتم دا.. بودستادهی من ایمنتظر رو به رو.. مبل بلند شدمی رواز

  .. حرکت از جانبه من هستکی

 من رو ی ژهیبه پدر سالم و:  محو به در سالن اشاره کردم و گفتمی من با لبخندیول

  ..برسون

  

 نیو از هم.. شدمی دوم می وارد مرحله دیکم کم با..نه.. نبودمی باهاش رسمگهید

  .. تونستم شروع کنمی میمهمون

با ..  ِ صورتم لبهاش رو جلو اورد دنی به قصده بوس وستادی کنارم اظی غلی لبخندبا

  ..دمی کمرنگ صورتم رو عقب کشیاخم

  ..دی لب هاش ماسیلبخند به رو.. بهش انداختمنی سنگینگاه

  

  ..ادی دونستم تو خوشت نمینم..دیببخش--

  ..به طرف در سالن حرکت کردم.. تر شدظی غلاخمم

  ..اد؟یمن گفتم خوشم نم-

  ..یول..نه --

  ..ستادی روم ا بهرو

  .. کهینذاشت..پس چرا--
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  !.. حد؟نی تا به ایگستاخ..هه

 نی اول کار انی که همستمی نلی عنوان ماچیمن به ه..ی هستیی پروایتو دختر ب-

  ..ی رو بهم ثابت کنیی پروایب

  .. افتادشی بلند و کمانی ابروهاانی میمی مالنیچ

  .. آرشامستمی پروا نیمن ب--

 و مطمئنا در ی بودرانی خارج از ایادی که مدته زنهی خاطر ا بهدیشا..خب درسته-

  ..یدی رسدی و شادی نسبت به اونچه که بایاونجا به رشد ِ فکر

  

 و ی امروزی باز و نگاهیبا فکر.. ها باشم؟یی من مثل اروپایدوست ندار:  زدلبخند

  ..روشنفکرانه

  

 از توجهم رو ی مصنوعی به ظاهر رگه هایول.. تفاوت بودی از درون کامال بنگاهم

  ..در چشمانش دوختم

  .. رفتمرونی نزدم و از سالن بیحرف

  

  ..غذاش اماده ست؟:  به خدمتکار کردم و گفتمرو

  ..االن براشون ببرم؟..بله قربان--

  ..ارشیبرو ب..ستیتو الزم ن-

  ..چشم قربان--
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 ینی س بعد خدمتکار همراههیچند..ستادمی پله ها ایجلو.. طرف اشپزخانه رفتبه

  ..از دستش گرفتم و از پله ها باال رفتم..غذا به طرفم امد

  ..ستادندی کوتاه کنار ایمی در گذاشته بودم با تعظی که جلوی دو تا نگهبانهر

  

 شهی عوض مفتتونی بار ش1 ساعت 2هر .. تونه برهی هم میکیاون .. بمونهتونیکی-

..  

  ..چشم قربان--

  ..اطاعت قربان--

  

وارد اتاق که شدم اونجا ..ز دستام گرفتم و قفل در رو باز کردم ایکی رو تو ینیس

  ..نبود

 و عینگاهه سر..از جام حرکت نکردم.. کنار در گذاشتمزی می روی رو به ارومینیس

  .. به اطراف انداختمیبا دقت

  

 ارهی رو بی که خواست صندلنی در رو بستم و همعی حرکته سرکیو با .. زدمپوزخند

ور ِ هر دو تا مچ ِدستش حلقه کردم و نسبتا محکم فشار دادم که  دستام رو دنییپا

  ..دی کشغیبلند ج

  

  .. دستم شکستی روانی دستم آآآآآیآ--



 

goldjar/me.Telegram  

 

225

 که به دستش وارد کردم ی اولی تو همون فشارهای سمت خودم و صندلدمشیکش

  .. پاهام افتاده بودیجلو

  ..می بودستادهی هم ای نهی به سنهیس.. و بردم پشتدستاش

 با ی فکر کردی عوضیدختره :  از سر خشم بهش انداختم و داد زدمیاهنگ

  ..؟ی فرار کننجای از ای تونی منکاراتیا

  

 نگاهم رو از روش بردارم دستاش ی حتنکهیبدون ا.. بودی فوق العاده وحشنگاهش

  ..و حاال پشتش به من بود.. حرکت اون رو چرخوندم کی هم فشردم و با یو به رو

  

 ی را به رومی که دندان های همراه با خشم در حالیبه ظاهر ارام ول صورتش کنار

 یندازیجفتک م..؟یهار شد..ه؟یچ:دمی اونها غری از البه الدمیی سایهم م

 بود که تو چنگاله یپنجول انداختنات واسه وقت..ستی کارا ننی ای جانجایا..اره؟

ن که دارم انقدرخودمو نو بدون االیا.. فرق کردهیحاال اوضاع کم..ی نبودری اسریش

 که هی اب نکردم فقط و فقط به خاطره اطالعاتری کنم و تا به االن سرت و زیکنترل م

فکر نکن حاال که اجازه دادم دستات ..از خودت و اون کفتار..ی بهمون بدی تونیم

  ..ی بکنی باهاشون هرکار خواستی تونیباز باشه م

  

 یبگو ک..بونت و باز کن و بهم بگوفقط ز:  تکونش دادم و بلندتر داد زدممحکم

 که بچه هاش ی کسیدختر خونده ..؟ی شدی منصوری و چرا دختر خونده یهست

چطور تو .. کننی نمی فرقچی خونش هی باغچه ی خاکه توری زیبراش با کرما
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 یاللمون..؟ی کنیبراش چکار م..هـان؟.. ادم؟نی ای دخترخونــــده یشد

  ..؟ی عوضیگرفت

  

 غی و جدیاز درد نال.. و موهاش رو تو چنگ گرفتمدمی از سرش کش خشم شال روبا

  ..دیکش

  ..ی کاره م عوضچیمن که ه..؟یدیچرا منو شکنجه م..نکن..نکن کثافت--

  

 که سرش رو تو دست گرفته بود برگشت و با ترس یدر حال.. کردم رو تختپرتش

  ..نگام کرد

 اطالعاته مربوط ی همه زتید و ت زبونه تنری که از زیتا وقت..ستی نای اسوننیبه هم-

 هی شهی برات منجای از اییرها.. کنمی ولت نمرونی بدمی رو نکشیبه منصور

  ..ــــایرو..؟ی فهمــــیم..ایرو

  

  .. زدم به طرف در رفتمی که داد می اطرافم اشاره کردم و در حالبه

 ی گربه ی ازم ممنون باشدی بای باشیی قفس طالنی ای گذاشتم تونکهیاز ا-

  ..یوحش

  .. پر از اشکش نگاه کردمی و تو چشمابرگشتم

  .. زنداننی کمتر از ایحت..نجاستی تو کمتر از ااقتهیل-

  



 

goldjar/me.Telegram  

 

227

 در ی جلومینگهبان با تعظ.. امدمرونی هق هق افتاده بود و همون موقع از اتاق ببه

  ..ستادیا

 که یا و برّنده زی ِ تلی وسایهمه ..ی کنی تو چِکش میری باز م1 ساعت میهر ن-

  ..د؟ی برسونه رو از تو اتاق برداشتبیبتونه با اون به خودش اس

  ..می سوزن جا نذاشتهی یحت..بله قربان--

 ستیمهم ن..دی کنه حتما خبرم کنی سر و صدا مادی زدیدیاگه د.. خباری بس-

 رفهمیش..دی دی قرار مانی که شد اول من رو در جریفقط هر چ.. باشهیزمانش ک

  ..شد؟

  ..اطاعت..انبله قرب--

 به در ی کردم که تقه ای که از شرکت اورده بودم کار میی پرونده های داشتم رو

  ..اتاقم خورد

 ی خونه م انجام می مربوط به شرکت را توی اکثر مواقع کارهای معموال و گاهمن

 ی برایشتری تمرکز بنصورتیدر ا.. مملو از سکوت و بدون مزاحمیطیدر مح..دادم

  ..شتمانجام کارهام دا

  

  .. توایب-

 بودم دهی قدم ها و طرز در زدنش فهمیاز صدا.. باز و بسته شدی اتاق به ارومدر

  ..ستی نی جز شکوهیکس

  ..قربان--

  .. شنومیبگو م-
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  .. با شما هستن قربانداریخواهانه د.. اوردنفی تشرانی شایاقا--

  .. دوختمی پرونده گرفتم و به شکوهی رو از رونگاهم

  ..؟ منتظرهیاز ک-

  .. هم عجله دارنیظاهرا کم.. االن اومدننی هم--

  .. تنهاست؟-

  ..بله قربان--

  
 پرونده گذاشتم و اون ی مکث خودکارم رو الیبا کم.. دادمرونی بنی رو سنگنفسم

  ..رو بستم

  ..امی مگهی دی قهیدر ضمن بهشون بگو من تا چند دق..ی بری تونی خب ماریبس-

  .. قربـانشـهیاطاعـت م: و ارام و شمرده گفت خم شد ی کممی تعظی نشانه به

  

 ی منصوری دخترخونده نکهی خبر ادنیمطمئن بودم با شن.. رفترونی از اتاق بو

  .. امدهنجای درنگ نکرده و به انجاستیا

 شده بودم سرم رو اهسته رهی اتاقم خواری هدف به دی که بی زدم و درحالپوزخند

  ..تکان دادم
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  .. نشستی سلطنتی از مبل هایکی یتعارف ِ دست من رو و با می هم دست دادبا

 کرد ی نمی عنوان برام فرقچیبه ه.. پا انداختمی نشستم و پا رویشگی مبل همیرو

 من مهم ی برازی چچیه..یگری هر شخص دای کنارم نشسته باشد و انیکه شا

  ..زی چچیه..نبود

  

 ی خوایم: ردم و گفتم کانی ِخدمتکار و رفتنش از سالن رو به شاییرای از پذبعد

  ..ش؟ینیبب

  .. مشتاق به من انداخت و سر تکان دادینگاه

  .. هم بروز داده؟یزی تا االن چ--

  ..هنوز سواالم رو شروع نکردم.. نه-

  .. کارش رو زود شروع نکنهدهی شناختم بعی که من میاز آرشام!..چطور؟--

  

 ِ خودم رو استیمطمئن باش من س:  لب نشاندم و گفتمی محو به رویپوزخند

  ..یالبته اگر منو خوب شناخته باش..دارم

 لحن و طرز از حرف زدنم عادت نی چون به ایول.. دارم شدشی کالم ِ نمتوجه

  .. خاص سر تکان دادیداشت با لبخند و نگاه

  

  ..یای هم از پسش بر منباری دونم که ای م--

  .. رو از هم باز کرد و بلند شددستاش
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  ..جاست؟ک..نمشی خوام ببیم--

  !.. بود؟ی چی برااقی همه اشتنیا.. بهش انداختم ی کوتاهنگاه

  .. اهسته جلو افتادمیی حرف از جا بلند شدم و با قدم هابدون

  

 تخت نشسته بود و زانوهاش رو یرو..اول خودم وارد شدم.. اتاق رو باز کردمدر

  ..با اخم نگاهم کرد ..بغل گرفته بود

و در اتاق توسط نگهبان بسته ..ستادیق شد و کنارم ا هم وارد اتاانی سر من شاپشت

  ..شد

 به صورتش قی شد و چون نگاهم رو دقدهی کشانی من به طرف شای از رونگاهش

  .. شدمدی مبهم که در نگاهش جهی ترسی متوجه یدوخته بودم به راحت

  به او نگاهرهی براق و خاص خیمشتاقانه با نگاه.. انداختم انی به شای سرسرینگاه

  .. کردیم

  

  .. به طرفش رفتانیشا

  ..دی خودش رو به عقب کشی ترس اب دهانش رو قورت داد و کمبا

  .. کثافت؟ی خوای از جونم میچ.. چگهیتو د..نجا؟یتو ا..ت--

  ..ادته؟یپس هنوز : مکث کرد و گفتانیشا

  .. زدی بلندی قهقهه و
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مئن بودم در گذشته مط.. کردمی بودم و با اخم به ان دو نگاه مستادهی جا اهمون

 تونستم حدس بزنم ی داشتم مانی شای که روی بوده و با شناختنشونی بیمسئله ا

....  

  

  .. بوددای نشست و حاال ترس کامال مشهود در چشمانش پکنارش

 خوام چند یفقط م.. ندارمتیکار..؟ی لرزی میچرا دار..  نترس خانم کوچولو--

  ..نیهم..تا سوال ازت بپرسم

 ی عنوان نگاهش رو از روچیو به ه.. کردی مانی و شمرده بنی سنگیا لحن رو بنهایا

  .. داشتیاون بر نم

  

 گفت دالرام دخترخونده ی مشهی همیمنصور..اره.. فکر کنم اسمت دالرام بود--

  .. گفت؟یدرست م..اره؟.. منه و دوستش دارمی

 هیتو ..خفه شو:  داد زدانی که به نفس نفس افتاده بود رو به شای حالدر

  ..تو..تو..یطانیش

  ..یدست از سرم بردار لعنت..نمتی خوام ببینم:  برگردوند و داد زدروشو

  

و ..با ترس از رو تخت بلند شد ..دی توجه با لبخند به بازوش دست کشی بانیشا

  .. درگردش بودانی من و شانینگاهش ب

  ..گهی دنیولم کن..ای لعنتنی خوای از جونم میچ:  زدادیفر
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:  قدم به طرفش برداشت با ترس داد زدکی که نیاز رو تخت بلند شد و هم انیشا

  .. جلو کثافتای نگمیبهت م..ب.. جلواین

 ندارم یفعال هم با جونت کار.. ندارم دخترتیکار:  و گفتستادی همونجا اانیشا

  ..نترس

  ..م؟ی خوای می که چیمگه بهش نگفت..آرشام:  و رو به من گفتدی بلند خندو

  

  .. اون دختر دوختم و سر تکان دادمینگاهم رو با اخم تو چشما..نکردم یحرکت

  ..حاال بهمون بگو..ی دونیپس م:  بهش کرد و گفترو

  !..؟یچ..چ-

  .. پدر خونده ت کجاست؟--

  ..من پدر خونده ندارم..قبال هم گفتم-

 هم به اسم بهمن ی شخصی بگی خواینکنه م!..؟یندار:  با پوزخند گفتهمراه

  !..؟ی شناسینم یمنصور

  

  .. شناسمیم..چرا-

  ..؟یپـــس چــــــ--

 نهی سی که قفسه ی داد و در حالهی تکواری دستاش رو به ددی کشانی که شایادی فراز

  .. هم فشردی شد چشماش و به روی منییش تند باال و پا
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 شناسمش چون یم..ــــهی کی دونم بهمن منصوریمــــن م:  داد زدلرزان

اون بهتون ..نه دختر خونده ش..پرستارش بودم..من پ..م..دم کریبراش کار م

  ..گفته..دروغ..دروغ گفته

  

  ..دهی ازحد ترسشی داد که بی نشون می ظاهرش به راحتیول.. کردی نمهیگر

 ی تو نگاهش نمی ترس رو نه تو حرکات و نه حتنی اششی اومدم پی که من مییوقتا

  ..یول..دمید

در حضوره من .. شدی مدهی در اون محسوس دنهای ای همه انی در حضوره شااالن

  ..یکامال گستاخ بود و وحش

  ..دمی دیکامال برعکسش رو م.. االنیول

  .. دونم باهاش چکار کنمیمن خودم م..می فعال بهتره تمومش کن-

  

 به اون یشگینگاهم با همون اخم ِ هم.. بهش انداخت وبه طرفم امدی نگاهمی نانیشا

  ..دختر بود

 یم.. سپرمش به توی رو تماما منکاریپس ا:  شونه م زد و گفتی به رویت دسانیشا

  ..رونی بی زبونش بکشری رو از زی و پوکه منصورکیخوام تمومه ج

  

  .. سر تکان دادمی کردم و به ارامنگاهش

 2..   رفترونی که به اون دختر انداخت از اتاق بیقی با نگاهه کوتاه و دقانی شاو

  ..نجاستیروز ِ که اون دختر ا
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 رفتم و ی مدیبا.. دعوت بگذرمنی تونستم از ای بود و من نمدای شی امشب مهمانو

  .. دادمیکار خودم رو انجام م

  

 ییکت و شلوارم رو از خشکشو:  به خدمتکار مخصوصم گندم کردم و گفتمرو

  ..؟یگرفت

  

 نجای مشخص از روز حق داشت که به ایدر ساعت.. کردی اتاق رو مرتب مداشت

  .. دادمی خودم دستور مدی بانصورتی اریدر غ..دایب

  

  ..زنگ زدم خودشون اوردن..بله قربان:  و گفتستادی به من ارو

  ..لباسم رو اماده کن:  رفتم گفتمی مرونی که از اتاق بی حالدر

  .. باشه قربان؟ی امشب چه ستیبرا--

  

  ..یفقط مشک:  مکث کردم و جواب دادمیکم..ستادمی درگاه اتو

  ..چشم..قربانبله -

  

 زد با ی داشت چرت مستادهیرو به نگهبان که ا.. طرف اتاق اون دختر رفتمبه

  .. احمق؟ی کنی میچه غلط:  بلند گفتمتیعصبان

  .. و نگام کردستادی ترس سر جاش ابا

  .. شدنی لحظه چشمام سنگهی..شرمنده م قربان..ش--
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  .. عوض بشه؟فتتونی بار ش1 ساعت 2مگه نگفته بودم هر -

  .. نگفتیزی انداخت و چری رو زسرش

  

  .. پرسم جوابم رو بدهی می ازت سوالیوقت:  زدمداد

  ..دیببخش..چشم قربان--

  ..دمی به صورتم کشی کردم و دستی کوتاهمکث

  

 ی و جلودی کنی ساعت زمان بند24 نی هر کدوم تو ااری از بچه ها رو بگهی سه تا د-

 فرار الی ونی اون دختر راحت از امیر بشی پمی بخواینطوریا..دیستی واکیدر کش

  .. کنهیم

  .. اطاعت قربان--

 نمی ببگهی بار دهی..دی به حالتون اگر بفهمم کارتون رو درست انجام ندادی فقط وا-

  .. شد؟رفهمیش.. سازمی برو برگرد کارتو می بی زنی چرت میدار

  .. راحت باشهالتونیخ..چشم قربان.. چش--

  .. دونگ حواستون بهش باشهشی خوام شیم..ستمی ننجای من امشب ا-

  ..حواسمون بهش هست..  قربانشهی اطاعت م--

  

کامال مشخص بود که چطور انجام .. به سرتاپاش انداختمی زدم و نگاهپوزخند

  .. کنهی مفهیوظ
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 ی منانی نسبتا خشن داشت و با اطمیصورت,  درشت و چهارشانه یکلی با ههمراه

  .. بودندیمن تو کارشون خشن و جد ردستانهیتونم بگم اکثر ِ ز

  .. تو گروهه من نداشتیی بود جانی جز ای خواستم و اگر کسی رو منی هم هممن

  

  » دالرام «

  

  !.. چکار کنممممم؟دید ِ اخه با , شمی موونهیدارم د..رمی اسنجای روزه که ا2 ایخدا

 کسل نگام  حوصله ویزانوهام رو بغل گرفته بودم و ب.. تخت چمباتمه زده بودمیرو

  ..دی چرخیدور اتاق م

  .. بودنی تونستم انجامش بدم همی روز م2 نی که ایکار

 ی شونه هی و شی ارازی مهی.. توش نبودشتری کمد لباس که چند دست هم بهی

حموم و ,  بود ی بهداشتسی در که سروهی و زی می دستمال روهی..یکیپالست

 ی فانتزیی جوراهیرده ها هم پ..کی شی ولی معمولی نفره 2 تخته هی..ییدستشو

  .. اتاق جور بودنی ِ اسی که خب با سرودی و سفی سرمه ای از رنگ هایبیترک..بودن

  

 که ی شالهی که تنم بود و یی مانتوهی نیهم.. شدی نمدای کوفت هم پنکهی اگهید

  .. که پام بودیو شلوار.. رو موهام انداخته بودمینجوریهم

 کار نی گوشه کنارا دوربنی ادمی ترسیچون م.. نبودم لباسامو عوض کنمحاضر

  ..گذاشته باشن
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 کار نی که حبس ِ دوربی تو اتاقرنیگی رو که گروگان میکی بودم دهی دلمای فتو

  ..رنشی نظر بگری تا خوب زذارنیم

  

 دای پینی دوربی اتاق و گشته بودم ولی هم ننشسته بودم خوب سوراخ سنبه هاکاریب

  ..واال.. کردی نمبی که عی کاربازم کار از محکم..نکردم

  

اره خب اگه رذل باشن بخوان اونجا هم .. تو حموم بتونم لباس عوض کنمدی شااما

 گرفتن بندازن یوگرنه منو نم, خب رذل که هستن گاگول .. کار بذارننیدورب

  .. شدوووووبیمغزم مع.. کنمیچقدر من فکر م..پـــــوووووووف..نجایا

  

اصال !..خب به من چـــــه؟!..؟یمنصور!.. خوان؟ی م از جونه منی چنای ااخه

  !..من و چه به اون هاف هافو؟!..ه؟ی خره کیمنصور

 گهی دنویا!..ه؟ی اغهی چه صگهیدخترخونده د.. کلفتشم یی جوراهی سرم پرستار و ریخ

  .. شدمیچه گرفتار!.. دل وامونده م بذارم؟نی ایکجا

 دخترخونده چارهیر و زد که منه ب زِنی نشست ای تو هر محفلکهی اون مرتحاال

  ..عجبا.. اخه؟دهی نشون منوی ایکدوم سنَد..شَم

  

  .. کردم کهی مو گذاشته بودم رو دستام و داشتم فکر مچونه

 ازم زهاموی چیلی که خیکس.. ِ پست فطرتانیشا.. افتادمی اون عوضادی دفعه هی

  .......و ..ستمی هست و نی و همه میخوشبخت..خانواده م..گرفت
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 از اول تلخ یول..ی سراسر تلخیگذشته ا.. شد به گذشته هادهی ذهنم کشو

  ..نه..نبود

 یتو گوشه گوشه .. دادی می خوشبختی بومی زندگیهمه جا.. خوب بودزی چهمه

  .. شدی مدهی خانواده دی اعضانیب , تیمی صفا و صممی پدریخونه 

  ..یول

  

  

  ..می اروم بود خوشبخت وی خانواده هی.. نفره4 ی خانواده هی

  .. سالش بود24 که مای ساله بودم و برادرم ن16 دختر هی من

  .. داشتی لباس فروشی مغازه هی شغلش ازاد بود و پدرم

 داشت و ینیصورت دلنش.. مهربون و دلسوز بودای دنی مادرای مثل همه مادرم

  .. زدی ش بود و خانمم صداش مفتهی شتی نهایبابام ب.. پر از مهر بودشهینگاهش هم

  

خب .. بودمکی بهش نزدیلی خیلیخ.. مادرم بود دوستمم بودنکهی عالوه بر امامانم

 بذارم هم ونی رازم رو با دوستام در منی کوچکتری حتنکهیتک دختر بودم و اهل ا

  ..نبودم

  .. دونستمی رو مطمئن تر و رازنگهدارتر از مادرم نمی کسو

  

  .. هم باهاش راحت بودمنی همیبرا.. گرفتی منطق رو در نظر می جنبه شهیهم
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برادرم دانشجو بود و در کنار درس و .. ماه بانو بود و اسم پدرم فؤاداسمش

  .. کردی کار می کارگاهه فنهیدانشگاش تو 

بر خالفه .. شغل رو دوست داشتنی اومد ای با رشته ش جور در میی جوراهی چون

  .. بودی بودم اون پسر ِ ارومگوشی و بازطونی دختر شهیمن که 

  

 نون حالل بذاره سر شهی گفت دوست داره همیم.. بودیاونم مرد زحمتکش.. پدرمو

  ..یول.. زن و بچه شیسفره 

اصل ..می کردی فکر منطوری بود که ما اهی فقط ظاهره قضنیا.. نبودنی همزی چهمه

  .. بودی اگهی دزهیماجرا چ

  

باشه و تو دانشگاه  ی تجربرستانی خوندم و دوست داشتم رشته م واسه دبی مدرس

 ندهی ای که براییو چه ارزوها.. بهش عالقه داشتمیازبچگ.. بخونمی پرستاریرشته 

  ..م نداشتم

  

 کردم و ی میگوشی خودم غرق بودم داشتم بازی روز که تو عالمه شاد ِ دخترونه هی

  ..دمی زنگ در رو شنی ذاشتم صدایسر به سر مامانم م

 یول.. دونستم که باباستی درو باز کردم چون م و لبخند به لباطی رفتم تو حبدو

  ..دمی رو دبهی مرده غرهی بابا یبه جا

  

  ..سادمی پشت در وای حجاب نداشتم به خودم اومدم و تندچون
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  ..دمی بابا رو شنی در و ببندم که صداخواستم

  

  ..؟ی دخترم چرا فرار کرد--

 ی شد ولی بابام میجا..اطی هم اومد تو حارویپشتش اون .. دروهل داد و اومد توو

  ..ستادی می واخی کرد که مو به تنم سی نگام میجور

  

 هیبه مامان گفتم که بابا با .. رفتم تو خونهدمی به بابام سالم کنم دوی حتنکهی ابدون

  .. اومده خونهبهیمرده غر

اوا خاک به سرم تو :  رو سرش و گفتدی تعجب چادرشو که به کمرش بسته بود کشبا

  .. دم در؟یت رفینجوریا

  .. دونستم که اون پشت درهی نمگهیاره د:  حرص گفتمبا

  ..سابقه نداشته.. اومده؟بهی مرد غرهی که بابات با ی چیعنی--

  ..نیخودت برو بب.. دونمی چه م-

  ..امی رو داشته باش نسوزه من االن ماینی زمبی سیهوا.. باشنجایباشه تو هم--

  

 کرد و از ی رو سرخ ماینی زمبیهاش س که داشت بای تکون دادم و قاشقسرمو

  ..دستش گرفتم

 یول.. کردنی مکی که داشتن سالم علدمی شنی و صداشون رو مرونی رفت بمامان

 ها که داشتن تو روغن ِ داغ ینی زمبی جلز و ولز کردنه سیکم کم صداشون تو صدا

  .. شدن گم شدیسرخ م



 

goldjar/me.Telegram  

 

241

  

از ظاهر ِ .. مایده بود خونه اون مرد هر شب پاتوقش ش.. ختم نشدنجای به همماجرا

  .. معلوم بود از اون خر پوالستستشی و بدهیاُتو کش

 رفت تا ی فرستاد تو اتاقم و خودش هم می مامان منو منجای اومد ای وقت مهر

  .. کنهییرایازشون پذ

 تا درس نیرزمی رفت تو زی اومد می هم می که تا شب تو کارگاه بود و وقتداداشم

 کس هم مزاحمش چیه.. کارنیرو موکت کرده بود مخصوصه هماخه اونجا ..بخونه

  .. شدینم

  

 دعواشون دلم رو به ی ِ صدادنی مامان و بابام شروع شد و شنی کم مشاجره هاکم

  .. اورد یدرد م

 ی نداره بی ادهی فادی دی وقتی باهاشون حرف زد ولی چند بار جدمای برادرم نو

  .. شدالشونیخ

 گفت با دوستام دارم درس ی گشت می هم بر می و وقت اومد خونهی مرتری دیگاه

  .. خونمیم

  

 خسته گهید.. مامان و بابانی بی شد اغاز ِ دعوای منی زد و ای دوتا داد سرش مبابام

 دادم و تو ی زدن من چشمامو رو هم فشار می مادیاونا که سر هم فر..شده بودم 

  .. کردمی مهیاتاقم زار زار گر
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 وقت چی ما هی تو خونه نایتا قبل از ا.. شدمی هم ناراحت م بود وبی برام عجهم

  ..همه احترام ِ همو داشتن..بحث و دعوا نبود

  

 یلی که بابام معتاد شده و خدی دعواها از دهن مامانم پرنی از همیکی تو نکهی اتا

  .. کنهی می داره ازمون مخفنویوقته ا

 ای انی شایبرا..شده ی باورش نمی گفت که بهش شک کرده بوده ولی ممامان

 خودش رو ی از کنارش مواد ِ مصرفینجوری فروخته و ای مواد مبهیهمون مرد غر

  .. کردهی منیهم تام

  

 هی که حکم سایکس.. پدرمنکهیا.. بردمقتی حقنی به ای که پی چه تلخ بود اون شبو

در حال نابودن شدن بود و ..  ما بودی که پشتوانه یکس.. باال سرمون رو داشتی

  .. نداشتیی روشناگهی و کدر کرده بود و داهی رو هم سمونیندگز

  

  ..دی باری و اسمون منی ما از زمی بود که برابتیسال ِ بال و مص,  اون سال انگار

  .. شبا مادرم سکته کرد و نی از همیکی تو و

 نشده و صبحونه داری هنوز بی کسدمی شدم و دداری از خواب ب9 صبح ساعت یوقت

 در کامل یول..بعد از روشن کردن سمامور رفتم پشت اتاقشون ..ستیحاضر ن

  ..بازبود

 بود و دهیمامان به پشت خواب..بابام تو اتاق نبود.. تو تا مامان رو صدا بزنمرفتم

  .. بودشهی تر از همیصورتش مهتاب
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 دستش تنم ی لبخند نشستم کنارش و دستشو گرفتم تا صداش کنم که از سردبا

 و با دی لرزیصدام م.. شد و شروع کردم به تکون دادنشیتو دلم خال..دیلرز

  .. زدمی صداش مهیقربون صدقه و گر

  

 داریمامااااان چرا ب.. تو رو خدا چشماتو باز کنیماماااااان.. شوداری مامانم ب--

  ..ماماااااااااااان..؟یشینم

  

  .. و بابام هم اومدن تو اتاقمای و داد کردم که نغی جانقدر

 مایتو خواب سکته کرده بود و من و ن.. و رفتدی پر کشنمینحس مادر نازن روز ِ واون

  .. کردچارهیرو بدبخت و ب

مثل .. شده بودمری که تنها مونس و دوست و همدمم بود گوشه گی از مرگ کسبعد

  .. زدمی زل مواری نشستم و به دی گوشه مهی افسرده یادما

  

 اومد و انگار نه انگار ی مونی شب در مهی اومد بابام هم ی کال خونه نمگهی که دماین

  )).. سال گذشته بود1..(( ساله تو خونه تک و تنهاست17 دختره هیکه 

 و شمهی کردم پیحس م.. زدمی رفتم با عکس مامان حرف می نترسم منکهی ایبرا

  .. رفتمی کردم که از حال می مهیبعدشم انقدرگر.. شدمی اروم مینجوریا

 مونی به زندگانی شای شد که باز هم پای می روح سپری ب تلخ وینجوری همروزگارم

  ..باز شد
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 تونست با جون و ی ذاشت و بابام تا می پرواتر از گذشته به خونمون قدم می بحاال

 چند وقت عزادار موند و بعد هم هی مرگ مامان یواسه .. کردی مییرایدل ازش پذ

  ..انگار نه انگار

  .. کردی افسرده ترم ماشی توجهی و بدمی دی که از پدرم میی رفتارهانیا

  

 اومد ی اگر هم مای اورد خونه ی رو نمانی شاگهی مادرم زنده بود بابام دی وقتتا

  .. بار 3 ای 2 یماه

  .. روزهی نکهی اتا

  

  

  .. صبح اومد خونه و دستش هم پر از خرت و پرت بودبابام

 ی و خوراکوهی از م پرکی پالستی هاسهی کردم که کی از پنجره داشتم نگاش میوقت

 که جلوتر یهر چ.. شدمقی تو خونه تو صورتش دقادیرو گرفته دستش و اروم داره م

  .. شدی صورتش هم واضح تر می و چروک هانی اومد چیم

  

 ی که قبال ها وقتیدر صورت.. که انگار ماه هاست اصالح نشدهی پر پشت و بلندشیر

  .. کردیح م صورتش و اصالونی روز در مکیمامان زنده بود 

  ..یول.. نبودنزی رنگ و روشون رفته بود و مثل سابق تر و تملباساش

 گذاشته چرا انقدر ی سالگ50 که تازه پا به یمرد.. شده؟دهی انقدر کمرش خمچرا

  .. و شکسته شده؟ریپ
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 ی دونستم از دست ِ کارهایبا مامان که م..با من .. با خودش چکار کرده بود؟بابام

  ..و دق کردبابام غصه خورد 

با سر .. رو گرفتمی دومی جلوی رو گونه م ولدی قطره اشک از چشمام چکهی

  ..انگشتام پاکشون کردم و پرده رو انداختم

  

 نیا.. خوشحال بودیی جوراهیانگار .. در صدام زدیاز همون جلو.. اومد توبابا

  .. زدی به وضوح تو صداش موج میخوشحال

  

  .. بابا؟ییکجا..  دخترم دالرام--

  ..سالم.. بابانجامیا-

  

  .. لب جوابمو دادری روحم انداخت و زی به صورت سرد و بی نگاهمین

 ی که سعی شد رو پررنگترش کرد و درحالی که رفته رفته داشت محو ملبخندش

  ..می واسه شب مهمون دارری رو از دستم بگنای اایب.. باباایب: داشت نگام نکنه گفت

  

 سور و سات امشبشون رو من حاضر دی بایعنی حرف نی دونستم با زدن ایم

  .. هم بود؟ی اگهیمگه کس ِ د..کنم
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انگار نه ..شهی مصرف نمیخودی بدی همه خرنیو ا:تو دلم پوزخند زدم و گفتم..هه

اونوقت .. کنمی خورم و چکار می می کنه که چی نمنوی و فکر ِ انجامیانگار منم ا

  ..دی چی مفاتیواسه مهمونش انقدر تشر

  

بپرم بغلش و بگم بابا دلم برات تنگ ..  داشتم که بگم؟یاصال چ.. و ندادمشجواب

 چرا ستمیمگه منه نفهم دخترت ن..ستم؟یمگه من ادم ن..؟یایچرا خونه نم..شده؟

  ..؟ی کنی منکارویباهام ا

  

سکوت ِ .. حرفا بزنهیلی تونه خی اوقات سکوت میگاه..همون سکوت بهتر بود..نه

 عقده ها نی نگفته که رو دلم مونده بود و هر شب ای از حرفاپر..من پر از حرف بود

 کردم که ی مهی کردم وگریانقدر نگاش م.. کردمی میرو با قاب عکس مادرم خال

  .. بکشمادی که بخوام داد بزنم وفرستی پر نگهیدلم د.. شدمی کردم خالیاحساس م

 ِ منه مفلوک هم ی شد روز از نو و روزیصبح که م.. چه حاصل؟نای ای از همه یول

  ..از نو

  

 ها رو ینیری و شوهی نوع غذا پختم و م2 شب شد و من هم با همون سن کمم خالصه

 حال و حوصله ش یوگرنه ک.. کرده بودمزی تمیخونه رو هم مجبور.. تو ظرفدمیچ

  ..رو داشت

 هنوز دمی درونی اومدم بی دوش گرفتم وقتهی نمونده بود رفتم ی کارگهی دیوقت

  .. موهامو خشک کردم افتادم رو تختنکهیرفتم تو اتاقم و بعد از ا.. خونهمدهویبابا ن
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 عالمه هی و رفتم تو دمی نفهمیچیاز بس که خسته بودم ه.. سه هم خوابم بردبشمار

  ..گهید

  ..ی دونم چقدر گذشته بود ولینم

  

ه  خوام سرمو بکوبونم بی کنم می بهشون فکر می که االن وقتدمی رو بعدها فهمنایا

  ..رمی تاج ِ تخت تا از حس ِ درد و سوزش جون بدم و بمنیهم

مگه معتاد ادم ..چون معتاده؟..چرااااا؟.. حددددد؟نی پدر تا اهی ِ یرتی غی بیعنی

  .. نداره؟تیمگه انسان..ست؟ین

 که یی هر بالی و بذاره هر خاک بر سریالی خی حد که خودشو بزنه به بنی تا ایعنی

  ..اره؟یخواست به سره دخترش ب

  

 بوده و همه ش سرش تو ی که ادم فضولوارمونی به دواری دی هی ها توسط همسابعد

 کنه مهمون ی شنوه و فک می خندشون رو می که صدادمی و اون بود فهمنیکاره ا

  ..می خندی ممیگی ممی و دارمیدار

 موردش هیالبته به جز ..چون قبال هم سابقه داشته..دمی رو خودم فهمنای من او

  ....که

 تونه ازش ی که میی خونه تا اونجاادی بوده مانی بابا با مهمونش که همون شایوقت

 کنه و خودش هم تا خرخره ی خوب بابام و نشئه میاونم وقت.. کنهی مییرایپذ

  ..افتهی طرف مهی خودش ی سی هر کگهی کنه دیمست م
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 ی البد حض م همی مست ِ ال اوبالارویاون ..دهی خندی خونده و می اواز مبابام

  .. سر وقتمادی کم جمع بوده مهی که حواسش انی شانکهیتا ا..کرده

 داره صورتم و یکی خبرم تو عالمه خواب بودم که حس کردم ی از همه جا بمنه

  .. کنهینوازش م

  

 الکل ی تند ادکلنش بود که با بوی بسته حس کردم بوی که با چشمایزی چنیاول

  ..سوزوند شده بود مشامم رو ی قاطگاریوس

 دمی که چشم باز کردم و دیی شدم تا جای مارتری هوشدمی کشی که می هر نفسبا

  .. کنهی داره نوازشم مدهیباال سرم تمرگ

  

  ..دی و داد کنم که نذاشت اشغال دهنمو سفت چسبغی و خواستم جدمی ترسدنشی دبا

 ی داره چدمی فهمی و منگ بودم نمجی کرد که انقدر گی زمزمه مییزای چهی

  .. رفته بودمشیفقط تا مرز سکته پ..گهیم

  

 ش رهی دستش و نگاهه خی خواد از نگاهه ه و س الود و گرمای می بودم چدهیفهم

 در ی بدنم شصتم خبردار شده بود که اگه زود نجنبم و بخوام پخمه بازیبه همه جا

 یعنی نیا.. کثافت لکه دار شدهنی ابرو که دامنش توسطه ای بهی شمی تهش مارمیب

   ..امیاوج ِ بدبخت
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 نمونده بود یزی چگهی که دیوقت.. بودم مست ِدهی داد فهمی که می الکی بواز

   ..شهی داره رفته رفته خمار مدمیکارمو بسازه د

 کردم که االن به دردم ی می مخفزی ِ تءی شهی رُتشکمی زشهی شبا تنها بودم همچون

  .. خوردیم

 تشکم ریش و انداخته بود روم دست بردم ز قناسکلهی تو حاله خودش بود و هیوقت

 بود رو اوردم زی تی و تخت بود و گوشه ش هم کمی ادکلنم که کتابی شهیو ش

  ..رونیب

  

 رو بردم باال و محکم شهیش..دی رسی چپم چاقو بود که دستم به اونطرف نمسمت

  .. تو سرشدمیکوب

 که نفس نفس همونطور.. تر شدنی درد ناله کرد و حس کردم جسمش روم سنگاز

  .. بکنمنکاروی بود سخت تونستم انی از بس سنگی زدم پرتش کردم کنار ولیم

شالمو از کنار تشک برداشتم و ..دیچی پی که بود حاال از درد هم به خودش ممست

  .. چکار کنمدی دونستم بایهول شده بودم و نم..انداختم رو سرم

  

 و از همونجا هی همسای برم خونه  بودنی که به سرم زد ای تنها فکرتی اون موقعیتو

  ..زنگ بزنم به فرهاد

 شدم بارها به خونمون زنگ زده ی در نمیی مدت که تو خونه افسرده بودم و جانیا

  .. دادمیبود و منم جواب نم

  .. فرهاد ی کس و نداشتم حتچی هی حوصله
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ش  بار در و به روش باز کردم و بههی فقط ی خونه ولی بارم اومده بود جلوچند

 ستی نشمی پی شبا تو خونه تنهام و کسنکهیو از ا.. مدت تنها باشمهی خوام یگفتم م

  .. نگفتمیزیهم بهش چ

  .. کردم؟ی چرا اونو ناراحت مگهی داشتم دی کم بدبختخودم

  

 ی می بود و با پسر و عروسش زندگیی ِ عصارزنی پهی که مونی همسای خونه رفتم

  ..کرد

  .. همونجا زنگ زدم به فرهاداز

  .. گفتمی نمیزی کرد و منم چممی جنی چقدر سرزنی بماند که اون پحاال

  

 رو دارم که ی حس کردم هنوز کسدنشی و با درونی که اومد از در زدم بفرهاد

  ..پشتم باشه

  .. کردی انقدر مهربون بود که ارومم منگاش

 نشیاش به اشک نشسته م سوار می نگاه به در خونمون انداختم و با چشماهی ترس با

 براش گفتم خودش ییزای چهی با ترس و لرز ی از چه قراره و وقتهی قضدیفهم..شدم

  ..تا تهشو خوند

  

  

  .. برادر هوامو داشتهی اون بودم و مثل ی مدت خونه هی

  .. نه؟ای ستمی من خونه ندنیفهم.. االن کجان؟مای داشتم بدونم بابام و ندوست
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و تا ..ارهی خونمون که امارش و در بیو به دامن ِ فرهاد شدم و اونم رفت جلدست

  ..دی جوشی و سرکه مری که برگشت دلم مثل سیوقت

 لرزون بهم گفت که بابام در اثر مصرف ییو با صدا.. اومد چهره ش درهم بودیوقت

 یو کس.. بود که تو خونه تنها بودهنجای اشی از حد مواد همون شب مرده و جالبشیب

  ..دهی رو ندانیهم شا

  

 شدم و چه شب ها که تیبماند که چقدر اذ.. واسه بابامنباری عزا نشستم و ا بهبازم

  .. دادی ممی و فرهاد دلداردمی دیکابوس م

 مادرم بود و پدر و یی شد که پسر دای منینسبتش با من ا.. رو نداشتی کساونم

 و با شعور دهی جوونه فهمهی یول.. تصادف از دست داده بودهیمادرش رو تو 

 خوب و ی اخالقاتی جذاب و خصوصیچهره ..رفاه و ارامش.. داشتزیچهمه ..بود

  .. الدهیا

  

  ..» اُنس گرفتهیی تنهانیبه ا« گفت یو خودش م..  حال تنها بودنی با ایول

 کنه قدم جلو بذاره و خلوتمو ی جرات نمیی تنهای باشنجایتو که ا«  گفتیم

  ..»پرکنه

  ..؟ی برستی به اُنس و دلبستگ من برم کهیعنی حرفت نیبا ا:  گفتم ی مبهش

 ی که مهی چه حرفنینه دختر خوب ا« گفت یم.. کردی و نگام مدی خندیم

 دادم از االن ی رو تو خلوتم راه مییتا االن تنها.. خوشحال ترمینجوریمن ا..؟یزن

  ..»به بعد نه
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  ..؟یگی نمنوی من ناراحت نشم که انکهیواسه ا:  گفتم یم

  ..» کنم که تنها نباشمی می کارهی باز یتو هم بر.. باشنه مطمئن« گفت ی خنده مبا

  

  ..دمی خندی من هم همراه خودش مو

 ازش ممنونم که منو به خودم ای دنهیو ..  اومدی که کنارم بود لبخند به لبم مفرهاد

 که فرهاد یبرگردوند و با گذشت زمان و با کمکه اون تونستم بشم همون دالرام

 ی کنهیگر.. هم به روت بخندهایبخند تا دن« گفت یم زد و ی صداش می خانمیدل

 بره ی ملی رو سای دنهیاونوقت ..شهی می و بارونرهی گی هم مای دننی دل ِ ایهوا

  ..»؟ی خانمی دلی خوای منویا..

  ..»نه« گفتم ی من با خنده مو

  

  انگار اب شده بودیچند جا رو با فرهاد دنبالش گشتم ول.. خبر نداشتممای برادم ناز

  ..نیرفته بود تو زم

هر بار به در .. نداشتی اجهی نتی هم گفتم ولانیدر مورد شا.. خبر دادمسی پلبه

  .. خوردمیبسته م

 رنی کنن و می شمال تصادف می شبونه تو جاده ی جوونه الکلی سرهی گفتن نکهی اتا

  ..ته دره

 که یات از دوستاش رو طبق مشخصیکی من می مراجعه کردی قانونی به پزشکی وقتو

 رو مایو بعد هم مشخصاته برادرم ن.. بهم داده بودن شناختم ظاهرا اون راننده بوده

  ..همه شون مرده بودن که برادر منم جزوشون بود.. کردمییشناسا
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 همه فشار که روم بود از حال رفتم نی و به خاطر ااوردمی طاقت نگهی موقع دهمون

 ی اتفاق ِ شوم تونی هم سومنیو ا..دمی لحظه خودمو تو بغل فرهاد دنیکه در اخر

  .. من بودیزندگ

  .. بدبخت بودم و بدبخت تر هم شدمچقدر

  

 نی اون بود که باعثه ای مرده بود ولنکهیبا ا..دمی دی رو از چشم پدرم منای ای همه

 باشه و خانواده ش رو به طرف ری پذتیاون بود که نتونست مسئول.. شدیهمه بدبخت

 جز اه ِ حسرت و اشک ِ دل یزی که االن چیکس..پدر..داد سوق یچارگیفالکت و ب

  .. نگذاشتهی برام به جایشکستگ

  

  .. ِ که به سرمون اومدهیی همه بالنیاون مقصره ا.. مقصر بودپدرم

  .. بابام دق کرد و مردی کارای مادرم که از غصه چه

خونواده  پدرم و نبودن ارامش و گرما تو ی های توجهی از برادرم که به خاطر بچه

  ..به اون روز افتاد

  .. بردنی شکل ممکن خودش رو از بنی اون هم از خودش که به بدترو

  .. هم از مننیا.. و

 کردم که فرهاد یبازم هزار بار خداروشکر م.. خانمانی اواره شده بودم و بکه

 ی تونستم بگم هنوزم بی شد و می ِ من حساب ملی فامی از اعضایکیاون هم ..بود

  ..کس نشدم
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مردم .. هاهی همساینگاه ها.. شد؟ی مگه می اصرار داشت خونه ش بمونم ولفرهاد

  .. شناخت منو هم شناخته بودی فرهاد و میهر ک..تو کوچه و بازار

اصال صورت ِ .. کنهی می پسر جوون و مجرد داره زندگهی ی دختر که تو خونه هی

ز تو ذهنم دور کنه و بگه  افکار رو انی داشت ای فرهاد سعنکهیبا ا.. نداشتیخوش

  .. تونستمی نمی باشم ولالی خیب

  

  .. و به زور گرفتمپلممی که دیمن.. کار کجا بود؟یول.. رفتم دنبال کارنی همیبرا

 معلما به خاطر مرگ مادر و پدرم بهم ارفاق کرده بودن که تونستم مدرک انقدر

  ..رمی و بگپلممید

 یچون درسم خوب بود نم.. شدینم ی جورچیوگرنه ه.. معجزه بودنمی اشییخدا

  .. کردنی کمکم منیواسه هم.. بمونهجهی نتیخواستن تالشام ب

  

 هی و مراقبت از ی پرستاری پرستار براهیبه .. نظرمو جلب کردهی اطالعهی کار یبرا

  .. بودی بهمن منصورنی همرمردیو اون پ.. داشتنازی نرمردیپ

 ی از نو مدید و خودم با من بوی زندگنی ایول.. کردی مخالفت مفرهاد

  ..اون هم با تالش و زحمته خودم..ساختمش

  

 ی تنها زندگرمردی بود که اون پنی به اشی تونستم اونجا مشغول بشم و خوبخالصه

  .. کرد و بچه هاش ازش دور بودنیم
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 ی نهی تو زمیدی تو شغلم بمونم رفتم چند دوره اموزش ِ نکات ِکلنکهی خاطره ابه

  ..دمیه رو د رشته و حرفنیهم

  

  ...... وهی اولی و اموزش کمک هایریادگی و گرفتن فشار خون و قاتی تزرمثل

  .. که االن هستمینی شدم او

  ..ینی امدالرام

  

 ی کهی همون مرتشونیکی خبر شدم که ی مشت ادم ِ از خدا بهی گرفتاره نجای حاال او

  .. ِانیرذل شا

 نی از بی که باعث و بانیمونه.. خودم خفه ش کنمی دوست داشتم با دستایلیخ

  ..رفتن خانواده م شد

  .. مرد مسبِبش بودنی ای کرد ولی در حقمون نامردپدرم

  

  

  

 ی مهیمن داشتم گر.. که به صورتم خورد باعث شد به گونه م دست بکشمییخنکا

  ..کردم؟

 ی زدم و اشک می گوشه چمباتمه مهی.. افتادم ی گذشته ها مادی که شهی هممثل

  ..ختمیر

  .. بودم؟ی خورد که منم خوشبخت می بر مای دننی ای کردم که به کجای مفکر
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 ی و ممونی شد االن پدر و مادر و برادرم در کنارم بودن و شاد زندگی میچ

  ..م؟یکرد

  

  .. باشه؟ی و خوشی پر از شادشهی همدی نباای دننی چرا اایخدا

 و یاممون باشه و با تلخ لحظه به کهی ی مشکالت برای بعد از تحمل ِ کلدی نباچرا

 شهیو چرا هم.. هم هست؟ی روز و روزگارنی همچهی بهمون نفهمونه که شیسرد

 که برعکسش می فهمی بعدش مقای ؟چون دقمی رو داشته باشی انتظار خوشبختدینبا

  ..به سرمون اومده

  

و چه .. تار ِ مو ستهی ِ ی به نازکی و بدبختی خوشبختنی بی بودم که فاصله دهیفهم

  .. موندمی باقی خاکی کره نی ای تار ِ مو پاره شد و منه بدبخت رونیاسون ا

  

هول ..دمی تو قفل در رو شندی کلدنی چرخی خودم بودم که صدای حال و هواتو

  ..بازوهامو بغل گرفتم و سرمو چرخوندم سمت در..شدم

 از  همنای ایهمه ..دروغ چرا اصال اروم نبودم.. نبودمی کردم اروم باشم ولیسع

  .. تظاهر بودیرو

  .. ودی پاشنه چرخی رودر

  

 اومد تو و در و یهی پر از وحشتم با لبخند ِکری چشمایجلو.. شوکه شدمدنشی با د

  .. به ترس نگاش کردمختهی امیخودمو جمع کردم و با نفرت..بست
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  .. پوزخند بودهی به هی شبشتری بیول..دیخند

  ..ه؟ نی بوددارمیمشتاقه د..سالم خانم خانما--

  ..پس نگو نه.. خونمی تو چشات منویا:  همراه با قهقهه بلند گفتو

  

به اندازه ..دمی نشون بدم که ازش ترسدی نبایول,  بود به سقم دهی زبونم چسبانگار

  .. ازش نفرت داشتمی کافی

 نی زمی که از رویدی نمییرویچرا بهم ن..ارم؟ی تونم دخلشو بی چرا االن نمایخدا

  ..نم؟ و نابودش کستین

  

 حرفا رو به خودم زدم که نتونستم خودمو کنترل کنم و نی تو دلم گله کردم و اانقدر

نه ,  که ی ادمهی.. انگلهی..ی رذلهیتو ..خفه شو پست فطرت: بلند سرش داد زدم

  ..وووووونیح..یوونی حهیتو ..یستیاصال ادم هم ن

  

  .. زدم و هم از زور ترس به نفس نفس افتاده بودمی داد مهم

 ی هم فشار می به روتیفکش منقبض شده بود و لباشو با عصبان..دی خندی نمگهید

  .. اومدن؟ی از کدوم گوری لعنتی اشکانیا..اَََََه.. تار شده بوددمی دیجلو..داد

 که هستم ینی به ادنی رسیبرا.. باشمفی خوام ضعینم.. کنمهی خوام گرینم , نه

 که برام مونده رو هم یزی اون چی همه  رذلی کهی مرتنی بذارم ادیتالش کردم نبا

  ..رهیازم بگ
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  .. که سرم زد ناخداگاه چشمامو بستم و دستامو مشت کردمی دادبا

 ی مدت خوب رونی ای که تونمی بیم,نـــه .. نداریچی هی خفه شو دختره --

 موش ِ ترسو هی اومدم خونتون مثل ِ یاونوقتا که م..یاون زبون ِ درازت کار کرد

  ..؟ی حاال دم در اوردهیچ..ی شدی و قائم می رفتیم

  

 هم فشار بدم ی باعث شد چشمامو رودی چشم راستم چکی که از گوشه ی اشکقطره

  ..بعد هم بازشون کنم

 ه ر ز ه ش که ی گفتم فقط نگاهه پر از نفرتمو دوخته بودم تو چشمای نمیچیه

  .. گذروندی پامو از نظر می از صورت تا نوک انگشتاصانهیحر

 که بابامو با اون وضع ولش ی کثافتیموش ِ ترسو تو:  داد زدمی گرفته بود ولدامص

 ما رو به روز ی که همه ییتو.. کثافت؟یافتی نریگ..؟یکه چ.. به چاکی و زدیکرد

  ..ی نشونداهیس

  

 زیمخیبه حالت ن.. و رفتم عقبدمی کشغیناخواسته ج.. خشونت به طرفم حمله کردبا

  .. سرخ نگام کردینشست رو تخت و با چشما

بهش هشدار داده بودم که ..افتهی بوته ت خودش خواست به اون روز بی پدره ب--

 و تهش دی هر چقدر که خواست کشی تو حالته خماری کنه دخلش اومده ولیادرویز

  .. گوشههیهم نشئه شد افتاد 

  ..ی عوضیتو معتادش کرد..ی کردشیتو مواد-
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 ِ شیبعدش هم اومد پ.. از قبل معتاد بوداون..حرف مفت نزن.. خفه شو نکبت--

  ..من و مشغول شد

  ..؟یچرا بدبختمون کرد.. بشه؟دهی تا اونجا کشی چرا گذاشت-

  !!..چون عاشق مادرت بودم:  زدادیفر

  

  !.. گفت؟ی داشت می چابوی نیا.. بسته شدپی تا کپی کدهنم

تو ..خفه شو :  داد زدمهی تو صورتش تف انداختم و با گررونی بهت که اومدم باز

  ..مگه..ی کردیادیغلط ز

  ..رمی که خوابوند تو صورتم باعث شد خفه خون بگی محکمیلیس

  

پدرت .. بودشی تو زندگرتتی غی بی خاطرخواش شدم که بابایوقت.. ببند دهنتو--

پاتوقم شد ..خواستم تو خونتون نفوذ کنم که تونستم.. مزاحم بود هیاون وسط 

  .. اومدمیدرت مخونتون و فقط به خاطر ما

 دومش یلی با سی باز کردم تا سرش داد بزنم و بگم خفه شو پست فطرت ولدهنمو

  .. لبم پاره شد و خودم خفه شدمیگوشه 

  

پس خوب ..؟ی بدونی خوایمگه نم..الااااااال شو..؟یدیشن..گمیالل شو بهت م--

ادرت  مرگ می دونیم..رهی کردم مادرت بمیفکرشو نم..گمی می چنی ببریگوش بگ

  .. نبوده؟یعی هم طبادی زنیهمچ

  .. دهنم بود و نگام پر از اشکیدستم رو.. تعجب نگاش کردمبا
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  ..زیبلند و نفرت انگ..دیخند

 ی توی بوددهی چپشهیتو هم مثل هم..شب قبلش خونتون بودم..ی اره خانم--

 نه اونقدر که نفهمم یول..منم بودم.. مست بودیبابات اون شب حساب..اتاقت 

 هر دفعه ی ولنمشی خواست ببیدلم م.. اومدیمادرت تو اتاق نم..افم چه خبرهاطر

 ی تو حال و هوادمی دیوقت.. اوردی عشق و حالمون و ملی رفت وسایبابات م

چون اشپزخونتون اُپن نبود .. اوردمرشیتو اشپزخونه گ..رونیخودشه زدم از اتاق ب

 سرم داغ کرده بود و یلمه مستتو عا.. روش نبود تا قفلش کنمدی کلیدر و بستم ول

  .. تو بغلم گرفتمش شوکه شدیوقت.. خواستمیفقط اونو م

  

  

  ..خدااااااا..نمیمادره نازن.. مادرمایخدا.. گوشام تا نشنومی گذاشتم رودستامو

 اون نامرد دستامو یدستامو محکم فشار دادم ول..دمی شنی نحسش رو می صدابازم

  .. خواست بشنوم تا زجر بکشمیم..تو مشتش گرفت و از هم جدا کرد

 ی به جاهادمیحاال که رس..ی بشنودی بایول..؟ی بشنوی خوای نمگهی دهیچ--

  ..؟ی کَر شی خوایخوبش م

  

  

 گفتم یبا بغض م.. دادمی کردم و سرمو تکون می مهیگر.. محکم نگه داشتدستامو

  .. حرفا بودنی تر از ای اون عوضیول.. نگهیزیکه چ
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چشمم بدجور دنبالش بود و حاال تو ..نیخوشگل و دلنش..د بوی خواستنیلی خ--

  ..دمشیبوس.. بودریبغلم اس

 زد و به سر و صورتم یزار م..دمیمن مادرتو بوس.. دختــــر؟یدیشن:  زدداد

  ..خوابوندمش کف اشپزخونه و..دی چربی زورش به من نمی نداخت ولیچنگ م

  

  ..وو نگووگهید..نگوووووو..الل شو..یخفه شووووو عوض-

 داره ای کردم دنیحس م.. شدی کردم دستام و از تو دستاش ازاد کنم نمی کار مهر

  ..چرا خدا؟..شم؟ی نمهوشی چرا بی ولشهی چشمام تار میجلو

  .. خواااااااامینم.. خوام بشنوم خداینم.. خوام حرفاشو بشنومینم

  .. اومدی بند نمقهی دقکی هقم هق

  

ل .. کردمیهمونطور که تصور م.. بودبایش زبدن:  کرد و ادامه دادی عصبی خنده

 گرفتم که یتو اوج ِ ه و س بودم و داشتم ازش کام م.. بودفیلط..م س ش کردم

 ی می نبود داره چه غلطمی و گرفت تو دستش و منم حالیزی رومیاحمق گوشه 

 شکستن ِ گلدون و یصدا و نی که روش بود افتاد رو زمی هر چدی کشیوقت..کنه

  .. بود باعث شد با ترس به اطرافه اشپزخونه نگاه کنمزی میو که رییظرفا

  .. چه خبرهنهی که ببادی سر وصداها رو بشنوه و بی کسدمیترس

 یلعنت.. محکم خوابوندم تو صورتشیلی سهی قبلش یول.. از روش بلند شدمعیسر

  .. بودمدهی کرد من به خواستم رسی منکاروی ارتری دقهیاگه چند دق
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 ی مهی تخت فرو کرده بودم و بلند گریسرمو تو بالشت ِ رو..ده بود ول کردستامو

  ..کردم

  .. بابام دق کرده بود؟یرتی غی مرد و بنی پس مادرم به خاطره کار اایخدا

  .. شنومی دارم مای نامرد چنی کردم و االن از زبون ِ ای فکر می من تا حاال چایخدا

  ..دمی شنی کَر بودم و نمکاش

  .. گفتی نمیزی شد و بهم چیالل م کهی مرتنی اکاش

  .. کردی کاش باورهامو خراب نمیا

  ..اااااااااااایخدا

  

  

 من به مادرت دی وقت نفهمچیپدرت ه.. خانم کوچولوی خبری برای چیلیتو از خ--

 ی مششی داد و من هم به ری خواستم انجام می هرکار منیواسه هم..نظر داشتم

  ..شیخبر یبه جهالتش و از همه جا ب..دمیخند

 هی.. ساکت بودمی مادرت مرد مدتی خب وقتی کردم ولی میفی چه کی دونینم

  .. خواستمشی بازم می ه و س بود ولیاز رو.. کرده بودم دای بهش عالقه پییجورا

اونم مثل تو از من خوشش .. نشدی خواستم برادرت و هم بِکشم سمت خودم ولیم

  ..ه خب بچه ها از خجالتش در اومدن کسادی تو روم وای بار بدجورهی.. اومدینم
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 ی سرشناس خارم کرده بود که برای اشناها و پولدارای اون روز جلویانقدر

 من الکل خوردن شهی تجربه پیاون چندتا جوونه خام و ب.. کنمدای پزهیکشتنش انگ

  ..و مست کردن

 هی پارتهی که رفتن ی ی کردن مهمونیفکر م.. سر ِ منهری دونستن زینم

  ..شهیبلکه نابود م..نهی بی زخم بزنه زخم نمانی به شای هر کیول..هیمعمول

 خوب خودشونو تو الکل خفه کردن زدن به یوقت.. خودم برادرتو نابود کردمو

  ..اون تصادف..جاده و

  

  

 و دی لرزی مهیشونه م از زور گر.. کردی ممی خنده هاش عصبیصدا.. زدقهقهه

 کردم هم دستام که بالشت و یدم که حس مانقدر صورتمو تو بالشت فشار داده بو

  .. حس شدنی داد و هم صورتم بیفشار م

  

  ..با ترس و صورت ِ غرق در اشک نگاش کردم..دی که تنم لرزدی بازوم دست کشبه

 یم.. سمت ِ تودی مادرت مرد چشمم چرخیوقت..ی کردی تقال میلی اون شب خ--

تو که جوون تر و ..ارمیبه دست ب تونم ی زنم به هدف و تو رو می منباریدونستم ا

ضربه ت ..ی فرار کنی و بخوای باشزی کردم اونقدر تی فکر نمیول..یشاداب تر بود

 داتی قسم خوردم که اگه پجا همونیول.. نکردهوشمیچون ب.. نبودی کارادیز

  .. لحظه کارتو بسازمهی شده تو یحت..کردم
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  ..د زی و گرسنه برق می گرگ ِ وحشهی ی مثل چشماچشماش

 زده م رو دوختم تو رونی از حدقه بی دهنم و با وحشت قورت دادم و چشمااب

  .. پر از ه و س و ش ه و ت شیچشما

  

  ..نـــه

  ..نــــــه

  ..نـــــــــه

  

  »آرشام«

  

  .. امشب چقدر خوشحالم آرشام ی دونی نمیوا--

  ..چطور؟-

  

  ..دی رقصی و ل و ن د تو بغلم ماروم

 شد که یاصال باورم نم.. به منکی همه نزدنیو ا..کنارم..یینجای تو ا--

  ..ی داشتدی تردیی جوراهیاخه اون روز انگار ..یایب

  .. اومدمیول-

  .. کنهی خوشحالم منمیهم..اره--
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 که یتیهماهنگ با اهنگ ِ ال.. صورتش گرفتم و به اطراف دوختمی رو از رونگاهم

  ..میدی رقصی شد میپخش م

  .. کنهی من اشاره م بابام داره بهنکهیمثل ا--

  

 شرابش رو تو دست داشت با وانی که لیپدرش در حال.. نگاهش رو دنبال کردمرد

  .. اشاره کرددایلبخند برامون سر تکان داد و به ش

  ..زمی گردم عزیزود بر م..ششیمن برم پ--

  

  .. به اونها بودمینگاهم مستق..به طرفش رفت.. نگفتمیزیچ

  ..تمان حرکت کرد جلو افتاد و به طرف ساخپدرش

زوج وسط ِ ,  باز برگزار شده بود و هر کدام از مهمان ها زوج طی تو محیمهمان

  ..دندی رقصی مستیپ

  

 رو ی قسمتیی های مهموننی همچهیتو .. شراب برداشتمالسی گهی طرف بار رفتم و به

  .. دادندی مختلف اختصاص می هایدنیبه سرو نوش

  

 و با دقت به اطراف سالن عی سری نشم نگاهدهی که دیجور.. طرف ساختمان رفتمبه

  .. بودندستادهیچند نفر اونجا ا..انداختم

 از ی مجسمه گوشه اهیکنار .. کردمداشونی گشتم که باالخره پی ِ اون دو مدنبال

  .. بودندستادهیسالن ا



 

goldjar/me.Telegram  

 

266

  .. بودی مرد رومکی از ی که نمادی امجسمه

  

 یلی خکی در ِ بارکیشد و توسط  ی از پشت سالن مشرف به اونطرف مکی باریاتاق

  .. جلب توجه کنم وارد سالن بشمنکهی شد بدون ایراحت م

  

 تمام ینگاهم به رو به رو بود ول..ستادمی همون راه رفتم و پشت همون مجسمه ااز

  ..حواسم به پشت اون مجسمه بود

  

  ..د؟ی کارت به کجا رس--

  ..من که.. بابا؟ی چیعنی --

 بار هم 20 ویشی بار عاشق م10 ی دونم تو سالی که ممن.. بسه کم شعار بده--

  ..؟یبگو چکار کرد..فارغ

  .. واقعا عاشقش شدمنباریمن ا.. بابا؟ی زنی حرف و منی چرا ا--

  ..؟ی رامش کنی خب تونستیلی خ--

  ..می صبر کنگهی کم دهی دیفقط با.. تونمی م--

 دونم یچه م..ودت سمت خی آرشام و بکشی بتوندی بایول.. کنمی باشه صبر م--

  .. خامش کنی جورهی

  ..چون خودمم بهش عالقه دارم.. کنم که واقعا عاشقم بشهی می نه بابا من کار--

  ..فقط آرشام واسه م مهمه.. تو ندارم دختری به عالقه ی من کار--

  ..چهیآرشام بدون ثروتش ه..ست؟ی من مهم نی برای فکرکرد--
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  ..؟ی زدیم از عشقش متو که تا االن د..؟ی جا زدهیچ..هه--

  .. اول خودش بعد ثروتشیول.. دوستش دارم باباگمی هنوزم م--

  .. حرفاستنیارشام زرنگ تر از ا.. پس دست بجنبون دختر--

  .. بابای هنوز منو نشناخت--

  ..شناختمت که فرستادمت جلو دخترم--

  .. و تماشا کنسای پس وا--

  

از همون .. دادم هر ان بشکنهی امکان م رو تو دستم فشار داده بودموانی که لانقدر

  ..راه برگشتم

 رو تو دستم وانی دادم لی هم فشار می که با خشم دندون هام و به روی حالدر

  ..خاک کردم

  .. طرف افتادکی هر کدوم شهی شی اغشته به شراب شد و خرده هادستم

خودکار  کاغذ و کی کتم بی جی امدم و از تورونی بلند از ساختمان بیی قدمهابا

  .. اوردمرونیب

  »تا بعد.. بودیادماندنـــیشب خوب وبه .. برمدیمن با « نوشتم

  

  .. از خدمتکارا و گفتم به دستش برسونهیکی و تا زدم و دادم دست کاغذ

  ..رونی زدم بی لعنتیالی و از اون ونمی خودمو چطور رسوندم به ماشدمی نفهمگهید
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 یه ر ز ه ..هـ ـــ ر ز ه :  زدمادی و فردمی فرمون کوبی بار روچند

  ..نی مشت کثافتهیهمتون ..اشـــــغال 

 که ی دونی کثافت چه میُتو.. اره؟ی به من رو دست بزنی خواستیم:  زدمادیفر

  ..ام؟یبکاری فرنی ایمن خدا

  

 تونستم یاونوقت راحت م.. نبودی کاش حس انتقام در من اونقدر قوی افقط

 ی منکاروی زود اای ری دیول.. بکشمشی وجودش رو به اتیخودش و پدر ِ ب

 ی متونیحال..آرشــــام..من آرشامم..نی طرفی کنم با کی متونیحال..کنم

  ..به وقتش..کنم

  

 ی به رونی ماشی هاکی شدن الستدهی کشی محکم زدم رو ترمز که صداالی ویجلو

  ..اسفالت سکوت کوچه رو شکست

  

  ..نگی پارک و ببر تونیماش:  تو و به خدمتکار گفتم رفتم

  ..اطاعت قربان--

  

 ی خواستم برم تو اتاقم که صدایم.. سمت پله ها دمی سالن که شدم راهمو کشوارد

  .. و نگاهم رو به همان سمت چرخاندمستادمیبا تعجب ا..دمی شنادی و فرغیج

  !!..ست؟؟ی در نی جلوی نگهبانچیپس چرا ه.......دختر .... از اتاق ِ اون صدا
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در طاق به  ..دمی حرکت کشکی رو با رهیدستگ ..دمیطرف اتاق دو به ی معطلبدون

  ..واریطاق باز شد و محکم خورد به د

 رهی روم بود خشی که پی مملو از تعجب به صحنه ای و با چشمانستادمی درگاه اتو

  ..شدم

  

  .. کردی و تقال مدی کشی مغی افتاده بود به جونه اون دختر و اونم با ترس جانیشا

 یحت..ادی بنجای من به ای کس حق نداشت بدون اجازه چیه.. زدمی نفس منفس

  .. دونست چطور جرات کرده بود؟ی مهم رو منی انکهیبا ا..پس..انیشا

  

  ..؟ی کنـی چکـــار منجـــایتــو ا:  زدمادیفر

 به یدست..پشتش به من بود.. دختر بلند شد یاروم از رو..ستادی از حرکت اانیشا

  ..دیلباسش کش

  ..دی لرزیبه اون دختر افتاد که تو خودش مچاله شده بود و م نگام

  

با تــو : دمی کشادی بلندتر از قبل فریی که هنوز پشت به من بود با صداانی به شارو

  ..؟ی کنی من چکــار میالی ویتو..نجــایا..بودم

  ..برگشت
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تکان  یسرش رو به اروم.. شدرهی به من انداخت و باز به اون دختر خی نگاهمین

  ..داد و به طرفم امد

 رونی کوتاه بهم انداخت و نفسش رو محکم بینگاه.. از درگاه فاصله گرفتمیکم

  .. بودستادهیکامال رو به روم ا..داد

  

  .. کردی مهی بالشت فرو برده بود و گریصورتش رو تو.. اون دختر نگاه کردمبه

  ..گندم:  اخم رو به پله ها داد زدمبا

  

 و سرش رو ستادی رو به روم اعانهیمط.. تا از پله ها باال امددی لحظه طول کشچند

  .. انداختریز

  ..بله اقا--

  ..بهش بِرس:  حرکت اروم ِ سرم بهش اشاره کردم و گفتمبا

  .. چشم اقا--

  .. تو و در و بستمرفت

  

 نیا.. ِیاون تو گروهه منصور.. آرشااااام؟ی شدوونهید:  زدادی نفس زنان فرانیشا

  .. کهیچرا به خدمتکارت دستور داد.. دشمنیعنی

  ..یتو هنوز جواب سوالم رو نداد..انی بسه شا-

  .. دادی نشان می رو به خوبنی بودم و نگاهم ای جدکامال

  



 

goldjar/me.Telegram  

 

271

اون .. برام مهم نبودیول.. شده بودمتشی منقبض شدن فکش متوجه اوج عصباناز

  ..ستادهیوم ا جلی کرد که االن کی نمیبرام فرق.. دادی به سوالم جواب مدیبا

  

  ..می رفته من کادتیانگار --

 ظاهرا تو فراموش یول..ی هستی کادمهیخوب ..نه:  جوابش رو دادمخونسرد

  ..هی کجاست و متعلق به کنجای ایکرد

 با من نطوری ایتو حق ندار.. تو هستمسهیمن رئ.. آرشام؟یگی می داری چ--

  ..یحرف بزن

  

 گمی بار منی هزارمیبرا: ع گفتم بلند رو بهش کردم و محکم و قاطی صدابا

 ی ظاهرا تو نمیهمون اول هم بهت گفته بودم ول..یستی من نسهیتو رئ..انیشا

 ی حرفه اموزش دادنی ای و منو تویتو قبال استادم بود..ی قبول کننوی ایخوا

  .. و بسنیهم..

  

  ..مـــن:  زدادیو بلندتر فر.. رسوندمتنجای من بودم که به ای ول--

 در من رشد هی به ثانهی که ثانی ازهیاون انگ..دمی رسنجایاستم که به ا خودم خو-

  .. که هستمینی کرد باعث شد بشم ایم

  ..؟ی چکار کنی خوایم..؟ی حاال که چ--

  .. به سالمت؟ی هرررری و بگی ازادش کنی خواینکنه م:  زد و ادامه دادپوزخند

  .. کرده بودکالفم
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 ی منکهی با وجود ِ ای چیط بهم بگو تو برافق:  کردم خونسرد باشم و گفتمیسع

  ..نجا؟ی ای اومدستمی نالی من امشب ویدونست

  .. حساب بودهیامشب هم شب ِ تسو.. اون دختر طرف حساب ِ منم هست--

  

 من ی کس بدون اجازه چی هی دونستی منکهیبا وجود ا..در نبود ِ من؟:  زدمادیفر

  .. بذاره؟ممیحق نداره پا به حر

  ..؟یفراموش کرد.. پسرستمیمن هر کس ن:  داد زدتی عصبانبا

 دیبا.. دارمنی قوانی سرکی خودم یمنم برا.. کنهی نمی که برام فرقی دونی م-

  ..ــــدیبا..بهش توجه بشه

 من بودم که گفتم اون دختر رو نیا..ی هستی و االن کی بودی نره کادتی --

  ..نجای ایاریب

  

 در من زی چچیه.. هستمی همون آرشام تهران بودم و االن همی من آرشام تهران-

 نقشه از من نی ای هی اولشنهادیپ..  کنهریی خواستم تغی که می نکرده جز همونرییتغ

و .. شدهی مخفی کدوم گورمی و بفهممیری رو بگی منصوریکه دخترخونده ..بود

  ..ی کردل گذاشتم ازش استقباونی که با تو در میزمان

  

چون من با اون دختر عالوه بر .. خواستمی منوین هم اره استقبال کردم چو--

 دیبا.. کردمی حساب مهی تسودی هم بای اگهی ِ جور دی منصوری دخترخونده نکهیا

  ....ی نقشه هام رو نقش ِ بر آب کردی تو امشب همه ی اوردم ولیبه دستش م
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 هم همون اول با.. منه تحت کنترل ِ منم هستیالی که تو وی اون دختر تا زمان-

.. نجاستی از اشتری تو رفت و امد بیالی باشه چون تو ونجای که دختر ِ امیقرار گذاشت

  .. تونه واردش بشهی نمی که من نخوام کسی تا وقتنجای ایول

  

  .. بود و لحنم قاطعینگاهم جد.. اخرم رو بلندتر به زبان اوردمی جمله

 ی ش کنهی تسوی خوای که میاگه باهاش خرده حساب دار:  وشمرده گفتمارام

 ی چه کسدمی من هستم که دستور منیوا.. تحت کنترل ِ منهنجایا.. ستی ننجایجاش ا

  .. االنیول..ی بدوننوی بودم الاقل تو ادواریام.. رو انجام بدهیچه کار

  ..نمی بیدارم برعکسش رو م:  و ادامه دادمدمی کشقی عمنفس

 رونیت و نفسش رو ب به اطرافش انداخی اجمالینگاه.. لحظه سکوت کردچند

  .. تکان داد و تو چشمام نگاه کردیسرش رو به ارام..داد

  

 یول..سادمی که سرش واگمی ممی با هم گذاشتی قول و قرارهیچون از قبل ..باشه--

 کارت ی که وقتی بهم قول بدنجای همــدی کنم آرشام بای مدیدارم تاک ..دیبا

  .. من دست ِشی بدیباهاش تموم شد و ازش اعتراف گرفت

  

 نی الی کردم و تو چشمانش به دنبال دلکیچشمام رو بار.. نگاهش کردمدرسکوت

  .. حرف ها بودنی تر از ارکی اون زیول.. گشتمیخواسته ش م
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 ی برایول.. دادی مبی شخص مقابل رو فری بود که به راحتی جورشهی همظاهرش

  .. کنهی تونست نقش بازیمن نم

  

  ..ه؟ی خرده حسابت باهاش چ-

 به اونش نداشته یکار..نیتو فقط به من قول بده هم.. نشدگهینه د..آ.. آ--

  ..باش

  ..چرا؟: دمی نگاهش کردم و پرسمشکوکانه

  .. ِی چون کامال شخص--

  .. وجود ندارهی ِ شخصزی چچی نقشه هنی ای توی ول-

  ..ستی جزو ِ نقشه ننی ا--

  

  .. ابروم رو باال دادم و پوزخند زدمی تاکی

  .. جالبه-

  

 ازش اعتراف نکهی بعد از ایدیقول م..آرشــام:  سرش رو تکان داد و گفتکالفه

  ..؟ی بدلی اونو به من تحویگرفت

  

  ..نــه:  جوابش رو دادمدی تردبدون
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 که ی چیعنی..نــــه؟:  از تعجب بازتر شد و پرسشگرانه تکرار کردچشمانش

  ..نه؟

 ی قولچی رو ندونم هلشیتا دل:  رفتم جواب دادمی منیی که از پله ها پای حالدر

  ..دمینم

  .. قدم برداشت کنارم

  

  ..نکنه.. خوره؟ی به چه دردت مگهی دیری گی که ازش می بعد از اعتراف--

  .. نگاهش کردمزی و تستادمی پاگرد ایتو

 ییگفتم ارشام جا.. پسر؟یچرا زودتر نگفت..اهاااان:  سر داد و گفتی بلندی قهقهه

  ..یپس بگو به فکر ِ خودت..ره برشی خوابه که اب زینم

  

  .. قهقهه ش قطع شدی صداادمی فریبا صدا.. کردی ممی خنده ش عصبیصدا

 حق ی اَحدچیه..هی که تو سرم باشه مثل ِ خرده حساب ِ تو کامال شخصیزی هر چ-

  ..ارهی اونو به زبون بینداره حت

 میشگی همیجاسر ..راه افتادم و وارد سالن شدم.. گفتی نمیزی کرد و چی منگاهم

 ی گاه کردم و انگشتانم رو روهی مبل تکی دسته ینشستم و دست راستم رو رو

  .. گذاشتممیشانیپ

  

  ..دمی صداش رو شنی بلند نکردم ولسرمو

  .. که شدهیمتیبه هر ق.. خوامی من اون دختر رو م--
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 ی و بخودی بنکهیاز ا..رمی گی ممیبعد تصم,  بعد یبرا:  حوصله جوابش رو دادمیب

  ..ادی خوشم نمچیجهت بخوام قول بدم ه

  

  .. ِی از حد عصبانشی بیعنی نیا..دمی شنی بلندش رو می نفسهایصدا

 ری هنوزم دیول..نجای اشیاری که بذاشتمی مدیاز همون اول نبا.. خبیلی خ--

  ..نشده

  .. سرمو بلند کردم و نگاهش کردمنباریا

  

 مطمئن ی ولستیزمانش برام مهم ن.. زودای رید.. برمی منجای باالخره اونو از ا--

  .. کنمی و منکاریباش باالخره ا

  .. تفاوت بهش انداختمی بینگاه.. به اون تنها سکوتم بودجوابم

  

 هی ما یول.. نباشمستی به قول ِ خودت رئدیشا:  خاص نگاهم کرد و گفتی لبخندبا

ا الزمت هر ج..زهی هدف و تو با هدف و انگی من بیمنته..می با هم همکارییجورا

و در عوض منم ..یدی اون کار و انجام می که بهم دارینیداشته باشم به خاطر د

 که ازش اعتراف یتا وقت..میشی مساب حی بینجوریا.. کنمی تو می کار و برانیهم

 یول.. بودهنی نقشه و قول و قرارمون همیچون تو.. باهاش ندارمی کاریریبگ

 که به دستور ی همون آرشامی بشدی باگهی کارت باهاش تموم بشه اون موقع دیوقت

  .. کنهی میمن هر کار
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  .. بودیکامال جد.. زدی لبخند نمگهید

 ِ نی عی هستیکیتو هم ..ی هستیگاهیفراموش نکن که االن تو چه جا.. آرشام--

پس حواست و خوب .. ندارهیی جای ما مرام و معرفت و دلسوزیتو حرفه ..خودم

 ی که چی فهمیم..ی بمونی باقی که هستینیهم خوام تا اخرش یجمع کن که م

  ..گم؟یم

  .. دادم و باز هم سکوت کردمهی سرم رو به دستم تکدوباره

  .. دادی بهش دست میروزی که حس پییمثل اون وقتا.. بلند بود و رساصداش

  ..شب خوش..ی کنیمطمئن باش ضرر نم.. به حرفام فکر کن آرشام--

 ری ببندم و زی باعث شد چشمانم رو به اروم هاکی سرامی قدم هاش به روی صداو

  ..لعنت به همتون: لب زمزمه کنم

  

  »دالرام «

  

  .. بار پشت سر هم سرمو کوبوندم رو بالشتچند

خود ِ  ..یطانی کثــــافت خوده شی توانیشا.. ِ پستیعوض..ی لعنت-

  ..طــــانیش

  ..؟ی رو گرفتارش کردچارهی که منه بهی چه عذابنی اایخدا

  

  ..نشست رو شونه م که با ترس سرمو بلند کردم و رفتم عقب یدست
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 که کنارم نشسته بود اب دهنم و قورت دادم و با تعجب زل زدم ی زن جووندنی دبا

  ..بهش 

  !..؟ی خوای میچ!..؟ی هستی کگهیتو د:  پشت دست اشکامو پاک کردم و گفتمبا

  ..وخت سی و داد کرده بودم که گلوم مغیاز بس ج.. گرفته بودصدام

  

دستور :  سرد گفتی سالش باشه با نگاهی و خورده ای خورد سی زن که بهش ماون

  ..ِ اقاست

  .. که نذاشتمرهی دستمو بگخواست

  

  ..گهی دنیولم کن..ن؟ی خوای از جونه من می ها چوونهیشما د.. کدوم اقــا؟-

  .. خوام سر و وضعت رو مرتب کنمیفقط م.. بهت ندارمی کار--

  

مانتوم کامال از وسط جر خورده بود ..ش به سر و وضعم نگاه انداختم حرفدنی شنبا

  .. سرم نبودیو شال رو

و ..رونی راستم افتاده بود بی پاره شده بود و شونه نمی استی مانتوم تا باالی قهی

  .. خراش ِناخن به وضوح معلوم بودیجا

  

  ..رونیبرو ب..ستی نمیزیمن چ:  کردم و گفتمنگاش

  ..اقا گفتن که..رمی گیمن از تو دستور نم: بم و داد سرد جواهمونطور



 

goldjar/me.Telegram  

 

279

-شور ِ تو و اقاتون و همه رو با هم ببرهی ابرو ,  خوام یبهت گفتم نم.. مرد

  ..رووووونیب

  

  .. کردمی مبشیبا نگام تعق.. توجه به من رفت سر کمدیب

لبته به ا..به طرفم امد و پرت کرد جلوم.. اوردرونی برهی تی دست بلوز و شلوار آبهی

  .. شدهی تابلو بود حرصیظاهر اروم انداختشون رو تخت ول

  

  .. رو بپوشنایا--

 یازین:  رو تخت اشاره کردم و گفتمیو به لباسا.. که تنم ِ خوبهنایهم.. خوامی نم-

  ..بهشون ندارم

 اقا رونی در برم بنی مطمئن باش من از ایول..یلیهر جور ما:  زد و گفتپوزخند

  ..شونی و بپوشیپس بهتره لج نکن.. کننی تو و مجبورت منایخودشون شخصا م

  

  .. بود که صداش زدمرهیدستش رو دستگ.. طرف در رفتبه

  

  ..صبر کن-

  

  .. برگشت و نگام کردی ارومبه
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 نسبتا یپوست سبزه و لبا .. ی و چشم و ابرو مشککیصورت بار.. شدمقی دقبهش

هم ..فقط سرد بود.. کردینم بود اخم نی به اشیخوب..چهره ش بد نبود ..یگوشت

  ..کالمش و هم نگاش

  

 ی کامال معمولیول.. بوددهی لباساش نگاه کردم که مثل خدمتکارا لباس نپوشبه

  ..بود

دکمه .. داشتی نوار سرمه انشی استی که لبه دی بلوز سفهی با ی سارافن سرمه اهی

  ..یه ا و سرمدیسف.. داشتنی جالببیو ترک.. بودن دی سارافن به رنگ سفیها

  ..هیزی چیالبد سرخدمتکار.. لباس فرم بودمثل

  

  .. کردم نشون بدم که اروممی تفاوت نگاش کردم و سعیب

  ..بپرسم؟.. سوال داشتمهی فقط یول.. پوشمیم.. خب یلیخ-

  .. مثبت تکون دادی به نشونه سرشو

  

  ..ن؟ی کار گذاشتنی اتاق دوربنی ای بگو توینی راست و حس-

 رو گرفت و درو باز رهیدستگ.. بازم پوزخند نشست رو لباشو.. کم نگام کردهی

  ..کرد

  .. دونمی من نم--
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 یشدیالل م.. تو روحــتیا.. و در و بسترونی بگم رفت بیزی چهی تا اومدم و

  ..اَه.. خواست بگهی نمی دونه ولیمعلوم بود م..؟ی گفتیخودت م

  

  .. کرده بودمداشیحاال پ بود که تا نیخب اگه دورب.. نگاه به اطرافم انداختمهی

  .. برو عوضشون کنی دخیخیب.. غمبرک زدم؟ی نبود پس واسه چگشتم

  

  .. کنمی عوض میی تو دستشورمیاصال م.. تو حمومرمی خب منه

  ..جا قحطه؟.. اَه

 ای,  حموم ای.. شد کردی نمشیپس کار.. ِ جا اومدهی اره فعال انگار قحطخب

  ..ییدستشو

  .. مطمئن تر بودیی دستشویول

*******  

  .. نسبتا بلند بودکی تونهیبلوزش ..رونی عوض کردم و اومدم بلباسامو

 اتاق و یانداختمشون گوشه .. خوردنی به دردم نمگهی و شلوارم که دمانتوم

  ..شالمو انداختم رو سرم و بازم چمباتمه زدم..نشستم رو تخت

  

س کردم چشمام  کردم که حیبه اتفاقات ِ امشب فکر م..انی شای به حرفاداشتم

  ..خوابم گرفته بود..شهی منیداره سنگ

پتو رو .. دفعه احساس سرما کردمهی دونم چرا ینم..دمی تو جام دراز کشاروم

  .. دورم و تو خودم مچاله شدمدمیکش
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  .. کردنی رفتن و منو سردرگم می رژه ماالتی سرم انواع و اقسام ِ فکر وختو

  ..د باشم خواستم که خونسری بودم و هم می عصبهم

  

 نقطه زل زدم و پتو رو تو دستم محکم هی بهم دست داده بود و انقدر به یفی خفلرز

  .. چشمام رو هم افتاد و خوابم بردی کدمینگه داشتم که نفهم

*******  

  .. بود9:00..به ساعتم نگاه کردم.. شده بودصبح

  .. بودمستادهی پنجره اکنار

  ..دمی کششهی شی به رودستمو

  ..ه رو باز کنم که  پنجرخواستم

  

  .. باز شدی و بعد هم به ارومدی تو قفل در چرخدیکل

  ..دی ش لرزشهی به پنجره که شدمی با ترس برگشتم و از پشت چسبنیهمچ

  

 خی با اون اخم و نگاهه کهی مرتیول..اره اسمش آرشام بود..آرشام بود,  مرد همون

  .. ِهی شبشتریزده ش به خون آشاما ب

  ..آرشام و خون آشام..یچه شباهت..هه

  

  ..رونی نفس حبس شده مو دادم بستی همراش نانی شادمی دنکهی ااز
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ارزوم ..دمی ترسی از قبل ازش مشتری بیی جوراهی افتاد نمونی بشبی که دی اتفاقبا

  ..بره به دررررک..افتهی چشمم تو چشم نحسش نگهی بود که دنیا

  

در و بست و با قدم ..ا اخم اومد تو نگاه به سر تا پام انداخت و بهی در ی جلوهمون

  .. اروم کامال خونسرد به طرفم اومدیها

 یصندل.. کردمیتموم مدت با نگام دنبالش م.. و به طرف چپ رفتستادی راه اوسط

  .. رو برداشت و گذاشت وسط اتاقنهی ِ ازی میجلو

  ..نی بشایب:  و محکم گفتی ازش فاصله گرفت و رو به من جدیکم

  

هم اخم داشت و ..باز تو چشماش نگاه کردم..ی رو صندلدیچشماش لغز ی از تونگام

  .. بودیهم جد

  ..نجای اایب..با تو بودم:  بلندتر داد زدنباری نکردم که ایحرکت

  

 و نگاش دمی دفعه با ترس تو جام پرهی سکوت اتاق شکسته شد و دی که کشیادی فربا

  ..کردم

  .. نشستمیرفتم جلو و رو صندل قدم به طرفم برداشت که تند هی تی عصبانبا

  

  .. به سرش زدهدنی ه و س عربده کشی اول صبحکهیمرت

  ..دیچی کردم که صداش تو گوشم پی نگاه منی با اخم به زمنهی به سدست

  ..؟یینجای ای چی که برای دونی م--
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  .. سردشی بلند کردم و نگامو دوختم تو چشماسر

  .. بهتون بگم؟زموی عزی پدرخونده یکه جا:  گفتمی مسخرگبا

  

  .. خوامی ازت می چی دونیخوبه که خودت م:  کم نگام کرد و گفتهی

  

 ِ رو بکش به سر تا قشی الی هر چکمشی بزن تو شرجهی شگهی مطونهیش..عجبااااا

  ..پاش

 پدر ندارم چه برسه به یمن حت.. تو واسه خودت؟یگی می داریچ:  بهش گفتمیجد

  .. هزار بارنیا..پدرخونده

  

 نیپس هم..ته؟ی که حالزادیزبون ِ ادم..د نشد:  کوره در رفت و بلند گفت ازعیسر

  ..ی بگدی رو بای دونی که ازش میهر چ..حاال بنال بگو کجاست؟

  

 ی هیه:  بلند گفتم دمی لرزی که به خودم می انداختم پس کله م و در حالصدامو

 ی انگار تو نمی ولمهی خوب حالزادیمن که زبونه ادم..می بکش با هم برابوتویافسار ِ 

 دارم بهت یستی و نی که هستیهر چ..آقا..اروی.. عمویه..گمی می من چیریگ

  ..چـــارهی به کاهدون بیزد..ستی من نی پدرخونده ی منصورگمیم

  

  .. داده بودم که به نفس نفس افتادملشی بلند و تندتند حرفامو تحوانقدر
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 حرکت هی باال و با دیشده بود منو کش م تو دستش مشت قهی کرد و همونطور که خفتم

  .. بلندم کردیاز رو صندل

  ..رونی کم مونده بود از کاسه بزنه بچشمام

  

  .. کردخی شدنشون مو به تنم سدهیی سای دندوناشو رو هم فشار داد که صدانیهمچ

  ..ببند اون دهنتو تا برات نبستمش..  دختری زنی زِر میادیز:  صورتم داد زدتو

  ..کلمیتکونم داد که مغزمم تو سرم تکون خورد چه برسه به کل ِ ه محکم نیهمچ

  

 من ی جواب دادن به سواالریزبون ِ درازتو کوتاه کن و از ز: دی و وحشتناک غربلند

 نگاهه هی ی حتی که رغبت نکنارمی به سرت مییوگرنه بال..ی عوضیدر نرو دختره 

  ..ی به خودت بندازنهیکوتاه تو ا

  

  ..»؟ی باشیه کسگ« دلم گفتم تو

 میاول اب دهنمو قورت دادم بعد هم مستق.. بهش گفتمگهی دزی چهی ی زبونیول

 به من یتو نفهم.. حرفه من همونه که بهت گفتمیول:  شدم تو چشماش و گفتمرهیخ

  .. ندارهیربط

  

 پرت شدم و ی به قولای..ی تو چشمام براق شد و هولم داد رو صندلتی عصبانبا

  ..یافتادم رو صندل
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  .. بار بست و باز کردهیو چشماشو .. داد رونینفسش و ب .. دی صورتش دست کشبه

 پشت ی ولدی دی شد به راحتی که خشم رو توش می اروم تکون داد و با لحنسرشو

 ی مخفیمعموال برا..؟ی دونی ازش مایچ:  کرده بود گفتشی مخفینقاب خونسرد

  .. تماس داره؟ایبا ک..ره؟یشدن کجاها م

  

 ی ماید ِ بنال بگو چ: دی کنم سرم داد کشی ِ منگوال فقط دارم نگاش منی عدی دیوقت

  .. ازش؟یدون

  

مگه من .. حرفا ؟نی ای چیعنی:  بلبل زبون باز کردم و تند و پشت سر هم گفتمنیع

من فقط پرستار ..؟ی بافی واسه خودت می داریچ..ارشم؟ی مشاور و دستای گاردیباد

 رهی بهم بگه کجا منکهیبدون ا.. دادی انجام مانهی کاراش و مخفشهیهم..ِ اونم

 گشت انگار نه ی هم بر می شد وقتی نمداشی ماه هم پ1 بست و تا یچمدونشو م

 ی به خونه ش زنگ نمیکس..تلفناش هم زنگ خوراش رو خط ثابتش بودن..انگار

 زدن و ی کرده باشن زنگ می اعالم وجودنکهی بچه هاش محض ایفقط گاه..زد

  ..دی کشی هم طول نمقهی دق5کارشون 

  .. بگم که نگفتم؟دی بای چگهید:  بلندتر گفتمو

  

  ..؟ی که دختر خونده ش باشی چطور قبول کرد-

 یی ِ چه زبون نفهماریمنو گ.. خــــداااایا:  گفتمدموی نالهی حالت گربه

 یم..نیمنم پرستارش بودم هم..ستی اون پدرخونده م نگمیدارم بهت م..یانداخت
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 قسم ی به کی گفت دالرام دخترخوندمه ولی نشست می میافتیو هر ضدونم ت

 هم جرات نداشت یکس.. کردم؟ی حرفش تعجب منیبخورم که باورت بشه منم از ا

  .. سه سوت اخراجم کنهدمی ترسیم..یگی منوی ایازش بپرسه واسه چ

و  نیی که سرمو انداختم پای و جدقیانقدر دق.. کردیفقط نگام م.. گفتی نمیچیه

  ..دستامو تو هم گره کردم

 زود ای رید:  به سکوت گذشت که باالخره زبون باز کرد و گفتینطوری همقهی دقچند

 گمیفقط دارم بهت م.. دروغی و کگهی راست می کشهی ومعلوم مارمیته و توشو در م

 ی هم ازت باقی اسمیاونوقته که حت..ی منو دور بزنی به حالت اگه بخوایوا

  ..ذارمینم

  

 نی و اامیفکر نکن االن دارم جلوت کوتاه م:  داد و بلند گفتلمی تحویوحشتناک اخم

 خبرا نینه از ا..هیخبر , گمی بهت نمیچی هیدی ملمی کلفت تحویهمه حرفا

 ی جا ازم مکی روشن بشه جوابه تموم ِ اهانتات و قتی حقنکهیبه محض ِ ا..ستین

  ..شیست نکن هکه ینی تر از انی خودت سنگیپس بهتره برا..یریگ

  

  ..؟ی کنی مدمی تهدیدار:  لرزون و گرفته گفتمیی صدابا

  .. جور اخطارکیفقط :  زدپوزخند

  

 رفت و رونی از در برمی نگام رو از صورتش بگی تونستم حتی که نمی در حالو

  ..دشیمحکم به هم کوب
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  ..دمی کشقی رو هم فشردم و نفس عمچشمامو

  

  .. زدی حرف میبدجور جد..  کرددممی و کم داشتم که تهدنی همفقط

دست و پامم .. شدمی شده بودم از تو داشتم قبض روح مری مدت که جلوش شتموم

  .. ندمی خودمو گرفتم راستش سوتی بازم جلوی ولدی لرزیم

  

  .. کردمی می فکر ِ اساسهی دیبا.. شدی نمینجوریا..نـه

 هی م و فقط چکارهیهتازه بازم بفهمن من .. که معلومه کمر به قتل ِ من بستهنطوریا

  .. بودم که بازم دخلم اومدهی منصوری تو خونه یپرستار ِ معمول

  .. و سالم ولم کنن بگن به سالمت حی نداشت صحامکان

 صد بار از ی که خودم روزارنی بدتر به سرم می بالهی ای.. کشنمی راحت میلی خای

  .. مرگ کنمیخدا تقاضا

  ..و.. به فکر ِ راه چاره باشمدی باپس

  .. موند جزی نمی هم برام باقی راهچیه

  ..فرار

  

  

 نیمطمئنم ا!.. در برم؟نجای از ادی بایچجور..ستی خب کشک و دوغ که نیول

  ..دنی مکی کشسادنی نگهبان وایاطراف کل
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اونوقت حتما فک .. بار کن ی و باقالاری خر بگهی که دافتمی برشونیاگه گ..ی هاَکه

  ..اک بوده که زدم به چیی کنن خبرایم

  

 اروی نیا.. منهی رو سذارنیتهش سرمو م.. کنهی نمی فرقنجای اخه بود و نبودم ااما

گر ..کلشی به هیدی کشیانگار فحش ناموس» تو «یگی ِ تا بهش می قاطیکه حساب

  !!..هی بشه اصال ناموس چشونی حالنایچه فک نکنم ا

  

  .. هم کُالم پس ِ معرکه ستینجوریا.. کردمی می فکرهی دی بابازم

  ..ی فرار کننجای از ای هوا پس نشده بتوننی از اشتری تا بی کن ، فک کن دلفک

  

 شده بود دهی فرارم کشیانگار رو اونجا نقشه ..واری رو تخت و زل زدم به دنشستم

  .. محوش شده بودمیکه اونجور

 نکهی اون به من تا ای من به اون و هیه.. اون به منی زل زدم هواری من به دیه

  ..شدم نگامو چرخوندم سمت پنجرهخسته 

  ..اره خودشـــــه ..یول

  ..اونم از پنجــــره.. فرارراه

  

پرده که خود به خود کنار بود قفلشو باز ..سادمی برداشتم سمتش و کنارش وازیخ

  .. که جلوش نصب شده بود پنچر شدمی توردنی با دیکردم ول

  ..به کجا راه داره نمی تونستم خم شم و ببینم.. که حفاظ دارهنی ااَه
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  .. کنهی داره در اتاق و باز میکی که حس کردم دمی کشی به توری دستهی

  

تا نشستم در .. و رو تخت نشستمدمی دونی فرصت نشد پنجره رو ببندم واسه همگهید

 از نگهبانا یکی صبحونه بود به همراهه ینی خدمتکار که تو دستش سهیباز شد و 

  ..اومدن تو

  

  ..رومو ازش گرفتم .. رو اورد طرفمینی و خدمتکار سستادی ا تو درگاهنگهبان

 راست رفت سمت پنجره و هی.. نگهبان که از جلوم رد شد چشمام گرد شددنی دبا

  !!..بستش

  

  ..؟ی بندی چرا پنجره رو ماروی یه: دمی توپبهش

 که خشک دمی ش و شندهی نخراشی و صداسادی آساش جلوم والی ِفکلی اون هبا

  ..ی پنجره رو باز کندینبا: گفت

  

 بستن ی قفل رو منی وگرنه که مطمئنم محکمترستی خوبه پنجره ش قفل خور نحاال

  .. حبس ِنجای اای جاسوس دننیحاال انگار بزرگتر..بهش

  

 اگه داشتم یحت.. کردمایری بابا ، عجب گیا.. کنمی کنم که میباز م:  گفتمبلند

 نصب نجای ای صاحاب رو واسه چی بنیپس ا.. بازش کنم؟دی شدم نبایخفه هم م

  !..د؟یکرد
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  ..رونی توجه بهم رفت سمت در و به خدمتکار اشاره کرد بره بیب

 دوتاشون که رفتن لنگه کفشمو از پام دراوردم و محکم پرت کردم که خورد به هر

 همتون به درک یالهــــ..؟ی الل عوضای یکر:  داد زدم و گفتمهیدر پشتش 

  ..ـاکثافتــــ ..نیواصل ش

  

  ..دمی کشغی و جدمی محکم و با ضرب زد به در که ترسیکی

  ..یی که انقدر ترسوی بر سرت دلخاک

  .. زد خبییهوی بابا ترس کجا بود نه

 یدی و زبونتو تا ته بهش نشون می کنیجلو اون خون آشام قد علم م..ی هر چحاال

حالتو  بعدش ییکه مثال نفهمه ترسو..؟ی که چی کنیو ترست و پشتش قائم م

  ..ره؟ینگ

  

  

  .. و دادمی لعنتی صدانی بودم که تو دلم جواب اری جور با خودم درگبد

مردشوره .. که هسینیهم..ی کنفی و منو توصنجای ایای تو رو کم داشتم تا بفقط

  ..همشونو ببرن از دم

  

  

  .. طرفنوونیانگار با ح..اقتی لی بیایعوض.. کفشمو برداشتم و پام کردملنگه
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  ..از کردم رو بپنجره

  .. بردارمنجای از ای جورهی رو ی تورنی ادیبا!..ه؟ی به کیک

 مگه کنده ی ولدمیسرشو گرفتم کش..با چسب چسبونده بودن.. و نگاه کردمکنارش

  !.. شد؟یم

  

  

  ..اوه اوه..دی لحظه مغزم سوت کشهی

  ..اللخصوص رو سقف.. نگاه تو اتاق انداختم هی برگشتم

اما .. امتحانش کنمدیبا..ار گذاشته باشن؟ کنی احتمالش هست دوربیعنی

  ..؟یچجور

 تونست راه چاره ش ی منیاره هم..دمشی دنهی ازی می رونکهی چرخوندم تا انگامو

  ..باشه

  

  ..دمی چرخیحالت کالفه به خودم گرفتم و تو اتاق م.. پنجره رو بستمعیسر

  ..می که انگار عصبانی و جورنداختمی موهام چنگ متو

 یعنی لرزوندم که ی شونه هام رو میالک..ت و سرمو گذاشتم روش کنار تخنشستم

 یدر عوض صورتمو چسبونده بودم به تخت و از ته دل م.. کنمی مهیدارم گر

  ..دمیخند
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البته اونم .. افتادمنی فنی و به فدمی به چشام دست کشیالک..رهی کاش نقشه م بگیا

  .. شدمینجوری اهی که مثال از زور گریالک

 میانقدر تو زندگ ..زمی کردم الاقل دو قطره اشک بریوشوندم و سع پصورتمو

  ..رونی زدن بیکی یکی اشکام دی نکشهی ثان2 داشتم که به یبدبخت

  

سرمو چرخوندم تا مثال دنبالش بگردم که رفتم طرف .. کردمی مهی داشتم گرحاال

  .. رو برداشتمیکی پالستی و شونه نهی ازیم

 حال دو طرفشو گرفتم و از هم بازشون نیبا ا.. سفت بودیلی کردم ، خلمسش

  .. بودننطوری همیکی پالستیاکثر شونه ها.. بودکهیاخه دو ت..کردم

  .. بکنمی کارهی تونستم واسه شکستنش یو م.. نازکتر شد حاال

  

 وبا دستم هی تخت و قسمت دندونه دارش و گذاشتم پشت پای هی سمت پابردمش

  ..دستم بود و به طرف مخالف فشارش دادم هم تو نطرفیاز ا..محکم گرفتمش

  .. نشکستی که خم شد ولانقدر

  

 نکهیفشار دادم و خَم و راستش کردم تا ا.. جام بلند شدم ودو طرف و خم کردماز

  ..شکست

  ..اون هم فقط تظاهر بود.. از اشک بودسی صورتم خی ولدمی دلم خندتو
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 رو فرو کنم تو شکمم بردمش زیت خنجر ِ هی بخوام نکهی گرفتم تو دستم و مثل اسرشو

  ..دی لرزی میشیدستام به حالت نما..باال

 یشیکامال نما.. نه اونقدر بلندیول..دمی کشغی و مثال جنیی حرکت اوردمش پاکی با

  .. شدمنی و همونطور که دستم رو شکمم بود نقش زمدمیاز درد نال

 زنی بردی زود بایلی پس خدنی دی منو منی امکانش بود که االن داشتن با دورباگه

  ..تو اتاق

  

 قهیرو شکم افتاده بودم و چند دق..دمی انگار که دارم جون مدمی لرزی منی زمرو

  ..بعد دست از لرزش برداشتم

  ..ومدی کس نچی هی از جام تکون نخوردم ولقهی دق20 تا یحت

  .. بلند کردم و مردد به اطرافم نگاه کردمسرمو

  !..ست؟ی ننجای اینی دوربچی هشیی خدایعنی

  .. نبودی حال فرار هم کار اسوننی ابا

  

  .. گشنه م بودیلیخ.. جون نداشتگهی دستام دی گرفتم ولی می با پنجره کشتداشتم

  .. لقمه غذا هم نخورده بودمهی بود و من تا به االن 12 ساعت

 زد ی روش بهم چشمک می صبحونه ینی کنار تخت که سی عسلزی افتاد به مچشمم

 داشته باشم تا بتونم به فرار فک ی انرژدیاالن با.. نداشتمیسیه رودروابا شکمم ک..

  .. هم بکنمشیکنم چه برسه بخوام عمل
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 تو ادی بی دادم واسه ناهار کسیچون احتمال م.. و تا ته صبحونه م و خوردمنشستم

  .. رو ببرن پنجره رو بستم و نشستم رو تختینی سانی بای

 کم مشکل هی دیظ شده بود که خب کندنش شا حفای فقط توسط همون تورپنجره

 سراغم تا بتونم ادی نی گرفت اما خدا کنه کسیتا شب وقتم و م.. بودی شدنیبود ول

  .. کنمشی کارهی

  

 اهرم که همون هی بود با چند تا ضربه روش و قرار دادن دهی با چسب چسبچون

  ..ارمی تونستم درش بی می بود کنار توریکی پالستیشونه 

  ..البته

  .. بودم که بتونمدواریام

  

  »آرشام«

  

 ینکنه حرفاش و باور کرد!.. که اون دختر فقط پرستارشه؟ی چیعنی --

  !..آرشام؟

  .. رو هم در نظر دارماطی احتی جنبه یول.. معلومه که نه-

  !..؟ی که چ--

 به دست یبرا..می کنهی طعمه باشه تکهی تونه ی دختر منی انکهی فقط رو اشهی نم-

  .. کردشهی کارا میلی گرفتن اطالعات خای و ینصوراوردن م

  !.. آرشام؟ی بگی خوای می چ--



 

goldjar/me.Telegram  

 

296

  

 می کندای پی از منصوریی رد پامی بتوندی شامی دادی تا االن به هرجا که احتمال م-

اگه واسه .. ماست شهی باشه که دخترخونده ش پدهی فهمدی االن باگهید ..میسر زد

 گوشه و نی ای نفوذیمطمئنم ادما..ش شده بود ازی خبرهیش مهم بود که تا االن 

  .. داره که تا حاال خبرا رو زود بهش رسونده باشنادیاطراف ز

  

 کاش همون شب یا.. شناسمی رو من مریاون سوسمارِ پ.. حرفت موافقمنی با ا--

 همه نی االن امیاگه همون شب اونو گرفته بود ..می کردی می کاریتو مهمون

  ..میدیش کیمکافات واسه ش نم

  

 ی رو قبول کرد و اومد در حالی اون مهمونسکی ریمنصور..اون راهش نبود..  نه-

 کردن که اگر ی ازش محافظت میادی شک افراد زیب..می من و تو بودزبانشیکه م

 می نبوددانی ِمروزی گرفت نه تنها ما پی از جانب ما براش صورت مدی تهدنیکوچکتر

  ..میورد خیپاتک م راحت یلیبلکه از طرف ِ اونها خ

  

 جدا تی فرصت بودم که از جمعهیمنتظر .. ِ کفتار فکر همه جا رو کرده بودریپ--

  .............اونوقت ..شه 

  

  .. اون دست ما رو خوندی ول-
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 کار ِ خوده دمی فهمدی کششی انبارمو به اتیوقت:  کرد و با خشم گفتی کوتاهمکث

فقط ..زهی ری زود زهرشو مای رینستم د دویم.. اون جنسا بودیچشمش تو..ناکسشه

 کنم و هم با دختر ی حساب مهیاونوقته که هم با خودش تسو..افتهی برمیمنتظرم گ

  .. خوشگلشیخونده 

  

 و ناراحته اضافه ی مشخص بود عصبی که از پشت تلفن هم به خوبی با لحن خاصو

  .. نفرت دارمهگی جور ِ دهی ملوس ی از اون گربه یول..از هر دوشون متنفرم: کرد

  .. که به لب داشتم نگاهم و اطرافه سالن چرخاندمیهمراه با پوزخند.. زدقهقهه

 دینبا.. باشهی به منصوردنی رسی ما برای تونه تنها مهره ی دختر نمنی ا-

  .. اون باشهیتمرکزمون فقط رو

  ..؟ی چکار کنی خوای م--

 راهه هیمن از ..ز صبح امرونیاز هم..کارامو انجام دادم:  تر شدظی غلپوزخندم

  .. تونم وارد بشمی هم مگهید

  ....ادی که از لفافه خوشم نمی دونیم.. حرفت و واضح بزن آرشام--

 براش طعمه دی موش ِ ترسو باکی به دام انداختن یبرا:  و گفتمدمی کشقی عمنفس

 یجور.. حواسش رو به خودش پرت کنهی که بتونه همه یطعمه ا..میریدر نظر بگ

 که طعمه رو یو زمان..نهی که تو وجودش اون طعمه رو داره رو ببینه تله اکه نتو

  .. خرهیمرگ رو هم به جون م....... تصاحب کرد

  

  ..اروم و در اخر بلند و مستانه..دیخند
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 سرت یتو.. تو حساب کنمی تونم روی مشهی دونستم همیم.. آرشامنیافر--

 خوش یمنتظر خبرا..لو پسربرو ج.. ناب وجود دارهی فکرها و نقشه هاشهیهم

  ..هستم

  ..تا بعد-

  

  .. رو قطع کردمتماس

  .. هم فشردمیلبامو با حرص به رو.. لبام اروم اروم محو شدی روپوزخند

  .. دستام فشار دادمی رو توی گوشو

  

  ..دمی خدمتکار رو شنی از پله ها باال برم که صداخواستم

  .. اقا --

  .. و نگاهش کردمبرگشتم

  .. شده؟ی چ-

  ..نی مهمون دار--

  ؟ی ک-

  ..خانم صدر--

  

 ی گوشم زنگ می هنوز توشبشی دیحرفا.. شدمی اسمش عصباندنی ان با شنکی

  ..زد

  ..ستمیبگو ن:  اخم برگشتم و گفتمبا
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  ..چشم اقا--

  

  ..صبر کن:  برگشتم و گفتمعی اول بود که سری رو پله پام

  ..بله اقا:  نگام کردعی و مطبرگشت

  

  .. کردمی تحملش مدی کارم رو به اتمام برسونم بانکهی ایبرا..دمی کشقی عمنفس

 ی تصاحب مدی دهم رو بایهنوز نهم و مهمتر از اون مهره .. هشتم بودی مهره اون

  ..کردم

  

  ..منتظرش هستم.. تو سالنادی بگو ب-

  ..چشم اقا--

  .. برگشتم و به طرف سالن قدم برداشتمیشگی همون اخم همبا

  

  !..؟ شده آرشامیزی چ--

  .. نگاهش کردم خونسرد

  !..چطور؟.. نه-

  .. زدی موج مدی نگاهش تردتو

  ..بعد هم اون کاغذ و..ی رفتی ول کردهوی ی اخه اون شب وسط مهمون--

  ..نیهم.. رفتمی مدی کار مهم داشتم باهی.. باهام تماس گرفتن-
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  .. دادی رو منانی اطمنی بود و بهش ای جدلحنم

  .. چقدر نگران بودمی دونی نمیوا!..واقعا؟:ت لبخند نگاهم کرد و گفبا

  !..؟ی نگران شدی چیبرا!..نگران؟: دمی ابروم رو باال دادم و پرسی تاکی

گفتم ..یچیخب ه..خب: گفتدی دزدی که نگاهش رو ازم می من کنان در حالمن

 شرکت یومدیامروزم ن..نیواسه هم..ی رفتی گذاشتی از من ناراحت شددیشا

  .. نگرانت شدمشتریب

  ..ستی نیمشکل.. کهینی بی م-

  !..؟یومدی پس چرا شرکت ن--

  

 دختر نی جواب پس بدم ، خصوصا ایحاضر نبودم به هر کس و ناکس.. کردمسکوت

  .. نداشتی ارزشچیکه ذاتا برام ه

  .. به اطراف انداختی نگاهمی من لبخندش کمرنگتر شد و نی سکوت طوالندنی دبا

 فی همراه جناب صدر تشرشمیخوشحال م..دمیم یفرداشب مهمون:  مقدمه گفتمیب

  ..نیاریب

چرا ..میای حتما می مرسیوا!..جدا؟:  نگاهم کرد وگفتی خوشحالبا

  !..نجا؟یهم!..؟ییهوی

  .. رو گرفتممی تصمنی دفعه اکی.. ی پشتیالینه ، و-

  ..دمیتا حاال اونجا رو ند.. ِی عال--

  ..ینی ببی تونی خب فرداشب م-
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  ..ا درون چشمانم دوخت و لبخند زد افسونگرش رنگاهه

  .. لحظه نگاهش کردم و صورتم را برگرداندمچند

 هاش حداقل رنگی کدوم از نچی هنی همیبرا.. باخبر بودمتشی از قصد و نی خوببه

  .. گذاشتی نمیری من تاثیرو

  

  »دالرام«

  

  .. شب هر کار کردم نشد که نشدتا

  .. سراغمومدی هم نی بود کسنی به اشیخوب

 خواستن یخب اگه م!..نجا؟ی منو گرفتن اوردن ای واسه چنای مونده بودم اعاواق

  !.. بخارن؟یازم حرف بکشن پس چرا انقدر ب

  .. باهام نداشته باشنیهمون بهتر که کار..ارنی ارزوم هم نبود که بال مال سرم بالبته

  .. عالفمنجای ای تا کستی نمعلوم

  

 نون کهی تهینامردا نکردن .. بود سراغمهومدی نی هنوز کسی که ظهر شده ولاالنم

  ..دلم بدجور درد گرفته بود..خشک بهم بدن

  .. جور شکنجه ستهی نمیالبد ا!.. تلف شم؟ی کنن از گشنگی خوان کاری منکنه

  

 فقط نصفش باز ی کار کرده بودم ولی ِ لعنتی پنجره و تورنی ای کم کم روشبی داز

  ..شد
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  .. برام نمونده بود تا بخوام ادامه بدمییروی نچی نداشت اما هی ش هم کارهیبق

 دوبار صدا یکی.. نکنمجادی ایی کردم که سر وصدای رو ممی سعتی هم نهای طرفاز

 ستی نی خبردمی دی وقتیول.. پنجره رو بستم و نشستم رو تختعیبلند شد که سر

  ..رفتم سر وقتش

  

  

ل حاال که بهم غذا  خواستم الاقیتو خودم مچاله شده بودم و م.. رو تختافتادم

  .. مرگمو بذارم که در باز شدی َکپه قهی دق2 دنینم

 تو دلم و اروم ختی ترس ردنشی با دی ولنمی حسش و نداشتم تو جام بشیحت

  ..نشستم

تا .. اخماش تو هم بودیحساب.. رو سرم محکم کردم و زل زدم تو چشماششالمو

  .. تعجب ندارهیپس جا.. اخمو و بداخالق بودهشهی همادی مادمی که ییاونجا

  

  

  ..ستادی تخت ای به رویجلوم رو..از جام تکون نخوردم .. طرفم اومدبه

  ..؟ی شناسی می به اسم منوچهریکس: دی مقدمه ازم پرسیب

  .. خود به خود گرد شدچشام

  ..ی منصوریچندبار اومده بود خونه ..اره فک کنم !..؟یمنوچهر-
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 دستش و تو یانگشتا..جلو و نشست روش دی رو کشیصندل.. نگام کردی کنجکاوبا

  ..هم گره زد و نگام کرد

  .. ادامه بده--

  !.. بگم؟ی چ-

  ..ی دونی می که از منوچهریهر چ--

 که باهاش داشتم ی اون چند تا برخوردیتو.. دونمی ازش نمیادی ززی من چ--

 یا ظاهر ساله ب40 بای مرد تقرهی.. ز و زبون باز ِی ادم فوق العاده ه هیمتوجه شدم 

 خوش رنگ و ی ابهی.. بودی که چشماش ابادمهی هم نویاهان ا..دهی و اتو کشکیش

  ..نافذ

  

  .. رفت تو هم و سرشو تکون دادشتری باخماش

  ..ادامه ش.. خب--

  .. ادامه شگهی می هگمیانگار دارم واسه ش قصه م..رونی با حرص دادم بنفسمو

  .. َکلوم حرف بزنم2م  بده تناول کنم تا جون داشته باشی کوفتهی خب

  

 داشت و ی خوشگلیچون چشما:  بود اروم گفتمی انقدر که نگاش سرد و جدیول

 هم داشت یزبون چرب ونرم.. کردیصورتش هم جذاب بود همه رو عاشق خودش م

  ..یول.. دادری گیبه منم چند بار.. زد به هدفی معیکه سر
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 رد شو برس به ستشی و ظاهر بکی انتی افهیاز ق.. بسه:  بلند گفتبای تقری صدابا

  .. مهمتریقسمتا

 دونم بگم منم دارم ی می ازش هر چیا ، خب گفت:  شدم و گفتمیشاک

  ..ه؟یمشکلش چ..گمیم

  

  .. خب ادامه بدهیلیخ:  و سرشو تکون داددیتو موهاش دست کش.. شد کالفه

  ..تموم شد..گهی دیچـــیه:  دادم و خودمو شل کردملشی تحوی پت و پهنلبخند

  

  

منو مسخره :  و داد زددی فنر از جاش پرنی شد که عی بدجور عصبانانگار

 ی تمام می با زرنگی کنی و فکر میدی ملمی مشت چرت و پرت تحوهی!..؟یکرد

   ....ی دختره ی منو دور بزنیتون

  ..رونی نداد و نفسش و فوت کرد بادامه

  

 ی تکون مویوی نی عتین گشاد شده از تعجب زل زده بودم بهش که با عصبای چشمابا

  .. زدیخورد و داد م

  

 دونستم ی که میینایهم!..ه؟ی کیخب به من چه که منوچهر!.. گفتم؟یمگه من چ-

  ..و گفتم
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 و محکم خودشو پرت کرد که ییهویانقدر .. برداشت طرفم و نشست رو تختزی خهوی

  .. در اومدژشی قژی قی تخت ِ صداچارهیب

  

 خانم کوچولو ، بهتره خوب گوشاتو نیبب:  زدادیفر کردم که سرم ی ترس نگاش مبا

 و افهیمن ازت نخواستم ق..گمی دارم بهت می چینی به من ببی و حواست و بدیوا کن

فقط بهم .. شناسمشی چون خودم بهتر از تو می رو واسم شرح بدیظاهره منوچهر

  .. اومد اونجــا؟ی میواسه چ.. بــود؟ی چیبگو کارش با منصور

  .. کنــــــم؟تی حالگهی جور دای یگرفت:  زدبلندتر داد

  

  .. حرفش تموم شد تند تند سرمو تکون دادمی بسته بودم و وقتچشمامو

 گوشش بعد هم ری جانانه بزنم زیلی سهی هوار سرش بکشم و هی داشتم منم دوست

 در حال حاضر نی دونستم ای می ولـــــــرهیبتوپم تو شکمش که خفه خون بگ

  ..و دلمه ارزو تهیفقط 

  

 و در رونی اومدم بی بار که واسه شون قهوه بردم وقتهیفقط .. دونمی گفتم که نم-

 دمیدرست نفهم.. زدنی ادم حرف مهی که داشتن در مورد دمیو بستم صداشون و شن

 سهی کنم ماستش و کی میکار«  که گفتن دمی جمله رو شنهی نی فقط همگنی میچ

  ..دمی نشنشونو صداگهید..نی هم»هی دسته کایکنه و بفهمه دن
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 پس چرا مثل خدمتکارا واسه ی پرستارشی گفتیتو که م:  نگام کرد و گفتمشکوک

  ..؟یش قهوه برد

  .. زدم و جوابش ودادمپوزخند

اون ..ی هارت و پورت کنیفقط بلد..ی دونی نمیچی تو هگمی که منهی هم-

ارش استخدام اول به عنوان پرست..دی کشی رباط ازم کار مهی نی عرِخرفتیپ

 کس جز من حق چی که هیتا حد..شی بعدش شدم خدمتکار شخصیول..شدم

  ..نداشت وارد اتاقش بشه

  

  .. دختر خونده شی عالقه شدنی و به خاطر هم--

  .. شدم یشــــی اتباز

 بهت گفتم تو خونه ش ینیمن راست و حس..یری تند می باز که داری هی ه-

دخترخونده ..؟ی که چاروی به اون ی بندی منو می بوده باز تو داری چگامیجا

  !..شم؟

  

  ..ی و جدقیعم.. کردی نگام مفقط

 همه ش یول.. گفت من دخترخوندشمی دونم همه جا میاره م:  ادامه دادماروم

 کدوم از حرفاش در چی هی بود ولی کار چنی دونم قصدش از اینم..دروغ بود

 ی باهام رفتار مشیخونگ بدتراز سگ ِی حتیاون گاه.. نداشتهقتیمورد من حق

  .. بهم نداشتی خوب بود وکارمیگاه..کرد
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  .. و نافذش معذب بودمرهی نگاهه خریز.. گفتی نمیچیه

 هی ی برایحت.. زل زده بود به منمی اون فقط مستقیول..دمشیی پای می چشمریز

  .. داشتی نگاش و از رو صورتم بر نمهیثان

  

  ..تو صورتش شدم رهی از فرصت استفاده کردم و خمنم

 یلی کردم خی کرد حس می نگام می و فوق العاده نافذ که وقتی مشکیچشما

 کرد که تن ی نگاهش در ادم نفوذ میبه حد..نهی تونه درون ِ من رو هم ببیراحت م

  ..نداختیرو به لرزه م

 ابروهاش نی بی شد گره ی کرد باعث می اخم میکه وقت.. پرپشت و بلندیابروها

  .. بشهدهی دشتریب

  .. و مردونهدهی نسبتا کشصورت

  .. اومدی که داشت بهش میشی رته

  

 ی و خوش حالتش که چند تار خودسرانه روی پرپشت و مشکی رو موهادی چرخنگام

  .. بودنختهی رشیشونیپ

متناسب بود و ..ی و نه گوشتکی بارادی نه زی صورتش ولبای رودی باز چرخنگام

 الاقل یول.. بود واسه خودشی اکهی تشییخدا.. اومدی به چهره ش میلی خیلیخ

  .. شدی می جذاب و خواستنیلی نبود خیاخالقش اگه سگ
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  .. گردنش ی تر و رونیی پادمی کشنگامو

 که روش نقش بی صلهی..دمی به گردنش دی مهمونی که اونشب توی گردنبندهمون

  .. داشتی جالبیو نگارا

و .. بلوزش باز بودی باالیا تا از دکمه ه2 که ی کوتاه و جذب ِ مشکنی استبلوز

  .. بودی کتان مشکهیشلوارش که 

  .. بود و فوق العاده براقی چرم مشککمربندش

  

  

 نگامو عیسر .. دمی صداش تو جام پردنی با شنهوی خودم بودم ی تو حال و هواچون

  ..چرخوندم باال و زووم کردم تو چشماش

  ..شهی هم مشخص م توفی ماجرا ببرم تکلنی ِ اقتی به حقی که پی زمان--

  

  .. کردمشی خودم هزار جور معنشی داد که پلمی تحوی حرف پوزخندنی با زدن او

  !..ارن؟ی خوان دخلمو بی منکنه

  .. کننی مطمئنا ازادم که نمگهی داره

  

  .. رفترونی راست رفت سمت در و بعد هم از اتاق بهی کردم که بشی نگام تعقبا

  ..ه بهش زل زدم ماتم زد.. چرخوندم سمت پنجرهنگامو

 که خودمو پرت کردم رو دی چرخی مالی سرم هزار جور فکر و ختو

  .. فرار کنمنجای کن بتونم از ای الاقل امشب کارایپوووووووف خدا..تخت
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 قار و قور کردن ی که داشتم به سمفونی از رفتنش گذشته بود و در حالقهیدق10 ده 

  .. در اتاق و بازکردیکی شد که نی کردم چشمام کم کم سنگیشکمم گوش م

 غذا اومد ینی از خدمتکارا با سیکی.. بازم نگاش کردممهی خواب الود و نی چشمابا

  ..رونی نگام کنه رفت بنکهیتو اتاق و بعد ازگذاشتنش کنار تخت بدون ا

  

 ینی شدم وبه سزیمخیتو جام ن..دی غذا که به مشامم خورد خواب از کله م پریبو

  .. خداجون دمت گرمیوا..بودکبــــاب ..نگاه کردم

  

  .. انگشتامو هم بجوم و قورت بدمی بود از زور گشنگکینزد

  .. داشته باشمی تا شب انرژدیبا

  ..  کنمی فرار منجای جور شده امشب از اهر

  »آرشام «

  .. شده بودلی تکمی با رنگ مشکپمی تشهی هممثل

  ..زدم گردنم ری از ادکلن تلخ و جذب کننده م به مچ دستم و زیکم

  .. کردی ک می رو ت ح ر مینی سرد و خاص بود که بی به حدبوش

 من ی ِ زندگی که با تلخی ایتلخ.. کنمی مارک استفاده منی که از همسالهاست

  .. و سرما باشهی هم پر از تلخدی روح بای سراسر تلخ و بیزندگ.. شده بودنیعج
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 ارهی چون نفرت منپوش ،«  گفت یم.. متنفر بودی از رنگ مشکشهی همادمهی

  ..» و عذاب به همراه داره ی با خودش دورشهیهم..

 رنگ نی ای فتهی شمی زندگی من به خاطر حضور ِنحسش تونهی االن کجاست که ببو

  !..شدم؟

فقط به خاطر ..یکیپر از نفرت و تار.. کردمیاهی پر از سموی ساله که زندگ10 درست

  .. زدی ازش دم مشهی که همیهمون عذاب

  

 ی دونم االن شاهد من و کارهایم..شهی عذاب رو متحمل منیدونم االن داره ا یم

 من دنی که اون هم در عذاب کشنمی بی می برم وقتیو چقدر لذت م..من هست

  ..مهیسه

  ..ستی حس ننی من باالتر از ای برای لذتچیه

 ی کنم بشه ملکه ی جمله رو تکرار کردم تا تونستم کارنی خودم ای که براانقدر

  ..ذهن و روح و قلبم

  

در حق ..همانطور که اون در حق من گناه کرد..من هم گناهکارم..گناهکار ِ.. اونو

  .. ها یلیخ

 ی هایلی من و خیبا زندگ.. شکستن روحم رو به وضوح بشنومی کرد صدایکار

  ..گهید

  

  .. بودی گناهکار ِ حرفه اکیاون .. عملشی از گناه بود ولی شعارش دوراون
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  ..ی اشهی شی با ظاهری ولیکی جنس تار ادم ازهی

  .. کنهکهی وشکننده ش رو هزار تی اشهیباالخره تونست ظاهر ش..شکست

  .. شدانی گناهانش نمای اونوقت بود که همه و

 و نفرت رو تو وجودم دمی گناهش رو دنیبزرگتر..دمیبه چشم د..دمی من دو

  ..پرورش دادم

  ..نفرت

  .. قلبم بودی که ملکه یزی چهمون

  

  .. رفتمرونی کتم رو مرتب کردم و از اتاق بی قهی

 نگهبان ها اخطار دادم که ی شد به تمامی شلوغ می حسابنجای امشب اچون

  .. مراقب ِ اوضاع باشندیچهارچشم

  .. اجرا خواهد شدی دردسرچی داشتم نقشه م امشب بدون هحتم

  

 یالی همان و مشابه بهییالی ویدرست پشت ساختمان اصل.. شدمی پشتیالی ووارد

  .. کوچکتریی در نمای قرار داشت ولیاصل

 من ی های مختص به مهماننجایا.. اندازه بزرگی سالن بکی اتاق و 4 از متشکل

  .. منیتحت نظارت و خواسته ..ساخته شده بود

  

  .. شدی می و شفاف به سالن منتهنی مرمری پله 3 ی لهی وسبه
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 ی درخشانش چشم را می هاستالیه کر شدن برهی که خیی بزرگ و پر از تاللولوستر

  ..زد

  

  .. و نگاهم رو به اطراف چرخاندمستادمی پله ها ایباال

 کی شی سالن داده بود و با زنی به ستون کنارهیتک..دمی را دانی اول شای وهله در

  ..پوش و جذاب مشغول گپ و گفت بود

  ..ند کردکی شرابشان را به هم زدند و با لبخند به لب نزدوانی لی لبه

  ..لبخند زن پررنگتر شد .. دست زن را گرفت و به پشت ان بوسه زدانیشا

  

 روباه طعمه رو جذبه کی و مهارته یبه راحت.. چکار کنهدی دونست بای مشهیهم

 نی همی سراغ نداشتم و براانی گرتر از شالهی وحبکارتریفر.. کردیخودش م

  ..خواستم که استادم اون باشه

  

 سنگ سخت و هی ی آرشام شاد و پرانرژهی تونه از یراحت م یلی دونستم خی مچون

  .. همانطور هم شدقای بسازه که دقرینفوذناپذ

  

 نی همچی و باال دسته من بدونه ولسی داشت که خودش رو رئنی اصرار بر اشهیهم

  .. از همان اول هم در قانون من وجود نداشتیزیچ

 چیبه ه..یسی رئایر باالدست و تنها و به دور از ه.. فقط خودش بود و خودشآرشام

  .. باشمی کسردستیعنوان حاضر نبودم ز
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 ی خفتنی بار رفتن چنری هاش حاضر به زی با تمام غرور و تکبر و خودخواهآرشام

  ..نخواهد شد

  

  .. از سالن گرداندم یگری رو به سمت دنگاهم

 تیم اهی که برام بیزی تنها چیول.. کردم ی حس می نگاه ها رو به خوبینیسنگ

  .. نگاهها بودندنی کرد همیجلوه م

  

 از مهمانها یکی از سالن مشغول صحبت با ی گشتم که در گوشه ای دنبالش مبه

  ..دمشید

  ..یمنوچهر

 اون با ی اطرافش رو احاطه کرده بودند ولیادی که زن ها و دختران زیکس

  ..دی خندی کرد و می جوان صحبت می که بر لب داشت با زنیلبخند

  

 ی منوچهرنی همی به دست اوردن منصوری امشب من برایطعمه .. رفتم طرفشبه

 بر ی و اللخصوص منوچهرالیاز قبل به بچه ها سپرده بودم که چشم از در و..بود

  ..ندارند

  .. من با اون بودی و معامله ی م منوچهرطعمه
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به  باشم دواری تونستم امی که میمعامله ا..یقی در ظاهر حقی ولنی دروغی امعامله

چون براش مهم ..ادیحتم داشتم که م.. کشونمی منجای رو به ایکمک اون منصور

  ..بود

  

 خواست با هزار ی ِ دغلباز می که متعلق به خودش بود و منوچهری اقهی عتاجناس

  .. از اونها با من وارد معامله بشهیمیجور ترفند با وجود ن

  .. بگذرهی اسوننیهم پرارزش و گرانبهاش به ی از محموله ی بود منصورمحال

  .. کردمی می لحظه شماری ورودش به مهمانیبرا..منتظرشم

  

  

 چند قدم باهاش فاصله داشتم که نگاهش رو از اون دخترها گرفت و به من هنوز

  ..دوخت

  .. لبخند زد و به طرفم امددنمی دبا

  ..شهیمثل هم.. و محکم بودینگاهم جد..ستادمیا

  

  .. چطوره؟فیاحوال شر..داریدمشتاق ِ..ی سالم مهندس تهران--

  .. بهش دوختمقی تکان دادم و نگاهم رو دقی رو به ارامسرم

  ..د؟یاماده ا.. ممنونم-

  ..فقط تا به االن منتظر شما بودم..چرا که نه؟.. بله بله--

  .. کنمیبعد از صرف شام خبرتون م.. خوبه-
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  ..ی هم عالیلیخ.. خباری بس--

 خاص ی که در چشمانش برقی انداخت و در حال همراه با لبخند به اطرافینگاه

معلومه واسه ش سنگ تموم .. امشب حرف نداره مهندسیمهمون: نهفته بود گفت

  ..دیگذاشت

  .. حضور داشتندی بود که در مهمانییبای دونستم مقصودش به دختران جوان و زیم

  

  .. اون دختر افتادمی حرف هاادی به ناخداگاه

 ز ی ادم فوق العاده ه هی که باهاش داشتم متوجه شدم ی اون چند تا برخوردیتو( 

 هم نویاهان ا..دهی و اتو کشکی شی ساله با ظاهر40 بای مرد تقرهی..و زبون باز ِ

   خوشی ابهی.. بودی که چشماش ابادمهی

 داشت و صورتش هم جذاب بود همه رو عاشق ی خوشگلیچون چشما..  و نافذرنگ

به منم .. زد به هدفی معیم داشت که سر هیزبون چرب ونرم.. کردیخودش م

  .. )یول.. دادری گیچند بار

  

  

  .. دادمی حق رو بهش میی جوراهی تونستم بگم ی ماالن

 افزوده شی که در صورتش بر جذابیتنها حسن.. داشتی صورت مردانه ایمنوچهر

  .. شفاف یبه رنگ آب.. بود چشمانش بود

  .. بوددهیخود کش را به سمت یادی همان نگاه دختران ِ زبا
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 ی امد منوچهری و نوش مشیهرجا اسم از ع.. بودانی از همکاران شایکی هم اون

  ..ستادندی ای در خط اول مانیوشا

 ی گدار به اب نمی بنی همیبرا.. بودی پر کرده و با تجربه تر از منوچهرانی شایول

  ..زد

  ..دید ی می و ل ذ ت ج س م ی را در خوشگذرانزیهمه چ..ی منوچهراما

  .. انی از سر ش ه و ت و ا ر ض ا ی ذ ت ل

  

  ..به استقبال رفتم و باهاشون دست دادم.. همراه صدر وارد سالن شدنددایش

 نیتو هم..نمتی بیخوشحالم م:  گوشم گفتری وزدی را در اغوش کشمی بازودایش

  .. برات تنگ شده بودیمدت کوتاه دلم حساب

  

 کننده ی امشب راضی مهماندوارمیام: گفتم دای توجه به شی به صدر کردم و برو

  ..باشه جناب صدر

حتما :  انداخت سرش را تکان دادی ان که به اطراف نظر منی و در حدیخند

شماها ..نی خوش بگذروننیبر..ی هستزبانشیچون تو م.. آرشام جاننطورهیهم

  .. کنمی جور می سرگرمهیمنم واسه خودم .. و پر از شورنیجوون

  

  .. بر لب زدم و سرم را تکان دادمیلبخند کمرنگ..دی خندبلند

  .. کردمشیهمراه..دی کشی دستم رو به ارومدایش
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  !..م؟ی برقصمیبر--

  ..وقت هست..نیتازه اومد-

  ..زمی کنم عزی میواسه ش لحظه شمار.. خوام باهات برقصمی نه من االن م--

  

  .. قبول درخواستش تکان دادمی ناچار سرم را به نشانه به

 از دستانش یکی.. و دستش را در دست گرفتممیستادی در حال رقص اتی جمعانیم

  .. را به دور کمرش حلقه کردمگرمی شانه م گذاشت و من دست دیرو به رو

  .. کوتاه پر کردیلی قدم خکی همان را با دای بود که شی کمی فاصله انمانیم

  

 یبو:  وگفتدی کشقی نفس عممیدی رقصی که اروم و هماهنگ با آهنگ میدرحال

  ..دهی دست می حال ِ خاصهیبه ادم ..ادکلنت محشره

  

 استفاده ی ادکلننی دونست که من از قصد از چنیاون چه م.. دلم پوزخند زدمتو

  .. ک کنندهیادکلن ِ ت ح ر .. کنم؟یم

  .. نه تا اون حد که یول

ه  بو کشش ِ اون رو بنیا.. کنهدای پیقی تونست نسبت به من احساس عمی مفقط

  .. کردی مشتریطرف من ب

  

  ..دی کشقی نفس عمیاپی م گذاشت و پنهی سی به روسرشو
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 از اغوشت نکهی به الی دونم چرا مینم..معرکه ست..اوممممم:  و مرتعش گفتارام

 بمونم و بهت اجازه ندم نطوریدوست دارم تا اخر شب هم.. رو ندارمرونی بامیب

  ..ی ازم جدا بشیلحظه ا

 تفاوت به اطرافم ی داد و من بی عاشقانه ش ادامه میجواها به حرف ها و ناون

 نسبت بهش ی حسچی اگر دستش هم برام رو نشده بود باز هم هیحت.. کردمینگاه م

  ..نداشتم

  .. گرفتن ِ انتقام بودی از اهدفه من برایکی دایش

  

  

 شد و ی شونه م احساس می گرما از کف دستش به رونی داغ شده بود و اتنش

  .. به دور کمرش حلقه کرده بودم کهیدست

 نی فوق العاده کوتاه به رنگ قرمز اتشی مجلسی دکلته هی اون شبش لباس

 ب ا س ن ب ر ه ن ه بود و از جلو سرشونه هاش هم یپشت کمرش تا باال..بود

  .. افتاده بودرونیازادانه ب

  .. بر چهره داشتیظی نسبتا غلشی سرش بسته بود و آرای رو باالموهاش

  

 باز هم متوجهش یول..نگاهم تماما سرد بود.. رو بلند کرد وبه چشمام زل زدشسر

  .. د ن ل ب هام جلو اوردی ب و س ینشد وصورتش رو به نشانه 

  .. برابر شده بودنی نفرتم ازش چندیحت.. نداشتمی کششچیه
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 به عقب یل ب هاش مماس با ل ب انم بود که صورتمو کم..  شدم رهی چشمانش خبه

  .. کردملیمتما

  

  ..من خسته شدم..می بر-

  .. که قصد انجامش رو داشت اخم کرد و شونه م رو محکم نگه داشتی از عملناکام

  ..خرابش نکن لطفا..نه آرشام--

  

  .. ل ب هام گذاشتی حرکت ل ب هاش رو به روکی تعجب نگاهش کردم که با با

  .. ازش سر بزنهی حرکتنی کردم چنیفکرش رو هم نم.. شدمشوکه

 د که به خودم امدم ی ب و س ی مشتاقانه ل ب انم رو میگری در عالمه دالی خیب

  .. ب ر ه ن ه ش رو در چنگ گرفتمیو بازوها

 ی نکردیکار خوب:  گفتمی نسبتا ارامی صدای کنار و با خشم ولدمشی کشمحکم

  ..اصال ..دایش

  .. صورتش گرفتم و ازش جدا شدمی نگاهم رو از روو

  ..دمیام دست کش ل ب هی به رومحکم

  .. خوردی دختر بهم منی از احالم

  .. بودستادهی مرتبا در کنار همان زن ای در طول مهمانانیشا

  .. نکردشی صرف شام هم رهای لحظه یحت

 به رفتار و حرکات زن یوقت.. سر دارهری امشب زی بودم که اون رو برادهیفهم

  .. هستی روابطنی که اهل چنافتمی شدم درقیدق
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  .. داشتانی که به طرف شای کششی به همان غلظت ول نهدیشا

  .. حلقه شده بود انی دستش که از همان ابتدا به دور بازوان شاو

  .. نورکم ِ سالن بر ل ب انش نشاندری در زانی که شای ب و س ه او

 نیقی نی نظر داشتم و به اریهمه را ز.. دادلشی ل ذ ت تحوی که زن از روی لبخندو

  .. بودمدهیرس

  

 شهیاما مثل هم.. به طرفم نشانه رفته بودیادی نگاهه مملو از حسرت ِ دختران زریت

 بازهم نگاهشان ی شد ولی مبشانی گره زده م بود که نصی نگاهه سرد و ابروهانیا

  .. گرفتندیرا نم

  

 ی نمی من جوابی کرد ولی شد بارها عذرخواهکی که بهم نزدی چند باردایش

  ..دادم

 خوام کار امشبت تکرار ی نمگهید:  گفتمی شدم و جدکشیام نزد بعد از شنکهی اتا

  ..بشه

  

 شهیاصال باورم نم!..چرا بدت اومد آرشام؟:  بهم انداخت و گفتی مرددنگاهه

  ..یدوستش نداشت

  ..و موفق هم شدم.. خودم رو کنترل کنمی رو مشت کردم تا بتونم تا حدوددستهام

  

  .. دختر هی بار از طرف نی اولیم براچون دوست ندار:  دروغ جوابش رو دادمبه
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 زود شروع شد و رو دور ِ تند یلی ما خیرابطه :  و ادامه دادمدمی کشقی عمنفس

  ..پس لطفا عجله نکن..افتاد

  

  .. دستم رو گرفتی زد و همراه با ناز به اروملبخند

  ..ی تو بگیهر چ..زمیباشه عز--

  

  .. رو ازش گرفتمنگاهم

  

  .. افتادینگاهم به منوچهر.. نقشه م بودی اجراوقت

  ..تا بعد.. برمدیمن با:  کردم و گفتمدای به شرو

  .. منتظرم نذار ادیفقط ز..باشه--

  .. بود و از کنارش گذشتمنی برام سنگنگاهش

  !.. کردم؟ی تحملش مدی بای به کتا

  .. داشتمازی که بهش نی تا زمانمطمئنا

  .. به اتمام رساندن نقشه میبرا

  

 یمهمان.. نبودی از منصوری اثری از اتاق ها انجام شد ولیکی در نی دروغی معامله

  .. ماندجهی نتی باز هم بی ولدیبه اتمام رس

 ی صدادنی در فکر فرو رفته بودم با شنقای که عمی سالن نشسته بودم و در حالداخل

  .. از خدمه ها به خودم امدمیکی
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  ..؟ی خوای می چ-

  .. رو به طرفم گرفتیدی سفپاکت

  .. شماستی برانی کنم ایاقا فکر م --

 آرشام گمی مکیشکستت رو بهت تبر« ..  رو گرفتم و پشتش رو نگاه کردمپاکت

  »..یتهران

  

  .. بهت داد؟نوی ایک:  اخم رو به خدمتکار داد زدمبا

  .. قدم به عقب برداشتکی ترس با

  ..به خدا زده بودن به در آشپزخونه.. اقایچکیه..چیه..ه--

  .. بوده؟ی کار ِ کنیدی که نددی کردی میپس شماها اونجا چه غلط.!.؟ی چیعنی -

 که تو اشپزخونه یچسبونده بودن به در پشت..گمی اقا به خدا دارم راستش و م--

  ..شهی که به پشت باغ باز میهمون در..ست

  

  .. دادمرونی روبا خشم بنفسم

  ..رونی برو ب-

  ..چشم اقا..چشم..چش..چ--

  

  .. رفترونیز سالن ب بلند ایی با قدمهاو

  ..مطمئن بودم از طرفه خودشه.. بهش انداختمینگاه
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  .. همراه با خشم در پاکت رو باز کردمی حرکت عصبکی با

  

  

  ..؟ی داری چه حسدی نرسجهی نقشه ت به نتنکهی از ا«

 کرد امشب ناکام موند ی می زرنگی ادعاشی که سرتا سر زندگیکس..ی تهرانآرشام

..  

 مثل تو و یی من سالهاست با ادمایول.. تجربهی و بینوز خام نره که تو هادتی

  .. سر و کار دارمانیشا

 یول..ی دونیمطمئنم چراش رو م.. پر از خشم تو برام ل ذ ت بخشهی چهره تصور

  .. خوام بهت بگمیم

 که من از شماها ینفرت..دی نداشتی اگهی دزی من جز مزاحمت چی براانی و شاتو

  ..تنفر شماهاست برابر از نیدارم چند

  .. به اهدافه من بوده و هستدنی رسی سد براهی انیشا

  .. توو

 نیباعث تموم ا..ی خواستنطوری خودت ایول.. نداشتمی از اول هم با تو خصومتمن

  ..یاتفاقات تنها تو بود

 ی و خودت رو در برابر من قرار نمیدیچی پی مار به دست و پام نمکی مثل اگر

  .. شدی نمدهی کشنجایا به ا ما تی دشمندی شایداد

 تالشم رو تی شما نهای هر دوی نابودی بدون برانوی و ایانی تو ، تو گروهه شایول

  .. کنمیم
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 پر یشب.. تو باشهی براندی پر از اتفاقات ناخوشای کنم امشب ، شبیفکر م..درضمن

  ..ادی ازشون خوشت بادی کنم تو زی جالب که فکر نمیزهایاز سوپرا

  

 یاز دختر!..؟ی از دهنش حرف بکشیتا حاال چقدر تونست!..ش؟یشناس یم..دالرام

  .. پرستار و خدمتکار بودهکی من تنها یکه نقشش تو زندگ

نگاهت به خون نشسته و .. لرزه؟یدستات از خشم م.. آرشام؟ی داری چه حالاالن

  ..؟ی بکششی رو به اتای دنی خوایم

 خرد کنم و یرورت رو تا حدود تونستم غگهی بار دهیمن .. پســری دست خوردرو

  .. اندازه خوشحالمی بابت بنیاز ا

 به هدف نخورد نباری ارتیت.. قسمت من شدشی شادی ولی دادی مهمونامشب

  ..ی من تالش کنی نابودی برانهای از اشتریبهتره ب..پسر

  .. ستدهی فایپس تالش ب..ی دونم که جراتش رو نداریم

 ی اومد ولیبه کار من نم.. ِییبایدختر ز.. با دالرام بهت خوش بگذرهدوارمیام

  .. توی برادیشا

  ..ی کارها بکنیلی باهاش خی تونی تو میول.. ندارهی ارزشچی اون برام هجون

  .. مرگی حتای..یب ن د گ .. ذ تل

 ی ر ا خ ل ا ق ی غ اتی خصوصی که دارایکس.. بودهانی هر حال استادت شابه

  .. حال خوشگذران و ب و ال ه و سنی مغرور و متکبر و در عیمرد..هیادیز

   »ی مهندس آرشام تهرانی باشموفق
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 تو دستام بود ی گردن منصورنی ایدوست داشتم جا.. رو تو دستام مشت کردمبرگه

  ..نمی دادم تا با ل ذ ت بتونم جون دادنش رو به چشم ببیو انقدر فشار م

  

  ..فتم ررونی بالی بلند از وی مبل بلند شدم و با قدمهای رواز

  .. هم برام سخت شده بوددنی نفس کشی بودم که حتی عصبانی حدبه

 بلند هل دادم و ی که کنار پله قرار داشت رو با خشم و نعره ای نسبتا بزرگگلدون

  .. شکستنش روح و روانم رو نوازش دادیصدا

  ..نیگورتونو گم کن: دمی کشادی امدن که بلند فررونی تا از خدمتکارا بچند

مگه : دمی به سمتشون حمله کردم و نعره کشی زخمری شنیرفتن عقب که ع قدم چند

  ..االید .. تا همتون و از دم قتل عام نکردمنیبر..ایبا شماها نبودم لعنت

  

  ..دندی ترس به طرف سالن دوبا

  .. رفتمنیی تو موهام چنگ زدم و از پله ها پای حالت عصببه

  ..افت پاکت رو گذاشته بود که اون کثییهمونجا.. رفتم پشت باغی مدیبا

  .. کنمی کارو هم منی پس همارمی مرتیقسم خوردم که گ..ی کشمت منصوریم

پست .. نشونمتی ماهیکثافت به روز س.. بدهمی بازنطوری تا به االن نتونسته ایکس

  ..فطرت ِ رذل

  

 نی خواستم به ایم.. کردمی زدم و نابود می راهم بود رو می که جلویزی چهر

  .. کنم و به ارامش برسمیم رو خال خشملهیوس
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  .. نداشتی ادهی بازهم فایول

  

  »دالرام«

  

  .. اومدیسر و صداش م.. گرفته بودنی مهمونانگار

 فرار ی قفس ِ کوفتنی تونستم از ای شد و راحت تر می به نفع من مدی شاینجوریا

  ..کنم

 جا از دستم 2 ی سخت بود حتیلیخ.. رو از جا بکنمی تا اخر شب تونستم تورباالخره

 ی مکافاتاش منی ای خالص بشم به همه نجایاز ا.. مهم نبودی کردم ولیرو زخم

  ..ارزه

  

  

  .. و نگاه کنمرونی تونستم بی راحت محاال

  !.. چقدره؟نیی فاصله م با پانمی خم شدم تا بباروم

  !.. باغ ؟هی ی توالیتا و2 یعنی.. ساختمون قرار داشت هی به روم رو

  

  !.. چرا انقده بلنده؟نیا..نیا.. ددمیوو.. کردم نگاهنیی پابه

  .. تو سرم؟زمی بری چه خاکحاال

 چه خبره نمی خم شدم بباوردمیباز طاقت ن.. سرم و کردم توی که تنددمی دهی ساهی

  ..سرمو از پنجره کردم تو تا متوجه ِ من نشن..دمی فقط صداشون رو شنیول
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  .. اوضاع مرتبه؟--

  ..بله قربان-

  !.. نگهبان کجاست؟یکی  پس اون--

--....  

  !..ه؟ی تنه لش کدوم گوریکیاون .. با تو بودم--

  ..ییرفته دستشو..زهیچ..گالب به روتون قربان..گل--

  

 با خشم یبعد از مکث کوتاه..؟ی گرفتیپس چرا اللمون..گندتون بزنن:  زدداد

  !.. شد؟رفهمیش..نیی پای همه جا رو میچارچشم: گفت

  ..بله قربان..ب--

  

 با ترس سرمو ایکلی از اون هیکی دنیخم شدم که با د..دمی نشیی صداگهید

  ..دمیدزد

  ..دنی مکی پنجره کشری تا نگهبان ز2 ادی که بوش منجوری ایوا

 پنجره ریز..پشت در اتاق نگهبان!..ن؟ی س م گرفتی مگه ت ر و ر ادی مرگتون بخبر

  !.. چه وضعشه؟گهی دنیا..نگهبان

  

  .. زدی داشت حرف مگهی دیکی نگهبانه با نباریا..مدی صداشون رو شنباز

  !..؟ی کردری پس چرا د--
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  ..امین بزنم ب.... سرم رفتم ت ر گـریخ!.. شده مگه؟ی چ--

  .. هم شکار بودیلیخ..ی اومده بود سرکشیچی ه--

  .. چه خبرهنی اونطرف ببمی برایب..ادی هم نمگهی االن رفت دالی خی ب--

  !.. چطور؟--

 از عزا ی دلهی می برستی نی پشتالی تو ویکس..نورهی رفتن خودشم که ا مهموناش--

  ..میاریدر ب

  .. رسهی سر مهوی مونه ی جن بو داده منیع.. ستعی ضاشهی نه سه م--

  ..سی نتی قد ِخر هم حالکلتی هنیبا ا.. کم دل و جرات داشته باشهی.. نترس --

  .. خفه شو، وگرنه--

  ..میکم عشق و حال کن هی می برایب.. پسرالیخی ب--

  

  

  .. کردنسکوت

 رو ت یکی نی که داره ای بده اونریخدا خ.. کنه بگه باشه و برن شرشون کم شهخدا

  ..فقط جونه من زودترررررر.. کنهی ک میح ر 

  

  

 جلودارش یچی بشه هی که عصبانشی شناسیم..می گردی زود بر می باشه ول--

  ..سین

  .. خوادی نگهبان و مراقب نمنهمهیتر که ا دخهی گهید .. می برای خب بیلی خ--
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  .. هست که انقدر روش حساسهیزی چهیالبد --

  ..گه؟ی دی اهی پای حاال هرچ--

  ..می اره بر--

  ..رونی و سرمو کردم بدمی قدم هاشون رو شنی صداو

 عقده بشه ی بار شانس بهم رو کرد دمت گرم نذاشتهی.. قربونت برم خدااااااااایا

  ..رو دلم

 ی خاکهی بگذرون الاقل بتونم ری ش رو هم بخهی بقی کمک رسوندنجاشی که تا احاال

  ..زمیتو سرم بر

 اگه خم یول.. شد که پنجره بازه ی نمدهی تو بود دی پنجره لبه دار بود و کمچون

  ..دنی دی شدم منو میم

  .. زدمی بهم گره شون مدیبا.. کمد بودی توی و لباسای راه ملحفه و روتختنیبهتر

 با سرعت و محکم گره ها رو ی وقتم و گرفت ولقهیچند دق.. دست به کار شدمعیسر

  ..ی رفتم سر وقته بعدی زدم و میم

 رو به هم گره زدم اندازه راهنی تا پ2 تا شلوار و3 و ی روتختهی تا ملحفه و 2 یوقت

کمد هم که کال فاصله ش .. تو اتاق نبودی اگهی دزی تخت چون چی هیبستم به پا..شد

  .. بودادیا پنجره زب

  

 زدم از پنجره انداختمش دی خوب اطراف و دی رو به سرش بستم و وقتملحفه

  ..رونیب
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 سرم محکم یشالمو رو.. نداشتی ِ نسبتا بلند بود ، پس مشکلکی تونهی که بلوزم

  ..حاال وقتش بود..کردم

  

 دیبا.. نبودزای چنی االن فرصت فک کردن به ای ولدمی ترسی می از بلندشهیهم

  .. و نگاه کنمنیی تونستم پای لحظه هم نمهی بستم وگرنه یچشمامو م

  

سفت نگهش داشتم .. لب پنجره نشستم و با ترس و لرز ملحفه رو گرفتم تو دستمرفتم

  ..و خودمو از پنجره ول کردم

  

 شده بود و تا سر حد مرگ هم ی پام خالریز.. که قلبم اومد تو دهنمممممیوا

  .. بودمدهیترس

  .. بودمدهی محکم ملحفه رو چسبی بسته بود ولخی دستام

 دمیاروم اروم خودمو کش..افتهی ننیی وقت نگام به پاهی رو هم فشار دادم تا چشمامو

  ..نییپا

 یعنی.. سخت بودیلیخ..نیی خوردم پای کردم و سر می رو اروم اروم ول مملحفه

 خدا خودت کمکم یوا!.. داره که بتونه منو نگه داره؟تی تخت انقدر ظرفی هیپا

  ..کن

  

 اون یکی که شتری هم بدی شاای نصفش و دی دونم چقدر از راه رو رفته بودم شاینم

  !.. ؟ی کنی می چه غلطی احمق داریدختره :  بلند گفتی با صدانییپا
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  ..بدبخت شدمممممممم.. باب الحوائجای.. پنج تنای.. امام هشتمای

 بود سادهی وانییپا..خودش بود .. نییم پا ترس چشمامو باز کردم و نگامو انداختبا

  .. کردی گره خورده داشت نگام می و ابروهاتیو با عصبان

  

 کال جون از تنم در رفت و خواستم ملحفه رو محکمتر نگه دارم که گهی ددنشی دبا

  ..نیینتونستم و به پشت پرت شدم پا

  .. هم فشار دادمی محکم روچشمامو

  ..رمیمیاالن م..اااااااااااااایخدا

  ..نه

  ..نــــه

  ..نــــــه

  

 ی شد ولی واضح مدمیکم کم داشت د!.. تاره؟یچرا همه چ.. باز کردمچشمامو

  .. و منگ بودمجیهنوز گ

 ایخدا..یزی نه چینه درد!.. مرگ انقدر راحته؟یعنی!.. مردم؟یعنی خدا ی وا-

  .. داشتمیچه مرگه اروم..یدمت گرم زجرم نداد
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 ی می کاری من بلند نشی االن از رونیاگه هم: دیشم غر گوری زیکی دفعه هی که

 مرگ با درد و زجر چه ی فهمیاونوقت م..ی شای اون دنیکنم که سه سوت روونه 

  .. احمقی دختره دهی میمزه ا

  

  .. کنهی مینی رو شکمم سنگیزی چهیحس کردم .. از ترس گرد شدچشمام

  !..دم؟ی چرا ازاول نفهمیوا

نو از پشت گرفته بود تو  میکی..دمی دست کشبهش

  ..صداش..صدا..ص..صداش..بغلش

  

 ترس روش تکون خوردم و افتادم رو دنده تا پاشم که ارنجم فرو رفت تو شکمش با

  ..افتادم روش.. کهدمیهول شدم چرخ.. دادش بلند شدیصدا

  

سرمو به راست تکون دادم .. از سرم افتاده بود و موهام جلو صورتمو گرفته بودشالم

  .. موهام رفت کنارو نصف

 ی که نگام باهاشون گره خورد چشمایزی چنیاول.. صورتش کامال جلو روم بودحاال

  .. شبش بود یاهیبه س

  .. بودم که به نفس نفس افتادمدهی ترسانقدر

  

  .. از صورتم رو پوشونده بودیمی چپش پخش شده بود و نی بلندم رو شونه یموها
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 از فک منقبض شده ش ی گفت ولی نمیچیه.. زل زده بود تو چشمامیظی اخم غلبا

   ..هی عصبانیلی خدمیفهم

  

   ..ییعجب بو.. ونوازش دادمینی بیندی خاص و خوش ای بوهی

  .. عطر یبو .. نیا

  

 ی ادماهی شبی به نوعای.. شدکی باری که ناخداگاه چشمام کمدمی کشقی نفس عمهی

  ..خمار شدم

شتم پاشم از روش بزنم به چاک دوست دا.. به خودش زده بودی عجب ادکلنالمصب

  .. ذاشتی نمی لعنتی بونی ای تونم بدوم ولی که مییو تا اونجا

 از روش پاشم دوست نکهی ایبه جا.. با چسب دوقلو منو چسبونده بودن بهشانگار

  ..داشتم تند تند نفس بکشم

 کم احساس گرما هی باعث شد دیچی پی که تو دماغم می حال سردنی تلخ و در عیبو

  ..مکن

دست سردم و .. ذاشت راحت باشمی موهام نمی تو چشماش زووم شده بود ولنگام

  .. موتور به کار افتاد ونی مغزم عهوی یاوردم باال که موهامو بزنم کنار ول

 االن وقت نهیاره هم.. کرد که چشامو بستم و نفسمو حبس کردمی م موونهی دداشت

  ..نکهیفراره نه ا
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 نگاش نکردم وبه ظاهر با ناله خواستم از روش پاشم که گهی که باز کردم دچشمامو

 باحال و یــــیلی حرکت خهی اون فرزتر از من بود که با ی هم کردم ولنکارویهم

  ..ستادی پاشد انی جهش از رو زمکی و با نی دستاشو گذاشت رو زمیحرفه ا

م که  قدم جلو بودم و خواستم بدوهی چون من زودتر از روش بلند شده بودم یول

  !..کجــــا ؟: تند دستمو گرفت و گفت

  

خواست منو بکشه سمت خودش ..نییسرمو انداختم پا.. برگشتم نگاش کردممظلوم

 خوام تقال کنم ی کرد میکه به عنوان ممانعت دستمو اوردم باال و اون که فکر م

 گاز محکمممممم از هی هی از ثانی من سرمو خم کردم و در کسری نکرد ولیکار

 دستش که از دور مچم ی قهحل.. نعره ش به اسمون بلند شدیگرفتم که صدادستش 

  .. و الفراردمیشل شد دستمو کش

  

  

 جلوم ی کردم کسیدعا ، دعا م..دمی دوی کردم فقط می به پشت سرم نگاه نمگهید

  ..سبز نشه

 چقد باهام نمی برنگشتم نگاه کنم و ببیول..دمی شنی قدماشو از پشت سر میصدا

  ..ارهفاصله د

  

  ..دمی و شنادشی فری صدافقط
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 که هست خرابتر ینیاوضاعت و از ا..سای واگمیبا تو َم بهت م.. دخترسای وا--

  ..رسهیباالخره که دستم بهت م..نکن

  

منو خر فرض کرده !..؟ی چیفک کرد..ی باش روانالی خنی بده آش به همصنار

  ..وزی پوفکهیبود مرت

  

 در خروج هیدنبال ..دمی دویفقط م.. کنمیم فرار ی دونستم دارم کدوم ورینم

  .. افتاده بودمری درختا گنی بی گشتم ولیم

 هم انقدر نجاهایا..ستی ازش نی خبردمی نه که دای هنوز پشتمه نمی برگشتم ببنباریا

 رفتم تو ی مطمئنا با سر مدمی دی شون نمهی سای بود که اگه درختا رو از روکیتار

  ..کشونی به کی

  

  ..ادی تا حالم جا بسادمیسر جام وا.. اومد ی بودم نفسم باال نمدهیو بس که داز

 جلوم سبز هی ساهی و باز خواستم بدوم که دمی پشت سر هم کشقی تا نفس عمچند

  .. عطرشیو بعد هم بو.. مرد قد بلند و چهارشونه بودهی ی هیسا..شد

  

 تو چنگش و  و برگشتم که جفت بازوهامو از پشت گرفتدمی کشی بلندغی ترس جبا

  .. تو بغلشدیمنو کش

  ..دی چربیزورش بهم م.. نداشتی ادهی کردم فای تقال می چهر
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  ..ی ولم کن روان-

د ِ اخه !..من؟..؟یاز دست ک..؟ی در بری خواستیکجا م.. ببند دهنـتـــو--

  !..؟ی تونی احمق مگه میدختره 

  ..؟ی خوای از جونم میچ..می زندگیبذار برم پ..ی عوض-

  ..فقط جونتـــو: داد زد بلند

  

 گوشم ریاب دهنم و با سر و صدا قورت دادم که ز.. ترس دست از تقال برداشتمبا

  .. خوام چکارت کنم کهی میپس اگه بفهم..؟یدیترس: گفت

  

بابا ..تو رو خدا بذار برم..؟ی خوای میچ..چ:  ادامه بده با ترس و لرز گفتمنذاشتم

  .. ندارمی نسبتیوربه قرآن من با منص.. کاره مچیمن ه

  

  ..دهی نمریی رو تغیزی چنی ایول.. دونم یم--

 ی رفتار مینجوری با من ایضی مری دونیپس تو که م!!..؟؟ی چیعنی -

  !.. فروختم؟ی روانی به توی ترزمیمگه من چه ه!..؟یکن

  

 حساب نکردم خانم هیهنوز باهات تسو:  گفتی با لحن فوق العاده وحشتناکو

  ..ی به من هنوز مجازات نشدناتیبه خاطر تموم توه!..نرفته؟ که ادتی..کوچولو
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 ی حالم جا اومد درحالیبه سرفه افتادم و وقت.. زور ترس گلوم خشک شده بوداز

 عقده ی کنی مریتو هنوز تو گذشته س:  کردم تا دستم و ازاد کنه گفتمیکه تقال م

 خل و هیدونستم با  یمن اگه م ..ی داشته باشی شترنهی کردم ازم کیفک نم..؟یا

  .. سر به سرت بذارم ووام بخدمی خندیچل طرفم به هفت جد و ابادم م

  

 » کیریت « ی برم گردوند طرف خودش و دستاشو دورم حلقه کرد که صدانیهمچ

  ..کمرم درد گرفته بود و اخمام تو هم رفت..دمیشکستن قولنجمو شن

  .. زدی گرگ برق می مثل چشمایکی تو تارچشماش

  

 اوقات دوست دارم یبعض..یشی باعث ازارم مشتریلحظه به لحظه ب: دیب غر لریز

 رو انقدر فشار بدم فتی خودم گردن ظری با دستای حتای چاقو فرو کنم تو قلبت هی

  ..نمیتا جون دادنت و بب

  

 نکارویپس چرا ا..پ:  جمالتش ترسناک بود زبون باز کردم و لرزون گفتمنکهی ابا

 یچرا منو نم!.. تو قلبم؟ی فرو کنی خنجر برنداشتهی االن پس چرا تا!..؟ی کنینم

  !.. هم من ازدست ِ تو؟ی تا هم خودت خالص شیکش

  

 نی شدم و ایانگار باز داشتم گستاخ م.. گرفتی اوج مشتری لحظه به لحظه بصدام

  ..هم به خاطر رفتار پر از خشونت ِ اون بود
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 که ی از حد درازه و به قول پرادی دونستم زبونم زیم.. رفتی زور تو کتم نمحرف

 یول..)  دالرامیدی زبونت می روز سرت و پاهیباالخره (  گفت ی می به شوخشهیهم

 ترسو بودما ی چنهویع.. تونستم خودمو کنترل کنمینم..خب بازم دست خودم نبود

 مشکالت بهم هجوم اوردن یاز وقت..رمی تونستم بگی زبونمو هم نمی خب جلویول

  .. رفتارام نداشتمیو ری کنترلگهید

  
 یلیخ:  زمزمه کردیو بعد با لحن خاص.. شد تو صورتمرهی سکوت کرد و خهی ثانچند

  ..دمینشونت م..افتیپس راه ب.. بکنم؟نکاروی ایدوست دار

 ی نمیزی دادم و چیخودمو به عقب هول م..دی جلو و منو هم دنبال خودش کشافتاد

  ..گفتم

 بخواد ی جدینکنه جد..وردن افتاده بودمخ.. به گـ.. کردمی عجب غلطایخدا

  !..خالصم کنه؟

  

  .. حرکت بلندم کرد و منو انداخت رو دوششهی کنم با ی دارم تقال مکسرهی دید

 و سفتش تا ولم ی عضله ای زدم به شونه های مفمی ظری و با مشتادمی کشغیج

  .. بودمواری انگار با دیول..کنه
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م و داد *ن*س*ا* کردم که محکم زد به ب و دادغی و انقدر جمی بودالی وکینزد

  ..ارمی دخلت و منجای همیری االن خفه خون نگنیاگه هم: زد

  

 آهن سفت بود نیع.. دست از تقال و مشت زدن بر نداشتمی شده بود ولزی رغامیج

  .. داشتی عجب زورییخدا..همه ش عضله ست..المصب

  

 بود تو شی سال پ2 یکیدا  گذشته هام افتادم حدوادی دفعه هی و دار ری اون گتو

 پسره عاشقه دختره ست و دختره هم واسه دمی دی گرفتم می می که از پرییلمایف

 رو ندازهی جلو و دختره رو مرهیپسره هم با عشق م.. طرفشرهی کنه و نمیش ناز م

  .. برش تو اتاق ویشونه ش وم

 هیردم  کی حساس و تو دلم ارزو می اون لحظه ی شدم توی من ذوق مرگ مچقدر

  .. شه منو هم بندازه رو پشتش و ببرهدای پی مرد ِ عاشقنیروز همچ

  

 بود که تا قبل از برخودم یی ارزونیا.. حتما منو بندازه رو پشتش ی هر جا ولحاال

 رو شونه نکهی ای االن به غلط کردن افتاده بودم به جای خون آشام داشتم ولنیبا ا

 هستم که اصال حرف حسابم تو اروی نی ای عشقم باشم و حالش و ببرم رو شونه ی

  .. هست وچند بخشه ؟ی بشه احساس چشی حالنکهی چه برسه به ارهیگوشش نم

  

 بو از همون اول تو نیاصال انگار ا.. کردمی عطرش رو واضح تر حس می بوحاال

  ..دماغم مونده بود 
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  .. رفته بود قراره باهام چکار کنهادمی انگار

فقط با پنجه هام بلوز .. اومدی هم ازم در نمیی صدا زدم وی بهش مشت نمگهید

  .. رو از پشت کمر تو چنگ گرفته بودم و سرم رو شونه ش بودشیمشک

  

ناخداگاه صورتم .. مست کننده رو به خودش گرفته بودی بونی اشتری گردنش بپشت

ک *ی*ر*ح* تیقبال در مورد ادکلنا..دمی کشقیو چسبوندم بهش و نفس عم

  !.. از هموناست؟نمی ایعنی.. ودم  بدهیکننده شن

  

 گربه نی از اطرافم غافل بشم و عالی خی بنقدری شد ای البد ، وگرنه باعث نماره

  .. بچسبم بهش ویچارچنگول

 دادم تا بتونم ی طرفم و صورتمو به گردنش فشار مهی بود ختهی بلندم کج ریموها

  .. المصبدهی میچه حال.. بو رو حس کنمنی اشتریب

  

  ..ناخداگاه دستم و اوردم باال و تو موهاش چنگ زدم..م گرم شده بود جاهمه

منم که تو عالم ..تموم راه رو سکوت کرده بود... باالرهی که داره از پله ها مدمید

 رو استشمام کرده یی عطرانی چننی که اییکسا..((  کردمی مفیخودم داشتم ک

  !!))..دهی کشی می داشته چچارهی بنی دونن ایباشن م

  

  !.. خراب شده بود؟نی تو ایاصال کس.. نهای جلو راهش سبز شد ی کسدمینفهم
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 و باز نیگفتم االنه که منو بذاره زم.. توشمی از اتاقا رو باز کرد و رفتیکی در دمید

  .. خواست باهام بکنه افتادمی که می کارادی

  .. و سرمو بلند کردمدمی کشرونی موهاش بی ترس انگشتام و از البا

  

صورتم تو کف .. هم نرم بودیلی که خی نفره ا2 پرت شدم رو مبل امیه خودم ب بتا

  ..مبل فرو رفت

  .. ترسون سرمو بلند کردم و موهامو زدم کناردمی بسته شدن در رو که شنیصدا

  

  .. بودسادهی وایجلوم با ژست خاص.. گذاشتم رو مبل و تو جام نشستمدستمو

  ..و نگاه نافذش تو چشمام قفل شده بود که پرپشتش تو هم گره خورده بود یابروها

  

  

  .. طرفم قدم برداشتبه

 از تیخشم و عصبان.. بودی جورهینگاهش .. مبل چسبوندمی ترس خودمو به پشتبا

  ..دی کشیتو چشماش شعله م

  

با لحن .. بودرهی صورتم خی اومد و نگاهش روی که اروم به طرفم مهمونطور

  .. وی کندای راه فرارت رو پی تونستکهنیا.. ِنیجراتت قابل تحس: گفتیعصب
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 شدن بازوم دهی برداشت و کشزی ترس و لرز مسخ نگاهش شده بودم که به طرفم خبا

 اومد و گلوم به رونی که از ته حنجره م بی بلندغی جیتوسط اون همراه شد با صدا

  ..شدت سوخت

  ..ی وحشی شده گربه ری ترس هم دی واسه ی حتگهید--

  

پس چرا ..یاری در می بازیتو که خوب وحش..اره : فشارداد و گفت محکمتر بازومو

  ..؟یریاالن تو چنگال ِ من اس

  

لذت ..؟ی کنیدرد و حــــس م..؟ینــــی بیم:  گوشم داد زدری بلندتر زو

  ..داره اره؟

  

 بود که یدردش جور.. به اسمون رفتغمی جی بازومو فشار داد که صدانی همچو

  ..گفتم االن ِ که استخون دستم و بشکنه..ارمی تونستم طاقت بینم

 تیمن که کار..بذار برم.. قسم ولم کنی پرستی که می و هر چی تو رو به هر ک-

  ..پس..ندارم نامرد

فکر عاقبتش .. من؟یفرار ازخونه .. فکر فرار به سرت زد؟یبه چه جرات:دی کشادیفر

نامرد؟ باشه .. ی بودی به فکر االنت مدیاون موقع با.. شدهری دیول. نه؟یرو نکرد

  .. تونه بکنهی میی نامرد چه کاراهی خوام نشونت بدم یم..
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 یبا حرص داشتم باهاش م.. محکم نگهم داشتی کردم تا دستمو ول کنه ولتقال

 ری که خوابوند زیلی سی که نشنوه ولی دادم جوری لب فحشش مری و زدمیجنگ

  ..گوشم باعث شد برق از چشمام بپره و ساکت شم

  

 یدرست همون سمت.. صورتمی زده م رو گذاشتم روخی کرد رو مبل که دست تمپر

  .. زده بودیلیکه بهم س

 ادی انقدر زیلی شدت سیول..دمشی دی نمنی بود تو صورتم واسه همختهی رموهام

  .. لبم داغ شدیبود که اشک تو چشمام حلقه بست و حس کردم گوشه 

 شده سی نوک انگشتام خنکهی با حس ا ودمی لبم دست کشی دست لرزونم به گوشه با

  .. اومدیاز لبم خون م..بهش نگاه کردم

  

 ی در نمکممی که جدمی ترسی ازش میحاال انقدر.. هقم و تو گلو خفه کردمهق

  ..اومد

  

تو .. دادی می رذل تموم مدت داشت منو بازیاون منصور: دی کشادی خشم سرم فربا

  ..دی خندی مشمی و اون داشت به ری بودرمی اسنجایا

  .. زدی نفس منفس

  

 ی کردم می که فکر میوقت..ی نداری ادهی واسه م فاگهیتو د..ه؟ی چی دونی م--

 به رمی کردن اهدافش تمالی و پای به منصوردنیتونم ازت استفاده کنم واسه رس
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 اون کفتار به ی هم تو زندگکی کوچی مهره هی تو به عنوان دمیسنگ خورد و فهم

  ..یایحساب نم

  

  .. کردسی هم فشار دادم و اشکام صورتمو خی و روامچشم

  .. کردمی خون رو تو دهنم حس می م داغ شده بود و شورگونه

 کردم که موهام به شدت از پشت ی نمی کاری ولدی لرزی مهی هام از زور گرشونه

  .. شددهیکش

  

فردا : زل زد تو صورت غرق در اشکم و داد زد..  و سرمو گرفت باال دمی کشغیج

  .. کنمی ِ تو رو مشخص مفی که بکنم تکلی کارنیبح اولص

 داشتم هق ی که سعی دوختم و در حالتشی پر از اشکم رو تو نگاه سرخ از عصباننگاه

تو ..ت..یمنو بکش..م..ی خوایم..اگه :  مرتعش گفتمییهقم و خفه کنم با صدا

  .. کار و بکننیا.. االن نیتورو خدا هم..رو

  

 کی نمناکم در گردش بود که ی چشماینگاهش تو..بود بهم زل زده یظی اخم غلبا

  .. اندازه باعث تعجبم شدی که بدی ازم پرسیدفعه سوال

  

  !.. خواد؟ی می تو رو واسه چانی شا--
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 جور زنگ هی.. سوالش باعث وحشتم شدی ولدمی فهمی به موضوع امشب نمربطشو

  ..خطر

  !.. خواد منو بده به اون کثافت؟ی منکنه

  

  ..من.. خوادیاون م..یاون عوض: نان با ترس گفتم من کمن

  .. که اخمام جمع شددی اروم کشموهامو

چرا !.. خواد؟ی می ازت چانیشا..اوردمی درشون نشهی درست حرف بزن تا از ر--

  !..؟یانقدر براش مهم

  

 ی تونستم جلوی حاضر جواب بودم و نمشهی که همیمن.. از کار افتاده بودزبونم

  .. گرفته بودمیحاال الل مون رمیزبونم و بگ

 از دیچرا با!..ه؟یمگه اون ک!.. بگم؟یزیاصال چرا بهش چ!.. گفتم؟ی مدی بایچ

  !.. شد؟ی من با خبر می زندگیمسائل خصوص

  

  .. که بهم داد به خودم اومدمی تکون محکمبا

  ..شهی زبونت باز نمینجوری انکهی خب ، مثل ایلی خ--

  

 لباسش رو ی قهی و دیبه صورتش دست کش..فت ول کرد و ازم فاصله گرموهامو

  ..مرتب کرد

  ..گندم:  اتاق رو باز کرد و بلند صدا زددر
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  .. بودومدهی م بند نهیهنوز گر.. کردمی مدت سکوت کرده بودم و فقط نگاش متموم

 که اون شب بهم لباس داد تو درگاه ظاهر شد و ی نگذشت همون زن جوونیطول

  .. انداختری سرش رو زعیمط

  

  ..بله اقا--

پشت در نگهبان ..شیری گی نظر مریکامل ز..ی مونی اتاق منی ای امشب تو--

  ..ی کنی بود خبرش می اگه مشکلذارمیم

  

  ..چشم اقا:  با اخم به من نگاه کرد وسرش رو تکون دادزن

  .. به ظاهر طرف صحبتش اون زن بودیمنظورش به من بود ول.. کردنگام

  

 باهاش دارم و هر وقت که اومد منو خبر ی کار فورهی..انجی اادی مانی فردا شا--

  ..؟یدیفهم..ی کنیم

  ..حتما.. بله اقا--

  

  .. رفترونی م پوزخند زد و از در بدهی صورت رنگ پربه

  !..نجا؟ی اادی فردا مانی چرا گفت شاایخدا

  !.. منو بده به اون پست فطرت؟نکنه
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 به اون شهی خوام بکنم تهش ختم می برم و هرکار که مخوامی چرا هر کجا که مایخدا

  !..ناکس ِ پست؟

  

 خواد منو هم ی که اول خانواده م رو نابود کرد و حاال چشم دوخته به من و میکس

  ..به کثافت بکشونه

  ..نذار.. نذار دستش بهم برسهایخدا

  ..ومدی هم خواب به چشمام نهی ثانهی شب اون

  !..ه؟ قراره بشی چنکهی ش تو فکر فردا بودم و اهمه

  
  .. خوندی نشسته بود و کتاب می صندلی زن هم که اسمش گندم بود رواون

  .. کردی نگام می زد و نه حتی مینه حرف.. اروم بودیلی خرفتارش

  .. شدی اصال احساس نمحضورش

  .. کردی ارامش نشسته بود و مطالعه مبا
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 خواد ین م که حکم اعدامشویی از درد غصه واسه فردام مثل ادمانجای دارم امن

 ی داره کتاب مالی خی بنی ادمی ده دفعه جون مهیاجرا بشه هر ثان

  !.. بدبخت چه که تو دله من چه خبره؟نید ِ اخه به ا.. َم ندارهیریتقص..هه..خونه

  

  .. سوختی لبم هنوزمیگوشه .. بودم رو تخت افتاده

  .. زدی مو نمواری به خودم نگاه کردم رنگ صورتم با گچ دنهی تو ایوقت

  .. زخمم خشک شده بودی لبم کبود شده بود و خون روی گوشه

  .. پرپشت وبلندم فرو کردم و سرمو محکم فشار دادمی موهای ال به الانگشتامو

  .. کردم ی ها با خودم زمزمه موونهی دنیع.. و منگ بودمجیگ

  !..شه؟ی می کردم که فردا چی دق مداشتم

 به ای..شمی و بدبخت مافتمی مانی شاری گای دادم که ی احتماالت رو منی خودم اشیپ

  ..شمی خون آشام کشته منیدست ا

  .. دو حالت که خارج نبودنی از اگهید

  

  » آرشام «

  

 بهشون ی ِ حسابی گوشمالهی رو سپردم دست بچه ها تا تی خاصی دوتا نگهبان باون

  ..بدن

 پا گذاشته ری ز اونا قانون منوی فرار کنه ولنجای دختره امشب نتونست از انکهی ابا

  .. کردندیچیبودند و از دستوراتم سرپ
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  ..شهی می چنکارشونی دونستند عاقبت ای منکهی علم به ابا

امشب .. کردمی و نگاه مرونی بودم و بستادهی اتاقم ایپشت پنجره .. بردی نمخوابم

  .. نبودی از بارون خبریهوا گرفته بود ول

  .. زدمیتو دلم با خودم حرف م..م و بردم پشتم و به اسمون ِ شب زل زددستام

  

  !.. دختر چکار کنم؟نی با انکهیا

  !..ره؟ی دختر از من قول بگنی گرفتن ای اون شب اصرار داشت که براانی شاچرا

  .. کردمی رو به هم درک نمربطشون

  .. وانیشا

 که من بهش داده بودم برازنده ش یلقب..ی وحشی گستاخ با نگاهیدختر..دالرام

 ی که داشت و رفتار و لفظ بی و شفافی خاکستریبا چشما..ی وحشیگربه ..بود

  ..پرواش

 کردم ی نگاهش میوقت.. بودمدهی کم دیلی خمی که نمونه ش رو تو زندگیدختر

 همه ترس باز نی بود که با وجود انی تعجبم از ای ولدمی دیترس رو تو چشماش م

  .. دادی ادامه مشیهم به گستاخ

 دی دی هم که می کرد و زمانی می عصبانشی از پشیمن رو ب زشی جمالت ِ تند و تبا

 ی شد و نگاهش رو مظلوم می گربه تو خودش مچاله مهی هستم مثل تیتو اوج عصبان

  ..کرد
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 خب یول.. خوردی به دردم نمگهی دیاز طرف..ارمی سر در نمیزی رفتاراش چنی ااز

  .. شدیبرام دردسر ساز م.. تونم ولش کنمینم

 ی کاره ست روچی هی بازنی ای دختر تونی باخبر بشه اانی اگر شا داشتم کهحتم

  .. کنهی می پافشارشنهادشیپ

  

  ..رمی گی تموم حرکاتش رو می نبردم جلوی دو پنی اانی که به راز می تا زمانیول

اون هم اول ..نمشی خوام ببی امشب باهاش تماس گرفتم و گفتم فردا منی همیبرا

  ..وقت

  

  .. گرفتم و به طرف تخت رفتمرونیب نگاهم رو از کالفه

  ..دمی بلوزم رو باز کردم و به پشت دراز کشی هادکمه

  .. اتاق نبودی فکرم توی به سقف اتاق دوخته شده بود ولنگاهم

  

 شی پی مهمی خودم گفتم حتما مسئله شی پنجای اامی بی که خبرم کردشبید--

حاال بگو ..نجای اامی وقت ب اولی من ازم خواستشی پیای تو بنکهی ایاومده ، به جا

  !.. شده؟یچ

  

  .. شدم تو صورت و نگاهه کنجکاوشرهی پا انداختم و خی روپا

لحظه به لحظه تعجبش .. کردمفی رو براش تعری منصوری نامه ی هی قضی ارومبه

  .. شدی مشتریب
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  .. از جا بلند شد و شروع به قدم زدن کردتی اخر با عصباندر

  

  ..دیبه کف دستش کوب راستش رو مشت کرد و دست

 دست ی اسوننیاون به هم..زهیری دونستم باالخره زهرشو میم.. دونستمی م--

  !..ال؟ی تو وادیاصال با اون همه نگهبان و مراقب چطور تونسته ب..ستیبردار ن

  

اونجا ..  باغ یپاکت رو چسبونده بود به در پشت.. چهره دادهریی تغمی حتما با گر-

  .. نبودیهم که نگهبان

  .. وجود ِ پستیب.. کنهی دونسته داره چکار می پس م--

  

نگاهش برق .. بهش انداختمیقینگاهه دق..برگشت و نگام کرد..ستادی دفعه اکی

  .. تونه باشهی می چلشی تونستم حدس بزنم دلی داشت که میخاص

  

  !..؟ی با دالرام چکار کرد--

  ..یچیهنوز ه..باالست:  تفاوت به باال اشاره کردم و گفتمیب

 کارت باهاش تموم شد اونو به یمگه قرار نشد وقت!..؟یچی که هنوز هی چیعنی--

  !..؟یمن بد

  ..ستادمی مبل بلند شدم و ای از روی ارومبه

 کار شده بود رفتم واری کنار دفی که در کنارهم به ردی بلندی های طرف پنجره به

  ..ستادمیو رو به روشون ا
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  .. باهات نذاشتمیمن قول وقرار:  گفتمیدم جد کری رو نگاه مرونی که بی حالدر

   ..یبه چه جرات--

  .. برگشتم و نگاهش کردمی تندبه

  !..جرات؟-

  

  .. شدرهی تو چشمام ختی عصبانبا

 رو بفهمم لشی که دلیزمان..؟ی خوای میاز اون دختر چ: با پوزخند گفتمهمراه

  .. باهاش چکار کنمرمی گی ممیتصم

  

 می واسه ش تصمی خوایتو م: و گفتدیدست کش تو موهاش ی و عصبانکالفه

من به قول تو استادت بودم و !.. پسر؟ی خودت فکر کردشی پیچ!..؟یریبگ

  ..یستی من بای گستاخانه تو رونطوری ایحق ندار..هستم

  

 نی پس ای شناسی می منو به خوبی گفتیتو که م: صدام رو باال بردم و گفتمیکم

 ذارمی و نه مدمی کس نه باج مچی من به هیون دیتو که م!..ه؟ی چیهمه سوال برا

  !.. بگم چشم؟ی که زدی هرحرفیبهم دستور بده پس چرا ازم توقع دار

هر ..کار در برابر ِ کار.. بودگهی دزهی چهیمن و تو از قبل قول و قرارمون ..انی شانه

  بعدیول.. داشتمنی و من بهت دیتو استادم بود..می هم استفاده داشتی ما برایدو

ودر عوض تو هم به تموم .. دادمی بود من برات انجام مریاز اون کارت که بهم گ

  ..یگفت ی من نه نمی هادهینقشه ها و ا
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  !..ان؟ی شاهیپس دردت چ:  داد زدمبلندتر

  

 که اون باال حبسش هیدردم اون دختر:  زدادی قدم بلند جلو اومد و فرکی با

  .. خوام یمن اونو م..دالرام..یکرد

  

   ..می بودستادهیهر دو در مقابله هم ا حاال

  .. و بدونملشی خوام دلیم-

 دختر هم نی از اهی مثل بقی تونی برات مهمه که نمقدری الشیچرا دل..چرا؟--

  !..؟یبگذر

 و راحت التی اول ِ کار خنیپس بذارهم.. ارزش ندارهیزی من پشی دختر برانی ا-

 بدونم تو دی و االن من بامیدیش شدنش رو کدهی دزدی ما با هم نقشه یول..کنم 

  .. و بگولتیپس َطفره نرو و دل!..؟یاری اونو به دست بی خوای می چیبرا

  

بعد از چند لحظه نگاهش رو به ..کالفه چشماش و بست و باز کرد..دی کشقی عمنفس

 که تو برام با ی دونیخودت خوب م.. آرشامنیبب:  گفتیمن دوخت و به اروم

 ی تا حدودی مثل خودم ولیکی یدوست داشتم بش..ی کنی نمی فرقچیپسرم ه

 ی هستم و تو جادرت پیمن جا.. نه کامالی موفق باشم ولمتیتونستم تو راه تعل

  ..میری خوام مقابل هم قرار بگی بدون که نمنویپس ا..یپسرم

  

  !..ان؟ی شای به کجا برسی خوای حرفا منی با ا-
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 من و دالرام نی بی هی که قضیبفهم ی خوایچرا نم.. کجا پسرچیبه ه:  حرص گفتبا

  !..ه؟ی کامال شخصی مسئله هی

  !.. مسئله؟-

 نمونی بی شخصزی پس چمی با هم بودنجاشیتا ا.. بدونم »دیبا«من :  گفتمبلندتر

  ..شیبهم بگو تا اجازه بدم ببر..ستین

  

 ، ی شادهی پطونی از خر ششهیاگه حرفام باعث م..باشه:  اروم گرفت و گفتنگاهش

  ..نمشی بذار ببیول..گمیبرات م..باشه

  .. بهش انداختم ی کوتاهنگاهه

  .. نداشتمدیترد

  .. سرم و تکون دادماهسته

  

  » دالرام «
  

 به من افتاد به طرفم قدم برداشت انی نگاهه شای سالن بودن و وقتی دوشون توهر

  .. شدمیکه منم با ترس رفتم پشت گندم مخف

  .. اومدی داشت به سرم مدمی ترسی که میزی چاز

  .. داشتیروزی برق پنگاهش
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 یوقت..می بودستادهی خدمتکارا رو مرخص کرد و حاال ما سه تا تو سالن تنها اآرشام

  .. طرفم ناخداگاه رفتم طرفه مخالفش ادی داره مدمید

  .. بودستادهی که آرشام اییهمونجا

  

 از یوا خی می پست فطرت چیتو:  داد زدمانی و رو به شاستادمی فاصله ازش ابا

  !..؟ی داریچرا دست از سرم بر نم!..جونم؟

 من ی نگاهش کرد ولانیشا.. بزنه که آرشام دستشو بلند کردی خواست حرفانیشا

  .. کردمیبا وحشت فقط به اون نگاه م

  

  .. شنومیم.. بگوزوی پس همه چشیدی حاال که د--

 یز نظر م که سر تا پام رو ای پرواش رو به من دوخت و در حالی نگاه بانیشا

  ..باتری از اونم زیحت.. نه..درست مثل مادرش..باستی دختر زنیا: گذروند گفت

  

  .. طرفم اومد و منم عقب عقب رفتمبه

:  شده بود اون ادامه دادخکوبی همون حال که نگاهه وحشت زده م تو چشماش مدر

 ی خوام بشه ملکه یم..ارمی تونم به دست بی خودشو میمادرش و نتونستم ول

 رو ی اجازه انی هم چنی کنم و به کسیباهاش کمتر از ملکه ها رفتار نم..مقصر

  ..دمینم
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 ی کرد و تنم رو به رعشه می جسمم نفوذ می ا ش تا توی ح ی بی از چشمانگاهش

  ..انداخت

  .. بست و چشمامو بستمخی وجودم دی گونه م که دست کشبه

  

  .. کنهی که تو قصر من خانمنهی هماقتشی دختر لنی ا--

 اشکم ی صورتم برداشت چشمامو باز کردم و همراهش قطره های و که از رودستش

  .. شدنری گونه م سرازیرو

  

  .. موندرهی ل ب ها و گردنم خی پر از ه و س ش رونگاهه

  .. از چند لحظه برگشت و به آرشام نگاه کردبعد

  

 یبرا..ماری بدون هر طور که شده به دستش منویو ا.. خوامی دختر رو منیمن ا--

 بازم مادرش ماله من یول.. به مادرش کل خانواده ش رو نابود کردمدنیرس

  ..اما االن ..نشد

  

 ی جوونتر نشون میلیبر خالف سنش ظاهرش خ.. و پر حرارت نگام کردبرگشت

  .. سوختی ه و س و ش ه و ت می جوون شاد و قبراق بود و در شعله هیمثل ..داد
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 یگاهیجا.. کس و ندارهچی هگهی دختر تنهاست و دنیا.. کنهی ما فرق می هی قض--

  ..دمی روز به مادرش بدم حاال به خودش مکی خواستم یرو که م

  

 شیپ.. دخترذارمیبرات سنگ تموم م..یایتو با من م:  و با زبون تر کرد و گفتلباش

 یی تموم زن هانیب.. ِمن ی سوگلیشیم..ی کنی خانمی تونیاونجا م..من جات امنه

  !..زم؟ی بهترعزنی از ای چگهید..یبه االن باهاشون بودم تو برام تککه تا 

  

 دستش فرار ری و از زدمی کشغی که با ترس جدی گردنم کشری اورد جلو و به زدستشو

  ..کردم

  .. نبود که جلودارم باشهی کسگهید

  .. کردمی ک بارش می ر ک ی زدم و فحشای تند حرف متند

نذار دسته .. کسمی فک کنن که من بنای تو نذار ایول..اره تنهام خدا.. تنهام گفت

  .. بهم برسهوونی حنیا

  

  ..ختمی ری بودم و اشک مستادهی جفتشون اوسط

 ه و س یکثافت تو از رو ..کهی مرتیه خورد...تو گـ:  رو بهش کردم و گفتمهی گربا

 تو یبابام شوهرش بود ول..مادرم شوهر داشت..ی ابرو کنی مادرمو بی خواستیم

  ..ی نقشه تو خونواده مون نفوذ کردبا

  

  ..دمی اشکامو پاک کردم و دماغمو با سر وصدا باال کشی پشت دست به حالت عصببا
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 یرتی غیاون از دست تو و ب..مادرم به خاطر تو مرد!..؟یگی می داری حاال چ-

  ..بابام دق کرد و

 ی ازم گرفت منویتو خانواده ..یبرادرمو جوون مرگ کرد..ی بابام و خامش کردتو

 دوارمیام!..؟ی کنی برمت تو قصرم خانمی میگی میسادی وجود حاال جلوم وایب

  ..تی خاصی زرق و برقش رو سرت خراب شه حماله بیاون قصربا همه 

  

 که انقدر مار ی نا کس ِ عوضادیتف به روت ب: دمی کشغی پاش تف انداختم و ججلو

 درصد احساس هیمن اگه !..؟ی خامم کنی تونی حرفات منی با ایفک کرد..یصفت

  ..برو به درک!.. تو؟شی پامیاونوقت ب.. کشمی کنم خودم و می کسیب

  

  .. کنار دستم و برداشتم و پرت کردم طرفشزی می روستالی کرگلدون

 ای زنم ی به هدف منمی ببنکهی داشتم و بدون ای اومد و بر می که جلو دستم میهرچ

  ..دمی کشی مغی کردم و جینه به طرفش پرت م

  .. کردی مدی شکستنشون اعصابمو تشدیصدا

  

 ولم یبه دستاش چنگ انداختم ول.. از پشت بغلم کرد و سفت نگهم داشتیکی

  ..خودش بود..نکرد
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 ی بدی بهم رسی طرفم و وقتادی با صورت سرخ شده از خشم داره مانی که شادمید

م سرم  چند لحظه حس کردی گوشم که براری خوابوند زی محکمیلی سیمعطل

  .. شده و گوشم داغ کردنیسنگ

  

 یگیبه من م!..؟ی دور برداشتهیچ!..؟ی هستی کیفک کرد.. خفه شو ه ر ز ه--

  ..ی طرفی کنم با کی متیحال!.. وجود اره؟یب

آرشام منو سفت .. نتونستی ولرونی گرفت و خواست منو از تو بغلش بکشه بدستمو

  ..نگه داشته بود

  

 ی خوام بهش بفهمونم کسیم.. کنمشیبذار حال..شامولش کن آر:  زدادی فرانیشا

 و انداختم می زبونش و ازته بردیوقت.. کنهی گستاخنطوری اانی شای تونه تو روینم

  ..ـــادیپس بذار ب..ادیجلوش اونوقت حسابه کار دستش م

  

  .. آرشام باعث شد گوشم سوت بکشهادی کرد که فری اون ولم نمی ولدی کشی ممنو

  ..دمی رو فهمیهمه چ..انیشا تمومش کن --

  

حس کردم جسمم داره .. رفتمی سکوت کرد و منم تو بغل اون داشتم از حال مانیشا

  .. کردمی لب التماسش مریز..شهی منیسنگ

 ی که تو فاصله دمی دی صورتش و می باز بود ولمهیچشمام ن.. پرکاه بلندم کردمثل

  .. ازم قرار داشتیکم
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  ..م حرف بزنم و کردم تا بتونمی سعتینها

 اشک تو چشماش زل زده بودم با ی که از پشت ِ پرده ی باز کردم و درحاللب

 عمر عذاب هیحاضرم ..با خودش ببره..نذار منو .. تو رو قرآن: دمیالتماس نال

 یم..به خدا خودمو ..افتمی ادم ننی ارهیگ.. یاسارت رو به جون بخرم ول

  ..یول.. رمیحاضرم بم..کشم

  

 ی نهیصورتم تو س..امو بستم و سرمو به طرف راست چرخوندم هق هق چشمبا

  .. شنهیدست چپمو مشت کردم و گذاشتم رو س..مردونه ش فرو رفت

  .. کردسی خی رو کمراهنشی پی انقدر شدت داشت که قسمت جلواشکام

  

 خوام باهات حرف یم.. باشنجایهم:  گفتانی رو به شای که عصبدمی رو شنصداش

  ..گردم یاالن بر م..بزنم

  .. چشمامو باز کردمی جون الی کرد و منم بحرکت

  !..کجا؟:  تند گفتانی کردم که شای مهی گرهنوز

  .. گردمیگفتم بر م:  جوابش رو دادیجد

 ببرش تو ادی راننده م بگمیاالن م..ی ببریی اونو جای حق نداری خب ولیلی خ--

  ..نیماش
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ش افتاده بودم بلرزم و چشمامو  باعث شد همونطور که تو بغلادشی فری صدانباریا

  ..ببندم

  

 و نیپس لطفا بش..  اعصابم داغون هستی کافی به اندازه ـــــانی شا--

  ..منتظرم باش

 خوردم حس کردم داره از پله ها ی تو بغلش تکون میوقت .. دمی نشنیزی چگهی دو

  ..رهیباال م

  ..در و باز کن:  نفر گفتهی از چند لحظه رو به بعد

  ..اطاعت قربان: دیچی تو گوشم پبهیرد غر می صداو

  

 تخت ی که حس کردم منو گذاشت رویو زمان..دمی شنی قدم هاش رو میصدا

  ..چشمامو با وحشت باز کردم

  .. دستشو برداره که نذاشتم و مچ دستشو گرفتمخواست

  

 بدتر انی گفت از شای بهم می حسهی یول .. ناستی از همیکی دونستم اونم یم

  .. کردمی مرد التماس منی به اهی چجور ادمانی دونستم شای چون مدیشا..ستین

  

 ی به نظرمشهی نشسته بود و چشماش هم نافذتراز همیظی اخم غلشیشونی پرو

  ..اومد



 

goldjar/me.Telegram  

 

362

 رهی که ملتمسانه تو چشماش خی خشک شده م رو با زبونم تر کردم و در حالیلبا

 دستش ینذار وقت..افتمینذار به دست اون ب..منو بکش و : دمیبودم مظلومانه نال

 ینم.. ی ولستیبرام مهم ن.. رمی بمینطوری همنکهیا..بکشم..  خودمودیبهم رس

 یخودکش.. دست به.. جسمم توسط اون پست فطرت تصاحب شد یخوام وقت

..  دونمیالاقل م ..رمی که بمینجوری ای بازم ولی مزموی همه چیاونجور..بزنم

  ..بازنده نبودم

  

  

 یچیاونم ه.. که لرزش درش محسوس بود حرفام و بهش زدمیی با صدای ولاروم

  .. کردی گفت و فقط با اخم نگام مینم

 تو صورتم ی وقتنیواسه هم.. شدی وجب هم نم1 دی صورتش با صورتم شای فاصله

  .. کردمی پوست صورتم حس می و حرارتشون رو روی داغدی کشینفس م

  .. کردمی گفتم و فقط نگاش می نمیچیه

  

  .. از تو دستم دراورد و نگاهشو ازم گرفتیش وبه تند دستمچ

 که به اون مرد دمی رفت و قبل از بسته شدن در شنرونی بلند از در بی قدم هابا

  .. کس جز من حق وارد شدن به اتاق رو ندارهچیه..مراقب باش : گفت

  

  .. من هم بلند شدی و زارونی شی در بسته شد و صداو

  !..؟شهی می سرنوشته من چایخدا
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  »آرشام  « 

  

 اون یالتماس ها.. ودمی که شنییبا حرفا.. به کل از کار افتاده بودذهنم

  .. بدیلیخ.. خاطرات ِ.. کردی ذهنم زنده می رو تویخاطرات بد..دختر

  

 بود که با ورود من ستادهی کنار پنجره اانیشا.. بلند وارد سالن شدمی قدم هابا

  ..برگشت و نگام کرد

  

  .. هم فشرد ی به رو اخم لبهاشوبا

  !..ش؟یکجا برد--

 و من از درون چون اتش می بودرهی هم خیتو چشما.. و نگاهش کردمستادمی ایکم

  .. سوختمیم

 و با دست بمی جی از دستامو بردم تویکی..ستادمی طرفش رفتم و رو به روش ابه

  .. به اون اشاره کردمگرمید

  

  !..ان؟ی شای تو چکار کرد-

  .. خود گرفت رنگ تعجب بهنگاهش

  !..ه؟یمنظورت چ--

  !.. داشت؟قتی حقی زدی که مییحرفا..هی منظور ِمن چی دونی خودت خوب م-
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  ..دی تو موهاش دست کشکالفه

  

  ..برو سر اصل مطلب!..؟یگی می داریچ!.. کدوم حرفا؟--

زن .. هیتو به .. شماها رد و بدل شدنی که بهییاصل مطلب همون حرفا:  زدمداد

  !..؟یتمتاهل نظر داش

  

  ..انقدر بلند که منم شوکه شدم..دی نگام کرد و در اخر بلند خندیکم

 به چشماش ادی زی که در اثر خنده یی کردم اشکهای با تعجب نگاهش می حالدر

 حرفت برام یلیخ:  گفتدی خندینشسته بود رو پاک کرد و در همون حال که م

  ..یگی منوی ای تو دارشهیباورم نم..جالب بود پسر

  

 ی ساخته ست ولی هرکارانی دونستم از شایم.. بودم دهی رستی اوج عصبانبه

 شوهردار هم رابطه برقرار ی وجود باشه که بخواد با زنای کردم انقدر بیفکرشم نم

  ..کنه

  

 که باشم کثافت یمن هر خر:  رو بهش داد زدمی با خشم کنترل شده او

 صحنه نی که چنی دونیم.. متنفرمانتی که چقدر از خی دونیخودت م..ستمین

  !..پس چـــــــــرا؟..دهی ازارم مییها

  

  .. شده بودرهی من خی تو چشماتی و اون هم با عصباندی خندی نمگهید
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واسه ..ی جربزه ها ندارنی دونم تو از ایاره م.. آرشامیگی می چی بفهم دار--

م  خواستی که من میتو اون.. نتونستم کامل تو اموزشت موفق باشمگمی منیهم

  ..ینشــــد

 حرفا نی مقصود من از ای دونیتو خودتم خوب م..  نشدم چون نخواستـــم -

  ..انی شای رو زبونت بچرخونوی که خواستی هر حرفیپس حق ندار..هیچ

  

  .. بدون من عاشق اون زن بودمنویو ا..دمیمن هرکار که بخوام انجام م:  زدداد

  .. اون شوهر داشتی ول-

 یمن اونو م.. نهایواسه م مهم نبود که شوهر داره ..داشتداشت که :  گفتبلندتر

  ..نمی همیخواستم واسه 

  .. اره؟ی وخانواده شو نابود کـــردیزد: دمی کشادیفر

  !..؟ینکنه فراموش کرد..ینابود.. ارشامنهی من همی حرفه --

  ..دمی تو موهام دست کشی خشم پشتم رو بهش کردم و به حالت عصببا

  

 ی ذره ای حتیعنی!.. زن شوهردار؟هی ابرو کردن یب!..؟یلعنت هی حرفه ت چ-

  !..ست؟یوجدان در تو ن

  ..ستادی گرفت و رو به روم ابازومو

  

 مردم و به خاک ی دخترایکی یکیتو که .. پسری وجدان تری تو که از منم ب--

 و تَهِشم شونی کشونیتو که به فالکت م..؟ی زنی حرفا رو منی چرا ای نشونی ماهیس
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 حاال جلوم هیچ..؟ی از همتون متنفرم چیگی تو صورتشون و میندازی تف مهی

  !..؟ی زنی و واسه من دم از وجدان میسادیوا

  

 هی اونا با بقیول..ستی کنم و توش حرفم نیافتخارم م.. رو کردمنکاری اره من ا-

 بشونی خواستم تخری به جسمشون نداشتم و فقط روحا میکار.. کردنیفرق م

 قصدم ی دونیخودت هم م..گهی دزیا روح اون دخترا کار داشتم نه چمن ب..کنم

  .. بودهیچ

  

 که یزی از چیپس چرا از من توقع دار.. اون کار وجدانت خوابه ی برای ول--

  !.. کنم؟ی خوام چشم پوشیم

  

  ..ی متنفرم لعنتانتیمن از خ: دمی کشادیفر

 کنم و َکَکمم ی مانتی خیسمن به هر کَس و ناَک.. من نهیول:  هم بلند داد زداون

  .. تو گوشات فرو کن آرشامنویمن با تو فرق دارم ا.. گزهینم

  

  .. پوزخند زدمی تلخبه

 دیمن گناه کردم چون با.. شدمی بد مدیمن بد شدم چون با..ی اره فرق دار-

 به دنی رسی با خشم اُنس گرفتم چون برامیمن تو زندگ.. شدمی به سنگ ملیتبد

 متنفر بودم و انتی از خمی سرتا سر زندگیول.. شدمی ادم منیتر پست دیهدفم با



 

goldjar/me.Telegram  

 

367

 که یخاطرات.. کنهی منده شکل ممکن خاطراتم رو زنیچون برام به بدتر..هستم

  ..یول.. همه سال خواستم ازشون فرار کنم نیا

  

  .. آرشامینتونست..ی نتونست--

 بمونه و ادمی خواستم یچون م!.. چرا؟ی دونیم..اره نتـــــونستم:  زدمادیفر

 خودم به قدرت دنی خواستم با زجر کشیم.. زجر بکشمیاداوری نیاز ا

 تونستم یاونوقت بود که م.. کنهی نتونه باهام برابری احدچی که هیقدرت..برسم

  .. که براش تالش کردمیبشم همون آرشام

  

  ..یدی تموم زحماته منو به باد می تو داریول--

 دمی بعد از مرگش فهمیشق مادر دالرام شدم ولمن عا: کردم که ادامه دادنگاهش

  .. کنهیاون کامال فرق م..  دختر نی ایول..س بودتمومش هو

  .. زدمپوزخند

  !..نکنه چون جوونتر و خوشگل تر از مادرشه ؟!..چطور؟-

  .. و نگاه کرد و رونی پنجره باز

اضرم ح.. مطمئنم اگر ه و س هم باشه عالقه هم وجود دارهنوی ایول..  اره --

  .. شب رو با اون باشم1 شده ی بکنم ولیبراش هرکار

  

  ..برگشت و زل زد تو چشمام.. تو هم رفت اخمام
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 که تو رگ و یجانیه..امی به وجد بمی مثل دوران جوونشهی دختر باعث منیا--

 بودم کشیاون شب که نزد..ستی قابل وصف هم نی کنه برام حتی مقیخونم تزر

 ی مهمونی اون شب تویول.. فراموشم شده بودنمشی ببنکهیاتا قبل از ..دمی فهمنویا

و از همون شب .. بودمشاش من تموم مدت محو تمای ولدیاون منو ند..دمشید..

  .. چشمام محو کنمی رو از جلوالشینتونستم خ

  

 خوام یمن دالرام رو م:  م زد و گفتنهی به سدی تهدی اشاره ش رو به نشانه انگشت

 بود چون جزو نجای نسبت داره جاش ای با منصورمی کردی م که فکریتا وقت..پسر

 و اون ستی در کار نی نقشه اگهی از حاال به بعد دیول.. شدینقشه مون محسوب م

  ..ادیدختر با من م

 لبش نشست و ی گوشه ی کنم لبخند کجی و فقط نگاهش مگمی نمیچی هدی دیوقت

 یدی و شنیدی که دیتو هم هر چ.. ببرشادی راننده م بگمیم: به در سالن اشاره کرد

  .. گَپ و ُگفت بود و تموم شدهیفقط ..رو فراموش کن

  

  .. شونه م زدی دستش رو چند بار به رونی حنی کنارم گذشت و در هماز

 محکم و یی برگشتم و با صدانهی رفت که دست به سی به طرف در سالن مداشت

  ..رهی کجا نمچی خونه هنی اون دختر از ایول:  گفتمیجد

  

  .. حرکت ِ تند برگشت و نگام کردکیبا ..ستادی جاش اسر

  !..؟ی چیعنی: اخم گفتبا



 

goldjar/me.Telegram  

 

369

و تا .. دارمازیمن به اون دختر ن.. که گفتمنی همیعنی:  جوابش رو دادمخونسرد

  .. رو ندارهالی ونی که کارمو باهاش انجام ندادم حق خارج شدن از ایوقت

  !..؟ی زنی لفافه حرف مچرا در..منظورتو واضح بگو آرشام:  گفتبلند

  ..نیهم..رهی نمنجایدالرام از ا.. منظورم کامال واضح بود-

  

  ..ستادمی راه انی صداش بدنی محکم از کنارش گذشتم که با شنیی با قدمهاو

 نوی ادیخودت که با.. نداره یبا من در افتادن عواقبه خوب..ی و نکننکاری بهتره ا--

  ..؟یبهتر بدون

  

 بخواد من رو نی از اشی بنکهی حق ای بودم ولدهیحرفاش رو شن ی کافی اندازه به

  .. کنه رو نداشتدیتهد

  .. برگشتم و نگاهش کردمی ارومبه

  

 ها و دهیکه اون هم شامل ا.. در امور مشترکیول..می من و تو دو گروهه جدا هست-

 از همون اولم..ی دادی اوقاتم تو انجام می شد که گاه من و گاهی میی هاتیمامور

 حرفها نی خوام با وجود ایمن هم نم..می که کار به کار ِ هم نداشته باشمیشرط کرد

   ..رمی بگدهیزحماته تو رو ناد

  

  .. دخترهیاون هم به خاطر ..ی کنی و منکاری ای داری ول--
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 دختر هر دو نیتو موضوع ِ ا..ی که تو کردهیمهم کار..ستی اون دختر برام مهم ن-

  ..می هستکیشر

  .. کرد و مشکوکانه نگاهم کردکیو بار رچشمانش

  

  !..؟ی به دالرام داریازی تو چه ن-

  .. زدمپوزخند

  .. باشهتی خاصی تونه بی شک نمیب.. ِیدختر زرنگ.. باشهدی تونه برام مفی م--

  !.. تو گروهه خودت؟شیاری بی خوای نکنه م--

  .. وجهچیبه ه..نـه-

  !..؟ی پس چ--

  .. کردمیی کاراهی دی شاندهی در ایول..یچی فعال ه-

  

  ..دیخند

  !.. درسته؟ی بگذری دخترنی چنفهی از جسم و اندام ظری تونی تو هم نم--

نگاهه من ..انی هستم شاهیمن جدا از بق:  که بر لب داشتم گفتمی همون پوزخندبا

  .. جسمی ِ ادماست نه ا ر ض ا دی به دنبال فواشهیهم

  

 بهم نجای خوام همیپس م: ند و گفت نشایشانی بر پیاخم کمرنگ.. محو شدلبخندش

 ی چون و چرا ردش کنی دختر تموم شد بنی کارت با انکهی به محض ایقول بد

  ..طرفه من
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 یبرا.. گدار به اب بزنمی نبودم که بیمن ادم.. داشتمازی نانیبه شا.. کردمسکوت

  .. دونستمی داشتم و همه رو مهم ملیتک تک کارهام دل

  

  ..رمی گی ممی بعد ، بعد تصمیبرا: م را تکان دادم و گفتسرم

  ..یدی االن بهم قول منیهم.. نه--

  .. خبیلیخ:  دادم و گفتمرونی بنی رو سنگنفسم

  

نگاه ..دستش رو به طرفم دراز کرد .. و با لبخند به طرفم امددی درخشنگاهش

  .. بهش انداختم و باهاش دست دادمیکوتاه

  ..ا همچنان دوستانه پا بر جاست میخوشحالم رابطه ..ی گرفتی درستمی تصم--

  

  ..دستش رو رها کردم که به طرف دررفت.. نگاهش کردمفقط

 هی یراست:  درش مشهود بود گفتی که خوشحالیی و با صداستادی راه انی بیول

  .. فرصت نشد بهت بگمشبید.. گردهیارسالن داره بر م..خبر خوش

  

  !..د؟ای میواسه چ:  در هم رفت و گفتممی اخم هاناخداگاه

  .. کمرنگ شدلبخندش
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 نی سال بتونه ب2 کنم یفکر نم.. ِ تویمیدوست صم.. منهی ارسالن برادرزاده --

  ..رفاقتتون فاصله بندازه

اون که !..ه؟ی خواستم بدونم قصدش از بازگشت به کشورش چیفقط م:  گفتمیجد

  .. بودکایعاشق امر

 یادیواسه مدت ز..شده خسته کای امری از اب وهواگهیفقط گفت د.. دونمینم--

  ..مهمونه ماست

  

 یبه هر حال دوره ..یستی ها تنها نتی تو انجام مامورگهیپس د..هی عال--

  .. تو هم تموم شدهی من برایتایمامور

  ..نی کنتی خوام هر دو کنار هم فعالیم.. اتفاقا برعکس--

  

  .. کردمی کوتاهمکث

  .. گرده؟ی بر میک--

   ..گهی دی هفته 1 درست --

  

  .. سرم را تکان دادمهاتن

  ..ستادمی رفت و من هم کنار پنجره ارونی لبخند از سالن ببا

و .. شد به گذشتهدهی کردم ذهنم کشی باغ رو تماشا مشهی که از پشت شی حالدر

  ..ارسالن

  .. شدی دشمن من محسوب منی که در ظاهر دوست و در باطن بزرگتریکس
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  .. که یدشمن

  

  .. و فشردم خشم دستانم رو گره کردمبا

  

  »دالرام  « 

  

  .. اومدی تو اتاق نمی کردن و جز خدمتکارا کسمی اتاق زندوننی ای روز ِ که تو2 دو

 هی ی حتنکهی اومدن تو و بدون ای غذا و بردنش مینی اونم واسه گذاشتن سکه

  .. رفتنینگاهه کوتاه بهم بندازن م

  

  .. غصهای بود هی گرای مدت کارم نی ایتو

  .. کردمیهمه کس فکر م و زی همه چبه

  

  !.. گفتم چـــرا؟ی و فقط مدمی کشی افتادم آه می بابام مادی یوقت

 تونن ی چاه ده تا ادم عاقل نمهی تو ندازهی سنگ مهی ادم ِ ساده لوح هی ی وقتچرا

  !..ارن؟یدرش ب

  !.. شد؟بتی همه مصنی باعث ای ندونم کارهی بابام با چرا

  

  .. هم داره و نسبت بهش مسئولهیاهر که فراموش کرده بود خوبرادرم
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تره به « گفت ی مدی شنی رو میزی چنی همچهیاگه مامان .. پوزخند زدمناخداگاه

  ..» به باباشی حسنرهیتخمش م

  ..بایز..ساده بود و.. اومدی رفتارش خوشم منیاز ا.. ضرب المثل بودی خدامامانم

  

 که یجور.. افتادمیق م و تهش هم به هق ههی گرری زدم زی افتادم می که مادشی

 گرفتم و لبامو انقدر به ی دندونام می کردم تو تشک و ملحفه رو الیصورتمو فرو م

  .. شدی حس می دادم که از درد بی هم فشار میرو

  .. ملحفه رد پاشون مونده بودی جای جای اشک هام بودن که رونی او

  .. شدی مشتریب انی حال نفرتم از شانیو در ع.. سوختی تک تکشون دلم مواسه

  

 باالخره وجود ای و اشهی می که چنیا.. کرد ی ترس تو وجودم رخنه مشیاداوری با

  ..ای شهی محو مشهی همی برامی زندگی ازتوانیمنفور شا

 زنگ هی تونم ی گرفتن نمیری که منو به اسنایا.. کردمی به فرهاد فکر می طرفاز

  .. بهش بزنمکیکوچ

  .. نگرانم شدهیلی االن خمطمئنم

  ..آه!.. چکار کنم؟ایخدا
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 قهوه یموها.. و به سر تا پام نگاه کردمستادمی اتاق بود ای که توی قدی نهی ایجلو

 ختهی دورم رشونی زد پری می کم به مشکیلی بود و خرهی و بلندم که رنگشون تیا

  ..بود

  .. مثل سابق شفاف نبودنگهی که انگار دمی خاکستریچشما

 تونه ی میادم.. ستنهی اهی گفت چشمات نقش ی مشهیمامانم هم..ری بخادشی

  ..نهی چشمات ببینقشش رو تو

  

 ی و تو چشمانهی رفتم جلو ای مدمی دوی معی گفت سری بهم منوی بچه بودم و ایوقت

  ..نمی بتونم خودمو توش ببدی زدم که شایخودم زل م

  ..دی بوسی و مامان گونه م رو مدی خندی حرکتم منی از ابابام

  

  ..پر از ارامش.. بودی خوبیروزاچه ..آه
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 اشکام به هم یسی در اثر خمی بلند و مشکیمژه ها..دمی نمناکم دست کشی چشمابه

  .. بودندهیچسب

  .. بودشهی تر از همی مهتابدمی سفپوست

  .. زده بودخی رنگ و ی بشهی برخالف هملبام

 رمی بگی دوش حسابهی خواستم برم حموم و ی همونا بودن و چقدر ته دلم ملباسام

..  

  .. بشهی داشتم که قراره چنویفقط استرس ا.. تونستمی ذاشتن و نه می نه میول

  

  

تو جام .. از خدمتکارا اومد تو اتاقیکی بودم دهی شب رو تخت دراز کشنکهی اتا

  ..نشستم و نگاش کردم

 ِ کنار تخت زی می از غذا رو از روی ظرف خالیول.. بگهیزی چنکهی ادی امبه

  .. رفترونی در ببرداشت و از

  .. درو نبستی در کمال تعجب کسنباریا

 االی:  از نگهبانا اومد تو و با اخم بهم تشر زدیکی کردم که ی تعجب داشتم نگاش مبا

  ..پاشو

  

  .. تو دلم باعث شد تنم بلرزهختی که ریترس

  !.. شده؟ی چایخدا
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رفت و از در بازومو محکم گ..نیی که سرم زد لرزون از رو تخت اومدم پای دادبا

  ..رونی بمیرفت

  .. کردمی کوچولو هم تقال نمهی یحت

کنارمون دو طرف .. بزرگ بودی راهروهی.. به اطراف انداختمی نگاهه سرسرهی

 با مناظر مختلف نصب شده یی قرار داشت که با فاصله روشون تابلوهاییواراید

  ..بود

  

  ..ستادیا همون در ی راهرو قرار داشت که نگهبان جلوی در انتهاهی

  .. توایب:  مردونه از تو اتاق گفتی صداهی به در زد و ی اتقه

  

  .. تو اتاقدی درو باز کرد و رفت تو منو هم دنبال خودش کشنگهبان

 تو ختی پرت شدم تو و موهام ریی جوراهی و کرد که نکاری با خشونت انی همچنامرد

  ..صورتم

  

  .. بستمی وامونده ها رو باهاش منی بود ایزی چهی کاش یا

 صورتم کنار یسرم وبلند کردم و همزمان موهامو از تو.. بازوم تو دستاش نبودگهید

  ..زدم 

  ..آرشام بود.. داده بود از ترس چشمام گرد شدهی تکزی که به مدنشی دبا
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 چشم نکهیبدون ا.. کردی داده بود وبه من نگاه مهی تکزشی به می خاصی جذبه با

  ..ی بری تونیتو م: تازم برداره رو به نگهبان گف

  ..اطاعت قربان--

  

  ..و با همون صدا به خودم اومدم..دمی بسته شدن در رو پشت سرم شنی صداو

 ی کمد فلزهی..ی وصندلزی مهی جز همون یزی بودم و اطرافمم چستادهی اتاق اوسط

  .. نبودی به رنگ مشکی چوبی کتابخونه هیو 

 شده دهی و قرمز پوشی مشکیا پرده ها پنجره تو اتاق درست سمت راستم بود که بهی

  ..بود

  .. صورتشی رودی چرخعی اتاق خاص بودم که با صداش نگام سرنی اطرافم و امحو

  

  .. تموم شد؟-

  !..؟یچ:  تعجب گفتمبا

  .. نگفتیزی زد و چپوزخند

  .. طرفمادی داره مدمی شدم که دی می داشتم از دستش حرصباز

  .. بهش نگم وضع بدتر بشهیزی وقت چهی  محکم تو دهنم نگه داشتم کهزبونمو

  ..دی لرزی داشت که با هر گام تن ِ منم می بر می و انقدر محکم و جدقدماش

 ی دوختم ولنی و نگامو به زماوردمی نافذ و سرد بود که طاقت نی نگاهش به قدر

  ..دمشیی پای می چشمریز
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 ی بگه ولیزی چهیمنتظر بودم هران .. اب دهنمو قورت دادمستادی به روم که ارو

  .. زدی دامن مشمی سکوت هر لحظه به تشونیسکوت کرده بود و ا

  

  ..نگام کن:  کرد و گفتی سرفه اتک

  .. تونستمینم..یوا.. هم فشار دادمی بستم و روچشمامو

 نطوریو هم.. رو دوبار تکرار کنمی حرفهیمن عادت ندارم :  برد باال و گفتصداشو

 از من ری زنم نگاهش به هر کجا غی مقابلم حرف م دارم با شخصیدوست ندارم وقت

  ..پس نگام کن..باشه

 زد منم اروم اروم سرمو اوردم باال و ی پشت سر هم حرف مزی رهی که همونطور

  .. به رنگ شبش قفل شداههی سی که حرفش تموم شد نگاهه منم تو چشمانیهم

  

  .. خوادیرو م تو انیشا:  مقدمه گفتی تو صورتم زل زده بود بنکهی ِ انیح

  .. که اومد دهنم از وحشت باز مونداسمش

  .. تو تنم نموندهی جونگهی حس کردم دشی بعدی با جمله و

  .. و من هم قبول کردم--

  !!..؟؟یچـــ..چ-

  

  .. دادی ازارم منشیهم.. بودخونسرد

  .. تکون داد و پشتشو به من کردسرشو
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 به کارم گهیحاال که د..یدیدرست شن:  شد گفتی مکی نزدزشی که به می حالدر

  .. نداره تو رو بهش بدمی پس موردیاینم

  

نظرت ..خب:  ابروشو باال داد و گفتی تاکی.. داد هی تکزی رو به مپشتش

  .. عجله داشتیلیاون که خ!.. فردا؟ای انی شایالی امشب بفرستمت ونیهم!..ه؟یچ

تا ..ادمسی اومدم و با ترس ولرز رفتم جلوش وارونی حرف اخرش از شوک ببا

  .. نذار بدبخت بشمایخدا..ختمیتونستم تو نگام التماس ر

  

احساس خالء ِ ..هی گرری تو چشمام حلقه بسته بود و کم مونده بود بزنم زاشک

  .. کردمی میدیشد

  .. چشمام در گردش بودی تونگاهش

  .. بغض داشتصدام

  

.. ما همش..رمی اون نامرد نمشیپ..ی ولرمیحاضرم بم..قبال گفتم..من که.. م-

 دستش دی کنی کارهیازتون خواهش کردم .. کشمی خودم ، خودمو می نکننکارویا

 نی حاال که دل ِشمام مثل اون کثافته رذل از جنس سنگ ِ فقط همیبه من نرسه ول

  .. مونهیراه برام م

  

 خورد ی تکون می مجسمه سر جام خشک شده بودم و فقط لبام بود که به ارومنیع

  ..دی لرزیبغض مو چونه م در اثر 
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  .. م رو بشکافهنهی از اشک بود و قلبم با هر تپش کم مونده بود سسی خصورتم

  

 ی غرورموحفظ مدیاالن فقط با.. نزدمی حرفگهیمنم د.. گفتی نمیچیه

نگام بهش التماس .. گفتی نمنوی نگام ایول.. خواستم بهش التماس کنمینم..کردم

   ..انمی لحن و بیول.. کارو نکنهنی کرد ایم

  

 صورتم پخش شد که همون گرما باعث شد ی داد و گرماش تورونی بقی رو عمنفسش

  .. سرخش محو بشهینگام رو کل صورتش بچرخه و تو چشما

  

  !.. جز مرگ هم باشه؟ی اگهی و اگه راهه د--

  .. شدمرهی بعد از چند لحظه با تعجب بهش خیول.. جمله ش رو درک نکردم اول

  !..ود؟ بی حرف چنی از امنظورش

  !.. هم داشتم؟ی اگهی راه دمگه

  !.. کردم خب کجا برم؟ی مفرار

 ی گرفته مشمی اساشهی همی براگهید.. خون آشامنی طرف هم اهی..انی طرف شاهی

  ..شد

  

  .. ذاشتیاونم راحتم نم.. داشتمی منصوری که روی شناختبا

 اون شی پی ولمری داده و حاضر بودم بمانی سنگدل قول ِ منو به شانی حاال هم که او

  ..نکبت نَرَم
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 افتادم تو ی صاف مدمی کشی فاصله گرفت و اگه به موقع خودم رو کنار نمزشی ماز

  ..بغلش

 و پی خوش تیلی وجود خیب.. تنش بودی مشکی و شلوار پارچه ای خاکستربلوز

  .. زدی دامن مشی ذاتتهی جذابنی بر چهره داشت به اشهی که همیو اخم..جذاب بود

  

 یاون م.. قدم رفتم عقبهی اری اختی به طرفم برداشت که منم بگهی قدم دهی دمید

  .. رفتم عقبیاومد جلو ومن م

  .. کردی می داشت بازانگارباهام

  .. دستش رو هم مشت کرده بودیکی بود و اون بشی جی از دستاش تویکی

  

ش  گشتم بهی میزی چهی دستمو برده بودم پشتم و همونطور که از پشت دنبال منم

  .. زده ش قفل شده بودخی بدم نگام تو نگاهه هیتک

 قادر به ی مسخ شده حتی کرد که مثل ادمای در ادم نفوذ می نگاه جورنی ایعنی

  .. کردیالمصب با چشماش جادو م..یحرکت دادن چشمات هم نبود

  

  ..خـــورد ..  بخوره که باالخرهیزی چهی کردم دستم به ی ، دعا مدعا

  ..سادمی دادم و محکم سرجام واهی که بهش تک بودی کمد فلزهمون

  .. کردی اومد و با اخم نگام می اون هنوز داشت جلو میول



 

goldjar/me.Telegram  

 

383

  

قد بلند بود و .. باال گرفتمی دادم و سرمو کمهی سرد کمد تکی دستامو به بدنه کف

 به نهیکال س.. شدی وجب هم نم1 که فاصله ش باهام ستادی جلوم ایجور..دهیورز

  ..ن وسط گم شدم م که شد اونهیس

  

 کمد ی به بدنه دی کوبی ناگهانیلی بود رو اورد باال و خبشی جی دستش که تواون

  ..درست کنار صورتم که از صداش مردم و زنده شدم

 کمد به بدن من هم ی شد و انگار سرمای منیی م از ترس باال و پانهی سی قفسه

  .. کرده بودتیسرا

  .. تر بردم و چشمامو بستمنییپا اورد جلو و منم با ترس سرمو صورتشو

  

 می تصمنی رو از اانی تونم شای میبه راحت: پشت سر هم گفتی جدی ولاروم

 ی ومی ازادگمیتو فرض کن که االن من بهت م.. شرطکی تنها به یول..منصرف کنم

 که ییخب از اونجا!..؟ی منصورشیپ!..؟ی که بریکجا رو دار..ی برنجای از ایتون

تا ..ی نداری ادهی فاش براگهیچون د..ارهی سوت دخلت و م شناسمش سهیخوب م

که خب .. مادرتیی جز پسر دای نداری هم که من خبر دارم کس و کارییاونجا

 ی مداتی پانی شانجایچون به محض خارج شدن از ا..ی باشی تونی اون هم نمشیپ

 یپس م.. برهی و تو رو با خودش مارهی مرتی گی باشرسنگمی اگه زیحت..کنه

  .. مرگ و جز مونه ی برات نمی راهچیه!..؟ینیب
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 چشمامو باز کردم و نگاش ی الی که به ارومگهی نمیزی سکوت کرده و چدمید

  .. چشمام ثابت موندی جزء ، جزء صورتم در گردش بود که تویچشماش رو..کردم

  .. مشتش گرفتی پوزخند دستشو باال اورد و چند تار از موهامو توبا

 یبه اروم.. موهام وی کرد پنجه هاشو فرو کرد ال به الیسشون م که لمهمونطور

  .. چون حرکتش با خشونت نبودومدیدردم ن..دیکش

  .. زد و نگاهش همچنان سرد بودی مپوزخند

 ی تضاد رو تو دمانیا.. فقط کف دست و پام سرد بود و.. من از درون داغ بودمیول

  .. کردمیبدنم درک نم

  

  !..؟یو چ:  کردمزمزمه

  

  

 سرشو یبه اروم.. چشمام دوختی موهام گرفت و توی نگاشو از رودی که شنصدامو

  ..تکون داد و ازم فاصله گرفت

 گهی دنیا.. کردمیداشتم سنکوپ م..رونی که ازم جدا شد نفسمو فوت کردم بنیهم

  !..ه؟یک

  

 تونه به ی نمی مدت طوالنی و برامارهی روزه که ب2خدمتکار مخصوصم .. گندم--

وبه .. داد ی رو اون انجام می و چه عادی من چه خصوصیاکثر کارها..ادیب نجایا

  .. خوام کهیو من از تو م.. شدی روز نبودنش حس م2 نی ای خاطر تونیهم
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 خواست یازم م..منم که گاگول نبودم تا تهشوخوندم.. نگفتیزی کرد و چنگام

  !!..خدمتکار مخصوصش باشــــــم؟؟

  

 ی جادیتو با..یدرست حدس زد: مو خوند و جواب داد بگم ذهنیزی چنکهی ابدون

 و اگر ی کنیجز به جزء از دستورات ِ من اطاعت م..ی منو انجام بدیاون کارها

   ..نمی تو کارت ببیچی سرپنیکوچکتر

  

  ..ادی حساب کار دستم بیعنی نگام کرد که ی جوری نداد ولادامه

اونم واسه ..اره مخصوصخدمتک..هه!..ه؟ی فک کرده کاروی نی اگمی نمیچی هیه

  ..یبدتر از منصور.. خون آشامهی!..؟یکـــ

  

 کنم بعد ی من قبول منیاول بب:  موتور کار افتاد و پشت سر هم گفتمنی زبونم عباز

 تو کار شی پیمن حاضرم همون مرگو انتخاب کنم ول..واسه من کتاب قانون رو کن

  ..ظاهرا هوا ورت داشته جناب..نکنم

  

 ی گربه ی همه حرص و جوش بخورنی استیالزم ن: ر شد و گفت تقی عمپوزخندش

  ..انی شای فرستمت خونه ی که مهی واسه زمانیحرص و جوش ِ اصل..یوحش

  

  ..ی کرد عوضی سواستفاده مداشت
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خودمو ..ذارمیگفتم که من نم.. باش الی خنیبه هم:  نگاش کردم و گفتمتی عصبانبا

  .. کشمیم

 نکارویا..االید .. که َککش بگزه؟هیک..احمق یخب بکــش دختره : دی کشداد

  ..بکن

  

رو هوا .. شلوارش در اورد و پرت کرد طرفمبی جی ضامن دار از توی چاقوهی

  .. و با وحشت تو دستم فشارش دادمدمشیقاپ

  

  ..؟یستینکنه کار کردن باهاشو بلد ن..؟یسادیچرا وا--

  .. پر از حرارتش گرفت زده مو تو دستخی و دست ستادی چند گام بلند جلوم ابا

 حس یدستام از مچ ب.. و دسته ش رو گذاشت کف دستمدی ضامن دارو کشیچاقو

  ..دستم رو تو دست خودش مشت کرد و ..شده بود

  

 ی خوایم.. دارهی چه لذتی خوام بهت نشون بدم خودکشیم:  زدادیفر

  .. احمق؟ی کنیپس چرا دست ، دست م..؟یریبم

 چاقو و صورت آرشام در نی بود و با ترس نگام ب حد گشاد شدهنی تا اخرچشمام

  !.. کنه؟ی داره چکار می رواننی اایخدا..گردش بود

  

 شک چاقو رو یاگه دستم تو دستش نبود ب..رو به شکمم گرفته بود .. برد باالدستمو

  ..ول کرده بودم
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  .. زدی ش به شدت نبض مقهی که شقدمی دی بند اومده بود و مزبونم

 ایخدا..دمی ترسیم.. از اشک بودسی نشسته بود و صورتم خمیشونی رو پی سردعرق

  ..نــه خدا..نه..رمی میدارم م

  

 زد ی زبونم بند اومده بود و فقط نگام بود که از وحشت داشت از کاسه میول

  ..رونیب

  ..می هر دو به نفس نفس افتاده بودنی بنی داد و در ای کارشو انجام می اون جداما

  .. از ترس و اونمن

  .. خشماز

  

پس ..ی که خودت انتخاب کردیزیچ..؟یواسه مردن اماده ا:  خشونت داد زدبا

  ..ــشـــهی همیبرا..طعمش رو بچش

  

  .. ونیی دستمو که تو دستش بود و رو به شکمم اورد پاادی فربا

  ..نـــــــــــه: دمی کشغیج

  

  .. به اطراف انداختمینگاهه گنگ.. اروم باز کردمچشمامو

  .. نشستهی صندلیاون رو.. افتادم ونیرو زم..اق اتهمون

 حس ی دردچیه..دمیبا وحشت دستمو به شکمم کش.. دفعه مغزم به کار افتاد وهی

  .. کردمینم
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 چیلباسم سالم بود و ه..دمی تعجب و ترس سرمو بلند کردم و باز به شکمم دست کشبا

  .. شدی نمدهی هم روش دی خونیلکه 

  ..پس

  

  ..و چرخوندمو نگاش کردم سرمدمی که شنصداشو

  ..ی مردنم نداری عرضه یحت..ی نداشتیمرگ موفق.. متاسفم--

  .. زل زدم تو صورتشو تو جام نشستمتی عصبانبا

مردنم دست .. خوام چکار کنمی نداره که من میاصال به تو ربط..ی خفه شو عوض-

  .. منوی اشغال داشتیخودمه و تو

  ..بکنم کارو نی خواستم همیاره م.. کشتمیم--

  ..؟یپس چرا نکرد:  داد زدمسرش

  ..یچون خودت نخواست:  جوابمو دادخونسرد

  

 ی نمنکهی ایعنی نیا.. نهیگفت..  ویدی کشغیج:  تعجب نگاش کردم که گفتبا

 ی و منکاری و ای بود جراتشو داشتیاگه قصدت خودکش..یری بمیخواست

  ..ی خودت نخواستیول..یکرد

 یای تو بنکهی کشم نه ایمن گفتم خودمو م..ی کشتیو م منی تو داشتی د ِ اخه روان-

  ..یو وادارم کن

 تو رو با خودش انی نذارم شای بکشمت ولی که قبال گفتادمهی!..ه؟ی فرقش در چ--

  .. روتی قلبیخواسته .. کردمی کارو منیمنم داشتم هم..ببره
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 و نی ِ ایقلب ی تا حاال به خواسته یاز ک..یزِک:  و با پوزخند گفتمدمی خندمسخره

 زرشک روت کم شه من هستم جات یتو که به سنگم گفت!..؟ی کنیاون توجه م

  ..ستمیمیوا

  

  .. جستمنی از رو زمعی بلند شد که منم سرشی از رو صندلتی عصبانبا

.. ستی جلو دارم نی احدچی از حدش که بگذره هیول..امی کوتاه می من تا حد--

 یشی و می مونی منجای اای..یری رو بگتمی تصمدمی بار بهت فرصت منی اخریبرا

و راهه سوم هم که به .. سازمی االن خودم کار تو منی همایو ..خدمتکار مخصوصم

  .. ِانیشا ..شهی محسوب منی دردسرتری راه و بنینظرم بهتر

  

  

  .. هنگ کرده بودمغزم

  ..آرشام

  ..مرگ

  ..انیشا

  !.. بکنم؟ی غلطچه

  

  ..دارنی دست از سرم بر نمنایم که برم باز ا هنجای گفت ، من از ای راست منویا

  .. عمرا بتمرگه سر جاشانی بشه شاالمی خی بیکی نی احاال
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  .. خواستمی نمنوی افتاد و من ای وسط به خطر منی وقت جون فرهاد هم اهی

  

 بمونم نجایمطمئنم ا..امی تونستم کنار بی هم که نمدهی تازه به دوران رساروی نی ابا

  .. دارمشیدر پ رو ی سختیروزا

  .. بهش فک کنمی خوام حتی هم که کال نمانیشا

  .. مونه مردن ِ منه خر که خاک بر سرم کنن که انقده ترسو َمی مو

 کنم و واسه ش راه هست ی تونم زندگی میوقت..ستی جون ادم که نقل و نبات نیول

  ..شه؟ی مدمیِ عایبا کشتنه خودم چ!..چرا خودمو بکشم؟

 یزمای برنم رو هی راست مهیتهش .. کننی نمراتیلوا که خ خرما و حای دناون

 ی که خودکشیی تا حاال اونایواال از ک..گهی کنن دیجهنم زنده ، زنده کبابم م

  !.. که من صابون به دلم بزنم؟ای بهشتستی تو لرهیکردن اسمشون م

  

  .. بودم ری خودم بدجور درگبا

  ..ی کنی همه فکر منیه ا کیری عمرت رو بگمی تصمنی بزرگترستی قرار ن--

  ..ستیکمترم ن: دمی توپبهش

  ..ی جوابم رو بدیو تا اونوقت فرصت دار.. شمرم ی م5تا :  جواب دادخونسرد

  

  .کی....1..

  

  ..آرشام
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  ..مرگ

  ..انیشا

  !.. خداااا؟کدوم

  

  .دو..2.....

  .. وجهچیبه ه.. که اصالانیشا

  

  سه....3......

 100 ی باشم روزششیپ.. که از همشون بدتره خون آشامنیا..دی لرزی و پام مدست

  ..شمی و زنده مرمی میبار م

  .. رسهی می تونم جوابشم ندم اخرش کار به کتک کارینم

  ..شهی نمنمی انه

  

  چهار..4....

  

  .. ترسمینه خدا م!..مرگ؟

  .. دالرامی جو جرات ندارهی.. جربزمو ببرنی بمردشوره

  .. خــــاکیعنی

  

  .پنج...5...
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  ..ــام آرشــ-

  

   ..دمی گفتم که دی چنمیتازه با خودم فک کردم بب.. صورتمو تو دستام پوشوندمو

  !..؟ی آرشامو انتخاب کردــــوانهید

  .. تو دختر؟ی کنی فک نمهی ثانهی چرا

  .. گفتم؟نوی شد ای چاصال

  

  ..؟یانتخابتو کرد.. شد؟یچ--

 انقدر خرفت و یعنی.. بودسادهیجلوم وا..نیی پادمی دستمو از رو صورتم کشاروم

  ..نفهمه؟

  

  .. سرمو تکون دادمفقط

  !..کدوم؟.. خب--

  ..گهی گفتم د-

  ..؟ی گفتی چ--

  .. انتخابمو--

  .. بگوگهی بار دهی دمی نشن--

  

  !..؟ی دلم گفتم کَـــــرتو



 

goldjar/me.Telegram  

 

393

  .. بگم؟ی چ-

  ..ه؟یبگو انتخابت چ..  دخترری نگیمنو به باز:  حرص گفتبا

  ..مو بزنم تفاوت باشم وحرفی کردم بیسع

 حی ترجانی رو به قصر شانجایا:  تو چشماش بودم گفتمرهی که خی درحالنی همواسه

  ..دمیم

  

  .. به مرگ؟یحت:  داد گفتی که سر تکون می از هم باز شد و در حالی کماخماش

  .. به مرگیحت:  سرمو تکون دادم و جواب دادممنم

  

 تونم تو رو ی نمینجوریمن هم.. خباریبس:  لبش و گفتی نشست گوشه ی کجلبخند

  ..ی بهشون عمل کندی شرط و شروط الزمه که حتما بای سرهی.. نگه دارمنجایا

  

  !..؟یچه شرط:  تعجب گفتمبا

 روز فکر فرار به کیو اگه .. باشمانی تونم بدتر از شای که من می بدوننوی ادی با--

 یخودت و کس کنم داتی که پیو زمان..  کنمی مداتیسرت بزنه من زودتر از اون پ

  .. فهم شـــد؟ریش..ذارمیرو که بهت پناه داره رو زنده نم

  

  .. سرمو تکون دادمدی تردبا

  ..یو بهم تعهد بد..ی قرارداد امضا کنیکسری دی با--
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چه ..ی اونها رو به نحو احسنت انجام بددی و باشهی من به تو مربوط می کارهای همه

  ..ی و چه معمولی شخصیکارها

  ..ی بررونی بالی از ویمن حق ندار ی اجازه بدون

  ..دمی شدن به تلفن رو هم نمکی بهت حق نزدنمی ازت ببی مورد مشکوکاگه

  .. راهرو ِی اتاقه من انتهای درست رو به رواتاقت

 تونه ی کس جز من نمچی شده که همی تنظریغامگی پی اتاقم به تلفن اتاقه تو روتلفن

  .. دارمیات کار فور که باههی زمانی بذاره و براامیبرات پ

 عواقبش هم ی پادی بای کنری تاخقهی دق1 اگر یای ازت خواستم به اتاقم بیوقت

  ..یستیبا

 رو می شخصی ورود به اتاق و مکان های کدوم از خدمتکارها اجازه چی هبه

  ..ی بکننکاروی ادیفقط تو با..یدینم

  .. کنمیم مجازاتت ی انجام بدن به سختهی به بقی اگه بفهمم کارتو دادو

 و تا ی ساعت استراحت دار2 و بعداظهرها یشی مداری از خواب ب7 ساعت راس

  ..ی تحت نظر و اوامر من باشدی شب با12ساعت 

   ..ی خوری خدمتکارا مگری رو با دغذات

  ..گمی ِ کارها که اون ها رو بعد می مونه باقی مو

  

  .. شدی باز مشتری زد و من دهنم لحظه به لحظه بی حرف ماون

  ..افتمی و از تعجب کم مونده بود پس برونی از کاسه زده بود بچشمام
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 همه پشت هم وِر زد نفس کم نیموندم ا..ی خفه نشــــبابــــــا

  ..مگه پادگانه؟..ن؟ی اگهی میچ..اورد؟ین

  .. وی خاموش12 باش وداری ب7 ساعت

  ..لو چشمم جارهی امواتمو که مینجوریا.. در خدمت اقا باشمدی صبح تا شب بااز

  

 تنه و دست هی..ی کردم و هم پرستاری می هم کلفتدی منه خر بای منصوری خونه تو

 کارکنان ی هی سرتر از بقیی جوراهی شدم خدمتکار مخصوص و نجای ایول..تنها

  ..هه..

  

  ..یچی به از هی کاچگنیم

  ..سه ری تهش به کجا ممینی به جاده تا ببمی زنی رو رکاب و ممیذاری هم پامونو مما

  ..ی عجب حمومـــــولی ا

 نی ای وجـــــه به پاچی حموم خدمتکارا جدا بود که به هی منصوری خونه تو

  ..دی رسی نمسیسرو

  .. زدی برق میزی از تموارشی و ددر

  ..دی واردش شدم برق از کله م پری حموم جدا داشت که وقتاتاقم،

  .. دور نگامو به اطراف چرخوندم هی

  

 وان چند تا شامپو ی سمت چپ که لبه دیو بزرگ به رنگ سف شکل یضی وان بهی

  .. شده بوددهیوصابون چ
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 تا دوش 2 کم از وان درست کنارش قرار داشت که ی با فاصله ی اشهی حمام شهی

 توش کار شده بود کامال صاف واری دی که جای اشهیش.. متحرک بودشیکیداشت و 

   ..ی کرم قهوه ایکای ها وسرامیو شفاف بود و کاش

  

  .. سمت راست که توش پر بود از انواع شامپو ها و نرم کننده های اشهی شی قفسه هی

 عجب دمی بوشون کردم دی تا شمع بزرگ هم گذاشته بودن تو قفسه که وقتدو

  ..اسی یبو.. دارهیعطر

  ..شهی ماسی خوش عطر ی حهی حموم پر از رای دونستم روشنشون کنم فضایم

  

 قرار ی اشهی حموم شی افتاد که درست رو به روی قدی نهیچشمم به ا ..برگشتم

  .. بودزونی اوواری به دی فلزی جالباسهیو کنارش .. داشت

  

  .. لباسامو در اوردمعیسر..  معطلش نکردم گهی کردم ودزونی م رو بهش اوحوله

 نی ارمی که عادت داشتم هر روز دوش بگیمن.. خوردی داشت از خودم بهم محالم

  ..ره اب به تنم نخورده بود قطهی یمدت حت

  

  ..معرکه ست..یچه حس.. وانو پر از اب کردم و نشستمعیسر

  .. دادی ماسی گل یبو.. تو اب و صابون رو هم برداشتمختمی از شامپو بدن ریکم

 رو مینی که بی مطبوعی که بهم دست داد و بوی و از حس خوبدمی بدنم کشبه

  .. نشست رو لبامیقینوازش کرد لبخند ِ عم
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 فکر کنم بتونم یی جوراهی..ستای بد ننمینه همچ:  وان لَم دادم و با خودم گفتمتو

  .. رو تحمل کنمنجایا

 ادامه طنتی چشمک واسه خودم فرستادم و با شهی نگاه کردم و نهی فکر تو انی با او

  ..میریالبته اگه خون آشام خوشگله رو در نظر نگ: دادم

  ..دمیخند

 رو با ی سختی شروع بشه روزانجاینم بعد که کارم ا دوی می خندم ولی ماالن

  .. تحمل کنمدیوجود آرشام با

  

  ..دمی که تموم شد دوش گرفتم و حوله م رو پوشکارم

  .. بودسی بدنم خهنوز

  

 ی خورد می و سر مدی چکی ل خ ت م می شونه ی نوک ِ موهام قطرات اب به رواز

  .. مقهیرفت تو 

  ..رونیوش از حموم اومدم ب بود سرخنیی که سرم پای حالدر

 شوکه شدم و از ترس دنشی که لبخند به لبم بود سرمو بلند کردم که با دهمونطور

  ..یوا..دمی کشغیج

  

  .. زل زده بود به منی بود رو تخت و با اخم کمرنگنشسته

  .. زدمینفس نفس م..خدا..یوا
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  ..شهی جلو ادم ظاهر مهوی!.. خون اشامه؟نی واقعا انکنه

  

 بود به کل فراموشم شده بود االن تو چه رمنتظرهیش کامالااااا غ حضورچون

  ..سادمی جلوش وایتیوضع

  .. زانو که قسمت سرشونه اش باز بودی کوتـــاه تا باالی حوله هی

  

 کرد تازه اون موقع زی چشمامو انالی پام تا توی که از نوک انگشتادمی نگاهشو دو

  ..ــرمخاک عالم تو ســ..بود که به خودم اومدم

  

 نی چشا کور شُدتو بچرخون اونور تا با همیه:  و داد زدمشی گلوله اتهی شدم

  .. ِ خـنی پس چرا عستی مگه اتاقه من ننجایا..اوردمیناخنام از کاسه درشون ن

  

  .. و به جا ساکت شدمکی حرکته کوچنی که با همدی جاش پراز

 سر و وضع کجا در نی ابا..شهی بدتر مدمی که درونی بدوم و از در برم بخواستم

  !..برم؟

  .. رفتم سمت چپی اومد جلو من می و اون که مستادمی بازم سر جام نایول

  

  .. تا قدم بلند جلومو گرفت2 بدوم که نامرد نذاشت و با خواستم

  .. سرخ شدهتی صورتش از عصباندمی که کردم دنگاش

  ..ـــدی موهامو تو چنگ گرفت و کشامی به خودم بتا
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  ..دمی کشغی شد و بلند جدهیقب کش به عسرم

  .. اورد جلو و مماس با صورتم صورتشو

 کنم یمن هر کار که دلم بخواد م..ی چطور صحبت کنستی بدم با رئادتی دی با--

  ..احمق

  .. فهم شـــد؟ریهر کـــار ش:  و داد زددی محکمتر کشموهامو

  

 تونستم جلوشو ی نمی نکشه ولنی از اشتری گذاشتم رو دستش که موهامو بدستمو

  ..رمیبگ

 کم تو چشمام که از درد جمع شده بود نگاه کرد و در اخر با خشونت رهاشون هی

  ..کرد 

  .. رو شونه هامختنی نمناکم باز شد و همونطور ازادانه ری کارش موهانی ابا

  

 شی کردم من مثل خدمتکار قبلی می بهش حالدیاز االن با.. تونستم ساکت باشمینم

  ..ستمین

  ..دمیدهنمو قورت دادم و به موهام دست کش اب

  .. تو چشمام زل زده بود فقط

 ی که می و دوست دارم هرکشهی من محسوب می خصوصمی اتاق حرنی ای ول-

  ..رهیخواد واردش بشه قبلش ازم اجازه بگ
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  .. زد پوزخند

 ی که نگاش هنوزم تو چشمام زووم بود قفسه ی با نوک انگشت اشاره ش در حالو

اگه .. دختریبهتره از االن پا رو دم ِ من نذار:  گفتیم رو لمس کرد و جد نهیس

 کنم و ی اونوقته که خودم خالصت میاری و حرف رو حرفم بیافتی باهام در بیبخوا

  .. حرفا بکشهنی وای کارت به خودکشذارمینم

  

ستور  همه با دنجایا..ی کَرِت فرو کنی خوب تو گوشانویپس بهتره ا:  بلندتر داد زدو

  ..یی از اونای و جزویستیتو هم مستثنا ن.. و کورشنیِمن کَر م

  

 دادم فعال سر به سرش نذارم ی محیترج.. کنار و ازم فاصله گرفتدی کشانگشتشو

  .. گرفتیچون بد فرم پاچه م

  

  .. چند تا نکته رو بهت بگمدیبا..ای لباستو بپوش با من ب--

  !.. نشسته بود؟نجای انی همواسه

  ..ی شدی اجل ظاهر منی بعد عرونی بامی تا بی کردی صبر مادیب خبرت خب

  

  ..رونی باشه پس برو ب-

  .. کردی بود و نگام مستادهیسر جاش ا.. نکردی حرکتچیه

نکنه ..؟یری چرا نمهیچ:  با حرص گفتمشهی مدهی باز نگاش داره رو اندامم کشدمید

  !.. کرده؟ریپام رو دمت گ



 

goldjar/me.Telegram  

 

401

البته باا .. خوام لباس بپوشمیم: کرد که تند گفتم شد و چپ چپ نگام ی عصبانباز

  .. شمـــــایجازه 

  ..دمی کششتریرو ب» شما« قصد واز

  

  .. هم فکش منقبض شده بودی فشار دادن دندوناش روبا

  ..دمی نفس راحت کشهی رونی در که رفت باز

 هستم  کهینی تر از اچارهیب!.. کنم؟ی زبون نفهم زندگنی منه بدبخت قراره با اایخدا

   ..شمیم

 منه کم شانسو انشی کنه ، جری می فاز و نولش قاطعی حرفه حسابم نداره سرطاقته

  ..رهی گیم

  !..؟یدی ادمه تو افرنمی کرمتو شکر اایخدا

  

 ی من از لباس فرم خوشم نمیول.. ِگندم بودی لباس قبلهی فرمم درست شبلباس

  .. گشتمی می هم عادی منصوریتو خونه ..اومد

  

 شال هی..دی سفنی شلوار جهی تنم کردم با دی بلوزسفهی سارافن بنفش و هی نی همواسه

  .. تر بودنی نداختم سنگیبنفش هم انداختم رو سرم که نم

  .. گرفتی افتادم خنده م می که مشمونی پقهی چند دقادی

  .. زددی سر تا پامو دی وگرنه در حد عالدی حساس بدنمو ندی فقط قسمتااروی
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 کردم که سر و کله ش ازته یداشتم تو دلم ذوق م..دمشی ندرونی ب در که رفتماز

  .. شددایراهرو پ

  .. که باز شده بود خود به خود بسته شدشمین

  

 نیشلوار ج.. و کت اسپرت همرنگشی بلوز نوک مدادهی.. عوض کرده بودلباساشو

 انداخته بود ی حالت جذابهی هم با دی سففی ظری با خطای شال مشکهی و یمشک

 داره وگرنه اخالق افهیفقط ق.. ش درسته تو حلقـــم افهی و قپیت..ور گردنشد

  .. صفرریز

  

 که دمیاز همونجا به سرتا پام نگاه کرد و د.. که به من افتاد قدماشو اروم کرد نگاش

  ..رو لبش پوزخند نشست

 که ی رو کرده باشی اگه همون فکردمی سال م18 ی باالی تو دلم بهت فحشایعنی

  .. کنهی تابلو بود که داره به همون فکر میول..دممن کر

  

  ..ایدنبالم ب:  از بغلم که رد شد گفتی و به راهش ادامه داد ولستادی ناکنارم

  .. ندادریخدا رو شکر به لباسم گ.. پشت سرش راه افتادم عی منم مطو

  

 پهن و ی رو شونه هادی رفت و من پشت سرش و از همونجا نگام چرخی جلو ماون

 پی تو تنش کیحساب.. که کم مونده بود کت اسپرتش و از پشت جر بدهشیله اعض

  ..شده بود
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  .. بودن ستادهی پاگرد ایخدمتکارا به صف جلو.. رفت نیی ها پاازپله

 نی استی که گندم نیتا مدت: گفتی که آرشام رو بهشون جدمیستادی اجلوشون

.. رام مستخدم مخصوصه منهاز حاال به بعد دال..دهی اون رو انجام مفیخانم وظا

 یو اگه دالرام سوال..دی و توقع دارم مو به مو به اونها عمل کندی دونی رو منیقوان

  .. روشنه؟یچهمه ..دی کنی مشیی خصوص داشت راهنمانیدرا

  .. سر تکون دادن و اطاعت کردنعانهی مطیهمگ

  ..دستای در رفت و جلوش اهیبه طرف .. کرد و بهم گفت باهاش برممرخصشون

 نیا..ی اتاق رو ندارنی عنوان حق ورود به اچیبه ه:  رو بهم گفتی لحن خشکبا

 من پاتو یاگه بفهمم بدون اجازه .. که درست مجاور اتاق من ِییاتاق و اتاق ِ باال

 نیا..یشی شکل ممکن مجازات منی به بدتری دو اتاق گذاشتنی کدوم از اکی یتو

 ی می داشتی مونه و اگه سوالی نمیرف حگهید.. هم گفتم نی مستخدمی هیرو به بق

  ..نکات مهم رو خودم بهت گفتم..ی ازخدمتکارا بپرسیکی ای از من یتون

  

کجا : دی دفعه از دهنم پرهی و نوبپرسمی ادی کنارم رد شد که فک کردم بااز

  !..ن؟یریم

  .. برگشت نگام کردی و به ارومسادی جاش واسر

  !..؟ی گفتیزیچ:  گفتی ابروشو داد باال و به سردی تاهی
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خب مگه خدمتکار !..ن؟یری کجا مدمیپرس:  تفاوت شونه مو انداختم باال و گفتمیب

 ی میغذا چ!..ن؟یای میک!..ن؟یری بدونم کجا مدینبا..ستم؟یمخصوصتون ن

  ..و!..ن؟یخور

 من ی منشای و ری ، مدی خدمتکارهیتو فقط ..بسه:  وسط حرفمو گفتدی پرکالفه

 ی اجازه انی هم چنمی به منشیگرچه من حت.. بهت مربوط باشهزای چنی که ایستین

  .. چه برسه به تودمیرو نم

  .. اومدی شدن مری تحقی گفت که از توش بوی جورهیرو »  تو «

 شما گوش گمی میزی چهی منم یشما حرفاتو زد:  شدم تو چشماش و اروم گفتمبراق

پ و راست منو به باد حقارت  چذارمی که نمدی بدوننوی االن انیبهتره از هم..کن

 لی دلنهای ایول.. عمل کنمفمی به وظادیدرسته قبول دارم خدمتکارتونم و با..نیریبگ

  ..شهی شما نمستهیبر رفتار ناشا

  

  .. سالنو ترک کردمعی دادم و سرلشی پوزخند تحوهی من بودم که نی احاال

 یندم حسابمو م موی کردم و اگه مشی عصبانی کافی دونستم االن به اندازه یم

  ..دیرس

  .. که حرفمو بهش زدم دلم خنک شدنی همیول

  

  .. واسه فرهاد تنگ شده بوددلم

 ی ازم بنی از اشتری خواستم بی نگرانم شده و نمی مدت کلنی ای بودم تومطمئن

  ..خبر باشه
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 مدت اتفاقاته پشت سر هم برام افتاده بود و همه ش تو شوک بودم که نی اانقدر

  .. از خودم خبر بدمی جورهیبخوام بهش 

  .. تلفن رو برداشتم و شمارشو گرفتمی بعد از رفتن خون آشام گوشپس

  

  

  .. کم گرفته بودهیاما صداش .. ناخداگاه لبخند زدمدیچی پی که تو گوشصداش

  ..دییبله بفرما--

  

  .. دکتریسالم اقا:  مکث کوتاه اروم گفتمهی از بعد

 نی انگار اونطرف بمب منفجر شد که همچ دفعههی ی ولدمی نشنیی لحظه صداچند

  .. از گوشم دور کنمی رو کمیمجبور شدم گوش»دالرام « داد زد و گفت 

نصف عمرم !..؟ییکجا!.. دختر؟یخودت:  که بلند گفتدمیخند

  ..الوووو..الو..دالرام..یکرد

  ..نمتی خوام ببیم..خوبم فرهاد-

  .. خدایوا.. باشه باشه--

  .. به نفس نفس افتاده بودینجوری بود هول شده که امعلوم

  !..؟یخوب..الو فرهاد-

   ..دی کشقی که نفس عمدمیشن

  .. رسونمیاالن خودمو م!..؟ییفقط بگو کجا..ستی مهم ن--

  .. دونمینم-
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 هیدالرام !..؟ی مدت کجا بودنیا!.. دونم؟ی که نمی چیعنی!..؟ی چـــ--

  .. بزنی حرفهید .. دختری کشی منو می بگو داریزیچ

  !.. دکتر؟یچه خبرته اقا!.. منم حرف بزنم؟یدیاخه مگه مهلت م:  خنده گفتمبا

 یخواهش م..ی گفتی نمنوی گذشته ای مدت به من چنی ای توی تو اگه بدون--

  !..؟ییکنم بگو کجا

  .. بود که لبخند از رو لبام محو شدی گرفته و عصبی به حدصداش

  .. پرسمیباشه صبرکن االن م-

  

 ریاونم با اکراه ز.. رو بگهنجای از خدمتکارا گفتم ادرس ایکی و به  تو اشپزخونهرفتم

  .. گفت و منم مو به مو به فرهاد گفتمیلب

  ..افتمی باشه االن راه م--

  .. رو قطع کردی گوشو

  

  

  .. همون خدمتکار سرمو بلند کردم و نگاش کردمی صدادنی شنبا

  ..یذاشتی مانی اقا رو در جردی با--

  !..؟یچ-

  .. انجام بدهی کاری بدون اجازه شون کسادیاقا خوششون نم: گفت اخم با
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  .. خواست بهم دستور بدهیمخصوصا لحنش که انگار م.. دستش حرصم گرفتاز

 ادرس گفتم هی.. زد که انگار چه خبر ِی با اخم و تشر باهام حرف میجور

  ..ستمی که نی خدمتکارم زندوننجایاالن ا..گهید

  

  ..قبال ازشون اجازه گرفتممن .. شما نگران نباش-

  .. داد باال وبا تعجب نگام کردابروشو

  

  

  ..بزرگ و مجهزبود.. اشپزخونه نگاه کردم به

 که یی ها و سنگانتی شده بود و کابدهی ها چنتی کابی لوازم اشپزخونه روانواع

  .. بودنی صدفدیتواشپزخونه کار شده بود همه به رنگ سف

  

 و دی به رنگ سفییه روم بود که با پرده ها بزرگ هم درست رو بی پنجره هی

  .. شده بوددهی پوشیشکالت

 مخصوص به تن یکه زنا لباسا.. مرد1 تا زن و 2.. نفر بودن 3 اشپزخونه یتو

  .. بودی سرمه اشبنداشونی که البته فقط پدیسر تا پا سف..داشتن

  

 28 ای 27 خورد فوقش یبهش م.. که همون فضوله بود جوون بود وسبزهشونیکی

  ..سالش باشه
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 بود و یچهره ش جد.. بودختهی از موهاش ریمی هم که مرد بود و نگشونی دیکی

  .. سالش باشه46 ای 45 خورد یبهش م

  

 با پشت دست ی کرد و گاهی خورد مازی بود داشت پهی که مسن تر از بقیبعد

  .. کردیاشکاشو پاک م

  .. روز افتاده بودنی به اازای خاطر پبه

  

  .. کنمی من خرد منیبد: رفتم جلو و گفتم.. خت براش سودلم

  .. بلند کرد و مهربون نگام کردسرشو

  .. منهی فهی وظنی نه دخترم ا--

 حساب فمونی خرد کردن که جزو وظاازی پهی.. مثل شمامنجای باشه منم ا-

  .. خوام کمکتون کنمیم..شهینم

  ..شهی میاقا بفهمه عصبان..شهی نه دخترم نم--

  

  .. و به کارش ادامه دادنییپا انداخت سرشو

  ..شهی میغلط کرده عصبان..هی اقا انگار کگنی منیهمچ

  !.. مثال؟شهی میچ..گهی دیکی ایحاال من خرد کنم !.. خرد کردن؟ازی پهی واسه
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 کنه بتول ی همه اصرار منیحاال که ا:  مزاحم خانم ِفضول بلند شد که گفتیصدا

  .. خدمتکارهنجایبه هرحال اونم ا.. بهشنیخانم بد

 بارش کنم که بتول خانم رو بهش یلی چرب و چکهی تهی اخم نگاش کردم و خواستم با

  ..گفت

  ..ستی نفشی کارا جزو وظانیا.. دختر خدمتکار مخصوصه اقاستنی ای نه مهر--

  

خدمتکار :  کرد گفتی که با خشم به من نگاه می پشت چشم نازک کرد و درحالاونم

 خوب با کارش اشنا بود فک یلیبه نظرم گندم خ.. کنه؟ی میچه فرق..، خدمتکاره 

  ..ادی اقا بر بی بچه بتونه از پس کارانینکنم ا

  

 سوزه یکجات م..تو رو سننه؟«  پوزخند حواله م کرد و تا خواستم بهش بگم هی بعدم

  »!؟ی کنی همه جلز و ولز منی ایکه دار

  
   ..رونی زود از اشپزخونه رفت بیول
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 نمشی بی باره منیواسه اول!.. چرا با من لجه؟نیا: تول خانم گفتم حرص رو به ببا

  ..اونوقت

 توقع ی خودمون باشه ولشیپ..هینجوری دختر اخالقش همنی ولش کن مادر ا--

 یول.. اقا اونو خدمتکاره مخصوصه خودش بکنهادی تونه بیداشت حاال که گندم نم

  .. دخترمریبه دل نگ.. کنهیم کم از تو رو ترش هی شده ینجوری انهی بیحاال که م

  

  .. خانم دلش از کجا پرهیپس بگو مهر..اهــــان

  .. خواسته برسهی که میزی نتونسته به اون چنکهی کنه واسه ای االن داره دق مقایدق

  !.. هم افتخار داره؟ی خدمتکارحاال

  .. سگ اخالقوی دنی واسه ااونم

  .. دادمی بهش نسبت میزی چهی قهیهر دق.. م گرفته بودخنده

  .. اومدیاتفاقا هر سه هم بهش م.. سگ اخالقویحاال هم د..خون آشام..خی کوه

  !.. چکار کنم؟دی من باقای دقدی کنمیی کم راهنماهی شه یبتول خانم م-

  .. توشختی رو رازای داغ شده بود که پتابهی تو ماهروغن

  !..مگه اقا خودش بهت نگفته دخترم؟:  داد گفتی تفت مهمونطورکه

  ..دمی از حرفاش نفهمیچی نفس حرف زد من که ههی انقدر ی چرا گفت ول-

 یگاه..رونی برنی مالی از و8اقا هرروز راس ساعت :  گازو کم کرد و گفتی شعله

اما هر شب .. موننی اکثر اوقات تو شرکتشون می ولالی وانی ظهر م12 ساعتیبرا

  ..رنی شرکت نمادی بشی وقت اگه براشون کار پهی گهید.. خونه هستن8سر ساعت 

  !..ه؟ی من چی فهیوظ.. از رفت و امدشنیخب ا-
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 ی لباساشون رو بشوردی که اقا گفتن هر روز صبح بعد از رفتنشون بانطوری واال ا--

  ..ی و اتو بزنیو خشک کن

 کارا تا قبل از ساعت نی و ایاتاقشون و مرتب کن.. تو کمدشونی با نظم بذاربعدم

  .. انجام بشهدی ظهر با12

حاال به هر ..ی استراحتشون و اماده کنلی وسادی باالی هم که اگه ظهر برگشتن وبعد

 و مو به مو به دستوراتشون ینی بچدی غذاشون رو تو بازیم.. داشته باشنازی که نیچ

  ..یعمل کن

  

  .. سرخ شده بودن که گوشت و زردچوبه و نمک رو هم اضافه کردازایپ

از عطر گل ..دنی متی هم اهمیزیبه تم.. حساسنیلی خلشونیاقا رو وسا:  دادادامه

 زی می که رویاسی گل ی از اسپردی هر شب بانی همیبرا..ادی خوششون میلی خاسی

  ..یاتاقشون هست اطراف اتاقشون بزن

  !..ست؟ی بوش تند ناسیعطر -

 هم مطبوع و یلیاتفاقا بوش خ.. کنهیاقا از اصلش استفاده م..نه دخترم: دیخند

  ..فهیلط

  .. لبخند سرمو تکون دادمبا

 درست یانگار داشت قرمه سبز.. سرخ کرده رو هم اضافه کرد ی قرمز و سبزایلوب

  .. کردیم

بعد هم گذاشت سر گاز .. روشختی کم اب جوش رهی کرد تو قابلمه و ی و خالمواد

  ..و شعله ش رو گذاشت رو متوسط تا بجوشه
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  ..سادمی داد و منم کنارش واهی تکنتی کاببه

شبا قبل از خواب عادت دارن دوش :  لبخند تو چشمام نگاه کرد و گفتبا

 کدوم از خدمتکارا حق ندارن وارد چیه..ی رو تو حاضر کنلشونی وسادیبا..رنیبگ

 یصبح ها قبل از رفتن به شرکت هم دوش م..اتاقشون بشن جز خدمتکار مخصوصش

  ..ی باشداری اون موقع بدی که تو بارنیگ

  !..؟یچه ساعت-

  میهفت و ن..7/5--

  ..هیادیمعلومه مدت ز!..ن؟ی کنی کار منجایشما چند ساله ا-

  ..دیخند

 هم کلشی و قدش هم متوسط بود و هی قهوه ایچشما.. و صورت گرددی سفپوست

  .. چاق بودیکم

  .. دادی بانمک و مهربونتر نشونش منی همو

واسم  صداش حدنیبا شن.. سالش باشهی و خرده ا50 زدم ی خودم حدس مشیپ

  .جمع شد

  .. کنمی ساله واسه اقا کار م20من ..اره دخترم--

  ..نی خبر دارنجای ازیپس از همه چ!.. سال؟20..اوه چه باحال:  تعجب گفتمبا

  ..ستمیمن که مشاور اقا ن..شهی که به کارم مربوط مییفقط همونا..نه دخترم--

  ..حواسم نبود..دیاره ببخش:  خنده سرمو تکون دادمبا

  !.. مثل شمان؟شونمیا: اقا اشاره کردم و اروم رو به بتول خانم گفتم اون به

  .. مشاور اقاستینه شکوه--
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  !..واقعا؟:  و گفتمنیی تعجب صدامو اوردم پابا

  .. سرمختهی کار ریکل.. برم گهیخب من د..اره دخترم--

  ..نی حتما بهم بگنیکمک خواست-

 خودتو فهیتو هم وظا..ربونت  دل مهیفدا:  و گفتدی محبت به گونه م دست کشبا

  ..یدار

  .. زدملبخند

  .. کمکتونامیاگه وقتم آزاد بود م.. کنم بتول خانمی تعارف نم--

  ..تو هم برو به کارت برس..زمیباشه عز:  و گفتدیخند

  

  

 هیتا اون موقع داشت ..رونی بود از اشپزخونه رفت بی مرد که اسمش شکوهاون

  .. سرشو بلند نکرد به من نگاه کنهیحت.. نوشتی برگه مهی رو ییزایچ

  .. که بتول خانم صدام زدرونی برگشتم برم بمنم

  ..بله-

  ..یبه دل من که نشست.. دخترم اسمت هم مثل خودت خوشگله--

 و دمیبه روش لبخند پاش.. شدمی حالهی که تو صداش بود ی همه مهربوننی ااز

 حسو نسبت به شما نی هممنم:  انداخته بودم صادقانه گفتمری که سرمو زیدرحال

 کنم از قبل ی حس می باهاتون اشنا شدم ولستی نشتری بقهی چند دقنکهیبا ا..دارم

  .. شناسمتونیم
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  .. مادرم انداختادیوهمون نگاهه مهربونش بود که منو .. اروم بودنگاهش

  ..ایارومه مادر ب..دالرامم :  گفتی زد و می اسممو صدا میوقت

چشمامو ..رونی از اشپزخونه زدم بنهیم اشک رو تو چشمام بب بتونه ننکهی از اقبل

  ..که موفق هم شدم..محکم رو هم فشار دادم که اشکم پس بره 

 که اگه به موقع بازومو نگرفته بود و یکی خواستم چشم باز کنم محکم خوردم به تا

  .. شدمی منی بود سمت خودش به پشت نقش زمدهیمنو نکش

 ی و با اخم داره نگام مسادهی خودشه جلوم وادمی که د وحشت چشمامو باز کردمبا

  ..کنه

 که به بازوم اورد باعث شد به خودم ی اب دهنمو قورت دادم و فشاردنشی دبا

  ..امیب

  

  !..؟ی شما مگه نرفته بود--

  .. بهت جواب پس بدم؟دیبا.. کار داشتم که برگشتم--

  

  .. بوددهی فایکه ب بکشم رونی جواب خواستم بازومو از تو دستش بی جابه

  ..ولش کن شکست-
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اخمش کمرنگ شده .. باال و زل زدم تو چشماشدمی نگامو کشگهی نمیچی هدمید

  ..بود

  .. دستمو ول کنگمیبت م..  با تو بودمایهو: دمی توپبهش

  

  .. نگفت و اروم دستشو از دور بازوم برداشتیچیه

 به ی دارینجوریا..شه؟ بی که چی چرخی مالیبا چشم بسته تو و:  گفتتی عصبانبا

 ادیدر ضمن بهتره درست حرف زدنو هر چه زودتر ..؟ی کنی عمل مفتیوظا

  ..ادی عنوان از لحن و نوع گفتارت خوشم نمچیبه ه..یریبگ

  ..واال!..اد؟ی حتما خوشت بدی گفته تو بایحاال ک..به درک:  دلم گفتمتو

  .. که هـنهیهم-

  

و دهنم که هم خفه شدم هم چشمام از  هوا کف دستشو محکم گذاشت ری دفعه بهی

  .. گشاد شدیتعجب قد نعلبک

وگرنه خودم دست به کار .. در ضمن اون زبون درازت رو هم بهتره کوتاهش کنه--

  ..شمیم

  ..ته؟یحال:  شد و بلند گفترهی کم تو چشمام خهی

 تا حالم دمی پشت سر هم کشقیدستشو که برداشت چند تا نفس عم.. تکون دادمسرمو

  !..مگه لحنم چشه؟:  بعد رو بهش گفتمادیبجا 
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  ..از کنارم رد شد و به طرف پله ها رفت .. و ندادجوابم

  

 از دستاش هم تو یکی کردم که تند تند از پله ها باال رفت و ی رفتنشو نگاه مداشتم

  .. بکنهنکارویانگار عادت داشت ا.. شلوارش بودبیج

  

  

 فرهاد ی بود چهره یری تصوفنیچون ا.. هم نبود جواب بدهی زنگ خورد و کسفنیا

  .. خودش بودیوا..دمی دتوری مانیرو از تو

  

  .. مکث درو باز کردم بدون

  .. اومدی که بدو به طرف ساختمون مدمشی پشت پنجره داز

  

دوتا از ..ی سرمه انی روشن تنش بود و شلوار جی و بلوز ابی کت اسپرت سرمه اهی

  ..نگهبانا جلوشو گرفتن

 یکی نگهش داشت و اون شونیکی گفت که ی بهشون مییزای چهیا عجله  هم بفرهاد

  .. شماره گرفتلشیبا موبا

  

  ..دی چرخی هم کالفه دور خودش مفرهاد

  .. توادی که تلفنشو قطع کرد رفت کنار و گذاشت فرهاد بنگهبانه
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 بهش باز شد و فرهاد نفس دهی پرده رو انداختم و به طرف در رفتم که نرسعیسر

  ..اومد توزنون 

  ..واقعا ذوق زده شده بودم.. بودمشدهی مدت دنی از ابعد

  ..چـ.. خودمووونیسالم اق دک:  بلند گفتمی لبخند و صدابا

  

  

 منو گرفته دمی دامی و تا به خودم بدی خواستم حالشو بپرسم با حرص به طرفم دوتا

  ..دهیتو بغلش و محکم فشارم م

  !..فرهاد؟..اصال... نکرده بودنکارایتا حاال از ا.. کارش شوکه شدمنی ااز

  

 تو یکجا بود..دالرام:  گوشم نجوا کردری داد زی که اروم تکونم مهمونطور

  .. کهیفرهاد و دق داد!..دختر؟

منم مبهوت سر جام خشک شده .. بلند کرد وصورتمو تو دستاش قاب گرفتسرشو

  .. کردمیبودم و بهش نگاه م

 ی تو بیچرا گذاشت!.. دالرام؟ی کنی چکار مانجیتو ا:  محکم بغلم کرد و گفتباز

  !..چرا؟!..چرا دختر؟!.. بمونم؟یخبر

  .. کردی گوشم زمزمه مری بودم و اون زسادهی مجسمه صاف و صامت وانیع

 هی ادی فری که صدارونی بهش بگم و خودمو از تو اغوشش بکشم بیزی چهی خواستم

  ..نفر هر دومونو از جا پروند
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  !..ـن؟ی کنی می چه غلطــــنیدار!..ره؟ چه خبـــنجای ا--

  .. از پشت سرم بودصدا

  .. منو از خودش جدا کرد و برگشتم به پشت سرم نگاه کردمی به ارومفرهاد

 صورت سرخ از دنی فرهاد و منم با دی زل زده بود تو چشمایظی با اخم غلآرشام

  .. قدم به طرفمون برداشتکی مات سرجام مونده بودم که تشیعصبان

  

  

 هتل که سر ی اومدینکنه فکر کرد: رو به من کرد و با تحکم گفتستادی که اجلومون

  !..؟ی کنیخود واسه خودت مهمون دعوت م

 حیچون در اونصورت توض.. حرف بزنهنطوری فرهاد باهام ای نداشتم جلودوست

 مدت نی عنوان هم حاضر نبودم از اچیبه ه.. شدی مسائل براش سخت منیدادن ا

  .. بگم براشیزیچ

  

  .. چند لحظه باهاتون حرف بزنم؟شهیم: کردم و رو به آرشام گفتمی سرفه اتک

  .. شنومیم:  سرشو بلند کرد و گفتنهی به سدست

  

  .. من و آرشام در رفت و امد بودنی فرهاد نگاه کردم که کنجکاوانه نگاهش ببه

  .. نهنجایا-

  .. راه افتادی کم نگام کرد و بعد از چند لحظه به ارومهی
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 یاالن بر م.. باش فرهادنجایهم:  لب بهش گفتمری بگه که زیزی خواست چفرهاد

  ..گردم

  

  

  .. بودستادهی پله ها ای صبر نکردم و رفتم طرف ارشام که جلوگهید

 که نگاهت یزی چنی اولمی مستقی شدی از در واردش می بود که وقتی جورالیو

ن قرار داشت و دو طرفش از  بود که وسط سالیضی عری پله هافی افته ردیبهش م

 تا اتاق قرار 2 پله ها ری قرار داشت که همون سمت زیپاگرد به راست سالن بزرگ

  ..م بود که حق ورود بهش رو نداشتی همونشیکی..داشت 

 الی ویو گوشه به گوشه .. قرار داشتی بهداشتسی چپ هم اشپزخونه و سروسمت

  .. خوردیبه چشم م قهی ِعتاءی و اشیی و طالستالی کریمجسمه ها

  

 مبل یحت.. بودیی و طالدی وسفی شکالتی از رنگ هایبی ترکشی داخلونیدکوراس

 قسمت مهمانخونه قرار ی که تویی با روکش طالیی های و صندلی سلطنتیها

  ..داشت

  .. بودری و چشمگبای ززی چهمه

  

 یا تابلوهواراشی بزرگ که به دی راهروهی باال هم که فقط اتاق بود و ی طبقه

  .. نصب کرده بودنیخوشگل
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 ی کنی می چه غلطی معلوم هست دارچیه:  بدون مکث گفتستادمی که اکنارش

  ..ه؟ی چنجای تو افهی رفته وظاادتینکنه ..؟

 یبدون اجازه ..چه جالب : تو چشمام بود گفترهی که خی زد و در حالپوزخند

مگه بهت نگفتم ..تی روز کارنیاونم تو اول..ی کنیصاحب خونه مهمون هم دعوت م

  .. نــــه؟ــایگفتـــم !..؟ی با من مشورت کندی بایقبل هر کار

  

اون صاحب خونه بود و من .. دادمی حق رو بهش منباریا.. بودممونی پشخودمم

 الی رو تو وی سر خود کسنکهی کردم نه ای از قبل باهاش هماهنگ مدیبا..مستخدم

  ..راه بدم

  

 واسه نجای ایول.. ِ که هر کار خواستم بکنمیصور منیالی هم ونجای کردم ای مفکر

  .. کردمی داشت که بارها آرشام بهم گفته بود و من گوش نمنیخودش قوان

  .. کردمی خودمو کنترل می کمدیبا.. دادی هم کار دستم مادی زی بازقُد

  

  .. انداختمری بودم و سرمو زاروم

 یمن معذرت م..با شماستحق : لب گفتمری به اشتباهشون بردن زی که پیی کسامثل

  .. گفتمی قبلش بهتون مدیبا..کارم درست نبود..خوام
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 شدم تو رهی باال و خدمی نگامو کشنی واسه همدمی لحظه صداشو نشنچند

 حس نی ایبه خوب.. باعث تعجبش شده بودنی لحنم گستاخ نبود و اگهید..چشماش

  ..دمیرو تو نگاش د

  

  ..داد رونی نگاهشو چرخوند و نفسشو بکالفه

اون موقع که بهش زنگ :  لبامو با زبون تر کردم و گفتمگهی نمیزی چدمی دیوقت

 دمی بهم التماس کرد ادرسو بهش بدم منم نفهمیزدم انقدر نگرانم شده بود که وقت

 و نگهبانا جلوشو گرفتن نجای بعد که اومد ایول.. کنم ادرسو دادمیدارم چکار م

 رو ی کسکی تو اقوامه نزدهاد از فرریمن به غ.. چکار کردمدمیتازه فهم

  .. نگرانمه نخواستم ناراحتش کنمدمی دی وقتنیواسه هم..ندارم

  

  .. دادی مدت زل زده بود تو چشمام و به حرفام گوش متموم

 ی گفت از خودم و حقم دفاع می بهم زور می کسیوقت.. نبودمیرمنطقی غادم

  .. گرفتمی گردن م اشتباه کردم گناهمودمی فهمی هم می وقتیول..کردم

  .. بودمنطوری هم همی بود و از بچگینجوری ااخالقم

  

  

  .. و نگاهشو به پشت سرم دوختدی صورتش دست کشبه

 ی زد وچشم از ما بر نمی و به فرهاد نگاه کردم که کالفه اونجا قدم مبرگشتم

  ..داشت
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  .. آرشام رومو به طرفش کردمی جدی صدادنی شنبا

  .. اتاقم باهات کار دارمایبعد هم ب.. ردش کنی جورهی برو --

  .. صبر نکرد جوابشو بدم و ازپله ها باال رفتگهید

  

  

 نیا!.. چه خبره؟نجایدالرام ا:  کردم که فرهاد از پشت سرم گفتی نگاش مداشتم

  !..ه؟یمرد ک

  ..دمی جدسیرئ:  و اروم گفتمبرگشتم

 یعنی فهمم، ینم!..دت؟ی جدسیرئ:  تعجب ابروهاشو داد باال و تکرار کردبا

  ..پس!..؟ی اون مرد نبودشیمگه قبال پ!..؟یچ

 نجایاالن ا..گمی بهت ممیذاری با هم قرار مرونی روز بهی.. ش مفصله فرهادهیقض-

  ..شهینم

  

 شد تو رهی کردم که خیبا تعجب نگاش م.. حرص بازوهامو تو دستاش گرفتبا

 کردم تو یته م سکی مدت داشتم از ترس و نگراننیدختر من ا: چشمام و گفت

 االن ی شده خالصه ولیحت.. خوام االن بدونمیم!..؟یذاری بعد باهام قرارمیگیم

  ..بگو

  

  ..رونی بدمی بازومو از تو دستاش کشی ارومبه
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  !.. ؟ی کنی منیچرا همچ!..تو چت شده؟.. خب فرهادیلیخ-

  ..فقط بهم بگو--

  

  

  !.. بهش بگم؟ی حاال چایخدا

  .. بفهمهیزی چری و اتفاقات اخیری خواستم ازموضوع گروگانگینم

  !.. گفتم؟ی بهش دروغ مدیبا

  ..شهی نمیزی که چی خب مصلحتاره

  

  

 واسه خونه زی چندتا چدمی رفتم تو دی خونه وقتی اون شب که تو منو رسوند-

  .. تصادف کردمنی ماشهیبا .. که رونیرفتم ب.. کردمی مهی تهدی و بامیندار

  

  .. نگام کردی نگرانبا

  !.. دالرام؟یگی می داریچ!..دف؟ تصا--

بعد چند روز که حالم بهتر شد ..مارستانی منو رسوند بیدی که دی مردنیا.. اره-

خب ..یخدمتکار ِ شخص.. دارهازی خدمتکار نهی به دمیبعد فهم..منو اورد خونه ش 

 ستی نی ادم بددمید.. ِشتریتازه درامدش هم ب.. بودن که بهتر بودی منصورشیاز پ

  .. هم بهم نداره قبول کردم بمونمیو کار
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 بهت اروی نیهم..  خبر بمونم؟ی مدت ازت بنی ایپس چرا گذاشت: گفتتی عصبانبا

  !..اره؟!..زد؟

  ..خودش بود..اره-

  !.. خدمتکارش؟ی شدی هم ازش طلبکار باشیزی چهی نکهی ایو به جا--

  !..اره دالرام؟:  بلندتر گفتو

  

 یمگه چ..تو رو خدا ارومتر فرهاد:  اطراف اشاره کردم و اروم گفتمبه

  !..؟ی خواستی نمنوی مگه تو همستمی نی منصورشی پگهیفوقش د!..شده؟

  

 که باهات چطور دمی دی چون می اون مرد کار نکنشی پگهی خواستم دیم.. اره --

 راحت المی تو خی ازش گذشته بود و با گفته های اون الاقل سنیول.. کنهیرفتار م

  .. مردنیا ..یول..اره بهت ندیبود کار

  

  ..متوجه منظورش شدم.. به پله ها اشاره کردو

  .. کردمی ودرک مشینگران.. هم جوون بود و هم جذابآرشام

 فرهاد برام کم ی ولدمی که ندیمحبت برادر.. برادر دوستم دارههی دونستم مثل یم

  .. ذاشتینم

  

 تو ی عاطفه بود ولیب اون که یدی گفتم تو مهر برادرمو دزدی هر وقت بهش مادمهی

  .. گفتی نمیزی و چدی خندی میجاشو برام پر کرد
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  .. جام خوبهنجایمطمئن باش ا.. ندارهی بهم کارنمی ای ول-

دالرام با ..؟ی برگردمتی از تصمی خوایهنوزم نم:  نگام کرد و اروم گفتمحزون

  .. کنی من زندگی تو خونه ایمن ب

  ..دمیخند

  !.. دکتر؟ی بشم خدمتکار مخصوصت اقا--

تو اونجا ..ی حرفا بزننی نشنوم از اگهید:  اخم چپ چپ نگام کرد و جواب دادبا

   ..ی کنی میخانم

  

اون ..یی مرد جوون و تنهاهیتو ..می موضوع بحث کردنیقبال هم سر ا.. نه فرهاد-

 به تتی خوام موقعینم.. چقدر پشتم حرف در اوردنیدی موندم دشتیبارم که پ

 یول.. کننی شناسه و همه به چشم خدمتکار نگام می نمی کسنجایامنو ..افتهیخطر ب

 واسه هر دومون بد ی و اونجورمیلیم دونن ما با هم فایتو خونه ت که باشم همه م

 ی بشتی کنم اذی کارهی نکهی اگهید..ی بهم کمک کردی کافیتو به اندازه ..شهیم

  .. خوامیرو نم

  

  ..تو!.. دالرام؟یتیچه اذ--

 نوی مردم که ایول.. فرهاددونمیم..مثل خواهرتم؟: من ادامه دادم کرد و سکوت

  ..گنینم

  .. زدیداشت صدام م..دمی آرشام رو از باال شنی بگه که صدایزی چخواست
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  ..نمتی بی مامی مرمی گی ازش اجازه می جورهیاخر هفته .. برمدیمن با-

  .. و سرشو تکون داددی کشقی عمنفس

 کنه اخماش تو هم ی خواست ازم خداحافظی میت کردم و وقشی دم در همراهتا

  ..بود

  

  .. دور و برش نباشادیز:  و با حرص گفتاوردی طاقت نبازم

  ..خدمتکارشم.. که شهینم:  خنده گفتمبا

  .. نسبت بهش ندارمیحس خوب..یحاال هر چ--

  ..ی کردی همه سفارش نمنی بودم ای منصورشیپ!.. دکتر؟ی اقای شدیرتیغ-

  

  ..خت و بعد از چند لحظه نگام کرد انداری زسرشو

  .. کنهی فرق منباری کنم ای حس می دونم چرا ولی نم--

  !.. کنه؟ی فرق میچ:  نگاش کردم و گفتمگنگ

  ..ی خانمیمواظب خودت باش دل..یچیه--

  .. زدم و سرمو تکون دادملبخند

  

  .. زنمیبتونم حتما بهت زنگ م..تو هم مراقب خودت باش.. دکتریچشم اقا-

  ..تکون داد و پشتشو بهم کرد سر

  ..خداحافظ--

  ..خدانگهدار-
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  .. به در زدمی و تقه ادمی به لباسم کشی دستهی.. بودمستادهی در اتاقش اپشت

  ..درو هم پشت سرت ببند.. تو ایب:  که گفتدمی رو شنصداش

  ..ستادمی کارو کردم و وسط اتاق انیهم

  

  .. نشستشی صندلی و رواروم برگشت.. بودستادهی اتاقش ای پنجره کنار

  .. امشب مهمون دارم--

  !.. اقا؟ایخانم :  تکون دادم و گفتمسرمو

  ..خانم:  کرد وگفتی کوتاهمکث

  !.. چکار کنم؟دیمن با..باشه--

  ..نمی تو کارت ببیرادی وابی خوام عینم..ی عمل کنفتی خوام به وظای فقط م-

  

  

   ..یخوب شد گفت..هه

  .. حرفا رو تو گوشم تکرار کنهنی ای خواد هی صد بار می روزالبد

  

 خوام بلند اون رو به زبون ی ازت جواب میوقت:  و بلند گفتی نگفتم که جدیزیچ

  ..؟یدیفهم..یاریم

  ..باشه: و گفتمرونی با حرص دادم بنفسمو

  ..چشم--
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  !..؟یچ-

  ..بگو چشم--

  

  .. انگار واقعا عقده داره هاکهیمرت.. پر بالچشمات

  

  ..چـشـــم-

که اخماش رفت تو هم و نگاشو به » چشم« مسخره گفتم نیهمچ..نگفتن قربون

  ..دستاش دوخت

  

  .. برداشتزشی پرونده از رو مهی بلند شد و شی رو صندلاز

 یهر سوال.. بهت گفتمیپس فراموش نکن چ: رفت گفتی که به طرف در می حالدر

  .. تونه کمکت کنهی بتول خانم میکه داشت

  

دن در همونطور که پشتم به در بود اداشو در اوردم و  بسته شی صدادنی با شنو

  ..پوزخند زدم

  ..استی ری عقده چــــشـــــم

  .. زدهخی ِ تی منه خاک بر سر رو کبررهی گی رو برق مهمه

  

  .. بود که تموم شدقهی دق45 و 7ساعت .. کارا رو مو به مو انجام دادمی همه
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 موهام نم داشت و یول..وش گرفتم دهی ی تندنی ربع وقت داشتم واسه همهی هنوز

  .. باز بمونن و خشک بشنینجوری شال سبک بندازم رو موهام که همهی دادم حیترج

  

  

  ..وقتش رو هم نداشتم که خشکشون کنم.. خنک نبودالی داخل وی هواخداروشکر

   ..دی سفنی شلوار جهی باسنم بود و ری تا زشی دار سبز روشن که بلندنی بلوز استهی

  .. بهتر بودینجوریهم.. زرق و برق بودنی کمد ساده و بی تویباسا لی همه

  

 ریهنوز که بهم گ... دست لباس فرم هم تو کمد بود که عمرا سمتشون برمدو

  .. تونم لباس فرم رو تحمل کنمی نمگمیهر وقت داد بهش م..نداده

  ..اصال یوا.. بپوشم؟نوی دست لباس تنم باشه و هر روز هم همهی نی صبح تا شب هماز

  .. درخواستمو قبول کنهدی خدا کنه اگرم پرسفقط

  

  ..ومدنی نی گذشته بود ول8 از ساعت

 کیموز..دمی چزی رو که اماده رو مییرای پذلیوسا.. کارامو چک کردمگهی بار دهی

  ..همونطور که بتول خانم گفت.. اروم تو فضا پخشهی با صداتیال

  ..میستی نلیما که بخ..فت جونشونکو.. بود و هم مرغ شکم پری هم قرمه سبزشام

 افتاد ی خورد می نمناکم با هرحرکت من سر می شالمو باز گذاشتم و موهایجلو

  .. فرستادم پشتیمنم با حرص م..نییپا
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 خانم بود که فوق العاده جلف هیهمراش .. رو اوردنفشونی باالخره تشرنکهی اتا

 انی شای که تو مهمونهی همون دختردمی که فکر کردم دیکم.. بوددهیلباس پوش

  .. بودمشدهیکنار آرشام د

  .. تنگ و کوتاه بودیلیچون خ..شهی سالگ13 که البد واسه مانتوش

  ..همرنگ مانتوش.. هم سرخ بود و کوتاه شالش

  ..دنی کشی خودشون روبه رخ می خوش تراشش به خوبی که مچ پاهادی سفشلوار

  .. رفتیکه رو اعصابم سورتمه م بود غشی قرمز ِ جی تق تقی از همه بدتر کفشاو

  

  .. جلو و بهشون سالم کردمرفتم

 هیآرشام درجواب سالمم فقط سرشو تکون داد و .. بودسادهی ِ تنگه آرشام وادختر

  ..نگاه به سر تا پام انداخت

 لبشو با ی دونم چرا گوشه ی نمنکهی تعجب کرده بود و هم ادنمی دختره با دیول

  ..دی جویحرص م

  ..هه همه رو خورد..یگری جکی اون ماتفیح!..؟یدار مگه مرض خب

  .. تو چشم بودیادی زششیارا

  

  

 کردم از ی مزیمنم دختره رو انال.. زدی داشت با مشاورش اروم حرف مآرشام

  .. گذاشته بودنی ذره بریاونطرفم اون منو ز
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آرشام راه افتاد سمت مهمونخونه و دختره هم دنبالش .. که رفت ی شکوهیاقا

  ..رفت

  .. به اوننشیکتری مبل نشست و دختره هم رو نزدنی رو باالترآرشام

  .. کردم که صداش توجهمو جلب کردی مییرای ازش پذداشتم

  

  !..؟ی کنی نمی معرفشونوی ازمی عز--

  .. و به آرشام نگاه کردمستادمی اراست

دالرام از امروز به عنوان خدمتکار مخصوصه من :  بهم انداخت و گفتی نگاهمین

  .. کنهی کار منجایا

  ..چه جالب.....ا:  شد و گفتکی سبزش باری چشمادختره

  !..دم؟ی من نفهمدهی فهمنی جالب بود که اکجاش

  !.. قهوه؟ای دی خوری میچا:  به آرشام گفتمرو

  ..اری تا قهوه ب2:  از دختره هم نظر بخواد گفتنکهی ابدون

  

 و به جاش سرمو اروم تکون  نکردمنکاروی دونم چرا ای نمی بگم چشم ولخواستم

  ..دادم

  .. تونستمینم.. یول..دست خودم نبود.. تونستم بهش چشم بگمینم

  

 زدن که با ورود من یداشتن حرف م.. و براشون بردمختمی تا فنجون قهوه ردو

  .. کالمشون پاره شدیرشته 
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  .. آرشامی رو گرفتم جلوینی شدم و سخم

 شونه م سر خورد و ی بود از رورونیز شال ب از موهام که ایمی که خم شدم ننیهم

 از ی خواست فنجونش رو برداره تره ای که آرشام می و درست وقتنییافتاد پا

  ..موهام نشست رو دستش

  

منم همزمان نگاهمو .. باالدی برداشتن فنجون قهوه مکث کرد و نگاهشو کشیبرا

  ..دوختم تو چشماش

 چشمامو بچرخونم و نگامو ازش ای..م تونستم نگاش نکنی نمیول.. دونم چراینم

  ..رمیبگ

  

  .. برداشتینی زودتر به خودش اومد و فنجون رو از تو ساون

  .. رو گرفتم جلوشینی نگاش نکردم و برگشتم سمت دختره و سگهید

 با اخم زل دمی نگاش کردم دی داره که وقتی با اکراه داره فنجون رو بر مدمید

  ..داره یزده تو صورتم و چشم ازم بر نم

  !.. چشه؟گهی دنی اوا،

  

  ..د؟ی با من نداریکار:  شو که برداشت رو به آرشام گفتمقهوه

  ..ی بری تونیم..نه : دیچی ارومش تو گوشم پی صداو
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  .. عقب گرد کردم و برگشتم رفتم تو اشپزخونهی حرفچی هبدون

  ..ی و نشستم رو صندلزی رو گذاشتم رو مینیس

  

  ..پووووووووفـــ

  .. و چشمامو چند بار بستم وباز کردممیشونیذاشتم رو پ گانگشتامو

  ..دی لرزیبا هر بار نگاه کردنش تنم م.. دارهیی چشماعجب

  ..یول.. از ترس ِیعنی

  

  

  .. بتول خانم منو به خودم اوردیصدا

  !.. تو فکر دخترم؟ی شده رفتیچ--

  ..دی خسته نباشیراست..ستی نیزینه چ:  روش لبخند زدمبه

  ..یتو هم خسته نباش..رممنونم ماد--

  !.. خورن؟یساعت چند شام م..ی مرس-

  .. هر وقت اقا دستور بده گهید..9/5معموال ساعت --

  .. تونم برم تو اتاقم؟یپس من م..باشه-

  .. باهات نداره برویاگه اقا کار.. اره مادر--

  .. ساعت موندهمی ن9/5هنوز تا ..رمیباشه پس من م.. نگفتیزی نه چ-

  ..رمباشه دخت--
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 خنک ِ شبانه رو استشمام ی و هواستادمی کم پشت پنجره اهی.. نداشتمی اتاقم کارتو

  ..کردم

  .. نداشتی کدوم تمومچیه.. داشتمالی فکر و خچقدر

  

 دوست اینامزدش ِ !.. باهاش داره؟ی چه نسبتیعنی.. آرشام و اون دختره افتادمادی

  !..دخترش؟

  ..اون لوند بود ازشتری خوشگل باشه بنکهی ای جادختره

  .. تموم حرکاتش عشوه و ناز داشتتو

 الی خیاوممممم ب.. عشوه هاش تونسته آرشام رو بکشونه سمت خودشنی با همالبد

  ..ای کنی فکر مییزایتو هم به چه چ..دالرام

  .. پشت سرم بستم رهی گهی موهامو با نباریا

  ..رهی گی افتم ناخداگاه خنده م می اون لحظه که مادی دونم چرا ینم

 ی هی و بقی بتول خانم گفت قبال به کمک مهری تو اشپزخونه که کمک کنم ولرفتم

  ..دهی شامو چزیخدمتکارا م

 که واقعا هی بقشی خوردن و منم پی خودشون میی شام دونفرشون رو تو تنهااونا

  ..جمعشون دوستانه و مهربون بود شاممو خوردم

  ..دی جوشیم وجه با من نجی که به هی به جز مهرالبته

 با شور و حال ِ خاص خودشون هی بقی هم ساکت و اروم بود ولی شکوهیاقا

  ..جمعمونو دوستانه کرده بودن
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که البته ..  سالشون بود25،27،24 بودن هر کدوم نمونی هم بگهی تا دختر دسه

  .. گفتنی منطوریخودشون ا

  

  .. اومدیازشون خوشم م.. بودنی ساده و بانمکیدخترا

 یدخترا.. و مهتاب با هم خواهر بودننی ومهتاب بود که مهنیرا،مهیم ساسماشون

  .. بودنیزبر و زرنگ

  

 ی خونه هی هم دارن به اسم مش قاسم که ته باغ داری سراهی گفت ی خانم مبتول

  .. کنه ی می داره و اونجا زندگیداری سراکیکوچ

  

  ..و باغ قدم بزنن و اون دوتا هم رفتن تمی جمع کردزوی مهی از شام به کمک بقبعد

 هی کردم بتول خانم ی که گذشته بود و من داشتم ظرفا رو مرتب مقهی چند دقهی

:  توش بود گرفت جلوم و گفتکی بشقاب بزرگ کهی تا فنجون قهوه و 2 که ینیس

  .. دوست دارهی شکالتکی تلخ با کیاقا قهوه .. رو براشون ببر دخترمنایا

  

  .. رو ازش گرفتمینی لبخند سبا

شرمنده م من .. کردمی خودم اماده ش منی گفتیم.. قربون دستت بتول خانم--

  ..افتادمیهنوز تو کارم جا ن

  ..صبر الزمه..ی افتیباالخره تو هم راه م.. نگو دخترمنویا-
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 نکارایاونجا از ا.. شدمی بودم که خدمتکارش هم حساب میی اقاهی قبال پرستار --

  .. نبود و منظمی انقدر اصولیعنی.. کردمینم

  

 ادیتو هم کم کم راه و چاهه کارتو ..دهی متی اهمیلی خزای چنی اره مادر اقا به ا-

  ..یری گیم

  

  

  ..رونی لبخند سرمو تکون دادم و از اشپزخونه اومدم ببا

 بالکن و ی توزی رو گذاشتم رو مینیس.. اونجا نبودی کسی راست رفتم تو باغ ولهی

  .. رفتم نییاز پله ها پا

  ..م بهشون بگم که براشون قهوه اوردم خواستیم

  

  ..دمی درختا شنی کردم که صداشون رو از ال به الی اطراف رو نگاه مداشتم

 تو اون وضع چشمام دنشونیباد.. شدمی صدا رو گرفتم و پشت درختا مخفدنبال

  ..گرد شد

  

 دستاشو دور گردن آرشام حلقه کرده بود و اونم دستش دور کمر دختره دختره

  ..بود

  .. ناخواسته اخمام جمع شدی دونم چرا ولینم

  



 

goldjar/me.Telegram  

 

437

  

 ی مسافرته کارگهیخودش که م.. مسافرت رهی روز م3 آرشام پدرم واسه --

  .. ندارمی حس خوبمیی باره که از تنهانی اولی برانی تنهام و االمونیراستش تو و..ِ

  

  .. ارشام توجهم رو جلب کردی جدی صداو

  ..ستی نیادی سه روز مدت زمان ز--

  .. خبیول.. دونمیاره م--

  !..دا؟ی شی بگی خوای میزی چ--

 ریی نسبت بهم تغدتی خوام با گفتنش دی نمیول..دوست دارم بگم.. خب راستش--

  ..کنه

  .. بگو--

  

 نی اخوادیدلم م..راستش: که دختره مکث نکرد و گفت» بگو« محکم گفت ی قدربه

 داشته ی کنم مشکلینمفکر ..ی نباشه دوست پسرمیخب هر چ.. توشی پامیمدت ب

  ..یی اصل کار تویالبته از نظر من ول..باشه

  

 کردم ارشام ی دادم و خدا خدا میتو دلم به دختره فحش م.. ساکت بودارشام

  ..قبول نکنه

 بهش یحس خوب.. تحمل کنمنجای دختره رو انی تونم وجود ای کردم نمی ماحساس

  ..نکبت..اَه..نداشتم
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  ..م شروع کرد به تند تند زدن قلبدمی آرشام رو شنیصدا

 نیا.. رو برات اماده کننی پشتیالی وگمیم.. ندارهیاز نظر من مورد.. باشه--

  ..ی مونی منجایمدت به صورت مهمان ا

 دی روش تاکیی جوراهیانگار ..رو محکمتر گفت» مهمان  « ی کردم کلمه احساس

  ..کرد

  

  ..زمی عزی مرســـیوا:  که گفتدیچی شاد دختره تو گوشم پیصدا

 و ناخداگاه دستامو اوردمی طاقت نگهی خودش رو محکم چسبوند به آرشام که دو

  ..مشت کردم

 کوچولو از هی من هر دو به خودشون اومدن و دختره ی تک سرفه ی صدادنی شنبا

  ..آرشام فاصله گرفت

  .. شده؟یچ:  گفتی من دستاشو از دور کمر دختره برداشت و جددنی با داونم

  

  

  ..ره نگاه کردم که نگاه سبزش با اخم من رو هدف گرفته بود دختبه

گذاشتم .. اوردمکیبراتون قهوه و ک:  گفتمی آرشام زل زدم و جدی تو چشماباز

  ..با اجازه.. تو بالکنزی میرو
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 اومدم تو عی صبر نکردم و سرگهی نگاه کوتاه به جفتشون انداختم دهی نکهی بعد از او

  ..الیو

  .. بودم به نفس نفس افتادمدهیو رو دری کل مسچون

 ی معطلی و برابی شری گرفتم زیتند.. برداشتموانی لهی تو اشپزخونه و رفتم

  ..دمیسرکش

  !.. ملتهبم؟نقدریچرا ا.. خدایوا

  

  !.. شده دخترم چرا صورتت سرخ شده؟ی چ_ خانمبتول

  ..دمی رو دونجایتا ا.. بتول خانمستی نیزیچ-

  !.. اوا چرا مادر؟--

  ..نیواسه هم..غ بودن رفتم صداشون زدم تو با-

  ..زمی فنجون قهوه برات برهی نی بشایب.. باشه دخترم--

  

  .. و بتول خانم فنجون قهوه رو جلوم گذاشتی رو صندلنشستم

  ..ممنونم بتول خانم-

  

  .. کردیبا همون لبخند مهربونش تو صورتم نگاه م..  بلند کردم و نگاش کردمسرمو

 ی رو دستمال منتایداشت رو کاب..می چشم تو چشم شدی مهر چرخوندم که بانگامو

  .. کردی و در همون حال هم با اخم به من نگاه مدیکش
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 واسه من پشت چشم ی تنگ کردم که هنوی ای جای بزرگنی خونه به ای توانگار

  !!.. کنهینازک م

که  کردم ی و منم داشتم قهوه م رو مزه مزه مرونی خانم از اشپزخونه رفت ببتول

  ..دمی وز وزشو شنیصدا

  

  !..ه؟ی چنکارای قصدت از ا_یمهر

  .. و نگاش کردمنیی تعجب فنجونو اوردم پابا

  !..کدوم کارا؟-

  

 و زل زد تو ستادیدست به کمر جلوم ا..نتی زد و دستمالو پرت کرد رو کابپوزخند

  ..چشمام

  

و بتول  واسه اقا ینیری همه خودشنیا.. چپ بن بسته خانم خانمای کوچه عل--

  !..نم؟ی بی کورم نمیخانم رو، فک کرد

خواب ..  من چه بدونمگهی دیالبد کور:  دادم و گفتملشی پوزخند تحوهی متقابال منم

  .. تو رو سننهرمیگ..؟ینما شد

  

  .. تو همدی کششتریاخماشو ب.. شدیعصبان

 ی کار منجای وقته که ایلیمن االن خ..گمی می بت چنی خوب گوشاتو وا کن بب--

 ی نمی ولرمی گندم رفت حقش بود من جاشو بگیوقت..شتری از گندم هم بیحت..نمک
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 ی به توقی و تقی سبز شدالی ونی تو ای از کدوم خراب شده ازی همه چی بیدونم تو

 و مخ اقا رو خوب کار یدار یمطمئنم قصد و غرض..ی گندمو گرفتیخورد جا

 گهی دی جاهی رو ی پهن کردانجی که ای بهتره چترگمی دارم می چنی ببیول..یگرفت

   ..ستی تو نی جانجای چون ایباز کن

  

  

  .. کردی می داشت بزرگتر از دهنش وراجگهید

 قدم عقب هی بلند شدم که با تعجب ی و از رو صندلزی رو مدمی هوا فنجونمو کوبیب

  ..سادیوا

  .. تو پر بودکلشی هی از منم کوتاه تر بود ولقدش

  

  

  ..سادمی جلوش وانهی ش و دست به سرهی تیقهوه ا ی خشم زل زدم تو چشمابا

 ی من چنی ببری حاال تو گوش بگی کرداتویوراج:  که پر از تحکم بود گفتمی لحنبا

 خراب شده چتر پهن کردم و نه با قصد وغرض اومدم نی ایمن نه تو..گمیم

نه جونم !.. کنم؟ی قصرم و دارم حکومت منی ای من ملکه ینکنه فک کرد..نجایا

  !. .ته؟یحال..دمتکـــارمخ.. َم مثل خودت و بتول خانمیکی منم یباه گرفتاشت

 و اَد اومده منو به عنوان التونی اقاتون خورده به سر در وی زده و کله حاال

 بخت و یخدمتکار مخصوصش انتخاب کرده که اونم از شانس َگندم بوده نه از رو

  ..اقبال
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 هی به تو و بقمی ندارم و کارهیقض نی هم از ای دل خوشنی بدون همچنوی اپس

  .. کنمیفقط کار خودمو م..ندارم

 گرده سر کارش منم ی بر مشهی امروز فردا حالش خوب منی جونتون هم همگندم

 نیهم..ستی خبرا ننی از ارینخ.. بمونمنجای نکن ارزو دارم االیخ..می رد زندگرمیم

  ..ابونمیامروز بهم بگه برو بشمر سه سر خ

  

  

  !.. خانــــم؟ی مهــــریگرفت:  ش و گفتمنهیم تخت س اروم زدو

  ..دمی کنارش رد شدم که صداشو از پشت سرم شناز

 یکیوگرنه من ..خدا کنه حرفت راست باشه و گندم زود برگرده..شمی من خر نم--

  .. تحمل کنمنجای تونم تو رو اینم

  

  .. رو اعصابم بودیادیز.. به شر و وراش گوش کنمستادمی ناگهید

  ..هه.. وسط مسطا هوا ورش داشتهنی رو ایکی نی اهی ِ دله منه بدبخت چردد

  

  

 خودش تنها جلو پاگرد دمیبرگشتم د.. برم باال که آرشام صدام زدخواستم

  .. نگاش نکردمیرفتم جلوش ول..ستادهیا

  

  ..نی خوای میزیچ..بله-
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ورتش نگاه نگامو از رو پاهاش اوردم باال و به ص.. نشددمیِ جز سکوت عایزیچ

  ..کردم

  .. گفتی نمیزی کرد و چی اخم نگام مبا

  !.. بشه ؟ی بهم که چنی زل بزنسمی جلوتون واامی بنی صدام زد-

  ..اریبرو مانتو و شالش رو از تو سالن ب..رهی داره مدای ش--

  

  

 چون آرشام گفته بود یول!.. خانمو انجام بدم؟یبه من چه که کارا.. شدمیحرص

  ..مجبور بودم 

 قرمزش یمانتو..ستی تو سالن ندمیبرگشتم د.. مانتوش رو از رو مبل برداشتمتمرف

 هم ی گندیچه بو..اوه اوه خودشو خفه کرده تو عطر..رو اوردم باال و نگاش کردم

در همون حد بوش افتضاح !.. زنه؟ی عطر به خودش حشره کش میبه جا..دهیم

  ..بود

  

 ی رفتم که خب حاال بی سالن ماروم به طرف در.. رو هم برداشتمفشی و کشال

  .. بامنظور مانتوش از دستم افتادایمنظور 

 پام بود که گذاشتم رو مانتو ی بندی کفش مشکهی.. نبودی نگاه به در انداختم کسهی

  ..چوندمیو چند بار با پام روش ضربه زدم و به چپ و راست پ

 بهم ی ترزمیه هحاال چ..رمی تونم بگی که دم دستم نبود حال مانتوشو که مخودش

  ..ــــدی بودم شدی از دستش حرصی دونستم ولیفروخته بود خودمم نم
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قسمت پشتش کامل .. تکونش دادمهی کردم مانتوشو برداشتم ی که حرصمو خالخوب

  ..دی فهمی مدشی دی از پشت می هر کدی پوشی که اگه میچروک شده بود جور

  

  .. و دادم دست آرشامرونی ببردم

  ..د  نگام کرمشکوک

  !..؟ی چرا انقدر طولش داد-

  ..ینجوریهم.. کهدیطول نکش:  تفاوت جوابشو دادمی مو انداختم باال و بشونه

  

  

  .. بودندهی تمرگرونیخانم خانما ب.. نگفت رفت سمت دریزی چگهید

 منم پشت سرشم لبخندش اروم اروم محو دی دی آرشام لبخند زد و وقتدنی دبا

  ..شد

داد .. نکردنکاروی ای بپوشه ولدای داره تا شیو نگه م کردم آرشام مانتوشفکر

  ..دی پوشی لبریدستش اونم با تشکر ز

  

  .. دستش گرفتفشوی رو انداخت رو سرش و کشالش

  .. دی آرشام رو ب و س ی و سرخش رو اورد جلو و گونه ی پروتزیلبا

 یبا..مشتاقانه منتظرم فردا از راه برسه.. بهم خوش گذشت آرشامیلیامشب خ--

  ..زمیعز
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  .. ارشام فقط سرشو تکون دادو

  

آرشام پشت سرش بود که فکر کنم نگاش به ..سادمی جلو افتاد و منم تو بالکن وادایش

  .. شد بهشرهی و خستادی افتاد که سرجاش ادای شی چروک شده یپشت مانتو

 ی نگاش مقیدق.. برگشت طرف من و زل زد تو چشمامی هم به ارومبعد

  .. کنهی اخم مشهی همنی خب ایم بود ولاخماش تو ه..کردم

  

 کرد منم عقب عقب ی دادم و همونجور که نگام ملشی تحوی لبخند ژکوند و مامانهی

  ..بعد هم بدو از پله ها باال رفتم و وارد اتاقش شدم..الیرفتم تو و

  

به نفس نفس .. گرفتنی که قبل از خواب دوش مشونمی وقت الالش بود و ااخه

  ..افتاده بودم

  !.. بهم بگه؟یزی خدا نکنه چیوا

  ..دمی بگه منم جوابشو مخب

 چطور یدیبه هر حال دوست دخترشه مگه ند.. که بدترهینجوریا!.. بشه؟ی چکه

  ..الو تو الو بودن و داشتن

  

  

  ..یوا..دمی اتاق که باز شد انگار برق سه فاز منو گرفت که با ترس تو جام پردر
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  ..انگار تو فکر بود..گهی نمیزی و چنهیی پا سرشدمی نگاش کردم که ددی تردبا

 نیدر کمد باز بود واسه هم.. اوردمرونی سمت کمد لباساش و حوله ش رو برفتم

 که درو بستم نی همی کنه منم که سرم اون تو گرم بود ولی داره چکار مدمی دینم

 نیا.. خداای.. کنهی با اخم داره منو نگاه منهی داده به کمد و دست به سهی تکدمید

 و حوله شو بغل دمی کشفی خفغی جهیاز ترس ..اگه خون آشام نباشه حتما جن ِ

  ..کردم

  

  ..میترسوند..؟ی کنیچکار م..چـ-

 برق از چشما و کله و همه جام نباری ب ر ه ن ه ش که ای نگام افتاد به باال تنه و

  ..دیپر

  !.. در اورررررد؟راهنشوی پی کنیا

  

 کله نکهیحس ا.. شنهی بازو و سی رو عضله هادی چرخی باال رفته نگام می ابروهابا

خاک ..م داغ کرده و صورتم سرخ شده باعث شد چشمامو ببندم و صورتمو برگردونم

  ..به سرم 

  .. داشتیبرام تازگ.. بودمدهی ندکی مرد رو از نزدهی ی ب ر ه ن ه کلی حاال هتا

  

  ..ی عسلزی رخم طرفش بود و نگام به تخت و ممین

  !..؟ی اون کارو کرددای شی تو با مانتو: گفتیجد

  ..شهی نمدمیخواستم نگاش کنم که د.. سوالش هول شدمنی ابا
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مگه مانتوشون ..نه..نـ: به من من کردن افتاده بودم گفتمیی جوراهی که ی حالدر

  !.. بود؟شیزیچ

 ری سرمو زسادمی رخ بهش وامیباز ن.. که چشمام گرد شدستادی جلوم ااومد

  ..رونی م بزنه بنهی قلب وامونده هم کم مونده بود از سنیا..انداختم

  

  ..چون مطمئنم..نگو که کار تو نبوده.. پشتشی پس اون چروک ها--

 نامزدش که نبوده بخواد ایزن !.. مثال؟شهی میخب حاال کرده باشم چ.. کردمسکوت

  ..ارهیجوش ب

  

و گرفت و منو  دفعه با خشونت بازومهی زدم که ی تو دلم با خودم حرف مداشتم

  .. طرف خودشدیکش

 ی نهی از دستام ول شد و افتاد جلو پامون وکف دستام رو پوست برنزه و سحوله

  .. فرود اومد شیعضالن

 کردم یحس م.. برام نمونده بودی قلبگهید..رونی زد بی داشت از حدقه مچشمام

  ..شهی م منفجر منهیهران تو س
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محکم تکونم داد و سرم ..منقبض شده بود بود و فکش رهی که تو چشمام خینی حدر

 ی وقتادی خوشم نمچیه.. زنم زل بزن تو چشمامی دارم باهات حرف میوقت: داد زد

  .. از منری زنم مخاطبم توجهش به هرکجا باشه غی حرف میبا کس

  

 یاصال نم.. ش بردارم چون بدجور تنم داغ شده بودنهی دستمو از رو سخواستم

 ش داغ بود و ضربان نهی سیقفسه .. و منگ بودمجیگ. .گهی می داره چدمیفهم

  .. کردمی پوست دستم حس مریقلبش رو ز

  

 ی و من از ترس به نفس نفس افتاده بودم و اون از رومی هم زل زده بودی چشماتو

  ..تیعصبان

 حرکت یمنم ب.. همون خشونت بازومو ول کرد و پشت به من به طرف حموم رفتبا

  ..سر جام مونده بودم

  

 و اون موقع بود که تازه دمی متر پرشی که در حمومو محکم بست من تو جام شاون

  ..به خودم اومدم

 گهی دی حوله هی یهول هولک.. کنمی دارم چکار مدمی فهمینم!.. شد؟ی دفعه چهی

  .. اوردم و گذاشتم رو تخترونیاز تو کمد ب

  .. کردی تنش منوی ای دونستم تو حموم حوله داره ولیم
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 به کی.. شده بوددهی چنهی ازی می روفی ادکلنش که ردی هاشهیطرف ش رفتم

  .. که فوق العاده بودنای و بعضدمی رو بو کشکشونی

  

  .. که منو انداخته بود رو پشتش ویمثل اون شب.. شدی حالم داشت عوض مباز

  ..ایواسه جلب توجه !.. کرد؟ی از ادکلن م ح ر ک استفاده مچرا

  

  ..یعنی..اوه.. سرم اومد خشکم زد دفعه توهی که یبافکر

  .. ونجای کششون ای کنه و می ادکلنا دخترا رو جذب خودش منی کمکه ابه

  .. مردا باشهپی تنی از اادی بهش نمیول

 که امشب یاره با کار:  خودم دادم و تو دلم گفتملی پوزخند تحوهی نهی تو همون ااز

  .. کنهی نمنکارای کامال مشخصه از ادمیازش تو باغ د

  

  

الاقل .. خب بوش که محشر بودیول..زی ادکلن رو انداختم رو می شهی حرص شبا

  ..البد چون م ح ر ک ه.. ازش خوشم اومده بودیلیمن که خ

  

 همون دمی برداشتم و بوش کردم دی بود که وقتزی شکل رو می مکعبی شهی شهی

  ..رکه ست بو معنیحق با بتول خانم بود ا.. هم داشتییعجب بو.. ِاسیعطر گل 

  

  .. طرف تختش زدمشتری اتاق و بی چند جابه
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 ی خاصلی دلیعنی!.. بو رو استشمام کنه؟نی دوست داره هر شب ای چواسه

  !..داشت؟

   ..رونی بادی صبر نکردم بگهید

  

  .. و چشمام بسته ستدمی تخت دراز کشی اتاقم روتو

 هی ساهی دنیبا د..م کنی و خاص چشمامو باز مری نظی بی بوهی دفعه با استشمام ِ هی

  ..شهی اتاق کنارم نشسته چشمام کامل باز مکی تارمهی نیکه تو فضا

  

 ی نمی و من حرکتشهی مکمی نزدهیسا.. زنمی به روش لبخند می دونم چرا ولینم

  !.. کنم؟ی نمیچرا کار.. سمتمادیدوست دارم که ب..کنم

  

چشمام .. کشمی هام مهی مطبوع رو به روی و من اون بونیی پاارهی مصورتشو

 و منو محکم شهیدستاش دور بدنم احاطه م..شهی صورتم خم می و اون روشهیخمارم

 لباس ی و من از رودهیمنو تو اغوشش فشار م..رهی گی مردونه ش می بازوهانیب

  .. کنمی که به تن دارم حرارت بدنش رو کامل حس میریحر

  

 ی کنم ولی نمیکار.. ه ب و سی کشه و منو می رو نوازشگرانه به صورتم مصورتش

  ..چشمام بسته ست و دستام دورکمرش حلقه شده..دوست دارم اون ادامه بده
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 ی مشی تب دار و پر حرارته که درونم رو به اتی و س ه هاش به قدرب

 دهی مملو از اتش کشی کنم به درون کوره ایاغوشش سوزانه و من حس م..کشه

  ..شمیم

 ی اه و ناله ی وبا هر ب و س ه ش صداشهی مشتری گرما لحظه به لحظه داره بنیا

  ..من هم بلند شده

  

 کنه که با ی کنم و همزمان اون هم سرش رو بلند می خمارم رو باز میچشما

  ..شهی و حواسم جمع مشهی فراموشم منمونی اتفاقاته بی انگار همه دنشید

  .. منه ی که بر لب داره محو چشمای لبخند کجبا

  ..ـــــــــهنـ: زنم ی ترس داد مبا

  

  

 به ادی که نفسم به زور باال می و با ترس در حالنمی شی از عرق تو جام مسیخ

  ..کهی تاریول.. کنمیاطراف اتاق نگاه م

  ..ستی تو اتاق نی کسی کنم ولی چراغ خواب کنار تختمو روشن ملرزون

  .. خدایوا.. دادمرونی حبس شده م رو بنفس

 نفس هی.. زدی قلبم گذاشتم که تند تند میودستمو ر!.. بود؟ی چه خوابگهی دنیا

  .. خوردمی کنار تختم بود کموانی لی که توی و از ابدمی کشقیعم

  

  .. به پشت پرت کردم رو تخت خودمو
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  ..پووووووفـــــــ

 یچرا اون داشت منو م!..چرا آرشام؟..چرا اون مرد!.. بود؟ی چه خوابنی اایخدا

  !.. د؟یب و س 

  

تنم هنوز داغ ..دمی که تنم بود رو تو خواب دی لباسنیهم..دمی بدنم دست کشبه

 اغوشش رو پوستم جا مونده ی دستاش رو تنم مونده بود و گرمیانگار جا..بود

  ..بود

  

با ترس قفلشو ..ناخداگاه از رو تخت بلند شدم و بدو رفتم پشت در.. به در افتادنگام

  ..خداروشکر هنوز قفل بود..چک کردم

 فکر دمی که تو خواب دیهنوز داشتم به اون صحنه ا.. تو تخت برگشتمی حالی ببا

  .. شده بودمی جورهی کردم و یم

  .. چشمام رو هم افتاد و ی کدمی نفهمکه

  .. بردخوابم

  

  

  » آرشام «
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 کردم ی می از اجناس رو بررسی سرکی لی تحوی شرکت بودم و داشتم برگه یتو

  .. جواب دادمعیسر انی شای شماره دنیبا د.. زنگ خوردمیکه گوش

  

 نکاروی ادی تو باگمی بهت می چنیآرشام بب:  بزنم گفتی بذاره حرفنکهی ابدون

  ..یبکن

 دفعه قای تماس دقنیامروز با ا!..چرا دست بردار نبود؟.. دادمرونی بی رو عصبنفسم

  .. کردی زد و اصرار می سوم بود که زنگ می

  

  .. تونمی گفتم که نمانیشا-

   ..ی هستی حرفه اهیتو !.. تونم؟یه نم کی چیعنی:  زدداد

  ..کشتن ِ اون.. وی نه تو بچه دزدی ولمیاره حرفه ا-

 از یکی.. ِیاون طرف منصور.. دشمن ِ منیبچه .. حرومزاده ستهی اون بچه --

 تاوانش دیحاال با..دی شد رو کشت ککشم نگزی من که دست راستم محسوب میمردا

  ..رو پس بده

  

 دست هیبه خاطر !..ان؟ی شایگی می چی فهمی مچیه:  گفتمی خشم کنترل شده ابا

  !..؟یری ساله رو بگ13 ی بچه هی جون ی خوایراست م

تو  ..ستی مسئله وسط ننیفقط ا.. تونم ازش بگذرمینم.. اون به من زخم زده--

 هی نمیاصال فکر کن ا.. که گفتم رو انجام بدهی کارنیفقط هم.. نباشه پسرتیکار

  ..تهیمامور
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 من ی دونی خوب میلیخودت هم خ..یدی هدر می خودی وقتتو بی دارانیا ش-

  .. و بسنیهم..دمی انجام نمنکارویگفتم ا.. مونمی مرمی که قاطعانه بگیمیسر تصم

  

منم ادم کم ندارم واسه انجام .. نکننکاروی خب ایلیخ:  زدادی فربلندتر

 ی هادهی و با ذهن و ایتو تا االن ادم کشت.. آرشامگمی بهت می چنی ببیول..دادنش

 ی می حاال داریول..ی معامالته منو به نحو احسنت انجام بدیدست اولت تونست

  ..یکن ی میچی قول و قرارات و از دستوراتم سرپری زیزن

  

 همه سال نیا.. کرده بودنانتی که بهم خییکسا!.. رو؟ای کیاره من ادم کشتم ول-

  .. از پشت بهم خنجر زده بودشیکی که  ونابود کردمستی نفر رو ن3 فقط ی ولشتمیپ

که اخرش .. داد ی دم تکون مگهی دیکی هم سرش تو اخور ِ من بود واسه یکی اون

 دی رو نبای ادمنیچن.. به هدف نخوردرشی کرد که تکی خونه م بهم شلیهم جلو

  .. ذاشتمیزنده م

ون دوست به تو چ.. کردانتی ما خی ادم به هر دونی بود و اادی سوم هم که شهنفر

 هم نیبه من چون ا..یدیدخترت رو ازت قاپ زد و عکساش رو تو استخر با اون د

 دستات واسه ری که زی قبول دارشتری کرد تو منو بیفکر م..قصد جونم رو کرده بود

  .. ارزش ندارنیزیت پش
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 مردن بودن که اگه دو قهی نفر ال3 نیا.. رو نکشتمیمن هر ادم..ان؟ی شاینی بیم

 نجات ی هر کدوم برای دو رو به جونه هم بندازنی و ای اتاق حبس کنهی نفر رو تو

 بود که به تو ینینفر سوم د.. کارو کردمنیمنم هم.. بکشهدیجونش نفر مقابلش رو با

 پسر بچه هی ی خوایحاال ازم م.. کردی مرق شون به کل فهی اون دو قضیداشتم ول

  ..ستی آرشام نی تو حرفه نیا!.. ساله رو بکشم؟13 ی

  

 ی نمیی دونستم تو به جایاز اول هم م.. پسری کردم انقدر ترسو باشی فکر نم--

  ..ی خوایچون خودت نم..یرس

  

 که ینی همیول..دمی نرسییاره من به جا:  زدمادی فرتی و با عصباناوردمی نطاقت

  .. مهمترهزی برام از هر چنی امی زندگیتو.. االن هستم رو قبول دارم 

  ..ی خواستم نشدی که من می اونیول..یدتو گناهکار ش--

  

  .. هم تماس رو قطع کردبعد

 طرف کی و هر تکه ش واری رو پرت کردم سمت دمی بودم که گوشی عصبانی قدربه

  ..افتاد

  .. دستام گرفتم و فشردمنی رو بسرم

  ..دمیرذل تر از تو به عمرم ند.. کثافتانیشا

  

  .. تونستم اون پسر بچه رو بکشمینم
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  ..می نداشتی قرارنین اول چاز

 خالص انی گاهه شای گاه و بی هاتی کم کم خودمو از شر ماموردی کردم بای محس

  .. بهش ادا کردمنموی دی کافیبه اندازه ..کنم

  .. وقتشه تمومش کنمگهید

  

  » دالرام «

  

  .. اومدیول..  خونهادی کردم واسه ناهار بی بود و فکر نمظهر

  ..چمدون به دست همراش بود نچسب ی نبود و اون دختره تنها

 هم چمدونشو ول دایآرشام فقط سرشو تکون داد و ش.. در و سالم کردمی جلورفتم

  ..ستادیکرد و کنارش ا

  .. افتادم و شبمی خواب دادی .. دیی پای آرشام رو می چشمری زنگام

  .. تنم گرم شدناخداگاه

  

  .. بوددایصورتش رو به ش.. صداش به خودم اومدمدنی شنبا

  ..؟ی پشتیالی ویری االن م--

  .. االن برم بهترهگهیاره د-

  ..ارهی از خدمتکارا چمدونتو بیکی گمی خب ماریبس--
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 ی من زووم کرد و با لحن حرص دراری کردش رو، روشی سبز ِ ارای چشمادایش

  !..ست؟ی خدمتکار ننمیمگه ا..ارهی دختره بنی بده اهی چه کارزدلمیخب عز: گفت

 در کشونیریک،تیری تیتمو مشت کردم و فشار دادم که صدا دسی انگشتانیهمچ

  ..اومد

  

دالرام :  گفتدای به من انداخت که اخمام تو هم بود و رو به شی نگاهمی نآرشام

  ..نی ممکنه بزنه زمنهیچمدون سنگ.. تونهینم

 چمدونه ای گفت نوی واسه خاطره من ادمینفهم.. دادنتحی خاک تو سرت با توضیعنی

  ..کهی زننیمزخرفه ا

  ..زترنی که معلومه خانم واسشون عزنیخب ا..هه

  .. شدزونی آرشام اوی هم دور برداشت وبا لبخند به بازودایش

 و بهش هم ارهی بگهی دیکیپس لطفا بده ..حواسم نبود ..زمی عزیگیاوه راست م--

  ..سفارش کن حتما با دقت حملش کنه

  ..یمهر: الن داد زد گوشه من رو به سخی نگفت و در عوض بیزی چآرشام

  .. نفس زنون اومد جلو دری که مهردی لحظه طول کشچند

  ..بله اقا--

  .. مش قاسم خونه ست؟--

  .. بله اقا خونه ست--

  ..ادی بعی برو صداش بزن بگو سر--

  .. چشم اقا--
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 نی واسم سنگداینگاهه ش.. و منم نگامو به اون دوتا دوختمدی به طرف باغ دوو

  ..یریکبی ایدختره ..بود

  .. کارا برسمی هی به بقرمیمن م:  لب به آرشام گفتمریز

  .. نگام کرد وسرشو تکون دادمیمستق

 اون کهی دوست هم نداشتم نزدی نداشتم ولیکار.. کردم بهشون و رفتم توپشتمو

  .. باشمفتهیخودش

  .. اومدی صداش حرصم در مدنی شدم وبا شنی می عصباندنشی داز

  !..م؟ینجوری در مقابلش اچرا

  ..ستمی نینجوری ای نسبت به مهرادی دختر بدم منی انقدر که از ایحت

  !.. بشم؟جی بود که باعث شده خودمم گی چلشیدل

  

 تا به نطرفی اومد ای شد می وقت ناهار و شام که می بود ولی پشتیالی تو ودایش

  ..زونی اویدختره .. غذا بخورهزدلشیقول خودش کنار عز

  

 یلی دختر خنیا:  گفتدمی کردم که شنی جمع مزوی داشتم م شامشونو خوردنیوقت

  !..اد؟ی تونه از پس کارات بر بی میمطمئن.. زمیجوونه عز

 شد رو دهی داشتم نگامم کشی آرشام رو بر می که داشتم بشقاب ِ جلوینی حدر

  ..صورتش
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و .. شدمی حالهی دمی خودم دی روکی نزدی رو از اون فاصله مشی نگاه مستقیوقت

  ..دیچی گوشم پی که بشقاب رو برداشتم صداش با تحکم توینزما

  

  .. کردمی وقت انتخابش نمچی اگه مطمئن نبودم ه--

  ..دیچی دستم تو سالن پی برخوردش با بشقاب توی که صدادی بشقاب تو دستم لرزو

  ..یخودتو جمع کن دل!.. گفت؟یمگه چ!.. هول شدم؟چرا

  

  .. نازک کرد نگاه کردم که واسه م پشت چشمدای شبه

  ..هی انگار دست و پا چلفتیی جوراهی اخه --

  ..کثافت.. رو که برداشته بودم محکم با بهانه زدم رو بشقاباوانشیل

  

  !.. چطور؟--

  .. جوابش رو با عشوه داددای آرشام بود که شی صدانیا

 خدمتکاره هی.. کوبه بهم؟ی رو موانای که چطور بشقابا و لزمی عزینی بی مگه نم--

  .. دخترهنی ای ولدهی سر و صدا کارشو انجام میر بلد بکا

  ..پوزخند زد و زل زد تو چشمام.. گفت که خودمم چندشم شدی رو جوردختره

  .. چکار کنهدی دونه بایانگارنم--
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نه !..ره؟ی بگشی خالدونش اتهای بارش کنم تا فکهی تهی!..جوابشو بدم؟.. خداااااااایا

 باطل شده ی روزنامه نهوی گوشش عری بخوابونم زدهی کشهی ای..اصال فحشش بدم

 کنم ی کارهی دیباالخره با..ادی حال بگرمی جنیوارهمچی دنهی بچسبه سخی تا بخیب

  !.. نـــه؟ای بخوابه شمیات

  

 آرشام با اخم نگام کرد که ی بارش کنم ولیزی چهی نود دهنم باز شد که ی قهیدق

  ..انگار دستمو خوند

 قدم رونی خوام بیم..دای بحث رو تمومش کن شنی ا: من، اون گفتی جابه

  ..یای همرام بی تونی می خوایاگر م..بزنم

  

 ششی ندای شیول.. داشتشیشونی پی رو هم رویشگی بود و اون اخم همی جدلحنش

  ..تا بناگوش در رفت و چشماش برق زد

 کردم و یمرتب انگشتامو مشت م..رونی و از سالن اومدم باوردمی طاقت نگهید

  .. شدی رفت و جاشون قرمز می بلندم کف دستم فرو میناخنا

  

 خکوبی باعث شد سرجام مدای شی قهقهه ی از پله ها برم باال که صداخواستم

  .. راست به طرف باغ رفتنکی و رونیدست تو دست هم اومدن ب..شم

 من دنی نگاهشو چرخوند و با ددای شرونی خواستن از در برن بی اخر وقتی لحظه

 پوزخند ِ هی لبخندش به دی کشی شعله متی خشم و عصبانمی خاکستری چشماکه تو

  .. شدلی تبدظیغل
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  !..؟ی زنی واسه من پوزخند میـــریکبیا

 ی می رو انتخاب کرده دلبرمونی منی آرشام که خاک تو سرش کنن اومده اواسه

  !..؟یکن

  ..ی دلگنیبه من م..ی طرفی کنم با کی متیحال

  ..ی فرار کنالی ونی و داد از اغی کنم با جیکار.. شرمی بکثافته

  

 خودمو ی تونستم جلوی نمگهی امشبش دیبا حرفا.. اومدی اول که ازش خوشم نماز

  ..رمیبگ

  ..دمی نشونش می کرد ولی فرض مکی کوچمنو

  ..دمی که بتول خانم رو درونی رفتم بی مالیملحفه به دست داشتم از و* 

  .. بودوهی ظرف مهی دستش تو

  

  !.. دخترم؟یریجا مک--

   ..ی پشتالی ورمیدارم م..نجامیهم.. جاچیه..اوممم-

  !..؟ی بری میملحفه واسه چ--

  .. رو عوض کنمداخانمی تخت شی اقا گفت که ملحفه یعنی.. آرشام-

  .. برمی موهیمنم دارم براشون م..باشه دخترم برو--
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نم از اونجا زودتر برم  هست که بتوی در اصلنی از اری به غی اگهی بتول خانم در د-

  !..ال؟ی ویکیتو اون 

  ..کترهیاز اونجا نزد.. در تو اشپزخونه هستهیچرا مادر --

  

  .. لبخند زدمی خوشحالبا

 باهام کار ای اگه اقا گفت من کجام یزی چهیفقط ..نی کارمو راحت کردی مرسیوا-

  .. کجا رفتمنیداشت نگ

  !.. چرا دخترم؟--

  .. رو نکردمنکارایه چرا زودتر ا کنی چون بعدش سرم غرغر م-

  

  .. لباش سرشو اروم تکون دادی لبخند مهربون به روهی با

  ..ی تو اتاقتگمی مییاگه گفت کجا..برو به کارت برس.. باشه دخترم--

  .. به خدانی ُگلیلیخ..ی مرســــ-

  

  .. خنده ش بلند شدی که صدادمی بوسطنتی گونه ش رو با شو

  ..شهیم که االن صداش بلند ممن بر..قربونه تو دختر--

  ..باشه -

  

  

  .. شدمی پشتیالی راحت وارد ویلیاز اون در خ.. با بتول خانم بودحق
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 از اتاقا و یکی رفت تو شونیکی ی دو تا خدمتکار اونجا نبود که وقتیکی جز یکس

  ..اون دوتا هم رفتن تو اشپزخونه منم بدو از پله ها رفتم باال

  

 که چمدونش باشه اونجا البد اتاقه یخب تو هر اتاق..کنم دای تونستم اتاقشو پیم

  ..داستیش

 چمدونش کنار دمیاما در دومو که باز کردم د.. اون نبودی اول رو باز کردم ولدر

  ..تخته

  

 دست به کار عیدرو پشت سرم بستم و سر.. زدم و رفتم تو اتاقیطانی لبخند شهی

  ..شدم

 رو تخت ختمیر.. تا بس بود 5.. اوردمنروی پونز رو بی شلوارم جعبه بی تو جاز

  .. فروووووو برهدی که باییدرست جا

  ..رهی پونزا رو بگی رو تخت که رودمی نازک رو کشی هم ملحفه بعد

  

 واری از رو دعیسر.. تخت نصب بودی پوستر نقش برجسته که باالهی افتاد به چشمم

  ..نهی ازیبرش داشتم و گذاشتم رو م

 شد گفت که مثال ی می بهانه اهی شد به یعد متوجه پونزا م هم بی اگه کسینجوریا

 اجی بود پس به پونز احتیچون کاغذ..می کردی نصب مواری پوستر رو دمیداشت

  ..داشت
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  .. از تختنی اخب

 کنار تخت رو ی ابرییدمپا.. سارافنم در اوردمبی تخم مرغا رو از تو جکیپالست

 که بسته یی دمپای خورد رفت جلوزیل.. شکوندمشویکی یاوردم جلو و تو سمت راست

  ..شهی معلوم نمینجوری اگهیخوبه د..بود

  

  .. ش رو شکستم تو اونگهی دیکی تو حمومش رو هم درشو باز کردم و یشامپو

  .. تموم شدگهی دخب

  

  ..ارمی حالشو جا می کنه منم لفظتمی اذی اگه بخواد لفظنباریا

  .. واسه شروع بد نبودنمی ایول

  

 یکی رفتم طرفه اون ی و رو انگشت پام استه استه مرونی اومدم بالیاز در و لبخند با

  !..؟ی کنی چکار منجایا:  از پشت سر گفتیکی که الیو

  

  .. خدا مردمیوا.. برگشتم و دستمو گذاشتم رو قلبمغی جبا

 نکنه یوا.. که تنها بود و چند قدم باهام فاصله داشت ترس افتاد تو جونمدنشی دبا

  .!.بفهمه؟

  

  ..سالم..س-
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 ابروشو با تعجب داد باال ی تاهی موقعم ی سالم بدنیبا شن.. کاشتمطی تو سرم خخاک

  .. مدهیو زل زد تو صورته رنگ پر

  

  .. مجسمه سر جام خشک شده بودمنی شد ومنم عکی به قدم بهم نزدقدم

  !..؟ی چکار داشتنجای ای نگفت--

  .. خوردمی داشتم هوا مینجوریهم .. یچیه..ـیه-

  ..؟ی خواستی میچ..رونی بی که اومددمید..ی بودالی ویکیتو اون --

  .. به من من افتاده بودمی کردم ولی نگاش نمنکهی و منم با اسادی واجلوم

  

 که گذرم رونی بامیگفتم ب..حوصله م سر رفته بود..تو اتاقم بودم..خب اره..خـ-

 ی از رو کنجکاونیاور کنب.. زدمی پشتالی سر تو وهیمنم رفتم ..نجایافتاد به ا

  ..وگرنه..بود

  ..برو تو اتاقت.. خب بس کنیلیخ--

  

  .. رفتم تو اشپزخونهی چشم بلند گفتم و از همون در پشتهی خواسته ازخدا

  ..رکنهی خدا بخیوا

  .. فهمهی بودم ممطمئن

  

 برقا خاموش شد ی همه ی وقتنیواسه هم.. تونستم اون صحنه رو از دست بدمینم

  .. و از همون راه اشپزخونه رفتم تو باغرونیدم باز اتاقم ز
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آرشام هم .. نداشتندنیانگار قصد خواب.. هنوز روشن بودالی ویکی اون یبرقا

  ..اونطرف بود

  

چون از پنجره دور .. اومدیصداشون واضح نم..سادمی پنجره فالگوش واریز

 ییزای چهی نگه داشتم که تونستم زی انقدر تمرکز کردم و گوشامو تگهید..بودن

  ..بشنوم

  

  

  

 تنش ی کوتاه خاکسترنی بلوز استهیآرشام .. رو کاناپه نشستندمی ددمی کشسرک

  .. تررهی درجه ت،دویکی ی شلوار به همون رنگ ولهیبود و

  .. افتاده بودرونی ش بنهی سی بلوزش باز وقفسه ی باالی از دکمه هادوتا

   .. کاناپهی از هم باز کرده و گذاشته بود باالدستاشو

  

 ساتن تنش بود که شنلش ی لباس خواب سرمه اهی.. هم تو بغلش لم داده بوددایش

 و چی بلوندشو با انگشته اشاره ش پیموها.. بندش باز بود یروانداخته بود روش ول

  .. داد و به صورت غرق در اخم آرشام زل زده بودیتاب م
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رشام سرشو باال گرفت آ.. گوشش زبون زدی به گوش آرشام چسبوند و به الله لباشو

تو صورتش نگاه کردم که چشماش بسته شد .. بهم دست دادی حالهی کارش نیکه با ا

  .. شددهی در هم کششتریو اخماش ب

  

  ..نگاهش کردم.. خوابم افتادمادی ناخداگاه

 شبی رفت و دی منیی باال و پایجانی مردونه ش که االن با چه هی نهی سی قفسه به

  .............تو خواب من 

  

سرمو .. شدی کردم تنم گُر گرفته و با هر بار نگاه کردن بهش حالم دگرگون محس

 رونی هم از بیهوا خنک بود ول..دمی پشت سر هم کشقیخم کردم و چندتا نفس عم

  .. بودمشی اتیو هم درون گلوله 

  

 یحت.. خودم گفتم البد تو حال وهوله خودشوننشیپ ..دمی رو شندای شیصدا

  .. دادیهش هم ازارم مفکرکردن ب

 رو تو دای آرشام مچ شدمی و با اخم سرمو بلند کردم که ددی لرزی و پام مدست

  ..دهیدستش گرفته و داره فشار م

  !.. کرد؟ی ناله مدای شنی واسه ایعنی.. تعجب زل زدم بهشونبا
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دستاشو رو .. هم تند از پشت بغلش کرددای که شستادی از کنارش بلند شد و اآرشام

  ..دمی لب گفت که نشنری زیزی چهی آرشام قفل کرد و ی نهیس

  .. بلند بود به گوشم خوردیی جوراهی آرشام چون ی صدایول

  .. که بخوابمرمیم..دای خسته م ش--

  

 دای بود که شیقدم اول به دوم.. ش برداشتنهی حرکت دستاشو از رو سهی بعد با و

  .. برنگشتی ولستادیآرشام ا..صداش زد

  

  .. ترسمیم..منم که تنهام..ی بزرگنی به ایالیو!..؟ی بموننجای اشهیرشام م آ_دایش

  .. به طرفش قدم برداشت دایش.. برگشت و نگاش کردآرشام

با ..ستادیجلوش ا..دی کشی هر چه تمامتر به هم می خوش تراشش رو با لوندیپاها

البته  آرشام و منم گوشمو چسبوندم به پنجره که ی سبزش زل زد تو چشمایچشما

 تا دمی کشی کم مهی گردنمو دی بانمشونی خواستم ببیمن پشت پرده بودم و اگه م

  .. شدمی خسته میسخت نبود ول..بتونم نگاشون کنم

  

 شمی هم اگه تو پنجایا.. خواستم تنها باشمی من تو خونمون نموندم چون نم--

  ..زمیز کنم بمون عیپس خواهش م.. برام ندارهی با اونجا فرقگهی که دینمون

  

تابلو ِ داره .. تو همدمی تو صداش ناز داشت که چندشم شد و اخمامو کشی قدربه

  .. کنهی مینقش باز
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 بود و ختهی هم تو چشماش التماس ردایش.. زدی نمی سکوت کرده بود و حرفآرشام

  .. کردی نگاش میبا لوند

  

  .. آرشامی گذاشت رو بازوهادستاشو

  !..زم؟ی عزی مونیم--

  

  

  ..ینت نه لعبگو

  .. برو به درکبگو

  !..؟یی تنهاای ی ترسی به من چه که مبگو

  .. سوسمار نمونی کهی زننی اشهی پی بکـــن ولی کنی می غلطهر

  

  

  .. هستمیی خب من تو اتاق رو به رویلی خ_آرشام

 مارمولک نیواسه ا.. کنهیفقط واسه من اخم و َتخم م..پوووووفـــــــــ

  .. خواد در شهیجونش م

  

  .. با شوق خودشو چسبوند به آرشام و تو اغوشش فرو رفتدایش

  ..زمی عزیمرســــ..یمرســ..ی مرسیوا--
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  ..خاک تو سر جفتتون کنن.. باالی برد طبقه دی هم آرشام و با خودش کشبعد

  ..ی خرکی همه ناز و عشوه نی رو واسه ادایش

  ..واسه.. هم واسهآرشام

  !..؟یه و س باز!..؟ی چواسه

  !..؟یی تو اتاق رو به رورمیخواست باهاش باشه چرا گفت م ی اگه مخب

 شترمرغ واسه ش نی که ای همه ناز و غمزه انی تونه از ایمگه م.. خرهلمشهی فخب

  !.. بگذره؟ادیم

  

  .. رفتی همونم راه منیتازه ع..یعجب شباهت.. روناش افتادمادی شترمرغ گفتم

  ..ه خودما واسمی ِ ادما به جک و جونور استادهی تو تشبمن

  

 که دی ربع کشکیکه حدودا ..منتظر بودم .. از رو نرفتمی کم سردم شده بود ولهی

  ..نیی پاادی کنه و از پله ها می و داد مغی داره جدمید

  .. بوددهی شنل تنش نبود و ب ا س ن ش رو با دست چسبگهید

  

ش تخم  کرد که کف پاهایبا چندش به پاهاش نگاه م.. زدم کار پونزا باشهی محدس

  .. بخورهزی بود لکی بود و چند بار نزدیمرغ

 مضحک شده یلی ش خافهیق..دمی دهنم و خندی محکم گرفتم جلودستمو

  .. افتاده بود رو شونه هاششونی بلوندش هم پریموها..بود
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  ..ستادی بلند کنارش ای و با قدمانیی به سرعت اومد پاآرشام

  !..؟ی زنیچرا داد م!  شده؟ی چ--

  

 رو تخته من پونز یک:  گفتهی گرری دادم هران بزنه زی که امکان میی صدا بادایش

  ..اََََه ه ه ه.. هامم پر از تخم مرغ بودییدمپا!..انداخته آرشام؟

 ی که گرمش شده بود با دست خودشو باد می پرت کرد رو مبل و در حالخودشو

  ..زد

خم جمع شده بود و آرشام هم صورتش با ا.. کردی آرشام نگاه می بغض تو چشمابا

  ..هی داد که عصبانیصورتش نشون م..تو فکر بود

  

  ..و آرشام داد زد.. صداش زددای مشت کرد و به طرف در اومد که شدستاشو

  .. بمون نجای هم--

  

 و ی سمت در فرعدمی بودم با ترس دویمنم که قسمت پشت.. هم درو باز کردبعد

  ..ندم تو اتاقم و درو قفل کردم رسوی خودمو چطوردمینفهم..رفتم تو اشپزخونه

گور .. سر وقتمممممادیداره م.. دادم و تو دلم اشهدمو خوندمهی بهش تکپشتمو

  ..ارهی واسه خاطر دوست دخترش پدرتو در بادیداره م.. دالرامیخودتو کند

  

  .. دلم به گوه خوردن افتاده بودم تو
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 تند،تند رهیدستگ..شم نکغی محکم زد به در که با ترس جلو دهنمو گرفتم تا جیکی

  .. شدی منییباال و پا

  

چند دست لباس خواب ..  رفتم سر وقت کمد لباسا عیسر.. اطرافم نگاه کردمبه

  ..اونجا بود

 لخت شدم اونا رو عی و سررونی بدمی کششویکی نبود کدوم به کدومه میحال

  ..دمیپوش

  

  ..نه گرفت تا بازش کی می بود به جونه در و داشت باهاش کشتافتاده

 چرا نیا.. زدم تو سر خودمینگام که بهش افتاد دو دست.. دمی خوابو پوشلباس

 بود و جنسش از یرنگش مشک.. باالیلیخ.. زانـوم بودیتا باال..انقده بازهههههه

 نهی قسمت سر سیول..همه ش تور بود.. ترمنی ش که کال نگم سنگنهیجلو س..ساتن

  .. شدیمعلوم نم نیواسه هم..هام از جنس همون پارچه بود

 خدمتکار هی مگه کمد ِ نیا!.. کرد؟ی کمد ِ وامونده چکار منی لباس تو انیا

  .. خدا یواااا!.. آخه؟ی چیعنی!..ست؟ین

  

 انداختم تو کمد و خودمم اول المپو نوی رو زمیلباسا..  نبود عوضش کنموقت

  .. رو سرمدمی زدم رو تخت و پتو رو کشرجهیخاموش کردم بعدم ش

  ..دمی لرزی به خودم مدی بنی پتو عرین در طاق به طاق باز شد و منم ز همزماو
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 رفت رو ی مشتری قدم هاش سکوت ِ اتاق رو بر هم زد و تن ِ منم هر لحظه بیصدا

  ..برهیو

  ..ری اروم بگیلعنت..اَه

  

  .. درست کنار تختم متوقف شد و چشمامو رو هم فشار دادمصدا

  .. نکردی کاری بودم ولنیمنتظر هم.. کشهیو م االن پتو ریوااااا..یوااا..یوا

  

  .. کنهی داره چه کار منمی ببی جورهی تونستم ی کاش میا

اطرافم فقط سکوت ..انگار نشست کنارم.. شدشتری که تکون خورد ترسم بتخت

  .. اومدی نمیی صداچیه..بود

 ی داشت بند مگهینفسم د.. زل زدمیکی به تارری باز کردم و اون زچشمامو

  .. بهم دست داده بودیاحساس خفگ..داوم

  

اگه ولش .. کشهی کردم سر پتو که تو دست من بود رو گرفته و داره اروم محس

  .. کردم خونسرد باشمی چشمامو بستم و سعنی شد واسه همی کردم سه مینم

  

 تو صورتم و ختی فرو کردم تو بالشت و موهام خودسرانه رمرخی به حالت نصورتمو

  .. بود رو هم پوشوندرونیب که ی امهیاون ن

  .. کنمی تونستم نقش بازی بهتر مینجوری خداجون نوکرتم ایوا
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 بود چشمامو باز کنم که از ترس محکم بسته کی لباسم افتادم و نزدادی دفعه هی

  ..نگهشون داشتم

  .. شدنمی نکشه که خداروشکر همنیی پاادی کردم پتو رو زی مخدا،خدا

  

قلبم تو حلقم ..اوردی ننیی پاشتریسر شونه هام ب رو صورتم برداشت و تا از

 گروپ،گروپش تو کل ی کردم و صدای که ضربانش رو کامل حس میجور..زدیم

  ..دیچی پیوجودم م

  

 کامل نویا..دی بود کشختهی که تو صورتم ریی دستش رو به موهای خشونت ِ خاصبا

د و هم  نفس هاش نامنظم بویچون هم صدا..هی کردم که حرکاتش عصبیحس م

  .. داغ بودتی نهای دستش بنکهیا

  !..ه؟ی پس از چستی نتی اگه از عصباننایا

  

انگشتش همراه با تره .. بازم چشمامو بسته نگه داشتمی تو صورتمو زد کنار ولیموها

 آرشام بود که ی ِ نفس های گرمنی از موهام پشت گوشم قرار گرفت و بعد هم ایا

  .. زدشی گونه م رو اتی گوشم و حتیالله 

  

  .. زمزمه وارش که همراه با خشونت بود تنم رو لرزوندی صداو
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 ی میچ..؟ی وحشی گربه ی منو خراب کنی برنامه های خوای چرا م--

  !..؟ی لعنتــــــــهیهــدفـــت چ..ه؟ی کارا چنیقصدت از ا..؟یخوا

  

نگاش .. حد باز شد نی بلند گفت که چشمام تا اخری اخرش رو به قدری جمله و

پتو رو گرفتم تو دستام و محکم نگهش داشتم و .. شدمزیمخیبا ترس تو جام ن..ردمک

  .. باالدمی گردنم کشریتا ز

 یزی چیکی اون تاری دادم و با وحشت نگاش کردم که توهی تخت تکی به باالپشتمو

  ..تو خوابم..هیهمون سا..مثل ِ..دمی دی ازش نمهی ساهیجز 

  

  ..نکهی م کنه نه امهیمه،قی تا قنجاستی ادم االن انی ایول

  

 ریصورتش ز..نمشی تونستم ببیحاال م.. شد و چراغ کنار تختو روشن کردزیمخین

  ..دی رسی حال جذاب به نظر منی در عیاون نور کم ترسناک ول

  .. نظر گرفته بودمشتردری اون لحظه بی ترسناک بودنش رو توی من جنبه که

  

 طرف ستهی بکلهی و هافهی به قکاری چری و وری اون هی بترسه تویکی که از ادم

 خون آشام نجات بده خدا روهم نی شه منو االن از دسته ادای پیکیفقط !..داره؟

  .. کنمیشکر م
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منم که راه به عقب نداشتم تا .. جلودی دستشو گذاشت رو تخت و خودشو کشکف

  .. گرفتم و سرجام نشستمیخودمو بکشم عقب تر پس اللمون

  .. دادمی پتو رو تو دستام فشار م تونستمی تا مفقط

  ..بسته بود.. نگاه به در اتاق انداختمهی

  

  

 ی خوای میتو از من چ: دی لب غرری بود زرهی که تو چشمام خینی حدر

  !..؟ی لعنتهی کارا چنیهدفت ازا..؟ی کنی چکار میدار..دختر؟

  !..؟یچرا خفه خون گرفت:  بلندترداد زدو

  !.. بگم؟یچ.. نشددشیوت عا جز سکیچی و هدمی خودم لرزبه

  

  

 هوا بازوهامو تو ی ان بکی.. کم از من نشستیتو فاصله .. کامل کنارم بود حاال

 هنوز پاهام یپتو از تو دستام ول شد ول..دیدست گرفت و منو به طرف خودش کش

  .. بدنم رو پوشونده بودی ل خ ت ی بلندم قسمتایمعلوم نبود و خداروشکر موها

  

  .. تنش بود و دکمه هاش هم هنوز باز بودیتر بلوز خاکسهمون

 مردونه ش که حاال از خشم با ی نهی اون به صورتم بود و نگاهه من به قفسه سنگاهه

  .. رفتی منیی باال و پادنیهر بار نفس کش
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 ی آرشام فشرده می و مردونه ی قوی سردم تو دستای و بازوهادی لرزی ملبام

  .. مونهی فشار اثرش کامل منیبا ا بود و حتم داشتم دیپوستم سف..شد

  

  .. که بهم داد نگام به سرعت همراه با وحشت تو چشماش دوخته شدیدی تکون شدبا

 ی بلبل زبونی من که خوب بلدیجلو..با تو َم..؟یالل.. نکنه گوشاتم کر شده؟--

 ی کارانی و ایدی رو نمانتی زبونه درازت جواب اطرافنیپس چرا با هم..یکن

 ی دختره یذاری ِمن می ِ خصوصمیچرا پا به حر.. زنه؟یسر مبچگانه ازت 

  !.. دونم که کاره تو ِ پس بگو چـــــرا؟یم..احمق؟

  

  

باز شدم همون دالرام ِ .. بس تو سرم داد زد و چرا،چرا کرد که از کوره در رفتم از

  ..زبون دراز

 یاقا یچرا جوش اورد.. ؟هیهان چ:  صدامو انداختم پس کله م و داد زدممنم

 ی کهیاون زن.. کنمیمن هرکار بخوام م..واسه خاطره معشوقتون؟..مهندس؟

  .. بخواد با منستمینوکره باباش که ن.. کنهنی هم حق نداره به من توهیریکبیا

  

 و همزمان با کج شدن صورتم به راست دی که تو صورتم زد برق از چشمام پریلی سبا

  .. کارش شوکه شدمنیازا..موهام پخش شد تو صورتم..دستمو روش گذاشتم
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 من حق یتو با اجازه .. رو داده؟ی حقنی به تو چنیک.. نفهمیخفه شو دختره --

 ادامه تی به زندگی اقهی دقی و اگه من بخوام حق نداری داردنینفس کش

 که من ی اگهی هر کس ِ دای و دایش..ی االن بدوننی رو از همگاهتیبهتره جا..یبد

 خوام رو انجام ی هر کار من ازت مدی مهمه و تو با برامارمی خونه منیبه ا

  .. فهم شد؟ریش..یبد

  

  

از سوزش قلبم که تو .. که بهم زده بودیلینه از درد س.. از اشک بودسی خصورتم

  .. شدکهی تکهیدلم ت

  !..ره؟ی گی مشی کردم قلبم داره اتی حس مچرا

  !..زم؟ی ری دارم اشک مچرا

  !.. خورم؟یم یلی بار اولمه که به ناحق سمگه

  !..شه؟ی بار اولمه که غرورم له ممگه

 و قدرت مردونه ش رو به ستهی ای جلوت میکی باره که نی مگه واسه اولدالرام

  !.. کشه؟یروخت م

  

  !..؟ی به حرف فرهاد گوش نکردچرا

  !..؟ی نرفتی کوفتیالی ونی از اچرا

  ..ی همه حقارت رو به جون بخرنی بهتر بود که ای کردی مفرار

  ..ی شدن نفرت داشتری که از حقتو
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  !..چرا؟!.. چرا دالرام؟پس

  

  

  .. کرد ی زد و حرفاش رو با تحکم تو گوشم فرو می سر هم داد مپشت

  .. با دست زدم پشتم و با پشت دست اشکامو پاک کردمموهامو

  ..بذار منم حرفامو بهش بزنم.. جواب نمونهی بذار بدهی رسنجای که کار به احاال

  

 که ی شدم تو چشماش و در حالرهیو زدم کنار ساکت شد و من هم خ موهامیوقت

 هیشما مردا همتون سرتا پا !..ه؟ی چی دونیم:  گفتمدی لرزیصدام از بغض م

  ..نی تلنگر دارهی به ازی و فقط ننی هستی حباب تو خالنیهمتون ع!..ن؟یکرباس

 ادم نشانه هی که به زی چنی مهمتری ولی ش خوده تو که فقط ضرب دست دارنمونه

تو وجدان ..ی احساسیب..یتو از سنگ..یتو قلب ندار..ی رو نداردهی متی انسانی

  ..ی ندارمانی کس جز خودت اچی و هزی چچی و به هیندار

 هی باالخره گهی چند ماهه دی حتایو ..  بدون شده باشه چه امشب و چه فردا نوی او

 رمیم.. کنمی فرار مرتی سوی دی و از دسته توی لعنتیالی ونی خبر از ایروز ب

  .. خـــاکری زرمی شده میحت.. من جمله تو بهم نرسهی احدچی که دسته هییجا

  

  

 ش به قهی که نبض کنار شقدمی دی راحت میلی کرد و خی مدت با خشم نگام متموم

 ِدوم رو یلی دستش رفت باال که سدمی به اخر جمله م رسی زنه و وقتی میچه تند
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 اخر که با ترس صورتمو برگردوندم دستش همون باال موند و ی  لحظهیبهم بزنه ول

 ی زد و صدارونی دستش بی که رگایجور.. مشتش کرد ضیاروم اروم با غ

  ..دمی انگشتاش رو شنکیریک،تیریت

  

  

 سمت دی دستش رو فرو کرد تو موهام و منو کشی دفعه پنجه هاکی در همون حال و

 ش نهی به سنهیستم تعادلم رو حفظ کنم و سو چون انتظارش رو نداشتم نتون..خودش

  ..شدم

  ..شهی کنده مشهی کردم موهام داره از ریحس م..دمی کشغیج..  گرفته بود دردم

 ی دختره یتو غلط کرد:  زدادی کرد با خشم فری که منو از رو تخت بلند میدرحال

تو از ... کنمی مداتی بازم پنی زمری زی و بری قطره اب بشهی اگه یحت..یعوض

  !.. احمق؟ی که چیادمترش نتونسته از دستم قسر در بره حاال واسه من دور برداشت

  

  

 ی که از درد صورتم جمع شده بود تو بغلش تکون می بود و من در حالستادهی ااون

  ..خوردم

 کمرم رو از ی دور کمرم حلقه شد و جورگرشی دستش تو موهام بود و دست دهی

  .. خرد کنهیکی،یکی داشت استخونامو یسع فشرد که انگار ی لباس میرو

  

  .. از حد بازه ادی نبود که لباس خوابم زحواسم
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 اون از یابروها.. صورتش بود و نگاهمون تو نگاهه هم گره خورده بودی جلوصورتم

  .. من از درد بودی ابروهای خورده بود و گره وندیخشم به هم پ

  .. بِلواقع دردمم ارومتر شد موهام کمتر شد وی حس کردم فشار پنجه هاش توو

  

  

دستش تو .. که جلومه آرشامینی منم و انی حاال ذهنم مثل ساعت به کار افتاد که او

 که از اونم یی بازه و تا جای* * سیلباسم در حد لباس ها..موهامه و منم تو بغلشم

  ..بدتر

  

 بتونم  نبود کهی هم جورتمونی شده بود و موقعزی لباس ش ه و ت انگنی تو اکلمیه

  .. از دستش فرار کنمی جورهی

  .. که بهم زده بود هنوز داغ بود ومطمئنم جاش موندهیلی سی از جاصورتم

  

  

 تکون ی ش و فشار دادم ولنهیجفتشونو گذاشتم رو س.. که ازاد بوددستم

 نیتنم گر گرفته بود و ا..امینگامو به گردنش دوختم تا بتونم به خودم ب..نخورد

  .. نبودیوب خیاصال نشونه ..

  .. کنهی ک می ت ح ر شتری اونو بنکارمی تقال کردن افتادم و خبر نداشتم ابه

  ..ولــــم کــن-

  



 

goldjar/me.Telegram  

 

482

 یفقط نگام م.. زدی حرفی اون نه ولم کرد ونه حتی لب گفتم ولری زنوی حرص ابا

  ..کرد و سفت نگهم داشته بود

حاال ..حلقه کرد اورد و اون دستش رو هم دورکمرم رونی هاشو از تو موهام بپنجه

 هی آرشام منو در خودشون احاطه کرده بودن و تو اغوشش مثل یدو تا دستا

  .. شدمیعروسک فشرده م

  

  

 ی در حالدی دفعه از دهنم پرهی حرصم در اومد و دنی نرسجهی همه تقال و به نتنی ااز

  جونت تا االندایش..وووووونهیولم کن د:  بودم گفتمرهی نافذش خیکه باز تو چشما

 دهنمو کج کردم و ادامه یو با مسخرگ.. به درک واصل شدهییحتما از ترس و تنها

  ..ومدهی سرش نگهی دی بالهی نکرده یی وقت خداهی تا ششیبرو پ: دادم

  

 دست از ی خوای وقت نمچیتو انگاره:  گفتی کم تو چشمام زل زد و جدهی

  ..دهی نشون نمنویلحن و نگاهت که ا..؟ی بردارنکاراتیا

  

 یحاال م.. ندارمی کس باکچیاز ه..من دالرامم جناب..یتفاقا درست حدس زد ا-

  ..ی حتای.. خانمت باشه دایخواد ش

  

  .. کردکی ابروشو داد باال و چشماشو مشکوکانه باری تاهی که کردم سکوت

  !..؟......ای--



 

goldjar/me.Telegram  

 

483

  ..تو..ی حتای:  لب گفتمری جسارتمو جمع کردم و زتمومه

  .. و سرد بودی نگاش جدی اروم شد ولصداش

  ..ی باشی بازهی ی شروع کننده ی خوای پس م--

  !!..؟؟یباز-

  

قلبم خودش رو .. شدیحرارته اغوشش کامل حس م.. اغوششو تنگ تر کرد ی حلقه

  .. زدی م منهی سی به قفسه یبه تند

  

  .. پوزخند زدهی جوابم فقط در

  !..؟یدی لباسو پوشنی چرا ا--

  !.. بگم؟ بهشی حاال چیوا.. گرد شدچشمام

  

 لباس خوابا ی هی مثل بقنمیخب ا..ینجوریهم..یچیه..ـیه: لکنت گفتمبا

  !..ه؟یاشکالش چ..ست

 نی ایحت..نوازشگرانه نبود..شهی مدهی کردم دستش رو قوس ِ کمرم کشحس

 که به کمرم ییاز حرکاته تند و فشارها.. خشونت ِ خاص همراه بودهیحرکتش هم با 

  ..دمی فهمنوی اورد ایم

  

  !..ش؟یاز کجا اورد.. فرق دارههی با بقی لباس خوابه ولنمیا.. اره --

  !!..تو کمد بود-



 

goldjar/me.Telegram  

 

484

  ..چه جالب!!..کمد؟؟-

  

اون ..شهیخب به درک که باورت نم.. بود که انگار باور نکردهی و لحنش جورنگاه

  .. مشکله خودتهگهید

  

ردم و  کی ش نگاه منهی به ل ب ا و گردن و سیوقت.. شدی می جورهی داشت حالم

 خواب ادیهمه و همه منو .. بودنمونی که بیی تنگ تو اغوشش بودم و گرمانکهیا

  .. بشه بهدهی شد فکر و ذهنم کشی و باعث منداختی مشبممیِد

  .. باز شروع کردمی اون موقع دست از تقال برداشته بودم ولتا

  .. لطفا ولم کن-

  .. نکردمهتی هنوز تنب--

 خواست بارم کرد منم ی هر چفتهی خودشین دخته او..الی خیبابا ب!!..ه؟؟یتنب-

 بخواد با یتا وقت.. حقشه بازم براش دارمگمیهنوزم م..حقشو گذاشتم کف دستش

  ..ارمی کنه منم جلوش کم نمتمی اذشدارشیزبونه ن

 یلی سهی ِهر چه تمامتر یبا نامرد..ی کردتویتو که تنبه:  با پرخاش ادامه دادمو

  !..؟یگی می چگهی گوشم دخهی بیخوابوند

  

  .. زدپوزخند

 رو برات در یلی سهی از شتریب..ی وحشینه گربه ..ستی نی کافیلی سهی فقط --

  .. خوام باهات چکارکنمی می فهمیکه بعد م..نظر گرفتم
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 ازش سر در یزی که چیزل زد تو چشمام و با لحن خاص.. تعجب نگاش کردم با

  !..؟ی خوای از من میتو چ:  گفتاوردمین

  !!..؟؟یچ یعنی-

  

 طرز نیا!.. ناراحت شه؟دای که شی کردیچرا کار!..ه؟ی کارات واسه چنی ا--

 کارات نی با ای خوایم.. قهوهینیخم شدن و س..و کار ِ اون روزت..دنتیلباس پوش

  !..؟ی برسیبه چ

  

 شده یاالتینکنه خ!..گه؟ی داره می چاروی نیا..دی حرفاش گوشم سوت کشدنی شنبا

  ..!و هوا ورش داشته؟

  

 بگو واسه ت ی بارکهی ..نمیصبر کن ب:  اخمامو جمع کردم و جوابشو دادمضی غبا

 یاون روز تو سالن همه ش اتفاق..ستی خبرا ننی از ارینخ..تور پهن کردم و خالص

واسه .. چون موهام نم داشت نخواستم ببندم تا خشک شهیرفته بودم حموم ول..بود

  ..فتاد بود و سر خورد ارونی از شال بنیهم

 کردم که خب داشی پی کمد ِکوفتنی تو ای چه نخوای باور کنی لباسم چه بخوانیا

 می اتاق حرنی خودم گفتم اشی پدمی هم پوشی وقتهی مدلش چجورنمیدقت نکردم بب

 سرخود کلشو یکی کردم ی فکرشو نمیول.. تونم توش ازاد باشمی ِمنه و میِشخص

  .. مزاحم بشهی و نصفه شبنییبندازه پا
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 نیتموم مدت نگاهش ب.. نفس کم اوردم ساکت شدمگهی نفس حرف زدم دهی چون

  .. کردیچشما و لبام حرکت م

  ..یگی باشه که تو منطوریبهتره هم--

 زنم به چاک ی برو سه سوت منجای از ای االن بهم بگنیمطمئن باش هم..هست-

  .. پسی که خودتم نفهمیجور

  

  

بار ..الل شــــو!؟ی فهمــی الل شو،م:دی اخر و سرم هوار کشمی زد به سباز

 ی کنم و هم تو رو نابود می مداتی پی بکنی حماقتنی روز چنهیاگه ..اخرت باشه 

  .. بهت گفتمیحواست باشه چ.. که بهت پناه دادهیکنم هم اون

  

  .. نه دار و دستَتی کندامی پی که نه تو بتونیی جارمی من میول-

  .. زدادی و فردیی هم سایناشو از خشم به رودندو.. نگام کرد که وحشت کردمیجور

 ترک کردن ای به فرار ی که حتدمی هشدار رو منیبهت ا.. مطمئن نباشادی ز--

 من به ی کردنت برادایپ.. رو در بر ندارهیچون عواقبه خوب..ی فکر هم نکننجایا

  .. مجازات شدنه تو مطمئنا برات عذاب اورهی ِاب خوردنه ولیاسون

  

 گفت که ی اونها رو با تحکم تو گوشم میش مملو از خشم بود و جور تکه جمالتتک

  ..دی لرزی م منهیقلبم از ترس تو س
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  ..ارهی موندن ِ من تا اخر عمر تو قصر ِ تو دووم نمیول-

  

  .. کردخکوبمی حرفش در جا مو

تو .. کنمی کنه تمومش مدای باز هم ادامه پالی ونی رفتن از ارونی اگه عمرت به ب--

  ..ی بموننجای ادیخر عمرت باتا ا

  

 امروز فردا نیگندم هم.. تو گوش کنم؟ی خدمتکار باشم و به دستوراهیکه : زدمداد

  .. رد ِکارمرمی و منم مادیم

  .. لبخند ِکج نشست رو لباشهی

 اون هم تا اخر ی موندگارنجای اگمی میوقت..ی شناسی که منو نمنهی واسه هم--

  .. مونهی برات نمیا گهیچون راهه د..عمر قبولش کن

  !!..ه؟؟یمنظورت چ-

  

  .. جواب ِ سوالم ازش گرفتمی نگفت و باز هم همون نگاهه پر معنا بود که جایچیه

 داد و امر ی بهم دستور می وقتیول.. برمالی ونی فردا از اای قصد نداشتم امروز منم

  .. اومدی کرد خوشم نمی میو نه

  

  

  .. کردی هوا بهم وارد مید که ب بوی شوکنی دومنی کرد رو تخت و اپرتم
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 زد و دستشو گذاشت مهی رو تو مشتم گرفتم و خواستم بکشم رو پاهام که روم خپتو

  ..می شدرهی هم خیاز اون فاصله تو چشما..رو دستم

  

 دمیقول نم.. لباس نپوشنجوری اگهید:  نجوا کردی گوشم و به سردری اورد زلباشو

  ..بهت رحم کنم باشم و ی ارومنی به همگهی دیدفعه 

  

 تار هی ذارمی نمی حتگهید:  رو بهش گفتمی صورتشو باال اورد و منم به همون ارومو

  .. جنبه متنفرمی سست و بیاز ادما..ینیاز موهامو بب

  

 ی حرفچیبد هم بدون ه.. انگشتاش فشردنی تو هم گره خورد و چونه م رو باخماش

  ..ستادیبه عقب هولم داد و تو جاش ا

سرت تو کار ..نمتی نبدای دور و بر ِشگهید:  که به لب داشت گفتیوزخند همون پبا

  .. که؟یگرفت..ِخودت باشه

  

  .. شدم و پتو رو انداختم رو خودمزیمخی تخت نرو

 خودمو ی زبونشو داشته باشه تا منم بتونم جلوی جونت بگو هوادای تو هم به ش-

  ..رمیبگ

  

 رفت و درو هم محکم به هم رونیبا اخم از اتاق ب..  نگفت یزیچ.. کردمنگاش

  ..دیکوب
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  .. و خودمو پرت کردم رو تختدمی نفس راحت کشهی رفتنش با

  .. ِبه تمام معناستی روانهی ادم نیا

  

  .. فوت بلرزمهی با ستمی نیدیمنم ب!.. زنه؟یجوش ِدوست دخترشو م..هه

  .. کنمی متی خب حالیلیخ!.. جلوت نگردم؟ینجوری ایگیم

  

  ..ی و جنبه داری کردم ادمیفکر م.. از خدامهانگار

  .. فردا بلدم چکار کنماز

  

  .. خباریبس.. باشمعی خواد من جوابش رو بدم و دوست داره مطی نماون

 برام مهم ی و بفهمیافتی که به غلط کردن بیجور.. باشهعی بلده چطور مطدالرام

  ..یستین

 و هی چگاهمینم جا دوی هستم منجای که ای و تا وقتستی بشه چشمم دنبالت نباورت

  .. چکار کنمدیبا

  ..دمی منشونت

 نی روشن استی بلوز ابهی که کردم بعد ازشستن ِ دست و صورتم ی کارنیصبح اول* 

  .. تنم کردمی سارافن سرمه اهی و روش دمیبلند پوش

 پشت سرم بسته بود و از رهی شال ساده هم انداختم رو سرم که البته موهامو با گهی

  ..افتهی نرونی ِ کار عقب رفت موهام بنیکردم باال که اگه شال حجلو هم جمعشون 
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 کرد که خب ی اونجا حموم منمی همی مونده بود واسه ی پشتیالی اونشب تو وچون

  .. نشمی دادم فعال اونورا افتابحی ترجشبیبا اتفاقاته د

  

 سالم شونیکی یکیهمه مشغول خوردن صبحونه بودن و به .. تو آشپزخونهرفتم

  .. بود که جوابم رو ندادی اونها فقط مهریم که توکرد

  

 ی صرف شد و بعد از اون هر کس رفت سروقته کاراشونیمی تو جمع ِصمصبحونه

  ..خودش

  .. کردمی از اتاقش شروع مدیبا

  

 که یو درست زمان.. تختش رو برداشتمی روی ها رو جمع کردم و لباساملحفه

  ..اومد تو اتاق رونیخواستم عقب گرد کنم و از در برم ب

  

 زود به خودم اومدم و سرمو یلی خی ولستادمی چند لحظه سرجام ای برادنشی دبا

  .. انداختمریز

  ..ریصبح بخ.. سالم اقا-

  

 بلوزش ی قهی سرمو بلند کردم و نگامو به یکم ..دمی ازش نشنیی طبق معمول صداو

  ..دوختم

  .. وسرد بود که خودمم توش موندمی جدی به قدرلحنم
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  ..نی خوام لباساتون رو بشورم اگه بازم هست بهم بگیم -

  ..دمی صداشو شننکهی تا ادی چند لحظه طول کشو

  ..برو به کارت برس.. نه --

  .. اخم سرمو تکون دادمبا

  ..چشم..بله-

  

 اونطرفم یعنی..اسیعطر گل .. عطرش رو حس کردمی شدم بوی که رد مازکنارش

  !..ه کنه؟ عطر داشت که شبا ازش استفادنیاز ا

  

  

 که آقا،آقا از عی خدمتکار ِحرف گوش کن و مطهی و البته فعال شدم بی ترتنی ابه

  .. کردی رو اطاعت مسشی افتاد و پشت هم اوامر ِ رئیزبونش نم

  .. نداشتمیمنم حرف.. خواستی منوی که هماون

  

  

اشتم  که بودم اونو به عنوان ِ کارفرمام قبول داشتم و جرات ندی منصوری خونه تو

  .. گفتم چشمی گفت فقط می میهر چ.. کنمیجلوش بلبل زبون

  

  ..دمهی جدی تونستم قبول کنم که آرشام االن کارفرمای نمیول
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 شدنم و حرفا و دهیدزد.. حس رو نداشتمنی بود که اری به خاطر اتفاقاته اخدیشا

  .. نگه داشت نجایو در اخر به زور منو ا..کارهاش

  

 شد که من در مقابلش ی باعث منای همدیق نبود و شا کدوم از کاراش به حچیه

  ..گستاخ باشم و جواب هر حرفش رو بدم

  

 دمی کشی ِ دهنمو مپی زی سوال داشت که چرا در مقابل ِ منصوری خودمم جایبرا

  !.. تونم خوددار باشم؟ی ادم نمنی در برابر ِ ایول

 چون و چرا ی بدی منه و من هم باسهی کردم رئی عنوان حس نمچی که به هیادم

  ..اوامرش رو اجرا کنم

  

  ..هی چگاهمی دونستم جایم

  .. کنمی زبون درازدی دونستم نبایم

 زبون ِ درازت باالخره کار نی گفت که دالرام ای تو وجودم مشهی همیی صداهی

  .. کوتاش کنی جورهی پس دهیدستت م

 از کوره در یت و وقرمی خودمو بگی تونستم جلوی اوصاف بازم نمنی ای با همه یول

  .. جلو دارم نبودی اگهی و هرکس ِ دانی آرشام و شاگهی رفتم دیم

  

 یی جوراهیانگار .. دست ِ خودم نبودیول.. رفتار کنمی تونستم معمولی کاش میا

  ..برام عادت شده



 

goldjar/me.Telegram  

 

493

  

انگار اونور خدمتکار .. هه.. بخورنالی ویکی نی خواستن صبحونه شون رو تو ایم

  ..دمی رو فهملشی که البته بعد دلنوری اومدن ا کاره پا شدنهینداره 

  

 دای و شزی می که آرشام اومد نشست باالدمی چی رو واسشون مزصبحونهی مداشتم

  .. بعد وارد شدقهیهم چند دق

  

 کردم ینگاش نم.. زد و نه منی نه اون حرفمی مدت که من و آرشام تنها بودتموم

  .. کردمی م خوب حسیلـــــی ِنگاهه اون رو خینی سنگیول

  

 هی تنش بود و ی ِمشکی حلقه انی بلوز استهی که ی در حالشی تق تقی با کفشادایش

 ی مغرور ولی کار شده بود با نگاهی نقره اری که دور کمرش زنجدی سفنیشلوار ج

 که به ی که تنها آرشام رو هدف ِخودش قرار داده بود وارد شد و درحالیلبخند

  .. کرد اومد بلند سالمیطرف آرشام م

  ..ریصبحت بخ..ـــزمیسالم عز--

  

  

 و همراه با ناز ب ی کنار آرشام کج شد و گونه ش رو به نرمی بعد در کمال ناباورو

  .. دارهیینکبت عجب رو..اَه.. دیو س 
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 ی بر مینی و درهمون حال داشتم فنجوناشونو از تو سدمشونیی پای می چشمریز

  .. ذاشتم جلوشونیداشتم ،م

  

  ..و بلند کرد آرشام با اخم بهش نگاه کرد که سرشدایش

  !..؟ی حموم بوددایش--

  .. نشست وبا لبخند جوابش رو دادی رو صندلکنارش

  !..اره چطور مگه؟--

  !..؟ی استفاده کردیی از چه شامپو--

  

  .. حرکت موندم ی که گفت من چند لحظه بنویا

  ..دی کمرنگ شد و به موهاش دست کشدای شلبخند

  ..نه رو شونه هاش رها کرده بود رو ازاداموهاش

  

 ی حهیروش که نوشته بود با را..گهی که تو حموم بود دیی همون شامپو--

  !..چطور مگه؟..اسی

  .. به صورت آرشام دوختم که در همون لحظه اونم نگام کردهی ثان3 واسه نگامو

  

  ..اخماش جمع شد.. کردکی نزدشینی از موهاشو گرفت تو دستش و به بی تره ادایش

 هی کنم موهام ی دونم چرا از همون موقع که شامپو رو زدم به سرم حس می نم--

  !.. واسه شامپو َست؟یگی میعنی.. به خودش گرفتهی خاصیبو
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  .. کردی مینی آرشام روم سنگنگاهه

  .. بودهیحتما تقلب.. نگاه بهش بندازههی از خدمتکارا یکی گمیم.. دونمی نم--

 ی چرا گفتیراست..رمی قبل از رفتن دوش بگگهیبار د هیمجبورم ..دیشا..اوهوم--

  !..م؟ی صبحونه بخورنطرفی ادیحتما با

  

  .. کرد جوابش رو دادی نگاه مزی که به می کرد و در حالی مکث کوتاهآرشام

  .. ندارمالیمن عادت به اون و.. نداشتی ِ خاصلی دل--

  ..چه جالب!..؟ی گفتنوی عادت ای از رویعنی --

  

  !.. قهوه؟ای نی خوری میآقا چا: دمی پرسیآرشام و جد کردم به رو

  .. صورتشی تو هم گره زده بود و گرفته بود جلوانگشتاشو

  .. فقط قهوه--

  

  

  ..ختمی تکون دادم و براش ری به ارومسرمو

 خانــــم اخماشو ی سرش بگه کدوم ، ولری چشم دوختم که خدای به شمنتظر

  !..؟ی نگاه کنیفقط بلد.!.؟یپس چرا الل شد: تو هم و گفتدیکش
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 یول.. نگمیزی هم فشار دادم و زبونمو محکم چسبوندم پشتشون که چی رودندونامو

  ..اون دست بردار نبود

  

 داد رو به ی که دستشو با عشوه تو هوا تکون می چشم نازک کرد و در حالپشت

 به من اگه..ادی تونه از پس ِکارات بر بی دختر نمنیبهت گفتم آرشام ا: آرشام گفت

تو .. کردمی می رو بهت معرفنشونی بهتری دارازی که به خدمتـــکار نی گفتیم

  ..ستن هی باتجربه و کارنی مستخدمی ما همه یخونه 

  

 شد ازش خوشم ی باعث منمیهم.. دادی جلوه مری حرفاش منو حقی به جمله جمله

  .. و لحظه به لحظه ازش متنفرتر باشمادین

 با خودم عهد نکرده شبی کاش دیا..جوابش رو بدم تونستم ی کاش می اایخدا

  ..رمی زبونمو بگی با آرامش رفتار کنم و جلونباریبودم که ا

  

 اون ی فنجونشو پر کردم ولدی لرزی متی که از زور عصبانیی کنارش و با دستارفتم

  ..کامال از قصد دستشو اورد باال و با ارنجش به دستم زد

  ..زی قهوه ش پخش شد رو م ازیمی کنترلش کنم و ننتونستم

  

  .. از قصد بودهدای که کار شدی بودم اون ندستادهی آرشام ای جلوچون

همونجور که جوابش رو ..ازش معذرت نخواستم.. هم فشار دادم ی روچشمامو

  ..ندادم چون مقصر اون بود
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  .. منو از جا پرونددای ِ شادی فریصدا

  

 خودی بی رو درست انجام بدیار کی تونی نمیوقت..؟ی چکار کردنی ببیلعنت--

  ..اَه..ی زنی دست میزی که به چی کنیم

  

 ی موندم حتما زبونم به کار می مشتری بهی ثان1اگه ..ارمی نتونستم طاقت بگهید

  ..افتاد

از سالن زدم ) با اجازه (هی بهشون نگاه کنم با نکهی و بدون ازی رو مدمی رو کوبقهوه

  ..رونیب

  

  ..دمیلرز ی زور خشم به خودم ماز

  ..کثافت.. نفهمی دختره

  !.. کرد؟ی رو منکارای ای چواسه

  !.. جلوه بده؟ی آرشام دست و پا چلفتی خواست منو جلوی مچرا

  !..؟ی لعنتی بری می کارا چه سودنی ِ آخه از اد

  

 هردوشون با دمی خودم ندی که از پنجره با چشمای رفتم تو اتاقم و تا وقتکراستی

  .. از اتاقم خارج نشدمرونی رفتن ب ِ آرشام از درنیماش
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  .. خوردیخون خونمو م.. مدت کنار پنجره بودم تموم

 گهی روز د2 فقط دای شیول.. کنمی تالفنکارشوی تونستم ای کاش میا

  .. مدت آتو دست ِ آرشام بدمنی ای تودی و من نبارهیباالخره م..نجاستیا

  

 کنم و موهاشو دایم بار ش فحش بلد بودی اون لحظه هر چی دوست داشتم توچقدر

  ..رمی انگشتام بگنیب

  .. بکشهغی درشن و از درد جشهی بکشم که از رانقدر

  

 هم تو ی ماموشید ِ آخه خاموش.. ستی گفتن جواب ِ ابلهان خاموشمی از قدیول

  ..ستیکار ِ من ن

  .. تونـــــمینم!.. و خفه خون گرفتن؟دالرام

  .. کمکم کنایخدا

  

  »آرشام«* 

  

 که ی فهمیم..ی برخورد کنیمی ِ شرکت باهام صمطی تو محادی خوشم نمچی هدایش-

  ..گم؟ی میچ

 تنها به خارج از شرکت دی ما بای دونم رابطه یم.. کنم آرشامی درکت م--

  .. ندارهی همکارا صورته خوشیمحدود بشه و جلو

  .. تکرارش نکنگهی خب پس داریبس-



 

goldjar/me.Telegram  

 

499

  

 باشم و نتونم از شتی پنکهیا..زمیته عزباور کن برام سخ:  اغواگرانه گفتی با لحنو

  ..احساسم برات بگم

  !..؟ی کنی فکر نمنطوریا.. زود شکل گرفتیلی ِ ما خی دوستیرابطه -

  

 می خواستی خاطر بوده که هر دو منی شد به اییهوی زیبه نظرمن اگه همه چ.. نه--

 نیماد کنم و ا تونم بهت اعتی مدمیمن از همون برخورده اول با تو فهم..میبا هم باش

  ..شد که انتخابت کردم

  

  !..دا؟ی تونم بهت اعتماد کنم شیمن م!.. من چطور؟-

  .. که معلومهنیخب ا!.. آرشام؟ی پرسی منویچرا ا:  و گفتدیخند

  !.. معلومه؟ی چ-

  ..مطمئن باش..ی بهم اعتماد کنی تونی منکهی ا--

  

  .. رد و بدل نشد نمونی بی حرفگهید

  .. دلم پوزخند زدمتو

  .. کردمی فکر مییزای گذشت و من به چه چی ها می دختر تو سرش چنیا

 ی ِ خوبگری تونست بازیوگرنه اون هم م.. خوبه دستش برام رو شده بودبازهم

  ..باشه

  



 

goldjar/me.Telegram  

 

500

 بازومو رها کرد و با فاصله ازم می امدرونیاز اسانسور که ب.. شرکتی جلومیدیرس

  ..قدم برداشت

  ..ش شد  لبخند نگام کرد و وارد اتاقبا

  ..ستادمی ای منشزی میجلو

  

  

  .. تماس نگرفت؟یکس.. چه خبر؟-

  .. چرا قربان--

  .. تو اتاقماری خب گزارش رو باری بس-

  ..یزی چهیفقط .. چشم قربان --

  .. بگو-

  .. اومدن تو اتاق ِمهمان منتظرتون هستنیی آقاهی --

  !.. نکرد؟یخودشو معرف!..؟یک-

  ..دشونیس شنایگفتن شما م.. نه قربان--

  

  .. شدم یعصبان

 تو اتاق مهمان ی کنه چطور گذاشتی خودش رو معرفنکهیبدون ا!..؟ی چیعنی --

  !..منتظر باشه؟

  .. ترس به لکنت افتادبا
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وگرنه .. باهاتون دارنیکار فور..  ودشونی شناسیشما م..به خدا گفتن شـ.. بـ--

  ..من

  ..زمیرا رو بذار رو مگزارش ِ کا..ی کنهی خواد عملت رو توجینم..بس کن-

  ..چشم قربان..چـ--

  

  

  .. ها نشسته بودی از صندلیکی ی پشت به در رویمرد.. اتاق شدموارد

  .. نشستم نگاهم به صورتش افتادمی صندلی که روی رفتم و زمانزی طرف مبه

  .. کرد و در همون حال سرش رو تکان دادی من رو نگاه میجد

  

  !..؟نیبه جا اورد.. مهندسیسالم اقا--

 و دست زی می دستمو گذاشتم روکی.. دادمهی تکمی صندلی زدم وبه پشتپوزخند

  ..دمی رو به صورتم کشگرمید

  

  !..نجا؟ی ایچرا اومد!..؟ی خوای میچ.. اره، کامال-

  ..دی اومدم بهتون بگم دست از سر دالرام بردار--

  

  .. گذاشتمزی می به جلو خم شدم و هر دو دستم رو روی اخم کمبا

  !.. دکتــــر رادفـــر؟ی داره اقـــایوضوعه دالرام به تو چه ربط م-
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 من یدالرام برا.. منمشهی که مربوط می کسی دالرام به تنهای ندهی و ای زندگ--

  .. مهمیلیخ..مهمه

  

  !..؟ی ِمادرش هستیی فقط پسر دانکهیجز ا!..ه؟ی مگه نسبت ِ تو باهاش چ-

  

 تونه بگه اون ی نمیو با وجود ِمن کس.. رو ندارهی کسچی دالرام به جز من ه--

  ..دی سو بکنی بابت استفاده نی خوام از اینم..تنهاست

  

 یالی ِخودش تو ولیدالرام با م.. سو بکنهی هم قصد نداره از اون استفاده ی کس-

  ..اون االن خدمتکار ِمنه و به من تعهد داره..من موند

 خودش یول..ادین بازش خواستم قبول نکنه و همراهه م.. دونمی م--

 گهی تونه از حق ِ خودش دفاع کنه و اگه میم.. ِیاون دختر ِپر دل و جرات..نخواست

  ..نطورهی جام خوبه پس حتما همنجای و اامینم

  

 حرفا واسه نی خواد، پس ای خودش میگیمگه نم..؟ی خوای می چگهی پس د-

  !..ه؟یچ

  .. مکث کرد وجوابم رو دادیکم

  

 ی کار مرمردی اون پشی پیوقت.. ِ منشی پادی بدیبذار..خوام ی من دالرام رو م--

 گفت ی کرد ومی اون قبول نمی کنه ولی و با من زندگادیکرد بهش اصرار کردم ب
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 ِخودش تو لی و به مستی اون خونه نی توگهیاما االن د.. ترسهیاز حرف مردم م

  .. شما موندهیالیو

 تعهد نی خوام ایده که من از شما م به خاطر ِهمون تعهد اونجا موندگار شمطمئنا

  .. ِ منشی دالرام برگرده پدی و بذاردیری بگدهیرو ناد

  

  

  .. و از جا بلند شدمدمی کوبزی می دستامو روتی عصبانبا

اون دختر چه بخواد و چه نخواد به من :  برداشتم و بلند داد زدمزی به جلو خیکم

 الی قدم دورتر از اون وکیاشو حق نداره پ.. مونهی من میتعهد داده و تو خونه 

  ..بذاره

  

  ..ستادی اتی هم با عصباناون

من ..دیمن مطمئنم شما به زور اونو نگه داشت..ستی کار ِ شما درست ننی ای ول--

  .. شناسمیدالرام رو خوب م

  

 یتو چ:  ش زدم و گفتمنهیبا سر انگشت به س..ستادمی رو دور زدم و جلوش ازیم

 رمی بگیمی بهت گفته من اگه تصمیکس..؟ی دونی میاز من چ..؟ی دونیازش م

دالرام خدمتکار .. گردم؟ی بر نمممی بشن باز از تصمیکی و زمان هم نی اگر زمیحت

  ..ی تو گوشات فرو کننوی ابهتره.. مونهی من میِ منه و تا اخر عمرش هم تو خونه 
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ار کرده که تا نامرد مگه اون دختر باهات چک:  زدادی و با خشم فردی م رو چسبقهی

  !.. ِ تو رو بکنه؟ی نوکردیاخر عمرش با

  

 و دی که به صورتش زدم چرخیبا مشت محکم.. اوردمنیی مشت کردم و پادستاشو

  .. خوردواریمحکم به د

  

 یی بالی کردجادی خونه م مزاحمت ای و چه جلونجایاگه بفهمم چه ا..رونی برو ب-

  ..یرو فراموش کن که تا اخر عمرت اسم اون دختر ارمیبه سرت م

  

  ..با سر انگشت لمسش کرد .. لبش پاره شده بودی گوشه

 من کوتاه ی ولرمی منجای که االن از ای بدوننویبهتره ا..ی مهندس تهرانی اقا--

  .. با من باشهدیدالرام با..امینم

  .. تــو؟ای دونه یاون صالح ِ خودش رو بهتر م:  زدمادیفر

  

 دالرام تو خونه یجا.. کنهیداره تحت اجبار کار م اون به خاطر ِ تعهدش به تو --

اون دختر ..ستی مثل تو نی ِادمی اون دختر خدمتکاراقتهیل..ستی تو و امثاله تو نی

  ..ذارمینم..ی ازارش بدذارمینم.. حرفاستنی از اشتری بیلی خاقتشیل

  

  شدن در دستامو مشت کردم و با خشم بهدهیبا کوب.. رفترونی به سرعت از در بو

  ..دمی کوبزی میرو
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 یمطمئنا منو نم.. دستش به دالرام برسهذارمی وقت نمچیه.. مزاحم بودهی ادم نیا

 فی اراجنی من بذاره و ای شخصمی کرد پاشو به حری جرات نمیوگرنه حت..شناسه

  ..ارهیرو به زبون ب

 ی مگس هراسهی وقت از وز وز ِ چی هری شهیچون .. باهاش ندارمی فعال کارمنم

  ..نداره

 ی عرق کرده بود و هنوز هم عصبانمیشونیپ..دمی و به صورتم دست کشستادمیا

  ..بودم

  .. برهرونی در بنی ذاشتم زنده از ای موند نمی اتاق می توشتری بی اگر لحظه ادیشا

  

  »دالرام«

  

  .. موندی مالی ونی ای تودای بود که شی شد و امروز روز اخری دوم سپرروز

  .. کردنی روشن بود و معلوم نبود چکار مالی و برق اونروقتی تا دشبید

  .. بهشون نداشتمی دادم و کاری نشون مالی خی که به ظاهر خودمو بمنم

چون خودمو .. شدمی می کمتر دور و برش افتابدمی ددای که از شی از اون کاربعد

  ..دمی کنه کنترلمو از دست متمی اذادی زیکی شناختم که یم

  ..ختی ریو هر جور بود زهرشو م شد ی نمالی خی اون باما

  

 عصر ِ همون روز که همه مشغول ِ استراحت کردن بودن من داشتم اشپزخونه نکهی اتا

  .. کردمیرو مرتب م
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 تو درگاهه دای شدمی سرمو بلند کردم دی که وقتدمی پا شنی همون حال صدادر

  ..ستادهیاشپزخونه ا

  

  

حاال که آرشام نبود ..زیدم رو م دستمو مچاله کردم و پرت کری حرص دستمال توبا

  ..ارمی رو جا بفتهی خودشی دختره نی تونستم حاله ایپس راحت م

  

  .. نگاه به سر تا پاش انداختمهی دستمو زدم به کمرم و با پوزخند هی

  !..؟ی خوای میزی چ-

 شی از پشی لباش داشت بی که رویپوزخند.. مملو از غرور و تکبر شدنگاهش

  .. اوردیحرصمو در م

 یم ..گمی بخوام به تو نمیزیاگرم چ: اومد گفتی که اروم و شمرده جلو می حالدر

  !.. چرا؟یدون

  .. و زل زد تو چشمامستادی اجلوم

  

  .. حمالی خوره دختره ی چون حالم ازت بهم م--

 کردم از ی می سعی بود ولیصدام عصب..اخمام جمع تر شد.. مشت کردمدستامو

  .. نرهرونیاشپزخونه ب

 به خودت نهی تو اگای نهی قبلش نمیب.. حمال؟ی گفتی بودیشو، به ک خفه -

  ..؟یانداخت
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  ..جوش اورد.. عقبدمی گرفت که منم دستمو کشبازومو

 پشتتو گرم ی و کی همه جرات رو از کجا اوردنی دونم اینم..ی رو داریلی خ--

کنم که  روشنت ینجوری ورت داشته بهتره ااالتی موندنت خنجای اگه با ایکرده ول

  ..یستی و به دردنخور نزی چی کلفته بهی جز یچیتو ه

  

 قدم رفت هی ش که با شوک نهی با حرص باال اوردم و کف دستامو زدم تخته سدستامو

  .. بودمی عصبتی نهایب..عقب

  

 رمی تحقی حق نداری ولی با من داری دونم چه پدر کشتگینم..ی زر نزن عوض-

 خودتی مفت و بیگفتم و در مقابله حرفا بهت نیچی مدت هنی ایفکرکرد..یکن

 خبرا نینه جونــم ازا!.. تونم از خودم دفاع کنم؟یسکوت کردم واقعا اللم و نم

  ..ستین

  

  .. کردجمی که خوابوند تو صورتم گیلیس

 یلیمن امثاله تو رو خ..؟ی که چی نداره واسه من دور برداشتیچی هی دختره --

 بعد که نیدیطرف خودتونو مظلوم نشون م واسه ینجوریاولش ا.. شناسمیخوب م

 اگه فکر یول..نی کنی و خودتونو بهش بند منیاری تو باغ دخلشو منشیخوب اورد

من ..ی کور خوندی آرشامو خام ِ خودت کننکاراتی با ای تونی میکرد

  ..ته؟یحال.. ه ر ز هـــذارمینم
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حمله  اخر و بهش میزدم به س.. زدمی رو صورتم بود ونفس نفس مدستم

 کرد و ی مغی جغیاون ج..دمیموهاشو گرفتم تو مشتم و تا جون داشتم کش..کردم

  .. بودمتیمن تو اوجه عصبان

  

 ه ر ز ه یگیبه من م.. خودتن احمق؟ی همه لنگه ی فک کردهی چ--

 خودتو ینجوریوگرنه ا.. بارهی از سر و روت میبدبخت خود ِ تو ه ر ز گ ..اشغال؟

  ..ی کردی آرشام نمزونهیاو

  

 کرد ی التماس مدی کشی مغی که از ته دل جی گذاشت رو دستام و در حالدستاشو

 ی درشون مشهی از ردیبا!.. بود؟ی اسوننی مگه به همیول..موهاشو ول کنم

  ..کثافت..اوردم

 زر ِ دهی تازه به دوران رسنی حرفا رو نزده بود اونوقت انی تا حاال بهم ایچکیه

  .. زدیمفت م

  

  

 ادی که منم ازت خوشم می فک کردیکثافت چ..هــــان؟ درد داره --

  ..ی کفاره بدم عوضدی بادنتیواسه د..اره؟
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قدش به خاطر .. چرخوندمشی تو دستم گرفته بودم و دور اشپزخونه مموهاشو

  .. خاک بر سر قد مورچه هم زور نداشتی بلندتر بود ولیکفشاش از من کم

  !..ذاشتـــم؟ی مگه من میه ول تالش کرد که موهاشو ازاد کنیلی خالبته

  

  

 ی نگاه مدای من و شی و به مبارزه ستادنی تو درگاه ارتی با حهی نبود بقحواسم

  ..کنن

ولش کن :  زدادی دستم نشست و تو سرم فری روی مردونه و قوی دستنی بنی ادر

  !..؟ی کنی چکار میدار..دالرام

  

  .. صورت برافروخته از خشم نگاش کردمبا

  .. رو از تو دستام ازاد کنهدای شیست موها تونباالخره

بعد هم خودشو پرت کرد تو بغلش و با .. به آرشام نگاه کردهی برگشت وبا گردایش

  ..دمی جمله ش رو شنهی گفت که نامفهوم بود و فقط ی لب مری زییزای چهیهق هق 

  .. کشت آرشامی دختر ِ داشت منو منی ا--

  

  

بار .. کردمی کارو منی تونستم وگرنه همیاش م کیا:  سرش داد زدمهی بقالهی خیب

  ..ی و هفت جد و ابادت عوضیه ر ز ه خودت..  ه ر ز ه یگیاخرت باشه به من م
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 ی تو بغلش زار می و های هادای بود وشستادهی روبه روم ایظی با اخم غلآرشام

  ..زد

  ..دمی لحظه با خشم تو چشماش زل زدم و در اخر به طرف در اشپزخونه دوچند

  .. رو کنار زدم و رفتم سمته پله هاهیبق

  

 کرده بودن که سی راه اشکام صورتمو خنی رفتم و بی داشتم به طرف اتاقم مبدو

  .. شد دهی دفعه بازوم به عقب کشکی

 دهیانگار پشت سرم دو.. دادی انگشتاش فشار منی نگاش کردم که بازومو برتی حبا

  .. زدیبود که نفس نفس م

  

  

: دست و پا زدم و با تقال گفتم.. سمت اتاقشدیمنو کش..فراموشم شد ختنی اشک رکال

  !..؟یچکارم دار..ولم کن

  .. تا بهت بگمایب: دی لب غرریز

  ..ولم کن..امی خوام بینم-

  

  

  .. اتاقشو باز کرد و منو پرت کرد تودر
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 در تو دستاش بود و ی رهیدستگ ..ستادی سد جلوم انی طرف در حمله کردم که عبه

 درو بست که اگه به موقع خودمو ی دستش در برم که نامرد فورری از زخواستم

  .. خورد بهشی محکم ممیشونی بودم کنار پدهینکش

  

  ..دمی که از درد نالچوندشی پنیهمچ.. گرفت و برد پشتدستمو

مگه بهت نگفته بودم دور و برش ..یباز که رم کرد: گفترگوشمیز..  بهش بود پشتم

  !..نمت؟ینب

  

 .. اوردی در کمال تعجب حرصمو در نی از سر خشم بود ولنکهیاش با ا هزمزمه

  .. کرد دست از تقال بردارمیبرعکس کار

  !!.. چرا ارومم؟؟ی بهم نزد ولی خوبحرف

  .. مردنی نه در مقابله ای بودم ولی عصبانهنوز

  

  

  .. لب جوابشو دادمری زاروم

  ..روع کرداون اومد تو اشپزخونه و ش.. خودش بودرهی همه ش تقص-

  !..؟ی تو چرا ادامه داد-

  .. بودنیاز اول هم قصدش هم.. خودش خواست--

  !.. دالرام؟ی کنمی عصبانی خوای چرا م-
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 جور حرصه پنهان اسمم رو به زبون هی با ی اون هم رفته رفته اروم شد و وقتیصدا

  ..اورد قلبم شروع کرد به تندتر زدن

  ..ن اویول.. با شما ندارم اقای من کار-

  !..؟ی کردریی همه تغنی شبه اهی چرا --

  !..نه-

  .. دالرامی کردرییتغ--

  !..گفتم نه-

 برنامه هامو ی راحتنی به همذارمی نمیول..هی چلشی تونم حدس بزنم دلی م--

  ..یخراب کن

  !!..؟؟ی چیبرنامه -

  

  

  .. هنوز از پشت دستمو گرفته بودی کرد ولسکوت

  .. کردمیگوشم حس م ی نفسش رو درست کنار الله یگرم

  ..دمی کشقی ناخداگاه بستم و نفس عمچشمامو

  

  

  .. دستمو ول کن بذار برم-

  !..؟ی کنیکه بازم خرابکار!.. کجا؟--
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فقط حق ِ دوست دختره مارصفتتون رو گذاشتم کف .. نکردمی من خرابکار-

  ..دستش

  !..؟ی کرددای رفتارو با شنی ایتو به چه حق!.. بود؟ی وسط چنی حقه تو ا--

  

  

  ..لحنش اروم بود.. باشهی کردم عصبانی نمحس

  !..؟ی بشنوی خوای می چ-

  ..ی بگی خوای نمی زبونته ولی که رویقتیحق--

  ..نمیولم کن ب!.. تو؟یگی می چ-

  

  

 و نوری و انقدر خودمو اومدمیمنم کوتاه ن.. برگردم طرفش که نذاشتخواستم

  ..اونورکردم تا دست برداشت و منم برگشتم

 خاص وجودمو در خودش گرفته بود از ی که لرزشی نگاش کنم درحالنکهیا بدون

  .. راه دستمو گرفتنیکنارش رد شدم که ب

  .. م اروم و قرار نداشتنهیقلبم تو س.. انداختم ری زسرمو

  

  

  .. دستمو بکشم نذاشتخواستم

  ..بذار برم-
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  ..ی برام انجام بددیبا.. خوامی ازت می کارهی --

  

  .. نگاش کردمیتقال برداشتم و به اروم تعجب دست از با

  !..؟ی چه کار-

  ..ی بهم بدی قولهی دی قبلش بایمنته..گمی بهت م--

  !..؟ی چ-

 ی لو دادی به کسیزیو اگه بفهمم که چ..شهی موضوع خبردار نمنی کس از اچی ه--

 خوراکه ی که اگر هم زنده موندی کنم جوری شکل ممکن مجازاتت منیبه بدتر

  ..ی من بشیسگا

  

  .. جور ترس افتاد تو دلمهی شد و هم شتری حرفش هم تعجبم بنی ابا

  !..؟ی خوای ازم می چ-

 انگار دست بردار رینخ..پووووفــــ..رونی نگام کرد که نفسمو فوت کردم بفقط

  ..ستین

  

  ..ــــدمیقول م..باشـــه-

  ..هی مرگت حتمیکه اگه خطا بر..تی زندگای با مرگ و مانی پیعنی حرفت نی ا--

  ..یگی چند بار مگهید..باشه-
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  .. اتاقش بودی که توی مبل دونفره ای گرفت و منو نشوند رودستمو

جالب .. و قرمز بودی و مشکی خاکستری از رنگ هایبی اتاق هم تماما ترکنی ِ ادکور

  ..ترسناک..بود و

  .. ست قهی بدسلچقدر

  

  .. کار کنهدی روشن و سفی گفتم آبی به من بود ماگه

 ی قدی نهی اهی.. قفسه پر از کتاب رو به روشهی اتاق و یتخت دونفره انتها هی

  .. اباژور گذاشته بودنهی هرکدوم ی هم کنار تخت که روی عسلزیکنارش و دوتا م

 یکی و بزرگش کی کوچی که موجهانی خروشان و خشمگیای از دریینما.. تابلوهی و

 یبیعجب اتاقه عج.. کردی م که سد راهش بود برخوردی به صخره ایگریپس از د

  ..داره

  

  

  .. صداش حواسمو جمع ِ اون کردمدنی به روم نشست ومن با شنرو

 نکهی جفت شاخ رو کله م سبز بشه و هم اهی بود کی بهم زد که هم نزدییوحرفا

  !!.. واسه خودم هضم کنم؟؟یمونده بودم حرفاشو چجور

  

  

  !.. کمکت کنم؟ی خوای از من میواسه چ-

  ..ی و بهشون عمل کنی مو به مو به حرفام گوش کندیفقط با..ستیمهم ن لشی دل--
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  !.. بدونم چرا؟دی من بای ول-

 از جراتت خوشم یی جوراهی و ی هستی فکر کن حس کردم دختر نترس--

  .. شک نکنهی که کسیجور..ی کنی نقش بازی به راحتی تونیمطمئنم م..اومده

  

  

  !.. بکنم؟نکاروی ادی بایک.. باشه-

  !..یس قبول کردپ--

  

  .. و دستمو تو هوا تکون دادمدمیخند

 داره و هم جانیهم ه..شهی باحال میلیخ!.. م قبول نکنم؟وونهیاره مگه د-

  ..شهی می خالیی جوراهی می دق و دلینجوریا

  ..انی شایتو مهمون..قرارمون پنجشنبه.. خباری بس--

  

  

  .. بسته شدشمی ترس نبا

  !..جا؟اخه چرا اون..آ!!..؟؟یچ..چـ-

امروز مطلع شدم که به .. گردهی بر مکای برادرزاده ش ارسالن داره از امر--

 نی ای اجرای براتی موقعنی بده و اونجا بهتری خواد مهمونیافتخاره ورودش م

  ..نقشه ست

  ..اونجا.. منیول-
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  .. نگام کرد که بتونم اعتماد رو تو چشماش بخونمی جورهی

نگران ..حواسم بهت هست ..من اونجام:  گفتی تکون داد و جدی به ارومسرشو

  .. کنهی نمی با وجوده من کارانینباش شا

  .. کنهیاون هرکار بخواد م..ی شناسی تو اون نامردو نمی ول-

  .. تو همدی کشاخماشو

  

  ..اری حرف رو حرفم نگهی بگو چشم و دستی نی مشکلگمی بهت می وقت--

  .. داشتمدیترد.. هنوز نگام بهش بودیول.. کردمسکوت

  !..من؟

  !..ان؟ی شای خونه تو

  .. کمکم کنهخدا
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  !..ست؟ی دوباره نحهی به توضازین.. حله؟ی همه چ--

  ..ی گفتیگرفتم چ!.. نه بابا مگه خرِفتم؟-

  ..ستادیبلند شد ا.. لحظه نگام کرد چند

  .. برم؟گهیمن د:  لب گفتمری و زستادمی متقابال امنم

 و نقشه هامو بهم ی بری ابری زیاگه بخوا..ن  حرفامو فراموش نکیمنته..اره-

  ..یبزن
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 خوراکه ای اونوقته که یگی می دونم چیم..بلـــــه:  وسط حرفش و گفتمدمیپر

  ..گهی دمهیحال.. قبرستون ور دسته ننه بابامی نهی سرمی راست مهی ای شمیسگات م

  

  

  ..هی باز عصباندمی که کردم دنگاش

  .. بهش بود نگامی به طرف در رفتم ولاروم

  ..مگه.. من!.. شده؟یچ-

 شاملش ی من بخششدهی کار از دنیا..ی کنی بار اخرت باشه جمله مو قطع م--

  ..شهینم

  ..معذرت.. دونستمیباشه نم!..؟یگیاهان اونو م-

  

  

  ..سادمی در وای حالته با مزه اوردم باال و با لبخند جلوهی با دستامو

 گهی خوام کمکتم بکنم دیتازه م..ف کنشما اسلحه ت رو غال..سی رئممی من تسل-

  ..ی قائل شفی واسم تخفیی جوراهی دیبا

  

  

 لبخند کج به طرفم اومد که قهقهه زدم و تند از اتاق هی و با بشی برد تو جدستاشو

   ..رونیاومدم ب

  .. سمت اتاقم و رفتم تو درو هم قفل کردمدمیدو
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  ..دمی چسبوندم به در و از ته دل خندپشتمو

  

  .. شدی رفت تو هم جذاب تر می شد و اخماش می می ش عصبانافهی قچقدر

 شده بود به لبخنده کمرنگ، لی خنده م تبدی که ته مونده ی خوردم و در حالسر

  ..نینشستم رو زم

  .. دادم و نگامو به سقف اتاق دوختمهی به در تکسرمو

  .. کردم وی حرفاش فکر مبه

  

  ..جانهیهمه ش پر از ه.. بشه اون شبی شبچه

  .. من که از االن طاقت ندارم تا اون موقع صبر کنمیوا

  .. مشت کردم و تو هوا تکون دادمدستامو

  .. خداجونیواااااا

 اتاقم ی رفت از پنجره ی داشت میوقت.. کنده شدالی ونی هم از ادای باالخره شر ش

  .. چقدر ناراحتهدمید

 ینیریو واسه ش خودش باشه کی همه به آرشام نزدنی تونه ای می کگهی خب داره

  !..کنه؟

  

  

 شد ی مشتری شد و من لحظه به لحظه استرسم بی برگزار مانی شای مهمونفرداشب

  .. آرشام رو از حفظ بودمشبی دی حرفایهمه ..
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 واسه دمی کارامو تموم کردم خواستم برم تو اتاقم استراحت کنم که دی وقتظهر

  ..ناهار اومد خونه 

  .. بسته بودهی دستش تو

  .. و من هم رفتم جلو تا بهش سالم کنمدنی چی مزوی داشتن می خانم و مهرولبت

  .. بهم انداخت و از پله ها باال رفتی نگاهمین

  

  .. که صداش درجا نگهم داشتهی خواستم برم تو سالن کمکه بقمنم

  .. باالایب-

  

 ی میپشتش بهم بود و اروم پله ها رو ط.. و از همونجا نگاش کردمبرگشتم

 کنار زیدرو بست و بسته رو گذاشت رو م.. تو اتاقش میرفت..پشت سرش رفتم..کرد

  ..در

  

 و کت ی سرمه اراهنی پهی.. رو باز کردراهنشی پی باالی در اورد و دکمه کتشو

  .. اومدی بهش میلی خرهی تیرنگا..یمشک

  

  ..بسته رو بردار-

  .. نگاه به بسته انداختمهی نگاه به خودش و هی تعجب با

  !..واسه منه؟: دمی و پرسدمیروش کش دستمو
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  .. و انگشتاشو طبق عادت تو هم گره زدزشینشست پشت م.. تکون دادسرشو

  !.. چرا واسه من؟-

 واسه ی مختاریهر کدوم رو که خواست.. بسته ستنی ای سه دست لباس تو--

  ..ی بپوشیمهمون

  

  .. خانمی خام دلالهی خیول..فکر کردم به فکره منه.. زدملبخند

  .. بپوشمی کنم واسه مهمونی مدای پیزی چهیباالخره .. آقاستی نیازیاما ن-

  

 وسرد جمالتش رو به زبون اورد که جرات ی جدیبه قدر.. تو همدی کشاخماشو

  .. بگمیزینکردم چ

ممکنه بعد از دهنت بپره و کارو خراب ..ی منو اقا صدا بزنستی اوال فعال الزم ن--

  ..کنه

 تذکر رو بارها بهت دادم نیا..ی زنی حرف من حرف می بار اخرت باشه رودوما

  ..ی کارو تکرار کننی ادی فهمم که چرا هر دفعه بای رو نملشی دلیول

  

  .. دهنمو قورت دادم و منم متقابال اخم کردماب

دوست ندارم کمکم به شما ..دمی انجام مفمویدر مورد اقا گفتنم که خب دارم وظا-

 چشم گمی نگم منم ماطی محض ِ احتیگیاال شما مح.. تو کارم محسوب بشهیدخالت

  ..گمیفعــــال نم
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حرف رو .. بگم چشمنکهی ندارم جز ای منم چاره ایسی دونم شما رئی خب ماره

 دی فقط خواستم بگم الزم نبود واسه ش خودتونو به زحمت بندازاوردمیحرفتون ن

  !.. کنه؟ی به من توجه میاونجا ک

  

  

 دور زد و بهش زویم.. هنوز اخم داشتیش اروم بود ولنگاه.. بلند شدزی پشت ماز

  .. دادهیتک

 نه اونطور که تو یول.. توجه ِ همه به تو باشهدی بای مهمونیتو.. اتفاقا برعکس--

  ..ی کنیتصور م

  !..؟ی چیعنی-

  !.. خواستم؟ی از تو چشبی من د--

  

  

  .. فکر کردم تا به جمالت و افکارم نظم بدمیکم

 اون یمنته..دی از سرتون بازش کننی خوای و منی دوست ندار رودای شنیخب گفت-

  .. و بهتون ابراز عالقه کردهستیول کن ن

  

  ..و:  ابروشو داد باال و اضافه کردی تاهی
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 ِ که براتون دردسرساز شده و ی مزاحمتاش به قدرنی گفتنکهیو ا:  ادامه دادممنم

 نکهی خرد بشه و هم ا که هم غرورشنی از سر خودتون بازش کنی جورنی خوایم

  ..نی بهش نداریباورش بشه عالقه ا

  

  .. رسوندن جمله م به طرفم نشونه گرفتانی اشاره شو با به پاانگشت

من هم دستش ..دنی من و ثروتم نقشه کشیاون و پدرش هر دو برا..کامال درسته--

  .. از تو کمک خواستمهی قضنیرو خوندم و با علم به ا

  

 خوام ی دختره ندارم و منی از ای دل خوشنکهیقط به خاطر امنم ف:  لبخند گفتمبا

  .. کنمی کنم بهتون کمک می تالفناشوی حرفا و توهی جورهی

  

  ..می شدرهی هم خی دو در سکوت تو چشماهر

 شما که یعنی..تو که.. اوا من چقدر :  که دهنم باز مونده بود گفتمی تعجب در حالبا

 واسه برداشتن نی گفتشبی دادمهی که ییاونجاتا !.. چکار کنم؟دی بایهنوز نگفت

 منم هی شدنانی ِ شای فقط تو مهموننکاری انکهی از سر راه بهتون کمک کنم و ادایش

  !.. وسط چکاره م؟نی امن و هی به چیحواسم نبود بپرسم چ

  

  

 یو به اروم.. منیدرست جلو پا.. دوختنی و نگاهشو به زمدی کشقی عمنفس

  .. چشمام زل زدیو و تدینگاهشو باال کش



 

goldjar/me.Telegram  

 

525

 باورش دای که شی کنی نقش بازی جوردیفقط با..ستی نی وجه کار سختچی به ه--

  ..ی اسوننیبه هم..ی هستدمی جدیبشه تو معشوقه 

  !.. گفت؟یچ!..هان؟

  

  .. اون کامال خونسرد بودیول.. کردمی باز مونده بود ومات و مبهوت نگاش مدهنم

  ..یمعشوقه .. من بشمیعنی.!.؟یعنی چکار کنم دیمن با..من..مـ-

  

  .. تکون دادی به ارومسرشو

  

  

  ..قای دق--

 یلیشما زنا که خ:  توش نهفته بود ادامه دادیزاری جور بهی که ی با لحن خاصو

  ..یای از پسش بر بی تونیمطمئنم م..دی کنی مواقع نقش بازنجوری انی تونیخوب م

  

  

 ی حرف نمی رسمگهید..ردبد جور بهم برخو.. حرفش از بهت در اومدم نی ابا

  ..زدم

  .. چوب نزنهی خواهشا همه رو به ی ولدی و امثاله اون شادای مثل شییزنا-

 اعتماد ی به هر کسی دختره نتوننی با کاره ادمی بهت حق میی جوراهی اره خب

  ..ستنی همه که مثل هم نی ولیکن
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 ی مادی زحرف زور..یمثال خوده شما، خشن:  طبق معمول بدون فکر گفتمهوی و

 روزانتونه ی جزو برنامه گهی هم اخمات تو همه دستور دادنم که دقهیدم به دق..یزن

  ..نمی چشم ببنی منم همه رو به ای هستینجوری شما انکهی به خاطر اشهی نملیدل..

گرم و خوش ..خشن وسرد..مغرور ومتکبر.. خوش اخالق و مهربونیادما

  ..ئن و وفادار خایحت.. اطرافمون هستیهمه جور..برخورد

 دختر که از همه جهت مشکل داره هی اونم به خاطره ستی به ادما روشن ندتی دشما

 که ی زنی چوب مهی دستت همه رو از دم با همون ی چوب گرفتهی چرا گهید

  !..؟یچ

 که تا سرحد مرگ از ی حساب مننیپس با ا!.. همن؟ی زنا لنگه ی همه نهی اشعارتون

 مردا ی باشه که همه نی و چهار ساعت ورده زبونم استی بدی نفرت دارم باانیشا

  .. همننهیع

با چشم رفتاره ..چشم دارم.. فهممی سرم مریچون خ..چرا؟ ..ستمی نینجوری ایول

  .. سنجمی و با عقلم باطنشون رو منمی بیادما رو م

  .. واسه شناخته باطنشون وقت الزمهی ولشهی اول ظاهرشون مشخص می قهیدق

  

  

 و دهنمو دمی کشقی نفس عمهی..ـــــــشیاخ..س کم اوردم خدا نفیوا

 نخونده نیاسی ساعت هیحاال خدا کنه .. کردمیماشااهللا به فکم چقدر سخنران..بستم

  ..باشم
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  .. کنهی بدجور نگام مواال

  

  

  .. دادمهی کنار در تکزی دهنمو با سر و صدا قورت دادم و به ماب

ابروهاش طبق ..زل زدم تو چشماش..ستادی شد وجلوم اکی به قدم بهم نزدقدم

 ی خوندم که تا حدودی خورده بود و حاال از نگاهش موندیمعمول به هم پ

  ..هیعصبان

  

  

 یچه منظور..ای کنم ی به خودم تلقنی جور توههی رو ی که زدیی حرفانی ا--

  !..؟یداشت

  ..نی همستنیفقط خواستم بگم همه مثل هم ن!.. کرد؟نی توهینه بابا ک..نـ-

  

 از حد خشونت ادیکه من ز:دی لب غرری و زستادی م انهی به سنهی توجه به حرفم سیب

 بهت ی کنمیبب .. ومدهیکه خوشت ن!.. اره؟زنمی مادی و حرف زور زدمیبه خرج م

 نطوری تو باشه که حاال ای و خواسته لی به مدی هر کاره من باایگفته که هر حرکت و 

  !..؟ی کنی میجلوم بلبل زبون

  

  

  .. شدهیانگار بدجور از دستم شاک.. بودمدهیترس
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 لی نفرت دارم دلانیفقط گفتم مثال من که از شا.. نکردمنی من اصال به شما توه-

  .. مردا بدنی بگم همه شهینم

  ..دهیمطمئنم به روز کار دستت م.. دختریبهتره زبونت رو کوتاه کن--

  .. نگاش کردم فقط

  

  

  .. بهم کردپشتشو

  .. برونجای و از ا بسته رو بردار--

:  دهنمو باز کردم داد زددی چکار کنم که برگشت و تا ددی بگم فرداشب باخواستم

  .. حاالنیهم..رونیبرو ب

  

  ..رونی بسته رو با حرص برداشتم و از اتاقش زدم بی حرفچی هبدون

  .. مشکل داره انگارطرف

 ی میزرت..رد کینی بشی پگهی دقهی دق5 اخالق و رفتارشو واسه شهی نمی جورچیه

  ..یزنه جاده خاک

  

  .. دست لباس بود3 بسته یتو

 کمربند هم به رنگ بنفش که هی.. خوردی مدی کت سفهی بنفش که روش ی دکلته هی

  .. کت کار شده بودیجنسش از چرم بود رو

  .. پاهام کامل از لباس مشخصهیول.. تو تنم معرکه ستدمی ددمشی پوشیوقت
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 داشت و قسمت کمرش تنگ ید که جلوش سنگ دوز قرمز بوی لباس مجلسهی یبعد

  ..رونی افتاد بی از باسنم باالتر باز بود وکمرم کامال ب ر ه ن ه میپشتش تا کم..بود

 کم بسته بود هیالاقل اگه پشتش .. بازهیادی خب زی خوشم اومد ولیلی مدلش خاز

  ..ه که من هر کار کنم باز معلومینجوری ای کرد ولشی کارهی شد با شال یم

  

 و نهی بود که تو قسمت سی زانو به رنگ نقره ای کوتاه تا باالی دکلته هی هم یکی اون

  .. کار شده بوددی به رنگ سفی براق ازهمون جنس ولی دامن از پارچه انییپا

  .. بدترهیلی خیکی وضعش از اون نی ای ولهی خورش عالتن

  

 یره با ساپورت و بوت مباالخ.. رو گرفته بوددهی اون دکلته بنفشه و کت سفچشمم

  .. پامو بپوشونمی های ب ر ه ن گ ی جورهیتونستم 

  

 دوست چیه.. پوشوندمی همه خودمو نمنی نبود اانی واسه شای مهموننی ااگه

  .. و ن ظاهر بشمی ه و س با ز ل خ ت و ع ر ی کهی چشم اون مرتینداشتم جلو

 ترس مبهم تو وجودم هیم  افته بازی نمی داد اتفاقنانی آرشام بهم اطمنکهی ابا

  ..افتاده بود

  

 انجام بدم و بعد 2 روز آرشام خونه بود و بهم اجازه داد که کارهامو تا ساعت اون

  .. اماده بشمیاز اون به خودم برسم تا واسه مهمون
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 نهی بی پوشم میباالخره م.. نگفتمیزی کدوم لباسو انتخاب کردم منم چدی نپرسازم

  ..گهید

  ..کیون دکلته و کت روش رو بپوشم که هم ساده بود و هم ش گرفتم هممیتصم

  

  

 نهی ای که اماده جلوی نرفتم تا وقترونی از اتاق بگهی رفتم حموم و د4 ساعت

  ..میافتی وقتش بود که راه بگهید.. شده بودکی و هوا تارستادمیا

  

 کم هیموهام که خودش حالت داشت فقط .. به خودم نگاه کردمنهی بار اخر تو ایبرا

  .. نرهنی زدم که حالتش ازبیاسپر

 شد موهام تا وسطاش ی خشک می بود و وقتزی فر ررونی اومدم بی از حموم میوقت

  .. شدی فراش درشت منشییحالت داشت و پا

  

  

 تو ختمی جلوم رو به حالت کج ری از موهای زدم رو موهام و تره ادی تل سفهی

  ..صورتم

 و پنکک هم ملیر.. روشنی صورتکی ِ مات و مات بنفشی هی ساهی.. نبودظی غلشمیآرا

  .. کم استفاده کرده بودمیلیکه خ
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برام .. کمد چند جفت جوراب و ساپورت بودی کشویتو.. بودم دهی پوشساپورت

 دای توش پی اتاق خدمتکاره مخصوصه آرشامه و همه چنیجالب بود که ا

 به خاطر یمنصور یخونه .. جالبهیلیظاهرا فکر همه جاشو کرده بود،خ..شهیم

 نجوری ای نبود ولجا هر چند مثل اوننجای داشتم و حاال اادی ززای چنی از ااشیمهمون

 تا بود که فقط 2.. دونستم که تو کمدم بوت هم دارمینم.. شدی مدایلباسا هم پ

  .. لباسم ست شدیبا کت رو..دیساق بلند بود و سف.. به پام خوردشیکی

 بهونه نداشته باشم الی رفتن از ورونی کردن و بدیر واسه خنکهی شک به خاطر ابدون

 مدت نیباالخره ا..حتما همشونم کار خودشه.. شدی مدایتو کمدم همه مدل لباس پ

  .. دستم اومده بودیاخالقش تا حد

  

 روش بپوشم که در ارمی مانتو در بهیرفتم سر وقت کمد تا ..  اماده بود ی چهمه

  ..ام طبق معمول بدون اجازه اومد تو خون آشیاتاقم باز شد و جناب اقا

  

 ی تو نگاهش می دونم چرا ولینم.. و سرتاپامو از نظر گذروندستادی در ایجلو

  .. که تعجب کردهدمید

  ..ی باحالنیلباس به ا!.. مگه تعجب داره؟وا

 ی کراوات دودهی..رهی تی بلوز خاکسترهی بود و دهی براق پوشی کت و شلوار مشکهی

  ..د هم بسته بویومشک

  .. درسته تو حلقم محشر شده بودپشیری تکال
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  ..میافتی راه بدی باگهید..؟یاماده ا:  تو چشمام ثابت موند و اروم گفتنگاهش

  ..امی مانتومو بپوشم االن منیصبر کن..اره من حاضرم -

  

 روشن نوی ماشرمی خب من میلیخ:  گفتدی کاوی که نگاش سر تا پامو مهمونطور

  ..معطلش نکن..کنم

  

 شال بنفش از تو کمد هی و دی سفی مانتوهیمنم تند ..رونیرفت ب.. تکون دادم سرمو

  ..دمی اوردم و رو لباسم پوشرونیب

  .. دکمه هاشو نبستم چون تن و بدنم که معلوم نبودگهید

 لی مقدار وساهی برداشتم و دویسف..قرمز..دیسف..یمشک.. تو کمد بودفی تا کسه

  .. توشختمی رشیآرا

  ..د به خودم عطر نزدم افتاادمی

  .. بود زدم زی می که روی ازعطری موهام کمی م و ال به النهی سی قفسه به

  ..رونی رو موهام مرتب کردم و از اتاق رفتم بشالمو

  

  

 تو دستش بود از ینی سهی که ی در حالی که مهرنیی رفتم پای از پله ها مداشتم

  ..اونجا رد شد 

  .. من سر جاش خشک شددنی دبا

  .. شدم و نگامو ازش گرفتمی جورهی دنشی با دمنم
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 و یتو خدمتکار..؟ی بارم کنه که چکهی خواد تی کم ُشلش کنم مهی بودم مطمئن

  .. وی طرفه خودت تا خامش کنی کشونی اقا رو میدار!..ه؟ی واسه چنکارایا

  ..دهی ملمی روش و تحوذارهی دو سه تا منمی بارم کرد البد ادای که شیی حرفاهمون

  

  

 صداش مجبور شدم دنیچون با شن.. توجه از کنارش رد شم که نشدی بخواستم

  ..ستمیبا

 ی مثله ما و کارت فقط خدمتکاری هستیکی تو هم ی گفتی مادمهی.. چه جالب--

ِ..  

  .. خدمتکارمهی من فقط گمیهنوزم م-

  

  .. زد و به سرتاپام اشاره کردپوزخند

  .. معلومهیواسه خودت ساخت که یپی و تی که زدیاز عطر..نمی بیاره م-

 ادمهی!..؟یاز اقا اجازه گرفت!..؟یحاال کجا بسالمت:  گفتی به حالته مسخره او

  .. شده بودیشی بدجور اتیاونبار که بدون اجازه ش دوست پسرتو دعوت کرد

  

  

 ظاهر دی بایکی و اسمون نیباالخره از زم..ومدهی روز خوش به من نهی انگار رینخ

  .. کنهیشانس تا او ن روزمو سگ منه کم یبشه جلو
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  ..ستادی جوابشو بدم که مش قاسم نفس زنون تو درگاه اخواستم

  ..شهی مری داره دنیاقا گفتن عجله کن:  به من گفترو

  ..امی االن منیباشه مش قاسم بهشون بگ-

  

  .. مات و مبهوت نگام کردی قاسم که رفت مهرمش

  ! ..!یری با آقا میپس دار!..؟ی چگهید.. اوهو--

  

  ..دمیمنظورشو فهم.. نگام کرد که چندشم شدی جورو

  .. زدم و از کنارش رد شدمپوزخند

  

  .. در سنگنی آهنخینرود م.. فکر کنی خوایهر جور م-

  

 توجه ی بدیبا.. کردمی خودم حس می نگاهه مملو از خشمش رو روینیسنگ

 شهیبهم باز م جوابشو بدم اونم روش ی بخوام دهن به دهنش بذارم وهنکهیا..باشم

 که دهنش چفت و بس دای مثل شیکی شهیاخرش م.. کردشی شد کاری نمگهیو د

  ..نداشت

  

 نی عنشمیماش ..یبابا دمت گوگول!!..ی ِمشکـــیفرار..گااااای ننوی ماشووووولیا

  ..ستـــــهیخودش ب

  ..کوفتش نشه.. و عشق و صفای دارهی ماگهی دآره
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  .. ِی شاکرمی بابت تاخ دونستمیم.. باز کردم و نشستمدرو

 و داد بزنه همونجور که نگام به رو به رو بود ارهی جوش بنکهی قبل از انی همواسه

  .. اومدم کهیداشتم م: گفتم

  ..مش قاسم بهم گفت--

  !.. گفت؟یچ:  تعجب نگاش کردمبا

 کنار داریسرا.. روشن کرد و راه افتادنویماش.. بهم انداخت و سکوت کردی نگاهمین

  .. بود ادهستیدر ا

  .. تنگ شده بودرونی بطیچقدر دلم واسه مح.. کردمی به اطرافم نگاه ماقی اشتبا

 آهنگ سکوت ی خودم بودم که صدای سکوت کرده بود و منم تو حال و هوااون

  .. رو شکستنمونیب

  

  دانلود آهنگ
  ) همتیمهد یآهنگ اشتباه با صدا(

  

   خوابهی جورهی حبابه همشون هی حرفات همه
   اشتباهههی اما حرفات یخوای منو می بودگفته

  یدی اسمم باز دوباره خط کشی من به رویرو
  یدی ها رسبهی به غری ازم گرفتعشقمو

  ی رو بلد شیی وفای بی زودنی که به اکردمی نمفک
  ی رد شی سادگنی کنار قلبم به هماز

  یدادی که قلب من رو چه ساده پس مادتهی
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  ی دادی دست مبهی چشم عاشق من به غرشیپ
  یاری بادی روز به هی تکه خاطره هامو تک

  ی جامو دادبهی باز به غری پس زدعشقمو
  ی رو بلد شیی وفای بی زودنی کردم که به ای نمفک

  ی رد شی سادگنی کنار قلبم به هماز
  دانلود آهنگ

  
  

  !..د؟ی چرا انقدر ناامی خوب بود ولآهنگش

 تو هم بود و فرمونو تو دستاش ی چشم نگاش کردم که اخماش حسابی گوشه از

  .. دادی ممحکم فشار

  .. دست فرمونش حرف نداشتی بود منتهادی زسرعتشم

  .. گرفتی نمابونی هم نگاه از خهی ثان1واسه .. آهنگو کم کردیصدا

  

 رو دای که شی کنی رفتار میجور..ی همرام باشرمی هرکجا که من مدی امشب با--

  .. باورش بشه که تو دیبا..ی قرار بدریتحت تاث

  ..ی منی معشوقه : مکث کوچولو کرد و گفتهی

  

 تو فاز رهیالبد اونم م!.. خواد چطور رفتار کنه؟ی جالب بود که اون امشب مبرام

  ..ندازهی تصورش هم ادمو به خنده میوا..ی بازکیرمانت
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 که باز دی دی دونم تو چشمام چینم.. سرشو چرخوند و نگام کرددی که دسکوتمو

 منم مثل تو رفتار یاگر فکر کرد:  با تحکم گفتنباری دوخت و اابونینگاهشو به خ

 نقشه م خراب نکهی اونم واسه ادمی نرمش نشون میکم..ی کنم سخت در اشتباهیم

  ..یی امشب توی اصلی مهره ینشه ول

  

  !.. گفتم؟یمگه من چ.. وا-

  .. رو من گفتمی خواست بگی که دلت میهمون--

  

 یدم هر کار مامشب ازا.. شدای باحال میول.. تو سرمهی بود چدهی فهمنامرد،

  .. امشب از دست غرغراش راحتمهی..خوام بکنم

  

با زدن چند بوق .. و بزرگییالی وی خونه هی.. شهر بودی نقطه نی باالترخونشون

درو کامل باز کرد و واسه آرشام .. آرشامو شناختعی درو باز کرد و سرداریسرا

  ..دست تکون داد

  

  ! ِ ؟انی شایالی ونجایا-

  !..؟یمدوی مگه تا حاال ن--

  !..؟یبا ک..نه-

  !..یمنصور--
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 نه ی ها چرا بودم ولیتو اکثر مهمون.. همراش نبودمشهی نه بابا من که هم-

  .. اومدهانمی شای شده خونه ی دعوت می که مهمونی اون چند باردیشا..شهیهم

  

  .. خاموش کردنوی تکون داد و ماشسرشو

  

  .. بست وبه طرفم اومدنویدر ماش..می شدادهی دو پهر

با وجوده .. باغ بزرگ وسرسبزهی.. که اونو در خودش داشتی بود و باغالی به ونگام

  .. خودش رو از دست نداده بودی رفت سرسبزی می هوا رو به خنکنکهیا

  

  .. دستتو حلقه کن دور بازوم--

  .. خنگا نگاش کردمنی حرفش چون حواسم نبود شوکه شدم و عنی ابا

  !!..هان؟؟-

  

  .. ِ پوزخند بودهی شبشتریکه ب.. نشست رو لباش اون لبخند کجباز

  .. دستمو گرفت و انداخت دور بازوشخودش

  

  !..حواست کجاست؟..شهی االن شروع منی ازهم--

  !!..نجایهم.. کجاچیه-

  

  .. قدم برداشتمی کرد و منم کنارش به ارومحرکت
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 یاه م هم ری شونه به شونه نکهی بهش و ایکی همه نزدنی از ای دونم چرا ولینم

  .. بهم دست دادی حالهی میرفت

  .. شدی جورهی قلبم

  .. اومدخوشم

  .. باعث تعجبم شده بودنی نداشتم وای حس بدچیه

  

  

بدجور استرس .. زدی م منهی وار تو سوانهیقلبم د..میستادی ای در ورودیجلو

  ..داشتم

  !..؟ی اماده ا--

  .. بود سرمو اروم تکون دادمالی که نگام به داخل وهمونجور

  !..آره-

  ..بهتره رفتارت نرمال باشه..دهیرنگت پر--

  .. زده شدمجانیفقط ه..من خوبم--

  

 سالن نسبتا هی رو به رومون میوارد شد.. کردمشی اول رو که برداشت همراهقدم

  .. کسم اونجا نبودچی بود و هکیکوچ

  .. آرشام حلقه کردمیدوباره دستمو دور بازو..  مانتو و شالمو گرفت خدمتکار

  !!..ستی نی که کسنجایا-
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 در بزرگ و قهوه هیرفت سمت راست که ..راه افتاد، منم کنارش بودم.. نگفت یچیه

  .. روشن اونجا قرار داشتیا

 آرشام به دنیبا د.. بودنستادهی در ای و قد بلند هم جلوکلی هی تا مرد قودو

شت سرمون  و در پمیهر دو وارد شد.. خم شدن و درو باز کردنی کممیحالت تعظ

  ..بسته شد

  

  .. ِییعجب جا.. کردمی رومون بود نگاه مشی که پی دهان باز به سالن بزرگبا

 ی صندلی سالن رو اشغال کرده بودن و اطراف روطی و جوون محریپ.. و مردزن

 شد اون وسط ی که پخش میمی با اهنگ مالی کمیعده .. هاشون نشسته بودن 

 داشت که ی آرامشه خاصهی اطراف ی فضا بود وتی الکیموز..دنی رقصیاروم م

  .. از استرسم کم کنهیتونست کم

  

  

  !.. ِ ؟انی کامال متعلق به شاالی ونی ایعنی ..ی محشری چه جا-

  .. که پوزخند زددمید

  ..گهی دی جاهایلی و خنجای ا--

 قصرش ی خواست تو ملکه ی که میکس:  ادامه دادی کرد وبا لحن خاصنگام

  .. ِانی قصر ِ شانیا..نیپس حاال بب..یباش
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  .. زنهی مشی کردم داره با کالمش بهم نیحس م.. حرفش حرصم گرفتاز

تا .. هوسبازی کهیمرت.. قصرش و تموم دم و دستگاش دوبله بخوره تو ســـرش-

  .. ادم نفرت دارمنیتو گور هم برم باز از ا

 قصر ی ملکه ی ولی که خدمتکاره من باشی به خاطر نفرتت از اون خواست--

  !..درسته؟.. نهانیشا

  .. جوابش رو دادمصادقانه

  !!..قای دق-

  

  

  .. کردم اخماش تو هم رفتحس

 موند رهی از سالن خی که آرشام نگاهش به گوشه امی زدی کنار سالن قدم ممیداشت

..  

 ستادهی پوش اکی و شانسالی مرد مهی که کنار دای شدنی سرمو چرخوندم با دیوقت

 سادهی هم که کنارش وایالبد اون..ظاهرا متوجه ِ ما نشده بود..تبود ابروهام باال رف

  !..باباشه

  

  

  .. هنوز اخماش تو هم بودیول.. لبخند نگاش کردمبا

  ..سی انگار سوژتون اومده رئ-
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  ..سی به من نگو رئ--

 ختی بغل گرفتم و سرمو به راست کج کردم که موهام از پشتم سر خورد و ردستمو

  ..رو شونه م

  !.. صداتون کنم؟ی پس چ-

  

  ..اخماش کمرنگ شده بود.. بودرهی تو چشمام خنگاش

 خوام امشب ینم.. هم نباشیو رسم..بگو آرشام:  مکث کوتاه کرد و گفتهی

 ی منی که معشوقه ی کننی امشب رو به خودت تلقهیبهتره ..نمی تو کارت ببیاشتباه

 دای شی که وقتی کنیز نقشت رو بای خوام جوریم..می با هم رابطه داریو به تازگ

  ..شهی که غرورش چطور خرد منمیمتوجه شد به چشم بب

  

  .. گرفتمی دادم و نگاهمو ازش نمی دقت به حرفاش گوش مبا

  ..کارمو بلدم..گهی دنجامی انی امشب واسه همهی.. به چشــمی ا-

  .. کنم که خودتم باورت بشهی نقشمو بازیجور:  تو دلم گفتمو

  

  

 از پشت سر انی شاد وسرمسته شای که صدامینیامون بنش هی رو صندلمیخواست

  ..دنی و دستام شروع کرد به لرزواری کچ دنهویرنگم شد ع.. کردخکوبمیم
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به طرفم اومد و کنارم ..  نگام کرد یکم.. به آرشام نگاه کردم ملتمسانه

ت  منم ناخداگاه دستمو سر دادم طرف دسستادی که با لبخند جلومون اانیشا..ستادیا

  ..آرشام و همزمان پنجه هامون تو هم گره خورد

  .. نگفتیزی چی نگام کرد ولآرشام

  

  ..نجاستی ای کنی بب_ انیشا

  .. دادنی به آرشام بود که داشتن با هم دست منگاهش

 که تو چشماش یادی تعجب زی من و به راحتی رودی چرخانی بعد از اون نگاه شاو

  ..دمینهفته بود رو د

  .. ما و بعد هم به آرشام نگاه کردی سر خورد رو دستای به ارومنگاهش

  

 گهی دنیا!.. آرشام؟ی کنیچکار م:  گفتی تو هم و با حالت عصبدی رو کشاخماش

  !..چه وضعشه؟

  ..دیچی اروم آرشام تو گوشم پی انداختم و صداری زسرمو

  !.. که؟یمتوجه..دای دک کردن شیبرا.. ستتهی فرمال--

  

  

 نگاه کردم که اروم اروم لبخند نشست رو لباش و انیه شا باال اوردم و بسرمو

  .. ه و س الودش رو بهم دوختیچشما

  .. کرد سرشو تکون دادی نگاه می که به سر تا پام با شور ِ خاصیدرحال
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 موفق دوارمیام.. خباریبس.. تو ِی از نقشه هاگهی دیکی نمیکه ا..دمی فهم--

  ..یباش

 ی میپس بگو واسه چ: شد و ادامه داد رهی آرشام خی با خنده تو چشماو

  .. شناختمی که می هستی همون آرشامنمی بیخوشم اومد،حاال م..شیخواست

  

  

  !..ه؟ی حرف چنی از اانی منظور شادمی فهمینم.. تعجب بهش نگاه کردمبا

پس :  گفتی بعد از سکوت کوتاهانی به من انداخت و درجواب شای نگاهمی نآرشام

  ..دمشی ندانجیا!..ارسالن کجاست؟

  ..رمی مگهیخب من د..فعال باالست..ادیم--

مطمئنم واسه .. پسریموفق باش:  که نگاهش به من بود با لبخند گفتنکهی انی حو

  ..فقط..ی رو انتخاب کردی خوب کسدایدک کردن ش

  

اخر شب که مهمونا رفتن شماها :  به آرشام با وقاحته هر چه تمامتر گفترو

  ..رمباهاتون کار دا..دیبمون

  .. با همون لبخند چندش اورش عقب گرد کرد و ازمون فاصله گرفتو
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چقد .. کثافته هوسبازی کهی مرتی بر نگردگهی دی بریاله:  لب با حرص گفتمریز

 ی بندازم جلوارمی از کاسه در بزشوی هی ناخنام چشانیدوست دارم با هم

  ..پست فطرت..یعوض..سگاش

  

 و ستادهی دادم آرشام جلوم ای رو فحش مانیا نبود تموم مدت که داشتم شحواسم

  .. کنهیداره نگام م

   ..شی اشهی سرد وشیزل زدم تو چشما..دهی بودم حرفامو شنمطمئن

  !.. شد؟ی خال--

  !..؟یچ-

  ..تی دق و دل--

  ..شمی راحت منمیهر وقت جون دادنشو به چشم بب.. نه هنوز-

  ..نیبش--

  

  

 دادم ی کردم و با استرس پامو تکون میاه مداشتم به مهمونا نگ..ی رو صندلمینشست

  ..که آرشام از جاش بلند شد واومد کنار ِ من 

  .. به من نشسته بوددهی بود و حاال کنارم درست چسبزی اون موقع اونطرف متا

  

  !.. شده؟ی چ-

  ..ادی داره مدایش--



 

goldjar/me.Telegram  

 

546

-ِِِبرم تو نقشم؟دیپس االن با..ا ..!  

  

  ..نگاه کرد سرشو تکون داد و به رو به رو فقط

  .. اقا خون آشامه مغرور شروع شدنی با اتی خانم که بازی دلمی بزن برخب

 بازوشو تو بغلم یجور.. چسبوندم به آرشام و دستمو دور بازوش حلقه کردمخودمو

خب اره .. گفتی نمیزیچ.. اونو ازم بدزدهیکی دمی ترسیگرفته بودم که انگار م

  ..کنه ی امشب رو نقش بازهی دی اونم باگهید

  

  .. جلومون ظاهر شدفتهی داده بودم که خودشهی به شونه ش تکسرمو

 که ی مشکی دکلته هی.. پاشنه بلندش گرفتم و اومدم باالی نقره ای از کفشانگامو

 چپش داشت ی بند فقط رو شونه هی دکلته ی و باالی نقره ایروش پر بود از سنگ ها

  .. راستش کامال ب ر ه ن ه بودیوشونه 

  .. زانوهاش بودی لباس هم تا باالی بلندو

  

 آرشام یسرمو از رو شونه .. کردهی اوه اوه چه اخمدمی به صورتش افتاد که دنگام

  .. کردمی هنوز نگاش میبرداشتم ول

  

 چه نجایآرشام ا:  کرد گفتی به آرشام که خونسرد نشسته بود و به مهمونا نگاه مرو

  !.. خواد؟ی می چنجای دختره انیا!..خبره؟

  .. جوابشو دادلکسی ریلی هم خآرشام
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  !.. دختره؟--

  !..ش؟یچرا با خودت اورد..گمی نکبتو منیهم--

 دای گرفتم خانم شی از شما اجازه مدینکنه قبلش با..مراقب حرف زدنت باش --

  !..صدر؟

  

  .. بردمی حساب مدای شی داد که من به جای وسرد جوابشو می جدی قدربه

  !..م؟زی عزی کنی منجوری چرا ا--

  .. خانمستمی شما نزمی من عز--

 ی مهمونرهی می رسمه هر کای دنیکجا!..ه؟ی دختر کنیاصال ا..آرشام تو..ی ول--

  !..خدمتکارشم با خودش ببره؟

  ..ستی دالرام خدمتکاره من ن--

  

  .. سبز بشهدای رو سر شزی جفت شاخ تر و تمهی مونده بود کم

ونده بود تخم چشمش از کاسه بزنه  نمیزی گشاد شده بود که چی به قدرچشماش

  ..رونیب

  

  !.. دختره خدمتکاره مخصوصتهنی که ایخودت گفت--

  ..ستی االن نیول.. بود--

  !.. چه خبره؟نجای کنم بگو ایخواهش م..ی کردجمیگ.. آرشامی چیعنی--
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  .. دستمو به دور بازوش تنگ تر کردمی سکوت کرد و من حلقه آرشام

  .. منهیوقه  دالرام از امروز معش--

  !..؟یچــــ: زد غی جنی همچدای شو

  .. کر شدخی تا بخی نشسته بودن بکمونی که نزدیی من و مهمونای گوشاکه

  

  

نگاهشون به در سالن .. افتادن اهوی بزنه چون مهمونا همه به هی نتونست حرفگهید

  ..بود که باز شد

  

 و چند قدم میستادی و امی بلند شدی صندلی از رودای توجه به شی و آرشام بمن

   ..میازش فاصله گرفت

 جوان و خوش پوش و قد بلند وارد شد و با لبخند ی در سالن نگاه کردم که مردبه

  .. بودستادهی هم کنارش اانیشا.. به مهمان ها نگاه کرد 

  

  

شب ..زیمهمانان عز:  که تو صداش بود بلند گفتی و شعفی به جمع با خوشحالرو

 نی ادی دونی ِشما میهمونطور که همگ.. کنمی ارزو م تک تکتونی رو برایخوب

 دادم که بعد از بی ارسالن جان ترتزمی عزی رو به افتخار ورود برادرزاده یمهمان
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 رو زی ورود ارسالن عزنجایو من هم.. برگشتنرانی به اکای از امریمدت نسبتا طوالن

  ..گمی مکیبهش تبر

  

و ..ارسالن با لبخند باهاش دست داد  دست زدن مهمانان ی و صدااهوی هانی در مو

 ی می اونها رو بهش معرفانیبعد از همونجا شروع کرد با تک تکه مهمانان که شا

  .. کردنیکرد سالم و احوالپرس

  

پوست .. سبز و نافذیچشما.. سالش باشه34 ای 33 خورد ی مرد جوون که بهش مهی

 یاونها رو ازادانه رو بلند که مثل عموش پشت سرش نبسته بود و یبرنزه و موها

 تی جذابنی ای داشت و معلوم بود براییرایصورت گ..شونه هاش رها کرده بود

  ..دهی کشیادیزحمته ز

  

 گوشش حرف بزنم که ری خوام زی مدیفهم.. کج کردم سمت آرشامی کمصورتمو

  .. خم کرد یسرشو کم

  !.. پسر؟ای دختره نی اگمی م-

 ی به سختی لحظه لبخند زد ولهیواسه  بامزه بود که حس کردم ی به قدرلحنم

  .. رو جمعش کردمهیهمون لبخنده نصفه ن

  !.. چطور؟--
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پوستش ..موهاش که از منم بلندتره.. ِی گوگولیلی مرگش بشه اخه خشی پانی شا-

 دختره ای.. کنهی رو افسون میچشماشم که هر ادم.. هم برنزه تر ِنجای ایاز دخترا

 مونی پشی خواسته دختر بشه خدا دم اخری منکهیا ای.. زنن به مردمیپسر جاش م

  ..شده

  

 ی هر بار جلوی خواد بخنده ولی کردم میحس م ..دی بار به لباش دست کشچند

  .. گرفتیخودشو م

 وبا لبخند ستادی به همراه برادرزاده ش جلومون اانی جوابمو بده چون شانتونست

  .. با دست به آرشام اشاره کردیبزرگ

  

  

  .. باشه پسرای الزم به معرفگهیم د کنی فکر نم-

دستشو جلو اورد و آرشام با مکث .. آرشام لبخندش پررنگ تر شد دنی با دارسالن

  .. باهاش دست دادی برد و جدشی دستشو پیکوتاه

دلم برات تنگ !.. پسر؟یچطور:  گفتی اونو در اغوش گرفت و با خوشحالارسالن

  ..شده بود

  ..نمتی بیخوشحالم که م:  از هم جدا شدن و ادامه دادو

  

 و سرد ی لحنش جدیاخم نداشت ول..دهی جوابشو می چنمی به آرشام بود که ببنگام

  ..بود
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  ..گمی مکیبابت ورودت بهت تبر..نطوری منم هم--

  

قد بلند بود و .. آرشام به طرف من سوق داد ی با لبخند نگاهشو از روارسالن

 و خوش دوخت و دیو شلوار سفکت .. داشتی ادهی پر و ورزکلیه..چهارشونه

  .. ِ تنش بودپیک..دی و کراوات سفییموی لراهنیپ

 کم کهیمرت.. انداختمری نافذ بود که شرمم شد وسرمو زی نگاهه سبزش به قدریول

  ..سادمی و ن جلوش وای کنه انگار ل خ ت و ع ر ی نگاه میجور..از عموش نداره

  

  

  !..؟ی کنی نمی رو معرفبای خانم ِ زنی ا--

پس .. کنهی آرشام بخواد جلوش نقش بازستی ندای که شاروی نی خودم گفتم اشیپ

  !.. خواد جوابشو بده؟ی میاالن چ

  

سرمو باال اوردم و .. ش فشردنهی که دستش دورم حلقه شد ومنو به سدمی تعجب دبا

  .. و سرد اون به ارسالن بودی نگاهه جدیول...مبهوت نگاش کردم

  .. منهی دالرام معشوقه --

  

  

  .. من و آرشام در گردش بودنینگاهش ب.. ارسالن باال رفتی ابروی تاهی
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 از شهی همادمهی..ی اقهی دونستم انقدر خوش سلینم..ییبایچه اسم ز.. دالرام--

  ..ی بودیزنا فرار

  .. آرشام جواب دادی که تو چشماش داشت به جای با لبخند و غرورانی شاو

 نی بهتری روشهیهم..یهنوز آرشام رو نشناخت همه سال نی پس معلومه بعد از ا--

  .. از هموناستیکیکه دالرام ..ذارهیها دست م

  

 کنم یکه البته فکر م:  ادامه دادی من بود با لحن چندشی که نگاش روی در حالو

  .. خواستمیهمونطور که م.. به خودمههی جهت آرشام شبنیاز ا

  

 و انی شادمیه دقت کردم دخوب ک.. خوردیحالم ازش بهم م..شعوری بی کهیمرت

 یمنته..ی که از وسط نصف کرده باشیبی سنیع.. ِهیارسالن چقدر ظاهرشون بهم شب

  .. ارسالن جوونتر بودی ازش گذشته بود ولی سنانیشا

  

 ی من بود که تو اغوش آرشام فشرده می ش به رورهی تموم مدت نگاهه خارسالن

 ارسالن شی پنکهی از ای ولهیچ لشی دونستم دلینم..چقدر اغوشش گرم بود..شدم

 بهم دست ی حس خاصهی.. کرد خوشحال بودمی خودش معرفیهم منو معشوقه 

  .. اومدی بهتره بگم خوشم مای..دوستش داشتم..داده بود که
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 دستش دور شونه م هی که رفتن من هنوز تو بغلش بودم و شمونی و ارسالن از پانیشا

 ی میعنی.. رفتی رقص مستیبه طرف پ..قدم که برداشت سرمو بلند کردم..بود

  !..خواد که باهاش برقصم؟

  

  

  .. خواستیهمونطور که خودش م.. نگاش کردم و صداش زدمطنتی شبا

  .. آرشام-

: نگاهشو به اطراف سالن چرخوند و اهسته گفت.. کردم قدماش ارومتر شدحس

  ..بگو

  !..م؟ی وسط که چکار کنرمی ممی االن دار-

  !.. کنن؟ی م دارن چکارهی بق--

  .. رقصنی خب م-

  ..پس حرف نزن--

  

  .. اروم بود لحنش

  !.. باهات برقصم؟ی خوای میعنی:  و گفتمدمیخند

  ..دنی رقصی که دو به دو تو آغوش ِ هم میی زوج هانیب..ستادی استی پوسط
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 ماهرانه منو یلی که مچ دستمو گرفت و خستمی ازش جدا شم و رو به روش باخواستم

  .. و از پشت بغلم کرددمی دور کامل چرخهی..چرخوند 

  

  ..قایدق:  گوشم زمزمه کردریز

  ..رونیکم مونده بود بزنه ب.. زدی تو دهنم مقلبم

  ..ی تو هنوز ازم درخواست نکردی ول--

  

 امشب رو که ازادم در هی دونم چرا دوست داشتم ینم.. بود و ارومطونی شلحنم

  .. کنمطنتی ادم ِ مغرور و خودخواه شنیمقابل ا

هنوز ..می هم شدی نهی به سنهی چرخش کوتاه منو برگردوند سمت خودش و سکی با

با اخم ..  داشتیبیچشماش برق عج..نگاهمون تو هم گره خورد..تو بغلش بودم

  .. افزوده بودتشی به جذابشی از پشی نقش بسته بود بشیشونی پی که به رویکمرنگ

 ی بی لبخند بزنم ولذارهی ِکه نمی چه حسنیا.. چشماش قلبم تندتر زددنی دبا

  !.. جوابش رو بدم؟طنتی که تو اغوشش باشم و در مقابلش با شنمی مشتاقه اتینها

خواننده اسم آهنگ رو .. بودی آهنگ خارجهی.. عوض شدکیموز.. زد ی نمیحرف

  .Joe Jonas  از  Just in Loveآهنگ ..گفت

 هماهنگ ی آرشام به قدرنکهی کرده بود و هم اقی تزرجانی آهنگ به وجودم هاون

 چرخوند ی گرفت و می داد و هر بار دستم رو میو منظم من رو تو اغوشش تکون م

  .. کردم ی مشی اطرافم همراهی که فارغ از ادمایجور..که به وجد اومده بودم
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Love a girl in a whole 'nother language  
  ! زبون کامال متفاوت رو دوست دارمهی دختر با هی

People look at us strange  
  کننی نگاهمون میبی جور عحهی هم مردم

Don't understand us, they try to change it  
   عوضش کننکننی می و سعکننی نمدرکمون

Try to say it won't change.  

   رو عوض کننیزی چتوننی که نممی که بهشون بفهمونمیکنی رو ممونی ما هم سعو

Talk love when they say it sounds crazy  
   که عشقهمیگی مهیوونگی دگنی میوقت

Love is even more wild when you’re angry  
  ترهی قوی حتی باشی که عصبانی عشق وقتو

I don’t understand why you wanna change it,  

  دی عوضش کننیخوای که چرا مفهممی من نمو

Girl listen to me  
   به من گوش کندختر

I was running from the truth  
  کردمی فرار مقتی داشتم از حقمن

I’m scared of losing you  
  ترسمی از دستت بدم منکهی ااز

You are worth too much to lose  
   از دستت بدمخوامی که نمی اونقدر باارزشتو

Baby if you’re still confused  
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  ... اگه هنوزم هم برات مبهمهزمیعز

Girl I’m just in love with you  
   من فقط عاشق توامدختر

Girl I’m just in love with you  
   من فقط عاشق توامدختر

No other words to use  
   کنهفشی توصتونهی هم نمی اگهی دی کلمه

Girl I’m just in love with you  
   فقط عاشق تواممن

Girl I’m just in love with you  
   فقط عاشق تواممن

When I tell you I would never leave you  
  کنمی ترکت نمچوقتی هگمی بهت میوقت

Do you hear what I say?  
  گم؟ی می چی چیشنویم

Talk love when they say it sounds crazy  
   عشقهمیگی مهیوونگی دگنی مهی بقیوقت

Love is even more wild when you’re angry  
  ترهی قوی حتی باشی که عصبانی عشق وقتو

I don’t understand why you wanna change it,  

  دی عوضش کننیخوای که چرا مفهممی من نمو

Girl listen to me  
   به من گوش کندختر
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I was running from the truth  
  کردمی فرار مقتی داشتم از حقمن

I’m scared of losing you  
  ترسمی از دستت بدم منکهی ااز

You are worth too much to lose  
   از دستت بدمخوامی که نمی اونقدر باارزشتو

Baby if you’re still confused  
  ... اگه هنوزم هم برات مبهمهزمیعز

Girl I’m just in love with you  
   من فقط عاشق توامدختر

Do you hear what I say?  
  گم؟ی می چیشنویم

Girl I’m just in love with you  
   من فقط عاشق توامدختر

Can’t nobody change it  
   عوضش کنهتونهی هم نمچکسیه

No other words to use  
   عوضش کنهتونهی هم نمی اگهی دی کلمه چیه

I love you baby  
  زمی دارم عزدوست

Girl I’m just in love with you  
   فقط عاشق تواممن

Girl I’m just in love with you  
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   فقط عاشق تواممن

Oh oh oh  
Never knew what we had  

   رو ندونستممی که داشتییزای قدر چچوقتیه

I don’t understand, if we’re just a waste of time  
   کهی کار ما وقت تلف کردنه وقتیعنیفهمم،ینم

When you put your hand in mine  
  ؟یذاری رو تو دست من مدستت

Girl I’m just in love with you  
   من فقط عاشق توامدختر

Girl I’m just in love with you  
   من فقط عاشق توامدختر

No other words to use  
   کنهفشی توصتونهی نمی اگهی دی کلمه چیه

Girl I’m just in love with you  
   من فقط عاشق توامدختر

Girl I’m just in love with you  
   من فقط عاشق توامدختر

Let me say it again, let me say it again,  

  ... بازم بگم،بذار دوباره بگمبذار

Girl I’m just in love with you  
   من فقط عاشق توامدختر

Girl I’m just in love with you  



 

goldjar/me.Telegram  

 

559

   من فقط عاشق توامدختر

  پخش آنالین کلیپ تصویری این آهنگ 

  

  
 چرخ کامل دورش هی.. تموم شدن آهنگ همزمان دستمو گرفت و منو چرخوند با

  ..رگشت ومنو رو دستش خم کردزدم و ب

 کردم ی فکر نمچیه..پر تحرک.. داشتجانیرقصمون ه..می زدی دو نفس نفس مهر

  .. همه هماهنگ منو با خودش همراه کنهنیانقدر ماهرانه برقصه و بتونه ا

اون ..  من هنوز رو دست آرشام بودم ی زدن ولی دست می جی به افتخار دهیبق

  ..اهمون تو هم گره خورده بود صورتم خم شده بود و نگیرو

  .. م اروم و قرار نداشتنهی تو سجانی از زور هقلبم

به لباسم ..  انداختم ری گلگون سرمو زیی و من با گونه هامی حالت اول برگشتبه

  .. جوره خاصهی.. بودی جورهیحالم .. شده بودمجیگ..دمیدست کش

همراهش .. اوردرونی بستی سردمو تو دست گرم و ملتهبش گرفت و منو از پدست

  .. خودم بودمی تو حال و هوای داشتم ولیقدم برم

 انقدر تو شهیاصال باروم نم..معرکه بود: لبامو با زبون تر کردم و گفتم.. کردم نگاش

  ..ی باشیرقص حرفه ا

  .. سوزان به من بودی کالم همراه با نگاههی جوابش و

   !!..ی دونی از من نمیچی تو ه--
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همونجا .. بودنستادهیا کرد و رفت اونطرف سالن چند تا مرد ا هم دستمو رهبعد

  .. کردمی بودم وبه رفتنش نگاه مسادهیوا

  .. حال پر رمز و رازنیجذاب و در ع.. بودمرموز

  !.. اشغال؟ی داری االن چه حس--

 که ستادمی توجه بهش چند قدم رفتم جلو و پشت ستون ایب.. بوددایش..برگشتم

  ..بازومو گرفت 

  !..؟ی کنیکجا فرار م..نمیر کن ببصب--

  !..؟ی خوای میچ-

  !..؟ی خامش کنیچطور تونست..ی کثافت تو عشقمو ازم گرفتیدختره --

خودش بهم ..درضمن من خامش نکردم..ستیآرشام عشق تو نبوده و ن.. خفه شو-

  ..ابراز عالقه کرد

هش و  بیدی چسبی که برات جور شده زرتیتی موقعنی از افی و تو هم خر ک--

  .. اره؟یولش نکرد

  ..نقشه ت نگرفت اره؟..؟ی سوزی می دارهیچ.. هه-

  .. خفه شو کثافت--

 خوشم اومد دستت یول..؟ی تو که واسه ثروت آرشام تور پهن کردای من کثافتم -

  ..ی به هدفت برسیزود رو شد و نتونست

  

 یب خدمتکاره هی من دیتو هنوزم از د..؟ی زنی حرفا رو منی ایبه چه حق--

  ..یمصرف
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 ی که آرشام چیدی شنیول..ی بحث و عوض کنی مشتاقیلی انگار خهی چ-

  .. حاال معشوقشمیخدمتکارش بودم ول..گفت؟

مطمئنم بهش باغ سبز نشون ..یری آرشامو ازم بگی تونی حمال نمی تو دختره --

  .. شدهدهی که به طرفت کشیداد

 یتکاره مخصوص هر غلطاره خب به اسم خدم..؟یدی چند بار باهاش خوابنمیبب

 و ولت یانگار بدجورم ازت کام گرفته که بهش مزه کرد..ی بکنی تونی میبخوا

  ..نکرده

 ارشی ندارو بخواد فقط واسه تن و بدنته که در اختیچی هی آرشام اگه توبدبخت

 و رونی کنه بی چطور پرتت منیوگرنه دو بار باهاش ه م ب س ت ر نشو بب..یگذاشت

  ..وت تو رندازهیتف م

 ضی ادم ازت فنی همونه که اقتیال..ته؟ی حالی چزای چنی از اتی شخصی بیتو

 تو فقط وفقط ه ر اقتهیل.. که دور و برت هستنیی مرداینه فقط آرشام همه ..ببره

  .. سو بشهی که ازتون استفاده نی خوری منیشماها فقط به درد ا.. هیز گ 

 ای!.. بار با عشق بغلت کرده؟هی!..د ه؟ ی بار لباتو با عشق ب و س هی تا حاال نمیبب

 من و اون عاشق یول!..ختم شده؟..........  رابطتون فقط به رختخواب و سنکهیا

 شد که ی من می فتهیآرشام داشت ش..ی قرار گرفتنمونی کثافت بیتو..میهم بود

  .. اشغالیتو

 بغض  ازارم داد که در اثریحرفاش به قدر.. کردی مینی گلوم سنگی توی بدبغض

  ..چشمام به اشک نشست..زبونم بند اومده بود 



 

goldjar/me.Telegram  

 

562

 یطانی و شحی وقی مملو از نفرت و خشمم که نمناک از اشک بود رو تو چشمانگاهه

  .. دوخته بودمدایش

 تر نی گلوم رو سنگی اومد بغض توی مرونی که از دهنش بی جمله و هر کلمه اهر

  .. کردیم

 خودش و ابا و اجدادشه رو بارش قهی الی تا هر چدی چرخی کاش زبونم می اایخدا

اونوقت بود که مورد .. دهان باز کنم وبغضم بترکهدمی ترسی میول.. کردمیم

  .. خواستمی نمنوی گرفتم و من ایتمسخرش قرار م

خ و ا * گفت ب غ ل یوقت.. زدی مشمی اتتی شخصی و بزی همه چی گفت بی میوقت

  .. شدمی موونهیب ه آرشامم د

  

 پشت شی وقت پیلی داد و من حواسم نبود آرشام از خیدامه م پشت سرهم ااون

  .. کردهی ما گوش می به مکالمه انهی و مخفستادهیسرم کنار ستون ا

  

 بهت و انی شد و در مدهی داد که بازوم توسط آرشام کشی داشت ادامه مدایش

  ..واری دی نهی منو چسبوند سیناباور

  ..شد و دهنم باز موند از کارش شوکه شدم که چشمام گرد ی قدربه

 یکی دستش بازومو گرفت و اون هی..فکش منقبض شده بود.. تو هم بوداخماش

 قطره از گوشه هی..دینم اشک رو تو چشمام د.. دادهی تکواریدستشو کنار صورتم به د

  ..دی گونه م چکی چشمم به روی
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 یا تو چشماهشینگاه نافذ و س.. تر شدنی بغضم سنگبی و اون حس عجدنشی دبا

  .. و نمناکم گره خورد یخاکستر

 بود ستادهی که کنارمون ادای کوتاه رو صورت متعجب شی لحظه هی ی برانگام

  .. شدمرهی آرشام خی و باز تو چشمادیچرخ

 که تو صداش بود ی با حرصی بشنوه صورتشو جلو اورد و به ارومدای که شیجور

 یم!..؟ی منی تو معشوقه هنوز باورش نشده که!.. عشقه؟نیدنباله اثباته ا: گفت

  !..نه؟ی ما رو با چشم ِ خودش ببی عاشقانه یخواد ب و س ه 

  .. هم فشرد و سرشو تکون دادی تو چشمام زل زده بود لباشو به روهمونطورکه

 کرد که برام قی رو به وجودم تزریداغ..دی کششی لبامو به اتهی از ثانی در کسرو

  .... داشتیتازگ

 کی که بهم وارد شده بود نزدیدر اثر شوک..دی کوبی م منهیس ی وار تووانهی دقلبم

  .. سر بخورم که بازمو محکم نگه داشتواری دیبود از رو

  .. افتادمیداشتم پس م ..کجای..جانی همه هنیا

  

  .. زده م رو گرم کردخیو همون حرارت تن .. دی ب و س ی می با خشونت خاصمنو

دستش که .. شد و کتش رو تو چنگ گرفتمی منیی باال و پاجانی م با هنهی سی قفسه

  ..دی موهام لغزیکنار سرم بود ال به ال

 داره چه به روزم ایخدا.. بار تجربه ش کردمنی اولیبرا.. ب و س ه م بودنیاول

  !..اد؟یم
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 بازشون کرد و همزمان یبه نرم.. اون بسته بودیچشما.. خمارمو باز کردمیچشما

  ..دیخودشو کنار کش

  .. بهتره بگم سرجام خشک شده بودمای..ردم کی نمیحرکت

 نگاه دای کنه سرشو چرخوند و به شجادی تو حالتش ایریی تغنی کوچکترنکهی ابدون

  ..کرد

 پس یدیحاال که به چشم د!..؟یباور کرد!..؟یحاال چ:  زد و با تحکم گفتپوزخند

  .. نشوی هم دور و بر ما افتابگهیبزن به چاک و د

 ی اشک نشسته بود و چونه ش از زور خشم و بغض مدای ِ شنی خشمگی چشماتو

  ..دستاشو مشت کرد ..دیلرز

 نداره یچی هی دختره نی هماقتتیل.. آرشامی پستیلیخ.. برو به درک کثافت--

  .. ازم فاصله گرفت آرشام ..

برو به ..ی ِمن دوخته بودیی که تمومه مدت چشم به دارایی ندار تویچیه--

 که به ستمی نیمن کس..ی دست کم گرفتیلیشام رو خجنابه صدر بگو آر..پدرت

 تونه همه یآرشام اگر بخواد م.. رو دست بخورمیی سرو پای از هر بی اسوننیهم

  .. بدهشی تونه بازی نمی کسی ولرهی بگیرو به باز

  

  

 من و آرشام دوخت و ازمون دور ی نگاهه مملو از نفرتش رو تو چشمادایش

 تا صدامون می بودستادهی داشت اهی رو به بقدی دنی که کمترییکنار ستون جا..شد

  .. نشنوهیرو کس
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 برگشت با حرص بهش ی از اشک شده بود و وقتسیصورتم خ.. به من بودپشتش

  ..دمیتوپ

  .. نبود که تو نقشه ت ب و س ه ونی قرارمون ا-

  .. گرفتبغضم

منو چرا !..؟ی لعنتی د یچرا منو ب و س :  همون حال گرفته و لرزون گفتمدر

 ی تونی می که هر کاربخوای هستی کیفکر کرد!..؟یدی خودت قرار می چهیباز

  ..ستـــمیمن عروسکت ن..؟یانجام بد

 از دمی که درست سمت راستم بود دویی شکست و با هق هق به طرف دستشوبغضم

  .. بفهمم نوی که روش داشت تونستم ایعالمت

  .. راه صدام زد نیب

  ..دالرام--

 راست کی..حواسم نبود قفلش کنم.. رفتم تو و درو بستمهی با گر صبر نکردم ویول

  .. و آب رو باز کردمییرفتم سمت روشو

 نگاه نهیبه خودم تو ا.. مشت آب سرد به صورتم زدم تا نفسم باال اومدچندتا

 ی میچرا داره با احساسم باز!.. د؟ی منو ب و س ی به چه حقیاون عوض..کردم

  !..چرا؟!..کنه؟

  

درو پشت سرش بست و قفل ..آرشام بود..با ترس برگشتم..ت باز شد  به شددر

  ..کرد

  .. بودشهی تر از همی نقش بسته و نگاهش جدشیشونی رو پیظی غلاخم
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  !..ه؟ی کارا واسه چنی ا--

 کس و بدبخت که هر کار ی دختر بهی!..؟ی طرفی با کیفکر کرد:  پروا گفتمیب

 که ی کنیتو دستات باهام رفتار م عروسک هی نیع.. اره؟ی باهاش بکنیخواست

 هی جز ستمی کس نچی چون هادی در بکمی جدی ومنم نبای منسهی مثال رئ؟کهیچ

  !..خدمتکار؟

  

  .. بودنیاز اول قرارمون هم.. شده؟یمگه چ--

مکث کردم و بلندتر ..ی قرار بدچهیقرارنبود منو باز.. نبودنیقرارمون ا..نه نبود-

  ..ی د ه شدن نبود مهندس تهرانیب و س * و * ن  د یتو قرارمون ب و س : گفتم

  ..دیکالفه تو موهاش دست کش.. لحظه با اخم نگام کردچند

 و تو در همه میدیما تو بغل هم رقص.. موضوع تو رو ناراحت کرده؟نی ایعنی --

پوزخند زد و ..؟ی کنی رو منکارای ای ب و س ه دارهیحاال واسه ..یحال با من بود

  ..هجالب: ادامه داد

 بوده که یعی چشمش طبی افتاد انقدر جلونمونی که بی اتفاقیعنی.. گرفتحرصم

  .. بودنیحرفش برام سنگ!..گه؟ی رو منایداره ا

 نبود که نتونم حرفامو بهش نیاما اونقدرا سنگ.. بغضم گرفتی دونم چرا ولینم

  ..بزنم

بهره بردن واسه ..؟ی خوای می که منو واسه چیگفته بود!..؟ی گفتی چانی به شا-

 که ییزهای به چدنی واسه رسی قرار بدلهی وسهی منو ی خواستیم..تو نقشه هات؟
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 نی واسه همیمنو نگه داشت..ی دادی می منو بازیتموم مدت داشت..؟ی خواستیم

  ..کار آره؟

 ی چیک..آره:  بره گفترونی داشت بلند نباشه تا نتونه بی که سعیی صدابا

  ..؟ی تا اخرش باشیگه خودت قبول نکردم!..؟ی چکار کنی خوایم..حاال؟

خواستم .. متنفر بودمی عوضی منه خاک بر سر قبول کردم چون از اون دختره -

  .. وسط بهت کمک کنم نیا

  .. بود؟نی از اری مگه غ--

  ..؟ی کنی چکار می داریستی تو انگار متوجه ن-

  ..می هم گارد گرفته بودیتموم مدت رو به رو.. کوره در رفتاز

 که کمرم درد گرفت و یجور.. سرد چسبوندیکای هامو گرفت و پشتمو به سرامشونه

  ..اخمام جمع شد

  .. بودرهی پر از خشمش تو چشمام خنگاهه

 چیه.. رو خوب تو گوشات فرو کننایا.. کنمیمن هرکار که بخوام م: دی لب غرریز

  ..ستی کس برام مهم نچی وهزیچ

  ..د از خشم بوزیهنوز چشماش لبر.. زدپوزخند

 به سرت ناشمی تونم بدتر از ایمن اگر بخوام م..ستی نیزی بوسه که چ--

  .. بکنگموی که می و کارچی من نپیپس به پر و پا..ارمیب
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 و هوا مچمو نی زمنی دستمو بلند کردم و خواستم بزنم تو صورتش که بتی عصبانبا

  ..گرفت

  .. نداشتدهی فای کردم دستمو ازاد کنه ولتقال

  .. زدشمیاز کاراش حرصم گرفته بود و حرفاش ات.. بودمدهی اوج رسبه

  ..به نفس نفس افتادم.. کردی من نگاه می به تقالهاخونسرد

  .. چکار کنمدی دونم بایم ..ی خوایحاال که خودت م.. خبیلی خ-

  .. که ازم فاصله گرفت به طرف در رفتمیکم.. تموم قدرتم هولش دادم عقب با

  .. وستمی که من معشوقه ت نگمیم..گمی مدای به شزوی همه چ-

 دفعه برگشتم و اگه به موقع هی طرف خودش که دی منو کشنی گرفت و همچدستمو

  .. شدمی منیکنترلم نکرده بود نقش زم

   ..دیی هم سای دندوناشو روی خشم کنترل شده ابا

 چه نی بعد ببی بکننکاروی خواد ایفقط دلم م.. احمقی دختره ی کنی تو غلط م--

  ..ی بشمونی که مثل سگ از کرده ت پشیجور..ارمی به سرت مییبال

 که بهتره گمی منم می بکنی تونی می هر کار بخوایگیحاال که م..ول کن دستمو-

  ..یریمنو دست کم نگ

  .. نگام کردمشکوکانه

  !.. دالرام؟هی حرف حسابت چ--

  ..ولم کن-

 حرفا رو نی الی دلی کنم بیحس م!..؟ی خوای میچ.. گفتم حرف حسابتو بزن--

  ..ی زنینم
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  ..فقط بذار برم.. خوامی نمیچی من از تو ه-

  ..؟ی برنامه هامو خراب کنی و همه دای ششی پی که بر--

  .. نــه-

  ..شهی همیبرا.. بود بذار از خونه ت برمنیمنظورم ا:  دهنمو قورت دادمآب

  ..فکش منقبض شد.. حرکت زل زد تو چشمامی لحظه بچند

  !.. آره؟ی خوایکه ازم باج م..پس بگو:  کرد و گفتکیبار سرخش رو یچشما

 زنم ی نمگهی کس دچی و هدای به شیمن حرف.. روش بذاری خوای می هر اسم--

  .. برمی که بذاریبه شرط

قبال هم بهت گفتم که تو تا اخر عمرت .. تو دهنتختمیخفه شو تا دندوناتو نر:  زدداد

  ..ی که بمونیمجبور..ی مونی من میتو خونه 

 ماجرا نی من وسط ای بود که پایاون واسه وقت.. ستی تو کار نی اجبارچی ه-

  .. نشده بوددهیکش

  !.. ب و س ه؟هیبه خاطره !..؟ی کنی کارا رو منی ای داری واسه چ--

 نکارویتو حقه ا.. مهمهیلی ِ واسه من خی که واسه تو معمولی اون ب و س ه ا-

 باشم ردستتی زنکهیقبل از ا..ستمی برده ت نی خدمتکارت باشم ولدیمن شا..ینداشت

  ..ادمم

  

  ..ستادی روم ایدرست جلو.. شدکی قدم بهم نزدهی زد و پوزخند

 ب و س ه خودت هیبا !..ه؟یچ:  گفتی حال عصبنی در عی خاص و اروم ولی لحنبا

 مورد هی نیالبته ا!.. بار اولت بوده؟ی بگی خواینکنه م!..؟یرو باخت داد

  !.. کنترل کنه؟یی هاتی موقعنی تونه خودشو در چنیمثل تو مگه م یدختر..دهیبع
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 با خشم مشت کردم و باز اوردم باال تا بزنم تو صورتش که نذاشت و باز مچ دستمو

  ..دستمو گرفت

 عنوان چی زد به هی حرکت ازش سر منی بود و ای اگهی اگه هر کس دی دونی م--

  !.. رفت؟ی نمرونی در بنیزنده از ا

 االن کارو نی پس چرا همشمی کشته مانی به دست شاای به دست تو ایش که  آخر-

  ..؟ی کنیتموم نم

  ..ی ِ که تو داری مشت توهم ِ پوچ و تو خالهی نایا.. خواد تو رو بکشهی نمی کس--

  .. زدمپوزخند

 نی به مقصودش برسه همنکهی بعد از اانی شای ولی نخوادیتو شا!..؟یمطمئن.. هه-

  ..شک نکن..ارهیم مبال رو به سر

  .. سکوت فقط نگام کرددر

 تونم درک کنم که ی نمیول..افتهی بی اتفاقندهی چه االن و چه در استی قرار ن--

  ..ی قشقرِق رو به راه انداختنی و ای ب و س ه خودتو باختهیبا 

 ب هیمن با :  دست ازادم که مشت شده بود زدم به شونه ش و بلند گفتم یکی اون با

 یک!.. ازم کمک خواست؟یک!.. کرد؟نکاروی بود که ایک!.. خودمو باختم ؟و س ه

 کن ی منو بازی گفت نقش معشوقه یک!.. داد چکار کنم؟ادی و بهم دیبرام لباس خر

 رو نکارای و ای بهم گفتناروی ای نامرد همه یتو!.. شک نکنه؟دای که شیجور

  !..؟ی زنی می و دم از چیسادی من وایحاال جلو..یکرد
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 هی من ی برانکاریا.. دادمی انجامش مدی بای اون کاره من جزو نقشه نبود ول--

 راه نی بهتریدی که خب ددای خرد کردن شی شد برای ِ خالص محسوب مریجور ت

  .. بودنیهم

 نای ای فهمی مچی هی غروره منم خرد کرددایعالوه بر غروره ش!..؟یمتی به چه ق-

 ی درک کنی تونی پر کردن که نملکسیور و ر مغریانقدر اطرافتو دخترا!..رو؟

 دای هم پی دخترهی امر عادهی که دست زدن به تن و بدنشون براشون یی اونانیب

 ی کنه به بازی و حس منه شکی ب و س ه جسم و روحش درهم مهی که با شهیم

 دونه اطرافش پر ی که میدختر..من دالرامم.. اقاستمیمن از اوناش ن..گرفته شده

 شدن اونم دهی بره باشه واسه درهی که ذارهی خواد و نمی وقت نمچی هی ولاز گرگه

  ..توسطه امثاله شماها

  .. زدی نمی بود و حرفرهی مدت تو چشمام ختموم

  .. خوادی می دونستم چیم.. که نذاشترونی از در برم ببرگشتم

که  ستمی معرفت نی بایمن مثل بعض..بذار برم:  که پشتم بهش بود گفتمهمونطور

 از دایش..نترس.. رو خرد کنمی کاره نابجا غروره کسهیبخوام با دو کلوم حرف و 

  .. االننیاز هم.. کار منم با شما تمومهیول.. شنوهی نمیدهنه من حرف

  ..رهی دستم رفت رو دستگی معطلیب.. ول کرددستمو

 ریلبامو گاز گرفتم تا سراز.. گرفته بود و جوشش اشک رو تو چشمام حس کردمقلبم

  ..نشن
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 حرکاتم ی روی کنترلدی لرزیچون دستام م.. گرفتمی می با قفل کشتداشتم

  ..نداشتم

سرمو بلند .. دادهی هوا جلوم ظاهر شد و شونه ش رو به در تکی بآرشام

  .. بود تو صورتم و سرمو خم کرده بودمختهیموهام ر..نکردم

 کردم یال حس م بود و حادهی حباب ترکنی که اول تو قلبم داشتم عی احساساون

  .. شدهیوجودم خال

  .. نگام کن--

  .. نکردمنگاش

  ..گفتم نگام کن.. دالرام با تو بودم--

 از موهام صورتمو پوشونده یمین..سرمو بلند کردم.. و محکم بودی جدلحنش

  ..با نوک انگشتم بردم پشت..بود

  !.. بارت بود؟نی اول--

  ..ش بود در گردشی اشهی شفاف و شی متعجبم تو چشمانگاهه

  !..؟یچ-

  !!.. ب و س ه --

  .. مثبت تکون دادمی و سرمو به نشونه دمیبه موهام دست کش.. انداختمری زسرمو

  !..؟ی نبودی مردچی تو تا به االن با هیعنی--

پس فقط جوابمو ..ازت سوال کردم:  که با اخم گفترمی خواستم جلوش گارد بگباز

  ..بده

  !.. رو به شما بگم؟انی ادیاصال چرا با..معلومه که نه-
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  ..ستمی چون من رئ--

  ..ی نباشــــگهی دشهی میک:  لب گفتمری حرص زبا

  ..اوردی خودش نی به رودی اگرم شنای..دینشن

  

 ی نمی کس حرفچی هشیاز موضوعه امشب همونطور که قبال هم گفتم پ--

ن دهن  بسته نگه داشتی اَم برای بهتریراه ها..دمی باج نمیدرضمن من به کس..یزن

  ..ی خودتو داشته باش که پاتو کج نذاریپس هوا..ِ تو بلدم

  .. ندادم و نگامو ازش گرفتمجوابشو

  .. کنهدمی خواست تهدی مشهیهم

 با عجله جلوم یکی که رونیخواستم برم ب.. و درو باز کردم دمی رو کشرهیدستگ

  .. ارسالن ِدمینگاش که کردم د..ستادیا

  .. اون پررنگ شد ی لبخند رو لبایول..ادم دلشی تحوی امهی نصفه نلبخند

  .. و نافذنیسنگ.. بودی جوره خاصهی نگاهش

 بره تو آرشام پشت سرم نکهیقبل از ا.. در رفتم کناری گفتم و از جلودی ببخشهی

 من و نی لباش داشت نگاهش بی که رویارسالن با تعجب و لبخند ِ کج.. اومدرونیب

  ..آرشام در رفت و امد بود

 تو سرش ی خوبی صحنه فکرانی ادنیمطمئنم با د..نییسرمو انداختم پا.. شدشرمم

  ..ومدهین

  !.. زنونه و مردونه ست؟یی دستشو--
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 نه با خشونت بلکه نباریالبته ا.. منو گرفتیبازو..  اخم کرد و جوابشو نداد آرشام

  .. شدی ارسالن نمی جلویخواستم دستمو بکشم ول..با آرامش

 واسه ی خلوتیچه جا:  که منم بشنوم گفتیوش آرشام جور گری و زدی خندارسالن

  ..ی کردریی تغیلی مدت خنیمعلومه ا..نه خوشم اومد..نی اوردریمعاشقه گ

  

 دمی و من به وضوح صورت سرخ شده از خشم آرشام رو دیی قهقهه رفت تو دستشوبا

  ..زی همه چیرذل ِ ب: دی لب غرری و زدیی هم سایکه دندوناشو رو

  ..رفش تعجب کردم حنی ااز

  .. شدی آرشام عصباننی همی نزد و البد برای حرف خوبارسالن

 عموش ی کردم نگاش به ه و س بازیحس نم.. نبودندی ارسالن برام خوشانگاهه

 خورد یبهش م.. دادی نمی گرما و نافذ بودن نگاهه ارسالن بهم حس خوبیباشه ول

  .. باشهرکیمغرور و ز

نگاهه اونم .. رو نداشتمی حسنیکه اصال چن..ام  برعکسش در مقابله آرشدرست

  .. کردی نمتمی که اذیبه طور.. من گرما داشت و نفوذه چشماش خاص بودیبرا

 و ستی نی تو مهمونگهی ددای که آرشام بهم گفت شیتا وقت..دمی رو تو سالن نددایش

  ..رفته

 ینجوریا!.. بشه؟ی موند که چیم.. رفتی مدیبا.. موندن نبودی جاگهی خب داره

  .. کنمی مرد مغرور و خودخواه رو بازنی ای مجبور نبودم نقش معشوقه گهید

 یکی شد انگار ی مکمی نزدای و ستادی ای که هر وقت کنارم مشمی نمنمی منکر ایول

  .. و نو بودبی شدم که برام عجی می جورهی.. دادیاحساساتمو قلقلک م
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 آرشام یانها عزم رفتن کردن ولبعد از اون هم مهم.. اروم صرف شدیطی تو محشام

  .. موند و منم مجبور شدم کنارش باشمانیبه درخواست شا

  .. نداشتمی خوبحس

  !.. خواد؟ی می ازمون چانی شایعنی

  .. کارش فقط با آرشام ِدیشا

  .. باهاتون کار دارمنی شماها بمونیخودش گفت که اخر مهمون.. نهیول

  .. البد با منم کار دارهپس

هر دو سکوت کرده ..آرشام کنارم بود ..مینخونه نشسته بود مهموتوقسمت

 دادم و ی استرس پامو تکون می تو فکر بود و من هم مدام از روقایاون عم..میبود

  .. زدمیانگشتامو تو هم گره م

  .. به همراه ارسالن وارد سالن شدنانی شانکهی اتا

   ..دمی خودمو به سمت آرشام کشیکم

 ی آرشام واسه آخر هفته یراست.. باال استراحت کنمرمیم.. خسته میلی خ_ ارسالن

 نیبعد از ا.. بهترهمی بری سر به اسبا بزنم گفتم همگهی خوام ی منی برنامه نچندهیآ

  ..نمتی ببشتری خوام بیمدت م

 تی نهایدرضمن ب..می هستیمی صمی نباشه ما دوستایهر چ:  کرد و ادامه دادمکث

 یمطمئنم بهش خوش م..یاریم همراهه خودت ب روهبای خانم زنی اشمیخوشحال م

  ..گذره

ارسالن .. کردی آرشام فقط نگاش میول.. به من چشم دوختی جذابی خنده با

  .. گفتری رفت شب بخی مرونی از سالن بنکهی انیدستشو اورد باال و در ح
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 مبل ی رو لباش رو به رومون روی جلومون بود که با لبخند پت و پهنانی شافقط

  ..نشست یسلطنت

  .. کردی متمی ش اذرهینگاهه خ..  داشتم استرس

 و دی سفی از رنگ هایبی سالن تماما ترکنیدکور ا.. به اطرافم انداختمی نگاهمین

  .. بودینقره ا

  ..متشونهی قی خورد که معلوم بود کلی به چشم مقهی ِعتاءی سالن اشی گوشه،گوشه

 از یزیصب شده بود او که به سقف نی بودن و لوستری ها تمومش سلطنتمبل

  .. به نقره ستهی هم فلزش شبدی شاای.. و نقره بودستالیکر

  .. نگاهمو بهش دوختم و محکم سر جام نشستمدمی رو که شنانی شایصدا

  ..ی من نخوردیآرشام امشب از شرابا--

  .. بهشون نداشتمیلی م--

 ی باز بازم نقشستیپس الزم ن..ستی ننجای هم ادای مهمونا رفتن و شگهید--

  ..ارسالنم که باالست..دیکن

  !..م؟ی گفته ما االن تو نقشمون هستی ک--

 من و آرشام نی کم ِ بی که رو لباش داشت به فاصله ی با دست و لبخند کجانیشا

  .. شدرهی خانی به من انداخت و باز به شایآرشام نگاهه کوتاه..اشاره کرد

 طرفه آرشام باشم بهتر نکهی اتی موقعنی ای تویول.. از دستش ناراحت بودمهنوز

 ی جوردی االن بای وقت بود ولنکارایواسه ا.. بود که بخوام ازش دلخور باشمنیاز ا

  .. بمونمنجای کردم که آرشام نذاره ایرفتار م

  ..ستی نلی دلی بانی موندنمون اونم به اصراره شانکهیا.. گفتی بهم منوی که احسم
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  !.. اومده؟شی پیمشکل!..ان؟یبود شا ی چمی بمونی گفتنکهی علته ا_ آرشام

  .. و به من نگاه کرددیخند

  .. الوعده وفایول..  نه --

  !..کدوم وعده؟:  تعجب نگاهشون کردم که آرشام با اخم گفتبا

 شی پی خواستی می واسه چدمی که خب امشب فهمی دالرام رو الزم داری گفت--

 ی بهونه اگهی درونی بید پرت کرتی رو از زندگدایحاال که ش..یخودت نگهش دار

  .. تونمی نمگهی دنی از اشتری بیمن تا به االن صبر کردم ول.. مونهینم

: و ادامه داد.. آرشام به صورت من دوختی کرد ونگاهشو از روی کوتاهسکوت

  .. گردهی با تو بر نمگهید.. مونهی منجایدالرام از امشب ا

 کم رو هم پر کردم و یله ناخداگاه اون فاص..  دهنمو با ترس قورت دادم اب

  .. آرشام ی به بازودمیچسب

  .. تو چشمامختمی تونستم التماس ریهر چقدر که م.. برگردوند و نگام کردصورتشو

  ..دست و پام از سرما سر شده بود.. بمونمنجای ذاشت من ای مدینبا

ر  پس نذاستم؟یمگه من خدمتکارت ن..تو رو خدا نذار نگهم داره:  لب بهش گفتمریز

  ..تو رو خدا نذار..

 نگاهه هر دومون به انی شایبا صدا.. نافذش تو چشمام در چرخش بودنگاهه

  .. شددهیطرفش کش

 ی نمنکارویکه البته ممطئنم ا!.. قولت آرشام؟ری زی بزنی خوای نکنه م--

  ..دهی بعنکاری شناسم ای که من میاز آرشام..یکن
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حس ..به بازوش چنگ زدم.. تو فکرهاقی معلوم بود عمی آرشام به اون بود ولنگاهه

  .. زنهی می به سرخی کردم صورتش کمیم

  .. وسط سالن دوختزی به منگاهشو

  !..؟ی لعنتی ساکتچرا

  .. بدهجوابشو

  .. بمونمنجای ایذاری نمبگو

  .. رو خدا بگو آرشامتو

  

 ی خوای می چیبرا!..؟ی بمونی خوایچرا نم: دی ازم پرسیآروم و جد.. کردنگام

  !..؟یرگردبا من ب

  ..اشک تو چشمام حلقه بست..  زده نگاش کردم وحشت

همونجور که .. باشمنجای خوام ای دونم نمیفقط م.. دونمیبه خدا نم.. دونمی نم-

 یبه قرآن خودمو م.. باشمنجای مونم فقط نذار ای تا ابد تو خونه ت میخواست

  ..کشم

  .. کنمیدمو خالص م امشب خونی همی بذارنجایاگه منو ا: دی از بغض لرزچونم

  ..دمی با ترس تو جا پرانی شاادی فری صدابا

 ی قرارنیا..یتو از اولم ماله من بود.. دختر؟ی کنی سر هم مهی چفی اراجنیا--

 یمگه خوده تو بهم قول نداد..؟یآرشام چرا ساکت..بود که من با آرشام گذاشتم

 ری که زستی نی کسبگو آرشام..؟یدی من ملهیبعد از انجام کارت دالرام رو تحو

  ..قولش بزنه
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نگاهش به ..دستاشو در هم گره زد .. فشرد ی آرشام نگاه کردم که لباشو به هم مبه

  .. به جلو خم شدیدستاش بود که کم

چون بازوش تو دستام بود منم با ترس بلند .. حرکت از جاش بلند شد کی هم با بعد

  ..ستادمی بهش ادهی چسببایشدم و تقر

 مملو از خشم به من و آرشام زل یومون قرار گرفت و با اخم و نگاه روبه رانیشا

  ..زد

  ..هنوز کار من با دالرام تموم نشده:  گفتانی با تحکم روبه شاآرشام

  ..مگه امشب!.. ؟ی چیعنی حرف نیا--

  .. کارا با دالرام دارمیلیمن هنوز خ.. شدیفقط به امشب ختم نم..نه--

  !..؟ی خوایچقدر فرصت م--

  ..  ماهکی --

  .. اره؟گهی دیدی ملی ماه اونو بهم تحو1 سر یعنی --

  !.. چرا که نه؟--

 بشه به شتری ماه ب1اگه از .. کنمی رو قولت حساب مشهی آرشام من دارم مثل هم--

  .. ندارهی که انجام دادنش برام کاری دونیم.. برمشیزور از تو خونه ت م

  

  ..ی و هم ناراحت و هم عصبانهم خوشحال بودم.. فقط سرشو تکون دادآرشام

  ..دی به هدفش نرسانی شانکهی از اخوشحال

  .. شدی رو به اون رو منی از امی ماه زندگ1 بعد از نکهی از اناراحت
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هر .. کردنی کاال باهام رفتار مهی نی عنکهی بودم به خاطر ِ ای از حد عصبانشی بو

  .. زدنیدوشون داشتن سرم چونه م

  .. بزنم یرف تونستم حی االن نمیول

رفت .. پشت سرش بودمشی اتی گلوله نی کرد منم عی می تند داشت پله ها رو طتند

  .. رفتم تو و درو بستمی معطلیب..تو اتاقش 

  .. نگام کردتی پرت کرد رو تخت و با عصبانکتشو

  ..؟ی بهت اجازه داد وارد اتاق بشی ک--

  !..د؟یش رفتار کن ارزی بی کاالهی به شما اجازه داد که با من مثل ی ک-

داشت .. کراواتشو از دور گردنش باز کرد و اونم با حرص پرت کرد رو تختکالفه

  .. کردی باز مراهنشوی پیدکمه ها

  .. حوصله ت رو ندارمرونیبرو ب!..؟ی زنی حرف می از چ--

  ..انی از رفتار امشب شما و شا-

 کردم به یعس.. تنش بوددی سفیرکاب.. در اورد و انداخت رو تختراهنشویپ

  .. نگاه نکنمشی عضالنیبازوها

  !.. بهت جواب پس بدم؟دی بای ازم ممنون باشنکهی ای جا--

 تونه ی مگهی ماهه د1 نی چرا بهش گفتیازتون ممنونم ول..ستمی چشم و رو نی ب-

  !.. بمونم؟نجای ادی من تا اخر عمر بانیمگه نگفت.. ببره؟نجایمنو از ا

دست و پام شروع .. زدیقلبم تند تند م.. نگاش کردمی چشمریز..ستادی به روم ارو

  ..دنیکرد به لرز

  .. تو چشمام نگاه و حرفتو بزن--
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  ..من من کنان جوابشو دادم.. بودی عصبانیلیخ

  .. خوامینم.. نمـ-

  !..چرا؟:  زدداد

خواستم دستمو .. کنار تخت دوختم و با دست به باال تنه ش اشاره کردمزی به منگامو

  .. که رو هوا گرفتشنیی پاارمیب

  !..؟ی کنیچکار م-

  .. طرف خودشدی دستامو تو مشتش گرفت و کشدوتا

 یم..ه؟ی واسه چای همه حجب و حنیا:  ش و سرم داد زدنهی چسبوند به سدستامو

  !..؟ی کنی دخترا فرق می هی با بقنکهیا..؟ی ثابت کنوی چیخوا

  ..دی لرزی مصدام

 که جلو ینیهم.. اَم که هستمینیمن هم.. کنم خوام به شما ثابتی رو نمیچی من ه-

  .. هم ندارمییزای چنیعادت به چن..سادهیروتون وا

  ..ی عادت کنــدی بهتره بگم باای..ی عادت کنی تونی م--

  ..ه؟ی کارا واسه چنیپس ا.. برم؟نجای از استیمگه قرار ن!..ـــد؟ی با-

 تو ی ولی مونی منجایگفتم تا اخر عمرت ا!..؟ی خواستی نمنوی مگه خودت هم--

 به نجای که اشهی محسوب منهی گزنی برات بهترانیپس البد قصر شا..ی خوای نمنویا

  ..ادیچشمت نم

  .. منفجر شدمتی زور عصباناز

 اونجا بمونم تن و دی که تا گفت بایدید..یگی می داری کنم بفهم چی خواهش م-

 موندم فردا جنازه یاگه مانقدر از اون ادم نفرت دارم که ..دی لرزیبدنم از ترس م
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 کشتم ی خورد خودمو می اگه دستش بهم میعنی.. رفتی مرونیم از در اون خونه ب

  !..؟ی فهمی منویا

  .. ِی هر دختری آرزونکهیا!..چرا؟!..؟ی بشانی قصر شای ملکه یستیحاضر ن--

 لی که اوایآرامش.. آرزوها ندارمنی من از ای باشه ولی هر دختری آرزودی شا-

فقط ..دمی محی و تمومه ثروتش ترجانیار خانواده م داشتم رو به قصر شادرکن

  .. برگردهمی که اون آرامش دوباره به زندگنهیآرزوم ا

  .. شد تو چشمام رهی لحظه خچند

  ..ان؟ی بدم به شالتی ماه تحو1 سر ای ی بموننجای تموم عمرت ای برای حاضر--

  .. و ادماشه بهتر از اون قصریلی موندم خنجای معلومه ا-

  !.. چرا؟--

  !..؟ی چ-

  !..؟یدی محی رو ترجنجای چرا ا--

  

  .. گشتمی دلم دنبال جوابش متو

  ..پس بگو.. سوال من جواب داشت--

  .. بهم نرسهانی دست شانکهی خب فکر کن به خاطر ا-

 باز نجای به ای نخوایپاش بخوا.. دوستانه منهنیکتری از نزدیکی انی شای ول--

  !..؟یورت چدر اونص..شهیم

 ش مهم هیدستش بهم نرسه بق.. مجبورم گهی دنجاشوی به قوله خودت ا-

  !..؟ی کنیکمکم م: وملتمسانه گفتم..ستین
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  !..؟یمتی به چه ق--

  .. بعد هم اوردش باال و گذاشت رو بازومدی مچم لغزی رودستش

  !.. دستتو بردار-

ت کمرم تا نتونم  دستشم گذاشت پشیکی بدتر شد اون یول.. عقبدمی مو کششونه

  .. من و اون بودنیدستام حصار ب..جم بخورم

  !..درسته؟.. نهانی شای ولی تو اغوش ِ من باشی حاضر--

  ..ولم کن.. جنابیمنو اشتباه گرفت.. وجـــــهچی به ه-

  ..یدی محی رو ترجانی پس آغوشه شا--

  .. برسهی روزنی همچذارمی نمرمی بم-

 و مردونه ش گم شده ی قوی بازوهاونهیم..رونیب امی کردم از تو بغلش بی متقال

 ی اجازه رو بهم نمنی اون ای کنم ولیدوست داشتم در برابرش سرسخت..بودم

  ..داد

  

  !..انتخابت کدوم بود؟ ..ی رو انتخاب کنیکی دو نی از ای اگر مجبور شد--

  !..؟ی چیعنی-

  ..ان؟ی شاای.. آغوشه من--

  .. حرص جوابشو دادمبا

  !..؟ی فک کردی خودت چشیپ.. کدومچی ه-

  .. حاالنیهم.. خوامیفقط ازت جواب م.. نکردمی فکرچی من ه--

  !..؟ی پرسی منوی ای واسه چ-
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  !..ان؟ی آغوش ِ شاایآغوش ِ من .. فقط جوابه منو بده--

  ..ولم کن..ی عوضستمیمن ه ر ز ه ن.. خوامی کدومو نمچیه.. کدومچی ه-

 آهن سفته نیع.. بوددهی فای بیم ول زدی ش مشت منهیبه س.. کردمی متقال

  ..المصب

فقط جوابه ..افتهی بی اتفاقنی همچستیقرار هم ن.. نبودی منظور من به ه ر ز گ --

  ..منو بده

  ..فقط بذار برم .. ندارم که بهت بدمی جواب-

  

درست مثل .. به خشونت بودختهیزمزمه هاش هم ام.. گوشم ری اورد زلباشو

  ..حرکاتش

  !..شم؟ی من راسخ تر به انجام کارم می کنیهربار که تقال م ی دونستی م--

 تنش کف ی که از حرارت باالشیو عضالن*  ب ر ه ن ه ی گذاشتم رو بازوهادستامو

  .. گرفتشیدستم ات

  !..؟یدی همه ازارم منیچرا ا.. کنم ولم کنی خواهش م-

  !.. تو؟ایمن :  گردنم زمزمه کردری زو

  ..وا خدا..رو برد و صورتشو به گردنم فشرد موهام فی ال به الانگشتاشو

  !!.. من؟؟-

 ی میدر برابرم گستاخ..ی زنی مشمی که با زبونت و حرفات اتییتو.. آره تو--

 هیقصدت چ.. جرات انجام دادنش رو نداشتی همه سال کسنی که ایکار..یکن

  !..؟یلعنت
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  .. اوردی تر به زبون می به لحظه جمالتش رو عصبلحظه

 که تو یاز حس..کارم از قصد نبود .. بودیرارادینگ انداختم که خب غ بازوش چبه

  .. سوزوندی ارشام که گردنم رو می نفس هایاز گرما..قلبم داشتم 

  .. پرتم کرد عقب که به پشت محکم خوردم به دریانقدر ناگهان.. کردولم

م لبمو محک.. مردم و زنده شدمدیچی که تو تنم پی و از دردرهی گرفت به دستگپهلوم

  ..چشمامو بستم و تو دلم داد زدم.. نکشم غی وقت جهیگاز گرفتم تا 

انگار .. زنهی پشتشو بهم کرده و داره نفس نفس مدمی نگاش کردم که دآروم

  ..رونیبرو ب:  برگرده و نگام کنه داد زدنکهیبدون ا.. بودیعصبان

  .. رفتمرونیدستمو گذاشتم رو پهلوم و از اتاق ب.. نکردممعطلش

  .. کرده بودسیاشک صورتمو خ.. پهلو خم شده بودم که خودمو رسوندم به اتاقمور

 دمیدماغمو کش.. دردم کم بودنیواسه هم.. راستم داغ شدهی کردم پهلوی محس

 لباسامو در اوردم رفتم تو ختمی ری صدا اشک می که بی کنان در حالنی فنیباال و ف

  ..حموم

 قرمز و کبود شده یحساب.. دهنمو گرفتمیبا وحشت جلو..  به پهلوم افتادنگام

  .. کبود شدی زودنی بود که به همادی زیشدت ضربه به قدر..بود

  .. گرفتمشی اتدمی که روش کشدستمو

 که نی همی دردش ساکت بشه ولدی شانمی کم تو آب ولرم بشهی خودم گفتم برم شیپ

  ..نشستم تو وان وضعم بدتر شد

  .. شدی مدهی که صدام کشییتا جا کردم ی مهی به وضوح بلند گرگهید
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 چکار کنم ایخدا.. زدمی دادم و زار می درد داشتم که خودمو تو وان تکون مانقدر

  ..رمیمیدارم م

 قفسه ها نی از همیکی هم تو دیشا.. نهای شهی مدای اتاق مسکن پی دونستم توینم

  .. تونستم از جام تکون بخورمی نمیباشه ول

 که لبمو گاز ینیچشمام بسته بود و درح..رمو بلند کردم گذاشتم رو پهلوم و سدستمو

  .. کردمی گرفتم هق هق میم

  ..دیچی پی م تو حموم مهی گری صداانعکاس

  .. پهلوم داغ نبود و دردم صد برابر شدگهید.. بلند شم نتونستمخواستم

  .. کنمی دارم چکار مدمی فهمی بد بود که نمی به قدرحالم

دستمو تو آب تکون دادم تا ..دی لرزیدستم م.. کردمی رو کامل تو وان خالشامپو

 یبو.. به پهلوم دمی مالهی ِ شامپو رو با ترس و لرز و گریبعد مابق..کامل کف کنه

 خواستم یم.. کردی هنوز پهلوم درد میول..اسی یبو.. بهم دادیشامپو حس خوب

  ..داشتم طاقت نگهید..رونیزودتر حموم کنم و برم ب

 ن ه هام تو اب مملو از کف ی باالتر از س یشده بود و تنم تا کم سی موهام خنییپا

  .. نشدی آروم بشم ولدی بمونم شاینجوری کم اهی.. دادم هیسرمو به وان تک..بود

 مانند شده بود غی هام جهی گری که صداییتا جا.. شدی به لحظه حالم بدتر ملحظه

..  

  

  ..دمی کشغی جهیه با گر به در حموم که با ترس و همرادی محکم کوبیکی هوی

  .. مانند از پشت در به گوشم خوردادی خودش بود که بلند و فریصدا
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   ..گمیباز کن بِت م..نمیدرو باز کن بب.. دالرام--

  .. شدشتری هق هقم بدمی که شنصداشو

  ..درد دارم.. تونمینم..نـ: دمینال

  ..بشکنهانگار قصد داشت اونو ..دیمحکمتر به در کوب..دی هق هقمو شنیصدا

  .. روی در لعنتنیباز کن ا!..؟ی کنی مکاری چی اون تو دار--

  ..بـ!..؟یبا در چکار دار.. تونــــــمینم: دمی کشغیج

 تو درگاهه دنشیبا د..واری همزمان در طاق به طاق باز شد و محکم خورد به دو

و  شامپی خدا رو شکر کردم کفامردمی از درد داشتم منکهی با اقهیحموم همون دق

  ..بدنمو پوشوندن

  !.. تو؟ی اومدیواسه چ..رونیبرو ب:  آب فرو رفتم و با درد سرش داد زدمشترتویب

 رو صورتش داشت اومد تو ی که اخم وحشتناکی توجه به من در حالی اون بیول

  .. تونستمی نمی نکنم ولهی خواستم گری از اشک بود و مسیصورتم خ..حموم

  

  ..دستاشو به کمرش زد..تا دور اونجا چرخوند و نگاهشو دور ستادی وان ایجلو

  !..؟ی کردی مهیپس چرا گر..ستی نتیزیتو که چ: دی کشادی فرسرم

  ..گهی د؟بروی کنی نگاه میبه چ..رونیبرو ب..  ندارهیبه تو ربط-

  

 طرف حالم خوب نبود و از طرفه هیاز ..صورتمو برگردوندم.. رو زانو نشستجلوم

 صورتم سرخ شده تمونی کرده بودم و موقعریش گ که توی به خاطر اوضاعگهید

  ..بود
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  ..حالم بدتر شده بود..رونی رفت بی کاش میا..دی لرزی م از زور هق هق مشونه

سرمو چرخوند سمت .. چونه م حس کردمری انگشتاشو زی کمال تعجب گرمدر

  ..اخماش هنوز تو هم بود..با شرم و درد تو چشماش زل زدم..خودش

  !.. شده؟یچ..ی کنی مهی گری هنوز که دار--

  ..ستیحالم خوب ن..رونیفقط تو رو خدا برو ب..یچی ه-

  .. جمع تر شداخماش

  !.. چه مرگته؟نمید ِ بِنال بب: و بلند داد زد!..ست؟ی که حالت خوب نی چیعنی --

 کفا بودم نی اونهیچقدر مد.. آب گذاشتم رو پهلومری بستم و دستمو از زچشمامو

 هی دی از زور شرم باگهید.. زد و ی مدیر ه ن ه م رو کامل دوگرنه االن بدن ب 

  ..نی زمری رفتم زی شدم میقطره م

  ..پهلوم:  با هق هق گفتمهمونطور

  !..؟یپهلوت چ--

  .. ورهی پهلوم خورد به دستگی هولم دادی وقت-

 غرق در اشکم نگاش یسرمو چرخوندم و با چشما..نطوری کردم اونم همسکوت

  .. بودرهی من خی هم تو چشمانگاهه اون..کردم

  !..ده؟ی دردت شد--

  .. تکون دادمسرمو

  !..؟ی پاشی تونیم--

  ..نه-
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درست همون .. تو صورتمختی طرف رهی انداختم که موهام از ری سرمو زنی فنی فبا

  .. که آرشام کنارم بودیطرف

  داشتم تا دردموازیبه مسکن ن..لرزم گرفته بود.. لحظه به همون حالت بودمچند

  .. بدهنیتسک

مبهوت نگاش .. آب قرار گرفت باعث تعجبم شدی که رویدی بزرگ و سفی حوله

 دستاشو برد ی مکثچی آب و بدون هی همون کفا انداخت رویحوله رو از رو..کردم

  .. حوله بدنمو پوشوندی کنه از روجادی با بدنم ای تماسنکهی آب و بدون اریز

 توجه به من ی اون بیدم گرفت ول چون به شدت دردمی کشغی کارش جنی ابا

 سی آب خی که توینگام به صورتش بود و نگاهه اون به حوله ا.. کردیکارشو م

   ..متری مالنباری ایول.. صورتش اخم داشتشهیمثل هم..شده بود

 ب ر ه ن ه م حلقه ی پاهام و دست راستشو دور شونه هاری چپشو برد زدست

 در همون دی که اونم فهمدمی لرزی خودم م بهیجور..زبونم بند اومده بود ..کرد

  ..دی کشرونی دورم بود منو از اب بسی خیحال که حوله 

نگاهش به .. دستم رو شونه شیکی حوله رو پهلوم بود و اون ی از دستام از رویکی

  .. تونستم چشم ازش بردارمی من نمی کرد ولی به جلو نگاه ممیمن نبود و مستق

 از زانوم یحوله کم.. و گذاشت رو تخترونیاورد ب منو از حموم سی خهمونطور

  .. ن ه هامو پوشونده بودی س ی تر و تا قسمت باالنییپا

  ..  روم اونا رو هم پوشونددی پتو رو کشی سر شونه هام باز بود که وقتفقط

  » آرشام «
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 کردم با اون حرکت ِ من ی فکر نمچیه.. بوددهی و رنگش پردی لرزی خودش مبه

  ..ادیبه سرش ب یی بالنیچن

 و به دمی رو برنداشتم و همونطور دراز کشی رو تختیحت.. شب حوصله نداشتماون

  ..فکر فرو رفتم

غافل از  ..دمی دختر رو شنهی ی هی از گری محوی حال خودم غرق بودم که صداتو

  .. اون دختر دالرام بودنکهیا

 جز من و یسک..دی واضح تر به گوشم رسی صدا کمرونی از اتاقم اومدم بیوقت

 وارد اتاقش شدم ی َشکَم به اون رفت و وقتنی باال اتاق نداشت بنابرایدالرام طبقه 

  ..ادی ش از داخل حموم مهی گریمتوجه شدم صدا

  .. فشردیصورتشو به بالشت م.. پتو مچاله کرد ریخودش رو ز.. نشستمکنارش

 مسکن به هی..ردم اورونی رو بهی اولی کمک های کمد جعبه ی از قفسه هایکی تو از

  .. کنار تخت بود برداشتمی عسلزی می که روی آبوانیهمراه ل

  .. پاشو --

چهره ش سرخ و غرق در اشک .. بالشت بلند کردی از روی به آرومصورتشو

 لب تشکر کرد و قرص رو به ریز.. شدزیمخی به دستم انداخت و نینگاه کوتاه..بود

  ..دیهمراه ِ آب سر کش

  .. گرفته بودصداش

  ..ن؟ی بتول خانمو صدا کنشهی م-

  .. من مهم نبودی برازهای چنی ای دونستم در حضور من معذبه ولیم

  !..نـه --
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  .. کنمیخواهش م!..چرا؟-

 نی هم حق نداره ایکس..دنی شبه و همه خوابمهی ن3االن ساعت .. گفتم که نه--

  ..افتهی راه بالیموقع از شب تو و

  .. ترسم ویخودم م..نهیلومو بب پهیکی دیبا.. من درد دارمی ول-

دستمو بردم جلو که با درد خودشو .. ش رو ادامه نداد و با وحشت نگام کردجمله

  ..دی به عقب کشیکم

  ..اشتباه کردم ..ستیاصال مهم ن..نــه نه نـه شمــا نـــه-

 بردم و از رو پتو بازوشو تو شی لحن و نگاهش دستمو پی توجه به التماس هایب

 نویا.. بودمیجد..دمی دی تو چشماش ترس رو میول.. نکردیحرکت..چنگ گرفتم

  .. و سکوت کرد دیفهم

 به سی خیحوله ..پتو رو کامل کنار زدم.. کنهی کدوم پهلوت درد مدمی نپرسازش

 ی خواستم اونو کنار بزنم بدون شک اندامش مشخص میاگر م.. بوددهیبدنش چسب

  .. بودنیمطمئنا ترسش از هم..شد

 یپهلو..پس حدسم درست بود.. نکردی چپش گذاشتم که حرکتی پهلوی رودستمو

  .. بوددهیراستش ضرب د

 بودم دستم به طرف حوله رفت و رهی وحشت زده ش خی که تو چشمایدرحال

  .. زد وخودشو جمع کردغیخواستم از هم بازش کنم که ج

  ..من حالم خوبه..به من دست نزن..رونیتو رو خدا برو ب..نـــه -

 مطمئن یول.. کردمی دختر رو درک نمنی ایکارها.. بوددهی از قبل پرشتری برنگش

  .. کنهی می کارنیبودم همچ
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  .. شلوار و بلوز برداشتم و پرت کردم رو تختهی طرف کمدش رفتم وبه

  ..بپوش--

  ..تو، روتو کن اونور..تـ .. باشه-

 تمیرهاش اذکا..پشتمو بهش کردم.. و سرمو تکون دادمدمی تو موهام دست کشکالفه

 شناختم فرق ی که می اگهی دختر با هر کس ِ دنی ِ ازی تند و تانیرفتار و ب.. کردیم

  .. باشمقی شد نسبت بهش دقی باعث منیهم..داشت

  ..دمی پوش-

  ..نذاشت.. تخت نشستم و بدون فوت وقت دستمو به پهلوش بردمیرو

  !..؟ی نکن مگه تو دکتر-

 ی نمیحرف..شو گرفتم و پرتش کردم رو تختبا خشونت شونه ها..  تموم شد صبرم

  .. از قبل وحشت کنهشتری که از سر ِ خشم بهش دوختم باعث شد بی نگاهیزدم ول

  ..صورتمو مماس با صورتش قرار دادم .. تخت افتاده بود ی پشت روبه

  .. فهم شد؟ری شادی در نمکتمی رو تخت جی خوابی م--

با ..  باال زدمی بودم بلوزشو کمزیمخی نهمونطور که روش.. تند سرشو تکون دادتند

 ازهم باز شد و با تعجب تو چشماش نگاه ی راستش اخمام کمی پهلودنید

  .. روز افتاده باشهنی کردم به ای فکر نمچیه..کردم

 ی میاهی به سی مونده بود و از زور کبوددشی پوست سفی کامل رورهی دستگیجا

  ..شونده بود قرمز رنگ پوی رو هاله ایو دور کبود..زد

 چشماشو بسته و لباشو به هم دمی به صورتش دوختم دی کبودی نگاهمو از رویوقت

  ..دهیفشار م
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صورتش جمع شد و ..دمی کشی کبودی که نگام به صورتش بود انگشتمو روهمونطور

 رو لمس ی کبودیانگشتمو باالتر اوردم و باال.. بوددیپوستش سف..دیلبشو گز

  ..از کرد بیچشماشو به آروم..کردم

  ..؟ی درد دار--

  .. کردریفک کنم مسکن ِ تاث.. نه-

  .. شکمش بود و نگاهم به صورتشی رودستم

  ..آه.. دخترنیچرا ا!..چــــرا؟

با مکث ..نگاهش نکردم..ستادمی در ای تخت بلند شدم و جلویاز رو.. کناردمیکش

حالم .. بمونم تونستمینم..رونیاز اتاق زدم ب..دمی رو گرفتم و کشرهی دستگیکوتاه

  .. گذشته افتادمادیدگرگون بود و ناخداگاه به 

 ی درحالنی ماشی صدادنی با شنداریسرا.. شدم نمیسوار ماش..رونی رفتم بالی واز

پامو ..دست تکون داد و درو باز کرد.. اومدرونیکه چشماش خمار بود از اتاقکش ب

  .. خارج شدمالی گاز فشردم و از ویرو

ضبط رو .. بودگانهی آرشام بی خواب با چشماشهی و مثل هم شب بودمهی ن3 ساعت

  .. دادمی مراژی وابونایدر همون حال با سرعت تو خ..روشن کردم

  

  

  دانلود آهنگ

  ) هایده _آهنگ بزن تار ( 
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   گرفتهایدلم ازدن تار که امشب باز بزن

   تارو بزن تاربزن

  داری خری تا بخونم با تو آواز ببزن

   تار و بزن تاربزن

  نمی خونه غمگی برانمی کوچه غمگیبرا

   منی تو برایبرا

   مثل مای هر کیبرا

  نمی خونه غمگی مداره

   باشهی تارهمبزن

   تریمی و از من قدمن

  ی اون که تو کار عاشقواسه

  نمی مونه غمگیم

  دانلود آهنگ

  
  

  .. پدال گاز فشردمی روشتری بپامو

  ..رمی نبودم که دارم کجا منی روندم و فکر ای خلوت فقط میابونای ختو
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   گرفتهای تار که امشب باز دلم ازدنبزن

   تارو بزن تاربزن

  داری خریونم با تو آواز ب تا بخبزن

   تار و بزن تاربزن

   مردنی راه عاشقبه

   خنجر دل سپر کردنبه

  ستی که آسون نی هر کواسه

   جاودان موندنیبرا

  ی راهگهی عاشق دواسه

  ستی جز دل کندن از جون نبه

   تونمی منوی تار بخونم همبزن

  نمی خونه غمگی برانمی کوچه غمگیبرا

   منی تو برایبرا

   مثل مای هر کیبرا

  نمی خونه غمگی مداره

   باشهی تارهمبزن

   تریمی و از من قدمن

  ی اون که تو کار عاشقواسه

  نمی مونه غمگیم

   گرفتهای تار که امشب باز دلم ازدنبزن
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   تارو بزن تاربزن

  داری خری تا بخونم با تو آواز ببزن

   تار و بزن تاربزن

  

  

 ی نقطه نیباالتر..رمیم کجا م دونستم داریحاال م.. رو تو دستام فشردمفرمون

 پاهام ری رو در خودش نداشت و از همونجا شهر زیکی جز تاریزی که چییجا..شهر

  ..بود

 ی موقع ازشب خنک بود ولنیهوا ا.. شدمادهی پنی رو روشن گذاشتم و از ماشضبط

  .. در من اثر نداشتزی چچیه

سوزشش ..داغ بودم.. که ناخواسته به جونم افتادیشیات.. سوختی مشی تو اتبدنم

  .. حرارت بودنیچشمام از ا

  .. و از همون باال به شهر تهران نگاه کردمبمی بردم تو جدستامو

 یول.. موقعنی ایحت.. داشتییتو خودش روشنا.. شهرنیا ..نیی پااون

 تونست نی ماشی ِ محض بود و نورچراغایکی بودم تارستادهی که من اییجا..نجایا

  ..زنه  رو پس بیکی از تاریکم

سرمو بلند کردم و با .. آهنگ تو سرم بودیصدا.. نگاه کردمنییبه پا.. جلوتررفتم

  .. زدیبه ماه که انگاراونم داشت بهم پوزخند م..خشم به آسمون ِ شب زل زدم

به آرشام و .. خندنی من همه ماههی سیبه گذشته .. منیبه گذشته .. منبه

  .. که داشتی ننگیبه زندگ..حماقتش
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  .. ندارنی من تمومیحماقت ها..دمیاحمق بودم و نفهم..دم بواحمق

چرا قلبم درد ..شهی مشتری دونم چرا سوزش چشمام هر لحظه داره بینم.. پر بوددلم

 که هرکار یزی چهی.. بی عجزی چهی.. کنهی مینی تو گلوم سنگیزی چهی..گرفته

  .. شدی م ترنی و انگار با هر تالشه من اون هم سنگنییکردم نتونستم بدم پا

 نی رو به آسمون از بادینخواستم که تو گلوم بمونه و با فر.. و داد زدمنخواستم

  ..بردمش

  

 یبه حماقتام م.. اره؟ینی بی منو میدار.. خـــــــــــداااااااااااا ااا--

 ی ولی و راحتم کردشیبرد..به گناهکار بودنم.. هامیبه ندونم کار..یخند

  ..شهی بدتر م که هستینیندونستم وضعم از ا

 دردام بر ی درد از روهی هنوز یچرا وقت..چرا هنوزم درد دارم؟.. گرفتارم؟چرا

  ..هنوزم فراموشت کردم ..فراموشت کردم.. رو دلم؟ی ذاری مگهی دیکی ینداشت

 ی که منو مییخدا..یی که اون باالییخدا:  زدم ادی و از ته دل فروبلندتر

همون شب ..تو رو فراموش کردم..یآرشام تهرانـــــ..مــــــن..ینیب

همه ش به خاطر ..نجامی که اینی بیم.. بردمادیهمون شب نحس تو رو از  ..یبارون

 ادامه گهی کن دمومشت.. خوام بگم تمومش کنیم..یاری به سرم می ِ که دارییبال

من عوض ..شدم.. عهد کردم که عوض بشمزمیبا همه چ.. با تو شی سال پ10..نده

  ..شدم
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 همه نیا.. کنهرییآرشام تونست تغ..من عوض شدم..می من کنینگاه کن بب.. منونیبب

 که یجور.. آهن شدینگاهم به سرد..سال تالش کردم تا قلبم از جنس سنگ شد

  .. نتونه درونم نفوذ کنهزی چچیه

 ی رو می چه بازگهید!؟ی کنی چکار می و دل سنگنی نگاهه اهننی با ای داریول

  ..ه؟ی دفعه بازنده کنیا.!.؟ی باهام شروع کنیخوا

من : دمی کشادیدستامو به اطرافم باز کردم و رو به اسمون فر.. زدمپوزخند

 پاهاش ری و اونو زنیغرور ا.. شکنهی دل می که به راحتیکس..من آرشامم..نمیا

 ی اسمم به قدرت جسمم دل ها رو خون می که معنمیمن کس.. کنهیخرد م

وگرنه .. بشمدهی کشنجای به ایتو گذاشت.. باشم کهیتو خواست..نمیآره من هم..کنه

  ..ی کردی پر از ننگ و گناه نممویزندگ

 عذابه بعد از اون رو ی ذاشتینم.. اون شبه پر گناه شاهد باشمی ذاشتی نمحداقل

  ..به جون بخرم

  ..شمی من عوض نمیول

  .. ندارهری درمن تاثزی چچیه

  .. اَم که هستمینی هممن

  ..و

  ..ستی ازش ساخته نیرفم کار طی که فرستادیاون

  

  »دالرام«
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به ..چشمام هنوز خمار بود.. بالشت بلند کردمی با احساس درد ، سرمو از روصبح

 بهش ی که کارینجوری همی گرفت ولی زدم درد می دست که مدمیپهلوم دست کش

  .. آروم بودینداشتم دردش تا حد

  ..نه دستش بدم خواستم بهوینم.. رو تخت بلند شدم تا به کارام برسماز

 خواب هی کردم تموش یحس م..لب تخت نشستم .. افتادمشبی دادی دفعه هی

 صدق ِ اتفاقاته نهای ایهمه ..لباسام.. که هنوز کنارم بودیسی خی حوله یول..بوده

  .. کردی رو بهم ثابت مشبید

  

چرا .. بغلم کرد ویوقت.. چشماش و حرارته دستاش افتادمادی.. گرما کردماحساس

 دی که رو خودم داشتم بایاز شناخت!.. مخالفت نکردم؟رونی بدی منو از آب کشیوقت

  .. کردمی منکارویهم

 به دردم فکر کنم اون لحظه ذهنمو نکهی از اشتریب..دی به پهلوم دست کشیوقت

  ..آرشام پرکرده بود

  !.. کنم؟ی بهش فکر مچرا

  !.. باالااااا ؟رهی ضربان قلبم منمشیبی می وقتچرا

  !..شم؟ی مخکوبی زنه می اسممو صدا می وقتچرا

  ..همون حسو دارم..میحاال اَم همونجور!..ه؟ی تنم از چلرز

 وونهی دیعنی.. شدمی کردم سرحال میبهش که فکر م.. لبخند زدمناخداگاه

  !!..شدم؟؟
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 لیقبل از صبحونه رفتم تو اتاق تا وسا..  دوش مختصر گرفتم و اماده شدمهی

 تختش هم یحت!.. موقع از صبح کجا رفته؟نی ایعنی..ود نبیحمومشو اماده کنم ول

  !..رون؟ی صبح زود زده بنکهی اای خونه نبوده شبید..دست نخورده بود

  

خدا کنه زودتر خوب بشه ..دی کشی مریپهلوم ت..نیی اروم از پله ها رفتم پااروم

  .. خورمی تو انجام دادن کارام به مشکل بر مینجوریا..

هر .. کردمی رفتار منی باهاش سر سنگدی بای نکرده ولنکاروی دونستم از قصد ایم

  ..اون حرفا.. کرد؟ی چرا اون کارا رو مشبی ددمی فهمی کردم نمی فکر میچ

 ی بعد رعد و برق می بود و لحظه ای لحظه افتابهی.. جور بودهی قهی هر دقرفتارش

  .. خورد تو فرق سر ِ منه بدبختی صاعقه هم درست مهی وسط نیا..زد

  .. آرشام ِ نی نمونه ش همگنی که مینی بشی قابل پری مرموز و غادم

  

 یول.. باشم و خودمو حداالمکان بپوشونمنی خواستم جلوش سر سنگی بگو ممنو

 آدم ِ مغرور و خودخواه نی افتاد که ناخواسته ای چند وقت اتفاقاتنیدست بر قضا ا

  ..دی دی مدی دیمنو با اون وضع م

 افتادم ی حرفاش مادی ی وقتیول.. فرار کنمنجای از ای جورهی تونستم ی کاش میا

 که یگفت که اگه فرار کنم هم منو و هم اون.. سرجامدمی تمرگی کردم و میغالف م

پس .. رو هم من جز فرهاد نداشتمی کنه و من کسیبهم پناه داده رو درجا خالص م

  .. رو بکنمیسکی رنی تونستم همچینم
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 دمشی دی رفتم می مدی بود بانجای ادایون مدت که شا.. براش تنگ شده بوددلم

  ..ششی برم پدی فرصت بانی در اولیول.. رو بهم ندادی اجازه انی آرشام همچیول

  
با .. بودی خالینیس..ستادی جلوم اینی سهی با ی رفتم تو آشپزخونه که مهری مداشتم

  .. نگاه به سرتاپام انداختهی دنمید

 قرمز داشت هم ی که خطای شال مشکهی..یوشلوار مشک ی بلند زرشکنی بلوز استهی

  ..انداخته بودم رو موهام

  ..بهش اخم کردم .. از کنارش رد شم که راهمو سد کردخواستم

  ..برو کنار-

 خواد ی میفرض کن نرم چ:  ُقلدرا سرشو انداخت باال و دست به کمر گفتنیع

  ..بشه؟

  ..رو کنار بی به دو کردن باهات رو ندارم مهریکی حوصله -

  .. بودن هوا ورشون داشته انگاررونی شب با آقا بهی اوهــــــو خانم خانما --

 بهت فشار اورده برو از خود اقاتون یاگه تا حد مرگ فضول.. ندارهی به تو ربط-

  ..گهیبپرس حتما بِت م
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  ..یخوش دارم خودت بِم بگ.. نــــه--

 یخوب حالشو برد..ن؟ی چکارا کردنمیخو بگو ب:  و چشمک زددی خندمسخره

  ..آره؟

  ..حرف دهنتو بفهم..؟یگی ماوهیچرا : داد زدم.. گرفتحرصم

 ی واسه من شاخ و شونه منمیصب کن ب: دست به کمر داد زد.. شدیعصبان

  ..ه؟ی خبری شب باهاش بودهی یفک کرد..؟یکش

  .. خواستم باهاش دهن به دهن کنمیحالم خوب نبود و نم.. زدم کنارپسش

  ..یانگار دنبال ِ شر..یبرو اونور مهر: فتم حرص گبا

 که کبود شده یی هوا محکم زد به پهلوم درست همونجای که تو دستش بود بینی سبا

  .. کردیبود و درد م

 رفت و یاهیچشمام س..دمی کشغیج.. خــــــدا مردم و زنده شدمیوااااااااا

  ..دستمو گرفتم به درگاهه آشپزخونه

  ..؟ی کنی فرار میواس چ اشغال ، نمی بسای وا--

  .. دادی راحت بهم فحش منی تو آشپزخونه نبود که ای کسانگار

 یتو درگاه زانو زدم و پهلومو دو دست..میلبمو گزد .. اوردمی و طاقت ندرد

  ..دمیچسب

 که ناخواسته یجور.. ضربه حالم بدتر شدنی کرده بود که با ادای پنی دردم تسکتازه

  ..ادم افتهیو از زور درد به گر

  .. بازم ادامه دادی ولدی هق هقمو شنیصدا
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 از اشک سی که صورتم خیمات و مبهوت در حال..دمی شنیلی سی هق هق ام صدانیب

  ..بود سرمو بلند کردم

 اخماش از نکهی انی بود و حستادهی و ترسناک باال سرم انی خشمگی با صورتآرشام

 ی مهری وحشت زده یما تر بود نگاهه مملو از خشونتش رو تو چشظی غلشهیهم

  ..دوخته بود

  .. زده بودیلیآرشام بهش س.. صورتش بود و انگاری روی مهردست

  .. کردم چون درد داشتمی مهی صدا گریب

  .. از بس تعجب کرده بودم که هق هقم کامل بند اومده بودیول

  .. کردی مهی و گرنیی سرشو انداخته بود پایمهر

 هق هق یمهر.. چشمام گورتو کم کنیز جلو حاال انیهم:  زدادی سرش فرآرشام

  .. بزن به چاکاالید ِ : دی کشادی کرد که بلندتر فریم

آرشام دستشو همون ..دی و به طرف سالن دودی کشغی جی اورد باال که مهردستشو

  ..نییباال مشت کرد و اروم اروم اوردش پا

  ..دیش کی مری دلمم تری که زیی شده تا جاشتری کردم درد پهلوم بی محس

 ی کردم و اشکام گوله گوله از چشمام جاری لب ناله مریز..نیی انداختم پاسرمو

  ..بود

  .. کنه ی داره چکار مدمشیند

 ی گرم و مردونه ش رویو همزمان دستا.. بلند شم نتونستم و با ضرب نشستمخواستم

  ..یگرفته و جد..دیچیصداش تو گوشم پ..بازوهام قرار گرفت

  ..سای پاشو وا--
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  .. با هق هق سرمو انداختم باالسمی داشت کمکم کنه وای که سعیحال در

  .. تونمی نم-

  ..ی بتوندیبا..گمیپاشو بهت م--

 تهیچرا حال.. تونـــمی نمگمیخب المصب م.. گفتی همه حال زور مدر

  !..شـــــه؟ینم

  .. کردیدلمم درد م.. دستم رو پهلوم بودی کرد ولبلندم

  .. سمت دررهبی داره منو مدمی تعجب دبا

  !..؟یری کجا م-

  ..ی فهمی خودت م--

  .. کنم بگوی خواهش م-

  ..مارستانیب--

  ..استراحت کنم حـ.. خوامی نه نم-

  ..افتی نزن راه بیادی حرف ز--

 دستور دی بمونه به من نباادشی زدم تا ی بهش مشی کاش حالم بهتر بود دو تا نیا

  .. حرفا بودنی وضعم بدتر از ایول..بده

  .. تونستم باهاش برمی منیواسه هم.. که تنم بود نه چسبون بود نه کوتاهیبلوز

  .. زور درد حال ِ مخالفت کردنم نداشتماز

  .. کردی م منهی بودم و دکتر داشت معادهی تخت خوابرو

 دکتر ی ولنوری اادی تالش کرد بیلی بود که خب خستادهی اونطرف پرده اآرشام

  ..نذاشت
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 ی پهلوم اورد باال و توینگاهشو از رو..  باالتر داد شینیب ی رونکشوی دکتر عخانم

  ..چشمام دوخت

  ..شوهرته؟:  گفتیمی کرد با لحن صمی منهی که اروم اروم شکمم رو معایدرحال

  .. تعجب نگاش کردمبا

  !..؟یک-

  .. رو که به زور پشت پرده نگهش داشتمی همون--

 بود که بهم یاال واسه مسکندردم کمتر شده بود و احتم.. حرفش خنده م گرفتاز

  .. کردنقیتزر

 ی داخلیزی ساده ست و خونری کوفتگهی داده بود که صی دکتر تشخاخه

  .. کردی م منهی کشه داشت معای مری دلم تریحاال هم که گفتم ز..ندارم

  .. لبخند زد و سرشو تکون دادطنتی شبا

  !..؟یتازه عروس--

  .. م خود به خود قطع شدخنده

  ..ــــه مان..هـــان؟-

  

 نی نکرده با ایی که خدای حامله باشدیگفتم شا.. گذرهی میادی پس مدت ز--

  .. اومده باشهنی سر جنییضربه بال

  .. باز مونددهنم

  ..یمی خوشرو و صمی ساله 40 بای خانم دکتر تقرهی

  ..دی صورتم که نگاه کرد خندبه
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نوز ازدواج  دونم هیم..ذاشتمی نگران نباش دختر داشتم سر به سرت م--

  .. نامزدت باشهدیگفتم شا..ینکرد

  ..سمهیرئ..ستی نه ن-

  ..دی کشنیی ابروشو داد باال و بلوزمو پای تاهی

  .. هم دارهی جذابیچهره ..یپی خوش تسهی چه رئ--

  .. کنان تو جام نشستمغرغر

  .. خدا ببخشه به خاطرخواهاش-

  ..ستنی که البد کمم ن--

 گفتم ی آخدیچی دلم پری که زی با دردیول..دمید بامزه بود که خنی به قدرلحنش

  ..و دستمو گذاشتم روش

  !..؟ی درد دار-

  ..یلی دلم اره خری زی کم، ولهی پهلوم --

  ..که؟یدوره ت نزد..زمی عزستی نی مشکل-

  .. اره-

  ..ضربه باعث شده زودتر از موعدش باشه.. پس نگران نباش--

 ی که آرشام پرده رو پس زد و بنییپا امیخواستم از رو تخت ب.. تکون دادمسرمو

  ..اجازه اومد تو

 تو سطل ِ کنار تخت با اخم نگاش کرد که نداختی دکتر که داشت دستکشاشو مخانم

  .. بودچیهم ه" آرشام واقعایخب در برابر اخما

  !.. داخل؟نیای به شما اجازه داد بی محترم کیاقا--
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  .. پوزخند زدآرشام

  !.. اجازه؟--

  ..می بردیپاشو با:  گفت رو به منبعد

  ..ن؟ی دارماری با بی شما چه نسبت--

 از آرشام یپس واسه چ..من که بهش گفته بودم.. تعجب به خانم دکترنگاه کردمبا

  !..د؟ی سوال رو پرسنیهم هم

  

  .. نگاه به خانم دکترهی نگاه به من انداخت و هی آرشام

  ..حاضر شو: با تحکم گفت جواب خانم دکترو بده رو کرد به من و نکهی ای جابه

 برگه به عنوان نسخه هی که ستادمی خانم دکتر ایرو به رو..نیی رو تخت اومدم پااز

 تو ی داریسیعجب رئ:  که فقط خودم بشنوم گفتی لب جورریداد دستم و ز

  .. اخماش کُپ کردم خدا به داده تو برسهدنی با دچکارشمیمن که ه..دختر

 کردم و همراه آرشام راه یازش خداحافظ..د بویدکتر باحال..دمی خنداروم

  ..افتادم

  

  ..می هم قدم برداشتی شونه به شونه درست

  ..ستمی جوجو هم ننینه بابا من در برابره ا.. ازمن بلندتر بودیلی خقدش

  .. داشتی حال محکم بر منی اروم و در عقدماشو

  ..نسخه ت رو بده من:  که گفتمی بودمارستانی بیجلو
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 اشاره کرد که سوار نشی بهش انداخت و به ماشی نگاهه سرسرهی.. دستشدادم

  .. داروخونه نگه داشتی جلوتر رو به رویراه افتاد و کم..نشستم..شم

 نکهی تا ادی طول کشقهی چند دقهی.. شد و رفت تو داروخونهادهی پی حرفچی هبدون

  .. و پاکت رو گذاشت رو پامنینشست تو ماش..رونیبا پاکته داروها اومد ب

  .. بزنهیمنم توقع نداشتم حرف.. نگفتیزیچ.. لب ازش تشکر کردمریز

حاال چرا .. بکشمشی هم نداشتم که پیموضوع.. کردی متمی بود اذنمونی که بیسکوت

 یچون خودمم درست و حساب.. انقدر عالقه مند بودم باهاش حرف بزنم بماند

  .. دونستم یجوابشو نم

  .. سر حرفو باز کنمینجوری خواستم ا سرمری و مثال خی دادم به مهرریگ

  ..یمهر..بابت اتفاقاته امروز و-

  ..ستی مهم ن--

 پاره کهی کالممو تی بشــــر، خب بذار زرمو بزنم بعد رشته ادی تو جونت نمرض

  ..کن

 به خشونت نبود ازین.. دادی بدجور ازارم می مهریحرفا.. من مهمهی برای ول-

  .. دادمیاگه حالم خوب بود حتما جوابشو م

  .. منم اون کارو واسه خاطره تو نکردم--

 سر و گوشش ایتازگ..دی کشی تو کارام سرک میادیز:  زد و ادامه دادپوزخند

  ..دی جنبیبدجور م

  !..؟ی چیعنی-
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دوست داشتم انقدر ادامه بدم تا باالخره خسته بشه و بگه منظورش .. ندادجوابمو

 سنگو کم کرده ی مرد که رونیقل رو االا.. ستدهی فای دونستم بی می بوده ولیچ

  .. بودری تاثیبود ب

  !.. خواهش کنم؟هی شهی م-

  .. شدرهی خابونی بهم انداخت وباز به خی نگاهمین

  !..؟ی خوای می چ--

  .. اومممم-

  .. بگمی بودم چجورمونده

  ..خـ..فقط دلم واسه فرهاد تنگ شده.. خوامی که نمی خاصزی خب چ-

 تو دی کششتریاخماشو ب..د که مجبور شدم سکوت کنم برگشت و نگام کرنیهمچ

  ..ابونیباز زل زد به خ..هم

  .. ادامه بده--

  .. از خشونت به زبون اوردیی و با رگه های ش رو کامال جدجمله

  ..کال انگار با من مشکل داره.. چِش هستستی نمعلوم

  ..ششی آخر هفته برم پنیاجازه بد.. خواستمی مگهی دیچی ه-

  ..نـه--

  !.. نــه؟ی چ-

  ..شهی نم-

  !.. کنم؟ی زندگرای اسنهی عدی باالتونینکنه تا اخر عمر تو و!..چرا خـب؟-
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 نگرانم یحتما تا االن کل..نمشی برم ببدیمن با:  من ادامه دادمیول.. کردسکوت

  ..شده

  .. و حرفه اضافه نزنریپس خفه خون بگ.. نهیعنیگفتم نه :  و با تحکم گفتبلند

  ..ه بود در اوردحرصمو

  ..تونیمن به اجبار خدمتکارتونم نه زندون.. خوام خفه شمی نم-

 رومو ازش دهی رو تو دستاش فشار مچارهی و فرمونه بگهی نمیچی هدمید

  ..دمی جویبا حرص پوست لبمو م..برگردوندم

  .. تسلط داشتشی رو رانندگقی وجود دقنیبا ا..انگار تو فکر بود.. کردمنگاش

  ..نگرانمه..بهش زنگ بزنم نی پس الاقل بذار-

  ..به رو به روش نگاه کرد و جوابمو داد.. صورتشو چرخوند طرفمکالفه

  .. کنمتی حالگهینذار جور د.. انگار اره؟رهی حرف حساب تو گوشت نم--

  .. هاهیعجب ادم.. رفت رو اعصابمی مشتری بقهی دقهر

 بهش نیذارینم چرا گهی نرو دیگیم..ی فهمی منو نمی که حرفایی شمانی ای ول-

  ..زنگ بزنم؟

 و تو نی ماشی به صندلدمیکه محکم چسب» خفـــه شو «  : دی کشادی فرنی همچو

  .. شدیدلم خال

  ..برهی رفت رو وچارشمی بنهی ماشکرهی در و پچی ستونه بدنم که هچهار

 داده بودم خدا یریحاال چه گ.. شدمشیری که منه خر باز سالی رفت تو وی مداشت

  .. دونهیم

  ..سهیمجبور شد وا..دمی گرفتم و کشراهنشوی پی وشهگ
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  .. فهمونمی بهش مگهی کنم جور دی تونم حرفامو بهش حالی که به زور نمحاال

 زل زده بود تو میمستق.. شدی مواقع اروم منجوری مظلوم کردم و لحنمم که انگامو

  ..دمی دی کجا رو جز چشماش نمچیچشمام و منم که ه

  .. لنگ بندازهنی ای جلو چشماادی بدی ِشب بایاهی سالمصب

  ..دی از تو دستم کشراهنشویپ

  !.. برم؟یذاریم:  گفتمیمی و صممظلومانه

 ی نهی به سنهیس..روشو برگردوند و خواست برگرده که راهشو سد کردم.. زدپوزخند

  ..میهم شد

  ..خواهش.. تو رو خدا بذار برم-

  !.. انقدر برات مهمه؟--

  ..رونی خواد برم بیدلم م.. خونهنی تو ادمیوساره خب پ!.. فرهاد؟یک-

  !..اون دکتره؟..ای یگی مرونی واسه ب--

  !.. اون دکتره؟ی دونی تو از کجا م-

  !..کدوم؟..ستی مهم ن--

  .. هر دوش-

  !..؟ی کنی همه اصرار منیچرا ا:  زل زد بهم و گفتی مکث کوتاهبا

  ..نیهم..سر رفته..حوصله م..چون:  شمرده گفتمشمرده

  ..نی پس فقط هم--

  .. اره-
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  !.. ؟شهی مزونی حالت مششی پی بری وقت--

  ..دی شا--

 ریمنم که تو همون حالته مظلومانه گ.. مدت اخماش تو هم بود و نگاش به منتموم

  ..کرده بودم

  .. لبخند کج نشست رو لباش و ابروهاشو داد باالهی که دمی کمال تعجب ددر

  ..شینی ببیر بی تونیآخر هفته م.. خباری بس--

  .. مبهوتم رد شدی چشمای صبر نکرد جوابشو بدم به سرعت باد از جلوگهی دو

  !.. شد؟ی چقای دقاالن

  !.. کرد؟قبول

 ی وبی روز عالهی فرهاد و بعدش هم شی تونستم آخر هفته برم پی میعنی

  ..حیتفر..گردش..دغدغه

  .. خداجون دمت گرمیواااا

 ای نمشیه خودمو جر دادم گفتم بذار برم بب همنی توش مونده بودم که من اخودمم

  .. زنگ بزنم نذاشت حاال چه زود قبول کرد برم هی شده بهش یحت

 ذوق ی خودش جارونی که ازاد بودم برم بنی همستی که هست مهم نی هرچلشیدل

  ..داشت

  .. پمادهیمسکن و آمپول بود و .. باال وبه پاکت داروها نگاه کردمرفتم

  .. دلم درد گرفتری و زدیکش ری دفعه کمرم تهی

  .. حق با خانم دکتر بودانگار

  .. شدهوقتش
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 دمیدی کم آرشام رو میلی مدت خنی ایتو.. مونده بودگهی روز د4 پنجشنبه تا

 ی استحمامش رو اماده ملی وساای دمیچی شام رو مزی بود که واسش میاونم مواقع..

  ..کردم

 یلی اگر هم بود خای.. نبودی هم خبری مدت از مهرنی بهتر شده بود و ایلی خپهلوم

  .. شدی میکم جلوم افتاب

 ی انگار ازم فراریی جوراهی کرد و ی اخم مدی دی تا منو می دونستم چشه ولینم

  ..بود

 ی شام رو واسه ش آماده مزیداشتم م.. شب آرشام زودتر اومد خونههی نکهی اتا

  ..کردم که

  ..زی بود سر مدهومیهنوز ن.. غذا وارد شدینی خانم با سبتول

 لب بهش سالم ریز.. شددای سر و کلش پدم،ی چی کمک بتول خانم غذاها رو مداشتم

  .. سرشو تکون دادی در جوابم فقط به ارومشهیکردم که مثل هم

 میمنتظر بتول خانم بودم که برگرد ..ستادمی عقب و ادمی کشزی از رو مدستمو

  ..ن شد آرشام نگاهم معطوفه اوی با صدایاشپزخونه ول

  ..ی بری تونیتو م--

  .. منتظر بتول خانمم-

  ..باهاش کار دارم تو برگرد.. مونهی منجای بتول خانم ا--

  ..رونی نگاه کوتاه بهش انداختم و برگشتم از سالن اومدم بهی

  !.. گفتم چکارش داره؟ی خودم مشیپ

  !.. خواد بهش بگه؟ی میچ
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 ی آشپزخونه رژه میلو هدف جیمنم ب.. خوردنی داشتن غذاشونو مهیبق

  .. داشتمی حالهی ی دونم چِم شده بود ولینم..رفتم

 که داشتم ی حالتنی تصور کردم ایوقت) ی بری تونیم( که بهم گفت ی زماننگاهشو

  ..شهی تر از همنیسنگ.. نگام کرد ی جور ِ خاصهی.. شددیتشد

 بود که نییبنده خدا سرش پا.. بدو رفتم طرفشرونی خانم که از سالن اومد ببتول

  .. دهنشو گرفتی و جلودیترس.. جلوش ظاهرش شدمهوی

  .. قلبمیوا..می مادر ترسوندیهــــ--

  .. خواستم بترسونمتونینم..شرمنده بتول خانم -

  !..؟ی شامتو بخوریچرا نرفت.. دشمنت شرمنده باشه دخترم--

  !.. چکارتون داشت؟یراست..یایمنتظر شدم شمام ب..ینجوریهم-

  .. که نگام به صورتش بود راه افتادمیرف اشپزخونه منم کنارش در حال افتاد طراه

ظاهرا با ارسالن خان قرار اسب .. سفررهیگفت آخر هفته م..  بگمی واال چ--

  .. دارن یسوار

  !.. نگه داشت؟ی شما رو واسه چ-

 زی مراقبه همه چستی مدت که ننی بگم اهی مادر بهم گفت به بقیچی ه--

 سر به خونواده ش هی چند روز نی تونه تو ای خواد می هم میگفت هر ک..میباش

  ..بزنه
  

  .. نزدی حرفگهید.. تو آشپزخونهمیرفت
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 قهیاونم با رف.. خواست بره واسه خودش عشق و حالیم..نطـــــوری که اپس

  .. ارسالنقشیشف

  .. نشدمی حوصلگی جز بتول خانم متوجه بی کردم که کسی می غذام بازبا

  !..؟ی شدضیمر!..چته دخترم؟: جلو و اروم بهم گفت اورد صورتشو

  ..نه خوبم-

  !..؟یدوست ندار!..؟ی کنی می پس چرا با غذات باز--

  .. جابه جا شدممی صندلرو

  .. دونم چرا امشب اشتها ندارمی نمیمنته..نه اتفاقا برعکس من عاشقه فسنجونم-

  !..مه ؟ گرسنیلی خی گفتی مادی اقا بنکهیقبل از ا!.. چرا دختر؟--

  .. دونم چِم شدهیخودمم نم.. انگار اشتهام کور شده-

همزمان ..رونی بلند شدم و رفتم بزیاز پشت م.. بهم دست دادی کالفگاحساس

  ..رونیآرشام هم از سالن اومد ب

  .. سفرش افتادم و دمق شدمادی دنشی دبا

  .. شدهشتری بمی حس کالفگدمشیانگار حاال که د!..شم؟ی مینجوی ادای جدچرا

اخم نداشت .. بود بشی تو جشیشگیدستش طبق عادت هم..ستادی سرجاش ادنمی دبا

  .. بودی حالت صورتش کامال جدیول

 فقط جلو چشم ِ من دی شاای.. نافذتر شدهشهی از هماهشی سی کردم چشمای محس

  .. بودینجوریا

  

رد شد از کنارم که .. انداختمریناخداگاه سرمو ز....آروم و شمرده.. طرفم اومدبه

  ..دمیصداشو از پشت سرم شن..قلبم فشرده شد..سرمو بلند کردم
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  .. تو اتاقمای ب--

منم پشت .. کردی می برگشتم و نگاش کردم که چطور پله ها رو آهسته طاروم

 که تو جونم افتاده بود باعث شد دستام یاسترس.. زدیقلبم تند م..سرش راه افتادم

  ..به حالت نامحسوس بلرزه

وسط اتاقش ..رفتم تو و درو بستم.. درو برام باز گذاشت یقش ول تو اتارفت

  .. و بهش چشم دوختمستادمیا

 که به خودش گرفته یژست خاص.. گرفتزی میدستاشو به لبه ها.. دادهی تکزشی مبه

  .. بودیبود دوست داشتن

  !!.. بگم؟؟نوی ادیچرا من با.. منیول

  .. بودی حال جدنی در عیصداش گرم ول.. کردی به من نگاه ممیمستق

مشخص ..شتری هم بدیشا.. روز4 دیشا.. سفررمی مدت کوتاه مهی ی از اخر هفته برا-

  ..ستین

  

نگاهمو از روش برداشتم و به کف .. جمع شدی حرفش اخمام ناخواسته کمنی ابا

  ..اتاق دوختم

  !.. مرد ناراحت بودم؟نی از رفتن اچرا

 یحس م.. واسه مسافرتیحت.. برهالی ونی کردم دوست ندارم از ای محس

  !!.. چه مرگمه؟؟ایخدا..من..من..تنهام بذاره..نجایا..دوست ندارم..کردم

 ی نشون نمنوی چشمام ایول.. طاقت نگاش کردمی با زبون تر کردم و بلبامو

 ذاشت اروم یقلب واموندم مگه م.. درونمی بود ولشهیچشمام مثل هم..داد

  !..باشم؟
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  ..منظورم ارسالن خان ِ..!ان؟ی شای با برادرزاده -

  .. دعوتم کردیخودت که بود.. اره--

 که گفت دمی هم شننوی ایول..دمیاره بودم و شن:  تو دلم گفتمی تکون دادم ولسرمو

  ..یاریمنو هم با خودت ب

  !.. خواست تنها بره؟ی چرا مپس

  !..ا؟ی گفت تو هم اماده شو باهام بی نمچرا

  !!.. سفر برم؟؟نی دوست داشتم با آرشام به ایعنی

  .. هم مشتاقمیلی خچی هادی بدم که نمنمی بی کنم می که فکرشو ماالن

 دونم تا به یهم دلم براش تنگه و هم م.. فرهاد برمدنی به ددی من اخر هفته بایول

  .. نگرانم شدهیاالن کل

  .. حال آرشامنی با ااما

  !..مرض افتاده تو جونت؟..دالرام تمومش کن ..پووووووفــــــــــ

  .. انگار افتادهاره

  ..نی و برگردنی به سالمت برشااهللایا.. باشه بهتون خوش بگذره--

  .. تو دختریریالل بم!.. بهش گفتم؟ی واسه چنوی اموندم
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 نگامو از ستادی روم که ایجلو.. اومدیبه طرفم م.. که جدا شد نگاش کردمزی ماز

 چرا نیا..رهی فوق العاده تی خاکسترراهنی پهی.. دوختمراهنشی پی قهیصورتش به 

  ..رهیهمه ش ت.. رنگ روشن بپوشهدمی بار ندهی!.. عزاداره؟شهیهم

  .. سترهی اتاقشم تیوارای رنگ دیحت

بوش معرکه ست و .. تلخ بودی ک کننده نبود ولیت ح ر ..  ادکلنشیبو

  ..خاص..نطوریهم

  !.. برات مهمه؟--

زل زدم تو ..ه خودش گرفت بود نگام رنگ تعجب بی حرفش که کامال جدنی ابا

  ..نطوریاونم هم..چشماش
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  !.. برام مهمه؟یچ-

  ..الی من به سالمت برگردم ونکهیا:  جوابمو دادرک

  .. من من افتادمبه

  ..من..من..زهیخب چ..خـ-

  !..؟ی تو چ--

  !..خبرم چرا هول شدم من؟..دمی کشقی عمنفس

  .. گفتی منویحتما هم.. هم بود ی اگهی خب هر کس د-

  ..نه--

  !.. نه؟یچ-

  .. بهم نگفته بودنوی کس تا حاال اچی ه--

  .. از تعجب گرد شدچشمام

  !..شه؟یآخه مگه م!..واقعا؟-

  .. اخماش تو هم بودیول.. زدیاروم حرف م.. تکون دادسرشو

  ..ی نفرنیتو اول..قای دق--

  ..نی صادقانه بهم بگنوی کردم ای فکرنم-

  !..چطور؟--

 هی.. شما و اخالقتون رو بشناسمیمدت تونستم تا حدود نی که اییاز اونجا.. خب -

  ..نی توداریلی انگار خییجورا

خواستم که .. شدی حرف ِ من جزو تودار بودنم محسوب نمنی ایول.. اره هستم--

  .. رو بدونملشیدل
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  .. گفتمینجوریهم.. نداشتیلی دل-

  .. زدپوزخند

  .. جالبهیلیخ!..؟ینجوریهم--

  ..اخت وپشتشو بهم کرد به صورتم اندی نگاهمین

وهم ..کی جنگل ِ تارهی ی از منظره ییتابلو.. شدرهی بود خواری دی که رویی تابلوبه

عاشق .. هم بودی تونست ترسناک باشه ستودنی حال که منی در عیول.. بودزیبرانگ

  .. بودمینقاش

  ..؟ی اون دکتره بردنی به دی دارمی هنوزم تصم-

  ..نمشی ببدیااره ب!.. منظورتون فرهاد ِ ؟--

  !..د؟یچرا با--

  ..رمی بگدهی نادنوی اتونمینم..نطوریاونم هم.. خبرمی ازش بهی خب مدت-

  ..چشماشو خمار کرده بود..برگشت

  !..اد؟ی در بی چرا برات مهمه که از نگران--

 از برادر یحت..مثل برادرم دوستش دارم.. ِ که برام موندهی چون فرهاد تنها کس-

  ..کرده کمکم شتریخودم ب

چند لحظه مکث کرد و با نگاهش سرتا .. هم فشردی باال برد و لباشو به روابروهاشو

  ..و در اخر تو چشمام ثابت موند..پام رو از نظر گذروند

  .. کردمی که فکرشو مهیزی انگار موضوع جالبتر از اون چ--

  !..ه؟یمنظورتون چ!.. کدوم موضوع؟-
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منظورم حس !حسش نسبت به تو متقابله؟ اون مرد یفقط تو مطمئن..ستی مهم ن--

  .. ِیخواهر و برادر

  

  .. تعجب کردمشی از پشی حرفش بنی ابا

  !..گه؟ی داره میچ

  ..نطورهی معلومه که همخب

  !.. رو به شما بگم؟نای ادیچرا با-

  .. نشستزشیرفت و پشت م.. نگفتیزیچ

ت مجاور اتاق  اتاق درسنیا.. نبودی خبری قدی نهی اتاق از تختخواب و انی ایتو

  .. شباهت به اتاق کار نبودی که بیاتاق..خوابش بود

 که من جلوش وانمود ی دونیو م..ارسالن من رو به همراهه تو دعوت کرده--

  ..ی منیکردم که تو معشوقه 

  ..ستی ما ننی بیچی حتما تا االن بهش گفته هانی شای اره خب ول-

  .. نه نگفته--

  !..مگه ممکنه؟!..نگفته؟-

  .. بهش نگهیزیچون من ازش خواستم که چ..ه ممکنهار--

 بهانه دکش نی به انی که بخواستی نی اگهی هر دختر دای دایاون ش!..خب چرا؟-

  ..نیکن

  .. نگویچیپس ه..ی دونی نمیزی تو چ--

  !..ن؟ی خوای می حاال از من چ-
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شوقه در ظاهر به عنوان مع..ی سفر همراه باشنی ای با من تونکهیا:  مقدمه گفتیب

  .. کنهی فکر می اگهیکه البته ارسالن جور د..  همراهکی..نه

  

  .. حرف از دهان آرشام چند تا حس با هم هجوم اوردن طرفمنی ادنی شنبا

  ..تعجب

  ..یناراحت

  ..تیعصبان

  ..ی خوشحالیوحت

  .. کردمی همه رو تو چندتا جمله سرش خالکه

 کنم چون خودمم چشم ی باهاتون همکاردای شی اوال من قبول کردم فقط جلو-

 تموم مدت منو نکهی که بهم زده بود و ایی نداشتم اونم واسه خاطره حرفادنشوید

  .. کردی مریتحق

 چی و به هنی کنی منی بهم ثابت شد هرکار بخوانی که اون شب کردی با کاردوما

 ای ادی شما خوشش نی اون از کارادی که شادنی دیوجه هم به طرف مقابلتون بها نم

  .. و افکاره شما باشهتی خالفه ذهنیزی چهیراتش تفک

.. گرم بوده که..  ورمنتظرهی منظورم به ب و س ه ش اونم اونطور غدی فهمخودش

  .. لباش داشت پررنگتر شدی که رویلبخند کج

 ستمی شما نی شب بازمهیسوما قبال هم گفتم که من عروسکه خ:  حرص ادامه دادمبا

همون اولم گفتم من چطور ..نی باهام بکننیکار خواستکه به هر ساز شما برقصم و هر

  .. کنهی که دوره تون کردن کامال فرق میی و اخالقم با دخترامیدختر
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 کنم و فی که تموم مدت حبس کرده بودم تا بتونم پشت سر هم جمالتم رو ردنفسمو

  ..رونی بدم رو دادم بلشیتحو

 به پوزخند نبود منو نگاه  شباهتیفقط با همون لبخند کج که ب.. گفتی نمیچیه

  .. کردیم

  

  ..ریشبتون بخ:  سمت در و در همون حال گفتمرفتم

  .. خشک شدرهی که زد دستم رو دستگی صداش و حرفدنی با شنیول

 موندن تو اون هم ای بر سر رفتن می درخواست از جانبه من بتوننی با قبول ادی شا--

  ..میری بگیماتی تصمهی الی ونی ایتو

  .. که سرشو تکون داددیتعجب رو تو چشمام د..فش طربرگشتم

  !..ه؟ی منظورتون چ-

 و از ی کنیتو درخواست منو قبول م.. کنم منظورم کامال روشن بودی فکر م--

  ..رمی گی می جدمی تصمهی موندن تو ای من در مورد رفتن یطرف

  !..نم؟ بمونجای اشهی همی برادی که من بانی رو نگرفتمتونی االنش تصمنی مگه هم-

  .. استثنا وجود دارههی شهی خب هم--

  !.. داشته باشم؟دی امی حتای!  فکر کنم؟نجای تونم به رفتن از ایم.. منیعنی-

  ..دی شا--

  !..ه؟ی واسه چدشی شاگهید-
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 ی ماه با من م1 نی تا آخر اای..یری گی داره که تو میمی به تصمی بستگزیهمه چ--

 ی و مسئله یشی موندگار منجایخر عمرت ا تا آای و انی اخرش هم بدون شایمون

  ..شهی به من مربوط مانیشا

  !..ه؟یچ.. تا آخرش با شما بمونمنی گی منکهیمنظورتون از ا..ی ول-

 من ی ماه به عنوان معشوقه 1 نی ایتو هم ط.. ماه به من فرصت داده1 انی شا--

  ..ی کنی می ارسالن نقش بازیجلو

 لی ماه منو تحو1بعدش هم سر .. شدی گرفتم چحاال..اوهـــو:  زدم گفتمپوزخند

 خبرا نیاز ا.. نچ.. و ما رو به سالمت اره؟ری و اونوقت شما رو بخانی به شایدیم

   ..ستین

 حرفم رو قطع گهی بار دهی بدون نویا!.. کنه ؟ی مریی تغانتی لحن بقهی چرا هر دق--

 ینی رو ببالی ونیباغ ا ی حتذارمی نمی کشمت ولی مری شده باشه تو اتاق به زنجیکن

  ..نجای از ارونیچه برسه ب

  .. خواستم حرفاشو بزنهیم.. کردمسکوت

  .. زنهی داره حرف می جدای اخم داره ایهمه ش .. کنهی می زودم قاطچه

 ی کاردمی و بعد از اون بهت قول می من رو داری ماه نقش معشوقه 1 نی ای تو--

  ..افتهیش هم بهت ن چشمی حتچ،ی بهت نرسه که هانیکنم دست شا

  !..ن؟ی چکار کننی خوای مثال م-

  .. بدون قول آرشام قول ِنوی ایول.. تو به اونش کار نداشته باش--

  ..نی دادانی که به شایالبد مثل همون قول.. اره -

  ..شهی ش جداست که به تو هم مربوط نمهی قضانی شا--
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  !.. ارسالن؟یچرا فقط جلو!..ن؟ی کنی رو می درخواستنی چرا ازم همچ-

 2موضوعه من و ارسالن .. گفتمی بدون حتما بهت منوی اگه به تو ربط داشت ا--

  ..موضوعه کامال جدا از همه 

  !.. خب چرا من؟-

 رو گهی تونم کس ِ دینم.. کردمی چون تو رو به عنوان معشوقه م جلوش معرف--

  .. تو بذارمیجا

  !.. رسه؟ی هم بهم نمانی دست شا ماه ازادم و1 تونم مطمئن باشم که سر ی میعنی -

  ..ه؟ی چمتیتصم..؟یحاال چ.......... مطمئن باش--

هم .. تونم بهش اعتماد کنمی کردم میحس م.. نبودی سختمیتصم.. کردمسکوت

  .. کردی مجادی اعتماد رو تو قلبم انی اانشینگاهش و هم نوعه ب

  ..ت گفی منویعقلمم هم.. گفت بگو قبولهی دلم که رجوع کردم مبه

 از دستش خالص نکهیا.. کابوسهی واسه من شده انی شای هیقض!.. خلم بگم نه؟مگه

  ..شم ارزومه

  .. منو ازم گرفتیاون خانواده .. دارمی خالص هم بشم دست از سرش بر نمیول

  ..مادرم

  .. وبرادرمپدرم

  ..رمی نامرد پس بگنی تقاص خون اونا رو از ادی که موندم بای حاال منو

  .. چکار کنمدی دونستم بای م خوبیلی خو

  .. کنمی ماه رو هم صبر م1 نیا.. ندارمی باشه من حرف-

  .. به جلو خم شدی و کمزیدستاشو گذاشت رو م.. تکون دادی به ارومسرشو
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  ..ی گرفتی درستمی مطمئن باش تصم--

  .. بشممونی پشممی از تصمی نکنیشما کار.. مدت نی ای که توی به شرطی ول-

  ..مگی می چدیفهم

  .. رفت تو همی بهتره بگم اخماش حسابــــای.. ابروهاش محکمتر شدی گره

   ..ی بری تونیم.. حق نداره به من دستور بده که چکار کنم و چکار نکنمیکس--

  .. خودمو نباختممنم

 باهام ی جوری بردم و گاهی حساب میی جوراهی ادم و اخماش نی از انکهی ابا

  ..همم  کرد که حد خودمو بفیرفتار م

  

  ..ریشب بخ.. منم حرفامو زدم-

 خواست ی تا رفتم تو اتاق خودم دلم میول..رونی نکردم و از اتاق اومدم بمعطلش

  !..؟ی بکشم که چــــــغیج

 .. رمی رو فاکتور بگکهی تهی خودم رو حسابه معشوقه شدنم نباشه و اون شی حاال پاگه

  ..شهی می عالیوا.. سفر باهاش باشمنی تونستم تو ایم

  

  ..تو فکر بودم.. رو تختنشستم

نه .. اشتهامم کور شده بودی خواد بره پکر شدم وحتی مدمی به اون موقع که فهمنه

 بزنم و بگم خداجون غیبه االن که از بس شارژ شده بودم دوست داشتم ج

  ..نوکرتـــــــم

  !..؟ی فرهاد چیول
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پس فردا که باهاش ..شدنی کردم که فردا برم دی می آرشام رو راضی جورهی دیبا

  .. شدهری دگهی که دمی هم برگردیوقت..نمشی بتونم ببی کستی معلوم نگهیبرم د

 دو تا از خدمتکارا و بتول یکیرفتم تو اشپزخونه که .. کامال اشتهام باز شده بودحاال

  ..خانم اونجا بودن

نده بتول  امشب موی از غذایزیچ:  و با لبخند رو به بتول خانم گفتمزی پشت منشستم

  ..انگار گشنمه..خانم؟

  ..دی تعجب خندبا

 یلی کنم خی شده حس میچ..ارمیاالن برات م.. اره دخترم غذا هست--

  !..؟یخوشحال

  .. نشدهیزیچ..ینجوری نه هم-

  .. غذا رو گذاشت جلومبشقاب

  ..دست و پنجه تون طال..ممنونم-

  .. نوش جانت مادر--

  .. خوردمی اشتها غذام رو مبا

  .. خواستم باهاش همسفر بشمی آرشام بود که مشیپ.. سفر نبودنی ا بهفکرم

  !.. همه خوشحالم؟نی بابت انی کردم چرا ازای فکر نمنی شوق داشتم که به اانقدر

  

  »آرشام«
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نگاهمون درهم گره ..دمی خودم دی رو،رو به رودای شرکت شدم که همزمان شوارد

 که بر لب داشتم ی همراه با پوزخند به سر تا پاش انداختم وی اجمالینگاه..خورد 

  ..از کنارش رد شدم

  .. هم کنارم بوددایش ..ستادی من تو جاش ادنیبا د..ستادمی ای منشزی میجلو

  ..ریصبحتون بخ..سالم قربان--

  .. تکان دادم سرمو

  .. اتاقم باهات کار دارمای ب-

  .. چشم قربان--

 گذاشتم و زی می روفمویک..دمین رو از پشت سر شدای شی قدم هایصدا.. افتادم راه

  .. نشستمی صندلیرو

  .. نشستی من رو صندلی اجازه بدم رو به رونکهی بدون ادایش

  ..ستادی ازی می که چند تا پوشه در دست داشت جلوی در حالیمنش

خانم صدر :  بلند گفتمی با صدابای کردم و تقردای پر تحکم رو به شیی اخم و صدابا

  !..ه اتاقم رو به شما دادم؟ ورود بی اجازه یمن ک

 که حرص درونش رو یبا لحن.. نگاهش رو درون چشمانم دوختی کمال گستاخدر

کامال .. مهندسیباهاتون کار داشتم اقا:  کرد در جوابم با غرور گفتیکامال برمال م

  .. ِیفور
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 من نکهی تا قبل از ا،ی و الزامی خواد باشه هر چند فوری که می کارتون هر چ-

 نییپس بفرما..نی رو نداری اجازه انی ورود ندادم سر خود چنین اجازه بهتو

   ..رونیب

  .. گذاشت زی می دستشو روکی..ستادی از جا بلند شد و رو به روم اتی عصبانبا

 مالقات ِ شما اون هم در هر ی کنم برای شما هستم و فکر نمی از شرکایکی من --

  ..رمی بگی وقت قبلدی بایساعت از زمان کار

 رو در چه ی چه کاری که کگمی من هستم و من مسی رئنجای انی بدوندی پس با-

  .. خانمدی با من بحث نکننی از اشتری و برونی بنییبفرما.. انجام بدهیزمان

  .. با شماقایدق..نجاستی کار من همی ول--

 زی می بلند شدم و مشتم رو روی صندلی از رورمنتظرهی غیلیخ.. تموم شدطاقتم

  .. گام به عقب برداشتکی ودیترس..دمیکوب

  .. تو اتاقیای و تا خبرت نکردم نمرونیبرو ب: دمی کشادیفر

 عمل ِ من نی نداشت با ایری هم که که تقصی منشیحت..دمی نگاهش ترس رو دتو

  .. کردیوحشتزده پوشه ها رو بغل گرفته بود و من رو نگاه م

  

 رفت و در رو رونیبلند از اتاق ب ییبا قدم ها..  هم فشرد ی لبانش را به رودایش

  ..دیمحکم به هم کوب

 ی و رودمیبه گردنم دست کش ..دمی کشقی خم کردم و چند بار نفس عمسرمو

  .. نشستمیصندل

  !..ه؟ی پوشه ها چنیا:  گفتمی به منشرو
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  ..دمی دی هم ترس رو تو چشماش مهنوز

  ..قرارداد هستن طرف یمربوط به شرکتا..نی امضا کندی رو بانایقربان ا..قـ--

  !..کدوم شرکت ها؟--

  ..می ققنوس و شم--

  ..زیبذار رو م.. کنمی نگاه بهشون نندازم امضا نمهی نکهیقبل از ا.. خب اری بس-

 پروژه نی کردن ای عملیفقط گفتن چون قرارداد بسته شده برا..چشم قربان--

  ..نیریگفتن که باهاشون تماس بگ..عجله دارن

  !.. نگفتن؟یزی چدید جی هاستمیدر خصوص س-

  .. قربانری خ--

   ..زمی می ها رو گذاشتم تو کشوپرونده

 مهندس نی با من کار داشت بگیاگه کس..ستمی مدت نسبتا کوتاه نهی ی من برا-

 به همراهم زنگ نی دارن بگیو حد االمکان اگه با من کار ضرور..رفته مسافرت 

 که یهر حرکت..ی کنیارش م که تو شرکت شد مو به مو به من گزیهر خبر..بزنن

  .. شد؟رفهمیش..یدی که شنی و هر حرفیدید

  

  .. راحت باشهالتونیخ..حتما قربان--

 در نبوده من نمیو اگه بب..ی بدون فوت وقت اخراجنمی ازت ببی کوتاهنی کوچکتر-

 مجازات ی اخراج بشنکهیقبل از ا..ی رو انجام دادی کارگرانی و به سود دهمیبر عل

  !..؟یمنظورمو کامل متوجه شد.. شدیمل خواه رو متحیسخت

  ..من من کنان سرش رو تکان داد ..دیترس
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  .. راحت باشه حواسم هستالتونیگفتم که خ..گـ..بله قربان.. بـ--

  .. اتاقمادیبه خانم صدر بگو ب..ی بری تونی خب ماریبس-

  ..با اجازه.. چشم قربان--

  .. رفترونی از اتاق بو

 هی رو بهشون تکمیشونیدستامو مشت کردم و پ.. گذاشتمزی می دو آرنجمو روهر

  ..دادم

  .. کردمی مکسرهی رو فشی تکلدیبا.. بگذرمدای شری تونستم قبل از رفتنم از خینم

 کفش یصدا.. دادم و انگشتانم رو درهم گره کردمهی تکمیبه صندل.. شدممنتظرش

 تر کی لحظه نزد که هردمی شنی می از پشت در به راحتی پاشنه بلندش رو حتیها

  .. شدیم

 مملو از خشونت به ی و نگاهستادی ابتدا در درگاه اتاق ادای شد و شدهی کشرهیدستگ

  ..وارد شد و درو بست..من انداخت

  .. نشستی صندلی وشمرده به طرفم امد و روارام

  ..نطوریاون هم هم.. رو ازش نگرفتم نگاهم

  

  

 مهندس نیچه عجب اجازه فرمود:  کرد و گفتکی مسخره چشمانش رو باری حالتبه

قبال !..ن؟ینی بی تر از خودتون منیی شما ما رو پاای میما کم سعادت شد..یتهران

  ..ی کردی با من رفتار منهای بهتر از ایلیخ

  .. و کوبنده بودی کامال جدلحنم
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 ادی مادمی که ییتا جا.. خانم صدردمی نمی سعادتنی چنی من به هر کس و ناکس--

  ..دی فکرکرده باشنی شما جز انکهیمگه ا..ا کامال دوستانه بودرفتارم با شم

 اون همه ادم ی جلویچرا باعث شد!..؟ی کردنکارویچرا با من ا.. نبوده آرشام--

  !..غرورم خرد بشه؟

 و نی دوختسهی اموال من کی که تو و پدر ِ به ظاهر محترمت برالی به همون دل-

اون هم با ..دی ِمن رو تصاحب کنییم دارا تموی فرصته مناسب که به راحتهیمنتظر 

 از راه عشق من ی خواستی چون تو که می گرهی توسط حلبکارانهی کامال فرینقشه ا

  .. که خبیرو به سمت خودت بکش

  .. زدمپوزخند

 نی ِ اروزی که رو به روته من هستم و پینیاالن ا.. به سنگ خوردرتی که تیدی د-

  ..ی کنی من رو تماشا می از گود دارونری که بازنده بیی تونیو ا..یباز

: دمی لبان فشرده شده م غرانی و از مدمیی هم سای خشم به روی از رودندونامو

 ی که حتهیزی که هم قماشه تو هستن دارم فراتر از اون چیی که از تو و کساینفرت

 ی که میوقت.. مثل شماهاستی من خرد شدن افرادیارزو..ی بهش فکر کنیبتون

بهم حس لذت ..نیدی نرسنی خواستیبه اونچه که م..نیت خورد شکسنمیب

  .. ناتمامیلذت.. وافریلذت..دهیم

 که پاشو خارج از ی وقتی ولشهی شماها می وارد زندگمی نسهی ی به ارومآرشام

روحتون رو ..ذارهی اون هم بر روحتون برجا نمیرانی جز ویزی چذارهی متونیزندگ

  ..چون روحت رو تو چنگ داشتم .. نداشتمبا جسمت کار.. کشمی میبه نابود
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 یبیاس..نهی بی رو مبی اسنیشتری روح بقی از طری که هر ادمی بدوننوی کنم افکر

  .. کردجادی حس ِ درد رو انی اشهی هم نمزی خنجر ِ تهی با یکه حت

  ..اشک درون چشمانش حلقه بست.. کردی زده نگاهم مبهت

  .. خالص رو زدمری تو

تو خرد .. که تا چه حد موفق بودمینی بی می نبود ولی مرئ دستامی خنجر تو-

 رو میی من و تمومه دارای و به حسابه خودت داشتیتو اوج بود..یشکست..یشد

 یی تونی ایدی ودیدیبه ته خط رس.. شد؟ی حاال چیول..ی کردیازان ِ خودت م

  ..آرشام.. جزستی نیو برنده کس..یکه باخت

 که رو دست ستی نی آرشام کسی باشه ولیباز نی ای بازنده دی بای که میکس

  ..بخوره

  .. به جلو خم شدمی رو خمار کردم و کمنگاهم

  .. شدی لبانم خارج مانی حال دردناک از منی در عی همچنان مرموز ولجمالت

 یم.. صدردای گذاشتم شتی پا به زندگدی کشی که تو من شعله می با حس انتقام-

 من ی که برایی تونیحاال ا.. نهدمی دی ولی بشیست که هینیخواستم وابسته تر از ا

 ی رو نمیسکیمن هر ر..ی کنیشروی پنی از اشی بذاشتمی مدینبا..یدینقشه کش

  ..ی رو باختودت خیدی نرمش از جانبه من دی که کمنیهم..رمیپذ

 ادامه دادن نیبنابرا..افتهی تو بی تو تله ی راحتنی آرشام به همی توقع نداشتچون

 حساب کرده یادی خودت زشی هم پنجاشیتا هم.. نبودزی جانی از اشیب ی بازنیا

  .. تمومش رو لگد مال کردمی که من به راحتیبود

  .. دادمی غرق در اشک بود و من همچنان ادامه مصورتش
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  ..دی کشی بود که قلبمو به اتش می مملو از نفرتلحنم

 رو وارد شرکت ی اهی سرماچی هم بگم که من از جانب تو هنوی ای اوه راست-

 در یول.. کارا انجام شدنی ایاره خب به صورت صور.. نه ؟یتعجب کرد..نکردم

  .. وجود نداشتیزی چنیهمچ..تیواقع

 ِ یردستای از زیکی توسط ی تو وارد شرکت شدنکهی امروز بعد از انی همهی سرمااون

  ..من به منزلت فرستاده شد

 ت رو هی تموم سرمای نکردم تا بتوننکاروی ای کنم ولزی تونستم به حسابت واریم

 و چه هر طور یچه به صورت قانون..ینی مهر ِ برگشت خورده بود رو با چشم ببنکهیا

از قبل هم ..ی نداری سمتچی شرکت هنی تو از حاال به بعد تو ایکه خودت بخوا

 ی از من تو گذشته یی دنبال رد پابهدر ضمن .. من بودیتمومش نقشه ..ینداشت

  ..ذارمی نمی از خودم به جایمن اثر..باشخودت ن

 که خب از حاال به بعد ی کردی متی فعالنجای ایشی مدت به صورت آزماتموم

 کرد تمومش تا ی شراکت رو ثابت منی که دستت بودن و صدق ایاسناد..یاخراج

  ..االن نابود شدن

 یو ریمنی موتورسوار که کاله اهی پدرت یالی وی درست جلوروزی کنم دی مفکر

 نی که حامل ِ تموم مدارک مربوط به ایفیک.. رو زده باشهتی دستفیسرش داشت ک

و ..یاری که خودم ازت خواسته بودم اونا رو به شرکت بادتهی.. شدهیشراکت م

  .. از طرف من اون رو ازت گرفتیهمزمان شخص

 و پر از خشمش سی جلو خم شدم و نگاهم رو سوزان و ملتهب درون چشمان خبه

  ..دوختم
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 خرد شدنت رو ی راحتنیبه هم.. تموم شدزیهمه چ.. صدردای تموم شد ش-

 یعنی ی سالم منو به پدرت برسون و از طرف من بگو لذت واقعیاوه راست..دمید

  .. که االن آرشام دارهی حسیعنی..نیا

  .. در اتاق اشاره کردمبه

و ..داشت می نخواهی دوباره ادارید..شهی همیاون هم برا..ی بری تونیحاال م-

  ..یشی رو متحمل مینی تاوان ِ سنگی مزاحم من بشیاگه بخوا

 بلند ی صندلی محض تموم شدن جمله م با خشم دستانش رو مشت کرد و از روبه

 به طرفم خم شد و جمالتش رو یکم.. گذاشتزی می و دستاشو روستادیجلوم ا..شد

  .. به زبون اوردیعصب

چون براش تالش .. برد رو بدهی زهیانگ تونه بهت ی می نره که هر باختادتی --

 ی تالشچیه..نهی بی برنده ست خودش رو تو اوج مشهی که همی اونیول..ی کنیم

  .. مونهی می باقنطوری همای دنشهی کنه همی کنه چون فکر مینم

 و به ظاهر شکست خورده ست سادهی که جلوت واینی ایول: دی کشادی فرنی خشمگو

منتظر اون روز .. کشهی مشی رو به اتاتیزمان مناسب دن هیتو .. یی جاهی.. روزهی

  ..یباش مهندس آرشام تهران

  

 رو دور زدم وبا زی رفت که میبه طرف در م.. بلند شدمی صندلی از روتی عصبانبا

اونو به طرف خودم .. و بازوش رو تو چنگ گرفتمستادمیچند گام بلند پشت سرش ا

  .. رهاش نکردمیتقال کرد ول..برگردوندم
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 تر و یاز تو قو..یچیه..یستی نیچیتو ه..؟ی هستی کیتو فکر کرد:  زدمادیفر

 ی لحن پر خشونت نمهی و دیبا چند تا تهد.. کننیشجاع تراشَم نتونستن با من برابر

 به نی همیبرا.. نقطه ضعف ندارمیمن دست کس..ی رو بهم ثابت کنیزی چیتون

  ..دمی رسنجایا

  .. فراموش نکننویا..ستی کس بدون نقطه ضعف نچی هی ول--

 ِ زی می پاشنه بلندش دستاشو به لبه ی دادم سمت در که به خاطر کفش هاهولش

  .. کنهیریکنار در گرفت تا از سقوطش جلوگ

درضمن فراموش نکن جمله به ..نمتی خوام ببی وقت نمچی هگهید..رونی برو ب-

 گورتو نجای از انــــرویحاال هم برو ب..ی حرفام رو به گوش پدرت برسونیجمله 

  ..گم کن

  

 همراه با خشم تو چشمام انداخت یطانی شی بره نگاهرونی از اتاق بنکهی از اقبل

 ی و در اخر انگشتادمیبه صورتم چند بار دست کش..در که بسته شد چشماموبستم..

  .. فشردممیشونیشصتم رو به پ

  .. نشستم و دکمه رو زدمزی مپشت

  .. بله قربان--

  .. حـــاالنیهم..ارنی فنجون قهوه برام بهیبگو : بلند گفتم..م بودی عصبهنوز

  ..ارنی براتون بگمی االن منیهم..قربان..چشم قـ..چـ--
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 تو وجودم یخشم..دمی کوبزی میدستامو مشت کردم و به رو.. تو دست گرفتمسرمو

  .. زدی مشمیبود که داشت ات

 نیا..نی ای کنن ولدی تهد کدوم جرات نداشتن منوچیه.. بودزی دختر نفرت انگنیا

  .. حرفا بودنیدختر گستاخ تر از ا

 من باشه اون هی کنه که تمومش برعلی خوردم اگه پا کج بذاره و بخواد کارقسم

  .. خواهد بوددایروز، روز مرگ ش

 استراحت کوتاه هی بود و تا بعد از مسافرت و میامروز روز اخر کار.. نداشتمطاقت

  ..ود نبی همه استرس خبرنیاز ا

  .. باشمدی که بای شدم همون ارشامی مباز

 کردم یحس م.. گرفتم برگردم خونهمی از خوردن قهوه م صبرم تموم شد و تصمبعد

  .. کنمدای تونم آرامش رو پیاونجا م

برو .. ارشامرونی بنجای گفت بزن از ای که میحس..دی جوشی درون قلبم میحس

 چیو در حال حاضر ه..یتو هست که حس کنن ییجا..ی خودت باشی که بتونییجا

  .. خودم نبودیالی من بهتر از ویکجا برا

 داشت یکنواختی ی کردم و برام رنگ و بوی می هام رو توش سپریی که تنهاییجا

  ..االن مأمن ارامشم شده بود

  .. هام ترک برداشتهیی کدر ِ تنهای شهی کردم شی محس

  .. حالنی و در عبی عجیحس

  .. قابل تحملدیشا
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  .. درو باز کردداریسرا.. ترمز کردمالی ویجلو

 نقره یای پرشهیکنار .. کردی نگاه مالی افتاد که مضطرب به داخل وی به مردنگاهم

  .. دادی رو تو دستاش تکان مشی افتابنکی بود و عستادهی ایا

  ..همون دکتره.. بودخودش

ن هم به طرفم  من اودنیبا د.. شدم وبا اخم به طرفش رفتمادهیپ.. نبردم تونویماش

  ..قدم برداشت

  !..؟ی خوای می چنجای ا-

  !..حالش خوبه؟..نمی اومدم دالرامو بب--

  ..ی بری تونیحاال م.. خوبه-

  ..نمشی ببدی حتما با--

  ..؟ی گردیدنبال شَر که نم.. برونجای گفتم از ا-

  .. خوامی مگمیدارم م!..؟ی شر واسه چ--

  .. اشاره کردمنشی ش و به ماشنهی تخت سزدم

  .. نکن ی عصباننی از اشتریمنو ب.. سوارشو و برو رد کارت-

  .. زدی حرف می مدت اروم و جدتمام

  ..نمی تا دالرامو ببنجایفقط اومدم ا.. به شما ندارمی من کار--

  .. نگاهش کردممشکوکانه

  !.. نکنه خودش بهت زنگ زده؟نمی بب-

  .. زدپوزخند
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خودم اومدم اون روحشم خبر !..؟یدی بهش می اجازه انی مگه شما همچ--

  ..نداره

  ..ینی دالرامو ببی تونینم.. پس برو-

  ..نمشی من حق دارم ببی ول--

  !..؟ی چه حق-

  .. هستم که دالرام دارهی من تنها کس--

  .. و نگاهم رو تو صورتش دوختمستادمی رو به روش ای حالت عصببه

 از التیحاال که خ.. پر کنه هاش رویی رو داره که تنهایکی دالرام از حاال به بعد -

  .. بزن به چاکاالی بابت راحت شد نیا

  .. زده نگام کردبهت

  !.. ؟ی چیعنی --

  ..یدی که شننی همیعنی -

  

 نجای باهاش حرف بزنم از انکهی تونم بدون اینم..نمشی ببدی من حتما بای ول--

 بتونم  کنم تای مدای فرصت پهی هم که برم باالخره نجایمطمئن باش از ا..برم

  .. و باهاش حرف بزنمنمشیبب

  .. مضطربش انداختمی به چهره ینگاه کوتاه.. کردممکث

  ..؟یدیفهم..ی ازش دور باششهی همی برادیبعدش با ..شیدی اگه د-

  .. تونمی نم--

  ..شهی به ضرر جفتتون تموم می باشکی که بهش نزدیهر چ.. که گفتمنی هم-
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  !..نه؟یرو نب دالرام ی کسی چرا انقدر اصرار دار--

  ..گهی فعال با تو مشکل دارم نه هرکس ِ د-

  !.. چرا ؟--

  

 دور و برش گهی ددی باشینی ببی خوایاگه م..جواب منو بده.. از من سوال نپرس-

  ..ی نشیافتاب

 الینگاهشو به و.. دادهی تکنشیبه ماش.. کنهیمعلوم بود داره فکر م.. کردسکوت

  .. کرددوخت و بعد از چند لحظه به من نگاه

  ..نمشیبذار بب..باشه:  تکان داد و گفتسرشو

 ولت ی آسوننی که منم به همیوگرنه با من طرف..ی حرفت بمونی باشه روادتی -

  .. کنمینم

  .. خبیلی خ--

 بعد هم ی مونی مقهی دق10 تو و فقط واسه یایخودت م..نجای بذار همنتوی ماش-

 کنن که خب رونتی سپرم بی م به بچه هایری بگدی حرفمو ندیو اگه بخوا..یریم

  ..ستی ِ من نیمطمئنا رفتارشون به مؤدب

وارد .. و گفتم که سوار شهنمینشستم تو ماش.. زد و پشت سرم راه افتادنشوی ماشقفل

  .. درو بستداری سرامی که شدالیو

 اون ی به جایول..شهیمثل هم..ادی تو خودش به استقبالم برمی می داشتم وقتتوقع

  ..را جلو اومد از خدمتکایکی

  .. سالم آقا--
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  !.. دالرام کجاست؟-

  .. باالست اقا--

  .. تو سالنادی بگو ب-

  .. چشم اقا --

  

  .. پله ها باال رفت از

  ..برو تو سالن منتظر باش:  بهش کردم و گفتمرو

 امد و جلوم رونی بعی مطشهیمثل هم.. که رفت بتول خانم رو صدا زدمیوقت

  ..ستادیا

  !..ن؟یداشت بله اقا کارم --

 از اونجا ی حق ندارومدنی نرونی اون پسره و دالرام بی برو تو سالن و تا وقت-

  ..یخارج بش

  !.. کدوم پسره اقا؟--

 ی سالن سرتو گرم کن وللهی کردن وسازی تمیبه بهانه ..ی فهمی می خودت بر-

  ..در ضمن..ی کنی به حرکاتشون نگاه مقیدق

 دکمه رو نیا: ودم داشتم دادم بهش و گفتم همراه خشهی ضبط صدا رو که همیگوش

  ..یی طالی کنار همون مجسمه یذاری رو می و بعد هم گوشیدیفشار م

 چرا خود ی ولگمی رو منایتو رو خدا شرمنده م ا..دمی باشه اقا همه رو انجام م--

  !..ششون؟ی پنیریشما نم
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بدون  ی حتای خودم ی کس رو بدون اجازه چیمن ه..هی دونستم منظورش چیم

  .. زدی بار ازم سر منی اولی عمل برانیوا..  ذاشتمی تنها نمییحضوره خودم جا

 از یلیبا حضور خودم خ.. بدمی آتو دست کسی نبودم که به راحتی من ادمیول

 خط بطالن بر تمام حرفها و حرکاتم نصورتی در ایول.. کردمی رو اثبات ماتیحدس

  .. شدی مدهیکش

  

  

  ..ی بری تونیم..استمو انجام بده که ازت خوی تو فقط کار-

  .. چشم اقا--

  .. تو سالن رفت

 پله ها یهمزمان که به باال.. و از پله ها باال رفتمبمی دستمو بردم تو جشهی هممثل

شال رو سرش نداشت و ..  که دمی خدمتکار از کنارم رد شد و دالرام رو ددمیرس

  ..متوجه من هم نشده بود

 شونه هاش ی بلندش رواز رویموها.. رو تکان دادم که تو دستاش بودیدی سفشال

  .. سرش انداختی رویبرد پشت سرش و شال رو به نرم

  .. و نگاهش کردمستادمی اهمونجا

 نیو اول.. دیشال سف..  ورهی تی ابنیشلوار ج..دی بلوز سفهی سارافن سبز کمرنگ و هی

 که به خودش  بودینی و تو دلم زمزمه کردم حالت دلنشدی که به ذهنم رسیزیچ

  ..گرفته بود
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به طرفش .. نگاهش به من افتاددی به اواسطش رسی راهرو بود که وقتیانتها

  .. لبخند زددنمیبا د..رفتم

  ..نیچه زود برگشت..سالم--

  .. تکان دادمشهی به عادت همسرمو

  !..ن؟یکارم دار.. خدمتکار گفت برم تو سالن--

  ..یمهمون دار.. برو-

  .. بزنه و از کنارش رد شدمی صبر نکردم که حرفی ولمدی رو تو چشماش دتعجب

  

  » دالرام«
  

 من دنی تونست به دی ممیمگه کس!.. که مهمون دارم؟ی چیعنی..دمی نفهممنظورشو

  !..اد؟یب

 همزمان هم ذوق کردم و هم دمی رفتم تو سالن و فرهاد رو کنار پنجره دی وقتیول

  ..افتمیاز تعجب کم مونده بود پس ب

از پنجره .. صورت مبهوته من لبخند زددنیسرشو چرخوند و با د.. کرد حسنگامو

  ..جدا شد و به طرفم اومد

  !..؟ی کنی چکار منجایفرهاد تو ا.. سالمیواااا-

  .. کردی به صورتم نگاه ماقیبا اشت..ستادی لبخند رو به روم ابا

 محض.. باشم؟نجای ای واسه چی خواستیم..فیاحوال شر..ی خانمی سالم دل--

  .. که بدجور بهم فشار اورده بودیدل تنگ
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  ..دمیخند

  !.. تو؟یایاون چطور اجازه داد که ب.. آرشامیول..یینجای خوشحالم که ایلی خ-

  .. کمرنگ شدلبخندش

  !..؟ی زنی که اسمشو صدا می هستیمی انقدر باهاش صمیعنی!.. آرشام؟--

  .. شدمهول

  !..ت چه خبر بوده؟ مدنی کن افی تعرنی بشایاصال ب..زهیچ.. نه خب-

  

  

 دهی از سالن رو مبل چیقسمت.. نشستمی رد شدم و رو صندلنشی نگاه سنگری زاز

  .. قرار داشتی سلطنتی های بود صندلی که رو به ورودیبودن و اون قسمت

 لبخند دنمیبا د.. کردی میری رو گردگلیبتول خانم اونطرف وسا.. چرخوندمنگامو

  ..مزد که منم با لبخند جوابشو داد

 نی کردم ایحس م.. داشتینگاهشو از روم بر نم.. کنارم نشست،ی رو صندلفرهاد

  .. داشتی خاصی جور گرماهی.. کنهی فرق مگهی دینگاه با نگاه ها

  ..شی چشا دروی حاجیه:  زدم به بازوش و گفتمی شوخبه

  ..دیخند

 ی میور نهیاصال ..شنی مشهی تازه بازتر از همننی بی تو رو می من وقتی چشما--

  ..یدنی درهیگ

  !..نم؟ی بی رو نمیدنیچرا من اون نور ِ د!.. کو پس ؟-

  ..زمی عزی کنیچون دقت نم:  زمزمه کرداروم
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اصال .. زدی حرفا نمنی وقت از اچیفرهاد ه.. تعجب کردمیلی خزمی گفت عزیوقت

  .. بودیی جوراهیحرکاتش امروز 

  ..ات تنها حرف بزنم خوام باهیم:  بتول خانم اشاره کرد و اروم گفتبه

 خودش عمل کنه فی به وظادیهر کس با.. فرهادیستی اشنا ننجای تو با قانون ا-

  ..شهی می عصبانی همون مهندس تهرانای..وگرنه آرشام

  .. خوام باهات تنها باشمی من می ول--

پس ..فاصله ش که از ما دوره.. با ما ندارهی خب باشه اون بنده خدا که کار-

  ..ستی نیمشکل

  .. سرشو تکون داد و نفسشو فوت کردی ناچاری رواز

  .. کنفیتعر.. خبیلی خ--

 یمهندس هم باهام کار..می راضست،ی بد نتممیموقع..هیحالم که عال.. بگم؟ی چ-

  .. بهترهیری اون پیدر کل صد پله از خونه ..نداره

  .. نشست رو لباشی محوپوزخند

  !..؟ی رو دوست دارنجای چرا ا--

  !..؟ی خواستی نمنویمگه تواَم هم..میگفتم راض..ت دارم نگفتم دوس-

 یتو خونه .. خودمشی پیای دوست داشتم بشهیهم.. نخواستمنوی وقت اچیه.. نه--

 و مردم برات حرف در ی مستقل باشیخوای می گفتیول..ی و اون کار نکننیا

 ی بی تونی راحت میلی خیمطمئنم اگه خودت بخوا..هنوزم سر حرفم هستم..ارنین

  .. ِ منشی پیای و بی خونه و ادماش بشنی االهیخ
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 یول..ی دونم نگرانمیم.. کنمیدرکت م.. راحت ترم فرهادینجوری من ای ول-

  ..جام خوبه.. از بابت ِ من راحت باشهالتیخ

  .. جات بده دختر ِ خوبگمی نم--

من به فکر ِ هر : ادامه داد..چشمام گرد شد.. طرفم خم شد و دستمو گرفتبه

  ..؟ی فهمی خوام از دستت بدم مینم..ی تو برام مهمتریول..ونمدوم

  .. و منگ نگاش کردمجیگ

  !..؟ی منو از دست بدی خوای که نمی چیعنی.. واضح تر حرفتو بزن فرهاد-

  ..بفهم که دوستت دارم.. چون من عاشقتم دالرام--

 حد  شد و نگام بازتر ازیتو دلم خال.. بستخی که تو دستاش بود درجا دستام

  ..معمول

  !.. عاشقمه؟گهیفرهاد م!..فرهاد؟!.. شنوم؟ی می چایخدا

  .. پسدمی دی میاونو به چشم برادر.. من که تموم مدت اونویول

  ..بازومو گرفت و تکونم داد.. زده بودخشکم

  !..؟ی کنی مینجوریچرا ا!..؟یدل!..؟ی چت شد دل--

 یعنی..بگو ..گهیبار د هی: سرمو اروم تکون دادم و لرزون گفتم.. شده بودهول

  ..تو!..دم؟یدرست شن

  ..دی کشقی زد و نفس عمی کمرنگلبخند

 دو روزه یکی نیعالقه م واسه هم.. خوامتیم.. اره.. دختری تو که منو کشت--

 یری نمرونی از فکرم بدمی که فهمیوقت.. خواستمتی مشی وقته پیلیاز خ..ستین

 به عالقه م بردم که ی پیزمان..دمی دی کردم تو رو می که هر جا رو نگاه میوقت..
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 خوام از ی از عشقه و منم نمنایا..سم ری با هربار نگاه کردن بهت به ارامش مدمید

  ..دستت بدم

 شده جیگ.. کنمی دونستم دارم چکار مینم..ستادیاونم ا.. زده از جام بلند شدمبهت

  ..دیتنم لرز..راه افتادم سمت در سالن که بازومو گرفت..بودم

  ..صبر کن هنوز حرفام تموم نشده!.. دالرام؟یریجا م ک--

نذار اعتمادمو نسبت بهت از دست ..نکن فرهاد:  مرتعش گفتمیی و با صدااروم

  .. بودی شوخهیبگو همه ش ..بدم

  .. بودیحالتش عصب.. خشونت برم گردوندبا

 محض ِ قتهیتمومش حق.. نبودی کدوم از حرفام شوخچیه:  صورتم بلند داد زدتو

  !.. که دوستت دارم؟ی باور کنی خوایچرا نم..رامدال

  .. شدی خود به خود رو صورتم جاراشکام

  .. عشقنیچون ا..چون من.. چـ .. چون-

بگو و راحتم .. دلمو بهت زدم تو هم بگویمن حرفا!.. دالرام؟ی عشق چنی ا--

  ..کن

  

من ..من..ت طرفه سهیعشقت :  گفتمهی انداختم و با گرریسرمو ز.. هق هق افتادمبه

  ..به خدا من..مثل ِ داداشم دوست داشتم..تو رو مثل ِ..تموم مدت

  ..دستاش افتاد..سرمو اهسته بلند کردم.. بازوم شل شدی رودستاش

 ی صورتم میتو چشمام و اجزا.. لحظه ثابت نبودهینگاش .. زدی دو دو مچشماش

  ..لباشو با زبون تر کرد..دیچرخ
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  ..ی بگی خوای میعنی --

  ..سرمو تکون دادم..رد کسکوت

چرا اون موقع !.. دونم حست برادرانه ست؟ی گفتم که می بهت نمشهی مگه هم-

  !..؟ی نگفتیزیچ

 خواستم برات ی ممیوقت..ی کنی اشتباه برداشت می کردم داریچون فکر م:  زدداد

 شد حرف ی شد وسط و نمی مدهی کشی بحثهی ای اومد ی بدم حرف تو حرف محیتوض

  ..دالرام..دلمو بزنم

  ..نگاش کردم.. زدصدام

  ..ذارمیتنهات نم..ی کنم بهم عالقمند شی کاردمیقول م.. باهام بمون--

  .. هقم بلندتر شدهق

 منو نگاه ی تو دستاش بود و با ناراحتیری به بتول خانم افتاد که دستمال گردگنگام

  .. کردیم

  .. کرده بودسیاشک صورتمو خ.. به فرهاد نگاه کردمباز

 که یحس.. نسبت بهش ندارمی حس خاصچی هدمی دی گشتم میتو قلبم م ی چهر

 یدوست داشتنم با دوست داشتنا.. دوست داشتن گذاشتی حتایبشه روش اسم عشق 

 اگه همون اول از دیشا.. دونستمیمن اونو مثل برادرم م.. فرق داشتگهید

 ی مدای پ بهش احساسدیشا.. گفتمی رو بهش نمنای گفت من االن ایاحساسش بهم م

  .. بشهدهی کشنجای ندونسته باعث شدم موضوع به ایول..کردم

  ..دست خودم نبود.. کردمی مهیگر

  ..دیبدنم لرز.. داد زدسرم
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 تو یهر چ.. تو خودت؟یزی ریچرا م.. دالرام؟هی واسه چختنتی اشک رگهی د--

  ..ی کنی داغونم میدار..بگو دختر عذابم نده..بهم بگو دالرام..رونی بزیدلته رو بر

 هق هقمو خفه یصدا.. بغلم کردرمنتظرهی غیلی گرفت تو دستاش و خبازومو

 یول.. داشت ارومم کنهی مجسمه سر جام خشک شده بودم و فرهاد سعنیع..کردم

  .. تونستم اروم باشمینم

  ..دمی کشرونی ش و خودمو از تو اغوشش بنهی گذاشتم تخت سدستامو

  .. بغض داشتصدام

  ..ستیدرست ن.. نکن فرهادنکارویا-

  .. منیول--

  ..اما.. دونمیم-

  ..؟یدی دالرام جوابمو نم--

  .. تونمی نم-

  !..؟ی چی تونینم--

  .. رفتی نمنیی کرده بود و پاری تو گلوم گیبغض لعنت.. دهنمو قورت دادماب

  

 که بهت دارم یحس.. دوستت داشته باشمی خوای که تو میدی تونم از اون دی نم-

  .. ِ فرهادی خواهر و برادرفقط..و خواهم داشت

 هی ی برایستیچرا حاضر ن..؟ی در موردش فکر کنی خوای نمی دالرام چرا حت--

من .. کنهریی حست نسبت بهم تغدمیقول م!..؟ی بمونشمیمدت کوتاه هم که شده پ

  ..مطمئنم
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 خوام بهش فرصت ی دونستم چرا نمیخودمم نم.. نداشتمی سوالش جوابنی ایبرا

  !.. در موردش فکر کنم؟ستمیاضر ن حیچرا حت..بدم

 اونجا هست که یکی..ستی نی توش خالی کردم در ِ قلبم بسته شده ولی حس مچرا

  !!.. واردش بشهی فرد دومذارهینم

 تو و من بتونم از ادی بیکی کردم یخدا،خدا م.. غرق در اشکم به در سالن بودنگاه

 تونستم ی که مییاتاقم و تا جابرم تو .. ِ فرهاد فرار کنمشونی نگاه گرفته و پرریز

  .. گرفتارم کرده بودنجوریبه بخت و اقبالم لعنت بفرستم که ا.. کنمهیگر

  .. کنم درکم کنیخواهش م..ستی فرهاد االن حالم خوب ن-

  .. سرشو تکون دادی کرد و با ناراحتمکث

  تونم فراموشتی وقت نمچی بدون هنوی ایول..رمی منجایمن از ا.. باشه دالرام--

بهم .. کشمی که ازت دست مستی حساب ننی رفتنم رو انی ای ولرمی منجایاز ا..کنم

  ..ری بگمیبعد تصم..فکراتو بکن.. فرصت بدههی

  .. من کهی ول-

 شنهادمی باشم که الاقل به من و پدواری امرمیبذار حاال که دارم م..نگو دالرام--

اون .. خبرم کنشهی مدایم پ عالقه تو قلبت نسبت بهی ذره ایدیاگه د..ی کنیفکر م

  ..خداحافظ..مراقب خودت باش.........یشی برو برگرد مال خودم میروز ب

 انداخت وبه صورتش دست ری سرشو زدمید.. بهم کرد وبه طرف سالن رفتپشتشو

  ..دیکش
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 از پله ها باال هی منم با گررونیاون که رفت ب..می نداشتی کدوم حال درستچیه

 هق هقم تو یصدا..تو اتاقم که آرشام در اتاقشو باز کرد خواستم برم یم..رفتم

  ..دیچی پیراهرو م

 اشکا و دنی با دی بود ولیحالت صورتش معمول..ستادمی مکث کردم و ادنشی دبا

  .. من اخماش جمع شدشونهیحالت پر

  ..ستادی در گاه اتاقش فاصله گرفت و جلوم ااز

  !.. ِ ؟ی چه وضعنیا!..؟ی کنی مهی چرا گر--

خواستم از کنارش رد شم .. رفتمیبا انگشتام ور م..نیی هق هق سرمو انداختم پابا

  ..بازمو گرفت برم گردوند سر جام..نذاشت

  !..ه؟ی ت واسه چهیگر.. ازت سوال کردم--

  ..ستی نی مهمزیچ-

  !..؟ی کنی مهی و گرستی مهم ن--

ت ازهر  خواسی مدمیشا.. شدمی جورهی بود میرمستقی گفت غشهی توجهش که ماز

  .. بودشتری بی احساس من به اولیول.. باخبر بشهافتهی مالشی که تو ویاتفاق

  ..ستیحالم خوب ن.. برم تو اتاقمنی بذار-

  .. پس اماده شو--

  !.. کجا؟-

  ..مارستانی ب--

 نشست رو ی اون همه اشک لبخند محوونی که به خودش گرفته بود می حالت جداز

  ..رهی ضعف مشی در پی پیاحس کردم دلم واسه توجه ه..لبام
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  .. گفتمیاز نظر روح.. نه خوبم-

 یول.. اوردم و اشکامو باهاش پاک کردمرونی دستمال بهی سارافنم بی تو جاز

  .. گرفته بودیصدام بدجور..مینیمطمئن بودم هم چشمام سرخ شده هم ب

  ..فت جلومو نگرنباریا.. کنه رفتم طرف اتاقمی و فقط داره نگام مگهی نمیزی چدمید

 کجای الی همه فکر و خنیا..شهی کردم سرم داره منفجر میحس م.. تختم نشستمرو

  ..هجوم اورده بودن طرفم

  .. بودمری خودم و احساسم درگبا

اخه چرا .. فرهاد اونا رو گفته باشهشهیهنوزم باورم نم.. که بهم زد ییحرفا..فرهاد

  .. بشه؟ینجوری ادیبا

 دونست یحاال که خودشو برادرم نم..ش بگذرم ازالی خی بینجوری تونستم همینم

 و کمهیسالهاست نزد.. خواستم از دستش بدمینم.. خواستم که الاقل دوستم باشهیم

  ..ونمیبهش مد

 عالقه ی زندگهی لی تشکیبرا.. مو بسازمندهی تونستم ای حساب نمنی رو ایول

ع خوب باشه  تونه واسه شروی مکی دوست داشتن کوچهیحاال عالقه هم نشد ..الزمه

  .. مشترک پررنگ بشهیو تو زندگ

  ..گهی دزی دونستم نه چی بگم که از اول اونو برادر خودم می چیول

  

  

 ی تونه باشه ولی می چلشی دونم دلینم.. شد سمت آرشامدهی فکرم کشناخداگاه

  .. تونستم اروم باشمی کردم نمیبه اون که فکر م
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  !..مثل برادرم بدونم؟ ندهی تونم اونو هم در ای خودم گفتم مشیپ

  ..میستی نیمیانقدر که صم.. اصال امکان ندارهنه

  !..؟ی چمی بوداگه

  ..شهیحس کردم نم.. نهبازم

همه و .. کالمشتیابهتش و جد.. مرموز و جا افتاده شتیشخص..نگاهش..اسمش

 امی از فکرش بقهی دقهی تونستم ی که نمیجور.. کردی خود میهمه منو از خود ب

  ..رونیب

  ..چشمام اروم اروم گشاد شد.. فرهاد تو گوشم زنگ زدیاحرف

 کردم تو رو ی که هر جا رو نگاه میوقت ..یری نمرونی از فکرم بدمی که فهمیوقت(

 با هربار نگاه کردن بهت به ارامش دمی به عالقه م بردم که دی پیزمان..دمی دیم

  ).. از عشقه نایا.. رسمیم

  .. شدی سرم پشت سر هم تکرار متو

  !..؟ی چیعنی!..عشقه؟ .. زا

 رو دارم تنها نباشم و یکی نکهی حس ادنشیبا د.. نبودمینجوری به فرهاد انسبت

  ..یول.. عالقه اصالیول..  پشتوانه کنارم هستهی نکهیا

  ..رهی نمرونیاز فکرم ب..آرشام.. مردنی ایول

ر د.. نسبت بهش اروممهیمدت.. تو دلمنهیشی می ارامشهی نمشی بی هر وقت مو

  .. کم شدهطنتامیش..رمی گیمقابلش کمتر جبهه م
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 گفت ی داشت از دوستش برام مرونی بمی بار با هم رفته بودهیکه .. افتادمی پرادی

 ی ارومه که صدای بوده و حاال که عاشق شده به قدریکه دختر سرزنده ا

  .. دراومده انشیاطراف

 تو خودشون نشی عاشق می جا خونده دخترا وقتهی اون روز گفت که یپر

 شتری و بشنیکم حرف م.. تو چشماشونهیشونی پرهی حال نی در عیساکتن ول..رنیم

  .. کننیفکر م

  !.. کردم؟رییتغ.. به خودم نگاه کردمقیدق..ستادمی انهی ای جلورفتم

از !.. نه؟ای کردم ریی بفهمم که تغدی بایچطور..دمی صورتم و چشمام دست کشبه

  !..ه؟ی اسمش چبی و غربی حس ِ عجنیا خوام و ی میکجا بدونم که چ

  .. شدمضیخب البد مر.. قلب دارمتپش

  ..اره االن که انگار هست!..شونه؟ی پرنگام

تو .. اون شبشیبوسه ).. زنهی مخی( بنده ی ملی دست و پام قندنمشی بی میوقت

هر بار که منو .. رقصنینگاهش در ح..رقصمون..یکیاون همه نزد.. ویمهمون

  .. لرزوندی شد تنمو میکه تو چشمام قفل مچرخوند نگاهش 

  .. گرمی شد وگاهی بدنم سرد میگاه.. کرد ی گرمش ملتهبم میدستا

نکنه .. هر دودمیشا!..؟ی روحای یجسم!..ه؟یمرضم چ!..ضم؟یمر!.. چم شده؟ایخدا

 یکس!..حاال چرا ارشام؟!.. ممکنه خل شده باشم؟یعنی!..واقعا عاشق شــــدم؟

 دمی که دیهر چ.. چکاره ست..هیچ. .هی دونم کینم..ونم دی ازش نمیچیکه ه

  .. دونمی نمیچیظاهر بوده از باطنش ه
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 نجوری خوام همیم!.. داشته باشم؟شهی حس رو واسه همنی خوام ای ماصال

  !.. نرسه؟جهی اگه به نتیحت!..بمونه؟

م و  اون روز خودی مکالمه ادی دفعه هی کردم ی به خودم نگاه منهی که تو انطوریهم

  ..دمیناخداگاه خند.. افتادمیپر

  !..وا مگه خرم؟.. کنمی من اگه عاشق بشم سکوت مکوت نمی ول-(

 آق خوشگله خر مغزمو گاز یگی و می کنی جلوش قد علم میریم!..؟ی پس چ--

.. رمی گی پاچه تو مامی من مای یری گی منو میای خودت مایگرفته عاشقت شدم 

  !..اره؟

 یول..شهی رله می چه بهتر همه چچیاگه عاشقم بود که ه..تسی خبرا ننی نچ از ا-

  !..؟یاونوقت چ..  نهای خواد یاگه ندونم که منو م

  !..؟ی چ--

  !!..ی نخود چ-

  !..؟ی چی شوخی نه حاال واقعا ب--

 تو چشمام زل بزنه بگه ادی که با زبونه خودش بارمی به سرش میی بالگهی دیچیه-

  ..دالرام عاشقتــــم

  !..؟یچطور!..شه؟یمسخره مگه م برو --

 که واقعا ی فهمی میفقط وقت..شهیشدنش که مطمئن باش م.. نباشهتی تو کار-

  ..عاشق شده باشم

  .. سوزهی االن واسش دلم منیاز هم.. بنده خدا--

  ..)ای رو دست کم گرفتی نگران نباش دل-
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 نیا..م ِ ازش خبر نداریمدت..دلم هواشو کرد..دیچی خنده ش تو سرم پیصدا

 نهی خواست منو ببی خب اگرم میول.. نداشتی بود و برام تازگیشگی همبتاشیغ

 ای..نمشی برم ببدی بعد از سفر بایاالن که فرصتشو نداشتم ول.. دونست کجامینم

که البته .. خاموش بودودم که تماس گرفته بی دو باریکی..حداقل بهش زنگ بزنم

  .. کردی خاموش مششیریازدست نامزد س.. ش بودشهی کار همنمیا

  .. االن یول..دمی روز به حرفامون خنداون

 نمی تونم مطمئن تر از ایم..مطمئنم..اره!..ه؟ی واقعا مطمئنم که حسم از چاالن

  ..بشم

 شناختم که یهزار راه رو م.. دونم عاشق شدم چکار کنمی گفتم می روز به پراون

 موند و هم اونو محک یش مهم غرورم سر جا.. خودم کنمی فتهیبتونم اونو هم ش

  .. کنمیعاشقش م..محک که نه.. زدمیم

نه انگار واقعـــا :  لب گفتمری نگاه کردم و زنهیتو ا.. نشست تو دلمی ذوقهی

  ..خـــل شدم
  

 بهش ی بابت مطمئن بودم که حسنیاز ا.. فرهاد که افتادم لبخندم محو شدادی

 همه نی انکهی بهتر بود تا ادی فهمیاون موقع که م.. گفتی از اول بهم مدیبا..ندارم

  ..مدت ازش بگذره
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 طرفه باشه کی که یعشق.. بتونهدی بایحتما سخته ول.. بتونه منو فراموش کنهدیبا

  .. بدهلی ال رو تشکدهی ای زندگهی تونه ینم

 تی موقعیحت..ی و مالی شغلتیموقع..چهره .. بودی از همه نظر عالفرهاد

  ..ال بود دهیاز همه نظر ا..یاجتماع

  .. خوادی بازم اون ادم رو نمیای بنیی پای باال برگهی رو نخواد دی که کسی قلبیول

بازم .. بازمی رو بهش دادم ولمی جواب قطعنکهیبا ا.. کنمدوارشی امیخودی بدینبا

  ..اون قبول نکرد

  .. کنمی زنم و قانعش می حتما باهاش حرف مبرگشتم

  !..؟ی شدمای تا حاال سوار هواپ--

  ..دروغم نگفتم.. بودمدهنش

  .. نه-

  .. سمت فرودگاهمی رفتی ممیداشت..می بودیتو تاکس.. نگاه کردرونوی بنی ماشاز

   ..یپس حتما استرس دار--

  !.. بشه؟یزی چخوادیمگه م.. نه-

  ..ی فهمیخودت م:  کرد وگفتمکث

  .. ِشی تو کنی برنی خوای که می باشگاه اسب سوار-

  .. کهیدیشن--

  ..دمی شننی زدی با ارسالن خان حرف منیتاره خب داش-

  ..و ..ی کردم تموم مدت کنار منهی رو از قبل تهطایبل.. تو فرودگاه منتظره--

  .. شک کنهیزی که به چی کنی نمیکار:  ادامه دادی کرد وجدنگام
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  !..اد؟ی هم مانیشا..زهیفقط چ.. باشه-

  ..نه--

  .. زدملبخند

  !..گه؟ی دادی کال نمیعنی -

  .. االن نهیمنته..ادیم--

  ..یاصال بره به درک عوض..ادی وقت نچی که هشااهللایا: لب با حرص گفتمریز

  !..؟ی گفتیزیچ--

  ..رونی دادم بنفسمو

  ..نه با خودم بودم.. پووووفـــــــ-

 ی گرفت انگار داشتن تو دلم رخت چنگ می داشت اوج میوقت..می شدمای هواپسوار

  ..زدن

  ..رمیمـــیدارم م!..م؟ من االن ارومــــگهی میک

 داد یصورتش نشون م.. بغل دستم نشسته بود و چشماشم که بسته ستآرشام

  .. دادمی من کنار دستش داشتم جون میول..ارومه

 بزنم جلو غی بود جکیتکون که خورد نزد..  لب صلوات فرستادمری بستم و زچشمامو

  !..گه؟ی بود دی چنی خدا ایوا..دهنمو گرفتم

  .. بوددهیرنگم پر.. حد باز کردمنیر تا اخچشمامو

  !.. ؟ی خونی گوشم مری زیچ--

  .. کردی کج کرده بود و به من نگاه مسرشو

  .. فرستمیدارم صلوات م ..یچیه.. هـ-
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  .. گشتی ملشیانگار دنبال دل.. ابروشو داد باالی تاهی

  ..می به سالمت برسنکهیا..گهی دزهی خب چ-

   ..ستیانگار حالت خوب ن--

  ..جا به جا شدم کم هی

  ..ی ِ عالیعال.. نه خوبم-

  .. از رنگ صورتت کامال مشخصه--

 از مهماندارا با یکیبعد از چند لحظه .. دکمه رو فشرد هی جوابشو بدم که خواستم

 گفت جذاب شهیصداش نازک و م..ستادی بطرفمون اومد و کنارمون ای خاصیعشوه 

  ..بود

  .. اومده؟شی پی مشکلنیی بفرما--

 هی:  که داشت رو به مهماندار گفتییرای و گی با همون لحن جدشهی مثل همآرشام

  ..ن؟ی ترش دارمویدر ضمن ل.. شکالتهی اب پرتقال به همراه هی شربت قند و وانیل

  .. بله --

  ..نیاری رو بنایپس هم--

  ..ارمیاالن براتون م.. بله چشم--

  ..ت م انداخت و رفدهی به صورت رنگ پری نگاهمی نمهماندار

  ..فقط حالتش بود .. تهوع داشتم حالت

  .. کردی گفت و فقط نگام می نمیچیه

  .. به طرفمون اومد و سفارش آرشام رو بهش دادینی سهی مهماندار با همون

  .. در خدمتمنی داشتازی نی اگهی دزیاگر به چ:  گفتی لحن خوشبا
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 حرکت هی با دمی ترسیم..من که حال نداشتم جم بخورم.. سرشو تکون دادآرشام

  ..حالم بد شه
  

 هی.. بار مصرف رو گذاشت جلومکی ینی که کنارم بودو باز کرد و سیکی کوچزیم

 هی.. هم توش بودی نهیاخه در داشت و.. که توش حتما اب پرتقالهی کاغذوانیل

  .. مصرف شربت قندکباری وانی لهیبسته شکالت و 

 دستم ی که توش بود تویوقندهم اب .. وانهیهم ل.. دی لرزیدستام م.. داشتمبرش

  ..دنی رقصی میبندر

  .. گرفترشوی زآرشام

  ..ولش کن--

  !..ست؟یمگه واسه من ن.. خوام بخورمی وا خب م-

:  لبخند کج نشست رو لباش و اروم گفتهی.. تو چشمامدی حرفم نگاش چرخنی ابا

  ..گمیول کن بهت م

  

 نی ارمی میدارم م..ومدهی اب قندم بهم نهیخاک تو سرم کنن که .. کردمولش

  ..دی از دستم کشوانویل

با همون حالم زل زدم .. گرفت تو دستش و اورد سمت لباموانوی کمال تعجب لدر

  ..بهش

  .. باز کن--

 اتی از محتویکم.. لبامو از هم باز کردمیمجبور.. نذاشترمی از دستش بگخواستم

  ..ینیاشت تو س گذوانویل.. بهم دادی اب واقعا حس خوبینیریش.. خوردموانویل
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 مواقع نجوری ایحواس پرت.. حالت بهت دست دادنی ای چون عادت نداشت--

  ..دهیجواب م

  ..ذاره؟ی حالم منیمگه ا..شهی پرت نمی راحتنی حواس ِ به همیول..  ممنون-

  

  

  .. دادهی تکشی صندلیبه پشت.. کردنگام

  !.. بهت گفت؟ی اون دکتره چروزی د--

  !.. کنه؟یاره حواسمو پرت م دیعنی.. تعجب نگاش کردمبا

  .. نبودی مهمزیگفتم که چ..یچی ه-

  !..نه؟ی از اریغ..ی کردی مهی افتاده که اونطور گری اتفاقنتونی مطمئنا بی ول--

   ..می بشالشی خیاصال بهتره ب..افتادی نی اتفاقه بدیول.. نه خب-

  .. خوردم از اب پرتقالی رو گذاشتم دهنم و کمین.. زد وسرشو تکون دادپوزخند

 ی عادت مطیانگار داشتم به مح.. شدی تهوم کم کم داشت برطرف محالت

 رو تو دهنم مزه مزه نشی دلنشی ترش و ترشموی به لزدمی اَم زبونمو میگاه..کردم

  .. کردمیم

  

 نی داشت با ایچون سع..انگار گلوش خشک شده بود.. کردی گاه تک سرفه مگه

  .. گلوش رو برطرف کنهیکتک سرفه ها و قورت دادن اب دهنش خش

  !..اره؟ی بگم مهماندار اب ب--
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 اب وانیل..نگاهشو به دستم دوخت.. نه تکون دادی سرفه کرد و سرشو به نشونه تک

 رو به سمت لباش ی و ندی از دستم کشرمنتظرهی عمل غهیپرتقال تو دستم بود که تو 

  ..برد

اب پرتقال رو تا ته  که من دهن زده بودم ی بهت و تعجب من از همون نونیم

  ..ینی رو گذاشت تو سی خالوانیبعد هم ل.. خورد

  

 من یول..چشماشو بست .. دادهی تکی بهم انداخت و سرشو به صندلی کوتاهنگاه

 که بتول خانم بارها بهم گفته بود ی ادمنی شد چنیباورم نم..چشم ازش بر نداشتم

  .. بکنهنکاروی ِ ای وسواستی نهایب

  

 نگاش کردم یوقت..ارسالن درست کنارمون بود..نمی اونطرف و بب خم کردم تاسرمو

  .. نگاهه اونم به ما دو نفرهدمید

 من به همون لبخند کمرنگ بسنده کردم یول.. لبخند زد وسرشو تکون داددنمی دبا

  .. کردم که آرشام چشماشو باز کرد و به ما دو نفر نگاه کرد یو هنوز داشتم نگاش م

 هیتک ..ی پرتم کرد طرف صندلبایتقر.. منهیو گذاشت تخت س اورد سمت من دستشو

  .. کردیبا اخم نگام م..دادم بهش

  !..؟ی کنی منیچرا همچ!..ه؟ی وا چ-

 زدم و ی حرف می خودمونشمی می که از دستش حرصیی بودم وقتادهی فهمخودمم

  ..ی که اروم بودم رسمیوقت

  ..ییامی رفته تو هواپادتی نکهیمثل ا..  سر جات نی بش--

  !.. ؟هی خب مشکلش چ-
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 تکون بخوره مای دفعه هواپکیاگه ..ستی درست نانهی ناشنطوری خم شدن اونم ا--

  !..شه؟ی می چی دونیم

  

  .. نشستم و بهش زل زدمنهی به سدست

  .. شکنهیاره خب گردنم م-

از .. باز اون کارو تکرار کنمدی ترسیانگار م.. چشماشو نبستگهی دی نگفت ولیزیچ

 اخم یحت!..نه؟ی مرد واسه من دلنشنی ای رفتارایچرا همه ..دمیر خند فکنیا

  .. ِی وضع و اوضاعهیکال ..کردن ها و زور گفتناش

 زشیهمه چ.. بودمومدهی ننجایتاحاال ا..می بودشیتو فرودگاه ِ ک..میدی رسباالخره

  .. بودییبرام تماشا

  ..ستادی من ای گهی که ارسالن هم طرف دمی داشتی و آرشام کنارهم قدم برممن

 نجایمطمئنم از ا:  گوشم گفتری آرشام سرشو خم کرد و زی جلولکسی ریلیخ

  ..شمیمن که عاشق ِ ک..ادیخوشت م

  

 دی کم منو کشهیکه آرشام دستشو گذاشت پشت کمرم و  ..یبپا مات نش:  دلم گفتمتو

  ..سمت خودش

 لیخند تبد و لبخندش به پوزستادی حرکت آرشام اروم صاف انی با اارسالن

  ..خوشم اومد چه زود مات شد..هه..شد

  !.. آرشام زبون باز کنم؟یمگه جرات داشتم جلو.. ندادم جوابشو
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 ی خواستم کاری اگه منکهیو با علم به ا.. ارسالن بدجور حساس ِی بودم جلودهیفهم

  .. کردی می قاطماشیکنم مطمئنا بعدشم بدجور س

  ..ن اوردرونی نفر برامون تا ب2 رو چمدونا

 ی تاکسنی کدوم از اهی سوار دی خودم گفتم البد باشیپ..می در فرودگاه بودیجلو

  .. نشد نطوری ایول .. میها بش

  

 قای منم دقستاد،ی ای مشکی مدل باالنی ماشهی ی جلوابونی رفت اونطرف خآرشام

  ..کنارش بودم

من اشاره آرشام به .. درو براش باز کردمی که لباس مخصوص تنش بود با تعظراننده

  ..با لبخند نشستم..کرد که برم تو 

  ..ارسالن سر چمدونا بود که آرشام صداش زد.. کنارم نشستخودشم

  ..ارهی مگهی دنی ماشهی چمدونا رو نی تو ماشنی بش--

  .. تکون داد و نشست جلوسرشو

 نی ماشهی هم بود کنار یکلی که هی مرد کت و شلوارهی.. پشت سرم نگاه کردمبه

 بود و با کمک همون راننده داشتن چمدونا رو انتقال ستادهی انی ماشنیمشابهه هم

  ..ی پشت سرنی دادن تو ماشیم

 همراه با لبخند به من ینی و سنگینگاه طوالن.. کامل برگشت سمت ماارسالن

  .. من درسته؟یالی ومیری ممیدار:انداخت و رو به آرشام گفت

  .. جوابش رو دادی هم جدآرشام

  .. خودمیالی ومیری من و دالرام میول ی تو مختار--



 

goldjar/me.Telegram  

 

665

 یمن دوست دارم همگ.. آرشام هیچه کار:  ابروشو داد باال و با پوزخند گفتی تاهی

 گهی لطف دهی می که برینجوریگفتم ا.. سر نزدمالمی وقته به ویلیخ..می هم باششیپ

  ..داره
  

  .. رو هماهنگ کردمزیمن قبال همه چ..شهینم.. گفتم که --

  ..زخند جواب آرشام رو داد همون پوبا

متعجبم .. ، دم و دستگاه و امکاناتنیماش..کامال مشخصه..نمی بی اره دارم م--

  ..دیچطور به فکرخودم نرس

  .. کردنی دو همچنان داشتن با هم بحث منی و امی بودری مستو

 ی گاه و بیاز نگاهها.. اونیالی تو ویعنی.. آرشام باشمشی بودم پلی ماخودم

 خوشم چی آرشام هی پروا جلوی انداخت و اونم کامال بیرسالن بهم م که ایگاه

  .. اومدینم

  

 رو تو ی خاصاستی جور سهی در کمال ارامش بود نکهی با اانشی لحن و بیحت

 ی کال از اون بچه زرنگانی اای کردم ی فکر مینجوری من اایحاال ..خودش داشت

  ..دنی رو بروز نمیزی هر چیروزگار بود که به راحت

  ..ی اونجا راحت باشی تونیم.. کم ندارهیزی من هم چیالی وستی مهم ن:  آرشام

  .. ارسالن بازتر شدشین

 گهی دی بهم بدی خوای که میشنهادی پی حرفتو بذارم پانی ایعنی.. جدا؟--

  ..درسته؟

  !..شنهاد؟یپ--
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  .. خودم سر بزنمیالی به وی تو و گاهیالی وامی بنکهیا--

  .. تمام دادتی جوابشو با جدیول.. مکث کردآرشام

 چی نرفته باشه من هادتیاگه هنوز ..یشی مهمون ِ ما حساب منجای به هرحال تو ا--

  ..هر چند.. به مهمونم بد بگذرهذارمیوقت نم

 شد درش ی می که نفرت رو به راحتیبا لحن خاص..  شدرهی ارسالن خی چشماتو

 گهی دی رنگ و بوهیت االنش  باشه که رفاقیمی قدقی رفهیاون مهمون :  گفتدید

  .. داره و از گذشته فاصله گرفتهیا

لحن اون هم مملو از نفرت .. آرشام محو شدی اروم اروم با هر جمله لبخندش

 ی جور در نمچی نگاهش هی داشت که با سبزیچشماش برق خاص..شد

  ..وحشتناک بود..اومد

 ِ قی رفمیسپر بمی رو به همون قدشهی مربوط ممی که به قدی بهتره هرچ--

 درد هم به هی.. کنه ،بدتری ازت دوا نمی کهنه دردیباز کردن زخما..امروز

  ..شهی اضافه مگرتهی که رو جییدردا

  .. هم پوزخند زد و پشتشو به ما کردبعد

 چقدر دمی که کنارم نشسته بود دکی نزدیاز همون فاصله .. آرشام نگاه کردمبه

به .. پاش بود مشت شدیدست چپش که رو.. داد یلباشو رو هم فشار م..هیعصبان

  .. لرزهی داد که حس کردم کل وجودش داره می محکم فشارش میقدر

 وجود نگاهه من فقط نی با ای ولاوردمی سر در نیزیاز حرفاشون چ.. گرفتدلم

 ی رو نگاه مرونی و بدی لرزی و ناراحت، نامحسوس می که عصبدی دیآرشام رو م

  ..کرد
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 همه نی بوده و االن چرا انشونی بی دونستم چینم.. بودمیان دست ارسالن عصباز

 نیا.. آرشام بشهی باعث ناراحتی دوست نداشتم کسیول.. به دل دارننهیاز هم ک

 ی زد به راحتی ارسالن داشت اون حرفا رو بهش می که وقتیحس.. بودمیحس قلب

  ..تو وجودم احساسش کردم

  

 بردم شیدستمو پ.. اون لحظه انجام دادمی بود رو تودی که از من بعی کارناخداگاه

  .. آرشام گذاشتمی دست داغ و مشت شده یو رو

  ..قلبم فشرده شد..صورتش گرفته و ناراحت بود.. تو هم بودی بدجوراخماش

غم نگاهشو .. برگردوند و نگاهمون تو هم گره خوردی کارم صورتشو به ارومنی ابا

با .. اخم داشتنکهیبا ا..نکرده بودم همه نسبت بهش توجه نیتا به حال ا..دمید

 غم هی تو عمق چشماش یول.. پوشونده بودتی از عصبانی صورتش رو هاله انکهیا

  .. غم کهنههی..نشسته بود

  .. آرشامی گره خورده یلبخنده من در مقابل ابروها.. روش لبخند زدمبه

  ..هنوز اونجا بود.. اون غمیول.. از هم باز شدی کردم اخماش کمحس

 هی نویا..» ستیجواب ابلهان خاموش«:  گوشش زمزمه کردمریز.. بردم جلورتموصو

حاال .. کردمی وقت گوش نمچی منه زبون دراز هی گفت ولی بهم می هییبنده خدا

اون دوستم .. دوستانه بودحتی نصهی نیا..ادی اوقات بدجور به کار می فهمم بعضیم

  !.. کو گوش ِ شنوا؟یبهم گفت ول

  .. گفتی بهم منوی اشهی بود که همی به پرمنظورم
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 کردم حس کردم ی گوشش نجوا مری داشتم زی خاصجانی ههی با لبخند و یوقت

حرفام که تموم شد  ..دی کشرونی دستم بریمشتش اروم اروم باز شد و دستشو از ز

 که قبال مشت شده بود یهمون..دستمو تو دستش گرفته بود..  عقب دمیسرمو کش

  .. تو خودش داشت منوفیاالن دست ظر

 یارنجشو به پنجره .. پاش گذاشت ی پنجه هام قفل کرد وروی هاشو البه الپنجه

 نگاه رونویب.. دستشو گذاشت رو لبش یکی اون ی داد و انگشت اشاره هی تکنیماش

  ..همون لبخند کج رو لباش بود..اخم نداشت..کرد

 مردونه ش رو حصار یکه چطور پنجه ها.. به دستامون نگاه کردمی لبخند کمرنگبا

  .. فشردیدست من کرده بود و م

 حرکاتش رو دوست یحس کردم همه .. بابت خوشحالمنی بودم و از اکشینزد

 تر قی که نسبت بهش دقدمی فهمی به احساسم برده بودم میاالن که پ..دارم

  .. االنی ولدمی همه مدت اون غم رو ندنی که ایجور..شدم

 در بزرگ ِ هی کوتاه که یواراید.. درو باز کردداریسرا.. ستادی االی وهی ی جلونیماش

  .. قرار داشتنشونی بدیسف

راننده .. خورد ی وسط بلوار به چشم می و حتابونی نخل گوشه و کنار خیدرختا

  .. برد تونویماش

 کرده بای زی بوته ایگل ها.. بلند وی و نخل های بومی رو درختاالی واطراف

  ..بودن
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 یی با نماکی شیالی وهی..رمی بگییبای تونستم چشم از اون همه زی نممی که شدادهیپ

 ی که منتهضی سنگ فرش عرهیو .. بودمدهی کجا ندچینمونه ش رو تو ه..دیکامالسف

  ..یو از پشت سرمون هم به در خروج..الی وی شد به در ورودیم

ونها  بلند وسرسبز قرار داشتن که به نظرم با وجود ای طرفمون گل ها و درختادو

  .. اومدی جذاب تر به چشم مالیو

  

  .. خوردی از کنارم تکون نمیول.. دستم تو دست آرشام نبودگهی شدم دادهی پیوقت

 سالم کردن و احترام گذاشتن به نی و حرونی اومدن بالی تا خدمتکار مرد از وچند

  ..آرشام چمدونارو با خودشون بردن تو

  ..رد کی زد و اطرافشو نگاه می لبخند مارسالن

 رد و بدل شد و اون نشونی بنی که تو ماشیی داشت با اون حرفایی عجب روواقعا

 ی لبخند مزی همه چی به رولکسی مونده بود و رنجای حال انی با اییهمه تندخو

  ..زد

  

 نباشه یهر چ..مثل عموجونش.. زود رنگ عوض کنهیلی عادت داره که خالبد

  ..هم خونن..ارسالن برادرزادشه

  .. نداشتمی رو هم نسبت بهش حس خوبیکی نیه متنفر بودم ا عموش کاز

 جلو ی زرنگ و هفت خطه که بدون برنامه تو هر کاری کردم از اون ادمای محس

  .. رسنی و به هر اونچه که بخوان مرنی مشی پی با خونسردییاز اونا..رهینم

  .. داشتم و ارسالن پشت سرمون بودی آرشام قدم بر می به شونه شونه
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  !..نجاست؟ی شما ایالیو: به آرشام آهسته گفتم رو

  .. تو--

  .. گرد شده نگاش کردمی چشمابا

  !.. من؟ی چ--

  .. و اروم جوابمو دادخونسرد

  !.. نبود؟نیمگه قرارمون ا..بگو تو.. نگو شما--

  .. زدملبخند

  !.. خودته؟یالی ونجایحاال ا..دمیباشه فهم.. آهان چرا--

  .. ِییبابا دمش گرم عجب جا..داد مثبت تکون ی به نشونه سرشو

  .. خوشگل تر بودرونشی صد برابر از بالی وداخل

   ..ی مدل ِ سلطنتی ست هم صندل2 ست مبل و2 سالن بزرگ که هی راست سمت

  ..رهی تیو البته شکالت ..یی و طالی نقره ای از رنگ هایبیترک

 سالن گل یشه هاگو.. بودرهی تی و قهوه ادی بودن و رنگشون سفدهی ها رو کشپرده

 نی باشن و متعلق به همی زدم بومی قرار داشت که حدس میعی طبیها

  .. بودنبایواقعا ز..منطقه

 نی اییبای شده بودن واقعا به زدهی که اطراف سالن چیکی بزرگ و شی هامجسمه

  .. افزوده بودالیو

  ..ستمعرکه .. متعلق به ارشام باشهی باشکوهیالی ونی همچهی شد ی باورم نماصال

 ِ ی وخوشگلی به بزرگدی پله ها قرار داشت و مطمئنا باال هم بافی سمت چپ که ردو

  .. باشهنییپا
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 سرش هی سرش به آشپزخونه و هی قرار داشت که ضی عری راهروهی راه پله ها کنار

  .. شدی ختم می بهداشتسی راهرو بود به سرونی همیکه انتها

  

و به نظرم  ..شهی می بهداشتسیاتاق شامل سرو آرشام قبال بهم گفته بود که هر البته

  ..امی برونی جهت از اتاق بی و بخودی نداشتم بازی نگهی دینجوریا.. خوبهیلی خنیا

 ری آرشام سراشونو زدنی بودن که با دستادهی کنار پله ها افی به ردخدمتکارا

 الی ونی انیانگار قوان.. نبودیمی کدوم رفتاراشون صمچیه..انداختن و سالم کردن

  .. کردی که تو تهران داشت فرق مییالیبا و

  ..به طرف پله ها رفت.. سرشو تکون داد و از کنارشون رد شدآرشام

 هی دی کاوی رو مالی که نگاهش اطراف وی پشت سرم نگاه کردم ارسالن در حالبه

  ..پوزخند محو رو لباش داشت 

 ست هی ست مبل وهیتاد که  سالن نسبتا بزرگ افهی چشمم به میدی پله ها که رسیباال

  .. شده بودندهی با فاصله از هم چرهی تی مختلف در رنگ های با طرح هایصندل

  ..کی در نوع خودش هم بزرگ بود و هم شی نبود ولنیی سالن پای سالن به بزرگنیا

 بودم فی طرفمون راهرو قرار داشت که آرشام رفت سمت راست منم که بالتکلدو

  .. تا اتاق اونجا بود4.. کدوم اتاق رو واسه من در نظر گرفتهنمیدنبالش رفتم تا بب

 ازمون فاصله یکم.. به صفحه ش انداخت و جواب دادینگاه.. زنگ خوردلشیموبا

  ..گرفت
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 به من نگاه ی فهمم چرا هیواقعا نم.. ارسالن اخمام رفته بود تو همنی نگاه سنگریز

 درسته قورتت یرو بهش بد.. فرق داشت هیاخه نگاه کردنشم با بق!.. کنه؟یم

  ..دهیم

 دونست تو کدوم اتاق یارسالن انگار م.. زدی هنوز داشت با تلفن حرف مآرشام

 گرفت که ی ممی کرد سرخود تصمی می از بس احساس راحتدمی شاای.. برهدیبا

  .. از همون اتاقایکیچمدونش رو از خدمتکار گرفت و رفت تو 

 الی خی خودم گفتم بشیتلفنشو تموم کنه پ ارشام انگار قصد نداره دمی که دمنم

  ..واال! اتاق با اتاق مگه فرق داره؟.. دارمی رو بر میکی

 من ی بره تو اتاق ولی از خدمتکار گرفتم که ممانعت کرد گفت خودش مچمدونمو

  ..نذاشتم و دسته ش رو گرفتم

اق ارسالن  اتی که انتخاب کردم درست رو به رویاتاق.. از اتاقا رو باز کردمیکی در

 ی نگاهه سرسرهیدستمو به کمرم زدم و ..رفتم تو وچمدونمو گذاشتم کنار تخت..بود

  ..به اطراف انداختم

 و سرمه دی و پرده ها ست سفی تخت دو نفره که رنگ ِ رو تختهی.. بزرگ بود نسبتا

 که جنسش از فلز و رنگش کی شی ولکی کوچشی آرازی مهی ..ی هم مشکی و کمیا

 کنار تخت که اونا هم از ی عسلیزهایم.. تخت قرار داشتی به رو بود رویمشک

  .. بودنشی آرازیجنس همون م

 درست سمت دی وسفی سرمه ای با درهایی هایواری و کمد دزی کنار می قدی نهی اهی

 شد ازش ی نمیرادیا..هی عالالی ونی ازیهمه چ.. بودی جالببیترک..چپ قرار داشتن

  ..مثل صاحبش..گرفت
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 ازهم باز کردم و به بدنم کش وقوس یدستامو با خستگ..  فکر لبخند زدمنی ااز

  ..برگشتم ..دادم

 کرد اروم دستامو ی داده بود و منو نگاه مهی آرشام که به درگاه اتاق تکدنی دبا

  ..به طرفش رفتم.. و به روش لبخند زدمنییاوردم پا

  .. صاحبش حرف ندارهی قهیسل.. فوق العاده ستنجای ا-

  .. کردیبا همون لبخند کج نگام م..ستادمیه روش ا برو

 نیصاحبش تو ا.. فوق العاده ستالی ونی ِ اونی طراح دکوراسی قهی سلی بگدیبا--

  .. انجام ندادهی کارنهیزم

  .. و نافذشاهی سی خنده زل زدم تو چشمابا

  .. خودتهی قهی سلالی وی جاهای هی اتاق و بقنی من مطمئنم رنگ و دکور ای ول-

 بدونم شهیم!..جدا؟:  لباش، گفتی ابروشو داد باال و با همون لبخند کج روی تاهی

  !..؟ی مطمئننقدریاز کجا ا

 شده لی تشکی و خنثرهی همه از رنگ ها تالی وی که دکور اتاق و فضایی از اونجا-

 بتول خانم ادمهی.. تهران ِی ِ که توییالی ویکی سالن ِ اون هی شبیلی خنییسالن پا..

 هم حتما نجایپس ا..یگفته بود که واسه اونجا خودت رنگاشو انتخاب کردبهم 

  ..کامال مشخصه..ادی خوشت مرهی تیاز رنگا..نطورهیهم

 رهی چشمام خی لبام و گاهی نگاهش به روی زدم گاهی مدت که من حرف متموم

  .. موندیم

  ..می ارسالن به خودمون اومدی صدابا
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  ..ن؟یقراره جدا از هم باش.. چه جالب--

  .. بود و با پوزخند زل زده بود به ماستادهیپشت سر آرشام ا.. کردمنگاهش

  .. خونسرد برگشت و نگاهش کردآرشام

  .. اشاره کردی به اتاق کناردی آرشام رو که دی خونسردارسالن

 رو هم که دالرام نجایا.. اتاقیکی که خدمتکار چمدونتو برد تو اون دمی د--

 جدا ی تو اتاقانی دور از ذهنه که شما دوتا بخوا کمهیبه نظرم ..برداشته

  ..دمیشا..نیبمون

البد عشق و :  از تمسخر گفتیی ارشام زل زد وهمراه با پوزخند و رگه های چشماتو

 واسط حاال هم توش نشی انداختی بلوف بوده که محض رو کم کنهی تونیعاشق

 کی نزدتی واقع بهنیاره به نظرم ا ..نی کنستشی راست و ری که چطورنیموند

  ..تره

  

 یلیبه هر حال خ ..ستی ندی بعیزی چنی همچهیاز تو که : ادامه دادی با لحن بدو

  .. شناسمتیخوب م

 ی نهی ارسالن رو تو مشتش گرفت و چسبودنش سی قهی و اوردی طاقت نآرشام

وحشت زده نگاشون کردم که چطور با .. راهرو رو برداشت ادشونی فریصدا..وارید

  .. بودنرهی هم خیشمانفرت تو چ

 ی باهات اتمام حجت کنم که تا وقتی اول راهنیبهتره هم:  سرش داد زدآرشام

 یپا کج بذار..ی تحت فرمان ِ خودمی چرخی من ول می خونه ی و تویینجایا

 کرده رییاگه تغ..ممیمن هنوزم همون آرشام قد.. کنم ارسالنی ماهیروزگارتو س
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 ی دخالت تو زندگق حیی سرو پای به هر ب اخالقم هنوز سرجاشه کهنیباشم ا

  .. گوشت کنی زهی من بکش کنار و حرفامو اویپاتو از زندگ..دمی رو نممیخصوص

  .. زدیاونم داد م.. ش برداشتقهی ی آرشام رو از روی با خشم دستاارسالن

 که سرحال و قبراق تر ینی بیم.. باشه منم هنوز همون ارسالن ِ سابقمادتیپس --

 کنم یهرکارم که بخوام م..ازاد و بدون تعهد، خودم هستم و خودم..شهیاز هم

  ..یستی تو از ما ندمیچون فهم..رونی بدمی تو کشی وقته پامو از زندگیلی خیول..

 مثل تو نکهیا..ستمی شارالتان نهی نکهیا..ستمی که ننهیافتخارم هم..ستمی اره ن--

 مدت مهمون ِ نیا..ستمی تو ناره من مثل.. زنم به چاکیواسه گند باال اوردن نم

اگه ..ی بموننجای بهت نگفتم و گذاشتم ایچی هانیبه خاطر شا.. خب قبولیلی خیمن

 یول ..دمی کشی نمنورای تو راهمو ای بهانه وقت به چی کار نداشتم هنجایخودمم ا

 کن منو یپس حد خودتو بدون و سع.. مجبورم تحملت کنمی موندنجایحاال که ا

  ..شهی می بعدش چی دونی مطمئنم مچون..ی نکنیعصب

 بود و صورتش پر از خشم سادهی واواری دی نهیارسالن س.. وبه من نگاه کردبرگشت

  ..بود

به اتاقم اشاره کرد و با .. زدی سرخ شده بود و نفس نفس متی از زور عصبانآرشام

 چمدونتو بردار ببر تو اتاق ِ:  داشت کنترلش کنه تا باال نره گفتی که سعییصدا

  ..من

 شی کارهی خودم گفتم بعدا شیپ.. نبود که بخوام باهاش مخالفت کنمی جوراوضاع

  .. کنمیم
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 ی اتاق فرقیکی با اون بایتقر.. که اتاق آرشام بودی بردم تو اتاق کنارچمدونمو

 و ی و زرشکی مشکی از رنگ هایبیترک.. دکور و رنگش متفاوت بودینداشت منته

  .. اتاق اومدیکی از اون  جالب تریبه نظرم حت ..دیسف

  ..ستادمی گذاشتم کنار چمدون آرشام و همونجا مردد اچمدونمو

 ی که آرشام به ارسالن مییاز حرفا.. بودیانگار هنوز عصبان.. تو و درو بستاومد

 چکار کرده رو نکهیحاال ا.. کردهیزد حدس زدم ارسالن تو گذشته درحقش نامرد

  .. فعال شدهمی بدجور انتن فضول دونم خدا کنه زودتر بفهمم چونینم

 از تن در اورد و انداخت رو شویکت اسپرت مشک.. رو تخت و نگاش کردمنشستم

  .. تختنییلبه ش افتاده بود که سر خورد افتاد پا..  رو تخت بند نشدیول..تخت

صافش کردم و گذاشتم .. عطرشو حس کردمیبو.. شدم و کتشو برداشتمکج

  .. کنهی و داره نگام مستادهی رو به روم ادمیدسرمو که بلند کردم ..کنارم

 کردم که یو داشتم داغ م.. بود نی من دلنشی گفت براشهیم..ی ولنی سنگنگاهش

  ..امیمن من کنان سر حرفو باز کردم تا از اون حالت در ب

  !..م؟ی چکار کندیحاال با.. کهگمیم..مـ--

  .. تو هم و اومد کنارم نشستدیاخماشو کش.. نگام کردگنگ

  !..م؟ی رو چکار کنی چ--

  .. ش باهام کم بودفاصله

 و چارهی ور ِ دله منه بنهی شی مادی منمی کنم ای ماحتی و سری که خودم تو هوا سمن

  ..رسوا دل



 

goldjar/me.Telegram  

 

677

 نیاز ا..اول اون، دوم من.. بشمذارممینم.. خب خداروشکر هنوز رسوا نشدمنه

 لبخند بود که نشست هیحرفم که تو دلم به خودم زده بودم خنده م گرفت و اثرش 

  ..رو لبام

 که روش جا خوش کرده بود دوخته ی که با تعجب به لبام و لبخنددمی دنگاهشو

  ..بود

خودتو !..دم؟ی ملشی لبخند ژکوند تحوقهی دم به دقی خُل مَشنگا چرا هنی عدایجد

  ..جمع کن دختر

  .. که اخهشهینم..نجایا..من..گهی دنیهم-

  !..شه؟ی چرا نم-

 شیپ.. بود یی جوراهینگاهش .. کردم یمن بودم که با تعجب نگاش م نی احاال

 ی متمیداره اذ..دهی مرد بعنیاخه از ا!..طنت؟یش!.. کنم؟رشی تعبیخودم چه جور

  ..هیاخه لحنش که جد!..؟یعنیکنه 

 اتاق ما ی ارسالن خان رو به رونی حاال که اگمیمن م.. مشخصهگهی چراش که د-

 تو اتاق خودم رمی میواشکی کرد شبا وقت خواب من شیر کاشهیاُتراق کرده و نم

  .. تو اتاقت سرک بکشهادی بی که بخواد نصف شبستی خل و چل نگهید.. بغل نیهم

که به تته پته !..........؟یاونوقت تو اتاق ِتو چ:  با اخم نگام کرد و گفتی جورهی

  !.. گفتم؟یمگه چ..افتادم

  !..اد؟یه تو اتاق منم ب مگه قرارگهی دیچیه!..؟ی اتاق من چ-

  ..ی غلط م--



 

goldjar/me.Telegram  

 

678

باز برگشت .. پشت گردنشو ماساژ داد..دی موهاش دست کشی خورد و ال به الحرفشو

 که اصال دمی خب از لحنش فهمی داشت خودشو کنترل کنه ولیانگار سع..نگام کرد

  ..ستیاروم ن

 ی نشد و تا مطمئنی کنی در اتاقتو قفل میمنته..می کنی کارو منی خب همیلی خ-

  .. فهم شد؟ریش..ی بخوابیری گی نه نمای یقفلش کرد

  

 لحن خاص که مختص به خودم بود هی با ی خنده سرمو تکون دادم و به ارومبا

  ..دمیصدامو کش

  ..سی رئی چشــــم، حتمـــا اقا--

 با تحکم شی پقهینه اخم داشت ونه لحنش مثل چند دق.. کم تو چشمام نگاه کرد هی

  ..بود

  ..س؟ی رئی به من نگو اقاگهیت نگفتم د مگه به--

خب باال !.. بگم؟یپس چـ:  با همون لحن گفتمنی واسه همذاشتمی به سرش مسر

  !..نه؟ی از اریغ..تونی منم خدمتکار شخصیسی شما رئمیای بنیی پامیبر

 یزی چهی و نفوذ گرش بهم می خواست با همون نگاهه مستقیانگار م.. کردسکوت

  .. کامال مبهم بودبرام!..؟ی چیول..بگه

 آرشام و تن ی رهینگاهه خ..فاصله مونم که کم بود.. لبام محو شدی از رولبخند

 ی گفتن دالرام بزن به چاک که اوضاع خطری نشونه ها منی ایهمه ..ملتهب ِ من 

ِ..  
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 ادی نگاه سوزان منو نیناخداگاه ا.. انگار با چسب منو به تخت چسبونده بودنیول

  .. که درش آرشام و منیخواب..اون خوابم انداخت

  .. شدهی جورهی حالم شینجوریهم!.. بود؟شیادآوری اصال االن چه وقت یوا

 حس نداشتم یحت..افتهی کردم از سرم نیخدا خدا م.. رو موهام بند نبودشال

 شی اتی گلوله نی شد علی به طرفم مای که آرشام کرد و کمیبا حرکت..درستش کنم

 نه یول.. تابلو شدم فک کنمیوا..سادمین کف اتاق وا و نفس زنودمیاز جام پر

  ..نگاهه اونم تب دار شده

  

 که نییسرمو انداختم پا.. کردمی می با انگشتام بازدی لرزی که صدام میدرحال

 مواج و بلندم یشال کامل از سرم افتاده بود رو شونه هام و موها..نهینگاهمو نب

  .. بوددشیکامال در معرض د

  ..من..مـ..االن من.. استراحت کنمدیبا.. برم تو اتاق گمیم..ـیـمن م..من..مـ-

  ..فقط بدجور هول شده بودم.. چکار کنمدی دونستم بای و نمگمی می چدمی فهمینم

 قدم اول به ی سمت در و قدم اول رو برداشتم ولدمی نگاش کنم چرخنکهی ابدون

 هی جانی از زور ه بهتره بگمایتو جام خشک شدم .. دستمو از پشت سر گرفتیدوم

  .. مردم و زنده شدمییجورا

 ی که احتمال مدی کوبی م منهی سوارهی خودشو به دی جورگهی م که دچارهی ِ بقلب

  ..رونی بافتهی م رو بشکافه و بنهیدادم هران س

  ..یول.. بودیجد..دمی گوشم شنری رو زصداش

  .. چند جمله حس کردمنی صداش رو تو همارامش



 

goldjar/me.Telegram  

 

680

  ..برو حاضر شو..ی استراحت کنی تونی و می وقت داریکاف ی شب به اندازه -

  ..آخه من!..؟یچ..واسه -

  .. فقط بگو چشم--

  .. منتظرم باشنیی تو سالن ِ پایحاضر که شد: کردم و اون ادامه دادسکوت

 که ینه جور.. فشردیکم..دستم تو دستش بود ..الل شده بودم.. تکون دادمسرمو

 نوع ِ هی از نباری ای بود وللیخشونت دخ کارهاش یتو همه ..رهیدردم بگ

  .. کردی نمتمی که اذیجور..گهید

 نتونستم درو ی و حتدمی طاقت به طرف در اتاق دوینا اروم و ب.. ول کرد دستمو

  .. دادمهیپشت سرم ببندم به سرعت وارد اتاق خودم شدم و درو بستم و بهش تک

 ِ که هم بهم ارامش ی چه حسنیا!.. چه به روزم اومده؟ایخدا.. اومدی باال نمنفسم

  .. کنه؟ی و هم نا ارومم مدهیم

 بال به سرش اومده نی وقت اچی ندارم هادی طاقت شده که ی بی به قدرقلبم

  .. عاشقی وونهی دهی.. شدموونهیانگار د..باشه

خاک تو سرم چمدونم .. لباسام افتادم لبخندم محو شدادی که نی همیول..دمیخند

  !.. لباس عوض کنم؟یپس حاال چجورکه تو اتاقش موند 

 و اروم به در اتاقم کی کوچی تقه هی بزنم تو سر خودم که یکی خواستم

نگاهمو به .. نبودیکس..درو اروم باز کردم..شالمو رو سرم مرتب کردم..خورد

اوردمش تو و درو ..لبخند زدم..چمدونمو گذاشته بود پشت در اتاق.. دوختمنییپا

  ..بستم
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 کرد ی مریی حال و روزم به کل تغدمشی دی منکهیبر خالف ا.. شدمی اماده مدیبا

  .. باشمششی دوست داشتم مرتب پجانی احساس و هنی در کنار همیول

  .. کنم ونگاهش

 کردم به جون ی حس منوی حال ارومش رو که فقط من انی و در عی جدنگاهه

  ..بخرم

  ..اره

  .. بودمدارشیخر

  ..ر ِ آرشام ِنگاهه سرسخت و پر از غروداریخر

 و خودش نهی اجازه نداد راننده پشت فرمون بشدمی شم که دنی سوار ماشخواستم

  ..جاشو پر کرد

 نمی ایعنی.. کنهی جالب بود که با وجود راننده آرشام شخصا بخواد رانندگبرام

 تو نمیشیخودم م(  قاطعانه گفتیچون به قدر!.. خاصش بود؟ی ازعادتاگهی دیکی

  .. تونست باشهی نمنی از اریدسم غکه ح ) ی بری تونیم

و باالخره لب باز ..  دونستمی رو نممی رفتی ممی کجا داشتنکهیو ا..می بودری مستو

  ..دمیکردم و ازش پرس

  !..م؟ی ری کجا ممی دار-

  .. شدرهی به صورتم انداخت و باز به جاده خی کوتاهنگاه

 می ارسالن اومد که به خاطرش، همراهییهمونجا:  گفتی نوع حرص ِ خاصهی با

  ..شیک

  .. زدملبخند
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 ارسالن اگه متوجه بشه ما جدا از هم ،یزی چهی یراست..ی اهان ، باشگاه سوارکار-

  ..نیا ..میاتاق دار

  .. ادامه بدمنذاشت

 یادی کرده و فرهنگ اونجا تا حد زی زندگکایاون مدتها تو امر..ستیمهم ن--

در ضمن اون حق دخالت ..کنار اومد باهاش شهی بهانه منیبه ا.. گذاشتهریروش تاث

  .. مهمههی من هم فقط ظاهر ِ قضیو برا.. من رو ندارهی خصوصیتو زندگ

 شی دونم واال صالح مملکته خیچه م..هی حرفنمیاره خب ا.. تکون دادمسرمو

  ..خسروان دانند

 که یینجایآخه فکر نکنم ا!..دن؟ی راه میمگه خانما رو هم تو باشگاه سوارکار-

  .. مخصوص بانوان باشهمیری ممیدار

  !..منظور؟--

  !.. تونن با هم واردش بشن؟ی زن و مرد منهیمنظورم ا-

  .. کرد و جوابمو دادی کوتاهسکوت

 ی کنم مشکلیفکر نم.. از قبل هماهنگ شدهشهی که مختص به ما می اون بخش--

ن  مکی از دوستان نزدیکی گذار اون باشگاه به عنوان هیدر هر صورت سرما..باشه

  ..دمی خصوص نشننی در ایزیدر ضمن تا به حال چ..شهیمحسوب م

 اوردمی خانم رو با خودم نهی خب، تا حاال یول:  ادامه دادی کرد وبا لحن خاصنگام

  ..ستیبه نظرم واسه تجربه بد ن.. با خبر باشمزای چنیتو باشگاه که حاال از ا

  .. زد وباز به جاده نگاه کردپوزخند
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 ومدهی نی زنچی تا حاال با هگهیم.. هم درک کردم و هم نکردمیی جوراهی منظورشو

 گفتن ی برایلی دلهی چرا من حس کردم ی ولستی نی حرف بدنکهیخب ا..اونجا

  !.. حرفش داشته؟نیا

  .. اون همه اسب ذوق زده شده بودمدنی دبا

 زدم و ی قدم مضی عری آرشام وسط اون راهروی و شونه به شونه می اصطبل بودتو

 از اصطبل قرار ی مشخصی کردم که جدا از هم تو مکان های نگاه مییسبابه ا

 رونی که جلوشون بسته شده بود اورده بودن بیکیداشتن و سراشون رو از در کوچ

  ..بود کردن خنده م گرفته ی که می بامزه ایومن از کارا

 هیونم تو  ادمیاتفاقا د..دمی ندگمینم.. لمس نکرده بودمکی اسب رو از نزدهی حاال تا

 ی باشگاه اسب سوارنجای ایول.. کالسکه بهش وصل کرده بودنهی که یحیپارک تفر

  .. با اونجا فرق داشتیبود و کل

 باشگاه سی رئمیدی رسیوقت.. کردی اسبا هم پشت سرمون با فاصله حرکت ممسئول

 دونست ما یظاهرا از قبل م.. داخل میای خوش گذاشت بیآرشام رو شناخت و با رو

  ..میایره بقرا

 شکل که دورش حصار ی ارهی دادونی مهیتک و توک سوارکارا تو .. خلوت بودیلیخ

 همه اسب نی انیو حاال من ب.. بودنی شده بود مشغول سوارکاردهی کشیچوب

  .. خواد چکار کنهی دونستم آرشام می بودم و نمستادهیا

 که به لباس یرت کایاز رو.. ساله45 بای مرد تقرهی.. مسئول اسبا نگاه کردمبه

  .. ِی فرجشیلی فامدمیمخصوصش وصل بود فهم

  .. اماده شون کن_ آرشام
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  !.. رو قربان؟یشگی همی همون اسبا_ ی فرجیآقا

  

  ..که صدام زد....... کردمی طرف داشتم نگاشون میمنم ب.. سرشو تکون دادآرشام

  ..ی بپوشی لباس سوارکاردی حتما با--

  .. تعجب نگاش کردمبا

  !..مگه قراره منم سوار شم؟!..من؟!..؟ی ک-

 شگاهی که تو نمایی تابلوهانی و با لبخند به اسب ها عیسی وانجای همستی قرارم ن--

   ..ی زدن زل بزنواریبه د

  !.. کنه؟ی منو مسخره مداره

 طبق معمول زبون یمنته.. کردم خودمو کنترل کنمی سعی گرفته بود ولحرصم

  .. اجازه رو بهم ندادنیدرازم ا

  .. تو همدمی کشخماموا

  ..در حال حاضر قصدشم ندارم .. من تا حاال سوار اسب نشدمیول-

  ..به خاطر ترس.. و البد--

  !..؟ی ترس ِ چ-

  ..ی هستی خانما از اسب فرارشتری مطمئنم مثل ب--

  .. اوردی حرفاشو به زبون می مدت جدتموم

ِِِِمنو کم کنهی خواست رویمثال م!..است؟ینجوریا.....ا ..  

  .. کننی دو کامال با هم فرق منیا.. تجربه می ترس نه، فقط ب-

  .. کردمی بار تجربه ش منی اولی تو بودم برای من اگر جایول!.. جدا؟--
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  .. هاگهی راهم نمیپر ب.. به اسبا انداختمی نگاهمین.. نگاش کردمدی تردبا

  ..؟ی چومدمی اگه نتونستم و از پسش بر نیول

  ..ن؟ی پرتم کنه زمارهی در بی بازی اسب ِ وحشنکنه

  .. داره جوابمو بدهتنشی تو اسیزی چهی بهش بگم ی االن اگه هر چیول

  .. تجربه بد نبود امتحان کنممحض

  .. هر چه بادا باداصال

خود آرشامم کاله .. حاضر نشدم کاله رو سرم بذارمیول..دمی مخصوص پوشلباس

  .. واردهیادیالبد ز..نداشت

 ی فضاهی.. زد چه برسه به ادمی که پرنده هم پر نمییجا..م اطرافم نگاه کردبه

 فصل نی تو انکهیبا ا.. خوردی که گوشه و کنار چندتا درخت به چشم میکامال خاک

  .. گرم بودیلی خنجای خنک باشه ادیهوا با

  .. اوردی فرجیاسب منو هم آقا.. اسبش رو تو دست داشتافسار

  !..ست؟ی کس نچی جز ما هنجای که ااستی چطور-

قبال گفتم که ..  جمله رو چند بار تکرار کنمکیعادت ندارم :  اخم جواب دادبا

  ..هماهنگ کردم

  !.. شد؟ی می اومدم چی حاال من نم-

  ..ی اومدی مدیپس با..نجای اادی چون ارسالن داره م--

 منو دنبال خودش راه یپس بگو واسه خاطره چ.. ابرومو انداختم باالی تاهی

 از اب در ی کردم چی فک میچ..هه.. خام که واس خاطره خودمهلهایخ..انداخته

  ..اومد
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 تونه ی گرفت و گفت که می فرجی اسب رو هم از اقایکی افسار اون آرشام

  .. چون و چرا ما رو گذاشت اونجا و رفتیاونم ب..بره

  .. نداشتدی کجا دچیبه ه..می اصطبل اسبا بودپشت

  .. بودیشک ِ آرشام تماما رنگش می انتخاباسب

 که دور و رهی همه رنگ تنی از اشهیخسته نم!..اه؟یهمه ش س.. هاهی ادمعجب

  !..اطرافش رو پر کرده؟

 یبدنش مشک.. چه نازهیاوخ.. که واسه من انتخاب کرده بود نگاه کردمی اسببه

 رنگ نی به سم به همکی نزدیپاهاشم کم.. بوددی ها و دمش سفالی رنگ یبود ول

  ..بود

  .. کردمدای پی رنگ آلرژنیکال انگار به ا..ستی ناهیهمه ش س خوبه باز

  ..دی چرخی اسب می رودینگام با ترد.. داد دستمافسارشو

 باهاش ارتباط ی به راحتشهی صورت منیدر ا.. ی نوازشش کندی مواقع بانجوریا--

  ..برقرار کرد

 فشویلطبدن نرم و ..  بردم شیدستمو پ.. نگاش کردم وسرمو تکون دادمدی تردبا

  ..ناخداگاه لبخند زدم..دمی دست کشالشیاروم به گردن و .. نوازش کردم

  ..انگار خوشش اومده.. کنهی نمی کارچیه.. چه بامزه ست-

  ..دیچی تو گوشم پیشگی همتی صداش با جدو
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 نسبت بهت دیبا.. سختهیلی مواقع خی ارتباط برقرار کردن با اسب تو بعض--

 باهاش برات ی سواری اعتمادش رو جلب کنیگر بتون ایبه نوع.. کنهدایاعتماد پ

  ..شهیاسون م

  !.. چکار کنم تا بتونه بهم اعتماد کنه؟-

در اون صورت از هر ..ی کنی ازش حفاظت می که حس کنه داری کنی کاردیبا--

  .. کنهی فرار استفاده نمی واسه یفرصت

  .. تعجب نگاش کردمبا

  !.. ممکنه سوارش که شدم رم کنه؟یعنی -

  .. تکون دادسرشو

 ی تو گله زندگیعی که به طور طبوونهی حهیبه هر حال اسب هم .. امکانش هست--

 جلب نی همیبرا..دهیو هر زمان که احساس خطر بکنه واکنش نشون م.. کنهیم

  ..هیاعتمادش کار سخت

  .. ِی کجاش وحشنیا.. اسب نگاه کردمبه

  .. وجود داشته باشهی فک نکنم اسبنیاتفاقا رام تر از ا.. کردمنوازشش

  !..ه؟ینژادش چ-

  .. در نوعه خودشی نژاد ِ عالهی.. هر دو از نژاد عرب --

  !.. تونم؟یاالن م.. خوام سوار شمیم:  طاقت نگاش کردم و با شوق گفتمیب

 ی لهیافسار اسبش رو به م..دی رو تو چشمام دی ِ سوارکاراقیاشت.. کم نگام کردهی

  ..رفم اومد و افسارو از تو دستم گرفتبه ط.. که کنارش بود بستیآهن

  .. سوارش بشم؟یحاال چجور..ستادمی اسب اکنار



 

goldjar/me.Telegram  

 

688

  .. خودمو بکشم باال بعد پامو بذارم روش؟ای پامو بذارم رو رکاب اول

  . و دستمو گرفتستادی بودم چکار کنم که کنارم امونده

  .. خودتو بکش باالیبه اروم..نیپاتو بذار رو رکاب و دستتم بذار رو ز--

 که ی اسب و همون کارنی دستمو گذاشتم رو زیکی دستم که تو دستش بود و اون هی

  .. اسون بودیلیخ..گفته بود رو انجام دادم

 رها کرد و افسار اسب رو بهم یدستمو به آروم.. نشستم با لبخند نگاش کردمیوقت

  ..داد

 که نهیر ازا بهتیول..ی اگر هم بگم فراموش کنای ی ممکنه چندتا نکته رو ندون--

  ..یری بگادی رو ی سوارکاریندونسته بخوا

افسارو گرفت تو دستش و ..رفت طرف اسبش وسوار شد.. چشم بهش دوختم منتظر

 یاسب به اروم..دی اسب ضربه زد و افسار وبه طرف من کشی به پهلویبا پاش کم

  ..ستادیکنارم ا..اومد طرفم

 باشه ادتی.. کنادهی اسبت پیو ری که من انجام دادم رو به نرمی حرکتنی هم--

  .. محکم باشهدیضربه ت نبا

  ..هولم نکن..باشه،باشه-

 سقوط دخلمو نی و اافتمی اسب می کردم هر ان از رویحس م.. داشتماسترس

  ..ارهیم

 حرکات که از ی بعضی از رو_آرشام .. کردنی با هم حرکت می موازعانهی مطاسبا

  ..یسب بش متوجه منظور ای تونی مدهیخودش نشون م

  !..؟یچطور!.. واقعا؟-
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 یمثال وقت..ستی نری تاثی بنهی زمنی اسب تو ای مثال حرکت گوش های برا--

 یی صداهی که نهی اشیگوشاش رو به سمت جلو چرخوند و سرشو باال گرفت معن

 نیی اسب به سمت پای که گوشایو زمان.. گردهیناراحتش کرده و دنبال منبع صدا م

 ی ازش سواری تونی مو تو شده عی که در اون زمان مطین بدودی باشهی ملیما

 کارو نی ایدی که بهش میتی موارد بعد از نوازش حس امنشتریکه البته تو ب..یریبگ

  ..ی کنه ، نه وحشی رام صدق می درمورد اسبانیکه ا..دهیانجام م

  

  

ل مث.. معرکه ستنهی زمنیمعلوماتش تو ا.. که گفت به نظرم جالب اومدیی هانکته

  .. دادی و با تجربه داشت بهم اموزش می جدی مربهی

آرشام که .. که سوارش بودم سرشو چرخوند و گردنشو تاب دادی موقع اسبهمون

  ..ستی نینترس مشکل:  گفتعی هول شدم سردید

  !.. کنه؟ی منی اخه چرا همچی ول-

 نروی چرخونه و زبونشو از دهانش بی سرشو میوقت..ذارهی داره سر به سرت م--

  .. کنهی میگوشی داره بازنکهی ایعنی ارهیم

  .. تعجب نگاش کردمبا

 زای چنیمگه از ا.. که سر به سرم بذاره؟رونی بارهیزبونشو م.. خب؟ی چیعنی.. وا-

  !..شه؟یهم حال

  .. تونه حرکات و رفتارها رو درک کنهی اسب می از اونچه که فکرشو بکنشتری ب--

  .. و نگاش کردمدمیخند
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 نمونه ی مربهی ی تونیم..ی در مورد اسبا بدونزوی انقدر خوب همه چشهی باورم نم-

  ..یباش

  .. نشست رو لباششیشگی لبخند کج و خاص همهمون

  .. کنمی منکارویفعال دارم هم:  تکون داد و گفتسرشو

  ..دمی اسب دست کشالی ابرومو دادم باال و با لبخند به ی تاهی

 خواستم باز احساساتمو ی نمتیقع اون مویتو.. نگاهش رو حس کردمینیسنگ

  ..قلقلک بده

برام ..؟ی بازم برام از حرکات و عکس العمالش بگشهیم:  کردم و گفتمنگاش

  ..منظورم اسم ِ اسباست..ه؟ی اسمشون چیراست..جالبه

 اسمش یری گی می ازش سواری که تو داریاسب:  مکث کوتاه جوابمو دادهی از بعد

  ..رعد..طلوع ِ و اسب من

 حاال چرا یول.. رعدی که اسمشو گذاشترهی تند میلیحتما خ.. چه باحال اوه-

  !..طلوع؟

 و چندتا ی خاکنی شد جز همون زمی نمدهی هم دیزیچ.. اطرافش نگاه کردبه

  .. که اطرافمون بودیدرخت

  .. شدی مشتری جلوتر تعداد درختا بی کمیمنته

  !.. اخه چرا؟یول..جوابمونداد

  .. خوشگلهیلیاسمش که خ..گهی دزهی هر چای طلوع حاال.. دنبالشو نگرفتممنم

 هی بقی خواینم:  گفتمی از اون شاهد سکوتش نباشم با لحن بامزه اشتری بنکهی اواسه

  .. استادمی بوددهی جالبش رسیتازه به جاها..؟یشو بگ
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  ..انگار حواسش اونجا نبود.. بازم مکث کردیول..سرشو تکون داد .. کردنگام

 یگرما.. زدی به سرما میتا حد..یگرم ول..دمید و صداش رو شن ازهم باز شلباش

  .. گفتی منویحسم ا.. نداشتیادیز

 دی کوبنی جلوش رو به زمی که اسب گوشاش رو به عقب چرخوند و پاهایوقت--

 جور هیچون در اونصورت اسب احساس خطر کرده، ..ی کناطی کامال احتدیبا

 شی بیعنیقب داده اگر اونا رو خوابوند وبه همون حالت که گوشاشو به ع..تیعصبان

 کنترلش ی تا بتونی باششته رو دای مهارت کافدی که در اون حالت باهیاز حد عصبان

 و خودش دی کوبنی عقبش رو به زمی باشه که اگر پاهاادتی هم نویدر ضمن ا..یکن

و پس بهتره ت.. کنهی که ناراحتش کرده اعتراض میزی بدون داره به چدیرو باال کش

  ..ی مواقع حواستو خوب جمع کننجوریا

 حالت باشم هی که به یی حال از اونجانی با ایول.. دادمی دقت به حرفاش گوش مبا

  .. حوصله م سر رفته بودشمیکسل م

 اسب فشار دادم و افسارشو تکون دادم که حرکتش ی محکمتر پامو به پهلوهایکم

 نیو با ا..تر بهش ضربه بزنم کرد و باعث شد محکمکمی حرکتش تحرنیا..تندتر شد

  .. شدشتری خدا سرعتش بیوا.... و دی کشههیکارم آهسته ش

زانوهامو سفت گرفته بودم رو .. تونستم نگهش دارمی کردم نمی هر کار مگهید

  .. چکار کنمدی دونستم بایپهلوهاش ونم

  !..ـــه؟ی چگهی غروبش دنهیاگه طلوعش ا.. شدی مشتری هر لحظه بسرعتش

 وی کارهیخاک عالم تو سرم کنن که بازم بدون فکر ..  کردمیعجب غلط خدا یوا

  ..انجام دادم
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 دونستم ی از بس هول شده بودم نمیول..دمی شنی آرشام رو از پشت سر میصدا

  .. چکار کنمدی باقیدق

 یلی حال طلوع هم سرعتش خنی با ایول..دی دویاسبش به سرعت م.. شدکمینزد

  ..باال بود

 یحرکتشو به نرم.. به شکمش ضربه بزنیرف خودت بکش وبه ارومافسارو به ط--

  ..متوقف کن

  ..رهی تند میلیخ.. تونمینم:  گفتمبلند

 رو بکن که بهت یهمون کار..یستی که ننیپشت فرمون ماش: داد زد.. شدیعصبان

 پهلوهاش فشار ی از حد توشیزانوت رو ب..افسارشو محکم بکش..گمیم

  ..زود باش چرا خشکت زده؟د ِ ..حرکتشو کند کن..نده

اونجا که فضاش بازتر بود .. کم داشتمنویهم..می درختا بودیالبه ال.. بودمدهیترس

  .. شد کنترلش کردی رقمه نمچی که هنجای بکنم ای غلطچینتونستم ه

همزمان به .. در اومدچارهی اسب بیصدا..دمی که داشتم کشی با تمام توانافسارو

 اون لحظه فقط ی دونم چون توی محکم نمایهسته حاال ا.. شکمش ضربه زدمریز

 ی کنان خودشو رو دو پاههیاسب ش..یاونم به هر نحو.. داشتم متوقفش کنمیسع

  ..عقب بلند کرد

 ک شد و منه خاک بر ی ت ح ر شتری ظاهرا بدمی کشغی جنی اروم بود که همچاولش

خره تو رو چه به اسب اخه ..فک کنم زدم کال پهلو مهلوشو ناقص کردم .. سرم نابلَد 

  !..؟ی شدی و سوارش نمی اوردی در نمی دنده بازهی باز یمردیم..یسوار
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اسب همچنان .. بودم به افسار و از زور وحشت چشمامو بستمدهی ترس و لرز چسببا

  ..دی کوبی منی و خودشو به زمدی کشی مههیش

 تو رکاب جلو ادی زچون پامو..نیی هم موفق شد و منو از اون باال پرت کرد پاباالخره

 نی زمافتنی که از اسب ملمای فنی انی نکرد و پرت شدم وگرنه حتما عرینبرده بودم گ

  ..دی کشیمنو دنبال خودش م

پهلومم که تازه خوب شده ..مخصوصا آرنج دستم.. درد گرفتی و زانوم بدجوردست

  ..دیچی توش پی با اون ضربه درد بدیبود ول

  

آرشام به ..جوشش اشک رو تو چشمام حس کردم..بود اه وناله م در اومده یصدا

 یول.. زدی موج میتو صداش نگران..دی شد و به طرفم دوادهیسرعت از اسبش پ

  .. توجه نداشتمزای چنی حواسم پرت بود که به ایاون لحظه به قدر

  .. گذاشت رو بازومدستشو

اون همه ..مگه بهت نگفتم مراقب باش؟:  ادامه دادیو عصب.....  حالت خوبه؟--

  ..؟ی دقتی دادم، چرا انقدر بحیبرات توض

  ..دی لرزیصدام م.. حس از سر ِ درد آرنجمو فشار دادم با

  ..؟ی خونی باال سرم موعظه مینشست ..ستی حالم خوب نینی بیمگه نم-

  .. بگم؟نی بهت افریتوقع دار..شهی منی همی و گوش نکنی سر به هوا باشی وقت--

  .. آروم بلندم کردیلی بازومو گرفت و خریز

 ی کممیشونی پی کردم گوشه یحس م.. تخته سنگ نشستم و اونم جلوم زانو زدهی رو

  .. کردهدایالبد خراش پ.. کم بودیول.. سوزهیم
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  !..اسب ِکجا رفت؟-

  .. کردی دست و پام نگاه مبه

  .. گرده طرف باشگاهیخودش بر م--

  

  ..ستمیم بلد ناخه من که گفت:  انداختم و با بغض گفتمری زسرمو

  ..ی تجربه ش کنی خودت خواست--

 که سوار بشم االن به ی کردی نمکمیاگه تحر.. تو شدریهمه ش تقص: دمی توپبهش

  .. افتادمی روز نمنیا

همون قسمت .. گرفت و به آرنجم دوختسمی خینگاهشو از چشما.. ندادجوابمو

  ..لعنت به من..اَه..دسرتا پام غرق ِ خاک بو..نطوریپاره شده بود و سر زانومم هم

 اون لجبازتر از من ی گرفت و خواست به آرنجم نگاه کنه نذاشتم ولدستمو

  .. که دردم صد برابر شددیدستمو کش..بود

  .. کنه نکنیدرد م.. شکسته باشهدیشا..؟ی کنی چکار میآ.. آآ-

  .. بدتر نکردمنی ساکت شو تا وضعتو از ا--

 شد حس کرد جمله ش رو به زبون یو م که درش خشم ری و با لحنی جدی قدربه

  .. بازم تقال کردم چون درد داشتمیول.. سکوت کردمحایاورد که ترج

 زخم ِ نیهم.. رو پوستم افتاده بودکی زخم کوچهی به شدت قرمز شده بود و آرنجم

  .. گاز بزنمنوی سوخت دوست داشتم زمی منی همچکیبه ظاهر کوچ

 پاره شده بود که از یشلوارم کم.. کرده بوددای زانوم نگاه کرد که اونم خراش پبه

  ..نهیهمونجا تونست زخم رو بب
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 بکنم به ی من اعتراضای نگام کنه نکهی در اورد و بدون ابشی از تو جدی دستمال سفهی

  .. زخم بستیدستم درست رو

 بر شی صورت اخمو و عصبی نگاهمو از روی از درد جمع شده بود ولاخمام

  ..م رو دستمال دستمو گذاشت..نداشتم

  !.. برگردم باشگاه؟ی چجور-

نگاهش که تو چشمام قفل شد باز همون حالت بهم دست .. باال اورد و نگام کردسرشو

 دهی نادی به نوعای بخوام رو احساساتم سرپوش بذارم نکهی که بودم اکشینزد..داد

م  شده از نگای حتذاشتمی کردم نمی هنر میلی خگهید.. برام سخت بودرمیش بگ

 یول.. ازم سر بزنهنکارای باشم که اوده بی ادمنی ندارم همچادی.. حس رو بخونهنیا

  .. اب ِ خوردنیبه راحت.. شدمی مرد خلع سالح منیدر مقابله ا

  .. با اسب--

 هم فشار یچشمامو رو..هنوزم نم اشک توش نشسته بود.. دی رو تو چشمام دتعجب

  .. نشهی ازش جاریندادم که قطره ا

 غلط بکنم طرف اسب گهیاصال د..شمی وقت سواراسب نمچی هگهین د می ول-

  .. راحت ترهوونی حنی چرخ از ا18 هیکنترل کردن ..جماعت برم

 ریاروم خم شد و ز..نگاش تو چشمام بود..گردنمو کج کردم ..ستادی شد ابلند

 بدجور ی ولستادمیبا آه و ناله راست ا.. بلندم کردی حرفچیبدون ه..بازومو گرفت

  .. زدمیشَل م

 عمل هیخواستم اعتراض کنم که تو ..دمیمنظورشو فهم.. طرف اسب خودش رفتبه

  .. رو اسبنمی بچه بغلم کرد و مجبورم کرد بشهی نیانجام شده قرارم داد، ع
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 افسارو گرفت تو دمیکه د)  خوام با اسب برگردمینکن نم( باز کردم بگم دهنمو

 دنده ست هی ادم از بس قُد و نی ای ولمیبه زور جا شد..دستشو خودشم پشتم نشست

  ..ستی ول کن نی جورچیکه ه

 هم واسه ش یتالش.. تونستم تکون بخورمینم..رونی بود بختهی موهام از شال رنصف

  ..نکردم

  .. که سخته ینجوری ا-

  .. بودیانگار هنوزم عصب.. حوصله جوابمو دادیب

  ..شهیکم کم داره شب م.. شدنی منتظر ماششهی نم--

  

  ..اسب اروم حرکت کرد.. کردی داشت غروب مگهی ددیخورش.. گفتی مراست

 دمی دگهی طرف دهیهرکار کردم ذهنم منحرف بشه .. پشت تو بغل آرشام بودماز

  ..دستاش از کنار پهلوم اومده بود جلو و افسارو گرفته بود..شهینم

  
 از من قرار ی کمی صورتش با فاصله دمی دی گردونم می بر ممرخی که به نصورتمو

 تابلو نشم نکهی ایو برا.. داشتمی از عمد اونطور نگهش می دونم چرا ولینم..داره

اما فقط .. چرخوندمی اوردم جلو و نگاهمو به اطراف می کوتاه صورتمو میلیخ
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 چشم ِ دلم بود آرشام نی فقط او دی دی کجا رو نمچی دونست که چشمم هیخدا م

  ..دمی دیار فقط اونو مانگ..رو هدف خودش قرار داده بود

 دی وزی که از روبه رو میمیباد مال.. دادی نفسهاش پوست صورتمو نوازش میگرم

 ی افتاده از شالم رو با دست نوازشگر خودش آزادانه تو هوا تکون مرونی بیموها

 ی مقی خوره نفس عمی کردم موهام هر بار که تو صورتش می حس مقایدق..داد

  .. کردمی حسش مدمیفاصلمون کم بود، با..کشه

تو .. فراموش کرده بودمتی اون موقعی زخم آرنجمو توی نبود و حتادی زانوم زدرد

 رو حس ی درددی چطور باگهی دشمهی مرحم دردام پیدلم به خودم گفتم وقت

  !..کنم؟

احساس .. کنمی مدای نسبت بهش احساس پشی از پشی که دارم بدمی دی لحظه مهر

 ی که برام گنگه و هنوز ناشناخته باقیمرد.. دونستمی نمیچی که ازش هیبه مرد

 یحس.. حس ِ دوست داشتن رو هم تو قلبم داشتمنی انهای با تموم ایول..مونده

مخصوصا .. بودجالب برام زشی که همه چی مردهی..آرشام خاص بود..شفاف

  .. بودمدهی کجا ندچیغرورش که نمونه ش رو ه

به دستش نگاه .. دورم احاطه شد محکمتر بهشی مردونه و عضالنیبازوها

  ..افسار رو محکم گرفته بود..کردم

 رو در نی زیلبه ها..نمی کج کردم تا بتونم صورتشو کامل ببشتری قصد سرمو باز

 آرشام ازپشت هوامو نکهیهمون حال تو دستام گرفته بودم، با وجوده ا

 واضح تو  و اون کامالمرخیمن به حالت ن.. بودگهیصورتامون مقابل همد..داشت

  ..چشمام زل زده بود
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صورتم ..صداش وجودمو پر کرده بود..دی کوبی مواری خودشو به در و دنهی تو سقلبم

هر دو مسخ هم  ..یول.. نگه داشتمیگر گرفته بود و نگاهم رو تا حد ممکن معمول

  .. شده بودمگهید

 کیچ حرکت کوکیبا .. کرد ی لبامو لمس می نفسش عالوه بر صورتم به نرمیگرم

 خواستم تو رهی که دلم اروم بگیدر حد.. خواستمی نمنوی ایول..کار تموم بود

 تر از تابی وضع بدتر شده و ضربان قلبم رو بدمی دیصورتش نگاه کنم اما حاال م

 به خاطر وزش دمیشا..ودنگاهش مخمور ب.. کردمی وجودم حس میقبل تو همه 

  .. ستگهی دزهی چهی  نگاه ازنی ِ ای کردم معنیباد بود و من فکر م

 بزنه صورتمو شمی و سوزان اتمی و اون نگاهه مستقافتهی بی اتفاقنکهی از اقبل

 داشتم که نی به الیبه شدت م..اب دهنمو قورت دادم و چشمامو بستم..برگردوندم

 میزی چهیدر اونصورت تابلو بود .. تونستمی نمی بکشم ولقیپشت سر هم نفس عم

 ی روی بود که کنترلاهد خدا شیول.. رفتمشیپ یادی زنجاشمیتا هم..هست

 افتاد و بدنم از قلب ی مواقع به کل از کار منجوریانگار مغزم ا..احساساتم نداشتم

  .. کردی می قراری بنطوری آرشام ادنی که با هر بار دیاز قلب.. گرفتیفرمان م

 با یقتو.. اونجا نبودی از ما کسریغ.. شدی مکی هوا داشت تارگهی دمیدی رسیوقت

  .. شالمو مرتب کردمنییکمکش از اسب اومدم پا

 به قول خودم ای آرشام ی خنده م گرفته بود که همه برام نامحرم بودن ولخودم

 اونم یی جوراهی برام فرق داشت که جلوش حجاب رو هی خون آشام ِ مغرور با بقنیا

  .. شدمی مالی خی بیتا حد

  .. شدمنطوریده بودم ا به احساسم بری پی خب صد البته از وقتکه
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 امروز به نفع یدرسته سوارکار:  نگاش کنم گفتمنکهیبدون ا..می برگشت بودری مستو

  ..ادی خاطره به حساب میی جوراهی درهر صورت برام یمن تموم نشد ول

 و ستیانگار حواسش به من ن.. به جاده بودمای نگاهه اون مستقیول.. کردمنگاش

  ..ادت کرده بودم گاهش عیمنم به سکوت گاه و ب

 افتادم و خواستم االن یزی چادی دفعه هی.. و پاره پورم نگاه کردمی خاکی لباسابه

  !..ذاره؟ی زبون منی مگه ای نکشم ولشیپ

  !.. بپرسم؟یزی چهی -

  ..و سرشو تکون داد..  نگام کردکوتاه

 جور واجور ی خدمتکارم اون همه لباساهی که فقط ی چرا تو کمد ِ من--

کامل و ..شهی مدای توش پزی خب بازم همه چی منن ولزهی همشون ساگمینم..هست؟

  .. نقصیب

  

  .. لب باز کرد و خشک جوابمو دادی ازسکوت کوتاهبعد

 ی بود بهانه انی من تو تهران ِ که تنها قصدم از اون کار ایالی اگه منظورت به و--

 ی رو وسط میزی چنی همچهیمطمئن بودم .. دستت ندمالی رفتن از ورونی بیبرا

  .. خبیول..یای برونی از اونجا بی که بتونیکش

  .. که نشدیدید: پوزخند زد و گفت.. کردنگام

  .. بهشون نداشتمیازی من نی ول-

  !!..که به حرف خودم شک کردم ..........جدا؟:  نگام کرد و گفتی جور خاصهی
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شب اون لباس رو  که اون ی نداشتازیو البد بهشون ن:  شد و ادامه دادرهی جاده خبه

 عادت یی لباسانی هم به چندیشا ..ی اون همه لباس خواب انتخاب کردنیاز ب

  ..یدار

  

  .. گرفتمشی حرفش بدجور اتنی من با ای نکرد ولنگام

 که ی ماجرا رو برات بگم تا بفهمقتهی شد بذار حقدهی کشنجای پس حاال که بحث به ا-

  .. از چه قرارههیقض

  

 دمیحرفام که تموم شد د..ز اتفاقاته اون شبو براش گفتم اکی کوچی خالصه هی و

  ..دهیابروهاشو داده باال و داره سرشو تکون م

  .. نگاه کردرونوی پنجره باز

  ..ستی مهم نیول..یگی مقتوی حقی داردی شا-

  .. منم باور کردمیاره تو گفت..هه

  ..دی کشی مشی براش مهم نبود عمرا حرفشو پاگه

  .. بماندرمشی داشتم به حرف بگیاقیچه اشت.. بحثو عوض کنمخواستم

  !.. باشگاه؟ومدی پس چرا ارسالن خان ن-

  ..شیشونی نشست رو پیاخم کمرنگ.. و نگاهشو تو چشمام دوختبرگشت

  ..؟ی پرسی چرا م--

  ..یمحض کنجکاو..ینجوری هم-

  ..شهی معلوم می به زودیول.. دونمی بگم نمدی باتی کنجکاوی پس محض ارضا--
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 انقدر رو یعنی.. نزدمیخب من که حرف.. دادی حرصو نشون میی جوراهیش  لحنتو

  !.. موضوع حساسه؟نیا

  .. پرواز دارهشی فردا به مقصد کانیشا:  که گذشت گفتقهی دقچند

  .. گشاد شده نگاش کردمیبا چشما..نیی پاختی ری هردلم

  !..چرا انقد زود؟..آخه..آ-

 ی اتاق انتخاب می داشتیوقت:  قبل گفتنگام کرد و ارومتر از.. وحشتم شدمتوجه

  ..نیفقط هم..ادیگفت که داره م.. زنگ زدمی به گوشیکرد

  .. منی ول-

  .. با ما ندارهیکار.. مونهی خودش میالیاون تو و:  ادامه بدمنذاشت

  !..نمش؟ی بی نمیعنیپس : با لبخند گفتم..دمی نفس راحت کشهی ناخداگاه

  ..شهیم تکرار نادی زیمنته..شینی بیم--

 ماه ازت 1 نکنه منصرف بشه منو زودتر از گمیم: دمی تکون دادم و با َشک پرسسرمو

  .. حرفشری زنه زی آب خوردن منیع..ادی بر می ادم هر کارنیاز ا..ره؟یبگ

 من ی جلونطورباشهی اگر اهیدر مقابله بق:  تو هم و با تحکم گفتدی کششتری باخماشو

  .. کنهی قول من در همه حال حساب میو رانیشا.. بکنهنکاروی تونه اینم

 به نهی منظورم ایعنی.. تو باشم؟یالی تو وذارهیچطور م:  فکر کردم و گفتمیکم

  .. نگفتهیزیارسالنم انگار چ

  .. زنهی ازش سر می و نه کارگهی میزی من نخوام نه چی تا وقت--

 زی همه چ بودمدواریفقط ام..اوردمی سر در نیزی داد چی که می کوتاهی جوابااز

  .. بگذرهی و خوشریبه خ
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 راحت ینجوریا.. آرشام کم شهیالی ارسالنم شرش از وانی با اومدن شادی شااصال

  .. کنمی بازلمی فای.. نبود که جلوش بخوام معذب باشمی کسگهیترم هستم و د

 از خدمتکارا زخمام رو ضد یکی به دستور آرشام و به کمک الی ومیدی رسیوقت

  .. نبود ی مهمادی ززیچ.. کردم و پانسمانیعفون

 حال حاضر نشدم روش نی با ای افتاده بود منتهکی خراش کوچهی میشونی پی گوشه

 اومد که واسه ی خوشم نمای لوس بازنیاز ا!.. شده بود؟یمگه چ..چسب زخم بزنم 

  .. بخوام سر و صورتمو پر از چسب زخم بکنمی خراش ِ سطحهی

 کدوم جوابمو چی نه هیه خدمتکارا کمک کنم ول خواستم بی شام طبق عادتم مموقع

  .. دادن بهشون کمک کنمی اجازه می دادن نه حتیم

اقا دستور :  بود لب باز کرد و بهم گفتهی کم نرمتر از بقهی که انگار شونیکی فقط

  ..شنی می عصبانننی ببنویو اگه خالف ا..دی انجام بدی کارالیندادن شما تو و

  ..رونیآشپزخونه برم ب محترمانه گفت از بعدشم

 فمی تکلنمی ببادی شونمو انداختم باال و رفتم تو سالن نشستم تا آرشام بمنم

  .. باشم و کنارش غذا بخورمنشونی بدی ارسالن بایمطمئن بودم به واسطه !..ه؟یچ

 ی که قسمت جلوش طرحای بلوز خاکسترهی بودم با دهی پوشدی سفنی شلوار جهی

  .. هم انداخته بودم رو سرمدی شال سفهی..سپرت بودمدلش ا..درهم وبرهم داشت

اون موقع که به آرشام احساس .. باز بپوشمی وجود ارسالن دوست نداشتم لباسابا

  .. کردینداشتم با االن کامال فرق م

 اعتماد هی..دمی دی کس رو محرمتر از اون به خودم نمچی االن هی دونم چرا ولینم

 بهم دست تیحساس حس محرم ای از رویعنی.. بهش داشتمیخاص
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با وجود .. ِ خاص خودش رو داشته باشهنی تونست قوانی که میتیمحرم!..داده؟

  .. دل رو ثابت کردی ِ از روتی محرمنی شد ای ها ممی حریکسری

لبخند ..دهی اون لباسا رو واسه م خری بهم گفت واسه چیوقت.. حرفاش افتادمادی

 نرم الی بهونه نداشته باشم و از ونکهیاطر ابه خ.. کردیواقعا چه کارا که نم..زدم

  . کمدمو پر از لباس کرده بودرونیب

اصال به ..دی فرستاد خری از محافظاش میکیخب فوقش منو با !.. آخه چرا؟یول.

  .. نداشتمازی نیی لباسانیهمچ

  

 بگم اونم از یزی چهی من یهرچ!.. تونست در مقابل آرشام مخالفت کنه؟ی می کاما

  .. کنهیومش رو رد ماونطرف تم

  

 لبخند زدم و دنشیبا د..شهیمثل هم.. و جذابکیش.. شددای سر و کله ش پباالخره

  .. به سرتا پام انداختقی نگاهه دقهی و ستادیجلوم ا..از جا بلند شدم

 همچنان یول..خداروشکر اخم نداشت.. پانسمان رو پوشونده بود ی بلوزم رونیاست

  ..یشگی همی با همون جذبه.. بودیصورتش جد

  !..؟یینجای چرا ا--

  !.. با تو شام بخورم؟دی بانهیمنظورم ا.. کنار شمادیبا.. منتظرت بودم-

 منم پشت زیراه افتاد سمت م.. مثبت تکون دادی کم نگام کرد وسرشو به نشونه هی

  ..سرش

  .. نشستی رو صندلزی میباال
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  ..نمی بودم کجا بشمونده

  .. ِ سرت ری خگهیتمرگ د بشیکی خب برو رو ی همه صندلاون

 تا 2 بایتقر.. عقبدمی ها رو کشی از صندلیکی کردم که ی دلم داشتم غرغر متو

  .. با آرشام فاصله داشتمیصندل

  .. و هوا بمونمنی زمنی بی که صداش باعث شد همونجورنمی بشخواستم

  ..نجای اای ب--

تعجبمو که .. کنهی خودش اشاره می کناری به صندلدمیبا تعجب د.. کردمنگاش

  .. رفت؟ادتیقرارمون :  گفتی تو هم و جددی کشی اخماشو به ارومدید

  

خب معلومه ..  مورد بودیواقعا تعجبم ب.. خودم خسته شده بودمی های خنگ بازاز

  .. آخه دالرامه بدبختی خوش کردیدلتو به چ.. ِی بازهی همه ش نایا

و رفتم رو همون .. نبوده  دادم که مثال بگم حواسملشی تحومهی لبخند نصفه نهی

  .. به خودشکیدرست نزد.. که بهش اشاره کرده بود نشستمیصندل

ادم اگه گشنه شم نباشه .. هم بودیزیعجب م.. بودندهی رو از قبل چزی مخدمتکارا

 ساله داشته از 10 کنه ی ناخداگاه حس منهی بی رنگ و وارنگو که می غذاهانیا

  .. حس رو دارمنیالن همالاقل من که ا.. شدهی تلف میگرسنگ

از در سالن .. برگشتم تا نگاهش کنمیکم..دمی ارسالن رو از پشت سرم شنیصدا

اومد تو و انگار نه انگار امروز با آرشام بحثش شده همون لبخندشو رو لباش 

  ..داشت
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 هی تو خونتون نیمثال مهمون اورد!..بدون من؟.. عجبا..ی سالم به همگ--

  ..یزی چی،تعارفییبفرما

 می نهیبه آرشام .. عقب و نشستدی کششوی من صندلی درست اومد روبه روبعدشم

 رهی بود تو هم و بدفرم به ارسالن خدهی اخماشو کشینگاه انداخت که اونم حساب

  .. نبودالشی خنیاما ظاهرا ارسالن ع..شده بود

  ..ختیخدمتکار برام سوپ ر.. جواب سالمشو دادم و سرمو با غذام گرم کردماروم

 لقمه هی تونستم ی منه مگه مخهی منی که انجوریا.. نبود شمونی کاش ارسالن پیا

  ..غذا کوفت کنم؟

 ی چشمری هدف گرفته بود تو دستش و زی آرشام نگاه کردم که قاشق رو ببه

 پروا زل زده بود تو صورته من و با وجود ی کرد که چطور بیارسالن رو نگاه م

  .. گرفتیزم نم که رو صورتم داشتم نگاهشو ایاخم

  

د ِ آخه بزغاله مگه تو اون خراب : تونستم همونجا بپرم بهش وبگمی کاش می افقط

  !..؟یدی ادم ندی کردی می که تا االن زندگیشده ا

 دونستم اگه به ارسالن رو یگرچه م.. کنمنکاروی خواستم ای ارشام نمی جلویول

 یپس سع.. کنهی منکاروی رفتار کنم اونم متقابال همیمی بخوام باهاش صمایبدم 

   ..رمی زبونمو بگیکردم جلو

:  خوردم و گفتی اروم داشتم غذامو میلی به بشقاب سوپم نگاه کرد که خارسالن

  ..ی فرم ِ اندامت رو نگه داشتری نظی بنطوری که انهی همیپس واسه 



 

goldjar/me.Telegram  

 

706

 زشی خندون و هینگام به چشما.. بشقاب بلند کردمی زده سرمو از رورتیح

  .. بودشهی چشماش پررنگتر از همیسبز..افتاد

  .. متوجه منظورتون نشدمدی ببخش-

چرا خودتو :  آرشام انداخت و با لبخند رو به من گفتی به صورت اخموی نگاهمین

  ..بهم بگو ارسالن.. باشیعاد.. دختر؟ی کنی متیاذ

 ی گه گاه نگام بهش میجرات نداشتم به آرشام نگاه کنم ول.. تو همدمی کشاخمامو

آروم .. چرخوندی داد و همونطور تو سوپش مید که قاشق رو تو دستش فشار مافتا

  ..یکامال عصب..یول

 نداره که یلیدل.. راحت ترمینجوری من همی خوام ارسالن خان ولیمعذرت م-

  .. برخورد کنمیمیبخوام باهاتون صم

  من توی نگاهه جدیول.. حرفم آرشام سرشو بلند کرد ونگاشهو به من دوختنی ابا

  .. سبز و گستاخ ارسالن دوخته شده بودیچشما

  .. و سرشو تکون داددیخند

 ی اخالق و رفتاره خاصیول..ستی نی باشه حرفی خوای منطوری اگه خودت ا-

  ..که من..یدار

  .. کالمشو از وسط پاره کردی آرشام رشته ی عصبی صداو

  !!..؟؟ی با اخالق و رفتاره دالرام ِ من داری و تو مشکل--

 جمله از دهنش در اومد هم من و هم ارسالن تو جامون خشک نیکه ا نیهم

 ی وقتنیی پاختی ری من دلم هریاون که انگار فقط تعجب کرده بود ول..میشد

  )..دالرام ِ من(گفت 
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 ی خدا می انداختم و به ظاهر سرمو با سوپ گرم کردم ولری سرمو زجانی هاز

  ..دونست که درونم چه خبـــــــره

 بود نشوند رو لباش و به من نگاه هی به پوزخند شبشتری لبخند که بهی ارسالن

  .. طرف صحبتش آرشام بودیول..کرد

  .. حرفا بزنهنی از ادهی شناختم بعی که من میاز آرشام..هه جالبه!..دالرام ِ تو؟--

 یاتفاقا م.. مشکل داشته باشم؟دینه چرا با:  شد و ادامه دادرهی به آرشام خو

 روش داشته ی اگهی برداشت دهی اخالقه خاصش باعث شده نیخواستم بگم هم

  ..باشم

  ..هی دونستم منظورش چینم..رمی رو بگمی کنجکاوی جلونتونستم

  !..؟یچه برداشت-

  .. هم منتظر به ارسالن چشم دوخته بود که جواب سوالم رو بدهآرشام

  .. بود من و آرشام در چرخشنی سرشو تکون داد و در همون حال نگاهش بارسالن

 با دوست پسراشون ی که وقتدمی رو دیادی زی دخترارانی و چه اکای چه تو آمر--

 ی نمغی دری کارچی ِ خودشون از هیشی و آزاداندی به آزاددنی رسیهستن برا

 که آرشام گفت تو معشوقه یوقت.. مالحظه َنی راحت وبیلی دخترا خنجوریا..کنن

توقع ..دمی که دییهمونا مثل یر دوست دختهی خودم گفتم تو هم شی پیش هست

 االنم یحت.. نبودنطوری ای ولی راحت برخورد کنانتیداشتم با اطراف

  .. منظور بودنی ای برداشتم ازت روقایدق..ینطوریهم

 خواد بگه از اوناشم که یفکرکردم م.. دوختمزی که تموم شد نگاهمو به محرفاش

  ..می وگرنه شناگر ماهرنمی بیآب به خودم نم
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اما اون منظورش .. خودم برداشت کرده بودم شی پگهی دزی چهیز اون حرفش  اکال

  .. بودگهی دزی چهیبه 

 یکه ا.. ِیشی نمانای ای و همه ستمی خب خبر نداره من دوست دختر آرشام ناره

 ی داشته باشه ولقتی خواستم که حقیم.. خواستمی نمنویالاقل االن ا..کاش نبود

 ی ادمنیهمچ.. نه به عنوان دوست دختریم ول باشششیپ..دوست دخترش نباشم

  ..نبودم

  

  .. و محکم آرشام منو به خودم اوردی جدیصدا

 دارن دچار برداشت اشتباه هم نهی زمنی تو ای خرابتی که ذهنیی مطمئنا کسا--

  ..شنیم

 ارسالن ی نهفته که زل زد تو چشمای ِ خاصی معنهی جمله ش نی حس کردم پشت او

 تونم بفهمم ی مقایپس االن دق.. بهم ثابت کردهنویتجربه ا: دو با اخم ادامه دا

  ..هی حرفا چنیمنظورت از ا

  

 ارسالن که کنار بشقابش مشت ی دستادنیبا د..  داد لشی پوزخند تحوهی هم بعد

  ..هی آرشام عصبانی جمله نی ازادمیشده بود فهم

  !..؟ی شروع کنی خوای م--

:  سرد جوابش رو دادی همون پوزخند و لحن آرشام نگاشهو به بشقابش دوخت و باو

 رو به اتمام ی ای بازی وقتی دونیو م.. رو تموم کردمی بازنی وقته که ایلیمن خ

  .. کنم از نو شروعش کنمی وقت هوس نمچی هگهیبرسونم د
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 ی کدوم حرفچی هگهید.. چشماشو بست و باز کردی حرف آرشام عصبنی با اارسالن

  ..دن شام شدننزدن و به ظاهر مشغول خور

 هی دادم گه گاه ی که تو خودم بودم و داشتم به افکار درهم و برهمم نظم ممنم

  .. دهنم ذاشتمیقاشق غذا م

  .. رفته بودنی به کل از باشتهام

 یاز طرف.. سوختی بهم فشار اورده بود که معده م می گشنگی به قدری شبنصفه

  ..تشنه م هم بود

 عادت نداشتم نجایچون ا.. آب داشتموانی لهی  بهلی مدای خشک شده بود وشدگلوم

 اب بخورمم یی و از روشویی برم تو دستشونکهیازا.. تو اتاقارمی رفته بود اب بادمی

 قار و قور شکمم نی بخورم ایزی چهی دیبا..دست خودم نبود.. اومدیخوشم نم

  ..بخوابه

  ..باشم نشد الی خیهرکار کردم ب.. تونم بخوابمیاَه نم.. نشستم تو جامکالفه

 قسمت شکم و ی بود که رودی بلوز وشلوار سفهیلباس خوابم ..نیی تخت اومدم پااز

 دهی پوششی واسه راحتنویا .. کی قرمز و کوچیقلبا..شونه هام طرح قلب داشت

  .. دختربچه هانی لباس شده بودم عنیبودم وگرنه با ا

 کجا ستیمعلوم ن..د نبوی گشتم بندازم رو سرم ولی خمار دنبال شالم می چشمابا

  ..انداختمش

 خوام یاصال شال م!.. آخه؟دارهی موقع از شب بنی ای برو ابتو بخور کالی خیب

  ..چکار؟

  .. بود2/5 نگاه کردم زی می ساعت روبه
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  ..رونی از اتاق رفتم بنی و اروم و پاورچدمی چشمام دست کشبه

  .. دادیعجب حال ..ــــــشیآخ

 داشی لقمه نون و اب بعدم که پهی دنبال ی بریش خشک پای نصف شب با گلونکهیا

  .. دارهی که عجب لذتی واشی با ولع بخوریکرد

امشب که .. بهتر بودیچیاز ه.. بود با آب خوردمزی که تو سبد رو می کم از نونهی

  .. کارمشهی منمی خوب غذا نخورده بودم ازیسر م

 فضا رو، روشن ینیدلنش و می نور مالهی نی همی اباژورها روشن بودن واسه ی همه

  ..کرده بود

با ترس سر ..ادی داره پشت سرم میکیکه حس کردم ..  رفتم باالی از پله ها مداشتم

 »یهــــــ«از ترس ..دمی که برگشتم ارسالن رو پشتم دنی و همستادمیجام ا

  .. دهنمو گرفتمیکردم و جلو

  ..؟ی خواب باشدیا موقع از شب مگه نبنیا: اروم گفت..  کرد ی لبخند نگام مبا

  ..رونی دادم بنفسمو

  ..ریشبتون بخ.. آب بخورمنیی تشنه م بود اومدم پایمنته..بودم-

  .. رفتم باال که اونم دنبالم اومدی کردم بهش و داشتم از پله ها مپشتمو

 ی اون لباساری که زستی نییبای همه زنی افیح..یشی بدون شال جذاب تر م--

  ..!؟ی کنشی و بلند مخفدهیپوش

اصال ..ومدی دونم چرا خوشم نی نمی کرد ولفی تعرمییبایاز ز..ستادمی جام اسر

 که از ییفای من بود وبا تعری جای اگهی اگه هر دختر ددیشا.. بودی جورهیلحنش 
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 من در مقابلش عکس العمل نشون ی شد ولی االن ذوق مرگ مدی شنیارسالن م

  ..دادم

 ستادهی تر انیی پله از من پاهی بودم و اون  پله هایباال.. برگشتم و نگاش کردمیجد

  ..بود

 شی رو به نمامیی دارای همه هی بقای شما ی داره که بخوام جلویلی چه دل-

  !..بذارم؟

  !..؟ییدارا--

 شکل به قول نی دختر که من به اهی ی و هستیی و داراهیتموم سرما..ییبله دارا-

  ..ستمی ناراحت ن عنوانچی بابت به هنیو از ا.. کنمی مشیشما مخف

 ی خوای چرا منکهیا..من محض ِ خاطره خودت گفتم:  نشوند رو لباشی کجلبخند

  ..؟یری حجاب بگهی و در مقابله بقی خودت رو معذب کنییبای همه زنیبا وجود ا

 چطور دی دونم بای می خودم ازادم ولیاتفاقا به اندازه ..رمی گی من حجاب نم-

  .. نگاه نکننیر چشم منو به هگرانیرفتار کنم که د

 قاطع و ی پروا، با لحنیگستاخ و ب: دمی افتادم که صداشو از پشت سر شنراه

  ..زمی عزی که معرکه اگمیواقعا م..محکم

 باال نور کم بود و یطبقه ..ستادیرو به روم ا.. مشت کردم و برگشتم طرفشدستامو

  .. انداختیدرخشش چشماش منو به وحشت م

  .. خانم کوچولو؟ی باشیمی صم باهامی خوای چرا نم--

  .. باشمیمی هم نداره که بخوام باهاتون صمیلیدل.. جنابستمی من خانم کوچولو ن-
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 ی لحنت با من حتیول.. تونم دوست تو هم باشمیم.. ِ ارشاممیمی من دوست صم--

  ..ستیدوستانه هم ن

 دی دونم با هر کس در حدش بایچون م!.. چرا؟نی دونیم:  حرص جوابشو دادمبا

الاقل ..نی باشیمی صمی کنم شما و آرشام با هم دوستایدر ضمن فکر نم..رفتار کنم

  ..دهی نشون نمنوی که اهیظاهر قض

  .. جمع شداخماش

 یمونده بودم جلو.. دو اتاقنی انی مابقایدق..ستادمی اتاق خودم و آرشام ایجلو

 ی بدونه که ما جدا از هم مدیخب شا!..ارسالن وارد کدومش بشم؟

  .. بهترهرمی احتمال رو در نظر بگیباز جنبه ..احتمالشم هست ندونه..میابخو

 قبل از یول.. در اتاق آرشامی رهی دستم رفت سمت دستگدی فکر بدون تردنی همبا

  .. بودستادهیتو درگاهه اتاقش ا..دمی ارسالن رو اروم شنی بازش کنم صدانکهیا

تو هم مستثنا .. خوشگله خانمی بشناسی تونی ظاهر نمی رو از رویهر کس--

  ..یستین

نرفت تو و همونجور منو نگاه .. گفتری لب شب بخری با لبخند بهم چشمک زد و زو

 بهش بدم نگاهمو چرخوندم رو ی جوابنکهیبا خشم نگاهش کردم و بدون ا.. کردیم

  .. دری رهیدستگ

 لبخند.. باز شدی به ارومدمی ددمی کشیکه وقت.. کردم قفل نباشهی مخدا،خدا

 اروم بدون یلی برگردم و به ارسالن نگاه کنم خنکهیرفتم تو و بدون ا.. زدمیمحو

نفس ..  دادم وسرمو باال گرفتمهیپشتمو به در تک.. درو بستمیی سر و صدانیکوچکتر

  ..دمی کشقیعم
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در .. کنهی زنه هر کارم بخواد می پروا که حرفاشو میب.. ادمنی داره ایی روعجب

  ..بستهکل دست عموشو از پشت 

 و به روبه روم نییسرمو اوردم پا..دیقلبم لرز.. کجامدمی خودم که اومدم فهمبه

 روشن وارکوبید.. بوددهی تخت دراز کشیاتاق آرشام و خودش که رو..نگاه کردم

   ..می کم و مالیلی نورخهی.. بود

 از اونها ی و تره ادمی استرس دستمو به موهام کشیاز رو.. طرفش قدم برداشتمبه

  .. طرف شونه مهی ختمی رو هم رهیبق.. فرستادم پشت گوشمرو

 هم تا کمر انداخته دی سفی ملحفه هی.. تنش بودی مشکی جذب و مردونه ی رکابهی

 مثل گهیگرچه د.. تونستم نگاش کنمیاالن که خواب بود راحت تر م..بود رو خودش

  ..سابق نبودم

آرشام تکون خورد .. کرد  کم صداهیتخت .. گذاشتم رو تخت و اروم نشستمدستمو

 دهیحاال به پشت خواب.. و برگشتدی کشقی نفس عمهی.. چشماش هنوز بسته بودیول

  ..بود

صورتش به .. زنهی حس کردم قلبم تو دهنم مکی نزدی اونم از اون فاصله دنشی دبا

  .. رفتی منیی باال و پای ش با هر نفس به نرمنهی سیقفسه ..طرف من بود

  

 تو خواب ی و تا خود صبح چشم بدوزم به صورتش که حتنمیا بش داشتم همونجدوست

  .. خودش رو حفظ کرده بودیهم جذبه 

 یکج شدم و به اروم.. رفته بود کناری که خورده بود ملحفه از روش کمی تکونبا

  .. روشدمیکش
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 حال پنجره رو باز گذاشته نی گرمتر بود و با ایلی نسبت به تهران خشی کیهوا

 اب و هواش کامال با تهران نجای ای که هوا خنکه ولمی هستیتو فصلخب االن ..بود

  .. کردیفرق م

 تختش نییپتو رو از پا..باز برگشتم طرفش.. بلند شدم و پنجره رو بستمآهسته

 پتو بود که یدستم رو.. کنم انداختم روشجادی ایی سر وصدانکهیبرداشتم و بدون ا

  ..چمو گرفت اومد و مرونی پتو بریدست مردونه ش از ز

 و بعد هم چشماشو دیپلکش لرز.. نگاش کردمجانیبا ترس و ه.. اومد تو دهنمقلبم

  .. زدی مشی کرد و فقط نگاهش بود که به تنم اتی نمی حرکتچیه..کامل باز کرد

تو ..نشستم کنارش ..دی کشیدستمو به نرم.. خشک شده م رو با زبونم تر کردمیلبا

 ینم..  کردی هنوزم نگام می انداخت کنار ولپتو و ملحفه رو.. شدزیمخیجاش ن

  ..تونستم چشم ازش بردارم

  .. شدهداری که از خواب بنهیحتما واسه ا.. گرفته بودصداش

  !..؟ی کنی اتاق چکار منی تو ا--

  .. لبام برداشتمی کم نگاش کردم و مهر سکوت رو از روهی

بعد ..دمیرسالن رو درفتم آب بخورم که تو پله ها ا..تشنه م شده بود.. راستش -

  ..اون

  

  !..باهات چکار داشت؟:  حرفم اومد و با اخم گفتونیم

  .. به خشونت بودختهی آمی آهسته ولصداش
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 اگه برم تو اتاق خودم ممکنه شک کنه دمی فقط باهام تا دم اتاقش اومد دیچی ه-

  باز احتمالیول..می خوابی جدا می شک کرده باشه و بدونه که تو اتاقادمیشا..

  .. بودنیهمه ش هم.. بشهالی خی تا بنجای اومدم انیدادم ندونه واسه هم

 صورتم بر ی از روی زدم نگاهش رو لحظه ای مدت که حرف متموم

  .. ازهم باز شدیاخماش کم..نداشت

  ..که نذاشت.. رونی بارمشیخواستم ب.. بوددهی مچ دستمو هنوز چسبیول

  !.. کجا؟--

  ..گهیاتاقم د-

  ..نجا؟ی ای اومددهیرسالن د ایگی مگه نم--

  ..ی بموننجای همدیپس فعال با:  تکون دادم که حرفشو ادامه دادسرمو

  !.. فهمه؟ی تو اتاقم از کجا مرمیخب زود م.. اما آخه-

 وجود نیبا ا..ی اروم در اتاقا رو باز و بسته کندی متوجه نشه بانکهی واسه ا--

  !..؟ی عمل کنعی سری تونیچطورم

 رو پر الی وی که فضای سکوتنی وسط تو انیتازه ممکن بود ا..هیرف حنمی خب ااره

  ..شه و بفهمه که برگشتم تو اتاقم هم بییکرده بود سر و صدا

 شب کنار هی تونه باور کنه که ی ممی خوابی خودش فکر کنه ما جدا مشی اگه پالاقل

  ..یی کذای رابطه نی اونم رو حسابه هممیدیهم خواب

  .. قبول کردمدی فهمدی که دسکوتمو

  .. بخوابم؟یاصال چجور.. چکار کنم؟نجای تا صبح ایول

  !.. بشه؟یزیمگه قراره چ.. اتاق نی همیتو:  که جوابمو داددمی رو ازش پرسنایا
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  .. زدی حرف می جد،یجد..نی داره ایینه بابـــا عجب رو.. گشاد شدچشمام

  .!.البد اونم رو تخت ِ تو؟!..نجا؟یا!..؟یگی می چی فهمی م-

  ..دیدستمو ول کرد و به پشت رو تخت خواب..ازم فاصله گرفت..  زد پوزخند

  .. داره؟ی تخت ِ من مشکل--

اصل ِ .. با تخت مشکل داره من با خودم و خودت مشکل دارمینه بابا ک:  دلم گفتمتو

  ..یــــیکار تو

  .. نبودنیمنظورم ا.. نه -

  .. حرص نگام کردبا

 ی رودنی بعدم واسه خوابی کرددارینو از خواب ب تو اتاقم ومی نصف شب اومد--

 ی بود چکارش مگهی اگه هر کس دی دونیم..یاریتخت ِ من ادا و اصول در م

  !..کردم؟

  .. ذاشتی می که باهام سر ناسازگاریی شده بود مثل اون وقتالحنش

  .. دهنمو قورت دادماب

  .. کهستیآخه درست ن..من ..مـ-

پرت ..دی بازمو گرفت و به طرف خودش کشی ِ خاص و با خشونتدی جمله م رو برو

  .. برام مهم نبودی درد گرفت ولیارنجم که زخم شده بود کم..شدم کنارش

 بخواب انقدرم ریپس بگ.. کردمی متی وگرنه حالرهی که کارم بهت گفی ح--

  .. سر هم نکنفیاراج

  ..ی کارش هم شوکه شدم و هم عصباننی ااز



 

goldjar/me.Telegram  

 

717

 ِ که ریکارت گ.. جنابستی نفی من اراجیحرفا: دمی شدم و تو صورتش توپزیمخین

  !.. دادم؟شنهادیمگه من بهت پ..رهیگ

  

من رو دست راستم و .. شدخزیمین.. کردی بهم نگاه مقی دقی تو هم بود ولاخماش

  ..می هم گارد گرفته بودی درهم روبه رویبا اخما..اون رو دست چپ

  .. رو ندارمیکیبا تو  جر و بحث یاصال حوصله .. بخواب دالرامری بگ--

  .. تونم بخوابمی نمنجای من ای ول-

  .. ام حرف نباشهگهید..گمی چون من می خوابیم:  پرتم کرد و با حرص گفتباز

 داشتم بلند ی که سعیی سرکشم رو تخت نشستم و با صدای و اون خوی لجبازی رواز

 یگیه تو م کی هر چدی باشهیچرا هم:  تحکم رو بشه توش حس کرد گفتمینباشه ول

 هیمن ..ستی با شما نارمی مسائل که اختی تو همه یول.. درستیسمیرئ!..باشه؟

 زورم ی تونه به کاری ام نمیکس..رمی بگمی تونم واسه خودم تصمیدختر مستقلم و م

  ..کنه

  

 اون نور کم کامال مشخص بود که تا چه ریصورتش ز.. رو تخت نشست تی عصبانبا

  ..هیحد از دستم عصب

  .. هر دو تا بازومو گرفت تو دستش و با خشم تو چشمام زل زد هوایب

 نیفراموش نکن که کار تو هم ا..ی کنی گوش مستی امشب به حرف رئیول--

  ..رهیوسط به من گ
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 زنه تا به حرفاش گوش ی حرفا رو منی دونستم داره ایم.. بودانی به شامنظورش

  ..کنم

 نی بود کنارش بخوابمو انیز اترسم ا..دمی ترسی می باشم ولششی بود پازخدام

  .. به جونمون وافتهی بطونیوسط ش

  !..زم؟ی تو سرم بری چه خاکدیاونوقت با.. بار کنی و باقالاری خر بگهید

  

  

 دنده تر از هی دونستم اون ی بدتر شد چون نمی ولرونی بدمی کردم وبازومو کشلج

  ..ستادی در مقابل آرشام اشهی دونستم نمینم..منه

  

 و محکمش حس ی عضالنی بازوهانی بودم که خودمو بزیهاش در ست باهنوزم

وضعمون بدتر .. که تو اغوشش بودم پرتم کرد رو تختیبا خشونت در حال..کردم

  ..رونی بامی زد تا از بغلش بی داشت منو نگه داره و من دست وپا میاون سع..شد 

  .. بودمی وسط هم خنده م گرفته بود وهم حرصنیا

  .. رفتیاصال تو کتم نم..د چون طاقت حرف زور نداشتم گرفته بوحرصم

  .. رفتم تو اتاقه خودمی کاش از همون اول میا

تقال ..پشتم بهش بود و دستاش دور شکمم حلقه شده بود.. خندمی کرد دارم محس

  ..دمی خندی کردم و فقط مینم

  .. ابروشو داد باال ی تاهی دنمیبا د.. گردوند و با تعجب نگام کردبرم
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 ازش یمنم دست کم.. که کرده بودییواسه تقال.. زدی نفس مفسن

  .. گرممم شده بودی حسابنکهیمخصوصا ا..نداشتم

 که رمی خنده م رو بگی تونستم جلوینم..  بود تو صورتمختهی تار از موهام رچند

  .. شده بودلی لبخند پررنگ رو لبام تبدهیحاال به 

  .. اروم بود و پر از تعجبصداش

  !..؟ی خندیم ی به چ--

  .. دونم فقط بذار برم تو اتاقمینم:  خنده گفتمبا

  

 یشگی همینگاهه متعجبش جاشو به همون جذبه .. همی تو چشمامی زده بودزل

  .. لحنش همچنان اروم بودیول..داد

  !..و اگه نذارم؟:  گفتمرموز

  ..رمی می جورهی مطمئن باش -

  ..ی بخوابنجای دردسر همی بی تونستیم--

  !..؟یمطمئن!..دسر؟ دری ب-

  !..چطور؟--

  .. اعتماد کردشهی رقمه به شما مردا نمچی فقط هیچی ه-

  .. زد و جوابمو دادپوزخند

  .. نظر رو نسبت به شماها دارمنی و در مقابل، منم هم--

 برداشتم تا در برم که اروم زی خنی واسه همرونی خودمو از تو بغلش بکشم بخواستم

  ..باز افتادم رو تختو .. م نهیدستشو زد تخت س
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  ..بمون هنوز باهات کار دارم!.. کجا؟--

 تو ی دادیریبذار برم عجب گ.. بابا من غلط کردم اصالیا: دمی نالهی حالت گربه

  ..آخه

 نکن، هودهیپس تالش ب..ی مونی اتاق منی امشب تو همی چه نخوای چه بخوا--

  ..ی از دست من فرار کنی تونینم

 ی باهام حرف نمینجوری ایول..لیمثل اون اوا..  کرد یم کاش باهام بد رفتار یا

  .. که هست بدتر بشهینی قلب ناارومم وضعش از انیزد که ا

  

 یدارم واسه اغوشت بال بال م.. تو دل من چه خبره؟ی دونی اخه المصب تو چه مد

 خوام ینم.. بمونمینجوری تونم ای نمیدوست ندارم از کنارت جم بخورم ول..زنم

  ..که االن هستم وابسته تر بشم ینیاز ا

 کارا و نی با اشهی فهمم و هر لحظه وضعم بدتر می حال خودمو نمشینجوریهم

  .. زدی مشیحرفاش به جونم ات

 تونم از پسش بر ی کشش ندم چون مطمئن بودم نمنی از اشتری دادم بحیترج

 یت م خواسی که میزیو به اون چ.. شدی آرشام بود که برنده منی اشهیهم..امیب

  ..دیرس

  ..حاال ولم کن.. مونم ی خب میلی خ-

  ..نهی رو از تو چشمام ببقتی خواست حقیانگارم.. شدرهی چشمام ختو

 طرف دی تخت که دستمو گرفت و کشی گوشه دمیخز..رونی اغوشش اومدم باز

  .. بشهالی خی خواد بی انگار نمرینخ..دمیتو دلم نال..خودش
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  !..؟ی کنی چکار م-

  !..نکارا؟ی ای چیعنی.. بخوابری بگاری در نی ندارم پس بچه بازتی گفتم کار--

  !..؟ی کنی باز ولم نمگهی ددمیخبرم گرفتم خواب!.. کدوم کار آخه؟-

  ..نجای همیمنته.. بخواب--

  .. آآ خوب شد؟ایب..گهی شو دالی خیباشه بابا ب: دمی به بالشتش و نالدمی کوبسرمو

  .. احساسینامرد ِ ب..دی روم نکشی انداخت طرفم ولپتورو

  !..؟یپس خودت چ:  من که بهش احساس داشتم گفتمیول

  .. بخوابری به من نداشته باش بگیکار..هی ملحفه کاف--

  

 نمه هی خوره ی بر مای دنیبه کجا..خون آشام ِ بداخالق:  لب بهش غرغر کردمریز

  !..؟ی نشون بدیاز خودت مهربون

  !..؟ی گفتیزیچ:  بهم کرده بود که برگشت وگفتپشتشو

  ..ریشب بخ..ــــــرینخ:  بستم ولبامو رو هم فشار دادم با حرص گفتمچشمامو

از بس مثل بچه ها :  گفتی و عصبیجد.. روشو کرد طرفم دمی چشمام دی الاز

  .. تا صبح نموندهیزی چگهی دی کردیلجباز

 ضمن در..به من چه:  شونه م رو انداختم باال و با چشم بسته زمزمه کردمالی خیب

  ..زتی ول کن جون ِ عزدمی بخواب خوابیگفت..من االن خوابم 

  .. کردمی نگاهش رو حس مینی سنگی ولدمی صداشو نشنگهید

  .. بردی نمخوابــــم
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که چشمام تو همون .. گذشته بود قهی دونم چند دقینم.. خوردمی تکونم نمیول

  ..حالت بسته گرم شد

  .. خوابم بردی کدمی نفهمنی بنی در او

  

  » آرشام «

  

 زدم که باالخره یبعد از صرف صبحانه تو باغ قدم م.. بودمانی تماس شامنتظر

  ..تماس گرفت

  .. الو-

  ..می االن تو فرودگاهمیدی رس--

  !..؟یستیمگه تنها ن!..ن؟یدی که رسی چیعنی:  گفتمی تعجب بعد از مکث کوتاهبا

  

  ..دی خندبلند

  ..یشی خوشحال میلیودم آوردم خ رو با خای کیمطمئنم بفهم!.. چرا تنها؟--

  !..حرفتو بزن؟!..ان؟ی شاهی منظورت چ-

  ..نجانیدلربا و خانواده ش ا:  مقدمه گفتی بو

 یگی می داریچ:  بلند گفتمی اسمش اخمام جمع شد و با خشم تو گوشدنی شنبا

  !..؟ی کنی چکار می فهمی مچیه.. باشن؟کای امردیمگه نبا..ان؟یشا

  

  ..دی رس ارومتر به گوشمصداش
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  ..شهیممطئنم نظرت عوض م..می زنی با هم حرف ممیدی صبر کن رس--

 نی همانی شانیبب..یبهتره تمومش کن.. رابطه بهت زده بودمنی قبال حرفامو درا-

 ی که چیدیشن.. من بذارنیالی اونا حق ندارن پاشونو تو وگمیاالن دارم بهت م

  ..گفتم؟

  

  

 زد از لحنش ی اروم حرف منکهی با ایول.. سکوت کرددی رو که شنادمی فریصدا

  .. و ناراحتهی داد که تا چه حد عصبانصی شد تشخیم

 قراره هرچه زودتر ی دلربا بیمنته.. خودمیالی بود ببرمشون ونی قصدمم هم--

  ..نهیتو رو بب

  .. بذارهنجایحق نداره پاشو ا.. غلط کرده-

  ..نمتی بیبعدا م.. کنم تونم صحبتیفعال نم.. باهات رو در رو حرف بزنمدی با--

  
  

  .. انگشتام فشردم انی رو با حرص میگوش.. تماس رو قطع کردو
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  .. به همتون لعنت

 منو تو عمل انجام شده قرار لهی نقشه و حهی که هر بار با انی به تو شالعنت

  .. خواد چکار کنهی باز مستیمعلوم ن..یدیم

  ..کالفه بودم ..دمی خشونت تو موهام دست کشبا

  .. روشن کنمهی قضنی االن با انی از همفموی تکلدیبا

 می حاال حاالها آرامش به زندگستی که معلومه در حال حاضر قرار ننطوریا

  ..برگرده

  

  » آرشام «
  

 بود که باهاش حرف ی داشتم که انجام بدم و نه کسینه کار.. م سر رفته بودحوصله

  ..بزنم

 ای و یمونیپش.. داشتمیس خاص حهی..ستی تو اتاق ندمی شدم دداری بی وقتصبح

  .. حس متضادهی.. یحت

  

 تو اتاقش یزی چی کاناپه اهی کاش یا.. اومدم ی کوتاه مدی بودم چون نبامونیپش

  ..دمی خوابیبود که الاقل رو همون م

 حال هی شدم اری بودم و حاال که هوشرکردهی دو حس متضاد گنی حال بنی با ایول

  .. بهم دست داده بودیخاص
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مخصوصا ..نهی هم تو راهرو نبود منو ببیخداروشکر کس.. و منگ رفتم تو اتاقمجیگ

  .. پشت من سبز شدی از کجا و چطورشبیارسالن که معلوم نبود د

  

 دمیاز خدمتکار که پرس.. تو سالن نبودی کسنیی دست وصورتم اب زدم و رفتم پابه

 یاخم تو باغ راه مبا ..دمشیاز پشت پنجره د.. زنهیگفت آقا داره تو باغ قدم م

  .. کردی نگاه ملشی موبایرفت و به صفحه 

  

  

 دایباز خوبه جن بو داده سر وکله ش پ.. بودرونی هنوزم بی م رو خوردم ولصبحونه

  .. شدی جن جلو ادم ظاهر منهوی عشهیمنظورم به ارسالن بود که هم..ستین

  

و نه  اومد ی بشر بود که نه من ازش خوشم منی تو وجوده ای چشییخدا

 ی آرشام و خشمی نهی کی نسبت بهش نداشتم ولیخودم که کال حس خوب..آرشام

 از حرفا و رفتارش نویا.. گردهی بر مشی سال پیلیکه از ارسالن داشت انگار به خ

  ..دی شد فهمیم

  

  

  ..رونی رفتم بی مدی باارمی تونستم طاقت بی نمینجوریا.. از جام بلند شدمکالفه



 

goldjar/me.Telegram  

 

726

 ی که روی و ساده ادی و شال سفدی سفنی و شلوار جی مشکی مانتوهی.. شدم حاضر

آرشام رو .. کفش اسپرت که بتونم راحت باهاش قدم بزنمهی..موهام انداخته بودم

جلومو .. بودستادهی نگهبان اونجا ایبه طرف در رفتم ول..دمیاون اطراف ند

  ..گرفت

  

  .. کجا خانم؟--

  .. اخم جوابشو دادمبا

  .. کنار لطفانییبفرما..رونی برمی دارم مینی بیممگه ن.. کجا؟ی چیعنی -

  ..آقا دستور ندادن..شهی متاسفانه نم--

  ..گمیبرو کنار بت م.. بمونم؟الی تو وای رونی دستور بده که برم بدی مگه اون با-

  

  .. تکون ِ کوچولو هم نخوردهی گنده ش کلی هی زدم به بازوش ولفمی کبا

  .. چه خبره اونجا؟--

  .. بودستادهی پشت سرم ای جدیام با نگاهآرش..برگشتم

  ..ذارهی اقا نمنی ای ولرونی خوام برم بی م-

  ..؟ی واسه چرونی ب--

  .. اطراف قدم بزنمنیگفتم برم ا.. حوصله م سر رفته-

  ..رونی بی برستیالزم ن..ی قدم بزنی تونی تو باغ هم م--
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  ..هی عصبانیزیانگار از چ.. اروم نبودلحنش

  .. اما آخه-

  ..برو تو.. اما و آخه نداره--

  

   ..ی افتادم رو دور لجبازباز

  !.. ام؟ی زندوننجایمگه ا..رونی برم بدی من بایول-

 پهن و مردونه ش به ی شونه های سرمو کج کردم واز رونی ماشی صدادنی شنبا

  ..پشت سرش نگاه کردم

 نیم ماشحدس زد.. بوددی رنگش سفیکی نی ای مدل باال ولینای از همون ماشیکی

انگار قصد داشت از .. اومدی به طرفمون میاز همون راه سنگالخ..ارسالن باشه

  ..رونی بره بالیو

  

  .. دادنیی زد رو ترمز و پنجره رو پاکنارمون

  .. رسونمتونی مرونی بنی برنی خوایم..ن؟یسادی چرا وانجای ا--

  ..عتریپس سر..رون؟ی بی بری خوایمگه نم:  با خشم جوابشو دادآرشام

  

 جواب سوالمو هنوز ی دونم از خداته ولیم:  و جوابشو داددی خندلکسی رارسالن

  ..نکنه دعواتون شده؟..ه؟یدالرام چرا عصبان..نگرفتم
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 با آرشام نگاهش کردم ی لجبازی از رویول!..که؟ی مرتی دلم گفتم مگه تو فضولتو

 ی رفته بود ولحوصله م سر..میمن و آرشام تا حاال نشده با هم دعوا کن: و گفتم

  ..رونی برم بدهیارشام اجازه نم

  ..ی بدحی توضیالزم نکرده واسه کس ..الیبرو تو و: دی بهم توپتی با عصبانآرشام

  

  .. دادمی نشون منطوری ایدر اصل نبودم ول.. بودماروم

  !.. باشم؟ی زندوننجای ادی سفر بانینکنه تا اخر ا!.. خب چرا؟-

  

 ی گشتهی اطراف نی ارمیاتفاقا منم دارم م: ن وگفت با لبخند رو کرد به مارسالن

  ..یای تو هم باهام بشمیخوشحال م..بزنم

  

 و از پنجره تو صورت نی جوابشو بدم آرشام با مشت زد رو سقف ماشنکهی از اقبل

 کجا چی دالرام حق نداره با تو هیبــرو ول..خفه شــــو ارسالن: ارسالن داد زد

  ..ی نکردمی عصباننی از اشتری بتا..راتو بکش و برو.. ادیب

  

 ذاتت همونه که ی ولی کرده باشریی به ظاهر تغدیشا:  با پوزخند جوابشو دادارسالن

حق داره ..ست؟یمگه اون ادم ن..؟ی کنی رفتار مری اسهیچرا باهاش مثل ..هست

  .. با خانما درک نکردمخودتوی وقت رفتار بچیه..ازاد باشه 
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:  زدادی و به صورت کامال وحشتناک سر ارسالن فردیی سا همی آرشام دندوناشو روو

 رو باهات بکنم که ی خورم همون کاری به چاک قسم می االن نزننیارسالن اگه هم

  ..ارمی ساله ارزومه به سرت بنیچند

  

صورتش سرخ  ..دی فهمنویو ارسالن ا..شهی از همتری جدیحت.. بودی جدحرفاش

  ..دی کشیعله م هردوشون شیشده بود و خشم از چشما

  

  .. بودمدهی ندی عصباننطوری قسم بخورم تا به حال ارشام رو احاضرم

  !..اره؟ی رفتار ارسالن رو سر من در بیحاال نخواد تالف.. کردمای غلطعجب

  

  

  .. رفترونی بالی به نگهبان اشاره کرد درو بازکنه و ارسالن به سرعت از وارشام

 مملو از ی بزنم به چاک که صدایکواشی ندونستم و خواستم زی رو جاموندن

  ..دمیخشونتش رو از پشت سر شن

  

  ..؟ی قدم بزنی خواستیمگه نم..صبر کن باهات کار دارم.. کجـــا؟--

 ی صدایول.. برگردم و پشت سرمو نگاه کنمنکهی ترس پا گذاشتم به فرار بدون ابا

  ..دی دوی که به شتاب پشت سرم مدمی شنیپاشو م
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 دور، دوره خودم هی یوقت.. شد دهی که دستم از پشت کش کم اورده بودمنفس

  ..سمی مجبورم کرد سر جام وادمیچرخ

  

  ..؟ی ولم کن مگه دزد گرفت-

 لهی بود تحویاون حرفا چ..  احمقی دختره ی طرفی کنم با کی متیحال: زدداد

  ..؟یارسالن داد

  ..ول کن دستم شکست.. گفتم؟ی مگه چ-

  .. اره؟یاهاش باش بی دوست داشتیلیخ.. به درک--

  

  ..هیپس بگو دردش چ.. هه

 پست فطرتش یهمونطور که از عمو..ادیازش خوشم نم.. معلومه که نه-

  ..ولم کن.. دارهیاصال به تو چه ربط..زارمیب

  

 ی باهاش باشادی و هم خوشت میهم ازش متنفر:  خشم پوزخند زد و سرم داد زدبا

 ی اون بکی نزدی حق نداری من دستهری زیتا وقت..ی وحشی گربه یکورخوند..

  .. که؟یگرفت..یشرف بش
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 برداشتم زیچند بار خ..رمیکم مونده بود از درد دستشو گاز بگ ..چوندی پدستمو

 و دادم بلند شده غی جیصدا.. فشار دادشتری امونم نداد و دستمو بیطرفش ول

  ..بود

  

  ..ل کن دستموو..رمی درمونه خودم بمیبذار برم به درد ب.. ولم کن بذار برم-

 گوشم خیصداشو ب.. هام درد گرفتنهیس..واری دی نهیچسبوندم س.. برد پشتم دستمو

  ..دمیشن

  

 ی از درد میاصال تو چ..؟ی وحشی گربه ی داری د آخه تو چه درد--

 یخانواده ندار..؟ی پولیب..؟یضیمر..ه؟یدرد تو چ..؟یدون

  ..؟یکدومش لعنت..هــــــان؟..؟

  

  

درد منه خاک بر ..ناسیاره درد من ا: با درد داد زدم.. بست تو چشمام حلقهاشک

 هی.. مادر که بشه محرم رازمهی..هی درست و حسابی خانواده هینداشتن ..هیسر ندار

 غیج.......... خودمو دارمیایبدبخت..منم درد دارم.. ش باال سرم باشههیپدر که سا

  .. افتادمی نمیو منصور انی مثل تو و شاییرادمایاگه درد نداشتم که گ: دمیکش
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اخماش وحشتناک در هم ..با خشونت برم گردوند.. کرده بودسی صورتمو خاشک

  ..بود و فکش از زور خشم منقبض شده بود

 یدار.. اره؟ی من افتادری که گیناراحت: دی کشادی و فرسمی خی زد تو چشمازل

  ..ـــدی؟بایدیفهم..ی تحمل کندی بایول..؟ی کشیعذاب م

  ..خشم صورتشو پر کرده بود.. زدپوزخند

  

 که واسه انی مثل شایکی..یافتی از من بدتر میکی ری گی از دست من خالص بش--

تو انتخابتو .. درد نا عالجهی.. دردهنمیاره ا..داشتنه تو حاضره هر کار بکنه

 که دلت ی و هر چی که حاال جلوم قد علم کندمیبهت حق مخالفت نم..یکرد

  ..گم؟ی می چ کهتهیحال..یخواست بگ

  

 به دیاگه حرفاتو نفهمم با..ی خودمو بزنم به نفهمدیاگه بفهممم با:  گفتمهی گربا

  ..یگی می دونم چیدروغ بگم که م

 و با قانونه نیری گی ممی تصمگرانی دی که برانی شماها هستنیا.. بودهنی همشهیهم

  .. روز انداختنی منو به اتونی قانونه لعنتنیهم..نیری مشیخودتون پ

برادره ..افتهی به اون روز برتمی غی کثافت باعث شد مادرم دق کنه و پدر بانیشا

 ای دننی گوشه از اهی بدبخت، هینامردم وجود خواهرشو انکار کنه و انگار نه انگار 

  .. زنهیداره بال بال م
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 رسوندم اونم با چنگ و نجایخودمو به ا:  ادامه دادمغی هام به حالت جهی گرنیب

 ی همه گرگ باشه و دست نخورده باقنی انی دختر بهی آسونه یو فک کردت..دندون

 خودم تو هر ی رو به روگرانی دی که نگاههاهی راحتنی به همیفک کرد..بمونه؟

  ..دم؟یانگار که ند.. ودم نزنم؟نمی ببیگورستون

 پاش انی خورد اگه شای بر مای دننی ایبه کجا.. کنمی ادم زندگنی حق دارم عمنم

از .. نفس راحت بکشمهیحق دارم ..به خدا منم ادمم.. شد؟یمون باز نمبه خون

  ..ـــزاریب..زارمیب..زارمیاز اون کثافت ب.. متنفرمانیشا

  

  

دستمو از تو .. رفتی ملی و صدام هر لحظه تحلدی لرزی ها م از زور هق هق مشونه

 هیرصورتمو با دستام پوشوندم و گ.. زانو زدمنی و رو زمرونی بدمیدستش کش

  ..کردم

  

 به شیرتی غی که هنوز بیپدرم وقت.. چشمام بودی معصوم مادرم جلوی چهره هنوز

 خوب و ی نگاههانی ایچرا همه ..اشیبرادرم و مهربون.. نشده بوددهیرخم کش

  ..چرا؟!.. شبه دود شدن رفتن هوا؟هیمهربون 
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ال در  دستمهی مانتوم بی باال و از تو جدمی کشموینیب.. بودستادهی اجلوم

 که از چشمام یی نداشت چون اشکاری تاثی کردم ولیداشتم اشکامو پاک م..اوردم

  .. کردی جاشونو پر معی شد سری میجار

  

  

  .. گرفته و بم به گوشم خوردصداش

  ..سای پاشو وا--

  ..سایگفتم وا:  بلندتر تکرار کردی نخوردم که کمتکون

  

خواستم برم .. نگاش نکردمی ولستادمیاروم ا.. نداشتم باهاش جر وبحث کنمحوصله

  ..تو که دستمو گرفت

  ..رون؟ی بی بری خواستی مگه نم--

  .. خوامی نمگهید:  بود گفتمدای که بغض درش کامال پیی صدابا

  .. خوام باهات حرف بزنمیم..یای با من بدی بای ول--

  

  

 بود و نگاهش ی جدشهیصورتش مثل هم.. از اشک نگاهش کردمی پشت پرده ااز

  ... کردی بهم ثابت منویا

  !..؟ی بگی خوای می چ-

  .. ول کرددستمو
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  ..منتظرم ..نی تو ماشای بی اب به صورتت بزن سرحال که شدهی --

  .. قرار داشتنگی که پارکیدرست قسمت.. پشتشو بهم کرد و رفت پشت باغبعدم

 زنگ یصدا..می زدی کدوم حرف نمچیه.. کردی می و اون رانندگمی بودنی ماشتو

  .. بلند شدشیم اس گوشاس ا

  

 توش نوشته بود که با حرص پرتش کرد جلو و ی دونم چی نگاه بهش انداخت و نمهی

  .. تو همدیاخماشو کش

  

  ..نگاهش سرگردون بود.. کردم کالفه ستحس

بعدم کالفه تو موهاش .. برد و با حرص دکمه ش رو زدنی به طرف ضبط ماشدستشو

  .. تو خودش بودیحساب.. دادهی تکنی ماشی و آرنجشو به پنجره دیدست کش

  

  

  )یی شهاب بخارا- ریآهنگ تقد(

  دانلود آهنگ

   عاشقت نمی شهدلم

   همیشه امروز ، دور اسمت خط کشیدمبرای

  ه از تو دل بریدم همه بدی و خوبی ، دیگبا

   برام فقط یه خوابی که تو چشمام خونه دارهتو
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   اون قصه کهنه که برام فایده ندارهتویی

   عاشقت نمی شه ، اینو خوب بدون همیشهدلم

   من از آهن و سنگم ولی تو از جنس شیشهکه

  دانلود آهنگ

  
  

 حال نی اهنگ در عنیا.. کرد؟ی گوش منی کننده و غمگوسی مای آهنگاشهی همچرا

 از وی آرشهی شهیانگار هم.. کردی مدادی درش بیدی غم و ناامی داشت ولجانیکه ه

  .. آهنگا داشتنجوریا

  

   ما با هم یکی نیست ، ما زمین و آسمونیمراه

  جدا شو ، نمی شه با هم بمونیملم  از دبرو

   با خاطره ی خوش از من خسته جدا شوبرو

   من و تو ، گریه بسه ، بی صدا شو تقدیراینه

   عاشقت نمی شه ، اینو خوب بدون همیشهدلم

   من از آهن و سنگم ولی تو از جنس شیشهکه

  

  

  .. کردی میبا سرعت رانندگ..اخماش تو هم بود.. صورتش نگاه کردمبه
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  ..دی دی ارشام رو میقط صورت گرفته و در همونحال عصب فنگام

   ..ستی که حواسش به اطراف ندمی دیم.. که تو خودش فرو رفتهدمی دیم

  .. شدی مشتری هر لحظه بسرعتش

  

   همیشه امروز ، دور اسمت خط کشیدمبرای

   همه بدی و خوبی ، دیگه از تو دل بریدمبا

   داره برام فقط یه خوابی که تو چشمام خونهتو

   اون قصه ی کهنه که برام فایده ندارهتویی

   عاشقت نمی شه ، اینو خوب بدون همیشهدلم

   من از آهن و سنگم ولی تو از جنس شیشهکه

  

  ..؟یدی گوش منی غمگی به آهنگاشهیهم: دمی تفاوت باشم و پرسی بنتونستم

  ..؟ی پرسیچرا م:  اخم جوابمو دادبا

 کال ای خونه ی میی درمورد جداای دمینگ شن اههی نتیآخه هر وقت از ضبط ماش-

  .. خونهی منیغمگ

 ادهیپ.. بود ای کرد دریسمت چپم تا چشم کار م.. گوشه نگه داشتهی.. ندادجوابمو

  ..منم پشت سرش راه افتادم.. رفتنیی اونجا بود که ازش پایبی سراشهی..میشد

 ایگاهش به در نی ولستادی صخره اهی یرو به رو.. توجه به من قدم برداشتیب

  ..بود
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به صورت گرفته .. قدم به جلو برداشتم و کنارش قرار گرفتمهی..ستادمی سرش اپشت

  ..اره ناراحت بود..و ناراحتش نگاه کردم

 حسم دمی فهمی که از وقتیغم.. نشسته بودیشگی عمق چشماش همون غم همتو

  ..نمی و نافذش بباهی سی تونستم تو چشماهینسبت بهش چ

 و نگاهشو به من دیدر همون حال تو موهاش دست کش ..دی کشقی عمنفس

 ی گه گاه مردم از کنارمون رد میول.. خلوت بودیاطرافمون تا حدود..دوخت

  .. کردنی نگاه مایشدن و با لبخند به در

تحمل ..ی و دم نزدیدی دی نامردیگیم..یدی درد کشتی تو زندگیگی تو م_ آرشام

  ..ی و چشماتو بستیکرد

  .. کردمکث

 دیو تو با.. خوام حرف بزنمی حاال من میول..دمیمنم شن..ی امروز حرفاتو زد--

  ..یبشنو

  .. شدرهی خای نگاش کردم که چشم ازم گرفت و به درمنتظر

  

 تونه بزرگ باشه ی راز که مهی.. رازهی.. دارنشونی اسرار تو زندگی سرهی همه --

 ی خودش داره داراشی پ که راز روی اون کسدی از دیول.. ارزشی کوچک و بایو 

 ی و ازاد هم عمل می کنیازاد فکر م..ی هستیتو دختر ازاد.. ارزش ِنیباالتر

 ی در تو جلب توجه میژگی ونی همدیشا..گستاخ و محکم..یی پروایب..یکن

 ی رازدهینگاهت و رفتارت به ظاهر نشون نم.. که ذاتا تو وجودت هستیرفتار..کنه
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 جزو ی حتای ی کنیمخف.. روتی گوشه از زندگهی یا بخونکهیا..یتو دلت داشته باش

  .. در ظاهرهزی همه چیول..یاسرارت نگه دار

 محو گفته هاش ی حسابی خواد بگه ولی می دونستم چینم.. کردی کوتاهسکوت

  ..شده بودم

 دی بای نباشه ولی خوایم..جاشون تو اعماق قلبته..ستی نی حرفا گفتنی بعض--

  .. اهدافتودمیشا..نه هدفت رو مشخص کنه بمونه تا بتودیبا..بمونه

  .. کردنگام

  !..ان؟ی شاینابود!.. دالرام؟هی هدفت چ--

 ی خوایم..یری ازش انتقام بگی خوایم: که ادامه داد.. دهان باز نگاهش کردمبا

 نشوند تو هم همون بال رو به سرش اهیهمونطور که اون تو و خانواده ت رو به روز س

  !..نه؟یهدفت هم..یاریب

  ..یگی می داری فهمم چین نم..مـ..من:  من کنان همراه با تعجب گفتممن

  .. زد وسرشو تکون دادپوزخند

  ..داستی چشمات پیدرکشون تو..ی فهمی حرفامو می همه نباریا..ی فهمی م--

  .. انداختمری زسرمو

  .. درسته؟نهیرازت هم..یری حقتو بگی خوای تو م--

  ..اما من!..م؟راز:  زده گفتمرتی کردم و حنگاهش

 انی دونستم شایو م..ی نفرت دارانی تا چه حد از شادمی فهمی حرفاتو زدیوقت--

 ی کردم وقتیفکر م.. ش هم باخبرمجهی کرده و از نتیبا تو وخانواده ت چه باز

 دی گرفتن انتقام بای چون برای کنی بده قبول مشنهادی بهت پانی بار آخر شایبرا
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 به گرفتن حقت ستیحدس زدم قرار ن..یبول نکرد تو قیول..ی کردی منکارویا

 و هراس شهی مشتری بانی نفرتت داره نسبت به شانمی بی هر لحظه میول..یفکر کن

 ی وحشت مادیاسمش که م.. بکشهشی که اون حرف تو رو پی دارنیاز ا

 نگاه رو نیچون ا.. تو سرتهی فهمم که چیم.. کنه وی مریینگاهت به وضوح تغ..یکن

  .. نگاه کامال اشنامنیبا ا..مدیقبال د

 ی هرکار که میازاد:  داشت ادامه دادای که چشم به دری محزون در حالی با لحنو

 گهید..ینی بی متی رو تو زندگراتیی تغی سرهی تهران می برگردیوقت..ی بکنیخوا

 که هر کار بخواد ی هستیدختر ازاد.. کردی دست من کار مری که زیستی نیدالرام

  ..رمی گی جلوتو نممنم و ی کنی ازاد زندگی خواستیم..دهیانجام م

  .. کردنگام

  ..یول..ی کنی خودت انتخاب مرتویمس--

  .. کردمکث

صد .. درد کههی.. درد ناعالج دارههیچون اونم ..  هست که مراقبت باشهیکی --

  ..دهی از تو داره عذابش مشتریبرابر ب

  ..نی و رفت طرف ماشدیوبعد هم راهشو کش.. دوخت ای آخرشو به درنگاه

 خوام انتقام ی منکهیا.. بوددهیپس فهم.. ذهن درهم و برهم هی من موندم و و

  ..رمی بگانیخانواده م رو از شا

 تونه از تو چشمام بخونه که خودشم حس مشابهه منو ی می رو تنها کسنی ایول

  .. که دنبال انتقام باشهیکس..داشته باشه
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 شهی فرهاد که همیحت.. بفهمهنویه االن نتونسته ا کس تا بچی مطمئن بودم هوگرنه

  ..کنارم بود

  .. فکر فرو رفتمبه

صد .. درد کههی.. درد ناعالج دارههیچون اونم ..  هست که مراقبت باشهیکی --(

  ..)دهی از تو داره عذابش مشتریبرابر ب

پس آرشام هم دنبال .. شدی که با انتقام هم درمان نمیدرد.. ناعالجدرد

  !..؟ی چیبرا!..؟ی از کیول!!..هانتقام

 روز نی به ای مرد ِ مغرور و سرسخت رو چنی چقدر دوست داشتم بدونم اایخدا

  !..افته؟ی باعث شده آرشام به فکر انتقام بیچ!..انداخته؟

  .. دنبالش بودم برسمشهی که همی تونم به هدفیم!!.. ازادممی برگشتگفت

  !..چرا؟!..ستم؟ی چرا خوشحال نیول

نشستم کنارش که .. داده بودهیدستاش رو فرمون بود و سرشو تک ..نینار ماش کرفتم

  .. سرشو بلند کردیبه اروم

  .. روشن کردنوی نگام کنه ماشنکهی اوبدون

  ..دی چرخی مابونای هدف تو خیب..می نزدی کدوم حرفچی برگشت هری مستو

  .. آرشام و حرفاش بودری که ذهنم درگیمن

  .. آرشام کهو

  

  » آرشام «
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  ..تکرار و تکرار و تکرار.. ها و شیباز همون تشو..ی همون حس لعنتباز

 که از رسهی می روزهیاصال .. رسم؟ی به آرامش میک.. خواد تموم بشه؟ی می کپس

  .. خالص بشم؟یرگی دروغ و تنهمهیا

  

نفر دهم که ..دهم..نفر نهم و.. دارهیتمومش به اون دو نفر بستگ..شهی تموم میول

 دونم چطور یمنم م.. طرفمادیخودش م..و نفر نهم.. بودی بازنی ِ ای اصلیمهره 

  .. گشتم رو از نو گرفتمی که داشتم ازش بر میمیتصم..ازش استقبال کنم

  

  

 شدم و به ادهیپ.. دمیدر کمال تعجب دلربا رو کنار ارسالن د..  بردم تونویماش

  ..نگهبان هراسان نگاهم کرد..طرفشون رفتم

  ..دی هستانیارسالن خان گفتن شما در جر..رمیص تقی آقا من ب--

  ..فقط خفه شو و برو سر کارت: دمی لب غرریز

  ..چشم آقا..چـ--

  

  

 نی داده بود و نگاهش اهی تکنی و به دالرام نگاه کردم که متعجب به ماشبرگشتم

  ..طرف بود

  

  ..نجاستی ای کنی بب_ ارسالن
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با همون درخشش ِ ..ابش و جذینگاه عسل.. شددهی به سمت دلربا کشنگاهم

  ..یشگیهم

  .. که رو لباش بود دستشو به طرفم دراز کردی طرفم اومد و با لبخند کوچکبه

  .. بودمدارتیمشتاق د.. سالم آرشام--

  .. که یغرور..یشگیبا همون غرور هم. نکرده بودیریی هم تغصداش

  .. بمونهدیبا..... خودش اومده ی حاال که با پایول..ادی که بنخواستم

  .. تو دستم گرفتم و فشردمدستشو

  

  .. مهمونم ناخونده باشهادی خوشم نمی دونی کردم می فکر م-

  ..به طرف ساختمون حرکت کردم..لبخندش رو حفظ کرد.. رها کردمدستشو

  ..ی هنوزم همون آرشام--

 در شهی که همییبایبا همون غرور خاص و ز.. نشستمی صندلی سالن شدم و رووارد

  ..همزمان ارسالن هم وارد شد..اهم کرد و با لبخند نشستخودش داشت نگ

  

 یحتما حرفا.. بهترهنیفکر کنم تنها باش.. به کارام برسمرمی مگهی خب خب من د--

  ..نی گفتن داری برایادیز

  ..روز خوش:  زد یشانی اشاره ش رو به پانگشت

  

  .. در سالن نگاه کردمبه

  ..کار رو صدا زدم بزنه که خدمتی دهان باز کرد تا حرفدلربا
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  .. بله آقا--

  .. داخلادیصداش بزن بگو ب.. دالرام تو باغ ِ-

  .. چشم آقا--

  
 ابروش رو باال انداخت و ی تاکی بهش انداختم که ی رفتن خدمتکار نگاه کوتاهبا

  ..ی چه استقبال گرمدنتی همه مدت اومدم دنیبعد از ا:گفت

  ..؟ی خسته نشدیکنواختی همه نیدلربا از ا..یشگی همون توقعاته هم--

  ......آرشام تو!.. خسته؟--

  ..مغرورانه نگاهم کرد.. دادهی تکی صندلی به پشتقی نفس عمکی با

  ..ی کردریی لحاظ تغنیاز ا--

  ..ی نکردریی تو تغیول--

  

  .. زدلبخند

  ........ کهنهی همیواسه .. دونمیآره م--

  ..سالم--
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به طرفم ..  بودستادهی در ایجلو.. شددهی ما به سمت دالرام کشی هر دونگاهه

  .. به دلربا انداخت و کنارم نشستینگاه کوتاه..امد

  

 ی نمی رو معرفشونیا:  به او انداخت و رو به من گفتی موشکوفانه نگاهدلربا

  !..؟یکن

  

  .. کردمنگاهش

   ..کمهی از دوستانه نزدیکی..دالرام--

  ..پنجه هاش رو در هم فشرد.. انداختری رو زسرش

  ..ه دلربا نگاه کرد و لبخند زد بو

  

  » دالرام «
  

 سوال داشت که یبرام جا.. بهم دست دادی گفت دوستشم نه معشوقش حال بدیوقت

  !.. دختر منو دوستش خطاب کرد؟نی ایچرا جلو

  !.. دوست؟هی!..نه؟ی بی چشم منی منو به همیعنی

  !.. کرد؟ی رفتار می اگهی ارسالن جور دی چرا جلوپس

  

  

واقعا .. غرور نگام کردی از روی اسمش دلرباست با لبخنددمیکه بعد فهم دختر اون

  .. اومدی جذابش میهم اسمش به چهره 
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  ..دهی درشت و کشی کم،ی عسلیچشما.. شدمقی صورتش دقتو

 خورد عمل کرده ی که بهش میکی و کوچی قلمینی و بی نسبتا گوشتیلبا

  ..پوست برنز و براق..باشه

 گذاشته رونی که قسمت جلو رو کامال از شال ب بلوند رنگ کردهیموها

جذاب و .. باشه جذاب بودبای زنکهی از اشتریچهره ش ب.. نبودظی غلششیآرا..بود

  ..لوند

  

  

  ..خوشبختم..چه جالب!.. جدا؟--

  ..منم خوشبختم:  لب گفتمری زور سرمو تکون دادم و زبه

  !..شتر؟ی بنی از ایبدبخت: دمی تو دلم نالیول

  

  

  !..؟..ای ساده یست دوهی --

  .. که زد رسما داغونم کردی آرشام با حرفو

  .. سادهی دوستهی فقط --

  

  

 از یی مدت گرمانیا..نامرد خردم کرد.. دادی جواب دلربا رو می مدت جدتموم

 ی گفتم حتما حس متقابلی خودم مشی بودم که پدهی از دستاش دینگاهش و حرارت
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 رو سرم آوار اموی دنی که به دلربا داد همه یب جوانی حاال با ایول..نسبت بهم داره

  ..کرد

  

 نگامو دمی ترسیم.. تو پاهام نبود تا از جام بلند شمی جونی نداشتم بمونم ولدوست

  ..روش نگه دارم و از همون نگاهه گله مند دستمو بخونه

  .. راه سقوط کنم و رسوا بشمنی فلج بی ادمانی پاشم و عدمی ترسیم

  

 که رو قلبم نشسته ی و زخمدمی هردوشون لبخند پاشیدرد به رو ی از رونیبنابرا

 دادم سکوت کنم و فقط حیترج.. پنهون کردمییبود رو پشت همون لبخند کذا

  ..شنونده باشم

  

  !..ه؟ی دختر کنی بودم بدونم اکنجکاو

  !.. من معشوقه شم؟گهی بهش نمهی که آرشام مثل بقهیک

  

 ی فرق مهی دختر با بقنی کردم ای حس میلو.. در ظاهر همه ش دروغهنهای ادرسته

  ..دایش.. که اطرافمون بودن و مخصوصاییبا کسا..کنه

  

  

 ی جدی وجذابش رو معطوف چهره ی پا انداخت و نگاه عسلی با غرور پا رودلربا

  ..وخشک آرشام کرد
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پروازمون با ارسالن .. برگشتمکای که همراه خانواده م از آمرستی نیادی مدت ز--

 به ی جشن خودمونهی گرفته بود ما هم ی مهمونانیاون شب که شا..شدهمزمان 

ارسالن اصرار داشت به ..می دادبی اقوام و اشناها ترتدنیمناسبت ورودمون و د

  .. کنمی راضودمو خی متاسفانه نتونستم مهمونای ولامی بشیمهمون

 یرا مدت هم کانیا..شی کی گفت اومدانی شای ولدنتی دامی خواستم بنکهی اتا

  ..شرکت و کارخونه وقتمو گرفته بود

 نکهیمنم فقط محضه خاطره ا..می کنشی سفرهمراهنی کرد تو اشنهادی به بابام پانیشا

  .. استقبال کردمشنهادی پنی از انمیتو رو بب

  ..نمتی امروز ببنی صبر نکردم تا فردا،خواستم همگهید..می شد که ما هم اومدنیا

  

  

 هنوزم مثل نمی بی منکهیاز ا:  آرشام و گفتیتو چشما زل زد ی ِ خاصیفتگی با شو

  .. خوشحالمیاونوقتا هست

  ..؟ی شد که برگشتیچ--

  .. دلربا کمرنگ شدلبخند

 هم استقبال یپدر عزم برگشت کرده بود که من و مام.. نداشتی خاصلی دل--

  ..مخصوصا تو تنگ شده بود.. ونجایدلم واسه ا..میکرد

  .. لباشیگوشه  لبخند کج نشوند هی آرشام

  ..؟ی گردیبر م.. جالبه--
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 می برمیخواست.. به کارم ادامه بدمنجای خوام همیم..قصد برگشت ندارم.. نه--

 کس بهش چی معلومه همی مدت که نبودنیا.. اماده نبودی خودمون ولیالیو

  .. نکردهیدگیرس

 یرفمن که ح..می اون باشیالی تو ومی هستشی مدت که کنی کرد اشنهادی پانیشا

  .. دوست دارمشتری رو بنجای ایمنته..ندارم

 نجای ای دادی مشنهادی که پی نفر تو بودنی اولشی کمی اومدی اونوقتا که مادمهی

  .. من پر از خاطره ستیبرا.. بودییواقعا چه روزا..میبمون

  

  

  .. دادرونی ظاهر زد و نفسش رو آه مانند بی از روی لبخندو

نگاهش مملو از غرور بود و ..رفتارش سبکسرانه نبود..نیمی باهم صمیلی بود خمعلوم

  ..ی لوندیحرکاتش از رو

 نگاهش به من با نکهیمهمتر از اون ا.. کردی مزه رفتار نمی جلف و بدای شمثل

کامال .. کردی دوستانه نگام نمای زد یبه روم لبخند نم..خصومت نبود

  ..انگار نه انگار که دوست آرشامم..یمعمول

  

 گهی کنه نمیخوبه باز منو دوست خودش خطاب م.. گفتی منویکه ا خودش الاقل

  ..کلفتشم
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 یم..ستی احساس نی کردم آرشام نسبت به من بی احمق بودم که فکر مچقدر

 کنم قلبش فقط ی م بشه و کارفتهی خواستم شیم..خواستم اونو عاشق خودم کنم

  ..افتهی من به تپش بیبرا

  ..دی کشیعکس تموم تصوراتم رو به رخم م درست ی نگاه سرد و لحن جدنی ایول

  

  

 نبودم لی وقت هم ماچیو ه.. گذشته ها همه شون گذشتن و تموم شدن_ آرشام

  .. بکشمشی رو پمیخاطرات قد

 5 نی ای که توگمیواقعا م.. کردم ی من با اون خاطرات تا به االن زندگی ول--

  .. رسوندمیبه شب م روزامو نمتی روز برگردم و باز ببهی نکهی ادیسال به ام

  

  .. تونم باهات تنها صحبت کنم؟یم:  انداخت رو به آرشام گفتی به من نگاه کوتاهو

  

 که پدر خودمو در اوردم تا از حالت صورت و لرزش یبه من.. به من نگاه کردآرشام

  .. نبرهمی به حال درونینامحسوسه دستام پ

  

  ..ای نرونی هم بگهیمرگت دبگو دالرام برو تو اتاقت و خبر ..ی تونی اره مبگو

  .. کنمیدارم دق م.. رو خدا آرشام بهم بگو بروتو
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 قبال نایخرفت که نبودم، تا تهشو خوندم ا.. خواد بگهی مای زدم دلربا چی محدس

 ی درمون گرفتارم می درد ِ بنیخودمم به هم..البد االنم هستن..عاشق هم بودن

  .. ِیدونم چه مرض

  

:  شد و گفترهی جذاب دلربا خیتو چشما..ستادید شد و ا بلنی صندلی از روآرشام

  .. تو باغمیبر

 هی.. خرابههی.. شدهبی تخری و ارزوای مشت روهی دوشون که رفتن من موندم و هر

  .. آرشامیول..هنوزم هستم..من عاشقش بودم..آره همه ش سراب بود...سراب

  

  

رفتار آرشام گرمتر از  نکهیا!.. گفت؟ی بهم دروغ می حس لعنتنی تموم مدت ایعنی

 نکهیا..ده؟ی من کمتر عکس العمل نشون می های در برابر گستاخنکهیا..سابق شده؟

 ی مکمی نزدی در مقابل ارسالن وقتنکهی و اشهی زنه محوم می باهام حرف میوقت

  ..دهی نشون متیشد حساس

  

 هی..بگم تمومش توهم بود؟..؟یبگم چ.. ببندم؟نای ای همه ی چشممو به رویعنی

  .. کوتاه؟ی ولنیریخوابه ش

  

 ی خودم می فتهی کردم دارم آرشام رو شی انقدر احمق بودم که فکر مچرا

چرا تموم مدت خودمو به خواب زدم که .. دادم؟ی الکدیچرا به خودم ام..کنم؟
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 ای بپرم و هراسون بفهمم که همه ش رونطوری تلنگر از طرف آرشام اهیحاال با 

  ..بوده؟

  

هرکار ..ی عروسک تو دستاش بودنی همه وقت عنی دالرام که ا تو سرت کننخاک

 مرد به باد نی که برات مونده بود رو همی امهی نصفه ندیعقا..خواست باهات کرد

  ..یداد و تو چشماتو بست

  

  ..ی چون عاشقش بودی محرم خودت دونستاونو

د به  درصهیچرا .. کنه؟ی باهات بازی گذاشتی عاشقشیدی منگوال تا فهمنی عچرا

  ..چرا؟..؟یچرا لعنت..؟یخودت و غرورت بها نداد

  

  

 اطی تموم مدت که اونا داشتن تو حدمی شد و نفهمسی صورتم از اشک خی کدمینفهم

 مجسمه خشک شده بودم و به در بسته نگاه نی عی زدن من رو همون صندلیحرف م

اه به من  نگاهه کوتهی ی حتای ارشام بدون توجه و شی پی قهی کردم که چند دقیم

  .. رفته بودرونیب
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 که با ورده هیک.. کرد؟ی خراب ماهاموی بود که داشت رویک.. بود؟ی دختر کنیا

 ی مری موقعش باعث شد قلبم بشکنه و بفهمم که تموم مدت تو توهماته خودم سیب

  ..کردم؟

  

  

 سرپوش رو عشقت ی خوایدالرام م.. خوام که عقب بکشم؟ی همه منی با ایول

 شیمیچون عشق قد.. خواد؟یچون آرشام تو رو نم..ش؟یری بگدی و ندیبذار

عشق رو تو نگاهه دلربا ..ره؟ی بره بمدیچون دلربا اومده و دالرام با..برگشته؟

  ..اشتباه نکردم..دمید

  

 در ی اسوننیوگرنه ارشام به هم..دالرام دلشو زد حاال دلربا رو تو مشتش داره..اره

 هم بوده باشه مطمئنم دلربا بلده ی کدورتشوننیاگه ب..ادی کوتاه نمیمقابل کس

  ..چطور رفعش کنه

  

و من هم .. بزنهوندی رو به هم پنشونی بیبرگشته که رشته .. برگشتهنمیواسه هم..اره

  .. و نگاشون کنمنمی علف هرز کنار بشهیمثل 

  

  

خواستم برم تو .. برداشتم و اشکامو پاک کردمزی می از روی برگ دستمال کاغذهی

  .. برداشتمرونی نتونستم و ناخواسته قدم هام رو به طرف بی ولاتاقم
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  .. کنم؟ی خودمو داغون میخودیچرا ب..اصال به درک.. اونجا نبودنیول

 چپ دور تا دور باغچه رو سنگ کار کرده بودن که رفتم و روش سمت

زل زده بودم به ..زانوهامو جمع کردم تو شکمم و چونه م رو گذاشتم روش..نشستم

  .. تو فکر بودمقی و عمنیزم

 کردم که با ی فکر مامی تو همون حالت بودم و داشتم به بدبختقهی دونم چند دقینم

  .. ارسالن حواسم جمع شدی صدادنیشن

  

  

  ..؟ی غم بغل گرفتی زانو--

  ..دیلولو سرخرمنم از راه رس.. کم داشتمنویهم..ای بد

  

اجازه ندارم .. بغل نگرفتم غمیزانو:  گرفته گفتمی تو هم با صدادمی کشاخمامو

  .. واسه خودم تنها باشم؟قهیچند دق

  

 ی عقب ولدمی خودمو کشیکم.. کم نشست ی اومد کنارم با فاصله یی کمال پررودر

  .. افتادمی رفتم می مگهی کم دهی برم چون شترینتونستم ب

 صدبرابر ی سنگ صبور داشته باشهی نکهی ایمنته.. اوقات خوبهی گاهیی تنها--

  ..دهی جواب مییر از تنهابهت
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  .. سبزش رو تو چشمام دوختنگاه

  .. سنگ صبورتشمیمن م..امتحان کن.. نه؟یگیم--

 می عقب که به حالت تسلدمیبا پرخاش دستمو کش.. بلند شم که مچمو گرفتخواستم

  ..دختر چته؟..میباشه بابا تسل: دستاشو برد باال و با لبخند گفت

  

  ..در جا خشکم زد بلند شم که با حرفش خواستم

  ..ستی نیزی تو وآرشام چنی دونم بیمنکه م.. دالرام؟هی فرارت از چ--

  !..؟ی کنی و انکار مینی بی رابطه رو منیچرا ا!..؟ی دونی میچ-

 انیدر ضمن شا.. چون قبولش برام سخته که آرشام دوباره بخواد عاشق بشه--

  .. دونم بهم دروغ نگفتهیو م.. بهم گفتزویهمه چ

  

  

 جدا از جمالته آخرش قسمت اول حرفش بدجور یول.. زده نگاهش کردمرتیح

  ..ختیذهنمو بهم ر

  ..آرشام دوباره.. کهیتو گفت..تو-

  .. نگاشون کن--

  

 زدن ی قدم مردرختایکه آرشام و دلربا کنارهم ز.. با دست به رو به رو اشاره کردو

 زد و آرشام هم یند مداشت لبخ.. آرشام حلقه کرده بودیو دلربا دستشو دور بازو

  ..اروم بود..شهی نه مثل همی ِ ولی جددمیاز حالت صورتش فهم
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  ..اونا..خب-

 تی دلربا به خاطر موقعشی سال پ5..و البته االنم هستن.. اونا عاشقه هم بودن--

آرشام .. شدکای امرمی همراه خانواده ش مقکای تو امرلی تحصی و ادامه یشغل

کاراشونو خودم .. خودش رو گرفته بودمیدلربا تصم ی ولرهیخواست جلوش رو بگ

با امورش هم ..رانی اومدم ای کردم و گه گاه می میچون اونجا زندگ..انجام دادم

  .. داشتمتییآشنا

  

  !..چطور با هم آشنا شدن؟.. چطور-

 انی شایمی از دوستان صمیکیپدر دلربا .. بودیی اشنانی ای واسطه انیشا--

 گروی ها دلربا و آرشام همدی مهموننی از همیکی تو قیطر نی شد و از ایمحسوب م

 همراه بود ی حال با لوندنی که در عیبا غرور.. داشتیدلربا اخالق خاص..دنید

  ..ه فرق داشتیآرشام هم با بق..تونست آرشام رو جذب خودش کنه

  ..مکث کرد

 با هشیهم.. کردی داخل ادم حسابشون می داد و نه حتیاون نه به زنها بها م--

 به وضوح مشخص بود رفتارش با دلربا جدا از ی کرد ولی مینفرت به اونها زندگ

  .. ستهیبق
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 دونستم یم.. داشتم دروغ نبودهی قضنی که نسبت به ایحس.. حدسم درست بودپس

  .. شدنی هم نمزونهی اونطوریوگرنه ا..هنوزم هستن..اونا عاشقه همن..نهیهم

 چون اسمامون دیشا.. بردنی عشوه کدورتاشون رو از ب ذره ناز وهی چه زود با دلربا

  ..نهیاره حتما هم.. کردی مدت آرشام با من نرمتر رفتار منی ِ اهیبه هم شب

  

  

 که با سر انگشت افتهی بود از چشمم بکی قطره اشک نزدهی.. انداختمری زسرمو

  ..نهیگرفتمش و صورتمو برگردوندم تا ارسالن نب

  

شک .. بگهزویامروز مجبورش کردم همه چ..ستی دور نجانی از اانی شایالی و--

هم اون .. دلربا رو با خودم اوردمنی همیبرا..دمی رسنیقیداشتم که امروز به 

 قی طرنی خواستم از ای و هم من منهیاصرار داشت که هر چه زودتر آرشام رو بب

  ..ه نکردرییبفهمم که ارشام هنوز همون آرشام ِ و تغ

  

  

اشک توش پر .. سوختیچشمام م..دی لرزیو چونه م بدجور م گرفته بود بغضم

صورتمو برگردونده بودم .. کنمی بودم تا همه شونو خالتی موقعهیشده بود و دنبال 

  ..نهی نبسموی خیتا چشما
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 فرد هی ی سالگ30تو سن ..دهی که خواسته رسیبه هر چ.. آرشام جذابه--

  ..قدرتمنده

  

  

  ..ارهی به زبون میا حرص و نفرت خاص جمالت رو بنی حس کردم تموم او

  .. نکنمهی خودمو کنترل کردم که گریلیخ..رمی خودمو بگی تونستم جلوی نمگهید

  

سرمو .. ولم نکردیتقال کردم ول..سمیمجبورم کرد وا.. برم که دستمو گرفتپاشدم

 و ما رو نگاه ستادهی اونطرف کنار دلربا ایظی آرشام با اخم غلدمیکه بلند کردم د

  .. کنهیم

  .. کنم از دستت نامردیدارم دق م..ی کشی منو می به تو که دارلعنت

  

  

  !..دستت چرا انقدر سرد ِ؟!.. دالرام چت شده؟--

 یدستمو گرفته بود ول نم.. آرشام برگشتم طرف ارسالنی توجه به صورت عصبانیب

  ..کرد

هت  هم بی اگهی دزی چانی شایول..ستی نیزی ما چنی بیدیفهم: دمی توپبهش

  ..گفته؟
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 سرم خواستم حرفو ریخ.. نهای زده ی ماه بهش حرف1 نی بدونم در مورد اخواستمیم

  .. از دستش خالص شمی جورهیتا بلکن ..عوض کنم

  

 قصرش ی ملکه یکه قراره به زود:  لبخند کج گفتهی نگام کرد وبا ی جور خاصهی

  ..ست؟ی ننطوریا..رترهی قصر آرشام که چشمگیول..؟یبش

  

 ی مزویحاال که همه چ.. ندارمیمن با آرشام و قصرش کار: ص جوابشو دادم حربا

خدمتکار مخصوصش .. خدمتکارمهی که من فقط وفقط ی دونی هم منوی حتما ایدون

 تو معشوقه ش خطاب کرده رو ی چرا منو جلونکهیا.. سفر همراهش اومدمنیکه تو ا

پست فطرتت کور خونده  یعمو اون یول.. ندارهیبه من ربط..برو از خودش بپرس

 هیهمتون از  ..ی نه اون عـوضی خرم کنی تونینه تو م..که دستش به من برسه

  ..نیقماش

  

  

 ی می چشماش به سرخیدیسف.. طرف خودشدی بازمو گرفت و کشتی عصبانبا

  .. نبودنطوری ایول.. حد رو عموش حساس ِنی تا ایعنی..زد

  

 تو یول.. ندارمانی به شاین کارم..رونی بیزی ری از دهنت می داری بفهم چ--

  ..؟ی کنیپس چرا به من فکر نم..ستیآرشام که باهات ن..ی کنیبرام فرق م
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حرف حق تا بوده تلخ .. بکنمیادی زی غلطانیمن غلط بکنم بخوام از ا..ولم کن-

  .. به من چه؟یطاقتشو ندار..بوده

  

زنم به چاک که  و برگشتم تا دستش روم بلند نشده برونی بدمی حرص دستمو کشبا

  .. ِ آرشام ی سفت و عضالنی نهیصورتم محکم خورد تو س

 ی جورهیباالخره ..بهتر ..از درد اشک تو چشمام نشست..دمی محکم چسبدماغمو

  .. جور شدینجوریبهونه ش هم ا..رونی بختنی ری مدیبا

  

  ..لعنت به همتون: دمی همون حال به جفتشون توپدر

  ..نذاشت خواستم از کنارش رد شم که و

  

  .. ارسالن؟ی گفتی بهش می چ--

 موقع الو یمگه کس..قی بود رفیخصوص: با نفرت گفت.. پوزخند زد ارسالن

 هی که تو هم نیگی بهم منی داریدرکردن ِ تو و دلربا مزاحمتون شد تا ازت بپرسه چ

  ..؟ی پرسی منوی ایدیدفعه سر رس

  

  .. تو دلم بهش گفتم دمت گرمهی ی بودم ولی از دست ارسالن حرصنکهی ابا

 حرف ارسالن نی عکس العملش در مقابله انمی به ارشام دوختم تا ببنگاهمو

  .. فقط اخماش تو هم بود شهی مثل همیول..هیچ

  ..دمی بگه که امونش ندادم و به طرف ساختمون دویزی چهی کرد و خواست نگام
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و آرشام و ارسالن  نشسته بود و نگاه کنجکاوش ری درختا رو صندلری همونجا زدلربا

  ..دی چرخیم

  

  

در اتاقو قفل کردم و .. کنمهیدوست داشتم گر.. پر بودیدلم حساب.. تو اتاقمرفتم

  .. خودمو نگرفتم و ازته دل زار زدمی جلوگهید..افتادم روتخت

 کردم ی می جهت داشتم نقش بازی و بخودی تموم مدت بنکهیبه ا.. حماقته خودمبه

  .. برمال شدی راحتنیهم به زی که همه چیدر صورت

  .. ارزش ندارهیزی من پشی براگهی دی ارشام مهم باشه ولی برادی شالشیدل

 یا... نمونم تمومش کاذب بودای کنارش بمونم نکهیا.. نهای معشوقه ش باشم نکهیا

 کردم و ی ذاشتم گوش می منی آهنگ غمگهی ضبط تو اتاق داشتم و االن هیکاش 

  .. زدمیضجه م

  

خود به .. کردمی می خالنی غمگی ناراحت بودم خودمو با آهنگایزیچ وقت از هر

 که از چشمام ییبا تموم اشکا.. شدی مهی بغض رو دلم داشتم تخلیخود هرچ

  ..رونی بختمی ری شد عقده هامم می مریسراز
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 کرده رشی خودمو درگخودی و من بدی فهمزوی همه چی راحتنی به همارسالن

 خواد چکار ی مستی دونه برام مهم نی مزوی ارسالن همه چ ارشام بفهمهنکهیا..بودم

 دونست هم البد یاگه نم.. دونست که به دلربا گفت من فقط دوستشمیحتما م..کنه

  ..دهی عوض شده چون دلربا رو دمشیتصم

 نگاه هیمعلومه هنوزم عشقشون رو فراموش نکرده که با .. که سالهاست عاشقشهیکس

  .. افتادهادشیباز 

  

  

حتما با پدر و مادرش ..؟ی بمونه چنجایاگه دلربا خواست ا.. چکار کنم؟دی باحاال

  .. همنشی پمایبه قول خودش مثل قد..نجای اانیم

 عاشقونه یصبح تا شب شاهده نگاهها.. تو سرم کنم؟ی منه کم شانس چه خاکاونوقت

  ..ندازن؟یشون باشم که به هم م

 خودمو دهی که عقایمن..همتر عاشقهاز همه م.. ام مغرور باشه جذابهی هر چدلربا

  .. کرده البدی زندگکای سال هم آمر5 به باد دادم اون که نمویداشتم دل و د

  

اگه بمونه چکار ..چکار کنم؟..گمی مونیدارم هذ..شمی موونهی دارم دایخدا

 و شونیشاهد عشقباز.. خوام شاهد باشمینم.. رو ندارم که برمییجا..کنم؟

  .. خوام عذاب بکشمینم..نگاههاشون به هم
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 به خاک ینجوریدسته رد به عشقش زدم و ا.. آه ِ فرهاد چه زود دامنمو گرفتایخدا

همه ..قلبم..عشقم.. غرورمنکهی بدتر ازاگهید!..ن؟ی بدتر از اگهید.. نشستماهیس

  .. بدترم هست؟نیمگه از ا..شکستم و نابود شدم؟.. باختم؟زمویچ

 درد نیا.. دردام؟ی هیر عشق نشست رو بق از سگهی درد دهی درد داشتم که کم

  .. به حال بعدشی وامینجوریاالن که اولشه ا..دهیزجرم م

  

  

  .. دوستت ندارمگهی بگه ددیشا.. آرشام اونو نخواددی شااصال

 بازوشو ی اونجورذاشتی خواستش که نمیخب اگه نم.. دالرام؟ی شداحمق

  .. زدیاصال باهاش حرفم نم..رهیبگ

احساسشو .. اب خوردننیع.. کنهی دلربا رفعش میشته باشه ول ازش گله دادیشا

  ..من که شانس ندارم.. دونمیمن م.. گردونهیبرم

  

  

  .. کجا رو دارم؟یول.. نمونمنجای تونستم ای رو داشتم میی جاهی کاش یا

اون ..ده؟ی چه فایول..دوست داشتم باهاش حرف بزنم.. بودشمی کا ش فرهاد پیا

  .. کنهی قبول نمی ولهی گفتم جوابم منفمن..منتظر جواب مثبته

 ی راحت بهش زنگ مالی تا االن با خدی کشی نمشی کاش حرف از عالقه ش پیا

  ..شمی پادی خواستم بیزدم و ازش م
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 رو جز اون یکس.. چکار کنم؟یول.. دونم خودخواهمیم..هی دونم نامردیم

  .. حاالی کردم مثل برادرمه ولیتموم مدت فک م..ندارم

  

  

  .. تهران ازادممیحرف آرشام افتادم که گفت برگرد ادی

 ی چطوریدی دالرام دی آیآ..ششهیدلربا جونش پ.. خواد چکار؟ی منو مگهی داره

  ..انداختت دور؟

  

به .. شدی شد که بهتر نمیبدتر م.. شدی کنم نمرونشی کردم از ذهنم بی کار مهر

 بهش دنی رسیوبرا شدم عاشقش بمونم ی مبی ترغرمی بگدی عشقشو ندنکهی ایجا

  ..تالش کنم

  

 ی فراموشت مگهی خوره می می به توقی تا تقی عاشقه ولیکی دمی دی تا مشهیهم

 گرفت که دوست داشتم با دستام ی حرصم می رد کارش آرهیکنم و بعدشم طرف م

  !.. شد عشق؟نمید آخه ا.. کنمزشی رزیطرفو ر

  

 کردم ی فکر منکهیر ابه خاط.. زدمیداشتم جا م.. قسمته خودم شده بودحاال

  ..آرشامم دلربا رو دوست داره

 یبعد م.. نهای خواد ی مطمئن بشم آرشام هم اونو مدیبا.. شدمی مطمئن مدی بایول

  ..رمی بگمیتونستم تصم
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 تو دست وپاش رمی مثل سابق زرت و زرت نمگهید..شمی و اروم منی اون موقع سنگتا

  ..هیکه فک کنه خبر

  

 رو نیسنگ ِ سنگ (گفتیم.. ضرب المثل بود ی خداامرزدشی ب قول مامانم که خدابه

 کنده کی موج کوچهی سنگ ِ سبک با یول.. برهی ِ اب با خودش نمانی وقت جرچیه

  ).. کنهی اب حرکت مانی و با جرشهیم

  

  .. نتونه حرکتم بدهی موجچی که هینی اون سنگ ِ سنگشمی ممنم

  ..شم مونیوگرنه ممکنه بعدها پش..زنمی جا نمیالک

  .. مونمیم

  ..رمی رو بگممی مطمئن بشم و بتونم تصمتا

  

  » آرشام «
  

  ..؟ی عوضی بهش گفتیچ-

  ..هیخصوصــــ..گفتم که --

  ..؟ی گفتی بهش می داشتی نکن، بگو چی عصباننی از اشتری ارسالن منو ب-

 بهم زوی همه چانیشا..؟ی کنی می بازلمی چرا فگهید.. دونستمی که می هر چ--

  ..گفته
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 دودمانتو به باد یبفهمم پاتو کج گذاشت..زر نزن ارسالن : دمی ش رو چسبقهی

  .. کنمی منکاروی که ای دونیم..دمیم

  

 ی لنگه میکی نباشه منم یهر چ.. آرشام؟ی ترسونی می رو داری ک--

  ..ه؟ی همه هارت و پورت واسه چنی اگهی که برگشته دتیمیعشق قد..خودت

  

 خوب تو گوشاتون فرو نویبهتره ا..م شده ست من تموی دلربا برای هی قض-

  .. پست فطرتت یهم تو وهم اون عمو..نیکن

  

  .. زدپوزخند

  !..جدا؟--

  .. دلربا اشاره کردبه

 بره عاشقت رانی خواست از ای نباشه وقتیهر چ..ادی به نظر نمنطوری ای ول--

  ..شتیاالنم با همون حس برگشته پ..بود

  

  .. من فقط دالرامهیدر ضمن االن معشوقه ..ستمی ن اون آرشامگهیمن د.. به درک-

 بهم گفته زوی همه چانی شاگمیبهت م..گمی دارم می من چستی نتی تو انگار حال--

..  
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 ستیبرام مهم ن.. شرفت دهنش چفت وبس ندارهی بی اون عمودونستمی از اول م-

 تو  بهیچه از وقت.. منهی دالرام معشوقه یول.. نهای ی خبر داریزیکه از چ

 و حد خودتو نگه ی کشیپس دورشو خط م.. کرده باشم، چه از حاال به بعدشیمعرف

  .. که؟تهیحال ..ی داریم

  

 معشوقه ت گهی دالرامه که اون میاصل ِ کار..قی مطمئن نباش رفادی ز--

 ی و خوشگلی لوندنی عاشق به اهی یوقت.. دونهی دلربا رو هم می هیقض..ستین

ازش خواستم به من فکر ..؟ی خوای میرو واسه چ دالرام گهی دیکنارت دار

  .. ندارمممثل تو عاشق دل خسته کنار..الاقل من در حال حاضر تنهام..کنه

  .. باشه که سال هاست دنبالشمی دالرام هموندیشا:  همراه با پوزخند ادامه دادو

  

  

   ..دیچرخ.. تو صورتش زدم ی هوا مشت محکمی بتی فرط عصباناز

 یخورد.....  بگو چه گگهی بار دهی: به نعره بود گفتمهی شک شبی که بیی با صداو

  .. سگا ی شده ت رو بندازم جلوکهی تکهیبگو تا ت.. شرفیب

  

 دستش و چسبوندمش به ری خودش اومد خواست بهم حمله کنه که محکم زدم زبه

امونش ندادم و مشت دوم رو هم زدم .. ش رو ازاد کنهقهی کرد یتقال م..درخت

  ..صورتش اونطرف 
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 ی بکنی خواستی تا هر غلطنمی شی بازم ساکت مشی مثل چند سال پیفکر کرد-

  .. فهم شد؟ریش.. حاالنیاز هم..ی کشیدور دالرامو خط م..اره؟

  

با هم .. لبم پاره بشهی که ناغافل تو صورتم زد باعث شد گوشه یمشت.. دستمری ززد

  ..می شدزیگالو

  

اون ازاده هر کار ..یواسه ش خط و نشون بکش ی که بخواستی دالرام مال تو ن--

  ..بخواد بکنه

 ی منه حق ندارشهی پیتا وقت.. کثافتی نه واسه انتخاب کردنه توی آزاد هست ول-

  ..ینگاهه چپ بهش بنداز

  

 من هم از وسط جر خورده ی قهیلباسش پاره شده بود و ..نی کردم رو زمپرتش

 ِ صورتش ی جایتو جا..غ شده بود ارسالن دایطرف راست صورتم از ضربه ..بود

  .. لبش خون آلود بودی خورد و گوشه ی به چشم میکبود

  ..دیبه لبش دست کش.. بلند شدنی زمی رواز

  

  

  ..ماستی ضرب شصتت هنوزم مثل قدی ازت بزرگترم ولنکهی با ا--

واسه بار اخر : دمی کشادی صورتش گرفتم وفری جلودکنانی اشاره م رو تهدانگشت

 گهی بار دهیفقط .. بارهیاگه ..ی بشکشی نزدیحق ندار.. ارسالنگمی مدارم بهت
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 شی بگو محضه دهن لقانیبه شا.. خورم زنده ت نذارمی قسم می مزاحمش شدنمیبب

 یالی امروز از ونی ضمن همدر..دمی ملشیواسه ش گذاشتم کنار، وقتش که شد تحو

  ..ه خونت تشنه مچون بدجور ب..ی کنی چشمام گورتو گم می و از جلویریمن م

  

 و به طرف ساختمون دمی از سر نفرت به صورت سرخ شده از خشمش پاشی نگاهو

  ..رفتم

  !.. به جونه هم؟نی سگ و گربه افتادنیچرا ع!.. شده؟ی آرشام چ--

  .. کردی میی از قبل خودنماشتریدرخشش چشماش ب.. صورت نگرانش نگاه کردمبه

  

  ..نه برسونتت توی مرهیارسالن داره م..ستی نیزی چ-

 اورد رونی بفشی از کیدیدستمال سف..مظلومانه نگاهم کرد..ستادمیا.. گرفتبازومو

  ..از دستش گرفتم..و گذاشت رو لبم

  

  .. زدم؟یحرف.. کردم؟ی آرشام من کار--

  .. که حوصله ندارمینی بیم..نــه -

  

  .. زدلبخند

  ..ننتیپدر و مادرم مشتاقن بب..رون؟ی بمیامشب شام بر--

  .. حرفا رو ندارمنیفعال وقت گردش و ا..نجای اانی بتوننیگر مشتاقن م ا-
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  .. کمرنگ شدلبخندش

  .. قرار داشته و هنوزم دارهتی کارت تو اولوشهیهم.. کنمیدرکت م--

  ..ی نگنوی بودم تو ادواری ام-

  .. کالمم بردی به معنی لحن تندم پاز

  

  .. گفتم که منو ببخش--

  ..؟ی و گفتم چ-

  ..شهیبه خدا هست تو بخواه م.. هستیول..ستی واسه جبران نیفرصت ی گفت--

  ..شهی نم-

  ..؟یدوستم دار..  آرشام--

  

 از یجواب..شهی تر از همیجد.. بودمیجد.. رو به چشماش دوختمممی مستقنگاهه

  .. انداختریجانب من نگرفت و مغموم سرش رو ز

  

  ..ار جبران کنم بذی کنم ولی نمشیمعن..ذارمی نمیچی هی سکوتت رو پا-

 به چه ستی نیوقت.. وسط هستنی ایزی حاضره جبران کنه که بدونه چی کس-

  ..؟ی جبران کنی خوای رو میاصال چ..؟ی جبران کنی خوای میدیام

  

  .. کردبغض
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 یداشت..اشتباه کردم.. دونمیم.. هستنمونی بیزی چهی بذار بهت ثابت کنم که --

 نگاهت رو ی ولی وقت نگفتچیبهم ه.. که رهات کردمی کردی مدایبهم احساس پ

 ی به خاطر عشقیول..ستمی که اهل التماس نی دونیم..هنوز فراموش نکردم آرشام

 هی خواستم ازت یم..نی همیابر..ی خوام فرصت جبران رو بهم بدیکه بهت دارم م

  ..خواهش بکنم

  

  .. شنومیم-

 یالیو.. کهنجای االبته..م؟ی باشنجای مدت اهی همراه خانواده م یدی اجازه م--

  ..مجاور

  .. بشه؟ی که چ-

  ..؟ینی بدبزیچرا به همه چ.. بشه آرشامی ِ خاصزی چستی قرار ن--

  

  ..فقط به عنوان مهمون..؟یدیاجازه م:  اون ادامه دادی کردم ولسکوت

  

  .. زدمپوزخند

  !..؟یمطمئن!.. مهمون؟--

  

  .. زدلبخند

  .. گرفتم برگردممی تصمیز وقتا.. فرصتو دادمنیمن به خودم ا..اره، مطمئنم--
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 خودی نبوده که بخوام بیزیچون از اول چ..دمی به خودم نمی من فرصتی ول-

  .. کنمرشیذهنمو درگ

  ..قبول کن که بوده.. بوده آرشام--

  

  .. اخم نگاهش کردمبا

 رو که بزنم تا اخر سرش یحرف..ی رسی نمیی حرفا به جانیبا ا.. بس کن دلربا-

  ..مش کنپس تمو ..ستمی ایم

  

  .. نگام کردمحزون

  ..؟یدیحاال اجازه م..ی تو بخوایاصال هر چ..ی تو بگیهر چ..باشه--

  ..باشه؟..گفتم که فقط به عنوان مهمون:  کردم که تند گفتنگاهش

  

  .. حس کنهنطوری خواستم اون ایول.. نداشتمدیترد

  .. انگشتاشو در هم گره زد و زل زد تو چشمامی لوندبا

  .. لبخند زدی تکان دادم که با خوشحالی به ارومسرمو

  

  ..شنی خوشحال میلی حتما خیبابا و مام..ی مرسی وا--

  .. عقب رفت ودستشو برام تکان دادعقب

  ..یپس فعال با--
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  .. تا با نگاهم بدرقه ش کنمستادمینا..برگشتم

  

 ستادهیپشت پنجره ا.. اتاقش افتادینگاهم به پنجره .. رو به باال گرفتمسرمو

 و یدستشو مشت کرد و نگاه خاکستر..دی کششهی به شیانگشتش رو به نرم..دبو

  .. پشت پنجره نبودگهید..ارومش رو از من گرفت

  

  ..بمی و طبق عادت دستامو بردم تو جدمی کشقینفس عم.. دوختمنیی به پانگاهمو

 چکار انی دونستم با شایم.. کنده شدنجایباالخره شر ارسالن هم از ا.. داخلرفتم

 گهید.. من موندگار بشهشی دالرام پنکهیا..مطمئن بودم احساس خطر کرده..نمک

  .. شناختمشی همه مدت کامال منیبعد از ا

 ی کارهی دی بادنی رسنیقی به یبرا.. زده بودم کهیی حدساهی انی رفتار شانی ااز

  .. دادمیانجام م

  .. بوددهی هنوز زمانش نرسیول

  

 ی برایادی زیمطمئنا حرفا.. زدمی حرف م باهاشدیبا.. ساعت گذشته بودچند

  ..گفتن داره

 بود که با حضور دهیرو تختش دراز کش..دمی رو کشرهی در بزنم دستگنکهی ابدون

  .. تخت نشستی من هراسان روی رمنتظرهیغ

  ..به طرفش رفتم.. بستم درو
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 لبم بود به وضوح ی که گوشه یکی زخم کوچی جای رو عوض کرده بودم وللباسم

 زود به خودش اومد یلی خی اول تعجب کرد ولی در وهله دنمیبا د.. شدی مدهید

  ..و با اخم نگاهم کرد

  

 در یول..دی رسی تر از حد معمول به نظر مرهی حالت تنی در اشی خاکستریچشما

  .. کردی خاص چهره ش رو پر میتی حال معصومنیع

  

  .. ِنی سرتو عی واسه چ--

 جادی هم تو حالت صورتش ایریی تغی ولدی ند از جانب منیعکس العمل.. کردمکث

  ..نشد

  

  ..رونی کنم برو بیخواهش م..نجا؟ی ای اومدی واسه چ--

مثل .. که به خودش گرفته بود رو تخت نشستمی توجه به حالت پرخاشگرانه ایب

  ..با اخم نگاهش کردم.. بودی لحنم جدشهیهم

  

  

  

  ..؟ی گفتی می داشتیبه ارسالن چ-

  .. شما ربط داره؟ بهی ولدی ببخش--
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  .. دردی از رونباریا..اخماش جمع تر شد.. ش رو با خشونت تو دستم فشردمچونه

  

  ..؟ی گفتی بهش چدمیپرس.. پرسم درست جوابمو بدهی ازت سوال می وقت-

  .. رهاش نکردمیول.. گذاشت رو دستمدستشو

  

  ..ی لعنتیخردش کرد.. ول کن --

  ..؟یگرفت..ی طرفیک کنم با ی متی حالی بری ابری زی بخوا-

  

  ..ولش کردم.. تکون دادسرشو

  .. شنومیبگو، م-

 همه ی ِ عوضانیاون شا.. نگفتمیچیمن ه.. دونستی رو می خودش همه چ--

  ..اونم بهم گفت خبر داره من خدمتکارتم.. بهش گفته بودزویچ

  

  .. دارهدی تاکیی جوراکی کردم رو قسمت اخر حرفش حس

 خشم درون چشمانم به عقب دنیبود و اون با د ینگاهم عصب.. شدمکی نزدبهش

  ..دیخز

  

  .. داد، اره؟شنهادی بهت پ--

  .. فهممیمنظورتو نم!..؟یچ--

  ..جوابه منو بده.. اره؟ی داد باهاش باششنهادیاون کثافت بهت پ:  زدمداد
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 یول..هنوز هم گستاخ بود..زانوهاش رو تو شکم جمع کرد.. دادهی تخت تکی باالبه

  ..دیز لریصداش م

  .. نه شماشهی ارسالن به من مربوط مشنهادیپ--

 دمشیبا خشونت کش..دی کشغیج..مچ دستشو گرفتم و فشار دادم.. زدمپوزخند

  ..سمت خودم

  ..یول کن دستمو عوض: دی کشغیج

  

 دونم که از همه ی االن منکهیا..ی منیبه ارسالن گفتم تو معشوقه .. خفه شو--

گفتم حق نداره .. کنهی مری کردم ذهنشو درگدیک باز هم روش تای باخبره ولزیچ

 شونیزی ری االن منی رو از همی واسه خودت بافتای رویپس هر چ.. بشهکتینزد

  ..؟یدیفهم..دور

  

  .. زدپوزخند

--باش الی خنیبه هم..تازه از دستت راحت شدم.. باشالی خنیبه هم..نه بابا..ا 

در حال حاضر که !..معشوقه؟هه .. وسطی و پامو بکشی خرم کنی تونیکه باز م

 دهی جواب نمی و گرمیسرد..دو تا دوتا؟..؟یگی می چگهی برگشته دمتونیعشق قد

  ..جناب
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  .. ندارهی موضوعه دلربا به تو ربط-

  ..رونی برو بیحاال که جوابتو گرفت.. ندارهی موضوعه ارسالن هم به تو ربط--

  

  ..رس گشاد شده بودچشماش از ت.. هاشو گرفتم و با خشم تکونش دادمشونه

تو هنوزم کارت ..ی رو بشناستتی حاال موقعنیبهتره از هم.. احمقی دختره نی بب--

  .. بشمی نذار عصباننی از اشتریپس ب..یشیتا من نخوام خالص نم ..رهیبه من گ

  

  .. پروا داد زدیب

 یفک کرد..؟ی کنی باهام بازی تونی هنوزم میفک کرد..ی برو به درک لعنت-

 نکهی اونم واسه خاطره ای باهام بکنی تا هر کار خواستنجایه ام بتمرگم اانقدر پپ

  .. اره؟ره،یکارم بهت گ

 دمی تهدیاگه چپ و راست بخوا..ستی خبرا ننی از انجای ا،ی اومدی رو عوضکوچه

 ی کس ربطچی هر کار خواستم بکنمم به هگهی دانی ِ شاشی پرمی خودم می با پایکن

  ..نداره

  

  

 بلندش رو تو یبا خشم موها..و صورتش خوابوندم پرت شد رو تخت که تیلی سبا

  ..دی کشغیصورتشو با دست پوشوند و از ته دل ج..مشت گرفتم وسرشو بلند کردم
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 باهات نی رو بازم بزن اونوقت ببی که زدی اون زِرگهی بار دهیفقط :  زدم ادیفر

 به ییبال..شهی می چدای سگم باال بی اون روی دونیدالرام خودت م.. کنمیچکار م

 نکن و بتمرگ یپس با اعصابه من باز.. نه زنده ت معلوم بشه نه مرده تارمیسرت م

  ..سر جات

  

  

  ..دی لرزیصداش م.. تو چشمام نگاه کردهی گربا

 نی کنم عی مموی االن دارم راحت زندگیفک کرد.. االن حالم خوبه؟ی فک کرد--

 وقته که نابود یلیخ..من مردم..ده ندارم مرهیبدبخت، االنم کم از ..ست؟ی نالممیخ

  ..زدن نداره.. کردن ندارهدی متحرک که تهدی مرده هی..شدم

 اونوقت باورت بشه که دیشا..افتمی تحرک هم بنیبذار از ا.. خالصم کنایب.. بکشایب

  ..خرد شده..دالرام مرده

 یت مدست به دس.. واسه استفاده بردن.. کردنی شده واسه بازلهی وسهی دالرام

 من بود صد دفعه خودشو ی جایهر ک.. کشمیفقط خوبه هنوز دارم نفس م..چرخم

  .. کشتیم

  

  ..ارسالن..تو..یمنصور..انیشا:  با هق هق ادامه دادو

همه دنبال هوا و .. خوادی کس منو به خاطر خودم نمچیه..نی همی تون لنگه همه

 ته مونده نیبه ا جونه من ونگاشون مهیهمه چشم دوختن به جسمه ن..هوسشونن

  ..رونی بادی م منهی که از سهینفس
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 دم ِ نی بدبخت هست پس بذار اشینجوری همنکهیا..دهی داره جون منکهی اگنیم

  ..می ازش ببری حالهی یاخر

تو که .. کنهی مرشی سنی شب باهام باشه همهی چشمش دنبال جسمه منه و انیشا

 هی قهی شده و دم به دقدای پمیندگ سر و کله ت تو زی از کدوم جهنم دره اسیمعلوم ن

  .. پاشو برقصاالی د ِ یگی و بهم می زنیساز م

 ی برو هریگی برده که بهش مهیاخرشم ..دوست..دوست دختر..معشوقه..خدمتکار

  ..یازاد

 ی نگاه می واسه سرگرملهی وسهیمثل تو که به زنا به چشم .. َ می ادمه عقده اهی منم

 چارهی سرمنه بی و داریعقده هات رو تََلنبار کرد..ممانگار نه انگار منم اد..یکن

  ..ی کنی مشونیخال

 همه وقت دهنم باز نشده و نی ایفک کرد.. نگم؟یچیه.. دم نزنم؟ی دارتوقع

 دختر خر و نفهم به پستم هی ی خودت گفتشیپ..ست؟ی نمی حالیعنیساکت موندم 

  .. برمی تونم ازش استفاده میخورده پس تا م

 رو سرم ی کشم اومدی نفس راحت مهی و دارم دهی فهمزوین همه چ که ارسالحاال

  .. داده؟شنهادیکه چرا ارسالن بهم پ..؟ی که چیهوار شد

  

  

  

 ی وقت بود که موهاشو رها کرده بودم ومحو چشمایلیخ.. غرق ِ اشک بودصورتش

  .. شدمشیخاکستر
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چشماش  که رعد وبرق رهی تیخاکستر.. تو صورتم بود هی همراه با گرنگاهش

  ..درخشش اونا رو صد چندان کرده بود

  .. بودینگاهش طوفان.. حرکت نداشتمقدرت

  

  

  ..دی لرزیصداش از زور بغض م.. بست ودوباره بازکردچشماشو

 تعهد یبه کس!..دوست پسر دارم؟!..نامزد دارم؟!.. من شوهر دارم؟--

شتمو خودم حق دارم سرنو..رمی بگمی خودم تصمی تونم برایم..من ازادم!..دادم؟

  ..انتخاب کنم

 انگار یول.. تونم برم دنبال هدفمیم.. تهران ازادممی برگشتی بهم گفتای درکنار

من ..ی ماه رو جلو بنداز1 نیپس بهتره مدت زمان ا..می برگردستی وقت قرار نچیه

  .. بهترعتریهرچه سر.. خوام هدفمو جلو بندازمیم..انی شایالی برم وخوامیم

  

  !..؟یگی می چی فهمی م-

 ی ولستی دونم االن وقتش نیم..هر چه زودتر برم اونجا بهتره.. فهممیآره م--

 ی تکرار کرد قبول مشنهادشوی پنکهیبه محض ِ ا..شهی جور متشی روزا موقعنیهم

  .. رسم و هم تو بهی هم من به هدفم مینجوریا..کنم
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ش و سرشو  چونه ریانگشت اشاره م رو بردم ز... انداختریسرشو ز.. کردسکوت

  ..بلند کردم

  ..جمله ت رو ادامه بده-

  

 منم ستی درست نشتیفقط حاال که عشقت دوباره برگشته پ..ستیمهم ن..یچی ه--

  .. کنهرمی و تحقافتهی باهام سر لج بدای مثل شنمیدوست ندارم ا.. باشمنجایا

  .. کنهی فرق مدای تا اسمون با شنیرفتارش زم.. اخالقا ندارهنی دلربا از ا-

 نجای خوام ای بازم نمیول.. بفهممنویتو همون نگاهه اول تونستم ا..مشخصه--

  ..برم بهتره..بمونم

  

  

 خشم بود یحرکاتم از رو.. نبودمی عصبانی ولدیترس.. تو دست گرفتمبازوهاشو

  .. کردی که دالرام فکر می نه اونیول

  ..ی برنجای ازای تو حق نداری ول--

  

 و می هستشیهنوز تو ک..ی تونیتا من نخوام نم: ادم تعجب نگام کرد که ادامه دبا

  ..ستمیدر حال حاضر من هنوز رئ

  

اون ..ستی اروم نگهیحس کردم د.. ِ گرفته و محزونش رو تو چشمام دوختنگاه

  .. رو نداشتیشگیارامش هم
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 گهی خودتون دیطبق گفته ها.. ندارهیی جانجایدالرام ا.. دلربا اومدهی ول--

  ..هیپس وجودم اضاف..مستیخدمتکارتونم ن

  ..ستمی من هنوز رئی ولیستیاره خدمتکارم ن.. به تو داره دالرام؟ی دلربا چه ربط-

  

  .. اون همه اشک لبخند زدونهیم

 سمی شما هم رئگهی پس دستمیاگه خدمتکارت ن..؟ی گفتی چیدی خودت فهم--

  ..یستین

  

  ..دمی رو تو چشماش دیشگی لحظه همون ارامش همهی یبرا

  ..تو فقط بگو چشم..هستم-

  !..شه؟یمثل هم--

  ..شهیمثل هم-

  ..گفته باشم..ستای ها نیری از اون تو بمگهی دیری تو بمنی ای ول--

  

برگشتمو نگاهش .. رو گفتمرهیدستگ..به طرف در رفتم.. تخت بلند شدمی رواز

  ..کردم

  ..یول.. برام پر از معنا بودشی خاکستریچشما

  ..ی دونستم باهام حرف داره ولیم..ه بودم چشمها موندنی کردن ای معنتو

  .. رو بفهممشونی تونستم معنینم
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  .. برام مبهم بودهنوز

  

  .. شرکت رو گرفتمی شماره

  

  ..ن؟یی شماسی رئیاقا..الو--

  ..چه خبر؟-

  .. زدملی که براتون مییجز همونا..ستی نیخبر خاص.. قربانیچی ه--

 ی مشی کیشتریمن مدت بدر ضمن ..جوابش رو فرستادم،نشونه شرکا بده-

چشم و گوشه من در .. حواست به اوضاع ِ شرکت باشهنیبنابرا.. هفته1 دیشا..مونم

  ..یحال حاضر تو هست

  ..خاطرتون جمع باشه.. چشم قربان--

  

  » دالرام «

  

دلربا صبح .. خبیول.. مجاور ساکن شدنیالی روزه که تو و3 و خانواده ش دلربا

  .. زدی پرسه منطرفیتا شب ا

 رفت تو اتاق ی شد و می رد مالی خی بیول.. کرد ی مکی با من سالم و علیگاه

 یبدجور داشتم م.. کردمی گوشت تو روغن ِ داغ جلز و ولز منیمنم ع..آرشام

  ..سوختم
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 ی های شاهد مکالماتشون هم بودم و از همه بدتر دلبری که گاهمخصوصا

  .. بردیمبدجور دل .. اومدیچقدرم کاراش به اسمش م..دلربا

  

 هم شی پیالاقل وقت.. کنهی کردم ارشام نرمتر از سابق باهاش رفتار می محس

  .. زدی کرد و باهاش حرف میبودن اخم نم

 ی زرت و زرت ببوسن همو و چه منکهینه ا.. بودزونشی هم دلربا اوقهی به دقدم

 باغ قدم  داشتن توای.. خبرا نبودنینه از ا.. کردی مدای که شیی هایری گایحیدونم ب

  .. بودنرونی بقهی دم به دقای هم ی زدن اونم شونه به شونه یم

  

 دلربا و یشاهد مکالماته عاشقانه .. اتاقم شاهدشون بودمی هم از پشت پنجره من

 ی که آرشام در مقابل از خودش نشون میو نرمش.. پر از مهرش به آرشامینگاها

  ..داد

  

  

 ری زدم زیاز ته دل م.. فرستادمینت م نشستم رو تختم وبه بخت خودم لعی میگاه

  .. رفتمی و تهش از حال مهیگر
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 با خودم لج یگرسنه م بود ول.. شب بود10ساعت ..کهی هوا تاردمی که شدم دداریب

 اروم اروم جون بدم راحت ینجوری ادیشا.. بخورمیزی خواستم چینم..کرده بودم

  ..شم

 معامله رو نیکه بخواد باهام ا یزندگ.. رو نخواستمی کوفتی زندگنیا..نخواستم

 و بن خی از بی خوام اون زندگی منمی ببگهی دیکیقلبمو بشکنه وعشقمو با ..بکنه

  ..نباشه

  

  

اره خب اگه !.. هنوز برنگشتن؟یعنی.. رفتنرونی بالی بودم که با هم از ودهی دعصر

  .. رو پر کرده بودالی دلربا وی خنده ی بودن که تا االن صداالیتو و

  

ناخداگاه .. روشن شده بودی نور اباژورها با نور کمریراهرو ز..رونیاتاقم رفتم ب از

 یدلم ب.. که هستنمی خواستم ببیم.. در اتاق آرشامی رهیدستم رفت سمت دستگ

  ..قرارش بود

  ..رهی دل ناارومم اروم بگنی ادی نگاهه کوچولو بهش بندازم شاهیفقط .. نگاههی

  

درو ..رفتم تو..دمی پا پس نکشیول..ختی قلبم فرو ری اتاق خالدنیبا د.. نبودیول

 و شی روتختیدستامو گذاشتم رو..روش نشستم..به طرف تختش قدم برداشتم..بستم

..  
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 قینفس عم.. و صورتمو تو تختش فرو بردمدمیرو شکم خواب.. سر دادمدستامو

و چشمام..لبخند زدم.. دادی رو مشیشگی عطر همیبو..دمیبالتشو بو کش..دمیکش

 خوش ی بونی خواستم اینم.. حبس کردمنهینفسمو تو س..دمیبستم و دوباره بو کش

 که متعلق به خودش ییجا.. قلبمکهینزد.. م بودنهیجاش تو س.. بدمرونیرو ب

  ..آرشامم..بود

  

  

 و قاب عکسشو دمیبه پشت رو تخت خواب..برش داشتم.. بودی عسلزی رو معکسش

 تنش بود و ی کت اسپرت مشکهی..دمیتش کشانگشتمو رو صور.. چشمام گرفتمیجلو

 بود و نگاهه ارشام رهی تی پشتش ابی نهیزم.. ش بند داشتقهی که ی بلوز مشکهی

 جلوش ی از موهایطره ا.. بود و خاصشهینگاهش مثل هم.. نبودنی تو دروبمیمستق

  .. وشیشونی بود رو پختهیر

 یلیخ..دی درخشیم ش نهی به گردنش داشت رو پوست سشهی که همیهمون..بشیصل

  !.. به گردنشه؟شهی همبیدوست داشتم بدونم چرا اون صل

  

  

چشمامو بستم ودوباره ..دمی کردم و صورتشو بوسکی به لبام نزدعکسشو

فشارش .. قلبمیدرست رو.. ومحکم تو بغلم گرفتمشنییاوردمش پا..دمشیبوس

  ..دادم
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 معرفت قلبمو بهت یب.. آرشامی نامردیلیخ:  لب اروم و گرفته زمزمه کردمریز

  !..؟یدی قرارمو ندیچرا نگاه ب..؟یدادم چرا نگرفت

  ..دمی کشآه

  

  ..ادی داره میکی خدا یوا..با ترس چشمامو باز کردم..دمی پا شنی صدارونی باز

 و به زی بذارم رو می و فقط تونستم قاب عکس رو همونجوردمی از جام پرهراسون

  ..طرف در بالکن برم

 ی مخفواریکنار د.. کم باز گذاشتمهی نبستمش الشو یفتم تو ول باز کردم و رقفلشو

  .. پاهامی جلوافتهی و برونیکم مونده بود بزنه ب.. زدیقلبم تند تند م..شدم

  

  

 شهی تونستم داخل اتاق رو از پشت شی پرده ها از قبل کنار بودن ومخداروشکر

  ..نمیبب

 هیدست دلربا ..و اتاقآرشام و دلربا هر دوشون اومدن ت.. سرمو خم کردمیکم

انگار خسته .. صورت ارشام گرفته بودیول..دی خندیلبا و چشماش م..بسته بود

  ..ست

  

  

  ..دی برم خرییدوست ندارم تنها..ازت ممنونم.. خوش گذشتیلی ارشام خی وا--

  ..؟ی رفتی مدی خری همه مدت با کنی پس ا--
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 طرف خودش و دیکش..گرفت کت اسپرت آرشام رو ی قهی دلبرانه لبخند زد و دلربا

  ..دی به صورتش پاشیلبخند عاشقانه ا

  

  .. آرشامیشی تا چه حد جذاب میشی میرتی که غی وقتی دونی نم--

  ..رونی بدی دلربا اروم کشی کتش رو از تو دستای قهی آرشام

  .. نذاررتمی غیحرفمو پا:  رو از تنش در اورد ودر همون حال گفتکت

  

  

  .. شدرهیام خ ارشی کرد و تو چشماناز

 و یبا مام.. مدت دوست پسر نداشتمنی نگران نباش ایول.. بذارم؟ی چی پس پا--

  ..دی رفتم خریدوستام م

  

 هم زرق و برق داشت یلی لباس قرمز که خهی در جعبه رو برداشت و اقی بعد با اشتو

  ..رونیرو از توش اورد ب

  

بعد از اون ..تادم افشی سال پ5 ادی.. لباسمنی که من عاشقه ای وااااا--

  .. آرشام؟ادتهی..یمهمون

 لبخند کج که هیارشام ..لباسو اورد باال و نشونش داد.. و تو چشماش زل زدوبرگشت

  .. داد وسرشو تکون دادلشی به پوزخند بود تحوهی شبشتریب
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 کنم مثل اونبار یخواهش م.. تا آخرشیول.. خوام امشب تکرارش کنمی م--

  ..نصفه رهاش نکن

  

 دلربا لباسو برداشت و رفت قسمت رختکن کمد ی با تعجب نگاش کرد ولآرشام

  ..ستادی که باز کرد و پشتش ایی کشوواری دهی..ستادیا

  

  .. نداشتمی حس خوبیول.. بشهی دونستم قراره چینم

 ی گام مهی که با دمی دی کردم بالکن اتاقمو می گشتم و پشتمو نگاه می بر ماگه

  ..رم تو اتاقم تونستم بپرم تو بالکن و ب

  !.. خواست چکار کنه؟یدلربا م.. خواد بشهی می چنمی تا ببسادمیوا.. نرفتمیول

  

 کنار ی عسلزیکه بر عکس افتاده بود رو م..  ارشام به قاب عکسش افتادنگاهه

با تعجب .. خدا از بس هول شده بودم نتونستم درست بذارم سر جاشیوا..تخت

  ..زیتش رو مبعدم گذاش..برش داشت و نگاش کردم

  .. موندی قاب عکس مشهی لبام رو شی نزده بودم وگرنه جاکی خوبه ماتباز

  

 نه ی دونستم باهوشه ولیم!..ده؟ینکنه فهم.. هاهیعجب ادم..دی تختش دست کشبه

  .. شو دخترالی خیب.. باشهدهی نفهمدمیاصال شا.. حدنی تا اگهید
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 و قلبم اومد تو رونیکاسه زد ب چشمام از ی دلربا تو اون لباس ِ رقص عربدنی دبا

  !.. چه خبــــــره؟نجایا.. خدایوا..دهنم

  

 دلربا که تو اون لباس قرمز و براق مخصوص رقص واقعا هم دل رو دنی با دآرشام

قلبم درد .. گرفتی چشم از دلربا نمینشست رو تخت ول.. ربود دهانش باز موندیم

  ..ینگاش نکن لعنت..دستمو گذاشتم روش..گرفت

  

  

 ی قرمز رنگ که درخشندگی لباس مخصوص رقص ِ عربهی.. دلربا نگاه کردمبه

 لباس ی تنه از جنس ساتن بود و لبه هامی نهی لباس که یقسمت باال.. داشتیخاص

 که روش ی سرخریو رو قسمت شکم حر.. کار شده بودی همرنگ و نقره ای هاشهیر

و دامن بلند و راسته .. رو صد چندان کرده بودشیسنگ کار شده بود و درخشندگ

 رفت ی راه می با لوندی رونش چاک داشت و وقتی چپش تا باالی پای که رویا

 ارشام یاخما..دی کشی و به رخ آرشام مرونی افتاد بی خوش تراشش کامل میپا

  ..جمع شد

  ..افتهی بی خواد چه اتفاقی زدم میحدس م.. اشک نشست تو چشمامنم

  

 نجای قبال اادمهی.. تخت آرشام بود رفتیو به رو که ری پخشستمی به طرف سدلربا

  ..پس..نبود
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ارشام محو دلربا شده بود و اونم با لبخند تو .. تو اتاق پخش شدی عربکی موزیصدا

  .. کردی ارشام نگاه میچشما

با هر لرزش کمر دلربا و نگاهه ..ماهرانه کمرش رو لرزوند..دنی کرد به رقصشروع

  .. شدی مهکی ارشام قلبم صد تی رهیخ

 ی ارشام چکار منمیبب..نمی ببخواستمیم.. نتونستمی چشمامو ببندم ولخواستم

  ..ارهی داره چه به روزم منمیبب..کنه

  

  

 تخت بلند شد ی به حالت رقص به طرف ارشام رفت که آرشام از رودلربا

 و پشتش دیدورش چرخ.. راه دلربا نگهش داشتنی بیرفت سمت پخش ول..ستادیوا

 و دستاشو باز دی آرشام کشیونه ش رو به حالت رقص به شونه ش..ستادیا

  .. و رفت وسط اتاقدیچرخ..کرد

  

به واسطه .. قفسه پر از مشروبهی.. از کمدا و درشو باز کردیکی رفت سمت آرشام

 ی رو مکشونی به کی کردم ی مییرای از مهموناش پذنکهی و ای منصوری

  .. قفسه برداشتری دار از زهیا پوانی لهی..رونی اورد بشهی شهی..شناختم

  

نگاهش تو ..ازش خورد.. شراب رو از دست آرشام گرفتوانی لی با لونددلربا

  ..دی ارشام و اونم تا تهشو سر کشی برد سمت لباوانویل.. آرشام قفل شده بودیچشما
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 اینه خدا.. کردیداشت مست م.. خوردیپشت سر هم م..دی از دست دلربا کشوانویل

 هیهر دو تنها تو ..آرشام مست..دلربا مست..مست کنه تمومه..شتم کم دانویهم

  ..زم؟ی تو سرم بری چه خاکایخدا..اتاق

  

اونوقت ..رمی می امشب به صبح برسه من مایخدا.. بوددهی کارم به هق هق رسگهید

 بشم چارهینذار ب.. تونم خداینم.. ببرمنی عشقو از بنیا.. ارشامو تو قلبم بکشمدیبا

..  

  

  

 خمار محو ی خورد و با چشمایآرشام پشت سر هم م..دی رقصی هنوز براش مدلربا

 که یتی که تو اون لباس قرمز و موقعیزیاندام ش ه و ت انگ..اندام دلربا شده بود

  .. ک کننده شده بودیتوش بودن صد چندان ت ح ر 

  

 حرکاتش شل.. خوردی آرشام موانیاونم هر بار از ل.. دلربا خمار شده بودیچشما

  ..مست شده بود.. زدیقهقهه م.. شد شتریشده بود و عشوه هاش ب

  

افتاد رو .. خوردیتلو تلو م.. زی گذاشت رو موانشوی شراب و لی شهی شآرشام

  .. آهنگ تو سرم بودیصدا..تخت
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 خودشو پرت کرد رو آرشام دیلب تخت که رس..دی و چرخدی مستانه خنددلربا

 که نمیپشتمو بهشون کردم تا نب..دهنمو گرفتم ی بکشم که جلوغی بود جکینزد.....و

  .. ارشام دور کمر دلربا حلقه شدیچطور دستا

  

 ی مشیداشتم ات.. تو بالکن اتاقم و رفتم تودمی پریبه سخت.. نکردمتحمل

 و کم جونمو فی ظریمشتا..خودمو پرت کردم رو تخت و از ته دل زار زدم..گرفتم

 ینابودم کرد..شکسته بود.. کردی مقلبم درد..دمی نالی زدم رو تخت و میم

  ..یبدبخت شدم لعنت..آرشام

  

 ی مشی کردم اتیبهش که فکر م.. مونمی تا فردا زنده نمگهید.. تموم شدی چهمه

  .. االن دارن با همنکهیا..گرفتم

  

 کیاتاق تار.. سوختی کردم که چشمام مهیانقدر گر.. نــــــهـــایخدا

  ..بود شده سی من خیبالشت از اشکا..بود

  

  

سرمو از رو .. در اتاقو باز کردیکی دونم چقدر گذشته بود که حس کردم ینم

  ..واری مرد افتاده بود رو دهی ی هیسا..بالشت بلند کردم

 ادی اونقدر زیول.. کردی افتاده بود تو اتاق و همون روشنش می پنجره نور کماز

  ..هی مرد کنی بدم اصینبود که بتونم تشخ
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 اونا هم ستی هم جز آرشام تو ساختمون نی مردچیه..ستی نالیو و تگهی که دارسالن

  ..بغضم گرفت..که

  

 خواستم حرف بزنم صدام ی کرده بودم که اگرم مهیانقدر گر.. اومدی در نمصدام

  ..دی رسینا مفهوم به گوشش م

  

  ..با..مگه االن..اون..آرشام بود.. خـــــدایوا..دمشی دستادی نور که اتو

  

  

 آباژور کنار عیسر..سادهی روح وسط اتاقم واهیانگار.. زل زده بودم بهش دهان بازبا

چشماش ..چشماش سرخ شده بود.. بودسیموها و صورتش خ..تختمو روشن کردم

  ..گرفته بود.. هم نبودیطوفان..اروم نبود

 ی جورهینگاهش به من ..دی چکی صورتش می موهاش قطرات اب به رواز

 و جیگ..رنی که تو خواب راه مییمثل ادما..دی دینم هم دی دیانگارهم منو م..بود

  ..منگ بود

  

 یاز حضورش اون هم کنارم به قدر..کنارم نشست.. شده بودمزیمخی تخت نرو

  ..شوکه شده بودم که دست و پام سر شد
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حالت ..با ترس نگاش کردم.. منهی دستشو گذاشت تخت سیول..نمی تو جا بشخواستم

 یاخماش تو هم بود ول.. داشتی خاصتهیصوم معهی شهیصورتش بر عکس هم

  .. نبودشهیصورتش مثل هم

  

  

  !.. شده؟یزیچ:  زمزمه کردماروم

سرشو گذاشت رو .. منم از اونطرف بازتر شدیروم خم شد و چشما.. ندادجوابمو

 یموها.. م بودنهیسر آرشام رو س..خشکم زد..دیکامال کنارم دراز کش.. منهیس

  ..ش صورتبهیحالته عج.. وسشیخ

  

  

  ..دستشو انداخت رومو و بازومو گرفت.. خوردم که عکس العمل نشون دادتکون

  .. تکون نخور--

  ..یتو مست..ی ول-

  ..ستمی ن--

  ..ی از حالتت معلومه مستیعنی.....خود ِ..ی هست-

  .. م فشار دادنهی سی خشونت سرشو به قفسه با

  ..ستمیمست ن.. اب سرد بردمریسرمو ز..ی لعنتستمی ن--
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  .. رفتی منیی م به شدت باال و پانهی سیقفسه .. زدی تندتند مجانی از زور هقلبم

  !..نجا؟ی ای چرا اومد-

  ..ارومم کن--

  !.. کنم؟ـــکاریچ-

  ..ارومم کن.. خوامی که تو وجودت هست رو میارامش--

  

  

  .. مدت صداش زمزمه وار بودتموم

که ..با جونت ارومت کنهبرو دلر.. هایگی می چهی!.. مگه من قرص آرامبخشم؟-

  .. کردی کارم منیانگار داشت هم

  

 دله المصب رو نیا: و با حرص گفت.. خوام تا ارومم کنهی من دل آرام رو م--

  ..اروم کن

  ..ستی انگار حالت خوب ن-

  ..نه--

 ی خوایعشقتو م..ی گرفتی نمی داروهاتو با من عوضیوگرنه قفسه .. مشخصه-

  !..؟یاونوقت اتاقو اشتباه اومد

  .. خوامیفقط آرامش م.. من عشق نخواستم--

  ..ی خوای البد اونم از من م-

  ..ی تونی فقط تو م--
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  !..چرا من؟-

  

  

  ..دی درخشی نور آباژور مری چشماش زیاهیس.. بلند کردسرشو

  ..فقط تو.. دونمی نم--

  

 هی بود باعث شد رهی که تو چشمام خیدر حال.. گفتی با لحن اروم و خاصنویا

  .. که تپش قلبمو تندتر کردیحس..بهم دست بده یحس

  

وضعم از تو .. ارومم کنهمیکیمن خودم محتاجه ..؟ی چکار کنم تا اروم بش-

  ..یومدیپس سراغه اهلش ن..بدتره

  

نفس داغش که به گردنم خورد ناخداگاه ..دی و گردنمو بو کشنیی اورد پاصورتشو

  ..چشمامو بستم

  ..منم تو رو..ی خوایتو منو م..مدم راهمو درست اونباری اتفاقا ا--

 از کله ت ی ومستی شداریفردا که هوش..یگی می داری چستی نتی حالی مست-

  .. اطرافت چه خبرهی فهمی مدیپر

  

 بهم دست ی حالهیبرعکس ..دردم نگرفت.. گردنمو گاز گرفتی حرص ِ خاصبا

  ..داد
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 نکارویپس ا..ی کناومدم ارومم.. نکوب تو سرمنوی ای توام هستمی مست نگمی م--

  ..بکن

  

  .. کردمایری گعجب

  .. کنمیتو بگو من همون کارو م.. کنم؟کاری خب چ-

  ..؟یستی مگه دل آرام ن--

  .. خب هستم-

  ..ی پس راهشو بلد--

  

  

دستامو گذاشتم رو بازوهاش و پسش .. شده بودزیمخیکامل روم ن..دی بو کشموهامو

  .. تکون نخوردیزدم ول

  ..نمیسو استفاده نکن بکش عقب بب..؟ین کی مکاری چی هی ه--

  ..شهینم: کردزمزمه

  .. م گرفته بودخنده

  ..شهیمن مطمئنم م.. کنی تو سع-

  

  

  !.. کنه؟ی مرد داره با من چکار منی اایخدا.. د گر گرفتمی م رو که ب و س گونه

  ..به پشت افتاد رو تخت.. زورم پسش زدم و تو جام نشستمی همه با
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  .. سوختی لباش میجا..دمیه گونه م دست کشب.. زدمی نفس منفس

  

  

  !..؟یچکار کرد-

  .. شده؟یزیمگه چ.. د م تی ب و س --

  

  ..روتو برم.. صورتم بکننوری م ا چ م اهیبفرما .. بابا؟نه

  .. برسمامیپاشو برو تو اتاقت بذار منم به درد و بدبخت-

  

  ..چشماش خمار بود.. شد طرفمزیمخین

  !..ه؟یدردت چ--

  ..پس پاشو برو بذار منم بکپم..یانگار اروم شد..ه آخه؟به تو چ-

  

  .. سرش و با اخم نگام کردریدستاشو گذاشت ز.. رو تختدی خوابباز

  ..هنوز اروم نشدم..ی نکردیهنوز که کار--

  

  .. به بازوشزدم

 جونت ارومت یپاشو برو دل.. کردمایریعجب گ..ی به من چه که اروم نشد-

  ..منو سننه..کنه
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االنم .. نگران نباش:اروم زمزمه کرد.. نگام کردی جور خاصهی و دی خواب پهلورو

  ..ششَمیپ

  !..؟ی ِ کشیپ:  تعجب گفتمبا

   ..یدل--

  

  .. رفتی بدنم هر لحظه باالتر میدما.. حرفش گر گرفتمنی ااز

  ..دلربا بود..منظور من -

  .. منظور منم دالرام بود--

  .. دلربا به مزاج ِ تو سازگارترهی ول-

  

  .. لبخند کج نشست رو لباش که صد برابر جذابترش کردهی

  ..ادی مشتری فعال دل آرام به کار من ب-

  

  .. گرفت حرصم

 دنبال ی حاال اومدیحال وحولتو با دلربا جونت کرد.. توی دارییعجب رو-

  ..ارامشش؟

   ..یطبق معمول دچار توهم شد.. حال و حول نکردمیمن با کس--

  

  .. اشاره کردمبهش
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 نی اونم به بدتردهیحاضرم شرط ببندم االن رو تختت گرفته خواب..امال مشخصهک-

  ..شکل ممکن 

باز به پشت ..چشماش خمار شده بود..گمی می برهنه بود که خودش گرفت چمنظورم

  ..گمی می من چستی نالشی خنیانگار ع..دیخواب

  

  

  ..نجامی که من انهیمهم ا.. نباشهایاون رو تخته من باشه --

  ..نه دلربا.. دالرامشیپ: د تو چشمام و ادامه داد ززل

  

  !..ه؟یمنظورت چ-

  ..؟یری گی تو چرا هر حرف ِ منو به منظور م--

  ..ی زنی چون با منظور حرف م-

  

 امیبا حرص خواستم ب..افتادم تو بغلش .. طرف خودشدی هوا دستمو گرفت کشیب

  .. شد دستاش دورم تنگ تری خشونت حلقه ی نذاشت و از رورونیب

  

  ..وونهی ولم کن د--

  ..؟ی ترسی ها موونهیاز د..چرا؟--

  .. ترسمی کس نمچی من از ه-

  !.. چرا؟--
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  !..؟یچرا چ-

 شهی می به راحتنکهی و با ای حاضر جوابشهیچرا هم!..؟ی فرق دارهی چرا با بق--

  !..؟ی بازم گستاخی ولدیترس رو تو چشمات د

  

  ..ول کن نبود.. کردمتقال

  ..حاال ولم کن.. بودمنی همشهیهم.. دونمینم-

  ..دست راستشو اورد باالتر و گذاشت پشت گردنم.. چپش کمرمو گرفته بود دست

  ..دمی رو توش دی خاصیفتگی شهیزل زدم تو چشماش که .. از تقال برداشتمدست

  

  

 خیدست و پام .. کردمیفقط نگاش م..الل شده بودم..نیی خشونت سرمو اورد پابا

  .. بودشی آتینم کوره  تیبسته بود ول

  

 هیمنم .. داشتی خاکستری ش طرح هانهی تنش بود که رو سی مشکشرتی تهی آرشام

  ..ی شلوار کتان مشکهی تنم کرده بودم با ی کوتاه آبنیبلوز است

سرمو تکون دادم تا موهامو .. تو صورتشختی شونه م ری موج مانند از روموهام

 مکث نسبتا هیبعد از ..دیو موهامو بو کشسرمو نگه داشت .. نذاشتیبزنم کنار ول

  .. موهامو کنار زد و نگاه خمارش رو تو چشمام دوختی به نرمیطوالن
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اون منو به عنوان .. اون نهیمن عاشقش بودم ول.. ما نبودی وصف حال رابطه عشق

  .. خواستی به اهدافش مدنی واسه رسلهی وسهی

  

  ..دی لرزی مصدام

  ..؟ی برشهیم-

  !..کجا؟: رد زمزمه کخمار

  .. تو اتاقه خودت-

  .. دلربا؟شیپ--

  

  ..فقط برو..اره:  گفتمی شدم ولی کاش الل میا.. دهنمو قورت دادماب

  

 خودش یمنته.. رو دارهی هنوز حالت مستدونستمیم.. لحظه زل زد تو صورتمچند

 خورد حتم داشتم دمی خودم دی که خودم با چشمایاون همه شراب.. کردیانکار م

  ..هر چقدرم اب سرد بزنه به سر وصورتش.. پرهی اثرش نمتا فردا

  .. کمتر شده بودی تا حدرشی خب تاثیول

  

  

انگار باز تو .. رو نداشتشی ارامش چند لحظه پگهینگاهش د.. تو همدی کشاخماشو

  .. فرو رفته بودشیقالب اصل
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 داد دوست داشتم.. نگام نکردگهید.. تخت بلند شدی پرتم کرد کنار و از روبایتقر

  .. دلرباشینرو پ..بمون..بزنم بگم نرو

  

 ی صدادنیبا شن..رفت..رمی زبونمو بگی کردم تا بتونم جلوموی تموم سعنباری ایول

  ..دیدر قلبم لرز

 ی تاب تر میچون با هر نگاهش ب.. بره چون طاقتشو نداشتم بمونهخواستم

 نکاروی ادی بای بودم ولمونیپش.. کردمرونشی بلمینخواستم بمونه و خالفه م..شدم

 خواستم ازم ی نمگهید.. عروسک رفتار کنههی با من مثل ِ دیاون نبا.. کردمیم

  .. بس بودنجاشیتا هم..سواستفاده بشه

  

 تو اتاقش چه دمی دی مدیبا.. شبگردا رفتم تو بالکننیع..مردمی داشتم میول

  ..خودمو رسوندم به بالکن اتاقش..خبره

از پشت .. بود که ازش رد شدمی اهنی به نرده  بالکن اتاق من واتاق ارشامنیب

دلربا غرق خواب با ..نور اباژور فضا رو روشن کرده بود.. تو اتاقو نگاه کردمشهیش

  ..آرشام تو اتاق نبود.. پس لباسه هنوز تو تنشه..همون لباس افتاده بود رو تخت

  

  

 رسوندم تو  خودموعیسر..ستمی ننهی هوا برگرده تو اتاقم و ببی وقت بهی دمیترس

  .. خواستم بدونم کجاستیم.. اروم و قرار نداشتمیول..اتاقم
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  ..رونی از اتاق رفتم بنی همواسه

 ری و زبشیدستشو برده بود تو ج..دمشی تو باغ دنکهی تا ادمی همه جا سرک کشبه

 و به صورتم خورد دی وزی اروممینس.. باغ روشن بودیچراغا.. زدیدرختا قدم م

  .. بهم دست بدهیبباعث شد حال خو..

  

 هی دیبه شدت تو خودش فرو رفته بود که نفهم.. دنبالش قدم برداشتمهی به ساهیسا

  .. کنهی وار افتاده دنبالش و داره نگاهش موونهی عاشق دی وونهید

  

 هم نگاهشو به یگاه.. زدی درخت ضربه مری زی و چمنانی نوک کفش به زمبا

  .. ارشام افتاده بودی چشما که عکسش توی دوخت و مهتابیاسمون شب م

نگاهش به ..  شدمی از درختا مخفیکی صورتشو به طرفم برگردوند پشت یوقت

  ..دمی چشماش دی و شفاف رو تو درخشندگبای نقش زنیو ا..اسمون افتاد

  

  

  ..شمی عاشقش مشتری گذره بی هر لحظه که مایخدا

  .. کن بهش برسمیکار

  .. کن اونم عاشقم بشهیکار

  .. معجره رخ بده؟هی شهی می چایخدا

  ..ی تونی فقط تو میول.. مرد در حد معجزه ستنی دونم عاشق شدن ایم

  .. بار عشق رو تجربه کردم طعم تلخ شکست رو بچشمنی اولی حاال که برانذار
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 راست رفتم تو کی که حواسش نبود خودمو رسوندم به ساختمون و یتی موقعتو

 و منم پا به پاش با نگاهه سرگردونم از پشت  تا خود صبح تو باغ قدم زدیول..اتاقم

  .. کردمشیپنجره همراه

  

 هی اجاره کرده و توش یحی تفری کشتهی که دی رسغامی پانی بعد از طرف شاروز

  ..همه رو هم دعوت کرده بود.. دادهبی ترتکی کوچیمهمون

  .. نهای تونم باهاش برم ی دونستم منم مینم

 با آرشام ندارم مهمتر از همه ارسالن ی من نسبت دوننی همه مگهی هرحال االن دبه

 ینم.. داشتمدی بود خودمم تردانی از طرف شای چون مهمونیاز طرف ..انیو شا

  .. انگار دودل بودمیی جوراهیدونم 

  

 چه خبره و خب دلم به آرشام گرم بود که همراهمه و نمی خواستم که برم و ببی مهم

  .. بکنهی کارانی شاذارهینم

 یازش م.. شرکت کنمری اون کفتاره پهی دوست نداشتم تو مهمونیف از طرو

  ..دی ترسدمی بای ادمنیاز چن..دمیترس

 و ای که حیکس.. نداره و گرگ صفتهیتی اهمنی که جون ادما براش کوچکتریکس

 ی و دوردی ترسدی ادم بانیاز ا..رهی گی ازش می زن شوهردار رو به راحتهینجابته 

  ..کرد
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 تو یکیحاال که دودلم .. نهای باهاش برم نکهیا..گهی می آرشام چنمی بب منتظر بودمو

  .. بهترهیلیانتخاب کمکم کنه خ

  .. کردمی باغ رو تماشا می اتاقم نشسته بودم و از همونجا منظره ی پنجره پشت

  

  .. رو به موتمی نخورده بودم االنم از زور گرسنگیچی که هشبید

 یزی چهی نیی تونستم برم پای و االن مرونی زده بالی وقته از ویلی خآرشام

  ..ارمی تونستم طاقت بی نمگهید..بخورم

  

 نشسته بود و صبحونه ش رو زیتو سالن پشت م.. باشهنیی کردم دلربا هم پای نمفکر

  .. خوردیم

منم .. سالمیعنی نشست رو لباش و سرشو تکون داد که ی من لبخند کمرنگدنی دبا

  ..دممثل خودش فقط سرمو تکون دا

  

  

 که اروم مشغول بودم ینیح..خدمتکار صبحونه مو حاضر کرد.. نشستمزی مپشت

  ..دمی دلربا رو شنیصدا

  ..؟ی وقته با آرشام دوستیلی خ--

  ..یلینه خ-

  ..ن؟ی چطور آشنا شد--
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 شی کنجکاویاز چشماش درصد باال..نگاش کردم.. دهنم نگه داشتمی م رو جلولقمه

  ..رو خوندم

  .. خوردم و جوابشو دادممیی قلوپ از چاهی..دمی دهنم و جو رو گذاشتملقمه

  

  .. مگه خودش نگفته؟-

  ..دمی ازش نپرسیعنی..نه--

  ..خودش بگه بهتره..پس ازش بپرس-

  

  .. ابروشو داد باال و با تعجب نگام کردی تاهی

  ..ستمیروش حساس ن..ستی مهم نادمیز.. باشه--

  !..؟ی کی رو-

  .. دونم که عاشقمهیم.. دارمنانیبهش اطم..آرشام:  عشق زمزمه کردبا

  

  

  ..ستمی نی اروم باشم ولدیبا.. تو دستم فشار دادمفنجونو

  !..خودش بهت گفت؟-

  

 نی اون ایوقت.. صحبت کنمی خواستم که باهاش رسمی می تونستم و نه حتی منه

  ..رم؟یهمه راحته من چرا خودمو بگ
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  .. تکون داد و لبخند زدسرشو

  .. همه ازش مطمئن نبودمنیوگرنه ا.. آره--

  

  .. مونده بود فنجون تو دستم منفجر بشهکم

  ..نامرد

  .. وجدانیب

  ..عاشقت بودم..جلوت بودم!..؟یدی ندمنو

  !..؟ی لعنتی کنی منکارویچرا با من ا..ادی آرشام که دلمم نمی بگم چطور بشیا

  

  

 شتریه ب تا لقم2..از بس فشارش دادم دستم قرمز شد..زی گذاشتم رو مفنجونو

  .. راه گلوم بسته شدگهید..نخورده بودم

 ی شک و شبهه ای جاگهیکه د) خودش بهم گفته دوستم داره( گفت نانی با اطمانقدر

  .. ذاشتی نمیباق

  

  !.. واقعا آرشام بهش ابراز عشق کرده؟یعنی

  !.. دروغ بگه؟دیوگرنه چرا دلربا با..گهی کرده دالبد

  

  .. آرشام هم که باهاش خوبهرفتار
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فکر ..ستی نلی می فکر کردم نسبت بهم بشبی تو سر ِ من کنن که با اتفاق دخاک

   ..یعنی ارامش دارم شتی بهم گفت پیکردم وقت

  ..ی خامالهیچه خ..پــووووووف

  

  

طرف صحبتش .. بلند شم که صداش از پشت سر درجا خشکم کردزی از پشت مخواستم

  ..دلربا بود

  

  ..یفکر کردم تا االن رفت--

 به من انداخت بعدم بلند شد و به طرف آرشام ی نگاهمی با لبخند نادلرب

  ..دستشو گرفت و زل زد تو چشماش..رفت

  !.. که عاشقش شده؟دهی دختر دنی از ای و دلبری همه طنازنی آرشام ایعنی

  

  

 هی.. کردیسرمم درد م..یستی ندمی شدم دداری بیوقت..الی وی صبر کردم برگرد--

  ..االن بهترم.. بازم اروم نشدمیلفنجون قهوه خوردم و

  

به من نگاه کرد که ..دی کشرونی سرشو تکون داد و دستشو از تو دست دلربا بآرشام

 کوفت یول.. خورمی و وانمود کردم دارم صبحونه مو منییمنم سرمو انداختم پا

  ..بخورم بهتره
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اونوقت ..رهی مغرور فقط بلده واسه من خودشو بگی کهیمرت.. باهات چکار کنمبلدم

 عشقش مست و خوابه اومد سر دی دشبمید.. کنهی خانم فاز عاشقانه در منیواسه ا

  ..یعوض..وقته من

  

  

 ینی بیتو که رفتارشو م.. هم نباشهای اونجوردیخب شا:  دلم جوابه خودمو دادمتو

  ..اگه عاشقه دلرباست پس چرا انقدر سرده؟.. دالرام؟یگی منویچرا ا

  

 کوچولو احساس هیالاقل .. شدمجیخودمم گ..شمی موونهید دارم گهید.. دونمینم

 به ی بخاری بنیادم به ا.. بارشهیزی چهی تا من بفهمم دهیهم از خودش بروز نم

  ..دمیعمرم ند

  

  

  ..دالرام--

 ستادهی ازیرو به روم اونطرف م.. صداش سرمو با تعجب بلند کردمدنی شنبا

  ..دلربا هم کنارش بود..بود

  

  .. بله-

  .. باهات حرف بزنمدیبا.. تو اتاقمای ب--
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  .. رفترونی نشد و از سالن بمنتظرجوابم

  

  .. نگاه خمارشو از در سالن گرفت و به من دوختدلربا

  .. بلند شدمزی توجه بهش از پشت میب

  

  

 ی رو، رو سر منو آرشام خراب مالی وغوشی جغی جی بود با اون صدادای شاگه

  .. حرفاستنی از ا تراستی دلربا انگار با سیول..کرد

  

  !.. شده؟یزیچ-

  

 از خودم روندمش توقع داشتم شبی دیوقت..نگاهشو به من دوخت.. تخت نشستلب

  .. بودشهی رفتارش مثل همیول..االن بهم محل نده

  

چون مطمئنا اونقدرام مست نبوده .. بکشهشی رو پشبی خواد موضوعه دی نمدمیشا

  .. دادی نشون نمنطوری زد ایم م که قداطی تو حشبید..که بخواد فراموش کنه

  

  

  ..نی بشایب--

  .. در بودمیجلو
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  .. کهنیفقط بگ.. راحتمنجای نه هم-

  ..نی بشای گفتم ب--

منم لب .. با تحکم جمله ش رو تکرار کرد که زبونم بسته شد و رفتم سمتشیجور

  .. با فاصلهیتخت نشستم ول

  

  

  !..ن؟ی بگنی خوای میچ: دمی پرسیجد

 قای دقهی و ی رسمقهی دقهی:  تو هم و گفتدیاخماشو کش..نگام کرد کج کرد و سرشو

  .. باشیگفتم که عاد..ی زنی حرف میخودمون

  

  ..می دادی می بازمی بود که ارسالن رو داشتی اون واسه وقتیول.. یگفت-

  ..من ازت خواستم پس انجامش بده.. نکردهریی تغیزی االن هم چ--

  

  

 خودمو ساده جلوه یادیانگار ز..اکت باشم جلوش سدی نباگهید.. زدمپوزخند

  ..دادم

 خوام ی می خودم چنمی بی مشهیهم.. کنمی توجه نمی کسی من به خواسته ی ول-

  ..دمیهمون کارو انجام م
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 اخماش هنوز تو هم یتو چشماش خوندم ول.. و محکمم تعجب کردی لحن جداز

  ..بود

  ..ستی خواسته ت برام مهم نستمی که من رئی تا وقت--

  

 نی نباشای نی باشسمیرئ..دمی بود که تا حاال شنی جمله انی خودخواهانه ترنی ا-

 لمی حرفا رو تحونی تا انجای انیدر ضمن منو خواست..بازم من سر حرفم هستم

  !..ن؟یبد

  

  

  

 ی دردم گرفت ولدایشد..دستمو به تخت فشار داد.. بلند شم که مچمو گرفتخواستم

 جلوش دیبا..ندونامو رو هم فشار دادم تا ناله نکنم تو هم و ددمیفقط اخمامو کش

  ..ستمی بفهمه من عروسکش ندیبا..محکم باشم

  

  .. ِ من ندهلیبتمرگ سر جات شر و ورم تحو: دی لب غرری خشم زبا

 یول.. کردی خوشگلش که المصب ادمو مسخ میزل زدم تو چشما.. گرفتحرصم

  .. بودیلحنم کامال جد

  

 مشکله خودتونه نه ادی شما شر و ور به حساب میا حرف حق جلو چشمنکهی ا-

  .. برمدی بانی بزننی داریحرف..من
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  .. اره؟هی خبری فکر کردی ازادمیتا گفتم برگرد..؟یدور برداشت.. هی چ--

  

  .. ناله م رو تو گلو خفه کردمیصدا.. کردشتری فشار دستشو بو

  ..دستمو ول کن.. ندارهی به تو ربط-

  

 نشده ینی بشیحرکتش کامال پ.. دستش هولم داد عقبیکیبا اون  اورد باال و دستمو

 دستمو یول..دردم نگرفت..  تخت خوردیپرت شدم عقب که پشتم به تاج باال..بود

  ..هنوز ول نکرده بود

  

 دنی و بعد از چند لحظه باز شروع به تپستادی برداشت سمتم که قلبم در جا ازیخ

  ..کرد

  .. کنه؟ی منیچرا همچ.. چه مرگشهستی نمعلوم

  

 عطرش یبو.. افتادم رو تختبای و تقرنیی پادمی زد که خودمو کشمهی روم خیجور

نخواستم .. بغضم گرفتی دونم چرا ولی نمیکی همه نزدنیاز ا.. رو نوازش دادمینیب

  .. بغضمو قورت دادمی به سختنیبنابرا.. که بفهمه 
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چشماشو خمار کرد و با .. زدی مشمیات.. بودی جورهینگاهش ..نیی اورد پاصورتشو

  !.. کنه؟ی از همه جلب توجه مشتری بتی چی دونیم: تحکم گفت

  

  

  .. ام تو چشماش بودرهی کردم و جوابم فقط نگاهه خسکوت

  .. کرد کی به گوشم نزدلباشو

  

 ی پروا بودنت رو حفظ میب..ی گستاخی ولی ترسی حال که منی در ع--

 بازم به رفتارت ی اسلحه ست ولهیلت  طرف مقابی تو دستای اگه بدونیحت..یکن

  ..یدیادامه م

  

  

 یی شد و اون گرمای جهش متعلق به من مکی که با ی کم کم در برابر اغوشداشتم

  .. باختم که زود خودمو جمع و جورکردمی کرد می مدادی بنمونیکه ب

  .. کم ازم فاصله گرفتهی ش که نهی زدم تخت سدستامو

  

 ی فکر می که در موردم چستیبرام مهم ن: فتم اخم زل زدم تو چشماش و گبا

 و نی دست ِ ای چهی بازی که به راحتستمی نی من کسی بدوننوی بهتره ایول..یکن

  .. واسه ت بد تموم بشهیحاال هم بکش کنار ممکنه از نظر عشق..اون بشه

  



 

goldjar/me.Telegram  

 

817

  .. زدپوزخند

  !..؟ی کنی مدیتهد!.. چطور؟--

 نباری ممکنه انهی ببتی وضعنیا رو تو ا دفعه سر برسه و مهی عشقت یول..ی هر چ-

  ..ارهی که ادم شانس نمشهیهم.. هم پشت سرشو نگاه نکنهگهیبره و د

  

  

  .. زده بودمهی هنوز روم خی پر کرد ولی کم رو تا حدی فاصله اون

 صورتمو از ی اجزای که همه ی که تو صداش بود در حالی جور حرصه خاصهی با

  .. دردسر تازه رو ندارمهی یله حوص..بهتر:  گذروند گفتینظر م

  

  

  .. رو زبونم ندارمیمنم که کنترل.. بودم شک داشتمدهی که شنیزی چبه

  !..؟یستیمگه عاشق دلربا ن!..؟ی چیعنی -

  

  .. جمع تر شداخماش

  .. زده؟ی حرفنی همچیک..؟یگی که مهی مزخرفات چنی ا--

  .. امروزنیهم.. خودش-

  

  .. زد تو چشمامزل

  .. بهت گفت؟ی چ--
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جوابشو ندادم که بعدش ..دی پرسمی چطور با هم اشنا شدنکهی اولش از رابطه و ا-

 هم گفت که تو نویدر ضمن ا..یگفت بهت اعتماد داره چون مطمئنه دوستش دار

  ..ی عاشقشیخودت بهش گفت

  

  

نشست رو .. کناردی که تموم شد چند لحظه زل زد تو صورتم بعد هم کشحرفام

  ..منم نشستم..تخت

 ی مینجوریا.. کم و کاستیب..من که حرفامو زدم.. بزنهی حرفهی بودم رمنتظ

  .. نهای داره قتی موضوع حقنیتونستم بفهمم ا

  

  

  ..انگار تو فکره.. زدشیشونیدستشو به پ ..دی تو موهاش دست کشکالفه

  ..دمی کرد که صداش رو شنی نگاه منی زمبه

  

  

 که هست یحرف..برده ندارم هم خرده و یاز کس..ستی ما ننی بیزی چنی همچ--

 منم بهش احساس دارم گذاشت و رفت نکهی االی با خشی سال پ5دلربا .. زنمیرو م

  .. عشق گذاشتی رو پامی حس دوستدیشا..خارج

 یریرو من تاث.. کردی هاش همه رو جذب خودش می که با دلبری مغروردختر

  ..نداشت
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 ی موندنش نداشتم ولیا هم بریاصرار.. رو رد نکردمشی حال دست دوستنی ابا

  .. سوال از جانبه من باعث شد اون اشتباه برداشت کنههیتنها 

 که بهم فهموند گهی دی حرفایلیو خ.. قبل از رفتنش عشقشو ابراز کردی ولرفت

  .. کنهی کنه و ازاد هم رفتار میازاد فکر م..هیچجور عاشق

 بهش یعتقاد انی کوچکتری از نظر عشقی ولمی دوست باشمی تونی که مگفتم

  ..قبول نکرد و رفت..ندارم

 من هنوزم سر حرفم یول.. تونه منو جذب کنهی خودش مالهیبه خ.. حاال برگشتهو

  .. بشهکمی نزددمی اجازه مینه به عشق اعتقاد دارم و نه حت..هستم

 جهی نتیتالش دلربا مطمئنا ب..نهیقانونه من هم.. مونهی تنها هست وتنها هم مآرشام

  .. من جا ندارهیتو قلب سنگ کس چیه..ست

  

  

  .. کردنگام

 که ی اگهیچه دلربا و چه هر دختر د.. تونه قلب آرشام رو نرم کنهی نمی کس--

  .. همنی دخترا لنگه ی من همه یبرا..بخواد باشه

  

  

 یحس که نه مطمئن بودم همه .. نگاه سرد و کالم سردتر از نگاهش شده بودممسخ

  .. بودیحرفاش با معن
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 یول..گهی رو به من مقتی کردم که داره حقرتیع کرد از دلربا گفت ح شرویوقت

  .. تا به من بفهمونه کهگهی مناروی از قصد ادمی به اخر حرفاش فهمدی رسیوقت

 هی.. بهم دست دادی اگهی حس دهی ناراحت بشم نکهی ای به جای دونم چرا ولینم

  .. که باعث شد لبخند بزنمیحس

  

  

  ..چشماشو پر کرد لبخند من تعجب دنی دبا

 متی که انقدر سر تصمیدی ازشون دیزی چهیالبد ..ی کنی می اتفاقا کار خوب-

 هیهر کس .. شما ندارمماتهی دونم تصمی به اعتقادات و چه میمن کار..یمحکم

 هم مثل یکی..ی مثل فرهاد عاشق و احساساتیکی..ستنیهمه که مثل هم ن..جوره

  ..شما از جنس سنگ

  

  

  ..لب کنم نظرشو جتونستم

قلب تو اگه از سنگم باشه دالرام بلده .. و منم باور کردمی جونه خودت تو گفتاره

  ..چطور نرمش کنه

  

  

  ..نکنه منظورت همون دکتره ست؟!..فرهاد؟: دی کرد و مشکوک پرساخم

  .. بودی لحنم کامال جدی زدم ولی ملبخند
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  ..و االنم منتظر جوابه.. کردهیفرهاد ازم خواستگار..قای دق-

  

  .. ابروشو داد باال و سرشو تکون دادی تاهی.. زدپوزخند

 و ی دادیکه تو هم جواب منف.. ش رو من حدس بزنمهیبذار بق..جالبه.. جدا؟--

  .. کارشیاونم رفت پ

  

  ..اوردمی خودم نی به روی کردم ولتعجب

  .. فرهاد گفت که منتظره نظرم برگردهیول.. دادمی اره من جواب منف-

  

  

 شده بود لی کم به طرفم ماهی که یفکش منقبض شد و در حال..و شد محپوزخندش

  ..نکنه نظرت برگشته؟..نمی ببسایوا: بلند گفت

  

  

در هر .. کنمی اشتباه برداشت مدمی شایول.. موضوع خبر داشتهنی کردم از احس

  .. کنمتشی اذینجوریصورت برام جالب بود ا

  

 که خجالت ییثل دخترام.. انداختمری تو هم گره زدم و سرمو زدستامو

  .. تابلو نشم لبخند هم نزدمنکهیواسه ا..دنیکش
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  ..تکونم داد.. گرفتبازومو

  ..نگام کن وجوابمو بده--

  

  ..چشماش سرخ شده بود.. باالدمی نگامو کشاروم

 قلب وامونده ت از سنگه چرا در مقابله حرفام عکس العمل نی اخه المصب اگه اد

  !..؟یدینشون م

 خواستم یم.. بکنمیی کاراهی تونستم ی خواد می بودم دلربا رو نمدهی که فهمحاال

  .. خودم کنمی فتهی آرشام رو شنکهیا.. تمومم رو تموم کنممهیکار ن

بهش گفتم .. ام کم ندارهیچیه.. ال ِدهی مرد اهیفرهاد ..خب:  زمزمه کردماروم

هنوزم .. کنمدای کنه نسبت بهش احساس پی اون قول داد کاری ولستمیعاشقش ن

  .. خوامی می چستمیمطمئن ن

قلب ..ه؟ی چی دونیاخه م:  و ادامه دادمشی سرگردون و عصبانی زدم تو چشمازل

 یبه راحت.. اطرافمو درک کنمی تونم احساسه ادمایم..ستیمن مثل تو از سنگ ن

 یو من االن مطمئنم فرهاد از ته دل منو م.. دارهی فهمم طرف مقابلم چه حسیم

 که یالک..هی عمر زندگهیبه هر حال حرف .. روش فکر کنمی جددیپس با..خواد

  ..ستین

  

  .. اخرمی زد به سبدجور
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 ی منم از راه فرعدهی جواب نممیحاال که کارام مستق.. تمومش پر معنا بودحرفام

 رو با ی سنگواری که نفهمه دالرام چطور اون دیجور..ارمی مشویدخل قلب سنگ

  .. برده نی خودش از بیدستا

  

 به خاطرش هدف دیفقط با.. انجام بدمی تونم هرکاری دونستم اگه اراده کنم میم

  .. تر بشهیداشته باشم تا اراده م هم قو

  

  

 ی جورنیتا حاال ا..نگاهش ترس تو جونم انداخت..دی بازومو هم چسبیکی اون

  .. بلند شدادشی فریاب دهنمو با سر وصدا قورت دادم که صدا.. بودمشدهیند

  

 ی رفته که واسه من کار مادتیانگار .. اره؟ی روش فکر کنی خوای که م--

 چه برسه ی بخوری تونی من اب هم نمی بدون اجازه ی دسته منری زیتا وقت..یکن

  .. احمق؟یدیفهم: و بلندتر داد زد..یری بگمی ت تصمندهی واسه ایبخوا

  

  

 رینخ: اد زدم لرزون دی بودم ولدهی ترسنکهی اخر با امی طبق معمول زدم به سمنم

 وجه چیبه ه..یستی من نسهیتو رئ.. فهممی وقت نمچی تو رو هیمن حرفا..دمینفهم

  ..یری بگمی تصممی واسه زندگیحق ندار
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 صورتم به نکهیعالوه بر ا.. خوابوند تو صورتم دهی کشهی) خفه شو(ادی با فرهمزمان

  ..راست خم شد خودمم به همون سمت پرت شدم 

  

 از تو چشماش شعله تیخشم وعصبان..م فرو برد و سرمو بلند کرد هاشو تو موهاپنجه

  ..دی کشیم

تا حاالش که جلوش محکم .. بشهری نذاشتم سرازی ولدی جوشی تو چشمام ماشک

  .. کنمی منکارویبودم بازم هم

 تونم از دستش خالص بشم ی نمنکهی نکردم چون تجربه ثابت کرده عالوه بر اتقال

  .. زنمیمن م هم داتشیبدتر به عصبان

  

  

 دیبا .. ی دونی خودتو نمگاههیهنوز جا.. چه خبره؟ستی نتیانگار حال:  زدداد

  ..ی وسط دارنی ای و تو چه نقشمینشونت بدم من ک

 ینم..یتو هنوز منو نشناخت..ی دونینه نم..م؟ی من کی دونیم:  بلندتر داد زدو

  ..ی لعنتی شناسیتو آرشامو نم ..ادی ازم بر میی که چکارایدون

  

  

  ..از رو تخت بلند شد.. کرد عقبپرتم
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 ی عصباننطوری وقت اچیه.. نکنمهی گری حتای وقت حرف نزنم هی که دمی گزلبمو

  .. کرد ی منو بازخواست می درمورد منصوری وقتیحت.. بودمشدهیند

  .. زنهی حرفا رو منی و داره استادهی جلوم اگهی آرشام دهی انگار

  

  !.. گفتم؟ی چمگه

 از دهنم در ی و هرچسمی ش وانهی به سنهیم از جام بلند شم و برم س داشتدوست

 حرفا و ی همه ی گوشش تا تالفری بخوابونم زدهی کشهی بارش کنم اخرشم ادیم

  ..ادیکاراش در ب

  .. کنهی رنگ عوض مقهی به دقدم

  !..؟ی چیعنی اخه

  

  

  ..دیکالفه تو موهاش و پشت گردنش دست کش..  رفت ی اتاق راه متو

 برداشت زیبه طرفم خ.. چرخوند و نگاه سرخش رو تو چشمام انداختشوسر

اون :  که از ترس قبض روح بشم داد زدی کنان جلوم گرفت و جوردیانگشتشو تهد..

 اون عاشقه دل ی نکن جنازه یکار..گمی دارم بهت می چنی کرتو باز کن ببیگوشا

  .. پاهاتیخسته رو بندازم جلو
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 و ی زنی امروز بهش زنگ منیهم.. نکنی با اعصابه من بازدالرام:  بلندتر داد زدو

 فهم ریش.. رد کارشی فرستی می کنی مشخص مفشویتکل.. ِی که جوابت منفیگیم

  .. کنم؟تی حالگهی جور دایشد 

  

  

  .. من نمـی ول-

 یگفتم م.. که بخوام بلوف بزنمستمی نیمن ادم.. رو که گفتمو بکنی دالرام کار--

  .. اره؟ینی ببکی جنازه شو از نزدی دوست داریلیانگار خ.. کشمشیُکشم پس م

  

  ..گه؟ی داره می چنی خدا ایوا.. بودیجد.. زده نگاش کردموحشت

  ..هیمن که گفتم حسم چ..؟ی دارچارهیچکار به اون ب..؟ی شدونهید..د-

  

 ی ارامش رو توش نمگهید.. زدیچشماش برق م.. چپش رو تخت زانو زد ی پابا

 که جلوم بود یآرشام.. کردمینرمش رو از جانب آرشام حس نم اون گهید..دمید

  .. و شناخته بودم فرق داشتدهی که دیبا اون آرشام

آرشام همونطور که حدس زده بودم .. مرد رو هنوز نشناختمنی فهمم من ای محاال

  ..کامال مرموز بود
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 دیی هم سایازاونطرف دندوناشو رو..فشارش داد.. م رو گرفت تو دستشچونه

  ..دمی شدنشون رو منم شندهیی سای که صدایجور

  

  ..ی رو حرفت بمونی اگه بخوایمنته.. کنمی که گفتمو میکار--

 مثل یمن دوستش دارم ول..؟ی مگه فرهاد چکارت کرده که به خونش تشنه ا-

  ..نهی برداشت کرده که منم حرفم همی اگهیاون جور د..برادر

  

 ی خدا قسم با نفرتی به خداوندی سرش اوردییاگه بفهمم بال:  ادامه دادمی جدو

 هزار بار از کرده ت ی کنم روزی می کاری ندازیکه تو وجودم نسبت به خودت م

  ..یانگار تو هم هنوز منو نشناخت..ی بشمونیپش

  

  

 نفس تیاز زور عصبان..  اوردنییدستشو از چونه م پا..فقط نگام کرد.. نگفتیچیه

  .. زدینفس م

 و دستامو به درگاه نیی پادمی که تند از تخت پررونی ب از اتاق برهخواست

  ..ستادمی ش انهی به سنهیس..گرفتم

  .. کردمی بودم ول نمدهیچسب.. منو بزنه کنار نتونستخواست

  

  .. برو کنار--
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 ی از جام تکون نمممی بکشیاری سر فرهاد نمیی بالیتا بهم قول ند..رمی نم-

  ..خورم

 شی کشم اگه کاریبه خدا خودمو م: دمی کشغی ج گرفت خواست هولم بده کهشونمو

  ..یری که برام مونده رو ازم بگی تنها کسذارمینم..یداشته باش

  

  

  .. بود ی نمناکم که اسمونش بارونیزل زد تو چشما..ستادی از حرکت ادستش

 پدر انیشا.. باهاش نداشته باشی کنم کاریازت خواهش م:  بغض زمزمه کردمبا

  ..ریم گرفت تو فرهادو نگومادر و برادرمو از

  

  .. زدی دامن مشمی به تشوینجوریو ا.. گفت ی نمیچیه

 بود که رهیدستش رو دستگ.. بشمالی خینتونستم ب.. پر منو زد کنار هی ی سبکبه

  .. رو تو مشتش فشردرهیدستگ..دیبا حرص دستشو کش..بازوشو گرفتم

  ..دمی شنی جدی بم ولصداشو

  

  

 که ی کارنهی نببی اسی خوایاگه م.. ندارمشی کاری کنی بهش فکر نمی تا وقت--

  ..گفتمو بکن

  ..گمی بهش ممی برگشت-
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  .. رخ طرفم قرار گرفتمی سرشو بلند کرد و صورتش به حالت نی بهم بود ولپشتش

  .. باشهنی از اریاگه غ.. که گفتمنیهم--

  .. خبیلیخ-

  

  

  ..رونی و از اتاق رفت بدی رو کشرهیدستگ.. کردمکث

  ..ارهی سر فرهاد میی بالهی بود که شک نداشتم ی عصبانیبه قدر.. ِی قُد ادمعجب

  !..ه؟ی رفتاراش از چنیا!.. مرد چشه؟نیا

  ..نه واال.. کنه؟ی رو منکارای عاشق اهی..ستی عاشقمه که نبگم

  .. نشون داد؟تی همه حساسنی موضوع انی ایچرا رو..؟ی چپس

  

  .. دادم هی به در تکپشتمو

  .. کنهری رو تا آخرش ختم بخزیخواستم همه چ دلم از خدا تو

 ی اجاره کرده تا توش مهمونی کشتهی انی که شادمی همون روز بود فهمو

  ..دمی ندالی تو وگهیدلربا رو اون روز د..رهیبگ

 ی جواب نمای خاموش بود ای هر بار ی فرهاد تماس گرفتم ولی بار با گوشچند

  ..م سرش شلوغ باشه دادینگرانش بودم اما خب احتمال م..داد

  .. بار اولش نبود چون
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لباس با خودم .. بپوشم؟یاگه بخوام برم چ.. نه؟ایامشب منم برم .. بودمکالفه

 ی توش معمولی هم لباسانجایکمد ا.. بخوام شرکت کنمی بودم که تو مهموناوردهین

  ..بود

  

  ..ورد تقه به در اتاقم خهی بودم که ری زدم و کال درگی با خودم حرف مداشتم

  

 ما رو انی که بهم گفت شادمی آرشام رو دقهی همون چند دقی فقط به اندازه امروز

  ..هم دعوت کرده

  .. بهش کردی و نه اصال اشاره اای بهم گفت تو هم بنه

  

  

  ..ستی نی که کسنجایا..وا.. پشت در نبودیکس.. اتاقمو بازکردمدر

با تعجب برش .. پشت در بود بستههی.. افتاد نی درو ببندم که نگام به زمخواستم

  ..گذاشتم رو تخت و بازش کردم..داشتم بردم تو

  .. زده سرجام موندمرتی حدی سنگا و پولکاش تو چشمام جهی که از روی نقره ابرق

 دونستم یم.. طرح خاصهی لباس شب با هی.. صورتم گرفتمیجلو..رونی باوردمش

  .. شرکت کنندهی پوشدی حتما مهمونا هم باستی ِ و خونه نیچون کشت

 تونست باشه جز ی کس نمچیکار ه.. گذاشته پشت دری لباس رو کنی انکهی ایول

  ..آرشام
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برداشتم وبازش .. لباس بودی کاغذ تو جعبه هی.. حرص انداختمش رو تختبا

  .. بودادداشتی هی..کردم

 منتظرت نی تو ماش7 و راس ساعت ی پوشی لباس رو منیا..یای با من مامشب«

  ».. کنمی حرکت مقهی دق7:1شه  ب7..هستم

 ی داشت شب مگهید..رفتم پشت پنجره..کاغذو انداختم رو لباس.. در اوردماداشو

  ..مردد برگشتم و به لباس نگاه کردم..شد

 دهی که آرشام برام خریلباس!.. لباسو بپوشم؟نیعالوه بر اون ا!.. برم؟یعنی

 چیچرا ه.. اجبار بودیو کاراش از ریهمه .. نظرمو بپرسهی حتنکهیبدون ا..بود

  .. مرد مغرور و خودخواهه؟نیچرا انقدر ا.. خواد؟یوقت نظر منو نم

  

  

عصر هم اگه .. امروز نخواسته باهام روبه رو بشهانی زدم به خاطر جری محدس

  .. اومد بهم خبر بدهی شد نمیمجبور نم

 گمیم.. دونم هر کس جز خودشیچه م.. تونست به خدمتکارش بگهی خب میول

  ..ستی نینی بشی کارش قابل پچیه..وز آرشام رو نشناختم دروغ نگفتمهن

  

  

  .. ساعت وقت داشتم1 ، 7 ساعت گذشته بود و تا ساعت مین
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 دادم امشب دلربا هم تو یاحتمال م.. نهای کردم که برم ی داشتم فکر مهنوز

اال که ح.. بذارم با آرشام تنها باشهدینبا..احتمال که نه مطمئنم هست.. باشهیمهمون

  .. کارا بازتر بودیلی دونستم آرشام دوستش نداره دست منم واسه خیم

  

 بگم دستت بشکنه ومدیدلم ن.. که بهم زد افتادمیلی سادی..دمی صورتم دست کشبه

  .. نتونستمم فحشش ندمیول

 کارش دیشا.. نتونست قلبمو بشکنهیول.. کردمیعصبان.. حرصمو دراوردنکارشی ابا

 عمل ازش سر زد ذهنمو نی ای چه کاری از رونکهی ایشه ول من درست نبادیازد

  .. کردی مریدرگ

  

 گاه یهنوز با رفتارها.. شدکی قبول کردم تحردی اله و شادهی تا گفتم فرهاد انکهیا

  ..ستمی گاهش اشنا نیو ب

منم .. که بدونم الزمهیی تا جای کنم ولی رفتار منی کم سنگهی کار امشبش واسه

  ..م خودمو داراستهیس

  

  

 که خودش هی زنه به خاطر قلبی که ازش سر میضی ضد ونقی رفتارهانی داشتم احتم

  ..اعتقاد داره از جنسه سنگه

 خواد بهم بفهمونه که یم.. بودنش رو بهم ثابت کنهری خواد سخت و نفوذ ناپذیم

  .. آهنیقلب آرشام از سنگه و نگاهش به سرد
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خود ..نمی بی هاش رو میکالفگ.. کشهی کردم خودش هم داره عذاب می ماحساس

 ی همه از ذهن ناارومش سرچشمه منایا..ضشی ضد و نقی هاش و رفتارهایریدرگ

  ..رهیگ

  

 یول..امی دنی ادم تونی کس تری بدمی که فهمیوقت.. بودمنطوری منم همی زمانهی

 خودمو ی خودم برادرم تونستم به زندگدی واز دی مثل فرهاد شد حامیکی یوقت

  .. فراموش نکنمیلو..عادت بدم

  

 گرده که ارومش ی می کسهیدنباله .. دنباله ارامشهدمی فهمشبشی کار دی رواز

 تونم ی که نمینشونه ا.. مثبت باشهی نشونه هی تونه ی منیا..اومد سراغه من..کنه

  ..راحت ازش بگذرم

  

 ارمی به دستش نیتا وقت.. کشمیکنار نم.. محکم باشمدی خوام بای آرشام رو ماگه

  .. کنمی نمینیب نشعق

 که به فکرشه یکی.. رو دارهیکی که حس کنه یوقت.. رسونمی اونو به ارامش ممن

  .. تونه احساس آرامش کنهیم

  ..منم راهشو بلدم.. خبکه
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 بلند به رنگ نقره ی لباس مجسلهی.. تر نگاش کردمقی دقنباریا.. طرف لباس رفتمبه

قسمت .. شدی مدهی کشنی زمی رویکم لباس ی بلند بود و دنباله ناشیکه است..یا

 شال هیو .. بوددهی که روش سنگ کار شده بود پوشری به کمک حرقهیسر شونه و 

  ..همرنگ

  

 کنم من ی کنم و بهش ثابت می میامشب آرشام رو همراه.. دست به کار بشمدیبا

  .. کشهی کنار نمی اسوننی که به همیکس..میک

  

  

 ی گل سر بزرگ موهامو باالهیبا ..ونه زدمموهامو ازجلو کج ش..دمی رو پوشلباس

 لی اکلی بودم کمختهی جلوم که کج تو صورتم ری از موهایرو طره ا..سرم بستم

 که درخشش خودشون رو نشون ی کم فقط به اندازه ایلی خیلیخ..دمی پاشینقره ا

  ..بدن

  

  

تو کمد کفش .. از موهام زدمی اگهی هم سمت دکی کوچی سر نقره ای رهی گهی

  .. ست شدمی مشکی دستفی که با کی مشکی کفش بندهی..شتمدا

  

 یکم..دمی هم پشت چشمم کشی نقره ای هی ساهی پنکک و روژگونه زدم و یکم

  ..معرکه شد.. برق لبم روشهی مات و ی صورتکیمات
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 چشمام ی با رنگ خاکستری خاصی پشت پلکم هارمونی هی لباس و سای نقره ارنگ

  .. کرده بودجادیا

  

  

به .. موهام رد کردم و اوردم جلوریو انداختم رو سرم گوشه هاش رو از ز رشال

  .. بسته بودمهی نونی به پاپهی شبشتریحالت کج گره زدم که گره ش ب

  

 زده بودم رو از شال انداختم ی نقره الی از موهام رو که اکلی قسمتهمون

مانتومو  راه نیب.. گرفتم دستم و از اتاق خارج شدمموی مشکیمانتو..رونیب

  ..دمیپوش

  

 ی ولرونیرفتم ب.. وقت داشتمقهی دق5فقط ..قهی دق6:55.. ساعتم نگاه کردمبه

دستاشو گذاشته بود رو .. نشسته نشی که تو ماشدمشید.. پشت باغ بودنگیپارک

  .. بودرهی خشی رو ساعت مچمای نگاهش مستقیفرمون ول

  

با سر .. شده بودمی مخفواریمنم پشت د.. نگاه کردرونوی جلو بی شهی از شکالفه

  ..انگشتاش رو فرمون ضرب گرفت
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 خواست از یاگه م.. کنه؟یپس چرا حرکت نم.. بود7 قایدق.. ساعتم نگاه کردمبه

 واری پشت دیی جاهی شد که خب منم ی از کنار من رد مدی بارونی بره بنگیدر پارک

  .. بودم که متوجهم نشهستادهیا

  .. به دست فرمونشم دارهی و بستگ داشتسکیر.. خواستم سکته ش بدمیم

  

فرمونو تو دستاش فشرد و حرکت .. تو هم بودیاخماش حساب.. روشن کردنویماش

 واریاز پشت د.. شدکینزد..هی ش کامال معلوم بود تا چه حد عصبانافهیاز ق..کرد

 وحشت دنمی فاصله ش باهام کم بود و با دستادمی انگی در پارکیکنده شدم و جلو

 یکای گوش خراش الستی که صدایجور.. پدال ترمز فشار داد یکم روزده پاشو مح

  .. پاهام ترمزکردیدرست جلو..  رفت رو مخم نشیماش

  

 باز کرد نشوی در ماشتی با عصبانهی بعد از چند ثانی گرد شده ولی با چشمااولش

  .. سوار شدمعی شه که مهلتش ندادم و سرادهیوخواست پ

  .. من برگشت به حالت اولش و درو بستدنی با دنیی پاادی شده بود که بزیمخین

  

 لباشو باز یچند بار حرف اومد تو دهنشو ه..  چشم نگاش کردم ی از گوشه لکسیر

  .. شدی بهم بگه که هر بار منصرف میزی چهیو بسته کرد 

  

  .. زدمیتو دلم قهقهه م.. نگفت و حرکت کردیچی هاخرم
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هنوز نگاه ..دهیرو ترمز تا چه حد ترس زده ی وقتدمی نفس نفس زدناش فهمی صدااز

  .. چشمامهی بهم نخوره جلونی که پاشو گذاشت رو ترمز تا ماشیوحشت زده ش وقت

  

  

اگه به موقع ترمز نکرده بودم .. دالرام؟هی واسه چای بچه بازنیا:  دفعه بلند گفتهی

  ..رونی بدمتی کشی منی ماشیکای الستری از زدیکه االن با

  

  .. نگاه کردمرونویب..م  حرص پوزخند زدبا

  .. جون بدمنتی ماشیکای الستری همون زیذاشتیم..ی کردی نمنکاروی ممطئنم ا-

  

 چیه!.. تو؟یگی میچ: در همون حال داد زد.. به شونه م تا برگردم و نگاش کنمزد

  !..؟ی فهمیم

  

  .. نکردمنگاش

  .. اومدم ای بیگفت.. نشدیزیحاال که چ..ستیمهم ن-

  ..یلعنت:  لب گفتری چند لحظه محکم زد رو فرمون و زبعد از.. کردسکوت

  

  ..هنوز اخماش تو هم بود.. به سکوت گذشتقهی دقچند

  ..ستی نداشی دلربا پی راست-

  ..ادیبا خانواده ش م:  کرد وبا حرص گفتمکث
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  ..دمی و جذابش پاشی به صورت عصبانی حرص درارلبخند

-نه؟.. هاهبیعج..ادی دادم با عشقش بیاخه احتمال م..ا..!  

  

  

 از پنجره به یسرشو چرخوند ونگاهه کوتاه.. تا داد نزنهدیلبشو گز..دی اوج رسبه

  .. انداخترونیب

  ..شهی خوره باحال تر می که چقدر حرص میوا

 به افتهی از حد حرصش بدم اونوقت مادتری زی کنم چون وقتتی حدمو رعادی بافقط

  ..جونه خودم

  .. براش بسهافتهی که به جلز و ولز بنقدری همتا

  

 بودن و اطرافو ستادهی ایفقط چند نفر زن و مرد لب کشت.. نبودی عرشه که خبررو

  .. کردنیتماشا م

  .. زنده فضا رو پر کرده بودکی موزیصدا..می شدی آرشام وارد سالن کشتهمراه

  !.. ِ؟یحی ِ تفری کشت-

  .. همه مهمون رو داره؟نی ِ اشی گنجایحیتفر: جوابمو دادنیسنگ

  

  ..دهیخوبه ازش سوال کردم با سوال جوابمو م.. چشم نازک کردمپشت
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 جفتشون جا خوش کرده بود به طرفمون ی که رو لبای همراه ارسالن با لبخندانیشا

  ..اومدن

  

  

 کت و ای نبود که خانما بتونن ازاد باشن همه ی جورطی و محمی بودی تو کشتچون

 ساق کوتاه که ینایو چسبون با شلوار ج بلند نی اسی بلوز هاای بودن دهیدامن پوش

  .. کردی مانی خوش تراششون رو کامال نمایمچ پاها

 برگزار ی مهموننی ایی جایالبد اگه تو خونه ا.. ترهنی سر و وضعه من انگار سنگباز

  ..اخه انگار بدجور معذبن.. کنارنداختنی اوردن می در منارمی شد ایم

  

  

  ..میدیچه عجب ما شماها رو د.. سالم--

  ..دی بود که با ارشام دست داد بعدم نوبت به ارسالن رسانیشا

 با لبخند ِ چندشش دستشو جلوم دراز کرد که من با اخم رومو ازش انیشا

 نه تنها لبخندش محو نشده بلکه در دمی چشم نگاش کردم دی از گوشه یوقت..گرفتم

  .. زل زده تو صورتمییکمال پررو

  

  

 می حرکت کنمیخواست..ن؟ی کردریپس چرا د: آرشام گفت کرد و رو به ی سرفه اتک

  ..گفتم صبر کنن
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 یحاال که کشت:  رو دادانی به من انداخت و بعد هم جواب شای نگاهمی نآرشام

  ..ادی نمی اگهیحرکت کرده پس کس ِ د

  .. ارشامی و آروم زد رو شونه دی خندانیشا

 تو یعرشه بود اومدفکر کنم رو ..اومده نگران نباش..؟یاری منتظره هیچ--

  ..ش؟یدیند

  .. اخماش جمع شد آرشام

   باهات صحبت کنمدی با--

  .. چند لحظه نگاش کرد بعدم سرشو تکون دادانیشا

  

  » آرشام «

  

 حرف بزنم انی خوام با شای مدی اطراف باشه و اون هم که فهمنی دالرام گفتم ابه

  ..قبول کرد

  

  .. شده؟یچ.. خب بگو--

  ..ان؟ی شاهی چای بازنی ا-

  ..ه؟یمنظورت چ..؟ی ایچه باز--

چرا دلربا رو ..ی کنی میی کاراهی ی دونم داریم..خودتو نزن به اون راه-

  .. سراغ ِ من؟یفرستاد

  .. پس اومداد،یخودش خواست که ب.. من نفرستادم--
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  .. به تو هم گفته بودمنویمن نخواستم ا..ی تو اونو با خودت اورد-

  .. شده؟یزی چمگه.. آرشام؟ی حاال که چ--

  

  

 ی می چگهید:  اونها با حرص وخشونت گفتمانیاز م..دمیی هم سای رودندونامو

  .. مجاوریالیدختره هوا برش داشته پاشده اومده و.. بشه؟یخواست

  ..االید ..؟یکنی چرا دست دست مگهیتا تنور داغه نونُ بچسبون د.. عاشقته پسر--

 بگو چرا اری منو باال نی اون روانیشا..گم؟ی دارم می چسی نتی چرا حالی لعنت-

تموم اون کارا رو واس ..زارمی من ازش بی دونستیتو که م..؟ی کنی منکارویا

  ..نه؟ی از اری بشم مگه غکشی نزدیتو خواست..خاطره تو کردم 

  

 و فیخوب ک.. بودومدهی تو هم بدت نیول..ستی ننی از ارینه غ.. کنمی ردش نم--

  ..یحالتو کرد

 من و دلربا نبوده و نی بیچی هی دونیخودت خوب م..انیساکت شو شا-

 ی و بخودی مشت حرف ِ بهی و مطمئنم با ی تو گوشش خوندی دونم چینم..ستین

  .. طرفه منشی و فرستادیربط پرش کرد

  

 ی خوای میتا ک.. بد ِ تو رو خواستم؟یمن ک.. پسر؟ی گوش کنی خوای چرا نم--

 ی خانواده هیهم از .. دختر ولش نکننی همبچسب به..؟ی رفتارت ادامه بدنیبه ا



 

goldjar/me.Telegram  

 

842

 یمعطل ِ چ.. بهتر؟نی از ای چگهید.. خوادی شده ست هم خودش تو رو مدییتا

  ..؟یهست

  

 اوضاعه نی االن ایاگه تو ازم نخواسته بود.. واس خاطره تو ِای گندکارنی تمومه ا-

 ینم..؟نجای اشی اوردی هم که از شرش خالص شدم تو دستشو گرفتیوقت..من نبود

 گهید.. راهمو از تو جدا کردمگهی من دی گذره ولی تو سرت میدونم االن چ

  .. کردم پس بکش کنارا رو تمام و کمال بهت ادنَمید..خودمم و خودم

  

  

 تشی داشت که اونو رو حسابه عصبانیچشمانش برق خاص.. خشم نگاهم کرد با

  ..گذاشتم

  .. نرهادتی نویا..یونی من مدتو حاال حاالها به..؟یگی می چی فهمی مچی ه--

چون بهت گفته ..ی رو کنسل کنیدی برنامه تا االن واسه خودت چی بهتره هر چ-

 هر می بعد از اون توافق کردی کنم ولی مونم و کمکت می سال باهات م10بودم تا 

  .. راهه خودشو برهیک

  

  ..من هنوز باهات کار دارم..؟یگی منوی ای د ِ المصب چرا االن دار--

 ی رو بزنم روش سفت وسخت می که حرفی دونیم.. کار من باهات تموم شده-

 یدر ضمن مگه بهت نگفته بودم حق ندار.. کش ندهنی از اشتری بحثو بنیا..مونم

  .. کف دستش؟ی گذاشتقتویچرا حق..؟ی به ارسالن بزنیحرف
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  .. دادرونینفسش رو ب.. دستاشو به کمرش زد کالفه

 ی میول.. بهش گفتمییزای چهی منم دی پرسی ودالرام م از تویه.. شدچمی پاپ--

  ..خودش تا تهشو خوند چه خبره.. که ارسالن زرنگهیدون

  ..؟ی بهش گفتی چ-

  

  ..تهی وخدمتکار شخصستی دالرام معشوقه ت ن--

  .. زدمپوزخند

  ..انی شای سست عمل کردنباریا.. تو هم از خدات بود اره؟-

  .. کردهری دالرام گشهی پیار گلوش بدجورانگ.. منهی ارسالن برادرزاده --

 ش به قهی نداره که سلیتعجب..هم خون ِ خودمه:  خاص ادامه دادی و با نگاهدیخند

  ..عموش رفته

  

  ..هی قصدش چدمی فهمی مدیبا.. نگاهش کردممشکوک

  ..ان؟ی شای خوای می دالرام رو واسه چ--

  ..قبال جوابتو دادم--

  ..؟یاری به دستش بی خوای می چیم بگو برااالن به..قی نه دقیول.. اره -

  

 با ی ولی کنی مادهی دختر کشش پنی کردم تو هم نسبت به ای فکر ملیاوا--

واسه ..افتهی نمنتونی بی که رو تو و اخالقه خاصت دارم مطمئن شدم اتفاقیشناخت
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خب در عوض با تو هم کار .. بمونهشتی تا االن ساکت موندم و گذاشتم پنیهم

از .. پسری هستی داره خوبانتتو ام..هی دونستم رفتارت باهاش از سر ِ چیم..داشتم

  .. بابت برات خوشحالمنیا

  

  ..؟ی خوای میدالرامو واسه چ.. بزنتویحرف ِ اصل..انی َطفره نرو شا-

 دالرام کنار ارسالن دمی برگشتم دی شد که وقترهیبه پشت سرم خ.. چرخوندنگاهشو

  ..تند و هر دو گرم صحبت هسستادهیا

 یادی دختر از نظر من زنیا: که گفتانیبرگشتم سمت شا.. مشت کردمدستمو

 در ادیمن ز..نهی شی حرکاتش کامال به دل می خودش متوجه نباشه ولدیشا..لونده

نه بحثش کال .. حرفا توجه کنمنی که به عشق و استمی مسائل ننجوریبند ِ ا

 کشش رو نیتا حاال ا.. کنهیم دختر دارم برام فرق نی که به ای کششیول..جداست

 رو در خودم نسب به دالرام ازیبه شدت حس ن.. نداشتمگهی دیبه دخترا و زنا

  .. کنمیاحساس م

  ..ان؟ی شایگی چرا چرت م--

  .. بذارم؟ی چی سرخ شده از خشم رو پای چشمانی انمیبب--

  .. مشکوک بودنگاهش

  

  .. تو فقط جوابه منو بده-
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 ِ یسوگل.. منی معشوقه شهیم.. دختر واسه منهنی ازهیهمه چ.. جوابتو دادم--

بلدم چطور .. خب انگار چشم ِ ارسالن بدجور دالرامه منو گرفتهیول..عمارتم

  .. دختر فقط متعلق به منهنیا..ذهنشو منحرف کنم

 تا یزیچ.. شروع شدهشی وقته پیلیشمارش معکوسه من از خ.. نرهادتی یراست

  .. که هست؟حواست.. ماه نمونده1 نی اانیپا

  ..دی خندمستانه

 نامرده نی گردن اای ستادمی ای همونجا مگهی دی لحظه هیفقط .. لحظههی فقط اگر

 به ی بره دخترادشی اوردم که به کل ی به سرش میی بالای کردم یرذل رو خرد م

  .. وجود دارهی حتای شناسه یاسم دالرام رو م

  

  »  دالرام  «

  

  .. حرکت کرده بودیظاهرا کشت..گاه کردم و اون ننی شدم از بس به اخسته

 خب مجاز نبود ی کرده ولری زن و مرد بدجور قر تو کمراشون گانگار

  ..دنی ترسی مدمیشا..برقصن

  .. هست؟یعنی.. بدهری که بخواد بهشون گستی نی رو اب کسخب

  .. رو گذاشتنی خب البد رو عرشه کساره

  

و س .. هم داشت ی جذابی و صدا خوندی اون آهنگ زنده که خواننده ش پاپ مبا

  ..الی خیپس ب.. ترسمی مشتری بنای من از ایول..و س ه شده بودم برقصم
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  .. گذره خانم خانما؟ی خوش مینی بیما رو نم--

  .. شده بود به منرهیکه با لبخند خ..ارسالن .. طرفشبرگشتم

ه  سرمراهنی وپیکت و شلوار دود.. به سرتا پاش انداختمی نگاهه سرسرهی

 یکلیقد بلند و چهارشونه با ه.. دارهیکلی عجب هشییخدا..ی دود،کراواتهیا

  ..دهیورز

  ..ادی بدم مای بادکنککلی هنیاز ا..دی رسی آرشام نمی عمرا به پایول

  .. تک بودزشی همه چآرشام

  

  

  .. چشم نازک کردمپشت

  .. گذرهی بد نم-

  .. گذاشتم رفتمیشرمنده بدون خداحافظ..چه جالب--

  ..ستی حرفا ننی به ایازین-

  ..ی لباس فوق العاده شدنیامشب با ا--

  .. ممنونگمی منی کردفیچون تعر-

  ..؟ی ذاری نمی ِخاصزی چی رو پافی تعرنی و ا--

  .. بکنم؟نکاروی ادیچرا با.. نه-

  .. کنمی نمفی تعری از هر کسیاخه من الک.. دونمی نم--
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  ..ستی نری باورپذادیاما ز..جدا؟-

  

  

  ..ستادیو اومد و کنارم ا قدم جلکی

  ..ای..نگاهه من به تو ..؟ی خانمستی نری باورپذیچ--

  .. گفتمی کل-

  

 کش نیاونم ع.. نشستمواری کنار دیرفتم رو صندل.. فاصله گرفتمی تا حدوازش

  ..دنبال من راه افتاد و کنارم نشست

  ..نجاست؟ی دلربا هم ای دونستیم--

  

  ..اوردمی خودم نی روبه

  .. برام مهم باشه؟دیش باچرا دونستن-

  ..ی که بدونی باشلی مادی گفتم شا--

  ..نی خب اشتباه فکر کرد-

  

 ی کشتی تونجای اشی واقعی که بفهمه معشوقه ی وقتشهیحتما آرشام خوشحال م--

  ..حضور داره

  

  .. بودمیبدجور از دستش عصب.. کردم صدام نلرزهیسع.. حرص نگاش کردمبا
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  ..وست نه معشوقه محض خاطره دیول.. خب اره-

  .. کردم قبال بهت گفتم کهیفکر م!..دوست؟--

  .. رو بهم گفتقتیخود ارشام حق.. تموم حرفاتون دروغ بودیول..نیبله گفت-

  

  

  .. زدپوزخند

 دونستم و اون سرخود برداشته اشتباه کرده یالبد گفت من اونو مثل دوست م--

  ..اره؟.. مزخرفاتنجوریاز ا..و

  

البد ..انی ِ شایمیو پدر دلربا دوست صم.. عموشهانیشا..دونه  ی نداشت که متعجب

  ..دهی ِ اون فهمقیاز طر

  

 نهی وسط انقدر سنگه دلربا رو به سنیشما چرا ا.. رو گفته باشهنایبر فرض که هم-

  .. به حاله شما داره؟ی نباشن چه سودای عاشقه هم باشن نکهیا..؟ی زنیم

  

  

مخصوصا با اون ..دمی ترسیازش م.. بودییا جورهیلحنش .. شدلی به طرفم مایکم

  ..شینگاهه سبز و وحش

 بهت ی خوام از طرف آرشام صدمه اینم.. دختر؟ی بفهمی خوایچرا نم--

 تا االن دمی شاای یشیمطمئنم عاشقش م.. شناسمشیم..اون تعادل نداره..برسه



 

goldjar/me.Telegram  

 

849

آرشام به .. کنهی مسئله نه تنها رو تو، بلکه نسبت به تمومه دخترا صدق منیا..یشد

 شکل ممکن نی به بدتری کنه و به همون راحتی دخترا رو جذب خودش میراحت

  ..ی بشی ادمنی همچهی ی خوام که تو هم طعمه ینم.. زنهیبهشون ضربه م

  

 که آرشام دخترا ی چیعنی..؟ی کنی سر هم مهی مزخرفات چنیا..بسه تمومش کن-

  ..؟ی بد جلوه بد منی اونو جلوی خوایچرا م.. کنه؟یرو جذب ِ خودش م

  

  ..اون..دهی که ظاهرش نشون مستی نی چون آرشام اوندمی بد جلوه م--

  ..د؟ی کنی بحث میسر چ..نی انگار بدجور گرم صحبت--

  ..دی خودشو عقب کشیارسالن هم کم..سرمو چرخوندم.. آرشام بودیصدا

  

 یشام نمآر..گهیمطمئنم ارسالن داره دروغ م.. به سرتا پاش انداختمقی نگاهه دقهی

درسته اخالقش خشک و .. جذابهیدرسته ظاهرش خشن ول.. باشهی ادمنیتونه همچ

 دخترا ی که با زندگیکس.. باشهبکاری فرهی آرشام شهی نملی دلنای ایول.. ِیجد

  ..ستی نی ادمنیآرشام همچ.. نــه!.. کنه؟ی میباز

  

  

 گهین دم..می زدی حرف می در مورد مهمونمیداشت.. نبودی بحث خاص_ارسالن 

  ..پس فعال.. مهموناشی پرمیم
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  .. نگاهه کوتاه و پر معنا به من انداخت و از کنار آرشام رد شدهی.. جا بلند شد از

  

 رهی خیخواست حرف بزنه که نگاهش به در سالن ِ کشت.. جاشو پر کردآرشام

  .. پوش وارد شدنکی زن و مرد شهیدلربا همراه .. نگاهشو دنبال کردمریمس..موند

  .. وقته حرکت کردهیلی که خیکشت..تا االن کجا بودن؟ پس

  

  

  ..اون زن و مرد پدر ومادرشن؟: دمی رو به آرشام پرسکنجکاوانه

  .. تو هم بودیاخماش حساب.. تکون دادسرشو

اما ..ییکای و از مادر آمریرانیاز پدر ا.. دو رگه ستینیپدرش،مهندس مع--

بعد از پانزده  سال .. خبی اومده ولای دن بهکایدلربا تو امر.. االصل ِیرانیهمسرش ا

  ..کای موندن وباز برگشتن امرنجای سال ا5و بعد از اون  ..رانیبرگشتن ا

  

 پدر و مادرش نیواسه هم..خانم با فرهنگ ِ اونور خودشو عادت داده..پس بگو..هه

 ی اگهی دی وگرنه هر خانواده گمیم.. نداشتنی ارشام مشکلیالیبا موندن دلربا تو و

  .. دادی نشون میزی،چی عکس العملهیبود حتما 

  

 با یهمگ..میستادیهر دو ا.. خوش به طرفمون اومدی همراه خانواده ش با رودلربا

 به سر تا پام ی کردن و منم با دلربا دست دادم که نگاهه سردکیهم سالم و عل

  ..انداخت و با غرور روشو برگردوند
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و ..دیپوست سف..ی جو گندمیا بور ول نسبتیموها.. داشتی بانمکی چهره پدرش

  .. که حتم داشتم دلربا چشماشو از پدرش به ارث بردهی عسلیچشما

صورت گرد و پوست .. خوش اندام بودی قد کوتاه ولی مادرش که کمو

 یی جوراهی پررنگش ی رنگ کرده که با کت و دامن زرشکی شرابیموها..یگندم

  .. گذاشته بودرونی بشیزرشک از شال یادیموهاشو تا حد ز..ست شده بود

  

  .. آرشام حلقه کرده بودی دلربا که دستشو دور بازوو

 گذاشته رونی بشی اونها رو از شال قهوه اشتری ِ بمین.. کرده بودزی فر رموهاشو

  .. اومدی رو صورتش داشت که فوق العاده بهش می مات و جذابشیارا..بود

 نیشلوار ج.. رنگ بود ی شکالتشری که بلوز زیری سارافن تنگ و کوتاهه شهی و

 خوش تراشش رو ی که بنداش مچ پای شکالتی بندی ساق کوتاه و کفشایریش

  ..پوشنده بود

 گهید..لوند و تو دل برو هم که هست.. محشرهپشمیت.. حرف ندارهکلشی هشییخدا

  .. رو خودمم توش موندمشهیآرشام چرا عاشقش نم

  

 رو ی روزنیاصال خدا نکنه همچ..افتهی بی اتفاقنی ارزو ندارم همچالبته

  ..نفوس ِ بد نزن.. دالرامریزبونتو گاز بگ..نمیبب
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 کال اهل رفت ای می شام در خدمتت باشهی ی پسرم ما رو قابل ندونست_ینی معمهندس

  ..؟یستیو امد ن

 فرصته مناسب حتما هیتو .. بودمری درگی مدت کمنیا..ستی نزای چنی نه مسئله ا--

  .. رسم یخدمت م

 مدت نیشرمنده م ا..میپس فرداشب منتظرت هست..خدمت از ماست پسرم--

  ..میمزاحمت شد

  .. حرفا رو ندارهنی که اکی کوچیالی وهی --

  ..؟ی کنیپس، فرداشب دعوت شام رو قبول م.. پسرمی لطف دار--

  

  ..گهی می چنمیدل تو دلم نبود بب.. مکث کردآرشام

  .. خباری بس--

  

  ..دقبول کر..پـــــــــوف

  .. خـواستـی میراست..هیعال--

  

همراهه همسرش )  با اجازهدیببخش (هیاون هم با ..  رو صدا زدینی مهندس معانیشا

  ..انی ِ شاشیرفتن پ

  

منم با استرس .. زدی آرشام زل زده بود و به روش لبخند می با عشق تو چشمادلربا

  ..دی چرخی دادم و نگام رو جفتشون میاب دهنمو قورت م
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  .. وجه از روشون بر نداشتمچی نگامو به هیوجه بهشون نشستم ول تیب

  

 یپشت کشت.. حوصله م سر رفته بود به بابا گفتم اونا هم باهام اومدننجای ا_دلربا

 نجای شد ای کاش می ایراست.. دارهی حس خوبی ولدهی کم باد شدهی..میبود

  ..م؟ی کنشی کارهی شهینم..دیرقص

  

  .. نه تو خونهمی هستی که تو کشتینی بیم--

  ..ه؟ی اشکالش چمیخب باش--

  ..ی دونیمطمئنم خودت م--

  

 هوا ی رو عرشه کممی خب پس بریلیخ: و گفترونی فوت کرد بنفسشو

  .. از رو عرشه معرکه ستای دری منظره دنید..میبخور

  

 بودم و دهی برج ِ زهرمار تمرگنی به من انداخت که عی برگشت ونگاهه کوتاهآرشام

  .. خواستم نفهمه چه مرگمهی سرم مریمثال خ.. کردمیم مهمونا رو نگاه ممثال داشت

 مگه دلربا خانم مهلت ی بگه ولیزی چهی خواد یاحساس کردم م.. کردمنگاش

  ..دینرم بازوشو کش..داد؟

  

  ..؟ی هستیمعطل ِ چ.. آرشامگهی دمیبر--
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منم ..وا جا هنیکوفت بخور..ی هوا خورنیبر..؟ید ِ چرا معطل..گهی راست ماره

  .. نزنمیخودی جوش ِ بنقدری از دسته تو راحت شم که ارمیبم

  .. همراهش رفتدی تفاوتمو که دی بنگاهه

  

 هی..؟یافتی ردش راه می پس مرض داری بهش احساس نداریگی تو که می لعنتخب

  .. و خالصشی خوایکالم بهش بگو نم

  

 نکهی اای..ستی ن کدوم از حرفاش راستچی و هدهی می وسط داره منو بازنی اای

  .. برهی دادن دخترا لذت میحرف ارسالن درسته و اون واقعا از باز

  

  .. فکرا رو بکنمنی انمی کم داشتم که بشنویهم!.. ِ من دارم؟ی چه افکارگهی دنیا..اَه

  

  

 ی اونجا باشم و باز سروکله دمیترس.. نظر داشتنری و ارسالن مرتب منو زانیشا

  .. بشهدای پانی شای حتایارسالن 

 ستادهی اای دورتر از من رو به دریکم.. به گشتن نبودیازین.. رفتم رو عرشهمنم

 ی مدیی زد و آرشام با حرکت سر حرفاشو تایدلربا با لبخند باهاش حرف م..بودن

  .. دادی ملشیو گه گاه دو کلوم حرف تحو..کرد 
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ش کامل  بس ناخنامو کف دستم فرو کرده بودم و دستم مشت شده بود که جااز

  .. کردیمونده بود و گز گز م

  

 ی درست سمت چپ صدای کشتی وارهی کج کردم برم اونطرف که از پشت ِ دراهمو

  ..دمی زن و مرد رو شنهیجر و بحثه 

  

  ..؟ی خوای از جونم میچ..تو رو خدا دست از سرم بردار--

  ..؟ی بفهمی خوایمن نامزدتم چرا نم--

  ..نو؟ی ای فهمیدستت خسته شدم م از گهید..ی خوام صد سال نباشیم--

 گمی میپس هر چ..ی متعلق به خودم شدی که منو قبول کردیتو همون وقت--

  ..ی که گوش کنی دارفهیوظ

  .. در قبال ِ تو ندارمی افهی وظچیمن ه.. ؟ی فهمی ذهنت خرابه م--

  ..ادی سگم باال بینذار اون رو ..ی حرف ِ مفت نزن پر--

  

  

  ..بود خودش یاره صدا!..؟یپر

  .. کنم ازتیخواهش م..ومرثی کم تو حال ِ خودم باشم کهیبذار .. تنهام بذار--

  ..ی بعد اونجا نباشقهی دق5 به حالت اگه یوا.. منتظرتمنییپا.. خبیلی خ--
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 داده بود بهش و هیتک..وارهی رفتم پشت دیبدون معطل..دمی قدم هاشو شنی صداو

  .. کردی مهیداشت گر..دی لرزیشونه هاش م

  

اون ..میهردو با تعجب به هم نگاه کرد..با ترس برگشت.. گذاشتم رو شونه شدستمو

  .. ِ اونی متعجبه من ومن به نگاهه بارونیبه چشما

  

  ..؟ی کنی چکار منجای ایپر..سالم خانم خانما--

  ..می بغل کردگرویدستاشو از هم باز کرد وهمد.. لبخند زدهی گروسط

  

 نجایا..تو.. سوالو ازتو بپرسمنی همدیمنم با:  گفتدی لرزی که تو صداش می شوقبا

  ..ی کشتنی ایتو..شیتو ک

  

  .. اومدمرونی تو بغلش باز

  ..؟ی اومدیبا منصور--

  ..نه-

  

  .. دستمال ِ تو دستش اشکاشو پاک کردبا

  .. بحثت شده؟ومرثی با ک--
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 یکل..گمی برات مزویبعدا همه چ..الی خیب..ستی نیدی ِ جدزی چشه،ی مثل هم-

 که از گمیواقعا م..؟ی کنی چکار منجایاول از همه بهم بگو ا..باهات حرف دارم

  .. خوشحال شدمیلی خیلی هم تعجب کردم و هم خدنتید

  

 اب ینگاه جفتمون به درخشندگ.. نگاه کردایبرگشت و به در.. روش لبخند زدمبه

  .. نور ماه بودری زایدر

 یمون رو مملو از حس آرامش م خورد وجودی که به صورتامون می وزش ِ تندهر

  ..کرد

  

 اینه خبر ..ینه زنگ..ستی نی وقته ازم خبریلیخ..تمی معرفی بقهی دونم رفی م_یپر

  .. خودم بودمی باور کن تموم مدت گرفتار ِ دردسرایول..ینشون

  

  .. دادرونی رو آه مانند بنفسش

 ی مادیزمان ز.. ندارهدهی فاقهی دق3 ، 2 حرفا رو دلمه که گفتنشون تو یلی خ--

  ..رونی بزمی دفعه برات برهی همه حرف تلنبار شده رو دلمو نیبره که بخوام ا

  

  

نم اشک رو تو ..دی درخشی نور ماه مری زشی قهوه ایچشما.. طرفم برگشتبه

  ..دمینگاهش د
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 خواست بره مسافرت اصرار داشت منم یم.. بحثم شدوی با کشیچند وقت پ--

 نی خونده شده بود که بابام رو اتی محرمی غهی صهی فقط نمونیب..باهاش برم

 لج و گفت حاال یافتاد رو دنده .. خواستم یخودمم نم..حساب اجازه نداد منو ببره

 راه انداختم تا یه و زاریانقدر گر.. رو عقد کنمی خوام پری من منطورهیکه ا

  ..تونستم نظر بابامو برگردونم

 گفت االن فرصته وی ندارم به کشویمادگ من ادی دیوقت.. بود هی قضنی موافق ااخه

  .. و خالصه دکش کردستی نیمناسب

 ی به جایول..رونی گردش برد بیمنو به بهانه .. بازتابش به جونه خودم افتادیول

  .. خودشی خودمون منو برد خونه ی برم گردونه خونه نکهیا

 باهاش شتری بیهر چ.. و بردتم باالدی دستمو کشی شم ولادهی نخواستم پدی رسیوقت

  .. شدی کردم وضع بدتر میلج م

  

  

نگاهه گرفته و ..انگار بغض داشت..دی لرزیچونه ش م..دیلبشو گز.. بستچشماشو

  ..نمناکش رو تو چشمام دوخت

  

 حرف یاز همه در..نشست کنارم.. و دهن نزدمزیبرام شربت اورد گذاشتم رو م--

شرکتش و دم و ..کارخونه ش..از شغلش.. شده بودی جور خاصهیاصال ..زد

  ..پدرو مادرش و..دستگاش
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بهم گفت از .. شده بود که دهنم باز موندنی اروم و متیبه قدر..ی از همه چخالصه

  ..نهی واسه هماشیگفت تموم سرسخت.. کنهی کارا رو منیشدت عالقه ا

اون لحظه که اروم شده بود و ..ی کردم ولدی کرد شربتمو بخورم که تردتعارف

  ..خوردم.. رو کنار گذاشتم ودیشت ترد باهام ندایکار

 یول.. نبود که از دستش نخورمبهیغر.. که قرار بود همسرم بشهیکس.. بودنامزدم

 به من، دنی رسیاون پست فطرت برا.. باشهدهی کردم برام برنامه چیفکرشو نم

  .. بوددهی تصاحب کردن ِ من نقشه کشیبرا

  

  

 تو ذهنم ی حرف از دهن پرنی ادنی که با شنیزیاون چ.. زده نگاش کردموحشت

  .. گذرهی تو سرم می برد چی از نگام پی پریول.. دادی شده بود ازارم میتداع

  .. درد پوزخند زد وسرشو تکون دادی رواز

  

  

 خوابم ی اومد کی نمادممی یول..افتهی نی اتفاقچی بهوش اومدم انگار که هیوقت--

 اون عکسا رو ی وقتیول.. خواب بودههی کردم تمومش یفکرم.. اره..برده

 رو سرم ایانگار دن..دمی خودمو تو اون عکسا ب ره ن ه تو اغوشش دیوقت..دمید

  ..برسه خواست به هدفش ی مقی طرنی از ایاون عوض..خراب شد

 بهم ی نامزدنی کرد که اگه با عقد موافقت نکنم و بخوام تالش کنم ادی تهدمنو

  ..دهیابرومو بر باد م.. ودهی م رو نشونمشیوانی و حثی خبیبخوره اونم خو
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 م نهی دکتر زنان تا معاشهیاز ترسم رفتم پ.. کنمشی با پدرم حرف بزنم و راضگفت

 خواست ی نکرده بود فقط میاون باهام کار.. خواستم مطمئن بشم که شدمیم..کنه

  .. ازم گرفتنی و اون عکسا رو واسه همرهیازم زهرچشم بگ

 ی از سر مداشوی اومد خونمون و تهدی میا به بهانه ای زد ی روز زنگ مهر

 ی م که تو دستاندهی طرف اهیاز .. داشتمدیترد.. زدمی نمی من حرفیول..گرفت

  ..ازش متنفر بودم..ی نامرد بود و از طرفنیا

  .. روزهی نکهی اتا

  

  

  

  .. دالرام--

اما دلربا کنارش .. بودستادهیآرشام پشت سرم ا.. صداش برگشتمدنی شنبا

  ..خداگاه اخم کردمنا..نبود

  .. شده بودمی پریبدجور محو حرفا.. چه وقت اومدن بود؟حاال

  

 ول کرد و رفت دنباله عشق و انی ارسالن و شانی راحت منو بیلی خنامرد

  ..انگار نه انگار.. بشه؟یحاالم اومده سراغم که چ..حالش

  

که منتظر  دیو بعد از اون نگاهش رو من چرخ.. نگاه کرد ی به پری سر کنجکاواز

  ..چشم بهش دوخته بودم
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  .. منو به خودم اوردی پریصدا

 ی چکار منجای دونم تو ایهنوزم نم..؟ی کنی اقا رو معرفنی ای خواینم ..ی دل--

  !..؟یکن

  

  

 هستن که ی مهندس آرشام تهرانشونیا:  با زبونم تر کردم و جوابشو دادملبامو

  .. کنمیمن براشون کار م..

  

  ..کرد با تعجب نگام یپر

  !..؟ی کردی کار نمیمگه واسه منصور..پس!..؟یچکار!..؟ی کنی کار م--

  

 من و ی وسط مکالمه دی پرشی جوابشو بدم که آرشام با همون لحن جدخواستم

  .. کنهی عمل متی پارازنهویع..یپر

  

  ..د؟ی شناسی رو می شما منصور--

  ..ه کنی واسه اون کار می دونم دلیفقط م.. نه از کجا بشناسم؟--

  

  .. فرق کردهزی همه چهی االن مدتیول.. کردمی کار م-
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  ..باهات کار دارم ..می برایب:  گوشم زمزمه کردریز..  سرشو خم کرد آرشام

دارم با دوستم :  گفتمی کنم با بداخالقجادی تو حالت صدام ایریی تغنکهی ابدون

  .. شما با دلربا خانم تموم شد؟یمکالماته عاشقانه .. کنمیصحبت م

  

  .. داشت صداش باال نرهیسع.. جمع تر شد اخماش

  

  

  

  ..می برایبهت گفتم ب.. کم چرت و پرت بگو--

  ..شهی منم گفتم االن نم-

  

 هنوز به ی دوخت ولایبا حرص پوزخند زد ونگاهشو به در.. هم فشردی رودندوناشو

  .. گوشم بودریطرف من خم شده بود و صداش ز

  

 کشون کشون امیوگرنه م..چی که هی بودیشت کشت پگهی دی قهی دق10 اگه تا --

 همه به باد ی داشته و نداشته برات مونده باشه جلوی ابروی هر چگهی برمت دیم

  ..اری سگ ِ منو باال نیپس اون رو..رهیم
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از کنارمون که رد شد نگاهه من هنوز به .. سرشو بلند کرد لکسی ریلی خبعدشم

  .. شدی دورتر مقامته بلندش بود که هر لحظه از ما

  

  !..؟ی کنی کار منی تو واسه ایلی دالرام خدا وک--

  !..چطور مگه؟.. اره-

  ..گرهی جیلی خیول..  دور برت نداره ها--

  .. بخوره تو سرش اخالق ندارهشیگری ج-

وگرنه که مرد .. جنم داشته باشهدیمرد با..گهی کرده دگرشی جنی خب هم--

  ..ستین

  

  

 موقع ی بشهیاز رو زبونه درازم بود که هم.. قصد نبوداز.. زدم تو پرشناخداگاه

  .. دادیخودشونشون م

-وی ِ کیپس تو چرا تا االن عاشقه اخالقه سگ.. خانم خانما؟نجوراستیا..ا 

  .. حد خشن هست نه؟نیفک کنم تا ا..؟ینشد

  

  .. صورت گرفته و ناراحتش خندمو خوردمدنی با دی ولدمی خندی شوخبه

  ..ی و ور ور نکنیری زبون به دهن بگی تونی نمقهی که دو دق دختریری الل بمیا

  

  ..نگام کرد.. گرفتمبازوشو
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باور کن ..؟یناراحت شد..ی نداشتم پری به ارواح خاک پدر و مادرم قصد-

  ..دی از دهنم پرینجوریهم

  

  

  .. درد بودی لبخندش هم از رویول.. زور لبخند زدبه

از نگاهشون .. اطرافمو راحت تر بشناسمیا گشتم تونستم ادمومرثی با کی از وقت--

  .. تو سرشونهی خونم چیم

 که تو بهم مهندس ی مردنیا.. نکناسی قیاونو با کس.. دالرامستی ادم نومرثیک

 ومرثی تا آسمون با کنی طرز حرف زدنش زمی نگاهش و حتی کردشی معرفیتهران

  ..فرق داشت

 تا بناگوشش باز ششیافتاد ن دختر هی نگاهش به ی مرد وقتنی اومرثی ِ کبرعکس

  .. رفتار کنهیمینخواست صم..نشد

به روم لبخند ه و س ..باهام دست نداد.. نموندشتری بهی ثان5 دی من شای رونگاهش

  ..دیالود نپاش

دوست .. زنهی من با دخترا ل ا س میجلو..ومرثی درست برعکس ِ اون کیول

 رتی من غیرو.. خوابهی باهاشون میحت.. بوسهی سابقش رو میدخترا

  .. ذرههی یحت..نداره

 ءی شهی من براش مثل گهیم..تهی و حس مالکی خودخواهی توجهش از روی همه

  .. مونم که اون صاحبمهیم
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 من یهق هقشو رو شونه ..پشتشو نوازش کردم.. کردی مهیداشت گر.. کردمبغلش

  ..ساکت کرد

 منو به یعنی..؟ینگفت رو بهم نایچرا زودتر ا.. مدتنی تو ایدی کشی چزدلمی عز-

  ..؟ی دوست قبول نداشتهیعنوان 

  

  

  ..رونی بدی از تو بغلم کشخودشو

 ی حرفا گفتنی درکم کن که بعضیمعلومه که قبولت داشتم ول..ی نگو دلنوی ا--

  .. برمال بشهیکه مبادا به راحت..جاشون تو اعماقه قلبمونه..ستین

 به ذارنی ترس و واهمه نمو هزارجور.. واسه خانواده ییرسوا.. از آبروترس

  ..رونی بیزی دلتو بری وحرفای لب باز کنیراحت

  

  

 چه یبهم گفت..ی حاال که باهام درد و دل کردیول..حرفاتو قبول دارم..باشه -

  ..خبره پس اروم باش

 حاال که شروع کردم به یول.. دلمو بهت نزدمیمن هنوز نصف حرفا ..ی نه دل--

 دارم تا بهم کمک ازی نیکی کنم به یحس م..م خوام ساکت باشی نمگهیگفتن د

  ..؟ی فهمی منویا.. تونم دالرامینم.. تونمی دست تنها نمگهید..کنه
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  ..با محبت نوازشش کردم.. تو دستم گرفتمدستشو

 شی کارهیخدا بزرگه باالخره .. خودتو ناراحت نکنگهید.. کنم دختریدرکت م-

  ..می کنیم

  

  

روش ادرس .. کاغذ و خودکار در اوردمهی فمی کاز تو.. سرشو تکون دادهی گربا

  .. وهم تو تهران رو به همراهه تلفن نوشتمشی آرشام هم تو کیالیو

 دونستم ی مدته کوتاه به تموم پالکا و عالمتا توجه کرده بودم و منی اخداروشکر

  .. کدومهالشیو ادرس و.. هیاسم اون محل چ

  

  

ادرس پشتشم واسه تهران ..الی وای بایبزن  بهم زنگ ای فرصت نیتو اول..ری بگنوی ا-

  .. کنمی که کار مییجا..ِ

  !..؟ی نداشتلی مگه موبایول..باشه--

  .. حرف دارم که برات بزنمیمنم کل.. ش مفصلههیقض..االن ندارم.. نه-

  

  

  ..اشکاشو با دستمال پاک کرد.. زدلبخند

 که گمیهزارم مواسه بار .. خانمی دلای حرف زدن در رفتری از زشهی مثل هم--

  ..یینجای ای دونم واسه چیهنوز نم
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  ..دمیخند

  ..شم؟ی پیای بی تونیفردا م.. براتگمی م-

 دنبالمون دی هم تا فهمومرثیکه ک..میینجایبا خانواده م ا.. کنمی مشی کارهی --

  ..شتی پامی تونم بی عصر می طرفاامی اگرم بیول..راه افتاد

  .. باشه پس-

  

  

 پشت یآرشام بود که با صورت عصبان..برگشتم.. دستمو گرفت از پشتیکی دفعه هی

  .. خاک به سرم ابروم رفتیوا.. افتادمدشی تهدادی هوی.. بودسادهیسرم وا

  

  ..دی لب غرریز.. برگشتم طرفشکامال

  .. لجبازی دختره دمی نشونت م--

 که فقط خودش بشنوه تند تند ی دستمو بکشه که نگهش داشتم و اروم جورخواست

  .. شد؟قهی دق10 اومدم مگه ی تو رو خدا آرشام داشتم میوا: مگفت

  

  ..هنوز اخماش تو هم بود.. نگام کردمشکوک

  ..افتید ِ راه ب..ی تونی منو نمی رنگ کنی رو بتونی هر ک--

  

  .. کردمی ارومش مدیبا..دمیخند
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 شناسم واسه ی ت رو مقهیسل..ستینه بابا من رنگ زدنم خوب ن!..من؟!..؟ی ک-

  ..امی که اصال نمیکی سراغ ِ تو نیهم

  

 اونم داره دمی که دیبا خنده برگشتم طرف پر..دی چپ نگام کرد و دستمو کشچپ

  .. زنهیلبخند م

 هول ی داشت منو دنباله خودش ببره و رو به پری آرشام اشاره کردم که سعبه

  .. نرهادتی.. منتظرتمایول.. برمدیشرمنده من با:  گفتمیهولک

  

  ..د تکون داسرشو

 ی که کرده بود منو دنبال خودش نمییدایبرعکس تهد.. آرشام رفتمدنبال

  .. من قفل شده بودفی ظری انگشتای محکم و مردونه ش البه الیپنجه ها..دیکش

  

 که من و ی از اون سمتیول ..ی همون پشت کشتای.. تو سالنرهی کردم می مفکر

  .. رو دور زد و رفت جلوترمی بودیپر

 عقب دمیخودمو کش.. بازش کردزی در سالن مهمان بود که تند و ت در درست بغلهی

  .. خواد چکارکنهی دونستم می بود و نمکیچون تو اتاقک کامال تار

  .. نرم دستشو گذاشت پشت کمرم ویلی اون خاما

  ..خودشم پشت سرم اومد.. داد توهولم

  .. اطرفمون رو پر کردییبعد هم روشنا..  برق ودی کلیصدا

  ..د درو زقفل
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 ری برد زیدستاشو به حالت جذاب.. بودستادهیدرست پشت سرم ا.. طرفشبرگشتم

  ..کتش و به کمرش زد

  

  !.. مثال؟ی که چنجای ای االن منو اورد-

  ..جلو صورتش بشکن زدم.. کردی همون حالت نگام متو

  ..؟ییکجا.. با تو بودمای ه-

  

  .. نگام کردنهیدست به س.. دادهی اتاق تکواریبه د.. زد و از کنارم رد شدپوزخند

 کلفت یچند تا حلقه .. توش نبودی خاصزیچ.. دور اطراف چرخوندمهی نگاهمو

  .. داده بودنهی تکواری تا پارو هم کنارش به د2که ..ی بادقیقا..طناب

  

  .. صورتش چرخوندمی صداش نگامو رودنی شنبا

  

 ناخنک به هیط  وسنی اادیانگار ارسالنم بدش نم.. بدجور تو نخت رفتهانی شا--

نظر خودت ..شتری ناخنک بهیاز ..دمیخب شا.. که چشمش عموشو گرفته بزنهیاون

  ..ه؟یچ

  

  .. گفته؟ی چانیشا..ه؟ی حرفا واسه چنیا-

 هم تا یزیچ.. شروع کردهشی وقت پیلیشمارش معکوسش رو از خ..زای چیلی خ--

  .. نموندهانشیپا
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  .. شدمکی قدم بهش نزدهی ترس با

پس .. بهش؟ی منو بدی خوایم.. زده؟ی حرفانینکنه شا..؟یبگ ی خوای میچ-

  ..شه؟ی میقول و قرارمون چ

  

  

  .. فاصله گرفتواری داز

مگه منتظر .. ِ تو وسطهیی انتقام جوی پایمنته.. قول و قرارمون سر جاشه--

  ..؟ی نبودی لحظه انیهمچ

  .. زودهیلیاالن خ..االن نه..ی بودم ول-

  .. نموندهیزی چگهید..ی اماده کن خودتودی در هر صورت با--

  

  

  ..اب دهنمو با سر و صدا قورت دادم.. پشتمو بهش کردملرزون

  .. چکار کنمدی دونم بایخودم م.. دامن نزنشمی به تشوگهی تو رو خدا تو د-

  ..جدا؟--

  

  

 سادهیانگار پشت سرم وا..دی به گوشم رسکی نزدی از فاصله صداش

  ..مضطرب بودم..تمبازوهامو بغل گرف..برنگشتم..بود



 

goldjar/me.Telegram  

 

871

  

 دست تنها بخوام به نکهیفکر ا.. رو به جونم انداختی اضطرابه لعنتنی احرفاش

  .. دونستم با چند نفر طرفمی نمنکهیا..هدفم برسم

  

  .. حاالی ولامی بر بزشی تونم از پس همه چی کردم می اول فکر ماون

  ..رمی تونم آسون بگی نمنمی بی شدم می بازنی که وارد احاال

 یی خودش به تنهاانیشا..ارسالنم هست..ستمی نفر طرف نهیبا .. باختمرمی بگونآس

  .. برم جلو؟یی تا چطور تنها2حاال که شدن ..دهی رو درس مطونیش

  

 نیاز ا.. کنهی خواد کاری از حرفاش معلومه نمیول.. داشتمازی کمک ارشام نبه

  .. شدی سرم داشت منفجر مالیهمه فکر و خ

  .. بهم فشار اومده بودیبدجور.. کدوم دست خودم نبودچیه..حرفام..حالم

  

  

  .. بودستادهی از من ای کمیبا فاصله .. وبه پشت سرم نگاه کردمبرگشتم

  .. که عذابم داددمی رو تو چشماش دیچون ارامش.. اخرمی به سزدم

 گردم که بتونه کمکم ی مینگاهم سرگردون ِ و به دنبال دست.. که دلم خون ِ من

  ..کنه

  .. خوردمی ناخداگاه حرص مدمی دی کالم و نگاهه آرشام رو که ممشارا
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  ..مثل طلبکارا نگاش کردم.. زدمپوزخند

 نی اقهیدم به دق.. عذابم؟ی فرشته یچرا شد..؟ی منی وسط چکاره نی اصال تو ا--

  .. تنهام؟ی کنی می و بهم حالیاری مادمیموضوع رو به 

 ی ولهی کدمینپرس.. هست که مراقبمهیکی..ستمی تنها نی بهم گفتای کنار درادمهی

  ..یستی که باشه مطمئنم اون ادم تو نی هر کگمیاالن دارم بهت م

 کس وتنها ی که من اونقدرام بی تا بدونگمیم..گمی می ولادی خوشت ندیشا

  .. خانواده م واسه م موندهی از اعضایکیهنوز ..ستمین

تو لحظاته ..دلگرمم کنه.. بدهمی تونه دلداری که اگه نتونه بهم کمک کنه میکس

  .. و ارومم کنهرهیسخت دستمو بگ

  .. کنهی واسه م نمی احدچی که هیکار

 شمارش معکوس شروع شده د ِ یگی و می کنیکه جلوم قد علم م.. نامردی توشیکی

  .. کنی کارهی یچرا معطل..االی

بهت  همه نیا..ی کنی نممییراهنما.. کدوم راهمه و کدوم چاهمیگی جاش نمبه

 عروسک تو دستات هی نی کردم وعینقش معشوقه ت رو باز..کمک کردم

  ..مگه مـ..؟ی جا زددهیحاال که نوبت به خودت رس..دمیچرخ
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 گوشام پاره یکه حس کردم جفت پرده ) ریخفه خون بگ.. بسه (دی کشادی فریجور

  ..دستمو گذاشتم رو گوشم و چشمامو بستم..شد

 وهمزمان نگاه گله مندمو تو چشماش نییو اوردم پا از چند لحظه اروم دستامبعد

  ..دوختم

  

  

 واری بلند خودمو رسوندم به دبای قدم تقرهیبا .. م که از ترس رفتم عقبنهی تو ساومد

  .. دادمهی تکی سرد و فلزواریاتاقک و دستامو کنارم به د

  

 هی..دی کوبی شده بود که زوزه کشان خودش رو به در اتاقک مادی شدت باد زانگار

 رو رونی شد بی شکل رو درش نصب بود که به وضوح نمی ارهی داکی کوچیپنجره 

  ..دید

  

  

 قرار تشی که با خشم منو مورد هدف جمالت و نگاهه گر گرفته از عصبانهمونطور

  ..داده بود به طرفم قدم برداشت

  

  ..رهی که دستتو بگی خوای رو میکی --
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 هی تکواری و خودمو محکمتر به ددمی کشیفی خفغی به طرفم حمله کرد که جبایتقر

  ..دادم

  .. ملتهبش گرفتی تو دستادستمو

  

  

 یکه با گرفتن دستات ارومت م..انگار بدجور وابسته ت کرده: زدادی صورتم فرتو

  ..کنه اره؟

  ..دمی استخونامو شن»کیری تک،یریت «ی فشار داد که صدای جوردستمو

  ..د ِ بنال تا خوردشون نکردم:  زدداد

  ..شیشکست..ول کن دستمو..ی آیآ..آ-

 ی درد و دل مششی پیوقت..؟ی کرد لعنتی ارومت میبگو چطور..بگو.. به درک--

  .. حرف بزن،ی گرفتید ِ چرا الل مون..  داد؟ی چطور بهت ارامش میکرد

  

  

  .. کردیداشت دستمو خورد م..رمی اشکامو بگی کردم جلویسع

  .. ول کنیآ.. نبودهیچیه.. به خدایچی ه-

  

  



 

goldjar/me.Telegram  

 

875

 کم یفشار دستشو تا حد.. دستمو هم گرفتیکیاون .. رو پر کردنمونی بی فاصله

دستامو برد .. کردمی سوخت و درد رو کامال حس می پوست دستم هنوز میکرد ول

  .. دادهی سرد تکواری سرم و به دیباال

  

 ی اگه کشتدیشا.. نبوددی شدیول.. خوردی می تکون ِ ارومی هر از گاهیکشت

  .. شدی رو به رو میدی شدید االن با تکونا بویحیتفر

  

  

که اون هم مطمئنا در .. غرش ارشام همزمان شد با خاموش شدن المپ اتاقکیصدا

  .. بود که من ِ بدبخت رو گرفتاره خودش کرده بودیدیاثر باد شد

  

 هم اون ته مه یزی اگه چگهی شانس داشتم االن دیلی خایخدا..دمی کشغی ترس جاز

  ..ونده بود در کل به باد رفتها واسه م م

  

  

 راه دلگرمت نی تو ای خوایچرا م.. کمکت کنم؟یچرا ازم توقع دار--

  ..چـــرا؟..کنم؟

  

  

  .. بلبل به حرف اومدمنیع
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  ..ی شناسی رو بهتر مانیتو شا..ی کمکم کنی تونیچون فقط تو م..چون تو..چون-

  

  

 یاز اون پنجره ..دمی دی میکی از تاری بود و من آرشام رو تو هاله اکیتار

 روشن کرده ی وسط اتاقک رو تا حددی تابی که از ماه به داخل می نور کمکیکوچ

  ..بود

  .. رو صورت آرشام انداخته بودی اهی بازتابه اون ساکه

  

  .. سوزوندی گوشمو می داغش الله ینفسا.. کردکی به صورتم نزدصورتشو

  

 از اونا یکی منم دیشا..؟ی خوای شناسمش ازم کمک میفقط چون م..ن؟ی هم--

  ..انی شای از ادمایکی..باشم

  

 با ی نه ولای دی دی دونم اونم منو مینم.. به تعجب نگاهش کردمختهی امی ترسبا

  ..دی که زد مخم سوت کشیحرف

  

  !..؟ی اونی از ادمایکی.. مگه تو-

  .. دارم؟ی چه رابطه اانی من با شانکهیا..؟ی کردی فکر می پس تا االن چ--

  

  ..نیهم..ی کردم فقط باهاش دوستی مالیمن خ..ن م-
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  ..ستیحس کردم نفساش منظم ن.. لحظه سکوت کردچند

  .. اشناستهی.. فقطانی در حال حاضر شا--

  .. دادمرونی راحت نفسمو بالی خبا

  .. درسته؟ی کنمیی راهنمای تونیم..خب پس-

ندار همه  یچی اون دکتر ِ هیول.. تونه ارومت کنهی که نمیکس.. چرا من؟--

  .. ازش ساخته ستیکار

  

  

 نی اگمی از فرهاد نمیچیحاال که من ه..ی مرد موندم اساسنی خدا من تو کاره ایا

  .. داده بهشریگ

  

  ..؟ی ولش کنشهیم.. دستام خسته شد-

 یی نفسایگرم.. کم یتو اون فاصله ..نیی سر داد و اوردشون پایول.. نکردولشون

 تلخ و م د ه و ش یکه بو.. عطر مخصوصی حهیو اون را.. خوردیکه تو صورتم م

  .. داشت یکننده ا

  

 ی که از کف دستاش به دستا و بعد هم به همه ییحضور ملتهب و گرما..صداش

 ی منو از خودم دور مشتریب..لحظه به لحظه .. همه و همه.. کردی مقیوجودم تزر

  ..کرد
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با ..پراز ارامش..نرم.. نشهنی ازاشتری داشتم بیسع.. لرزش رو داشتنی کمترصدام

 که از قلبم ی و مملو از احساسطنتی از شی که مختص به خودم بود وعاریلحن

 ی هم میکی تارنی تو ای نافذش حتیاهی که سیی گرفت تو چشمایسرچشمه م

 لب زمزمه ری زده قرارم رو مورد هدف خودش قرار بی قلب بیتونست به راحت

  ..کردم

  

 دوست قبولش هی ی حتایاونو مثل برادر .. کنمیکر نم قبال هم گفتم من به فرهاد ف-

 هست که یکی یتو گفت.. تویول..شهینظرمم عوض نم.. به خودشم گفتمنویا..دارم

  !..ه؟ی بدونم اون کقی خوام دقیم..ازم مراقبت کنه

  

  

 تو جاش جابه جا یکم.. لحن ارومم قرار گرفتهری تحت تاثدمی فهمی راحتبه

  ..د و باز به حالت قبلش برگشت پا و اون پا کرنیا..شد

  

  .. کردمی نمیکار.. نبود که اگه دستام ازاد بود معلوم

  .. اون نامنظم بود واسه من بدتر از اونینفسا

 دمی شاای.. تونستمی نمی پشت سر هم بکشم ولقی شد چند تا نفس عمی کاش میا

  .. خواستمینم

  .. بدمرونیام ب ههی عطر تنش رو از رقی تا نفس عم2 خواستم که به ینم
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سرش رو به گردنم خم شده بود و نگاهه .. گوشمریدرست ز.. شده بودزی رصداش

  .. اتاقک بودکی من به سقف تاریخمار و گر گرفته 

  

  .. توادی تونست بی نمیپس کس..در که قفل بود.. چه خبره؟رونی االن اون بیعنی

  .. باشه؟ی اون ادم کی خودت دوست دار--

  !.. مگه دل بخواهه؟-

  .. تو فکر کن آره--

  .. دونمی نم-

  !.. و اگه من باشم؟--

  

  

 زد و ی حرف میاری هوشیاز رو.. مست نبودنباریا.. به صورتم چسبوندصورتشو

  .. دادی رفتار رو کامال نشون منیکاراش صدق ا

  

  

  .. چرا تو؟-

  .. چرا من نه؟--

  .. نگفتم نه-

  ..؟یپس چ--
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  .. کردممکث

  

  

  ..؟یمراقبم.. تویعنی -

  

  .. تونم باشم؟یبه نظرت م..هی ساهی..یو حت..راهنما.. مراقب--

  

 حرکاتش درست برعکس گفتارش با یول..لحنش اروم بود.. مکث کردمبازم

  .. همراه بودیخشونته خاص

  

  .. کت گرفتم و فشار دادمیبازوشو از رو.. شدمی موونهیداشتم د.. بستمچشمامو

  

  

  ..یبتون.. فکر کنم-

  ..لگرمت کنم؟ تونم دی م--

  ..دی شا-

  .. کنه؟یارومت م..؟ی دستام چ--

  ..دی دونم شاینم.. دونمینم-
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  .. کردی تابم می بداشت

  .. اونم بدتر از من بودحال

  

 همه نی انیب..نجایا.. که بترسممی نبودییجا..اما ترس تو دلم نبود.. داشتمجانیه

بودم ذهنم سمت وحشت  که ششیپ..بازم ..ی ولمی همشون پنهوندیدرسته از د..ادم

  .. شدی نمدهیکش

 ی شد ولی حس می واهمه به راحتنیا.. ارسالن یحت.. که بودمانی شاشیپ

  ..آرشام

 ینم.. ذاشت ازش بترسمی که نسبت بهش تو دلم داشتم نمیهر چ..عشقم..قلبم

  ..تونستم با هراس خودمو ازش دور کنم

  

صورتشو تو .. درد کهنههی..شه درد بایانگار که از رو..از ته دل..قیعم..دی کشآه

  .. گردنم فرو کردیگود

  

  

  .. دالرام--

 یآرشام حرکت.. شددهینگاهه جفتمون به همون سمت کش..  به در دی محکم کوبیکی

  ..نکرد

  

  .. دی گردنمو ب و س ری مقدمه زی صورتشو چرخوند و بی نرمبه
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 نه نباریاخه ا.. حرکتش رفتم تو شوکنیکه با ا.. بودمومدهی کامل به خودم نهنوز

  ..اری هوشمهیمست بود نه ن

  

  .. پهنشی اوردم باال و گذاشتم رو شونه هادستامو

  ..؟ی کنیچکار م..آرشام-

  

 ی ب و س ی گوشم رو با مکث طوالنی الله ری صورتم خم کرد و زی از جلوسرشو

  .. داشتمی حس خاصهیهم قلقلکم اومد و هم تو دلم ..دیقلبم لرز..د

  

  .. خود شدهیعا از خود ب انگار واقرینخ

  

  

  ..میتو رو خدا بر..در زدن: دمینال

 نیپس ا.. رو به کم خمار بودینگاهش تا حدود.. صورتم گرفتی رو به روصورتشو

  .. تونه خودشو کنترل کنه؟یاگه هنوزم..ه؟ی چیکاراش از رو

  

  تا راحت بتونمنجایاوردمت ا.. هست هم ارسالنانی هم شارونیاون ب..م؟ی چرا بر-

  ..باهات حرف بزنم

  .. که در زدنیدی دی ول-

  ..تمومش کن دالرام.. به درک--
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  .. اما-

  

  .. گفتمزویبه دلربا همه چ--

 که مختص یهمون لبخند کج..زل زد تو چشمام.. گرد شده نگاش کردمی چشمابا

  .. کردی مییبه خودش بود رو لباش خودنما

  

 شالمو کامل باز کرده یگره .. گردنم نشوندری ب و س ه زهی خم شد و عی سریلیخ

  ..بود

  

  ..نگام کرد..دمیخند

  

  .. بزنم تو صورتت نه؟یکیحقش ِ االن ..؟ی کنی چکار م-

 دیشا..چی کنه هی نمریی مطمئن باش اوضاع که تغی اگه بزنیول.. دونمی نم--

  ..بدترم بشه

  

  ..؟یدیبوس..  پس چرا منو-

  

  ..دیبه گونه م کش.. باال اورددستشو

  .. وقت اونقدر بازشون نکنچیه..ادی مشتری خمار بهت بی چشما--
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  .. دهان باز نگاش کردمبا

  .. بود؟فی تعری حرفت از رونی ا-

  .. فکر کننطوری تو ا--

  .. فکر کرد؟شهی منمی از اری مگه غ-

  .. سکوت فقط نگام کرددر

  

  .. کارت درست نبودیول-

  .. کنمی غلطش رو من مشخص مای درست --

  ..دهی رو نشون متیخواه خودنی خب ا-

  .. و من قبولش دارم--

  ..ی که خودخواهیپس قبول دار-

  .. تکون دادی به ارومسرشو

  

  !.. تونم بزنم تو صورت آرشام؟ی من چطور ماخه

  ..بغل کردناش..دناشیبوس.. کارش درست نباشهدیشا

 که اگه از هر مرد ارمی رو به سرش بی تونم اون کارینم.. صادقانه عاشقشمیول

  .. جانانه ازم نوش جان کرده بودیلی سهی زد االن ی از آرشام سر مری غی اگهید

  

 رو نمینگاهه اتش..دستامو بسته بود.. حسنیهم.. تفاوتنیهم.. آرشام فرق داشتاما

  .. تاب بودی دلم هنوز بیول..اروم بودم..خاموش کرده بود
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نهون کردم تا نور  ستبرش پی نهیصورتمو تو س..نورش چشممو زد.. روشن شدالمپ

  .. نخوره تو چشمممیمستق

المپ رو .. پر کردیکیو باز اطرافمون رو تار.. شدلی به سمت چپ مای کمآرشام

  ..سرمو بلند کردم..خاموش کرده بود

  

  

 ی من و نگاهشو نمی پروا زل زده بود تو چشمایاونم ب.. صورتش نگاه کردمتو

  ..گرفت

  ..؟ی گفتی به دلربا چ-

 که ییایاز رو.. کردمدارشیاز خواب ب.. گفتمی بهش مدیکه با رو ییهمونا--

  ..رونی کرد اوردمش بی خودش تصور میداشت برا

  

  ..اون چکار کرد؟..؟ی اسوننی به هم-

  ..؟ی بدونی دوست داریلی خ--

  

  ..دمی پرسیمحض کنجکاو.. نه خب:  ترمز کردم و گفتمرمی باز دارم تند مدمید

  

  .. کج کرد و نگام کردسرشو
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  ..یستی نی رنگ زنه خوبدمی رسنیقی االن به یول..ی خودتم قبال گفت--

  

  .. نگاش کردمگنگ

  .. داشت؟ی خب چه ربط-

  ..ستی مهم ن--

  

  

  ..میحرفامونم که زد..م؟ی برشهی مگهی االن د-

  .. هنوز تموم نشدهیول..می اره زد--

  

 واسه دیار ش رو بذهی لطفا بقیخب جناب مهندس تهران:  گفتمی لحن بامزه ابا

  ..تی شخصیالی ومیدی که رسیوقت

  

 که ی رو بذارم واسه وقتی چی هیبق: دی نگام کرد و ازم پرسی جور خاصهی و

  ..م؟ی شخصیالی ومیدیرس

  

  ..هی گرفتم منظورش چعی واضح بود که سری به قدرنگاهش

 ی می صدام کمیول.. که زود خودمو جمع و جورکردمافتمی بود به تته پته بکینزد

  ..دیلرز
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  .. نبود؟نیمگه منظورت هم..گهی حرفاتو دهی بق-

  .. نه همه شیمنته.. چرا بود--

  !..؟ی پس چ-

  

  

 که بود و نبود از تو همون چشما یهر چ.. کردکیچشماشو بار.. گرفتبازوهامو

  ..خوندم

  ..می حرفامونم زدنشونی امشبمون بود که بی به کارامنظورش

  .. شدمی چپ تابلو می علیه کوچه  زدم بی اگه خودمو منی از اشتریب

  

  

  ..میبر.. خبیلی خ--

  ..به طرف در رفت.. تو دستش گرفتدستمو

  ..رمنتظرهی غچه

  

  

  ..؟یری کجا می دار-

  ..می بزندی که بامی داریادی تمومه زمهی نیحرفا..گفتم که..الی ومی گردی بر م--
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و منم  یتو گفت..می زنیاره حرف م..چقدر عجوله.. م گرفته بودخنده

  .. جنابیکور خوند..باورکردم

  

  

پس .. کردی به طرف اسکله حرکت میکشت..سردم شده بود.. اومدی می بدباد

  ..می گردی بر ممیواقعا دار

  ..ارمی مانتوتو از تو سالن مرمیمن م.. تویای خواد بی باش نمنجای تو هم--

  ..یمرس.. باشه-

  

  

 کوتاه یدستامو به نرده ها..ستادمی ایرفتم لب کشت.. کس رو عرشه نبودچیه

 و از اون فاصله ای اسمون ِ شب افتاده بود تو دریاهینقش ِ س.. خم شدمیکم..گرفتم

  ..نداختیادم رو به وحشت م

  

  .. نگاه کردن بهش هم دلمو لرزوندیحت

  

همونطور که به جلو خم شده بودم نگاهم رو به ماه .. بلند کردمسرمو

  ..دمی کشقینفس عم..چشمامو بستم..دوختم
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 رو با خودش به همراه داشت که تا مغز یی شد سرمای اب رد می که از رویباد

  ..نجای ایول..تو ساحل گرم بود.. کردیاستخونم نفوذ م

  

  

 با کف دست یکی نکهیا.. رو پشت کمرم حس کردمیفقط دست.. شدی چدمینفهم

  ..محکم زد پشتم و به جلو هولم داد

 بهم فرصت نداد برگردم ی بود که حترمنتظرهی عملش غیبه قدر.. نبودادی زقدرتش

  ..وپشت سرمو نگاه کنم

  

 پرت ای که از ته گلوم خارج شد به داخل اب دری بلند و گوشخراشغی با جهمزمان

 کهی تهی نی عنکهی اب رو حس کردم و ای سردی بودم که وقتدهیانقدر ترس..شدم

 زدم و یند دست و پا م و کفی که بهم دست داده بود ضعیقیگوشت در اثر شوکه عم

  ..رمی فرو مای کردم که دارم تو عمق دری حس مشتریهر لحظه ب

  

 وقت فرصتشو چیه..شنا کردنم خوب نبود.. م از اب پر شدهنهی سی کردم قفسه حس

  ..و حاال..رمی بگادینداشتم که 

  

 کامل دمید..تارتر شد.. چشمام تار و..دمی شنی نمیی صداچیه..دی کشی مری تسرم

  .. هم افتاد وی روی رفت چون پلکام به نرمنیاز ب

  .. حس نکردمیچی هگهید
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  .. رها شدمزی که از همه چانگار

  ..اروم.. وسبک

  

  » آرشام «

  

  !..دالرام کجاست؟!.. زد؟بتونی کجا غهوی _ ارسالن

  ..بکش کنار.. ندارهی ربطچی هیکی به تو --

  .. کردخکوبمیر در جا م دختهی ِ بلند غی جی برم که صدارونی از سالن بخواستم

شک ندارم که .. دالرام بودیصدا.. درنگ از سالن خارج شدمیب.. خودم اومدمبه

  ..خودش بود

  

با وحشت ..دمی بود دوستادهی که اییبه طرف همونجا..نبود.. عرشه رو نگاه کردمرو

و همزمان .. نقش بسته بودای اب دری که روییموج ها.. نرده ها خم شدمیاز رو

  ..دی کششیجودم رو به ات که ویحس

  

 یبدون معطل.. زل زده بودمای بازتر از حد معمول به دری سر وحشت با چشماناز

  ..رو عرشه شلوغ شده بود..کتمو در اوردم

  

 رنی داشتند جلوم رو بگی چند نفر که سعادی که همزمان با فردی به طرفم دوارسالن

  .. زدم تو ابرجهینفسم رو حبس کردم و ش
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 زی چچی هیکی اون تاری اب و توری زبایتقر.. چکار کنمدی دونستم باینم.. بودکیتار

  ..مشخص نبود

  .. بودافتادهی اب نی رولی دلینقش اون موج ها ب.. پرت شدهمطمئنم

  

  

 ینور کشت.. به داخل اب افتادینور کم..  اوردم ی اورم داشتم نفس کم ماروم

  ..ظاهرا متوجه شده بودند..بود

  

حواسم رو .. نبودیوقت.. کردمی رو ممی تموم سعدی بایم بود ول کیلی نور خشدت

  .. نظرمو جلب کردیزی چهی که دی کاوی اطراف رو مقینگاهم دق..کامل جمع کردم

  

نخواستم .. داشتمازی نژنیبه اکس.. سوختی م منهی سیقفسه .. طرفش شنا کردمبه

  .. اب برمی به روژنی اکسی ذره ایکه برا

  

 نیی رو بسته و دستاش به سمت پاشی خاکستریچشما..اور بود اب شنری حرکت زیب

  ..رها شده بود
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 ژنی ممکن بود خودمم در اثر کمبود اکسدمی جنبیاگه زود نم.. حرص بغلش کردمبا

 جهش سرمو از اب کیبا ..محکم نگهش داشتم..به سمت باال شنا کردم..غرق بشم

  ..م دادرونی اوردم و نفس حبس شده م رو به شدت برونیب

  

رنگ صورتش .. بودهوشیب..نگاهش کردم..دمی کشقی بار پشت سر هم نفس عمچند

  .. بودشهی تر از همیمهتاب

  

  .. شنا کردمی طرف کشتبه

 به یمی بود توسط طناب ضخقی نفر که تو قاکی نجات رو به همراه قی نفر قاچند

  .. کردندتی هدانییسمت پا

  

  

  .. کردمی می کارهی دیبا..م خوابوندی جونش رو کف کشتی وحشت جسم ببا

 کند بود که نشه حسش ی حداقل انقدرای.. زدینم.. گردن گرفتمی رو از رونبضش

  ..تنش سرد بود..کرد

  

 زانوهام ی بلندش کردم و گذاشتمش رویکم.. شکمش بردمری حلقه وار زدستامو

 اب از دهانش یکم.. کردمی ش خارج مهی اب رو از ردیبا..بهش فشار اوردم..

  .. نبودی کافیول.. زدنرویب
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 ی با مکث کوتاهی در پی ش و پنهی سیدستامو گذاشتم رو.. کف عرشه خوابوندمش

 اب دیبا.. نداشتدهیفا..تکرار کردم.. از دهانش خارج نشدی ابنباریا..فشار دادم

  .. داد تا راه تنفسش باز بشهی مرونیرو ب

  

نبضشو گرفتم .. دادی نمرونی همه ش رو بیول ..رونی اب از دهانش زد بیکم

  .. زدی کند متی نهای بیتونستم حسش کنم ول

  

  

 اون سرو ی توی خواستم تمرکز کنم ولیم.. کنان دوره م کرده بودنداهوی همردم

  .. تونستمیصدا نم

 نیرید ِ خفه خون بگ: زدمادی وحشتناک فریی خشم سرمو بلند کردم و با صدابا

  ..ایلعنت

  

دستام لرزش .. زدمینفس نفس م..طع نشد زمزمه ها قی کمتر شد ولصداها

  .. داشتیمحسوس

  .. اسکلهمیدیرس: دمی ناخدا رو شنادی فری بدم که صدای بهش تنفس مصنوعخواستم

  

 خواستم تنفس یاگه م.. و بلند شدمدمی دالرام رو در اغوش کشهی از ثانی در کسرو

 که ی تا زمانیعنی.. دادمی عمل رو ادامه منی ادی ربع باکی بدم کم ِ کم تا یمصنوع

  .. دادی که اگه جواب نده جونشو از دست مسکی ریعنی نیو ا..تنفسش نرمال بشه
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 توجه ی من بی اومدن ولیداشتن دنبالم م..دمی شنی و ارسالن رو مانی شایصدا

  .. خالص بشمی لعنتی گشتم که بتونم از شر اون کشتی میبه اونها فقط دنبال راه

  

  

  ..؟ی بگو لعنتیزی چهید ..ش؟یبر ی آرشام کجا م_ ارسالن

 نی ای خشم سر تا پام به لرزش افتاده بود و تویاز رو..نی رو گذاشتم تو ماشدالرام

  .. خودم نداشتمی روی کنترلتیموقع

به سرعت برگشتم و مشت گره شده م رو تو .. آخرمیزدم به س.. سرم بودپشت

  .. کردمیسرش خال مشت نی داشتم با همی دق و دلیهر چ..صورتش فرود اوردم

  

  

 به موقع انی رو نتونست خودشو کنترل کنه و اگه شانی بود واز ارمنتظرهی غبراش

  .. شدی منیبازوشو نگرفته بود ارسالن نقش زم

  

هر از .. روندمیبا سرعت م.. رو باز کردم و نشستم پشت فرموننی خشونت در ماشبا

  .. کردمی گشتم و بهش نگاه می بر میگاه

  

  ..خودش افتاده؟.. پرتش کرده؟یکس.. بودهیکار ک دونستم ینم
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 اثباتش ی بود که برای حسنیا.. تو کار باشهی زدم دست کسی خودم حدس میول

  .. داشتمازیبه خود دالرام ن

  

  ............. بشهشیزی چنکهی ااز

  ..دمی فرمون کوبیبا خشم مشتمو رو.. دادمرونی نفسمو بکالفه

  ..؟ شدی منطوری ادیچرا با..یلعنت

  ..چرا؟

  ..چــــرا؟

  .. حالش چطوره؟-

  ..د؟ی شما همسرشون هست_ دکتر

  ..حال دالرام چطوره؟.. دکتر فقط سوالمو جواب بده-

  

  .. کردمکث

اگه بعد از افتادن به .. ش شدههی وارد ریادیاب ز..می ما تموم تالشمون رو کرد--

 3 سهای 2 از دو کرد بعدی اب تنفس مژنی اکسی زد وبه جایداخل اب دست و پا م

 که بهش وارد یادی ظاهرا در اثر شوک زیول.. دادی حتما جونشو از دست مقهیدق

  .. شدههوشی ش بفرسته بهی اب رو به رنکهیقبل از ا..شده نتونسته تقال کنه و

  

  .. مونه؟یزنده م-
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 جهت دی در حال حاضر بایول.. کنمی شما رو درک می و نگرانشی من تشو--

 یریو اندازه گ).. دکربنی اکسی و دژنیاکس (ی خونیها گازیریاندازه گ

 الزم گرفته ی هاشی آزماشونی از ایوی خون و فاکتور عملکرد کلی هاتیالکترول

 ای هی آب در رود کنترل وجیبرا..  و گردن هی از ریولوژیدر ضمن عکس راد..بشه

 ژنی و اکس قلبتمی ری بررسینوار قلب برا..  گردن هم الزمه که انجام بشهیشکستگ

 هست که تا یی خون از اقدامات نهاژنی اکسزانی و و مهمتر از اون کنترل میرسان

  .. انجام بشهدی باصی از زمان ترخشیپ

  

  ..شهی مرخص میعنی حساب نیپس با ا-

  

 رو شیاتی عالئم حمی خوشبختانه تونستی ولهوشهیگفتم که در حال حاضر ب--

 ادی نشیو تا جواب ازما.. باشهی تونه موقتی منهای ایول..میحداکثر نرمال نگه دار

  .. رو بدممی تونم نظر قطعینم

 چند ساعت ی عالئم و عوارض غرق شدگی گاهنی درنظر داشته باشدی بانکهی ِ اضمن

 عجله مارستانی از بصی در ترخدی و نباادیبعد از خارج شدن از آب به وجود م

  ..دیفقط صبور باش..کرد

  

من تموم تالشمو کردم که اب رو خارج کنم .. ش شدههی وارد ریادی اما اب ز-

  ..افتادی نی اتفاقچی هیمنته
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 که باعث شده ی مهملیو دل..دینگران نباش..می خوشبختانه ما اب رو خارج کرد--

 ایکه اگر قائدتا اب استخر .. بودهای اب دردنی بلعارهی خانم جوان تا االن دوام بنیا

 هست نیعلتشم ا..اوردین شک تا االن دوام نم ش شده بود بدوهیرودخونه وارد ر

 و فقط به دهیاتفاقات فوق رخ نم..  دارهون برابر خی فشار اسمزایکه چون آب در

 را به یفی خفمی که عالرهی و کلر خون باال ممی سدی نمک موجود در اون کملیدل

ص  مشخشاتی جواب ازمانکهیبعد از ا..ستی نی نگرانی حال جانیبا ا..ارهیوجود م

  ..دمی رو می قطعصیشد تشخ

  

  .. شونه م زد و با لبخند از کنارم رد شدی روی رو به ارومدستش

  

 اون همه دستگاه چشماشو ریز.. داخل اتاق رو نگاه کردمی اشهی شی پنجره ازپشت

  .. که مملو از ارامش بودییچشما..بسته بود

  

چرا با ..نم؟ینه رو بب صحنی تونم ایچرا نم..چشمامو بستم.. دادمهی تکشهی به شسرمو

  .. سراغم؟ادی می وسردرگمی حس کالفگتی وضعنی ای تودنشید

  

 تو وجودش نهفته که یچ.. داره؟ی دختر چنیا..نگاهش کردم.. باز کردمچشمامو

  .. کنه؟ی همه مشتاق ِ خودش منیمن رو ا

 ی پس می همون حس ِ لعنتی کنم و از روی که هر لحظه نسبت بهش حس میکشش

  .. خوام که اون کشش رو حس کنمیکشم و نم
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  .. بشمدهی خوام به طرفش کشیباز هم م..شهی میرارادی بازهم برام غیول

  .. کنهی نگام میوقت

  .. زنهی اسممو صدا میوقت

  ..حرکاتش

  .. هاشیی پروایب

  ..نمی بی که تو نگاه و رفتارش میارامش

  

  .. کنهی مدی حس رو در من تشدنیا.. و همههمه

  ..افتاد..........ی ولافتادیق م اتفانی ادینبا

  

  .. داشتمی نگه منی دست لباس کامل تو ماشهی شهیهم

  .. نمناکمو با اونها عوض کردمیلباسا

  .. تماس از طرف ارسالننیچند.. بود که بر داشتمنی تو ماشمیگوش

  

 عالئم و یکسری بر اثر یول.. نداشتیمشکل خاص.. اومدشاتی جواب ازماباالخره

 تحت نظر دی باگهی ساعت د48 شده بود دالرام تا دهی دشی ازما که تویجینتا

  ..باشه

  

 صورتش ینگاهمو از رو..منتظر بودم.. چشماشو باز نکردیول..دی بار پلکاش لرزکی

  .. گرفتمینم
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 یلعنت.. ارسالن بودیشماره .. در اوردمبمیاز تو ج.. رو حس کردممی گوشی برهیو

  .. کم داشتمنویهم

  .. ول کن نبودیول.. تماس زدمرد

  

  

  ..؟ی خوای میچ:  خشونت جوابش رو دادمبا

  

  .. مضطرب بودی کمصداش

  .. افتادهی اتفاقهی..؟یدی چرا جواب نمی لعنت--

  .. شده؟ی چ-

  .. شدیراندازی تری تو مسمی گشتی از اسکله بر ممی داشتیوقت..انی شا--

  .. شده؟ی چنمیکامل بگو بب..؟یچ-

  

 هم خلوت ابونایخ.. کردمی حرکت مانی شانیسر ماش خودم پشت نی من با ماش--

 داشت کنار ی دودی هاشهی که شی مشکی مدل باالنی ماشهی تو کوچه میدیرس..بود

 و با نیی پادی روکششهی که پشت سر راننده بود شیاون.. کردی حرکت مانی شانیماش

  سری بنیصداخفه کن روش نصب بود واسه هم.. کردکی شلانیاسلحه به طرف شا

  ..وصدا کارشونو کردن و در رفتن
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  .. کجاست؟انی االن شا-

  .. خوردهریبدجور ت..ستی اصال نرمال نتشی وضعگنیدکترا م..تو اتاق عمل--

  

  .. کردمکث

  .. دالرام چطوره؟--

  .. دادمرونی بقی عمنفسمو

  .. حوصله جوابشو دادمیب

  

  ..شهی مرخص مگهی روز د2 دو-

  ..خوشحالم..پس حالش خوبه--

  .. قطع کنمدی خب بایلی خ-

  

  ..فعال.. کنمی رو اوردم واسه ت اس ام اس مانی که شایمارستانیادرس ب..باشه--

  .. رو قطع کردمتماس

  

  .. شدمرهی که رو به روم بود خیواری هدف به دی و بمتفکرانه

  .. ِ امشبی شبچه

  .. و اضطرابشی از تشوپر
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  .. هولت داد تو آب؟ی کسیعنی --

  ..دی به گوشم رسزیصداش ر..و خمارش رو تو چشمام دوخت ی خاکسترنگاه

  ..کامال معلوم بود.. نبودادی که انگار زورشم زیکی..اره-

  

  .. شدملی به طرفش مای گذاشتم رو تخت وکمدستامو

  ..ش؟ینی ببی نتونست--

  .. تونم برگردم خونه؟ی میک.. هولم دادی معطلیب..مهلت نداد برگردم..نه-

  

  ..دم ساعتم نگاه کربه

  ..گهی ساعته د32 تا قای دق--

  .. نشست رو لباشی کم جونلبخند

  .. و حساب شدهقی چه دق-

  

  

 از زنده نکهی ادیشا.. بگمیزی چهی خواستم یم.. سکوت نگاهش کردمدر

  ........بودنش

 خو می حالت ِ سنگنیبه ا..اصال بلد نبودم.. رو ابراز کنمیزی تونستم چینم

  .. ببرم و در مقابلش نرم باشمنی رو از بهی النی خوام اینم..گرفتم

 عقل بود و کارام از یحرفام از رو.. خونهی دونستم که حرفام با عملم نمی میول

  .......یرو
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  .. خواستم که باشهینم

  ..دم؟ی رسنجای به اچرا

  ..دم؟ی رسنجای چطور شد که به ااصال

  

  

 خودمو ی جلدنی داری باهام کار فورنی قربان تا پشت تلفن گفت--

 رابیز.. نفله کنم؟دی رو بایکس..همه جوره در خدمتم.. قربانشیفرما..رسوندم

  ..ب؟یتعق..بزنم؟

  

 قیامار دق..دمی که بهت می ادرسنی به ایریم.. خودشی هر کدوم به جا-

 اطلس شدن رو برام در ی مسافربری که پنجشنبه شب سوار کشتییمسافرا

  ..یار کن چکدی باگمی مدمی رو که دجهینت..یاریم

  .. کنم قربانی مفشیسه سوت واستون رد..شهی اطاعت م--

  

  

 که یاون ادم هرک.. تونه از دست من فرار کنهی نمیکس.. کنمی مداشی پباالخره

   ..افتهی خواد باشه باالخره به چنگم میم

 شده فی تو سرم پشت سر هم ردیادیسواالته ز.. باهاش چکار کنمدی دونم بای مو

  ..بود
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 ی ش هم دنبال جواب مهیواسه بق.. خبی از اونها جواب داشتم ولیسرکی یبرا

  ..گشتم

  .. خوام برسمی که میی تونم به جوابای نکنم نمدای که اون ادم رو پی تا زمانو

  ..افتهی مرمی زود گیلی اونم خکه

  .. زودیلیخ

  

  »دالرام«

  

  ..انگار از زندون ازاد شدم..شیاخ

 شبو تو هیادم اگه سالمم باشه .. بودمزاری بمارستانی بطی از محشهی همیوا

  .. بگذرونه کارش تمومهمارستانیب

  

 آرشام رو نی بسته شدن در ماشی رفتم تو ساختمون از پشت سر صدای مداشتم

  .. داشتمجهیهنوز احساس سرگ..دمیشن

 هستش که موقع غرق شدن بهم دست داده و ی گفته بود به خاطر احساس خفگدکتر

  ..شهیدارو برطرف مبه مرور با مصرف 

چشمامو بستم و باز ..مکث کردم..دستمو به درگاه گرفتم.. رفتی میاهی سچشمام

 باال یاونم طبقه .. رو تا تو اتاقمری مسی هی تونستم بقی می ولدمی دیتار م..کردم

  !.. کنم؟یط
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 بازومو یکیدستمو به حصار پله ها گرفتم که .. تحمل کنمدی کرد باشهی چکار مگهید

  .. ونگهم داشتگرفت

  .. کجا؟--

  .. برگشتم طرفش و نگاش کردمی حالیبا ب.. بودآرشام

  ..تو اتاقم..باال-

  

دستمو .. بودی فوق العاده جدیاخم نداشت ول..ستی رو به راه نادی حالم زدیفهم

  ..دیکش

  .. نه باالیمنته.. تو اتاقتیری خب میلیخ--

  

  .. بردم سمت سالنی مداشت

  ..بذار استراحت کنم..ستیحالم خوب نبه خدا ..؟یری کجا م-

  ..حرف نباشه--

  

  

 ی هر چگهید.. زبونمو گاز گرفتمی و خواستم فحشش بدم که دم اخردمی دلم نالتو

 پس چرا مثل عاشقا یاگه عاشق.. خانمی بسه دلنجای تا همیفحش و ناسزا بهش داد

  ..؟ی کنیرفتار نم

  !.. تونم؟ی منه سرتق مگه مآخه
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 در، درست کنار درگاه مهمونخونه قرار هی..قصدش سالن نبود تصورم مبرخالف

  ..داشت که بازش کرد

  .. کرد داخلتمی گذاشت پشتم و اروم هدادستشو

  .. برو تو--

خدمتکار و صدا ..ستادیتو درگاه ا..پشت سرم اومد .. به حرفش گوش کردمعیمط

  ..زد

  

  

شام داره با خدمتکار حواسم نبود که آر.. کردمی اطرافمو نگاه می با کنجکاومنم

  .. زنهیحرف م

 ی تخت دو نفره که فلزش چون طال مهی.. اتاق شده بودمییبای زمحو

 یمثل حجله م.. بودی کرم شکالتری از ساتن و حری روتختیجنس پارچه ..دیدرخش

  .. حفاظ شده بودیی طالریدور تا دور تخت با حر..موند

 و ی تا ست صندلری بگی و عسلنهیزآی و کمد و مزیتموم دکور اتاق از م.. محشرهیوا

 قرار داشتن ی رده از رنگ بندنی تو همیهمگ.. و در و پنجره و پرده هایراحت

  ..دی و سفیکرم شکالت..ییطال..

  

  ..ندازهی اتاق پرنسس ها مادی خدا منو یوا
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 که ی لوستری نور المپاریواقعا ز.. درخشان بوددی سفوارایرنگ د.. خداهیزی چعجب

  ..دی درخشی بود مزونیاز سقف او

  

  ..؟یستادیچرا ا--

 نگاش کردم وسرمو تکون جی اتاق بودم گنی خودم و ای که هنوز تو حال وهوامن

  ..دادم

  ..چکار کنم؟-

 نشست کنج شیشگیلبخند کج ِ هم.. اتاقمنی برده که چقدر منگ ِ ای کردم پحس

  .. تکون دادیلباش و سرشو به نرم

  

 ینور فضا..هنوز غروب بود..دیپرده ها رو کش..جرهرفت سمت پن.. کنارم رد شداز

  ..اتاقو روشن کرد

 گفت شهی اتاق منیا:  و گفتباشی اومد دستاشو برد تو جی که به طرفم مهمونطور

عالوه بر اون به .. دارهی خاصییبای خاطر که زنی نه به اژهیو.. ستژهی اتاق وهی

  ......... منی که برالی دلنیا

  

  

 یوقت.. اتاق نبودنی زد انگار حواسش اصال تو ای مدت که حرف متموم.. ندادادامه

  ..به خودش اومد جمله ش رو قطع کرد



 

goldjar/me.Telegram  

 

907

 ی از اندازه دلم مشیب..نگام کرد ..دی تو موها و پشت گردنش دست کشکالفه

 راحت یلیو مهم بودنش رو خ.. همه براش مهمه؟نی اتاق انیخواست بدونم چرا ا

  ..ک کنم درانشی تونستم از لفظ و بیم

  

  

 یو امروز تا م..می بموننجای امی تونی نمنی از اشتری بگهید..میافتی فردا راه م--

  .. دوباره حالت بد نشهمایکه فردا تو هواپ.. استراحت کنیتون

  

  .. سوالهیفقط ..شمی کم استرحت کنم بهترم مهی..من حالم خوبه-

  .. کردکی باری درشتشو کمیچشما

  ..بپرس--

  ..م؟ی بگسی در موردش به پلستیبه نظرت بهتر ن..ول داد تو اب که منو هی اون-

  

  ..شیشونی نشست رو پیاخم کمرنگ.. نگام کردیکم

  .. چکار کنمدی دونم بای خودم م--

  ..؟ی چکار کنی خوایم-

  .. کنمی مدای اون ادمو پی به زود--

  .. تعجب نگاش کردمبا

  !..ه؟ی کی دونیمگه م!..واقعا؟-

  .. دونم؟یمن گفتم م--
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  ..شی بشناسدی که گفتم شای مطمئن حرف زدنی اخه همچیول..نه خب-

  

  ..نگام کرد..ستادیتو درگاه ا..به طرف در رفت..  به صورتم انداخت ی نگاهمین

  .. باهات حرف بزنمدی بعد از استراحت خبرم کن با--

  

  .. رفترونیاز اتاق ب.. تکون دادمسرمو

 مشتاق نکهی از اشتریادم ب..فهی لطچه..دمی دست کشرشیبه حر.. رو تختنشستم

  .. و نگاش کنهنهیباشه روش بخوابه دوست داره بش

 تا قاب کنارهم بود با چند 2 ی عسلزیرو م.. بودمدهی کجا ندچی حاال نمونه ش رو هتا

  .. شعر از حافظتیب

  

  )قاب اول(

   مخور با همه کس تا نخورم خون جگریم

  ادمی مکش تا نکشد سر به فلک فرسر

   در بندمیرا حلقه مکن تا نکن زلف

   بر بادمی را تاب مده تا ندهطره

  شمی از خوی مشو تا نبرگانهی باری

   ناشادمی مخور تا نکناری اغغم

   از برگ گلمی برافروز که فارغ کنرخ

   آزادمی برافراز که از سرو کنقد
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  )قاب دوم(

   مارای هر جمع مشو ور نه بسوزشمع

  ادمی از ی هر قوم مکن تا نروادی

   شهر مشو تا ننهم سر در کوهی شهره

   فرهادمی منما تا نکننیری ششور

   رسادمی و به فرنی کن بر من مسکرحم

  ادمی به خاک در آصف نرسد فرتا

  ی از جور تو حاشا که بگرداند روحافظ

   از آن روز که در بند توام آزادممن

  

  

 رو برگردوندم سر قابا.. بدجور به دلم نشستتی چند بنیا.. دوستشون داشتمبیعج

 ی کنجکاو بودم حرفاشو بشنوم ولنکهیبا ا.. خواد باهام حرف بزنهیگفت م..جاشون

  .. کردمی استراحت مدیخب حالمم خوب نبود و با

  

 به دست وارد اتاق ینی من در باز شد و خدمتکار سی)بفرما(با .. به در خوردی اتقه

  ..شد
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 ینینگام به س..د شدم رفتم سمتشبلن..ستادی و همونجا ازی رو گذاشت رو مینیس

 شده بود و دهی ظرف عسل وخرما کنار هم چهی و ری شوانی لهی بیافتاد که به ترت

 ها پوست گرفته وهی مییبای و ززی که به طرز ه و س انگوهی بشقاب پر از مهی نطوریهم

  ..و حلقه شده بودند

  

  ..؟ی رو واسه من اوردنای ایهمه -

  .. انداختری سرشو زعیمط

  ..دی کنلی مدی آقا فرمودن همه شو با--

  ..آرشام؟-

  ..بله--

  .. بودی کافریهمون ش..ادهی زیلی خنای ایول-

 اقا گفتن رو اجرا یخانم لطفا هر چ:  گفتیملتمسانه با لحن اروم.. بلند کردسرشو

  ..ننی بی از چشم من مشونیوگرنه ا..دیکن

  .. ترکمی همه رو بخورم که منیخب اگه ا!..چرا از چشم تو؟-

  ..نی همه شو بخوردی کردن که بادی تاکشونی ا--

  

  

  .. دادمرونی بنفسمو

  .. اومد نخوردی بگو خوابش مشیدیفقط اگه د.. خورمیم.. خبیلی خ-

  ..نگران نباش:  گفتمی بخشنانی ترس نگام کرد که اروم و با لبخند اطمبا
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اجرا نشده خون به پا اگه بفهمن اوامرشون ..ن؟ی شناسی خانم شما مگه اقا رو نم--

  .. کننیم

  .. نترسشهی نخوردنه من خون به پا نمای غذا خوردن هی واسه -

  .. اخهی ول--

  ..باشه؟..گمی رو بکن که من میتو همون کار.. اما و اخه نداره--

  ..شنی می آقا عصبان-

  .. که من ازت خواستمگمیخودم بهش م..اونش با من.. نترسشهی نم--

  

  

  .. به روش لبخند زدم وسرمو تکون دادمنانیرد که با اطم نگام کدی تردبا

باز .. کنه که ازش خواستمی رو می مطمئن بودم همون کاررونی اتاق که رفت باز

  .. گل کرده بودطنتمیش

  .. کنمتشی بازم دوست دارم اذستی نیفی تعرادی االن که حالم زیحت

  .. ِییماشا بشه پس چهره ش تی گفت عصبانی اونطور که خدمتکار ماگه

  

 ی منی از بدمی باای اون خوراکدنیبا د.. که داشتم کمتر شده بودی تهوعحالت

  .. بودو تا ته خوردمینیهر اونچه که تو س..رفت

 که رو تخت دراز دی جنبی تخت دهنم هنوز داشت مری رو گذاشتم زی خالینیس

حل  عسل که توش ی با کمری شوانیمخصوصا اون ل.. دادی چه حالیوا..دمیکش

  ..کردم
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تا .. عروس ودومادی حجله نیشد ع..نیی رو انداختم پاری و حرسادمی تخت وارو

  ..لبخند زدم.. پرنسسا بود حاال شد عروس و دومادی حجله شی پقهیچند دق

  

تو فکر ..دمی که کنار بالشتم بود دست کشیبه بالشت..دمی راست خوابی پهلورو

 کجا چیلنگه ش رو ه..لبته خاص که بودا.. اتاق برام خاص ِ؟نیچرا گفت ا..بودم

  ..دمیند

  .. زد که انگاری تو خودش فرو رفته بود و ازش حرف می آرشام جوریول

  ..انگار

  .. ازش خاطره دارهانگار

  

  

  .. اطراف اتاق چرخوندمیی طالری دور از پشت حرهی کج کردم ونگاهمو گردنمو

  !..؟یبا ک!..؟ی خاطره اچه

  

  

  .. به جونم رو پسش زدمافتادی که داشت می خوره ااون

 گذره چرا واسه ی می تو سرش چی دونی نمیوقت.. تو دختر؟ی باف شدی منفچرا

  ..؟ی کنی میالبافیخودت خ
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  .. االن با خدمتکارش حرف زده؟یعنی

  .. نزدم؟ای گفته من لب به خوراکبهش

  

  ..نمی عکس العملشو ببنکهیا.. بود بکشونمش تو اتاقنی م انقشه

  .. نشدهی تا االن که خبریول.. نه؟ایمهم هستم  اصالبراش

  

  

 ی تکونهی ی لعنتی رهی گذشته بود و من منتظر بودم اون دستگی ساعتمی نهی

  .. اشارههی از غیاما در..بخوره

 یاَه بخشک.. بهش نگفتهدهی خدمتکاره ترسدیاصال شا..ادی انگار نمالی خیب

 ینجوریوضع و اوضاعم ااگه داشتم که ..اصال مگه من شانسم دارم؟..شانس

  .. نبودشیقاراشم

  

  

 سهی کهی دمی خواستم مرخص بشم دیم.. تنم بودییموی لی مانتوهی.. جام نشستمتو

  .. کنهیفکر همه جاشم م..داد دستم که توش لباس بود

 امشب که هی..ارهی لباسامو از باال برام بگمیبعدا به خدمتکار م.. که لباس ندارمنجایا

  ..میستی ننجای اشتریب
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تو موهام .. بودمدهی کوتاه پوشنی استدی سفشرتی تهی رشیز.. در اوردممانتومو

  .. طرفمهی ختمیکج ر..دمیدست کش

 گل ی بوی کردم رو تختیحس م..موهام رو بالشت پخش شد..دمی دراز کشاروم

  ..دهی بو رو منی واقعا همدمی ددمی بو کشیوقت..دهی ماسی

  

 طول یتا کامل بخوام خوب بشم چند روز.. کردی درد می م هنوز کمنهی سی قفسه

 قهیکه خب اگه آرشام چند دق..به قول دکتر معجزه بود که زنده بمونم.. کشهیم

  .. بودمای حتما تا االن نظاره گر ِ اون دنرونی بدی کشی از اب مرتریمنو د

  ..ونشمی مدمویزندگ

  .. که عاشقانه خواهانشمی کسونیمد

  

  

 چند لحظه ی چشمامو بستم ولدنی خوابتیبه ن.. شدی مکی هوا داشت تارگهید

لبه .. چشمامو باز نکردمی ولختیدلم ر..دمی قفل درو شنینگذشته بود که صدا

  .. پتو که تو دستم بود رو فشار دادمیها

  .. خودشه؟یعنی

  

 مردونه ش تو گوشم ی قدمهایصدا..دمی باز و بسته شدن درو شنیصدا

تخت .. رو کنار زدریحس کردم حر.. شدی مشتری بجانمیلحظه به لحظه ه..دیچیپ

  ..صورتم جهت مخالفش بود..نشست کنارم.. نا محسوس تکون خوردیلی خیلیخ
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شک .. نبودشهی عطرش مثل همیبو.. بود تو صورتمختهی تار از موهام رچند

  .. گونه م احساس کردمی دستش رو به رویخواستم چشمامو باز کنم که گرم..کردم

با .. نفساشو که به رو گونه م حس کردم یگرم.. کنار زدیامو به نرم تار از موهچند

  .. بودمگانهیاون گرما ب

  

  ..با وحشت نگاش کردم.. کناردمی حد باز کردم و خودمو کشنی تا اخرچشمامو

  !!....ارســــــالن؟؟-

  ..لبخند زد.. ش رو از روم برنداشتفتهی شنگاهه

  ..زم؟ی عزیتعجب کرد--

  

  

 ی چنجایا:  که پتو رو تو بغلم جمع کرده بودم گفتمی نفس زنان در حال اخم و َتخمبا

  .. تو اتاق؟ی بدون اجازه اومدیواسه چ..؟ی خوایم

  .. خودمو جمع کردمضیبا غ..دیدستشو به بازوم کش..دیخند

  ..دستتو بکش-

  .. ندارمتی که کارینی بیم..چت شده؟.. خب یلی خ--

  .. از اتاقرونیپس برو ب.. باشه-

  .. رسمشه؟نیا..؟ی کنی مرونمی چرا بگهی دادتتی اومدم ع--

  ..نجا؟ی ای آرشام خبر داره اومد-
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  .. رفت تو هماخماش

 چه یبه کس..ادتتی اومدم عیینجایخدمتکار گفت ا.. خبر داشته باشه؟دی چرا با--

  .. داره؟یربط

  .. حاال پاشو بروی کردادتمیع.. اونهی خونه نجایا-

  

  .. باز شداخماش

  ..م؟ی بشزی بشه و با هم گالودای سر و کله ش پی ترسیم-

  ..نو؟ی ای فهمیچرا نم.. پاشو بروگمی بهت م-

 چی که به هیو چهار دست و پا اومد طرفم و با لحن.............. فهممتیاتفاقا م--

 باهام تا ی بد دارنقدری تونم بفهمم چرا ایفقط نم:  نشست گفتیعنوان به دلم نم

  ..؟ی کنیم

  

  .. جا نبودگهی دیول.. عقبتمرف

 که گفتمو یو دهانمو باز کردم تا کار................ زنمی مغیوگرنه ج.. جلواین-

  .. دهنمو محکم گرفتی به سمتم با دست جلوزی خهیبکنم اما ارسالن با 

  .... نکردنکاروی ای تقال افتادم تا دستشو برداره ولبه
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 چون دمشیند.. آشام ِدمیفهم.. باز شد طاق به طاقی وحشتناکی اتاق با صدادر

  .. شدی چشمام داشت تار میاز طرف.. گرفته بوددموی دی لندهور جلونیا

  

  

  

رنگم داشت به .. شد اومد سراغمی که کم کم داشت برطرف می حس خفگاون

 به خاطر حرکت آرشام بود که دمی شاای زد که با وحشت دستشو برداشت ی میکبود

  ...... شددهیبه عقب کش

 ی رفت و بر می کرد وبا هر سرفه نفسم می م خس خس منهیس.. سرفه افتادمبه

 ی که تند تند اب دهنمو قورت میدر حال.. از اشک شده بودسیصورتم خ..گشت

  ..دیچی پی زدم صداها تو سرم می م مشت منهی سیدادم و به قفسه 

  

  

 زد ادیفر.. کردنیآرشام با زدن چند مشت ارسالن رو نقش زم..  شدنزی هم گالوبا

  .. از نگهبانا رو صدا زدیکیو 

 یحس م.. صداها برام گنگ بودی ولدمشی دی اشک تقال کنان می پشت پرده از

  .. شدهپیکردم گوشم ک

ارسالن که افتاده .. مرد قد بلند و چهار شونه که همون نگهبان ِ بود اومد تو اتاقهی

  ..رونی رو بلند کرد و با خودش برد بنیبود رو زم
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 که هنوز ایعوارض غرق شدن تو در.. به خفه شدننیحس تلق.. دادمی جون مداشتم

 م که بهم نهی سی و درد تو قفسه یتو بدنم مونده بود و از همه بدتر اون حس خفگ

  .. اوردیفشار م

 ی تقال مژنی کم اکسهی خواستم نفس بکشم واسه خاطره یم.. کردمی مسرفه

  .. بسته بودخیدست و پام ..کردم

 ی ش فشار منهیمنو به س..اغوش آرشام.. گرم حس کردمی جاهی تو ودموخ

  .. زدمی من تو بغلش بال بال میول..داد

 یدست و پا م.. حد گشاد شده بودنیچشمام تا اخر.. بلند و ممتد پشت سر همینفسا

 بایتقر..منو خوابوند رو تخت.. اون مچ جفت دستامو محکم نگه داشتیزدم ول

 رو تو مشتم گرفته بودم و یروتخت..دستامو ول کرد.. تکون نخورمنشست رو پاهام تا

  .. دادمیفشار م

  

 کردم دارم خفه ی من حس میول ) ی کن نفس بکشیسع..اروم باش(  زد ی مداد

 گهی گفت دی که بود بهم میهر چ.. وحشتی از روای.. بودنی دونم تلقینم..شمیم

  ..یشی خفه میدار..ی نفس بکشی تونینم

  

  

 شی اون از جنس اتی لبایول.. روحیب..خی..لبام سرد بود..از هم باز کرد لبامو

 تو دهانم یشترینفس خودش رو با شدت ب.. کردقی که به وجودم تزریحرارت..بود
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 ی م مثل بادکنک با هر دم و بازدم پر و خالنهی سیحس کردم قفسه .. دادرونیب

  ..شهیم

  .. رو بهم برگردونهیت زندگ داشی که سعینفس.. که نفسم بهش بسته بودینفس

  

 و بلند سرمو ــــقی نفس عمکی با نکهیتا ا.. عمل رو تکرار کردنی اقهی چند دقتا

نفس .. م بفرستمهی رو به درون رژنی تخت بلند کردم و باالخره تونستم اکسیاز رو

 ی تونه تویچقدر م.. و زنده بودنیحس زندگ..هوا رو استشمام کردم..دمیکش

  .. ل ذ ت بخش باشهاون لحظه برات

  

 به درون تک تک سلول ی برگشتن حس زندگی از رونباری ایول.. کردمی مسرفه

  ..نفس زنان خودمو پرت کردم رو تخت.. بدنمیها

دستامو همونجا رو صورتم نگه ..اشکامو پاک کردم..دمی صورتم دست کشبه

  ..وخت سی م هنوز منهی سی قفسه یحالم بهتر شده بود ول..دمینفس کش..داشتم

 و ی مشکی چشمایتو..نگاهش کردم..نیی صورتم اورد پای گرفت از رودستامو

  ..نافذش ترس نشسته بود

  !.. تونم باورش کنم؟یم!..؟ی از چترس

  

دستاشو مثل ستون کنار بازوهام گذاشت و خودش هم ..  از عرق بودسی خصورتش

  .. صورتم خم شد یرو

  .. منظم نبودنفساش
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  ..؟یری گی صورتتو میچرا جلو.. دختریتازه برگشت--

اون موقع که افتادم تو .. برگشتمی کردم تازه به زندگیحس م.. گفتی مراست

  .. امشبیول.. حس نکردمیزی و دکترا تونستن برم گردونن چایدر

  

 بود تونستم ل ذ ت زنده بودن و با دهی بخشی که بهم زندگی وجوده آرشام و نفسبا

  ..عشق زنده شدن رو کامال حس کنم

  .. شده بودزی رصدام

  ..مـ.. ممنونم-

  

ساکت ......... سکوت کنمیعنی که مینی اشاره ش رو گذاشت رو بانگشت

  .. چشمام در چرخش بودینگاهش سرگردون تو..شدم

  ..ی کن اروم باشیفقط سع..ی بگیزی خواد چی نم--

  ..ارسالن که.. توامونهی مدنویو ا.. من حالم خوبه-

 ی می چه غلطنجای انمیپردمش دست بچه ها تا بعد برم ببفعال س..اری اسمشو ن--

  ..کرده

  .. ِ منادتی گفت اومده عیم-

  

  



 

goldjar/me.Telegram  

 

921

 حس ارامش نشست نکارشیبا ا.. از موهامو گرفت تو دستش و لمسشون کردی اطره

  .. چکار کنهدی دونست بایم..تو دلم

  ..ادتتی عادی که بخواد بهینسبتش با تو چ.... غلط کرده--

  

  .. گرفتی اورد و نگاه از نگاهه من نمیشو به زبون م جمالتضی غبا

 ینم.. از هم باز شده بودینی رو لبام که به لبخند دلنشدینگاهش چرخ.. زدملبخند

  .. قرارم رو برمال کنهی باشه که راز دل بیخواستم نگام بهش جور

 تو دمیپاش.. رو هم از توشون بدزدمیفتگی حال نتونستم شنی خب با ایول

 هیمثل .. گفت مراقبمهنکهیا.. هستادمیرفاش تو اون اتاقک هنوز ح..چشماش

  ..هیسا

  

غرورمو .. نشون بدمی خواستم به اون شدت سابق در برابرش سرسختی نمگهید

 ی اگه بخوام باهاش سرناسازگاریول.. زنمی نمی حرفنمیواسه هم.. کنمیحفظ م

  ..اشق خودم کنم؟ پس چطور اونو عارمی در بی سرتق بازی هر موردیبذارم و تو

 خودم ی فتهی که باهاش بحث ودعوا راه انداختم اونو هم شی تونم وقتی مچطور

  ..کنم؟

  

 یعنیپس ..دهی اونو تو چشمام دگهیم.. گردهی بودم آرشام دنبال آرامش مدهیفهم

  .. کردهدای رو پشیارامش زندگ
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 احساس نی به ا تونمی کنه اونوقته که مدای کنم عشق رو هم در من پی بتونم کاراگه

 زی به همه چیپس اگه بخوام با ندونم کار.. رفتمشی که پنجاشیتا ا.. باشمدواریام

  ..رهی خودم می از همه دودش تو چشماشتری وسط بنیا..پشت پا بزنم

  

  

  .. و اروم جوابشو دادمنرم

  .. برداشت کردهییزای چهی خودش شی البد پیول.. دونمی نم-

  ..صورتشو کج کرد..دیخ حرص نگاش تو کل صورتم چربا

  ..؟یمثال چه برداشت:  گوشم با همون حرص تو صداش گفتریز

  

 ناخواسته به وجودم ای که آرشام خواسته یجانی هیاز رو.. زدی تندتند مقلبم

  .. بودختهیر

  ..ستمی نلی میب.. من نسبت بهش نکهی ا-

  ..؟یستین--

  .. هستم-

  ..؟ی هستیچ--

 نشونی تونم بی میچه فرق..ادیز ارسالن هم بدم م ازارمی همونقدر که از عموش ب-

  ..بذارم؟
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 رو تو نگاهش یدرخشش..زل زد تو چشمام..فاصلشو کم کرده بود.. بلند کردسرشو

  .. داشتی که برام تازگدمید

  

  ..می زنی امشب با هم حرف م--

  !..؟یدر مورد چ-

  ..ی فهمی بعدا خودت م--

  ..باشه: تکون دادمسرمو

  

 التماس یگاه.. ِی قراری بی از روی کنم نگاهه اونم به من گاهی چرا حس مایخدا

 رو یزی چهی خواد بهم ی جور التماس که مهی..اره..نمی بیرو تو چشماش م

  ..ستمی کردنش نی برام مبهم و گنگ ِ که قادر به معنی به قدریول..بفهمونه

  

 خواستم تو شهید م داره از رو پاهام بلننکهی ِ االیبه خ.. ازم فاصله گرفتی ارومبه

 هوا خوردم ی موند منم بخزیمی دفعه بدون حرکت تو همون حالت نهی که نمیجام بش

  .. ش که باز دماغم درد گرفتنهیبه س

به آخ و اوخ کردن ..اشک تو چشمام حلقه بست..مینی گذاشتم رو بدستمو

  .. گفتی نمیزی اون چیول..افتادم

  

  ..بخند کج تو صورتم زل زده بود اشک نگاش کردم با همون لی پشت پرده از

  .. خوردم بهتوندایببخش-
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  .. تکرارش نکنگهی فقط د--

  

  .. و رو ِری زستیرو که رو ن..عجبا

  .. مثال؟شهی میتکرارش کنم چ: دمینال

 دماغ قرمز شده م برداشت و با یدستمو از رو.. اونم از روم کامل بلند شدنشستم

  ..ه از درد سر شده بود کمینیسر انگشت ِ اشاره ش زد به نوک ب

 داره که فقط و یاونوقت عواقب:  انداخت گفتی که لرزه به دل و جونم می لحنبا

  ..ی وحشی گربه شهی خودت نوشته میفقط پا

  

  

  ..بشیبا اخم دستشو برد تو ج..ستادی جلوم اصاف

 یبهش گفته بودم که حت..یدی خوابی بخوریزی چنکهیخدمتکار گفت قبل از ا--

  ..یت کنه همه شو بخورشده مجبور

  

  .. نگاش کردمنهیابرومو انداختم باال و دست به س.. لبخند زدمطنتی شبا

  .. چشم مشکوک نگام کردی گوشه از

  ..ده؟ی می حرکت چه معننیو ا--

  .. بده؟ی خاصی معندیمگه با-

  ..گهی وقت بهم دروغ نمچی حس من ه--

  ..نیهش توجه نکن بادی زذارهی داره سرتون کاله منباری خب حستون ا-
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  ..؟ی کنی میچی که از دستوراتم سرپی تو هستنیچرا هر بار ا--

  ..م؟ینجوری فقط منم که ایعنی -

  ..فقط تو--

  

  .. پررنگ تر شدلبخندم

  !..واقعا؟-

  ..ه؟یخنده ت واسه چ: و تشر زد.. تو همدی کششتری باخماشو

 برنگرده گهیه د اب دهنمم پشت سرش قورت دادم کچی که درسته خوردم هلبخندمو

  ..چه خشن.. اولشیسر جا

  

  ..یگی زور م،یدی دستور نمگهی دیی وقتاهیاخه -

  ..منظور؟--

  .. خوادی که نمی کنی میادمو مجبور به کار..گهی دنیهم-

  .. خوامی می مهمه که خودم چنی من ای برایول..ی تو نخوادی شا--

  ..ی کمال خودخواهیعنی نیخب ا-

  .. رو قبول دارمی خودخواهنیبودم اکه قبال هم بهت گفته --

  !..اخه چرا؟-

  

 نبارمی انمی فرستم تو اتاق و اگه ببیخدمتکارو م.. تمومش کننجای بحثو همنیا--

  ..ستی نی تا فردا تو تهران از غذا خبری کردیچیسرپ
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 وبا مکث ستادیا.. که صداش زدمرونی خواست عقب گرد کنه و از اتاق بره بو

  ..برگشت طرفم

 توش ینیبا تعجب به دستم که س.. و گرفتم سمتشرونی تخت اوردم بریرو از ز ینیس

  ..بود نگاه کرد

  .. هم با خودت ببرنوی ارونی بیری می زحمت حاال که داریپس ب-

  ..ه؟ی چنیا--

  ..ست؟یمعلوم ن-

  ..درست جوابمو بده دالرام-

  

  

 یش باحال تر م افهی بگم قنانی تونستم با اطمی زد می با تشر اسممو صدا میوقت

  .. دارهفی جذاب تشریادی شازده زنی اای..تی من خلم اونم از فرط ِ عاشقای..شد

  

  ..دستم افتاد..ش؟یری گینم.. بخورم، خوردمنیخب دستور فرمود-

پشتشو بهم کرد وبا همون خشم کنترل .. هم فشردی حرص نگام کرد و لباشو به روبا

  .. برهی مادیخدمتکار م:شده گفت

  

  .. موقعشمی بی که من عاشق ِ خشونتایوا..دمیخند..رونیم رفت ب بعد هو
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اونم با لبخند گفت که .. بهش نگفت؟یزی آرشام چدمی که اومد ازش پرسخدمتکار

  .. تو هم بودهیفقط اخماش حساب.. نگفته یزیچ

  ..شمی میشی اتینجوری سرکار بذاره همیکی خب منو هم اره

  

 اونو شناختم و با یهمونطور که من تا حد..ه سر منری کارا زنی ای دونست همه یم

 دای شناخت رو از من پنی اشنا شدم اونم در مقابل حتما هماتشیاخالق و روح

  ..کرده

  .. بودرکردهی خواد بهم بگه بدجور ذهنمو به خودش درگی می امشب چنکهی ایول

  .. خواد چکار کنه؟ی ارسالن مبا

  

 دهیحتما چشم آرشام رو دور د..ده تو  و اومنیی سرشو انداخته پای عوضی کهیمرت

  ..بود

  ..  تونه بکنهی هرکار بخواد مادتی عی خودش فکر کرده به بهانه شی پگهی داره

برش .. از رو تخت بلند شدمنشی ماشچی سوئدنیبا د.. دوختمنی زمنگاهموبه

  .. افتادهبشی شده از جری با ارسالن درگی وقتدیشا..داشتم

  

 نکاروی االن انی باعث شد همی حسهی یول..ببرم بهش بدم بذارم واسه بعد خواستم

  .. از اتاق دور نشدهادیحتما ز..بکنم 

  .. شلوارم ودر اتاقو باز کردمبی تو جگذاشتمش
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پشت سرش .. خارج شدالی از در ودمی درونیهمزمان که رفتم ب.. درست بودحدسم

  ..یخواستم صداش بزنم ول..رفتم

  

 درختا یاز البه ال..رهی داره کجا منمیکنجکاو بودم بب..م نکردنکاروی دونم چرا اینم

  ..الیرد شد و رفت پشت و

اهسته قدم .. رنگ اونجا بود که بازش کرد و رفت تودی در ِ بزرگ سفهی

 یچاره ا.. بزنمدی نبود که بتونم داخل رو دوارشی هم رو دی پنجره اچیه..برداشتم

  .. رفتم توی مدینبود با

 نجای آرشام اومده انکهیا.. بدجور گل کرده بودمیم فضول تونستم بگی محاال

  !..چکار؟

  

  

 به هیشب..دمی در سرک کشیاز ال..باز شد.. سمت خودمدمی رو گرفتم وکشرهیدستگ

  .. درو نبستمیرفتم تو ول..ی انباردمی شاای.. اتاق بودهی

  اتاقهی خواستم اونو هم رد کنم درست سمت راستم ی که وقتکی کوچی راهروهی

 ستادهی هم ای که ارسالن و همون نگهبان ِ و آرشام رو به رودمی رو دگهید

  ..نجایپس ارسالن رو اورده ا.. عقبدمیسرمو کش..بودن
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 ی می مخفواری گشتن خودمو پشت دیو هر وقت که بر م.. به من بودپشتشون

 واری به ددهیچسب..آرشام نگهبان رو مرخص کرد..دمیصداشون رو واضح شن..کردم

  .. شدمی از اون مخفیکی قسمت تارتو

کج شدم و ..دمیصداشون رو شن.. رفت رونی بلند از در بی با قدم هانگهبان

 با نهی و آرشام دست به سدی چرخیارسالن کالفه دور خودش م..نگاهشون کردم

  .. کردیخشم نگاهش م

  

  

 یمدچطور او..؟ی بذارنجای پاتو ای حق ندارگهی مگه بهت نگفته بودم که د_آرشام

  ..تو؟

  .. پوزخند زدارسالن

ظاهرا .. من بگم چشم؟ی رو تو امر کردی که هر چمی قرار گذاشتی از ک--

 راه نده چون تا بهش گفتم آرشام خبر التی منو تو وی به نگهبانت بگیفراموش کرد

خدمتکارت گفت دالرام تو کدوم اتاق ِ و منم اومده بودم ..داره درو باز کرد

  .. خودته نه منی پای مشکل دارهی قضنی احاال تو با..ادتشیع

  

  .. بودنستادهی هم ای نهی به سنهیس

 پاتو ی جرات کردادتی عی که به بهانه ی داریتو با دالرام چه صنم.. ببند دهنتو--

  ..نجا؟ی ایبذار
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 باهاش ندارم تو هم یاگه من صنم..اومدم چون دلم خواست..؟ی جرات واسه چ--

  .. نزنیادی پس حرف زیندار

  

  

 خوابوند تو ی کرد و مشت محکمی که ارسالن زرنگدی ش رو چسبقهی آرشام

 که خورده ی هم فشار دادم و از بابت ِضربه ای حرکت دندونامو رونیبا ا..صورتش

  ..بود تو صورتش چهره م جمع شد

  

ارسالن با مشت محکم آرشام نقش .. شدنزیبا هم گالو.. بهش حمله کردآرشام

  .. شدنیزم

  ..می من کیانگار فراموش کرد..؟یدی ملمی حرفا رو تحونی ایحق به چه --

  

  ..با پوزخند جواب آرشام رو داد..دی به فکش دست کشارسالن

 فراموشش ی حتای تونم ازش بگذرم و ی نممی که تو زندگیزیتنها چ..نه اتفاقا --

 که اون خدمتکارته.. ندارهیدالرام با تو نسبت..ی جوش نزنیادیبهتره ز..ییکنم تو

  .. منهی عموانی شای نره اون معشوقه ادتی..ستی نگهیاز حاال به بعد د

  

  

 سرش داد ضیبا غ.. بلندش کردنی زمی ارسالنو گرفت و از روی قهی با خشم آرشام

  ..دیکش
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و با خشم ...... کنمتی حرفامو حالگهی جور دهینذار ..ی نشدرفهمی انگار هنوز ش--

  ..ین به چاک عوض بزاوردمیتا دخلتو ن: بلندتر گفت

  

انقدر بزن تا خسته ..بزن.. خورمی تکون نمنجای تا دالرامو با خودم نبرم از ا--

 زنده انیشا..ی رسی نمیچی تهش به هیول..منم بلدم از خودم دفاع کنم..یبش

 رو هم عمل کردن، امروز انی شامارستانی بی که دالرامو بردیهمون روز..ست

من امروز .. زبونش دالرام ِوِرد ِ..شهی مرخص مگهی دو روز ِ دیکی..اوردنش بخش

  .. برمی اومدم اونو هم با خودم منجای حاال که تا ایول..نمشیفقط اومده بودم بب

  

در  ..واری ارسالن رو تو مشتش داشت پشتشو کوبوند به دی قهی همونطور که آرشام

ره من با قول وقرا.. تو رو سننهنمیبب: داد داد زدی که با خشونت تکونش میحال

 چی هیکی به تو هی قضنیا.. ماه چند روز مونده1 انیهنوز تا پا.. بوده نه توانیشا

  .. ارسالنشهی تموم نمفتپس بکش کنار وگرنه به صر.. ندارهیربط

  

  ..دی کشنیی ش پاقهی آرشامو از ی با حرص دستاارسالن

دت خب پس بگو در..انی شانیع.. مننیع.. کرده اره؟ری گششی گلوت پهی چ--

 انوی انگار هنوز شا،ی کور خوندیول.. واسه خودت ی دودره اش کنی خوایم..هیچ

  ..ینشناخت
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 دختر نیمن با ا..نی نشناختی که هنوز ارشامو درست و حسابنیی شما دوتانی ا--

 ی بیحتما اون عمو.. دادهلتی چرت و پرتا رو تحونی ای دونم کینم.. ندارمیکار

  .. هم خبر دارهانیشا.. ستگهی دزهی چهی من هدفم یول.. زتیهمه چ

  

  .. زدپوزخند

 وسط ازم نی ایزی چگهید.. برام گفتهانی شاازشوی تا پریاز س.. دونمی اره م--

 ارزش یزی دختر برات پشنی ست اگهی دزی چهی هدفت یگیپس اگه م..ستیپنهون ن

  .. سمت ِ من؟دی تا بای کنی چرا ولش نمگهید.. نداره

  

  .. کثافت؟ان،ی شاایتو  : دیغر..د هم فشری به رولباشو

  ..دی با خباثت خندارسالن

تو ردش کن .. عمو و برادرزاده ستنی بگهی دنیا.. به تو داره؟ی چه دخل--

  ..ی کنم که هنوز همون ارشام ِ سابقی من باور منطرف،یا

  

دالرامو نگهش داشتم ..یریی تغنیبدون کوچکتر.. که بودم هستمی من همون--

 جسارتش تونستم شر اون دختر ِ مزاحم رو از نیو به کمکه همچون جسور بود 

  .. کم کنممیزندگ

  

 ی میی لباش خودنمای روزیهنوز همون لبخند نفرت انگ.. سرشو تکون دادارسالن

  ..کرد
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 یکس.. برهرشی خوابه آب زی نمیی که جای هستیهنوز همون ارشام.. پس بگو--

  ..نه موی میکه جنس مخالف براش مثل اسباب سرگرم

  

 ی چگهی دینی بی میکثافت دار..اره من همونم:  زد ادی آرشام وحشتناک فرو

 تو رمشونی گیم.. من داشته باشن؟ی تونن برای میدخترا چه ارزش..؟یگیم

 دارم ی چشهی متیحال.. برم ی دادنشون لذت میاز باز..دمی مشونیباز..مشتم

  ....گم؟یم

  

 که هنوز هنوزه نتونستم بفهمم یکس.. شناختمی ِ که من می همون آرشامنی و ا--

  .. گذرهی تو سرش میچ

 سراسر پر رمز و رازم چه یتو زندگ..تو دلم.. دونه تو سرمی کس نمچیه--

قبال بهت .. من سرک بکشهی نداره که بخواد تو زندگنکاروی هم جرات ایکس..خبره

  .. ندارهدهی فاینجوری انگار ایول.. کناریهشدار داده بودم که پاتو بکش

  

  

 ی داده بودم و با چشماهی تکواری چون پشتمو به ددمی دی حرکاتشون رو نمگهید

  .. داره؟قتیحق ..گهی که آرشام میینایا..دمی شنیبسته فقط صداشون رو م
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 فقط به نجامیاگه ا.. مزخرفت ندارمی به گذشته و تو و زندگی کارگهی د_ارسالن

  .. مونمیت نمو تا اونو با خودم نبرم ساک..خاطر دالرامه

  .. هفت خطت بلند شوی بعد رو دست عمویبذار از گرد راه برس.. جدا؟--

  .. رسوندنجای هفت خطه من بود که تو رو به ای همون عمو--

  

اگه تونستم محکم بشم خودم خواستم و واسه .. نرسوند احمقنجای منو به ای کس--

 ونوش وخالف و شی بده جز عادی تونست به من ی می تو چیعمو..ش تالش کردم

  ..؟یبردگ

  

  ..ی کردی واسه ش میهمه کار.. بودومدهی تو که بدت ن--

 نکاروی ادا کن منم با بهانه انتویگفت د.. داشتمازی به اهدافم بهش ندنی واسه رس--

  .. نذاشتم که واسه خودمم گرون تموم بشهیی پامو جایول..کردم

  

اون فکر ..رفت جناب مهندس دست کم گشهی رو نمانیشا.. مطمئن نباشادی ز--

  .. کنهی مزویهمه چ

  .. وقته که تموم شدهیلی خی بازنیا.. ندارهتی برام اهمگهی د--

  ..و هدفت؟--

  

  .. کردسکوت

  .. ارسالنرونی من برو بیالی از و--
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  .. بدون دالرام؟--

  ..یری بدون اونم می بدون دالرام اومد--

 برو رونی بنجای از ایالدست خ.. بدون اون اومدم تا با خودم ببرمش--

پس چه ..مگه کارت باهاش تموم نشده؟..ست؟ی برات مهم نیگیمگه نم..ستمین

  ..ادیردش کن ب..بهتر

  

  .. زدی م منهی سی تویقلبم به تند.. عذاب اوریسکوت..سکوت

 کنم ی شرفت ثابت می بیبه تو و اون عمو..دمی ملتی قبل از برگشتن تحو_آرشام

  ..ارزش نداره ارشام ی برای دخترچیه

  

  .. بود که جسم و قلب و روحمو درهم شکستی جدی به قدرلحنش

  .. بهت ندارمی اعتمادچی ه--

 ی دستت هر کجا که خواستدمیبعد از اون م..نهیحرف من هم..به جهنم: دی کشادیفر

  ..شی با خودت ببریتونیم

  

کوتاه و  ی رابطه هی فقط اونو واسه انیشا.. کنمی میواسه داشتنش لحظه شمار--

 ی کم کم فروکش می تنده ولششی اتشهی دونم اولش که میم.. خوادی شبه مهی

 خب منم بلدم چطور یول..دهی کدوم از رابطه هاش به دوبار نکشچیتا االن ه..کنه

  .. افتهینم یی بدون بد جانویا..ارمیدالرامو از چنگش در ب
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  ..دی خندبلند

  ..فرود اومد تفاوته آرشام مثل پوتک رو سرم ی بی صداو

 شهی همی خوام برایفقط م..نی باهاش بکننیهر کار خواست..ستیبرام مهم ن--

  .. کنده بشهمیشرتون از زندگ

  

  .. ارسالن تنمو لرزوندی بلند و مستانه ی خنده یصدا

 حالش زودتر از ششی بفهمه دالرام قراره برگرده پانیشا.. راحتالتی باشه خ--

 فیواقعا ح.. رو بسپره دستشی لعبتنیبخواد همچ که هی کیمنته..شهی خوب منایا

  ..ست؟ین

  

 داده بودم هی که بهش تکی سردواری نفرت دستامو مشت کردم و به دبا

  .. از اشک بودسیصورتم خ..فشردم

  .. و نابود کردستی آرشام امشب منو نایخدا..  کردم ی مهی صدا گریب

  

  

  ..تا نظرم برنگشته بزن به چاک.. بسه تمومش کن--

  ..یمی قدقی رفستی تو کار نی برگشتگهی د--

 هم هی ثانکی خوام ی نمگهی دادم دلتونیدالرام رو که تحو..ستی نی ما دوستنی ب-

  ..باهاتون رو به رو بشم
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 دمشی دی تو مهمونیوقت.. با تو نداشتمیمن که از اولم کار..  نگران نباش--

 رو از پا در ینه هر مرد توی و نگاهه شفافش می ذاتییبایز..بدجور چشممو گرفت

  ..اره؟یموندم چطور تا االن نتونسته تو رو هم به زانو در ب..ارهیب

  

اره خب تو از جنس ............. بلند جواب خودشو دادی قهقهه کی با و

 دختر نی و اون همه لطافت رو تو اییبای اون نگاه و اون زی تونینم..یسنگ

 لحظه اتفاق افتاد هیمن به دالرام دارم تو  که یعشق..ستمی من مثل تو نیول..ینیبب

 اقتشوی بشه که لی مال کسدیادالرام ب.. حاال حاالها تو دلم هستشی موندگاریول

  ..داره

  

 که اصال یارسالن با لبخند.. اشک نگاشون کردمیاز پشت پرده .. خم کردمسرمو

 شد ید م آرشام زد وهمزمان که داشت از کنارش ریدوستانه نبود دستشو رو شونه 

  ..بسپر به اهلش..قی خواد رفی ماقتی لیزیهر چ: گفت

 که بودم یتو همون قسمت..دمیسرمو دزد.. خنده کنان از کنار آرشام رد شدو

 بار هزارم وجود سست شده و ی بسته شدن در توسط ارسالن برایصدا.. شدمیمخف

  ..خرد شده م رو به لرزه انداخت

  

 دهنم گرفتم تا یدستمو جلو..دی لرزیدا م شده بود که با هر صفی ضعی جوردلم

آرشام دست راستشو مشت کرده و ..سرمو کج کردم.. هق هقم بلند نشهیصدا

  .. داده بودهی بهش تکشویشونی و پواریگذاشته بود رو د
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 که لگدمالش کرده بود همون حس ی که به خودش گرفته بود بر خالف دلی ژستاز

  ..دمیرو تو خودم د

  .. خواد دست از سرم بردارهیم عشق ننی اانگار

زهر ِ نه .. بهش گفت عشق؟شهی ست مگه مکطرفهی که یعشق.. کدوم عشق؟یول

  ..عشق

  

  

 خودم یبا چشما..دمی شنزوی که من همه چنهی خواستم ببیم.. فاصله گرفتمواری داز

  .. نموندهی مخفنمونی بیزی چگهی و ددمید

  

چطور .. بودومدهی م هنوز بند نهیگر.. کنده شدواری که از ددی لحظه طول کشچند

  ..رم؟ی اشکام رو بگی قطره قطره یجلو

  .. تونستم؟ی مگه مدمی که شنیی حرفابا

  .. بودرممکنیاصال غ.. بودسخت

  

  

برگشت .. دادرونی بنهی رو از سقشی و نفس عمدی تو موهاش دست کشکالفه

به وضوح ..دیمنو تو درگاه اتاق د.. بلندش کردی بود که به نرمنییسرش پا..طرفم

  .. اشک الودم شدینگاهش محو چشما..جا خورد
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  .. بغض گرفته م خارج شدی جمله بود که از گلوهی تنها و

  ..ی پستیلیخ.. آرشامی پستیلی خ-

  

 از دی کشی مادیصداشو بلند و رسا که اسممو فر.. از روش برداشتم موی طوفاننگاهه

هنوز حالم جا .. سوختی م مهنی سیقفسه ..دمیدو..ستادمی نای ولدمیپشت سر شن

  .. به سرم اومدبتی مصنی بود که اومدهین

  ..اره

  .. نبودبتی من از دست دادن آرشام کم از مصواسه

  

  

  .. باهات حرف بزنمدیصبر کن دختر با..گمیصبر کن بهت م.. دالرام--

رفتم تو اتاق و خواستم درو قفل کنم که پاشو گذاشت .. هق هقمو نگرفتمی جلوگهید

  .. در تا نتونم ببندمشیال

 ینفس نفس م.. راحت اومد تویلیخ..درو هول داد..دیزورم بهش نرس.. دادم فشار

  .. کردم نفسام منظم نبودی هم مهیچون گر..نطوریمنم هم..زد

  

  

  ..رونیبرو ب..ی لعنترونیبرو ب: دمی کشغی جهی زدم تو چشماش و با گرزل
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اومد سمتم .. نذاشتمرهیزوهامو بگخواست با.. محکم پشت سرش هول داد و بستدرو

  .. من عقب رفتم و رو تخت نشستم یول

  

 لب زمزمه ری دادم با هق هق زی که خودمو تکون میدر حال.. گرفتم تو دستامسرمو

 ای دننی نامرد تو ایاز هر چ ..یستیتو مرد ن..یستیمرد ن..ی عوضهی..یپست: کردم

  ..یهست نامردتر

  .. بودستادهیوسط اتاق ا..مو بلند کردمسر.. رفته رفته بلندتر شدصدام

  

  .. بهتیک..؟یگی می داری چ--

پس قصدت ..از اول تا اخرش..دمی شنزویهمه چ.. به خاطر خدا خفه شـــــو-

 ام واسه از سر راه لهی وسهی دونستم من یم.. دونستمیم.. اره؟ی بود لعنتنیهم

 نجای شده منو به ا که باعثهیچ..ه؟یهدفت چ..رتنی که تو مسییبرداشتن دخترا

 ی و بهش افتخار میزد ی که با ارسالن ازش حرف میاون هدف لعنت..؟یبکشون

 ی که باعث شده دخترا تو مشتت باشن و مثل عروسک باهاشون بازهی چیکرد

  ..ارهههههه؟.. بودم برات اره؟ی اسباب بازهیمنم .. از اونام اره؟یکیمنم ..؟یکن

  

  

با استرس و ..بلند شدم.. اخرمیزدم به س..ود کدوم از کارام دست خودم نبچیه

  ..بازوهامو بغل گرفتم.. زدمی تو اتاق قدم مشیتشو



 

goldjar/me.Telegram  

 

941

سرمو گرم ..؟ینجوریا..؟ی کمکم کنی خواستی مینجوریا:  گفتمهی بغض و گربا

 ی اشغالش بدی و اون برادرزاده انی شالهی راحت منو تحویلی که بعدش خیکرد

  ..و خونده بودم دستتنای کاش زودتر از ایا..اره؟

  

  ..سرخ شده بود.. رو نداشتیشگی همتی چشماش اون جدی کرد ولی اخم نگام مبا

 برم ی بشمای سوار هواپنکهیچرا تا قبل از ا..ستی من نی جاگهی دنجای ا-

  .. بهترهیلی خینجوریا..رمی االن منیهم..شش؟یپ

  

  

 بود و بازومو تو  اون سرعتش باالتر از منی طرف در هجوم بردم که بازش کنم ولبه

  .. سمت خودشدیچنگ گرفت و کش

  

 ولم ی ش مشت زدم ولنهیبه س..داد زدم..محکم نگهم داشت.. تو مشتش بودبازوم

  ..نکرد

  .. احمقی دختره ی بریخوایکجا م: دی لب غرری خشم زبا

 نهی بخوابم بهتر از اابونی خیگوشه ..نامرد دستمو ول کن.. نه منیی احمق تو--

 تی اسباب ِ سرگرمگهید.. مثل تو رو تحمل کنمی بمونم و ادمنجایهم ا لحظه هیکه 

  ..ی باهاش بکنی هر کار خواستی که بخواستی نی عروسکگهید..شمینم

  

  .. بردمی نمیی راه به جای کردم ولی متقال
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  .. تا منم حرفامو بزنم؟یری گی چرا خفه خون نم--

  

  .. گرفته بودشیقلبم ات.. با پشت دست پس زدماشکامو

 دی که بای و هر چی هارو که به ارسالن گفتیگفتن..؟ی بگی خوای می چگهی د-

 ی خوایم.. بدبختم؟ی بگی خوایم..؟ی مونده که بگی چگهید..دمی شندموی شنیم

  ..ولم کن.. تموم شد جناب مهندسگهید..؟ی خوردم کننی از اشتریب

  

  

ت بازوهامو گرفت از تقال کردن من خسته شد و جف.. زدمی حرفامو بهش مضی غبا

 حرکت ِ نی کمرم با ایاحساس کردم مهره ها..واری دی نهیچسبوندم س..تو دستش

 با ی ولدیچی تو کمرم پی چند لحظه درد بدیبرا..پر از خشونت آرشام خرد شد

  .. شداکت درد هم رفته رفته سنی هم ایفشار دادن لبام به رو

  .. تکونم دادمحکم

مگه .. اره؟ی اون کفتار عجله دارشی رفتن پیابر..؟یری گی نمی چرا اللمون--

  ..ه؟ی اون چی خواسته ی دونینم

  

  .. سرخشی زل زدم تو چشمای گستاخبا

 باشه که براش مهم ی اونجا کسدیشا.. خوام برمی دونم و میم.. دونمی چرا م--

 ی گفتنویخودت هم.. ارزش ندارمیزی کس پشچی واسه هنجای ایول..باشم

  .. ام مونده؟ی حرفگهید..دمی و منم همه شو شنیاره تو گفت..درسته؟
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 ی مدیچون با..من اون حرفا رو زدم..؟ی بفهمی خوایچرا نم..اره مونده--

  ..زدم

 ی می که خود به خود از چشمام جاریی رو اشکای کنترلیول.. صدا بودی م بهیگر

  ..شد نداشتم

  

 دالرامو یرسالن گفتبه ا..ی اخر ازم استفاده بردیتا لحظه ..ی زدی مدی اره با-

 هم ولم نجایا..؟ینی بیم..نی شرتونو از سرم کم کنشهی همی بهتون فقط برادمیم

 ساعته 10 ساعت چه 1چه االن چه .. چرا بمونم؟گهید..ی کردی و باهام بازینکرد

 ش هم هی نامرد نباشم ثانهی کنار نکهیا..م گم کننجای گورمو از ادی باالخره باگهید

  ..برام ارزش داره

  

 ادی سرم فری وحشتناکیو با صدا..درست کنار سرم..واری به ددی محکم کوبمشتشو

 که ارمی به سرت بیینذار بال..انقدر نگو نامرد.. ببند اون دهنتوید لعنت: دیکش

  ..ی چیعنی کردن ی نامردیاونوقت بفهم

  

  

 ی می ش به تندقهینبض کنار شق.. رفتی منیی ش با خشم باال و پانهی سی قفسه

 که از سر ی داغی کرد و نفسای میی خودنماشیشونی پی عرق رویقطره ها..دز

  ..می بودرهی هم خیتو چشما.. شدی تو صورتم پخش متیخشم و عصبان
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 دل ِ نی کشم از دست همی دارم می دل ِ وامونده که هر چنیا.. سوختی مدلم

  ..رمت؟ی بگدهیچطور از امشب ناد..چطور فراموشت کنم؟.. گرفته ستشیات

 چکار دی حاال بای داریی حساهی کردم تو هم بهم ی که تا امروز فکر ممن

   ..ی منو کشتیلعنت..ارمیبذار برم که اگه بمونم تا صبح دووم نم..کنم؟

  

 هق هق نی ایصدا..دردناک بود.. هق هقم بلند شدیصدا.. از دست دادمکنترلمو

  .. داشتمنهی که تو سیدرد.. درد بودیاز رو

  

 درد و نی ایشونه هام از رو..م باال و صورتمو باهاشون پوشوندم اورددستامو

صورتم داغ بود .. کردسی کف دستامو خهی از ثانیاشکام در کسر..دی لرزیسوزش م

  ..وجودم در مقابل آرشام مرتعش بود..و کف دستام سرد

  

 که جلوم یکس.. زنده بمونم؟ی با چه جونگهید..رمی کردم دارم از حال محس

 احساس نسبت به من تو یذره ا.. خوادی زنه منو نمی داره سرم داد م وسادهیوا

  ..قلبش نداره

  

نتونستم قلب سرد ِ آرشام .. نرم کردشهی رو نمی قلب ِ سنگچی هدمی رسنیقی به امشب

  ..نتونستـــــم..نتونستم..رو گرم کنم
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ورتم  صیهمزمان که دستامو از رو.. جدا کردواریمنو از د.. راستمو گرفتیبازو

نگاه .. لمس کردراهنشی پی آرشام رو از روی نهی سی گونه م قفسه نییاوردم پا

 ی شد که از کف دستاییو تموم حواسم جمع گرما..مسخ شده م به شونه ش بود

  .. شد و قی وجودم تزریآرشام به کمرم و بعد هم همه 

  .. دادی تو اغوشش جاپی خورد و منو کچی که دور شونه م پی دستوبعد

  

  !..آرشام؟!.. تو بغلش؟دیمنو کش!..تو بغلشم؟.. االن ..یعنی

 گفتم ی ترحم کنه االن می که به کسستی نی شناختمش و مطمئن نبودم ادمی نماگه

  .. نداشتیتی شخصنی ارشام همچیول.. هام دلش برام سوختههیبه خاطر گر

  

  ..؟ی بشنوی خوای رو میچ:  گوشم نرم زمزمه کردریز

  .. خوام برمیفقط م..یچیه: دمیل بغض تو بغلش نابا

  ..؟ی کجا بر--

  ..ی که قول ِ منو به ارسالن دادیی همونجادیشا.. دونمی نم-

 همون حس یاز رو.. دردی نه از رونباریا..دیدلم لرز.. ش فشردمنهی به سمحکمتر

  .. کنمرونشی خواستم که بی واقعا نمدمیشا.. برو نبودرونی قلبم بی که از تویلعنت

  

 یخواستم از اغوش گرم و پر حرارتش جدا شم ول..رونی بامیاز بغلش ب خواستم

  .. شد که حصار دستاشو دورم تنگ تر کنهنی ش اجهینت..نذاشت
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  ..؟یدی محی منو به قصر ِ اون ترجی خونه ی نگفتانی شایالیتو و.. مگه همون شب-

  .. شده بودسی از اشکام خراهنشیپ..دی لرزیچونه م م.. داشتمبغض

  .. ِتو خبر نداشتمتی از قصد و نیول..م گفت-

  .. نگهت داشتمیول.. بشهی دونستم قراره چی نم--

  .. اما تو-

 چند یول..دی کشقیسکوت کرد و نفس عم..............یاون لبا..سسسسیه--

 یلباتو واسه چند لحظه هم که شده رو........ که ادامه داددی طول نکششتریلحظه ب

 من و ارسالن رد و بدل نی که بییتو حرفا.. حرفامو بزنمهم نگهشون دار بذار منم

  .. بوده؟ی که تموش صحنه سازیدی نفهمی ولیدیشد رو شن

  !!..؟؟یچ-

  

  

 خواستم صدق گفته هاشو از تو یم..نمی بتونم صورتشو ببدی بلند کردم تا شاسرمو

جم  کرد که راحت بتونم تو بغلش ی کم بازتر نمهی دستاشو یحلقه ..چشماش بخونم

 ی هم منکاروی کرد همی اگه ولم مدیشا.. فرار کنمدی ترسیانگار م..بخورم

 یاالن فقط م.. حرفو نزده بودنیا بود که آرشام ی واسه وقتمی تصمنی ایول..کردم

  .. بوده؟ی حرف چنیخواستم بدونم منظورش از ا
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اروم ..دی گرم و منظمش رو تو صورتم پاشینفسا.. مماس با صورتش شدصورتم

 ازش جدا بشم ذاشتی نمنکهیخشونت تو حرکاتش و ا..ی حال جدنی در عیول..دبو

  .. کردیمنو رها نم.. بود امادایکامال پ

  

  

  ..ادته؟ی قرار بود امشب باهات حرف بزنم --

 صدام هم بغض داشت و هم گرفته یول.. کردم ی نمهی گرگهید.. تکون دادمسرمو

  ..بود

  

که .. زدمی اون حرفا رو بهش مدیمن با..ختی بهم رزی با ورود ارسالن همه چ--

  ..شهی از نقشه م محسوب می هم بخشنیا

  

  .. گرد شدچشمام

  !..؟یاخه واسه چ!..نقشه؟-

به .. کمرم اورد باال و گذاشت پشت گردنمیدستشو از رو.. کم تو چشمام زل زدهی

امال  کنویحرکاتش ا..ستیالحمداهللا نوازش کردنم بلد ن.. داد و فشردهی ش تکنهیس

  .. راهشو بلد نبودی داد ولینشون م

  

  .. گردنم خورد شدی کنیچکار م: دمینال
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 ی ال به القشی رفت نفس عمنیی ش که باال و پانهی سیقفسه .. دستش کمتر شدفشار

  .. دادهیچونه ش رو به سرم تک..موهام پخش شد

  .. نکن؟ینجوری تعجب چشماتو ای از روگهی مگه اون شب بهت نگفتم د--

 یحاال مگه چ..ستیدست خودم ن..خب چکار کنم؟:  گفتمیکم مکث کردم و جد هی

  ..شده؟

  

نگاهمون تو .. منو از خودش جدا کردیبه اروم.. نگفتیزی اون سکوت کرد و چاما

 تونستم نگاهمو از اون ی وجه نمچی من به هی دونم ولیاونو نم..هم گره خورد

  ..رمیچشما بگ

  

  ..؟یگی راست میکه داراز کجا باور کنم :  کردمزمزمه

 به دینبا.. نمی خواستم عکس العمل خودشو هم ببی میول..گهی دونستم راستشو میم

  .. بعد از اون همه داد و هوار خودمو در مقابلش ببازمی زودنیهم

  

  .. ؟گمی دارم دروغ می کنیفکر م--

  ..ی شک دارم راست بگ-

  .. چرا؟--

 برداشتم ی توقع دارنانی و با اطمیداونم اونطور ج.. اون حرفادنی بعد از شن-

  .. باشه؟یچ
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رفت رو تخت ..منو ول کرد و سرشو تکون داد..اخماش جمع شد.. به هدفزدم

 لی به جلو مایدستاشو تو هم گره زد و گذاشت رو پاهاش و خودش هم کم..نشست

  ..شد

  

 ی جلوش رسوا نشم رو به روش رو صندلنکهیواسه خاطر ا..دی لرزی مپاهام

  ..نشستم

  .. منتظر بودم حرفاشو بشنوممشتاقانه

  

 من کار یول..ی نکنای ی حرفامو باور کنی خوای ندارم که منی به ایکار--

  .. زنمی بهت بزنمو مدی روکه بایی کنم و حرفایخودمو م

  

  

  .. لحظه سکوت کردچند

 الیالاقل خ..دمی پرسی ازش مدی خوره افتاده بود به جونم که بانی عیزی چهی

  .. شدیحت مخودم را

  ..؟یچرا بغلم کرد:  مقدمه گفتمیب

  .. شد تو چشمامرهی تعجب سرشو بلند کرد و خبا

  !..؟یچ--
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مگه من ..؟یستیمگه ازم متنفر ن.. تو بغلت؟یچرا منو گرفت..شی پقهی چند دقنی هم-

 که از هم جنساش یکس..؟ی ازم استفاده ببری که فقط بتونستمی دختر نهی

  ..؟یارو کردپس چرا اون ک..یمتنفر

  

 باال رفته نگاهشو تو چشمام دوخت ی ِ من با ابروهایی همه رک گونی زده از ارتیح

  .. گرفتمی اروم نمدمی پرسی نمنوی اگه ای بودم بماند ولی ادم رکنکهیا..

  

  ..تو فکر کن دلم برات سوخت--

  .. سوزهی من نمیچون مطمئنم دلت برا..ستی به فکر کردن نازین-

  ..؟یگی منوی چرا ا--

  ..ی ترحم کنی که به کسیستی نیادم..ی که داریتی شخصیاز رو-

  ..یهر کس.. اره خب--

  ..؟ی پس چرا اون کارو کرد-

  

  

  .. شد طرفم و موشکوفانه نگام کردخم

  ..؟ی بدونلشوی که دلی همه مشتاقنی چرا ا--

  ..می حس کنجکاوی شما فکر کن محض ارضا-
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 خواستم دهنتو ببندم تا خودم بتونم نکهی بابت بذار رو حساب انی خب از ا--

  ..حرفامو بزنم

  .. که رو لبام کاشته بودم درجا خشک شدیپوزخند

 که تو چشماش یپس اون ارامش..گه؟ی داره راست میعنی.. نگاش کردممشکوک

  ..دمید

  

 کالم همون هیخدا ازت نگذره خب اگه ..ادی مرد بر منی هر کار از دست ایول

 الی خیول.. شد؟ی ازت کم می خواست بشنوم چیدلم م که ی زدی رو میحرف

  ..رهی گی مرد جا نمنی تو دل ایعشق و عاشق..خام

  

  .. پوزخند زدگمی نمیزی ساکت شدم و چدی دیوقت

  ..بذارحرفامو بزنم..ی حاال که جواب سوالتو گرفت--

  ..؟ی ِ که حرفشو زدی منظورت همون نقشه ا-

  .. تکون دادسرشو

  ..قای دق--

  

 قتهی حقی تا مطمئن بشم حرفاش از رودمی شنی مدیبا.. دادمهی تکی صندلیت پشبه

  ..ای
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 ت ندهی و ای زندگی رویادی زری خوام برات بگم مطمئن باش تاثی که میینای ا--

  ..ی گفت ولشهی که تمومش رو نمییحرفا..داره

  

و  دستش تهیدر همون حال که .. تخت بلند شدیاز رو..رونی نفسش رو داد بکالفه

  ..به طرف پنجره رفت.. تو موهاشدی ش رو کشگهی بود دست دبشیج

  

 رو به قشی که به خودش گرفته بود و اون نگاهه عمیژست.. پشت سر نگاهش کردماز

  .. اومدی چشمام خواستنی از اندازه جلوشیب..اسمون 

  .. شروع کردیکه با لحن اروم.. حرفشو بزنهی نگاهش کردم تا ادامه منتظر

  

 داشتم و می تو زندگینیری تلخ و شی خاطره هاگهی دی هایلیثل خ منم م--

 روزگار بهم نشون داده پررنگ تر و نی که ایی های تلخگمیکه بدون اغراق م..دارم

 ی حتای خواب هی ی مدتش به اندازه دی بود که شاینیریدردناک تر از تموم اون ش

  ..میبگذر....... اومدی هم به حساب نمای روکی

  

  

  ..د کرمکث

 رو نای خوام ای می و نه حتارمی بادی نه دوست دارم که اون روزها رو دوباره به --

 شدن و ی کس جز خودم مربوط نمچی که به هیاتفاقات.. بازگو کنمی کسیبرا

  .. از قلبم محفوظهی جانی ترقیجاشون تو عم
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 با هر لحظه..بمونه و کهنه بشه تا بتونه اثر کنه.. بمونهدی بایتلخ..؟ی دونیم

  .. که اطرافت چه خبرهارهی بادتی تلخ چون زهرش به ی مزه دنیچش

  

  

  .. بهم انداختیقینگاه عم.. به پنجره کردپشتشو

 بوده و زی چکیهدف از زنده بودن من تنها .. با هدف زنده ستی هر ادم--

 که تو ییزهای خوام جز به جز چینم..ی که تو هم دنبالشیزیهمون چ..هست

 نویو ا.. کنمی رو نمی کارنی وقت همچچیبرات بگم که البته ه داشتم رو میزندگ

 سکوت دی هم بانجاشیم نداشتم تا هازی به کمکت نیتی وضعنیمطمئن باش اگه تو چن

  .. خبیول.. کردمیم

 دست تنها و انی تو در مقابل شانکهی کرده و هم اریهم کارم به تو گ.. که ینی بیم

  ..نه؟ی از اریغ..یببر یی راه به جای تونیبدون راهنما نم

  

  

خودش .. پاسخ باشهنی سوالش بهتری تونست برایهمون سکوت م.. ندادمجوابشو

  ..هم متوجه شد و با پوزخند سرشو تکون داد

  .. حرفاش رو از سر گرفتیو در همون حال ادامه .. زدی اتاق قدم متو

 بگم دیهم با نویو ا..ی اشنا بشای از قضای رو کردم تا با جزئینی مقدمه چنی ا--

 کار نیخواه ناخواه ا..رمی کمک بگانیمن برحسب همون هدفم مجبور شدم از شا

 ی ازم در دست داره که می راستا مطمئنم اون مدارکنی شد و در ای انجام مدیبا
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 دونستم و یتموم مدت م.. اون رو کنهبه رو نی من رو به کمک اونها از ایتونه زندگ

 گهیو حاال که د.. کردمی می طدی رو بای بازنی ایچون تا انتها..سکوت کردم

  .. خوام اون مدارک رو نابود کنمی باهاش ندارم میکار

  

  

  .. تونم؟ی اخه مگه من میول..؟یری ازم کمک بگی خوای منی همیبرا-

  ..یای از پسش بر بی تونی که میی فقط تویعنی..ی تونیم--

  !..چرا من؟-

از اون لحاظ که هر ..ی خودم هستنیع قایچون تو هم دق.. واضحهیلیجوابش خ--

 که یتو انتقام به خاطر خانواده ت و من گرفتن مدارک..میزی چکیدو به دنبال 

 تونه ی مانیشا..اگه اون اسناد برمال بشن.. کنمنی م روتضمندهی تونم ایباهاشون م

 که به نفع اون و مسلما به ضرر من تموم ییکارها..هر کار که خواست انجام بده

  ..شهیم

مطمئنم از من .. برات انجامش بده؟ردستاتی زنی از همیکی یگیخب چرا نم-

  ..واردترن

 بره با شی کنم پیاگه همونطور که من فکر م..ی داری دسترسزای چیلی تو به خ--

 من ی اعتمادشون رو جلب کنی دستت بازتره و اگه بتونشهی که بهت داده میازاد

  .. تونم کارمو شروع کنمیم

  

  !..؟ی کننانی به من اطمی تونیچطور م-
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 نگام قیعم.. بودم جوابش رو از خود آرشام بشنوملی ماتی نهای که بیسوال

 چشماش دنی دیبرا..ستادیجلوم ا..یمحکم و جد..به طرفم قدم برداشت..کرد

  .. کردکیچشمان درشتش رو بار.. گرفتمی سرمو باال مدیبا

  

  ..؟ی کنی فکر می تو چ--

  .. بودشهی تر از همقی تر و لحنش عمینگاهش جد.. دهنمو قورت دادماب

 اعتمادو بهم نی زنه که ایچشمات داد م.. کنمی نمی فکرچیدر حال حاضر ه-

  ..ه؟ی چلشی خوام بدونم دلیفقط م..یدار

  

  

نگاه .. رو گرفتی صندلیدستاشو از هم باز کرد و لبه ها.. پاهام زانو زدیجلو

 نهیقلبم به سرعت نور تو س.. کنادیقتمو ز طاایخدا.. بهم انداختیمجذوب کننده ا

  ..م ضربان داشت

  

  .. زنه؟ی رو داد مییزای چه چگهی چشما دنیخب ا..جدا؟--

  .. فهممیاصال منظورتو نم.. دونمینم-

  ..گمی دارم می چیکامال متوجه..ی فهمیم--

  

  .. با نوک زبونم تر کردملبامو

  ..ی کنی باز مدویبحث جد هی سر ی دارنی همی و برای جوابمو بدی خوای نم-
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 هی.. کنارم نشستی صندلیرو..ستادیبلند شد و ا.. جمع شدی تا حدوداخماش

  .. دادهی تکشیشونیدستشو به پ

  .. چند لحظه سکوت کردتا

  

  .. خوامی که من ازت می کنی رو می همون کارمی برگشتی وقت--

  !..؟ی چه کار-

  

  .. برگردوند طرفم و نگاهشو تو چشمام دوختصورتشو

  .. تهرانی گردی فردا با من برم--

  !..؟یدی ملشی منو تحوی برگردنکهی قبل از ای مگه به ارسالن نگفتی ول-

  

  .. طرفمدی چرخکامل

  ..؟ی و تو باور کرد--

  !.. کردم؟ی مدی نبا-

  

  .. کردمکث

 و انیشا.. تهرانمی گردیما بر م..گمی دارم بهت می چنی خوب گوش کن بب--

 ی کردنم حتما برمدای پی و براشنی میشون نارو زدم عصبان بهنکهیارسالن از ا

   ..رنی گیگردن و اونوقته که تو رو به زور از من م
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 ی کار زورت منی که انگار دارن به ای رفتار کنی جوردیبا..یری مباهاشون

 به ی شکنی که کوچکتری جلوه کنه جوریقی کامال حقدی اتفاقات بانیتموم ا..کنن

  .. نکننهی قضنیا

  

  

 شونی عصبانی خوایاخه چرا م.. بگو منم بفهممی جورهی تو رو خدا -

  .. که بدترهینجوریا..؟یکن

  .. دادهی تکیبا غرور نگاهشو از روم برداشت و به صندل.. زدپوزخند

  

 بهش گفتم یوقت..شه؟ی من می ارسالن خام حرفای اسوننی به همی فکر کرد--

 تو رو دو یوقت..رو تو نگاهش خوندم ی اعتمادی شک و بدمی ملتیدالرام رو تحو

 می نری زی کنه که حتما کاسه ای بدم شک ملشی خودم تحوی طبق گفته هایدست

 فهمن با همون ی مدونم وبا خودم برت گرزی همه چری بزنم زی وقتیول..کاسه ست

 ِ که یزی همون چنیو ا.. بار حرف زور برهری زستی طرف هستن که حاضر نیآرشام

  ..نیبنابرا.. کنهی رو راحت مانیشا ارسالن والیخ

  

  

 شی طبق نقشه پزیاگه همه چ:  که رو لب داشت گفتی کرد و با همون پوزخندنگام

 خوام دست ی که میزی و هم من به اون چی رسیبره مطمئن باش هم تو به هدفت م

  .. کنمی مدایپ
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  .. جمله م رو به زبون اوردممضطرب

بعدشم اون .. منو با خودشون بردن و اگهیول.. حرفات درستینجایخب تا ا-

 یاصال من برم اونجا بعدش چه غلط..؟ی رو به سرم اوردن چدی که نباییبال

  ..بکنم؟

  

  

  .. شدرهی خنیمتفکرانه به زم.. دادهی تکی صندلی به لبه آرنجشو

 کیتا به االن .. من کارشونو بلدنیردستایز..یتوسط شنود با من در ارتباط--

 بچه می هستنجای و ارسالن اانی االن که من ،تو و شانیهم..رم جلوتانیقدم از شا

  ..دنی من دارن کارشون رو تو تهران انجام میها

  

  

  .. رو به خودش گرفته بودی تعجب زل زدم تو چشماش که رنگ و نگاهه خاصبا

  .. خونه جاساز شدهلی ها کار گذاشته شدن و شنود هم تو وسانی دورب--

  ..؟ی اخه چجور-

 و انی شانی قدر بدون که من بنیفقط تا هم..ی بدونزوی همه چستی نیازی ن--

 سی کنن منو هم رئیادماش همونقدر که از خودش اطاعت م..گروهش نفوذ دارم

 ییکسا.. رو تحت کنترل دارنالی من ویبچه ها..نگران نباش.. دوننیخودشون م
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 در اصل یل وخودشن ی کنه از ادمای در ظاهر فکر مانیرو اونجا دارم که شا

  .. ادما رویحت..دی خرشهی رو میزیبا پول هر چ..ستی ننطوریا

  

 نیی که کنار صورتش بود رو مشت کرد و اورد پای جمله ش رو تموم کرد دستیوقت

  .. فشردی صندلیو به لبه 

  

  ..ی انگار فکر همه جاشو کرد-

 من یرا کایهمه .. نداشتمی کارنجایدر اصل ا.. سفر اومدمنی من از قصد به ا--

پس .. اماده ستزی همه چدیتا امروز که خبر رس..تو تهران در حال انجام شدن بود

 کنم و ی بهونه بودم تا نقشه م رو عملهیدنبال .. وقت رو از دست داددی نباگهید

  .. فرصتو برام جور کردنیارسالن ا

  

  

  .. انداختمری دستمو تو هم گره کردم و سرمو زیانگشتا

 که من ی مطمئن هستدنشی نقشه و به سرانجام رسنیا از یانقدر..یعنی -

  ..ادی سرم نیی بالنکهی هم به تو و هم به ایعنی..بتونم بهت..بتونم

  

  .. قطع کردحرفمو

  ..ستی نی نگرانیپس جا.. تحت کنترل خودمهزی همه چ--
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 یحت..برام سخته..گم؟ی می چی دونیم.. کارا نکردمنیمن تا حاال از ا.. اما من-

  ..ستیدست خودم ن..رمی گی گذره دلشوره می که ماز ذهنمم

  

  ..؟ی ترسی م--

 من ی هم جای اگهیهر کس د.. ترسمیبدجورم م.. ترسمیاره م.. بودری سرم زهنوز

  .. داشتیبود خوف برش م

 خانواده م ی گور به گور شده انتقام خون اعضاانی خواستم از شای از اولم مدرسته

 انقدر انی دونستم شاینم..هی کردم شدنیفک م..م اون موقع داغ بودی ولرمیرو بگ

  ..امیکله گنده ست که من در برابرش جوجه هم به حساب نم

  

  

 مثبت تکون یصادقانه سرمو به نشونه .. کوتاه تو چشماش انداختمیلی خنگاهمو

  ..دادم

 موضوع نی هم واسه ای فکرهی ینجوری ادیشا.. ترسم؟ی ترسم بگم نمی می وقتخب

خب معلومه ..شه؟ی می کنم تهش چیبخوام لج باز..ستی نیوقت قُدبازاالن ..بکنه

  ..شمیخودم بدبخت م
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 ی منمیتا خواستم سرمو بلند کنم بب.. بلند شدی صندلی از روعی حرکت سرهی با

 اری اختیب.. زده مو تو دستش گرفت و مجبورم کرد بلند شمخیخواد چکار کنه دست 

  ..به طرف در رفت..پاشدم 

  ..کجا؟-

  ..افتیراه ب..حرف نزن--

  

 من ی شدم و قدمهای مدهی دنبالش کشبای بلند و محکم بود که تقری به قدرقدماش

  ..دومی بود که دارم پشت سرش منی به اهی شبشتریب

  

  ..؟ی کشیچرا م..ول کن دستمو..؟ی بری کجا می دارگهی منو د-

  

 یجعبه ..ستادیت ا قرار داشالی وی که انتهاش در خروجییتو راهرو.. ندادجوابمو

 یکی یکی برق رو یداینصف کل.. کار شده بود رو باز کردواری که تو دیکیکوچ

  .. باغ تمومش خاموش شدیچراغا..زد

  

 بلند یاز صدا.. هنوز روشن بودالی ویبرقا.. پارس سگا بلند شدی همزمان صداو

  ..سگا وحشت کردم

  

  .. خدمتکار برگشتمی صدادنی که با شنرونی بمی برالی تا از ودی کشدستمو

  .. بودمضطرب
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  ..دزد اومده؟.. شده؟یآقا چ--

  .. تو هم بودیاخماش حساب.. نگاهش کردی جدآرشام

 ی چیدیشن..رونی برن بالی هم حق ندارن از وهیبق..برو سرکارت..نه :  زدتشر

  ..گفتم؟

  ..حتما..چشم آقا.. چـ--

  

  

  ..دم شی مدهی بهت زده دنبالش کشبایتقر..دی دستمو کشآرشام

 که چندبار یجور..دمی دی پامو نمی جلویحت..ره؟ی کجا داره میکی تارنی اتو

   ..نی بود بخورم زمکینزد

  

  ..؟یچرا برقا رو قطع کرد..؟یری تو رو خدا بگو کجا م-

  .. سکوتبازم

  

  .. کردیولم نم.. تکون دادمدستشو

  ..؟یدیچرا جوابمو نم..با تو بودم-

  

  

 یصدا.. اومدنی به چشم مزیفوق العاده وهم انگ یکی اون تاری بلند تویدرختا

  .. زدی ترس و وحشت دامن منیپارس سگا که به ا
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 نیب.. گمش کردمیکیتو تار..دستمو ول کرد.. شدمی زهرترک مداشتم

  ..ستهیکم مونده بود قلبم با.. از شبیظلمات..درختا

  

  

  ..ایخدا.. بودکیهمه جا تار..دمی خودم چرخدور

  ..ی ترسونی منو میدار.. ِی ای چه بازگهی دنیا..؟یکجا رفت..آرشام:  گفتملرزون

  ..دمی از پشت سر شنصداشو

  ..ترس؟--

  

 اون همه درخت که نیب..نمشی بود که نبکی تاری انقدرای..نبود.. برگشتمتند

  .. تو دل شب گم بشمدمیاطرافمو چون حفاظ احاطه کرده بودن با

  

  ..؟ییکجا-

 ِ که االن ی ازترسشتری بی دارانی که از شای اون ترسیعنی..ی ترسی میگفت--

  ..؟ی کنی تجربه ش میدار

 هم هی ساهی ی از خودش حتی ولدمی شنیصداشو م..ادی مونده بود اشکم در بکم

  ..دمی لرزی من از ترس میسرد نبود ول..بازوهامو بغل گرفتم..دمی دینم

  

  .. کنمیدارم سکته م..تو رو خدا تمومش کن-
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 ته چاه و ی راه اگه پات بلغزه با سر رفتنی ایتو..یغلبه کن بهش ی بتوندیبا--

  ..ی بتوندیخودت با..ارهی بخواد درت بستی هم نیکس

 یچون م.. چرا؟ی دونیم.. پر کردهیاهی وسیکیاطرافتو تار..نی رو ببنجایا

 با دمی که تو وجودت دیاون گستاخ.. شدهرهیچون ترس بر شجاعتت چ..یترس

  ..ادی جور در نمنمی بی م که حاال تو چشماتیترس

  

  .. کنم الاقل سگاتو ساکت کنیخواهش م:  بغض گفتمبا

 مثل ی وقتانیارسالن وشا.. سگا رو به جونت ننداختمنیخداروشکر کن هم--

 ارشونیبا ترس خودتو در اخت..؟ی چکار کنی خوای مافتنی سگا به جونت بنیهم

  ..؟یذاریم

 ی مهی ساهی االن فقط مثل یول..نم کی هم متییو راهنما..شمی راهنمات مگفتم

  .. خودمو نهی ولینی بی از من رو میرد..مونم

 ی بترسنکهی ایپس به جا.. زنم بعدها ممکنه برات کارساز باشهی که االن مییحرفا

 یشروینذار پ..اگه دنبالت اومد اونو تو وجودت خفه کن..ی کن ازش فرار کنیسع

  ..کنه

  

  

 ینم..نبود..اطرافمو نگاه کردم.. گشتمی هدف با چشم دنبالش میب

  ..شمی موونهی دارم دایخدا..دمشید
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پس تو رو قرآن تمومش ..ی هم بهم بگیی تو آرامش و روشنای تونی رو منایا-

  ..یدی منو به کشتن می داری دستیدست..کن

  

 نی بعد که تو چنی ولی فهمیاالن نم..دمیمن دارم نجاتت م.. اشتباه نکن--

  ..گمی دارم می چی درک کنی تونی می افتادری گیتیوضع

  ..ستی باور کن دست خودم نیول..یگی می فهمم چی االنشم منیهم: دمینال

  

  

 خش خش ِ ی نبود که از صدانی زمی هم رویبرگ.. پشت سرم حس کردمحضورشو

  .. االنیول.. بدم کدوم طرفهصیاونها هم که شده بتونم تشخ

 و دمیبا ترس تو جام پر..قرار گرفت شونه هام ی گرم آرشام بود که روی دستانیا

 گوشم ریزمزمه ش رو ز.. دهنمو گرفتمی جلوی بکشم که دو دستغیخواستم ج

  .. نفساش چقدر داغ ِایخدا..دمیشن

  

  

  ..ی تونی نمجهی پس در نتی خوای نمیمنته.. دست خودتهزی همه چ--

  .. قرار گرفته بودمرشیتحت تاث.. دادمرونی با استرس و آه مانند بنفسمو

  !.. چکار کنم؟یگیتو م:  کردمزمزمه
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 شونه م نگه داشت و لباشو به گوشم یرو..دی بازوهام کشی مچ تا باالی از رودستشو

  ..صدبرابر شد..و اون حرارت..دمی صداش رو پچ پچ مانند شننباری کرد و اکینزد

  

 به واراشی دانی شایخونه ..نجاستی همیکی راه به تارنیا..بهش غلبه کن--

 وجود نحس و ی تونی که به دستور من بسته شدن مییسگا.. درختاستنی همیبلند

  ..ینی و ارسالن رو درونشون ببانی شاههیکر

 یفعال فقط صداشونو م.. کننی و پاره ت مکهی من تی اشاره کی آزاد بشن با اگه

 از خودت دفاع ی و به نوعی باهاشون مقابله کنی اگه نتونیول..یدی و ترسیشنو

 نی و عدرنیاونها تو رو مثل دو تا گرگ گرسنه م..شهی که گفتم میهمون تهش یکن

  ..ستی نالشونمیخ

  

  .. که تو دلمه ی هراسیول-

  ..آرومش کن--

  ..اگه نشد-

  ..مثل االن..شهی میاگه بخوا--

  !..؟یاالن چ-

  ..؟یاروم--

  

  !..اروم بودم؟.. خودم اومدمبه
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پس چرا ..دمی شنیگا رو هنوز م پارس سیصدا.. و درختا نگاه کردمیاهی اون سبه

  ..اون.. فقط منم و.. شد حس کردم اطرافم پر از سکوته؟کمی ارشام نزدیوقت

  ..می خوندی که نجواگونه تو گوش هم میی حرفاو

  .. تو دلم نداشتمی بود ترسشمی پیوقت.. اروم بودماره

  

  

بدم  بهش نشون نکهی ای برایول..اوردمیبه زبون ن.. تکون دادمی به نرمسرمو

  .. بودی پاسخ از جانب من کافنیارومم هم

 و دهی کشیانگشتا.. کمرم رد کرد و اورد جلوی و از رونیی سوق داد پادستاشو

 در بر ی منو به راحترومندشی نیحصار دستا..مردونه ش رو تو هم قالب کرد

 یدر عوض اون صورتشو کم.. نشدی ولنمشیصورتمو برگردوندم تا بتونم بب..گرفت

  ..کج کرد 

 دمی دی میکی از تاری جذابش رو تو هاله ای چهره کی نزدی اون فاصله از

  ..ی حال جدنیاروم و در ع..صداش کامال واضح بود..

  

  ..؟ی و چرا آروم--

  !.. بدونم؟دیبا-

  ..؟ی بدوندی نبا--

  .. دونمینم-
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ارامشمو صدچندان .. بهم دست دادی حس خوبهی.. تر منو تو اغوشش گرفتتنگ

  ..می کردی نمی کدوم حرکتچیه..کرد

  

  ..؟ی درختا و از پارس سگا وحشت ندارنیاز ا..یکیاز تار..ی که ارومنهی مهم ا--

  ..انگار نه-

 به دنی رسی مالک برانی هدف اولنیو تو ا.. ارامشنی پس بگرد دنبال منبع ا--

  ..؟ی کنی منکارویا.. قرارش بدهیروزیپ

  .. حتما-

  

  

 کاراش منو نی بهم نداره با ایام هم متقابال حس خواستم شک کنم که آرشی ماگه

  .. کردی تر مجی هر لحظه منو گضشی ضد و نقیرفتارا.. انداختیبدجور به شک م

حضورش .. به گشتن نبودیازیکه ن.. کردمی مدای منبعشو پدیبا.. با آرشام بودحق

 ی منو به ارامش مهی از ثانی ودر کسری به راحتنای ایهمه ..نگاهش..صداش..

  ..رسوند

 تحت کنترلشه حتما ی همه چگهیاگه م.. بود که دنبالشمی همون منبعآرشام

  .. کنمدشی ناامدینبا..نطورهیهم

  ..امی تونم از پسش بر بیم.. تونمی دونم که میم

  

  .. بخوامدی قول آرشام فقط بابه
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  .. که تو دستام بود نگاه کردمیلی موبابه

  ..یه باش همرات داشتنوی ادی به بعد بانیاز ا--

  ..ن؟ی شنود کار گذاشتنمیمگه رو ا-

 شنود و یزی تو هر چستیقرار ن..دهی کار جواب معکوس منی ایافراط تو.. نه--

  ..می کار بذارابیرد

  ..؟یدی خودمو بهم نملیموبا-

  

 از الی که اوردمت وی سابقت رو همون شبیگوش..ستی در کار نیلی موباگهید--

  .. بردمنیب

  ..م وبا لبخند ابرومو انداختم باال نگاش کردطنتی شبا

  ..اشکال نداره شماره ها رو از حفظم-

  .. چشم نگام کردی گوشه از

  ..منظور؟--

  .. شونه مو انداختم باالالی خیب

  

 دوستم، که واجبه ی پرمیکی فرهاد یکیمن فقط با دو نفر در ارتباط بودم ..یچیه-

  ..ته ازش خبر ندارم وقیلیمخصوصا فرهاد که خ..به هر دوشون زنگ بزنم

  .. کردکیچشماشو بار..اروم به طرفم قدم برداشت.. بلند شدشی صندلی رواز
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 پا رو ادی که از دهنت در می با هر جمله اقهی هر دقادی خوشت میلی تو انگار خ--

  .. اره؟یاعصابه من بذار

  !..چرا؟..نه..وا-

 ندادم دستت نویا: ت بلند گفبایتو هوا تکونش داد و تقر.. رو از دستم گرفتیگوش

 نیمطمئن باش اگه مجبور نبودم همچ..ی و اونو بپرسنیکه باهاش حال و احواله ا

  .. کردمی وقت نمچی رو هیکار

  !..؟ی گرفتری مگه اس-

  .. جمع کردم و رومو ازش گرفتماخمامو

  

  ..ی من بودری اسیی جوراهی روزی رفته تا دادتیانگار --

  ..بشو دادم پروا جوای زدم تو چشماش و بزل

 و نجای ازادم پس چه امی برگردیگفت.. نبودم خدمتکارت بودمرتی اشتباه نکن اس-

 که ی دارم به هر کارشویاونوقت اخت.. مونمی نمی گوشیچه تو تهران مطمئن باش ب

  .. خوام زنگ بزنمیم

  

:  گفتمضی شد و با غی انگشتاش داشت خورد منی که بی نوک انگشتم زدم رو گوشبا

  .. خودتیماسکم ارزون ماسنیا

  

  ..دمی صداشو از پشت سر شنی کنارش رد شدم ولاز

  ..ی باز که رم کرد--
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  ..انگار با اسب طرفه.. به جوش اوردخونمو

  

 ی چطورنیفقط بذار پام برسه به تهران اونوقت بب: سمتش و با حرص گفتمبرگشتم

  ..ستی نیزی چنکهیا.. کنمیرم م

 هم همونجا جا نباریکه اون لبخند کج رو لباش ا انگار خوشش اومد می حاضر جواباز

  ..خشک کرد

  .. کنمکسرهی کارو نجای بشم و هممونی نکن از کرده م پشی کار--

  

  .. شنهی به کمر رفتم تو سدست

  ..ان؟ی به شای بدلمیتحو..؟ی چکار کنی خوایمثال م-

  .. و مغرور نگام کردباشی برد تو جدستاشو

  ..شهی بدتر از اونم م--

  ..نگاش کردم گنگ

  !..؟یچ-

  

 چشم نگاهه چپ بهم انداخت که دلمو ی از گوشه ی جورهی..دی درخشی منگاهش

 ابروهام نشست و نی بود که بی اخمنباری بازتابش لبخند رو لبام نبود ایول..لرزوند

  .. دادی رو که تو دلم داشتم نشون میزی درست خالف اون چنیا

  

  .... تو دستشو گرفت جلومیگوش
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  ..ری بگ--

  

ازاد که شدم .. خوامینم:  بچه تخسا گفتمنی سرمو انداختم باال و عنهی به سدست

  .. منتیب.. خرمیحتما م

  .. رو در همون حالت تو دستش تکون دادیگوش..ستادی اجلوم

  ..رشی بهت گفتم بگ--

  ..ه؟یچه اجبار.. خوامشی منم گفتم نم-

  

 ی حمله مهوی که ای وحشنی انینه ع.. که جلوم سبز شدرونی از اتاق برم بخواستم

  .. آرشام نبودتهی کارا تو منش و شخصنجورینه بابا ا..کنن به در

 گهی داد که دهی محکم شونه ش رو به در تکتی و در نهاستادی اروم جلوم ایلیخ

  .. کنمینتونم کار

  .. نگاش کردمنهی دادم و دست به سهی از اون به در تکتی به تبعمنم

  

  ..رونی بی پاتو بذاریار حق ندی بدون گوش--

 ی که دلم خواست زنگ بزنمو نمی رو که نتونم باهاش دل بخواه به هر کی گوش-

  .. واسه کنترل کردن منهلهی وسهی ستی نی اسمش گوشگهیاون د..خوام

  ..نه؟ی از اری مگه غ--

  !..؟ی کنترلم کننی با ای خوایم!..؟ی چیعنی -

  .. قصد بهت دادمنی از اولم با هم--
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 بود که نتونم بگم داره سر به سرم ی جدمیانقدر.. کردی متمی اذفرمبد

 نی سنگ سفت بود و عنی عیشونه شو گرفتم و خواستم بکشمش کنار ول..ذارهیم

  .. بود به دردهیچسب دوقلو چسب

  

  ..می به توافق برسی انهی زمچی تو همی تونیانگار من و تو نم..برو کنار-

  ..؟ی گوشهی به خاطر --

  ..نه و کنترل از راه دور یگوش-

  

 نی طرف رو زمهی هاش هر کدوم کهی تو بغلم که اگه به موقع نگرفته بودم تانداختش

  ..افتاده بود

  .. کنمیتماس هاتو چک م--

  .. تونم زنگ بزنم؟یپس م-

  ..؟یدی جمله مو نفهمیمعن--

  ..گه؟ی زنگ بزنم دیعنی محض مطمئن شدن یول.. چرا-

  

  .. تکون داد سرشو

  .. کنمیفراموش نکن که گفتم چکت مو --

 ی مونه مشکلی دستم نمشتری دو روز بیکیباشه چون :  گفتمارمی کم ننکهی اواسه

  ..نداره
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  !.. دو روز؟یکیچرا --

  

 یکیپام برسه تهران خودم :  دور تو صورتش چرخوندم و گفتمهی تفاوت نگاهمو یب

احبش تمام و کمال ص.. تونه تماسامو چک کنهی نمی کسگهیاونوقت د.. خرمیم

  ..خودمم 

  

لبخند زدم و خواستم درو باز کنم .. ش رو از در برداشتهی تو هم و تکدی کشاخماشو

  .. بودینگاه و کالمش کامال جد..با تعجب نگاش کردم.. مچمو گرفتنباریا

  

 اگه گمی بهت می دارم چنیبب.. خوامی که من ازت می کنی رو می تو همون کار--

پاسخ م ح ر ک رو فراموش .. منم بلدم جوابتو بدمی لج کنیا اول کار بخونیهم

  ..ممکنه برات گرون تموم بشه..نکن

  !..؟ی که چ-

  ..؟یاریدووم م.. اون همه سگ و گرگنیب..یکیتو تار..ییتنها--

  .. دهنمو با سر و صدا قورت دادماب

  !..؟ی کنی مدمیتهد-

  

  .. روشنت کرده باشمفقط خواستم..ی فکر کنی هرجور که دوست داری مختار--

تو همون اتاق به اصالح .. و درو باز کردمرونی بدمی حرص دستمو از تو دستش کشبا

  .. که تو دستم بودی گوشنی و حاال امی کردی بحث ممی داشتژهیو
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  ..رمی رو نداشتم که بخوام ازشون خبر بگی کسی من جز فرهاد و پرخب

 حرف شی تو زندگیی هایه تلخاز چ.. خودم مرور کردمشی بار پهی حرفاشو تموم

  .. زد؟یم

 زد حالت ی ازشون حرف می رو متحمل شده بود که وقتیی های چه سختآرشام

  .. گرفت؟ی مغموم رو به خودش میادما

 محوش شده بود که تموم جمالتش ی کرد انقدری داشت به اسمون نگاه میوقت

  .. اومدی مرونی لباش بنی از بقیعم

 واقعا برام مهم نکهیهم ا..هم کنجکاو بودم..ارمیدر ب داشتم سر از کاراش دوست

  .. دارهتی من اهمی که به ارشام مربوط بشه برایزیکال هر چ..بود بدونم

  

  .. به کدوم هدف؟دنیبه خاطر رس..انی با شاشیدوست

 اونم به خاطر یعنیپس ..می مثل همنهی زمنی من انتقامه و اون گفت ما تو اهدف

  ..؟یبه خاطر ک..؟یانتقام از چ.. زنه؟ی مشیاب و اتانتقام داره خودشو به 

  

 ی فرصت دنبال جواباشون منیدر اول.. شدهفی چقدر سوال تو سرم ردایخدا

  .. موضوع بگذرمنی از اینجوری تونم همینم..گردم

 ی ارامش می که دنبال ذره اختهی همه بهم رنی آرشام رو ای بدونم چدیبا

  ..تو اتاق فراموش نکردمهنوز هم نگاهه اون شبش رو ..گرده
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  !..حاال چکار کنم؟.. اومدمرونی بالیاز فکر و خ..دمی کشقی عمنفس

 بار هی.. شانسی بخشکیا..خاموش بود.. فرهادو گرفتمی فوت وقت شماره بدون

  ..واقعا خاموش بود.. امتحان کردمگهید

  

  ..جواب نداد.. رو گرفتمی پری شماره ی مکث کوتاهبا

 باالخره نکهیتا ا.. گرفتمی زدم و تندتند شماره ش رو میقدم م سالن با دلهره تو

  ..اما چرا انقدرگرفته ست؟..دیچی پیصداش تو گوش

  

  ..الو--

دستت درد ..دنمی دیعجب اومد.. تو دختر؟ییکجا..ی ور نپریسالم پر..الو-

  ..نکنه

  .. شد ی بعد صداش پر از خوشحالیول.. چند لحظه سکوت بودتا

  .. تو ِی شماره نیا..وونهی سالم د--

  ..؟ی خودت چطورنمیبگو بب.. شوالی خیشماره رو ب..اره-

  

  ....دی رو توش دی شد خوشحالی نمگهید..دیچی پی گرفته ش تو گوشیصدا

  ..؟یتهران..ستمی بد نیعنی..خوبم--

  ..؟یتو چ.. گردمی دارم بر مگهی اگه خدا بخواد دیول.. نه هنوز-

  ..می برگشتروزید.. من تهرانم--

  ..شم؟ی پیومدیپس چرا ن-
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 ازت جدا ی وقتیاون شب تو کشت.. تا واسه ت بگمنمتی ببدیبا..باور کن نتونستم--

   ..ی ولومرثی کشیشدم رفتم پ

  

  

  .. ندادادامه

  ..حالت خوبه؟..یپر..الو-

  ..به خدا خسته شدم..ستمیخوب ن..ینه دل:  گفتهی گربا

  .. هق هقش گوش کردمی به صدای ناراحتبا

  .. من افتادهی برای دونه اونشب چه اتفاقیگار نم انپس

  !..خته؟ی رو به هم ری همه پرنی شده که ای چیعنی

  

  

 خوام ی مدمی رسنکهیبه محض ا.. گردمیمن فردا دارم بر م..زمیاروم باش عز-

  ..؟یادرسو که دار..نمتیبب

 دل ی خوام به دردای رو میکی..ی دلکنمیبه خدا دارم دق م..اره دارمش--

  ..؟یاز فرهاد خبر دار: وبا مکث گفت.........مونده م گوش کنهوا

  

  !.. چکار به فرهاد داشت؟یپر.. تعجب چشمام گرد شداز

  !..؟یدیچرا پرس!..چطور؟!..فرهاد؟-

  !..بهت نگفته؟!..؟یخبر ندار..مگه تو--
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  !..؟ی شده پریچ!..؟یگی می داریچ-

  ..دا خیوا!.. زنگم بهت نزده؟هی ی حتیعنی:  ترس گفتبا

  

  

نشستم رو .. کردشتری بود دلشوره مو بی پری که تو صدایترس.. سست شدپاهام

  ..یصندل

  .. بزنی حرفهی دختر د ِ یتو که منو دق داد.. شده؟ی چنمیبگو بب-

فرهاد .. بشهینجوری خواستم اینم.. من بودریبه خدا همه ش تقص:  گفتهی گربا

  ..حقش نبود

  

 ی مهی داره گرینجوری ای شده که پریمگه چ..هیرگری مونده بود منم بزنم زکم

  ..کنه؟

هر وقتم که باهاش .. مدت فرهاد بهم زنگ بزنهنی هم نداشتم ای گوشهی ی که حتمن

  .. خاموش بودای در دسترس نبود ایتماس گرفتم 

  .. حرفانیبا ا ..حاال

  .. بگذرونری بخزوی خودت همه چایخدا

  

  

 یمامان داره صدام م..حرف بزنم تونم ینم..نجای اومده اومرثی کی دل--

  ..رو در رو بهت بگم بهتره..دنتی دامی خبرم کن میدیفردا که رس..کنه
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  .. بغض داشتصداش

  

  .. دخترینگرانم کرد.. ِیلی من تا فردا دق مرگ نشم خیباشه ول-

  .. برمدیفعال با.. باشهافتادهی نی اتفاقدوارمی ام--

  ..فظخداحا..سالم به خانواده ت برسون..باشه-

  ..خدانگهدار..مراقب خودت باش..قربونت--

  

  .. بازم خاموش بودی فرهادو گرفتم ولی شماره عی که قطع شد سرتماس

  !.. شده؟ی چیعنی

  

  ..دمی نفس راحت کشهی که گذاشتم تهران پامو

 ی نمرونی بی لحظه از فکر فرهاد و پرهی.. حواسم پرت بودمای مدت تو هواپتموم

  .. نشده باشهیزیکردم چ یهمه ش دعا م..اومدم

  

 هر بار من ی زبونم حرف بکشه تا بفهمه چم شده ولری خواست از زی چند بارآرشام

اما اون .. کردمی بحث رو منحرف مری دادم مسی که بهش می کوتاهیبا جوابا

  .. اومدی رقمه کوتاه نمچیه.. حرفا بودنیزرنگ تر از ا
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 ی به آرشام هم مدیبا..شمی پادی و غروب بدمی اس ام اس دادم که رسی پربه

 با نباری اجازه ش مهمون دعوت کردم اوضاع قمر درعقرب شد ای بار بهی..گفتم

  ..پشت در اتاقش بودم.. خبرش کنم بهترهی مهمونمو از قبل دعوت کردم ولنکهیا

 یبه قدر..دمی داد و هوارشو از تو اتاق شنی اوردم باال تا در بزنم که صدادستمو

  ..ختی که قلبم رصداش بلند بود

 زنم و دو ی بچگانه جا مدی تهدهی با ی که فکر کردی انقدر احمقیعنی _آرشام

 ی چنی ببریداد نزن گوش بگ.................. کنم؟ی شماها ممی دالرامو تقدیدست

طرف حسابمم خود ِ اون ِ نه .. گذاشتمانی با شای قول و قرارهی من گمیبهت م

غلطه ................... نکنمن هم واسه یادی زپس بتمرگ سرجات زر زر ِ..تو

  ..از مادرزاده نشده کثافت..یادیز

  

  

مات و مبهوت با وحشت به در اتاقش ..شهی ء و شکستن شی شکی برخود ی بعد صداو

  .. شدمرهیخ

 اگه االن نرَم تو و خبرش یول..االن وقتش بود؟.. نزنمایکه در بزنم .. داشتمدیترد

  .. بشهی از دستم عصبانیسابنکنم بعدا ممکنه ح

  

 و دنیانگار فهم.. و ارسالن ِانی داد و هوارا به خاطر شانی ظاهر امر مشخصه ااز

  ..بهش زنگ زدن
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 خورت یآرامشتو حفظ کن دختر نم.. باز کردمقی نفس عمکی بستم و با چشمامو

  ..که

  .. به گوشم خوردنیصداش بعد از چند لحظه گرفته و سنگ.. به در زدمی اتقه

  .. توای ب--

  

  

 کیبا ..پشتش بهم بود و صورتش رو به پنجره..سادمی در وایال.. باز کردمدرو

 رهیخ.. و نگاهه پراخمش رو تو چشمام دوختدی کفشش چرخی پاشنه یحرکت رو

  ..رفتم تو و درو بستم.. زدی نمیشده بود بهم و حرف

  

  .. شده؟یزیچ-

  .. طرفم اومدبه

  ..؟ی بودسادهیفال گوش وا--

  

  .. بودشیشونی وسط پظی به خاطر اون اخم غلدیشا.. دونم چرا هول شدمینم

خواستم .. بشنومی بلند بود که بتونم به راحتی صدات انقدرینه ول!..فال گوش؟-

 یو چون صدا..ی زنی حرف میکی با ی داردمی فهمی زدیدر بزنم که چون داد م

  ..ه؟ارسالن بود درست..ی متوجه شدم با تلفندمی رو نشنیکس
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همزمان منم ..نی زمینگاهشو چرخوند رو..ستادی سرشو تکون داد و جلوم اکالفه

 ی پخش شده بود و گوشنی که رو زمیی هاستالی خورده کریرو.. کارو کردمنیهم

  ..ستالی بزرگ از گلدون کری کهی تهیآرشام که درش باز شده و افتاده بود کنار 

  

  

  .. ازم فاصله گرفتیکم

  .. کننی جمع مانیخبر دادم االن م.. نرهشهیقب باش پات رو ش مرایریراه م--

  

  

  .. کردی نگاه مرونویب..رفت پشت پنجره.. گرفته بودصداش

 رفتم ی ها راه هم مشهیچون من کفش پام بود و اگه رو ش.. حواسش نبودانگار

  .. شدی نمیزیچ

  

  

  .. نگفتمیچیه.. دادم فعال بذارم تو خودش باشهحیترج

بعد از رفتن خدمتکار صداش .. ها رو جمع کردشهی و خرده ش اومدخدمتکار

  ..صورتشو به طرفم برگردوند..زدم
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 کردم لحنم یسع.. که روش نشسته بود شدینیمحو لبام و لبخند دلنش.. زدملبخند

 مختص به نیکه خب ا.. اروم بودمادیز.. شده بودنطورمی همدایکه جد..آروم باشه

  ..هگیخود ِ آرشام بود نه هر کس د

  

  

  ..ادته؟ی کردم رو شی دوستم معرفی که اون شب تو کشتیدختر-

 مثبت سرشو ی زود به نشونه یلی خی کنه ولی داد داره فکر می ش نشون مچهره

  ..اروم تکون داد

  ..؟یخب که چ: کرد وگفتکی بارچشماشو

  

 ی داره که می مشکلهی..نمشی ببادی رو دادم و گفتم بنجای اون روز بهش ادرس ا--

اونم .. تهراندمیامروز بهش خبر دادم که رس..واد باهام در موردش حرف بزنهخ

  ..خواستم..نجای اادیازش خواستم ب..االن تهران ِ

  

  

  .. انداختمری زسرمو

  .. بود که نتونستمی جورتی موقعی منتهرمی اولش خواستم ازت اجاره بگیعنی-

  

تکون داد و با پوزخند  سرشو نهیدست به س..ستادیجلوم ا.. طرفم قدم برداشتبه

  .. اره؟ی منو تو عمل انجام شده قرار بدی عادت دارشهیهم: گفت
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  .. تعجب نگاش کردمبا

  !..؟ی چ-

 انی منو هم درجردی باافتهی مادتیو بعد تازه ..یدی همونو انجام میهر کار بخوا--

  .. جوابتو بدم؟ی من چیاونوقت االن توقع دار..یذاشتیم

  

  

 ی کرده بود که دل بجادی ایبی درهمش ترکیبا اون اخما..داد هم فشار ی رولباشو

  .. کردی منو سمت خودش منحرف میجنبه 

س از لپش بکنم و با ناز * و*  بهی مواقع نجوری خواست ای که چقدر دلم میا

  .. خوشگلش از هم باز بشنیدستمو دور گردنش حلقه کنم تا کم کم اون اخما

  ..ایدی کار دست خودت م االنای از رورونی بپر بی دلیوا

  

  

اره .. خوادی نه دلم که میول..منم رسما خل شدم.. نامحسوس تکون دادمسرمو

  !..شه؟ی میعنی.. خوادی مــــمیلیخ

  

  

  .. سوالم جواب نداشت؟--

  .. تک سرفه صافش کردمهی با ی ولدی لرزیصدام م.. شدمهول
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  ..ته عادیباور کن از رو.. خوامیمن معذرت م..یحق دار..درسته-

 کن ی سعیمنته..رمی گی مدی ندنباروی تونم بگم ای فقط میچون معذرت خواست--

  ..ی ببرنی عادت رو از بنیا

  

  

 یفی ظری زل زدم تو چشماش و با صداختمی قرارم ری که تو نگاهه بی لبخند و نازبا

 نی به کل از بیگیاونوقت م..تَرک ِعادت موجبه مرض است : که داشتم گفتم

  ..ه؟ی شدنیعنی..ببرش؟

  

  

 رو ی و نرمشدی صورتم چرخی تموم اجزای روشینگاه خواستن.. ازم برنداشتچشم

  .. بودمدهی نگاه حس کردم که تا به حال از آرشام ندنیتو ا

 ششی خواستم تنهاش بذارم و از پی منکهی از ای دونم چرا ولینم.. گرم کردقلبمو

  ..برم ناخداگاه قلبم گرفت

 چشمام حلقه ی داد که تویلبام محو شد و جاشو به نم اشک ی از روی به اروملبخند

چکار ..ی مدت طوالننیا..بدون آرشام.. فکر نکرده بودم؟نشیچرا به ا..بست

  ..کنم؟
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 دی و چونه م که در اثر بغض تو گلوم لرزدی که ناخواسته از چشمام چکی اشکقطره

 شترینش هر لحظه ب و نافذ که تعجب درواهیتوان نگاه کردن به اون دو تا چشم س

  .. شد رو ازم گرفتیم

 سردم لرزون دکمه رو یانگشتا.. لباسم ور رفتمی و با دکمه نیی انداختم پاسرمو

  .. دادمی فشارش مشی تشوی خودشون گرفته بودن واز رونیب

  

  

 ایخدا..دیچیصداش تو گوشم پ..فشرد..بازوهامو گرفت.. شو باهام کمتر کردفاصله

  .. کنم؟ی خداحافظ با صداشمدی بایعنی..

 به فکرش نایچرا زودتر از ا.. کنم؟ی فکر مهی قضنیچرا االن دارم به ا.. االن؟چرا

  ..افتادم؟ین

  

  

  ..ه؟ی اشکا واسه چنی ا--

  .. تو ِری تقصنای ایاصال همه .. دلم داد زدم همه ش به خاطر تو ِتو

  

  

ارم کرد نگاش واد.. مرتعشم و سرمو بلند کردی چونه ری اشاره شو گذاشت زانگشت

 جفت نی و چشماش بدیاشکامو د.. رفت تو همشتریاخماش ب..نگاش کردم..کنم

  ..دی من چرخیچشما
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 زمی رو بری لعنتی اشکانی کردم تا بتونم ای مدای رو پیی جاهی دیبا.. گرفته بوددلم

 ریبزنم ز..  ستبرشی نهیدوست داشتم برم تو بغلش و سرمو بذارم رو س..رونیب

  .. تونم هق هق کنمی و تا مهیگر

  

 ییبرم جا.. ازش جدا بشمدیاالن با..یآرشام رو سر راهم گذاشت.. تنها بودمایخدا

 یچرا م..ش؟یری ازم بگی خوایچرا م.. نهای توش هست ی دونم برگشتیکه نم

  .. تونمینم..نــه..بدون آرشام.. بازم تنها بشم؟یخوا

  

 وجود خودش هی اون سابازم.. در کنارم داشته باشمهی ساهی اگه ازش یحت

  ..دهی وجودش به دلم ارامش می بره ولی منی ترسمو از بهیاون سا..شهینم

  

 ی مهی چرا گردمیازت پرس..چته تو؟:  لب زمزمه کردریبا حرص ز.. تکونم دادنرم

  ..؟یکن

 ی آرشام رو با هر بار پلک زدن محوتر مری اشک که تصوی بغض از پشت پرده با

  .. خانواده م؟شیپ برم یذاریم:کرد گفتم

  

  

 نباری خشم که تو صداش بود محکمتر تکونم داد و ایبا تعجب و کم.. موندمات

  ..نکنه.. خانواده ت؟شی پی که بری چیعنی:بلندتر گفت
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 بغض مزاحم که تو گلوم نی ایدلم خواست لبخند بزنم ول.. بد متوجه شدهدمیفهم

  ..جا خشک کرده بود نذاشت

  

  ..دلم براشون تنگ شده.. پدر ومادرمشیپ.. خوام برم بهشت زهرایم-

  ..تو رو خدا بذار برم:  صورتمو پوشوندم و گفتمهی با گرو

  

  

 ی تونم خودمو خالی بود که مییاونجا همونجا.. رفتم ی مدیبا.. برنداشتدستشو

 تو ی رو سنگ سرد قبرشون بذارم و هر چمویشونیپ..هق هق کنم..زمیاشک بر..کنم

  ..دلم هست رو بگم

  .. نشست ی درد و دالم می پاشهی که همیبه مادر.. مادرمبه

  .. بوددوستم

  .. بودخواهرم

  .. مادرم بوداون

  

  .. براشون تنگ شدهدلم

  ..دیچی مرتعش اومد تو گوشم پی ارومش که به نظرم کمی صداو

  .. منتظرتمنییپا..برو حاضر شو--
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 یدستامو از رو.. تم  سر بلند کنم برگشنکهیبدون ا..نهی ببسموی صورت خنخواستم

  ..رونیدرو باز کردم و رفتم ب..صورتم برداشتم

  

  

 نگاه نهیبه صورتم تو ا.. کردمی هق هق مدمی پوشی داشتم لباس می وقتهنوز

  .. سرخ شده بودمینیچشما و نوک ب..کردم

  .. که نداشتمی که داشتم و خانواده ایآرشام.. داشته ها و نداشته هام افتادمادی

  

 رهیبا بغض تو چشمام خ.. و خودمو به جلو خم کردمنهی ِ ازیشتم رو م گذادستامو

  ..سرگردون بودن..شدم

  

  .. زد تو دلم چه خبرهی چشمامو پرکرده بود داد میدی که سفی سرخنیا

 یی عاشق شدم و حاال دارم قدم به جاطی شرانی ای که تویمن..دمی فهمی مخودم

  .. در انتظارمهی دونم چیمن..شهی که تهش به ناکجا اباد ختم مذارمیم

  

 هی جور ِ و کالمش هینگاهش .. نهای خواد ی ارشام هم منو مدمی فهمی قبلش مکاش

  ..افتمی به شک بشهیباعث م.. کنهی مجمیگ..گهیجور ِ د
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 هم بکنه من کی کوچی اشاره هی اگه یحت.. بردی منی شک رو از بنی کاش ایا

  .. امیراض

 منو ی گذره که حال وهوای میزی دل اونم همون چ کنه که تومیحال.. بفهمونهبهم

  ..عوض کرده

  

  

 ینی بیم: لب گفتمری زدم و زیرو به قبر بابا لبخند تلخ.. قبرشون فاتحه فرستادمسر

دزد ناموس .. بود بابا؟ی چه معامله انیا..؟ی باهامون چکار کردینی بیم..بابا؟

 روبه یم ناپاک نشوندچش.. زن و بچه ت؟ی سفره ی پاینشوند.. تو خونت؟یاورد

  ..؟یدی زن و دخترت و نفهمیرو

من از چشم ..ی تک تکمونو تباه کردی زندگی ولامرزدتیبابا خدا ب..ی بد کردبابا

 ی شومیاون کفتار فکرا..ی باز کردمونی رو به زندگانی شای چون تو پانمی بیتو م

  .. بابایدی تو نفهمیتو سرش داشت ول

  ..یبد کرد.. بابایبد کرد..ی مواظبت کندی با اونطور کهی ناموست نتونستاز

  

  

 ی هنوزم صداش منای ایبا همه ..بابام بود..دمی خم کردم و سنگ قبرشو بوسسرمو

 احترام دارن که اگه نامسلمون بود یمگه خدا نگفته پدر و مادر به قدر..کردم بابا

شته  که فرزند موظفه در حق پدر و مادرش دایاحترام.. مسلمون شوی بگدینبا

  ..باشه
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 مارو به ی همه ی ندونم کارهی عمل اشتباه و با هی که بابام با فی و صد حفی حیول

  .. سوق دادیکیتار

  

 بود که رتشی که دلم خوش به غیبرادر ..دمی رو بوسمای نی قبر شسته سنگ

 ی کنه ولیچی قرویرفت دم ِ ش.. کردینادون.. کردی که بچگیبرادر..نداشت

  ..شهی مری همون شی طعمه ندونست عاقبت خودش

 رو دارم که مراقبم مای نستی اگه بابام معتاده و حواسش به دخترش نگفتم

  .. هم تنهام گذاشتماین.. کردم نبود و نشدیاونطور که فکر م.. نشدیول..باشه

 قبر هر سه یرو.. سنگش ی روختمیاروم اروم اب رو ر..دمی قبر مادرم دست کشبه

  ..دمی مامان رو بوسقبر..دمینفرشون گالب پاش

  

  ..ماه بانو..دمی اسم مامان دست کشیبه رو.. رو قبرشونختمی رو پرپرکردم و رگال

از ..از هر اونچه که تو دلم داشتم..از همه و همه براش گفتم.. حرف زدمباهاش

  .. گذرهی می خبر نداشتم تو دل اون چیول.. تو دلم نیری حس شنیآرشام و ا

  

  

  ........رهی خواد انتقام بگینه ت م دوهی یکیمامان دختر -

  .. زدمی تلخلبخند
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 واسه تو نکارایا.. دخترتو رو چه به انتقام؟ی گفتی میاگه بود.. مامان؟ینی بیم-

 کارا بر نجوری از پس ای تونی می دخترهیواسه تو کتاباست مگه تو که ..لماستیف

  ..؟یایب

  

 یه رذالت از سر و روش م کیکس.. ادم خوک صفتهی.. ِ بزرگانیشا..؟ی از کاونم

  ..؟ی گفتی می چیمامان اگه بود..باره

 همون می شدیباز م.. نبودمونی تو زندگیانی شاگهیاونوقت د..ی کاش بودیا

  ..می داشتی ارومی که خوشبخت کنار هم زندگی نفره ا4 یخانواده 

 نیری اون مشاجره شی شد ولی زن و شوهرا با هم بحثتون می و بابا مثل همه تو

  .. ها ارزش داشتی اون دعواها و کتک کاری به تلخشینیریاره ش..ودب

 بزنه که تا حاال یی بار تو عمرش دست به کارانی اولی خواد برای دخترت ممامان

 دختر ِ منو ی گفتی به بازومو می زدی کردم می می هر وقت زبون درازادتهی..نزده

  .. بهش دادهیا زبون دراز از اونور خدی که تو دلش داره ولیبا وجود ترس..باش

  

 واسه دختر ی گفتیم.. نکنمی که همه جا زبون درازی کردی محتمی نصشهیهم

  ..زشته

 ی و منم چند تارشو تو دستای زدی بلندمو شونه می که بودم موهاکی کوچادتهی

 تو موهامو یدی کشی دادم تو هم با لبخند شونه رو می گرفتم و تاب میکوچولوم م

  .. مادر به قربونت برهنمتی ببی عروسدیه تو رخت سف برسیک..ی گفتیم
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  ..» از کرمونانیخواهان ب.. اروم نهیدختر بش«  مثَل رو لبات بود که نی اشهیهم

 یریدختر گوشه گ.. من اروم نبودمیول..ادمهی ضرب المثل هنوز که هنوزه نیا

 که ی کردتمی تربی تو جوریول..سر و زبون دار بودم..جنب و جوش داشتم..نبودم

  .. رفتار کنمنیمت.. خانم باشمدی رفتارا بانیبدونم در کنار ا

  

مادرمو خانوادمو ازم ..بهم زخم زدن..نذاشتن اروم باشم.. ماماننذاشتن

  ..............گرفتن

 دل نی نشوندن رو ایزخم: با هق هق گفتم.. دستامو به چشمام فشار دادمکف

 ی مشی اتگرمی جافتمی که مادشیهنوزم ..شهی درمون نمی مرحمچیالمصبم که با ه

  ..رهیگ

  

  ............ نشونمشی ماهیبه روز س.. خبر شماها رو ازم گرفتی از خدا باون

  .. چشمام برداشتمی از رودستامو

 ی دونم کار بابا خواسته یم.. هر سه نفرتون دارمی به دعاازین.. کنمی منکاروی ا-

  ..دمشی بخشنمیواسه هم..شهی میزی چنیاصال خبر نداشته همچ..خودش نبوده

  

پس کمکم ..شهی دستاتون پای تو اون دنیول.. کوتاستای دننی شماها از ادست

  .. دعاتون بدرقه م باشهدیبذار..دیکن

 ی پست می ادمانیپس حاال که موندم انتقامتونو از ا..نی با خودتون نبردمنو

  .. حرفاستنیا ادم دم کلفت تر از نیا.. اجرا کرددیعدالت رو با..رمیگ
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من اون ..و به جرم گناه .. به قانون انتقام یول..شهی عدالت اجرا نمنجای قانون ابه

  .. کنمیادم رو قصاص م

 ی کالمش بهم فهمونده همراهمه، کمکم می که نگاهش و حتیاون مرد..ستمی نتنها

  .. بکنمنکاروی ادیبا..ی خوام تنهاش بذارم ولینم..کنه

  ..آرشام..م خوام و هی هم من منویا

  

 کردم آرشام با ی مدت که باال سرقبر خانواده م بودم و باهاشون درد و دل متموم

  .. کردی داده بود و نگام مهی اونجا تکی از درختایکی از من به یادی زیفاصله 

 ازی خانواده م نی وخلوت با اعضایی تنهانیبه ا.. بود که تنهام گذاشتخوب

 یبا خودم و دور..امیهنوز نتونستم با خودم کنار ب یول..حاال اروم و سبکم..داشتم

  .. که قلبمو مال خودش کردهیاز کس

  

 به ی افتابنکیع.. کردی میمسلط رانندگ.. برگردوندم و نگاش کردمصورتمو

  ..ی مشکنی شلوار جهی سوخته و ی به رنگ قهوه ازهیی بلوز پاهی..چشماش داشت

  

 ی مرهی خی رو به راحتیدختر که چشم هر یتیجذاب.. العاده جذاب بودفوق

 و همه جا تو شهی که همی زد و غرور خاصی که می ارهی و تنی سنگشهی همپیت..کرد

  ..چشماش داشت

 یو مطمئنا برا.. از حد مغرور بودادیفقط از نظر من ز.. کم نداشتیچی هآرشام

  .. داشتلی رفتارش دلنیا
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  ..حکم کرده پرجذبه و متی نهای مرد رو بنی که باشه ای هر چلشیدل

  

  .. منو

  .. رو ی مرد مغرور و خواستننیا

  .. بگنجه دوست دارمی که تو باور هر ادمی از اندازه اشیب

  

  

  .. خوشحال شدم دختردنتی چقدر از دی دونی نمی پریوا-

  .. زدلبخند

  .. بهت بگمدی حرفا دارم که بایلی خیول.. از توشتری بی حتدیشا..نطوریمنم هم--

  

  

 زد و باز یانگشتاشو تو هم گره م.. اضطراب داشتیی جوراهیگار ان.. کردمنگاهش

  ..دمی دی رو واضح می و از تو نگاهش نگراندیی سایکف دستاشو به هم م.. کردیم

  

  ..الی اومد وی ساعت بعد بود که پرمی نقای از برگشتن ما دقبعد

 پله ها رفت  نگام کنه ازنکهی برسه اونم بدون ای به آرشام گفتم که االناست پرقبلش

  .. مزاحمم نشهی خوام استراحت کنم فعال کسیبه خدمتکار بگو م:باال و گفت

  ..گمیباشه حتما بهش م-
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 کردم و به ی که کرده بود رو عملیسفارش.. بودیلی که باز گله نکرد خودش خنیهم

  .. تو اتاق من می رفتیبعد از اومدن پر..خدمتکار گفتم

  

 نگام سشی خیبا چشما..سردشو تو دست گرفتم یدستا..می تخت نشسته بودیرو

  ..کرد

 ی به فرهاد زنگ میچرا هر چ..یبه خدا دقم داد..ی بگو پریزی چهی تو رو خدا -

  .. وقت سابقه نداشتهچیه..زنم خاموشه؟

  

  ..زویهمه چ..گمی برات مزویهمه چ--

  .. برداشت و اشکاشو پاک کردزی می از روی برگ دستمال کاغذهی

  

 رو ازم ی لعنتی اون عکساومرثی کردم که کفی برات تعرییا اونجااون روز ت--

 ی وجود بازم کله شقنی من با ایول..می همونا خواست عقد کنیانداخت وبه بهونه 

  ..کردم و گفتم نه

  

 فرهاد ادتیو همون روز بعد از ع..ادتشیرفتم ع.. از دوستام تصادف کرده بودیکی

 و رمی خواستم راهمو بگیاز سالم و احوال پرسبعد ..دمی دمارستانی تو بیرو اتفاق

  .. نه منم گفتم نهای دارم نی ماشدی که ازم پرسرونی بامی بمارستانیاز ب

  .. خراب شده بود گذاشته بودم خونه چون
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 یسیاولش تو رودروا.. رسونهی رفته خونه و سر راه منو هم می گفت داشته مفرهاد

 می رفتمارستانیفقت من هر دومون از ب باالخره با موای کم من من کردم ولهی

  ..رونیب

  

 دمق شد و رفت تو دمید..دمی ازش حال تو رو پرسری شدم و تو مسنشی ماشسوار

  .. نگفتی اگهی دزیگفت حالت خوبه و چ..خودش

  

بهش اصرار کردم .. زدم خاموش بودی زنگ متی مدت هم به گوشنیا.. شدمنگران

  .. شده به منم بگهیزیاگه چ

  

منم .. بذاره ونی رو باهام در مییزی چهی خواد ی شد گفت می دونم چیه نم دفعهی

  .. رستوران رو دادمشنهادی منم پمیگفت کجا بر..قبول کردم

  

  .. که داشتیتیدرخور ِشخص..نیکامال مردونه و مت.. کردی قشنگ رفتار میلیخ

 کرد بعد از اون حرف شنهادی پمی و قهوه سفارش دادکی کنکهی از ابعد

 از حد شی رو بهم بزنه که تو زدنش بی خواد حرفیاحساس کردم مردد ِ و م..مینبز

  .. دارهدیترد

 ی گرفته ش رو می چهره ی خب وقتی شد ولدهی کشزای چیلی چرا فکرم به خدروغ

  .. رو تموم افکارمدمی کشی خط باطل مدمید
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 ش نهیبه س تو دست رد ی گفته ولنوی دوستت داره و بهت انکهیا.. رو بهم گفتهمه

  ..ی و بعد جوابشو بدیازت خواسته در موردش فکرکن..یزد

  

  

  

  .. کردنسی اشکش تند تند صورتشو خی هاقطره

  .. نزده بودیهنوز که حرف.. داشت؟هی کجاش گرنیا

  

  .. بوددهیرنگش پر..با بغض نگام کرد.. گذاشتم رو شونه شدستمو

  !..؟ی کنی مهیچرا گر!.. چت شد؟-

  ..یچیه--

 یبه من نگو نه که خوب م.. هستتیزی چهیمطمئنم .. خوام بدونمی م نه بگو-

  ..شناسمت

  

  

بهم فرصت .. تونم بگمینم:  اومد گفتی که انگار از ته چاه در میی بغض و صدابا

  ..بده

 هیبق.. کنمی خب مجبورت نمیلیخ:  گفتمی ناچاریاز رو..رونی فوت کردم بنفسمو

  .. گفت؟یفرهاد چ..شو بگو
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  ..اشکاشو پاک کرد..ت داد قوربغضشو

 از نیواسه هم..یی دونم تو کجایفکر کرد م.. ازم خواست باهات حرف بزنم--

 وگرنه حتما الی تو اون وی دونستم رفتیمنم نم.. نگفتیزی حرفا چنی واینشون

 شد چه برسه یدل سنگ به حالش اب م..فرهاد داغون بود.. گرفتمیادرسو ازش م

  ..به من که

  

  .. بغض کردبازم.. شدساکت

 یخواهش م..رونی بزی تو دلته رو بری هر چینیراست و حس..؟ی اخه تو چته پر-

  ..کنم

  

نه اصال .. کم شانسمیلیخ.. دالرامستی دو تا نیکیدرد من .. بگم؟یچ:  گفتهی گربا

  ..شانس ندارم

 وقته عاشقشم منو نخواد و در عوض خواهان ِ یلی رو که خی چرا اون کسوگرنه

  !..چرا دالرام؟!..م باشه؟ دوستنیبهتر

  

  

چند ..در عوض من دهنم از تعجب باز مونده بود..نیی با هق هق سرشو انداخت پاو

  ..بار پشت سر هم پلک زدم تا حواسم جمع شد
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  .. فرهاد ویعنی..تو!..؟یچ: کردمزمزمه

  

  

 جلو و بغلش دمیخودمو کش..دی لرزیاز زور هق هق شونه هاش م.. تکون دادسرشو

  ..ختی ریرو شونه م اشک م..و نوازش کردمسرش..کردم

  ..؟یاز ک..؟ی زودتر بهم نگفتناروی پس چرا ا-

فرهاد واقعا ..رونی بامی تونم از فکرش بی نمدمیفهم..دمشی که دی از بار دوم--

 و آقاست و به موقعش نیبه وقتش مت.. تونم دوستش داشته باشمی ِ که میهمون کس

 قرار می زندگری رو تو مسیگه خدا خواست کس دوست داشتم اشهیهم..طونیشاد وش

 دلش با یول.. سر راهم قرار دادوخدا فرهاد.. داشته باشهیتی شخصنی همچهیبده 

  ..من نبود

  

  

  .. هق کرد و صورتشو به شونه م فشار دادهق

 دو روز بعد یکیحتما تو رو .. من به فرهاد گفته بودم مثل برادرم دوستش دارم-

 و چون هنوز داغ بوده اون حرفا رو بهت دهی دمیزد با هم حرف نکهیاز ا

  .. فراموش کردهزویمطمئنم االن همه چ..زده

  

  ..اشکاشو پاک کرد.. عقبدی خودشو کشاروم

  ..رهی نمرونی از دل ادم بی اسوننیعشق به هم..؟ی دلشهی مگه م--
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  .. چرا؟ی دونیم..رهی منی زود از بکطرفهیعشق -

  

  

  .. نگام کردمنتظر

 که بخواد به نهی بی از طرف مقابلش نمیچون مهر:  جوابشو دادمی کمرنگ لبخندبا

 نی با همه و اشهیاگه دو نفر متقابال عاشق هم باشن دلشون هم.. عشق دلگرم باشهنیا

  ..شهی عشقشون گرمتر مدنیگرما با هر بار شعله کش

 رهی چیگری از اونها بر دیکی سرد باالخره یکی گرم باشه و یکی ی وقتیول

 هم که عاشق شده یاون.. نهنکهی اای..شهی زنه و طرف هم عاشقش می مای..شهیم

  .. دارهازیبه زمان ن..یبراش سخته ول..شهی ممونیپش

  .. کنهی مطمئن باش عشقشو فراموش منهی ببی هم اگه فرهاد از من سردحاال

  

  

  .. رفتیبا دستمال تو دستش ور م.. انداختری زسرشو

مگه .. دو تا احتمال دارهیخودت گفت..؟یگرم کرد چ اگه دل تو رو هم ی ول--

  .. مثل فرهاد گذشت؟ی از مردشهیم

  

  ..ی گذری میاگه عاشقش نباش-

  ..؟ی چیاگه عاشقش شد--
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  ..دمیخند

  ..شمینم-

  ..؟ی چرا نش--

  

 مرد ِ مغرور ِ کله شق ِ هیچون :  اروم گفتمطنتی م با شنهی گذاشتم رو سدستمو

 چی دل وامونده م جا خشک کرده هنی خود متشکر تو ا ازی دنده هیخودخواه ِ 

  .. کنمرونشی عمرا اگه بیعنی..ستی برو نرونیرقمه هم ب

  

 یبا تعجب جلو..لبخند اروم اروم مهمون لباش شد.. و مبهوت زل زد تو چشماممات

  ..دهنشو گرفت

  ..نـــــه:  گفتزیر

  

  ..دمیخند

  .. آرهههههههگهی دنباریا-

  ..ی بگو جون پر--

 زبون دراز باالخره دلشو ی پاره شی اتی دل،یبه قول جنابعال..ه؟ی وا دروغم چ-

  ..باخت
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 یدنی ددیبا..ه؟ی طرف کی دلیوا:  گفتیبا خوشحال.. لبخند دستمو گرفتبا

 مطمئنم ی جانانه بهش نسبت دادی و صفتای کردفی که تو ازش تعرنجوریا..باشه

  .. ِیادم خاص

  ..اوه اوه خاص چه جورم-

  ..گهی دهیجونم در اومد بگو ک --

  ..شی شناسی نم-

  

  

  .. پنچر شدکی الستنیع

  .. روز قرار بذار منمهیخب ..دمش؟یپس ند..جدا؟--

 منم یاز اون طرف لبخند رو لبا.. دفعه چشماش گشاد شد و دهنش باز موندهی

  ..پررنگ تر شد

  !..؟یگینکنه همونو م..نکنه:  و مبهوت گفتمات

  ..کدوم؟:  خنده گفتمبا

  

  .. به بازومزد

 دستتو دیکه وسط حرفامون سر رس!..؟ی بداخالق جذابه تو کشتارویهمون !..اره؟-

  .. و به زور با خودش برددیکش

  

  ....از خدام بود باور کن..  نه بابا کجا به زور؟--
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  ..دی هم خندیپر..دمیخند

-مهندس ِیگفت..آرشام بود اسمش اره؟..پس خودشه.. ا ..  

  ..الی ونیصاحب هم..یهندس آرشام تهران بله جناب م--

  ..ی هم برداشتیلی چرب و چی نکنه دختر عجب لقمه ری تو گلوت گ-

  

  .. ابرومو انداختم باال و پشت چشم نازک کردمطنتی شبا

  .. مونهیتو گلوم نم.. دارمیزی تی دندونادنشی نترس واسه جو-

  

 دختر هیاخالق با  مرد مغرور و بدهی..ی مونی از جواب در نمشهی مثل هم--

  .. شماااااانیای از اب در بیاوه اوه چه اعجوبه ا.. و زبون درازطونیش

  .. چشم حسودا از دم کــــور-

  .. منم؟ی هو--

  ..؟ی مگه تو حسود-

  

  

 ی نمی دوستم حسودنی بهتری وقت به زندگچیه..نه :  و گفتدیآه کش.. شددمق

  ..شه؟یت من م قسمی خوشبختی کیول..یارزومه خوشبخت بش..کنم

  

  .. انداختم دور شونه شدستمو



 

goldjar/me.Telegram  

 

1005

چرا نگرانش ..از فرهاد بگو..ی گفتی میخب داشت..نگران نباش.. زودیلیخ-

  ..؟یبود

  

  .. نشست تو چشماشی ترسو نگراندوباره

 قهی به دققهی برام به پا گذاشته و اون امارمو دقومرثی اون روز خبر نداشتم ک--

 عکسم مین وفرهاد که تو رستوران بود از میطرف حت.. کنهیبهش گزارش م

  ..انداخته بود

از .. گردهی و زود برمرونی برهی اومد خونمون مامان گفت با دوستش داره میوقت

 که نی همیول..اوردمی خودم نی به رویول.. اخم کرده ومرثی کدمیهمون اول د

 شد و صداشو انداخت پس کله ش که اون پسره کدوم ی برزخرونیمامان رفت ب

  ..؟ی زدی باهاش ل ا س می که داشتهیرخ

  

عاشق فرهاد .. خودش و جد و ابادش بودقهی بهم زد که فقط الیی حرفاخالصه

  .. تونستم تحمل کنم بهش اونطور فحش بدهینم..بودم

 من دی از دهنم در اومد گفتم و تهشم فهمیهر چ..سادمی بلند شدم و جلوش وامنم

 لگد تو پهلوم زد گفت داغشو هیش خوردم و ازیلی دو تا سیوقت.. خوامیفرهادو م

  ..گه؟ی دیکی تو بغل ی رفتیگفت هنوز به من حال نداد..ذارهیبه دلم م

 برگشت نفهمه ی مامان وقتنکهیواسه ا.. واسه تو بگمی حتشهی زد که شرمم مییحرفا

 یدرد داشتم ول.. چه خبر بوده رفتم حموم و پهلومو با اب گرم ماساژ دادمنجایا

  ..دمی مسکن خوردم خوابهی سردرد ی و به بهونه رونیاومدم ب..ردمطاقت او
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اون ..می مدت اب و هوا عوض کنهی میبر..شی گرفته واسه کطی شب بابا گفت بلهمون

 کار دارم پس شی من هم تو کگهی زنه به بابام و می زنگ معیمارصفت هم سر

  ..م کشی کنارمه چقدر زجر می وقتی دونینم..شمیباهاتون همسفر م

 داده و بی ترتی تو کشتی مهمونهی کشی نزدی از دوستایکی قبلش بهم گفته بود روز

 شهیبهونه اوردم و گفتم رو اب باشم حالم بد م.. بابام ازم خواست باهاش برمیجلو

 زد اونم اجازه داد ی بابام به موش مردگی از بس اصرار کرد و خودشو جلویول

  .. زدشهی نمیف حرهگی هم بابام اجازه بده دیبرم و وقت

 باشم ی که رو کشتی دونیم.. قرص بهم داد که اونجا حالم بد نشههی قبلش مامان

  ..دهیحالت تهوع بهم دست م

  

  

  ..یبهم گفته بود..ادمهیاره -

 گفتم ی مدیمنم از ترس اون عکسا با.. بود که گوش کنه؟ی کیول--

م خوش نبود اون شب حال.. اخرش مجبورم کردنی کردم ولیمخالفت م..چشم

بعدشم که تو رو .. کنمی کرده بود که چرا با دوستاش خوب برخورد نملهیاونم پ

  ..دمید

همه ..اصال تو حال خودم نبودم.. و اون شب حالم بد شداوردمی باالخره طاقت نیول

  .. بود و چشمام بستهزی افتاده بودم و سرم رو می گوشه رو صندلهیش 
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 ی نحسشو نمی افهی قینجوریبهتر ا..د خواب اورم بویی جوراهی قرص اون

 جلف تر ل ا س یکی از یکی ی تو مهمونی هم بهم نداشت و با دخترایکار..دمید

  .. زدیم

  

 ی گفتی وقتیول.. فرهادو ندارمیمن شماره ..نجامی تهران و االنم که امیبرگشت

  .. خاموشه ترس افتاد تو دلمی زنیزنگ م

  

  

  .. دستامو مشت کردمی نگرانبا

 یگی که تو ازش میومرثیاون ک.. نگرانشمیلیخ..من از تو بدترم.. دونم واالی نم-

 اون زبانی با می گفتیول.. کرده باشهی کارستی ندی ازش بعدمشی دیو من چندبار

  .. اشناست؟انی شایعنی..یمهمون

  

اسمش ..اره اره........... سرشو تکون داد.. فکرکردیکم!...........ان؟ی شا--

  .. بزرگهانی ِ جناب شای مهموننی بود که انی ورد زبونش اومرثیک.. بودنیهم

  

  .. نفرهیالبته به کمک .. کنمداشیفک کنم بتونم پ.. کنمی مشی کارهیباشه من -

  .. نگام کردمشتاقانه

  !..ه؟یاون ک!..؟ی جون پر--
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 فرهاد رو یشماره ..ی منو که داریشماره ..یراست..دمیصبر کن بعد بهت خبر م-

  .. به درد خورددی وقت شاهی..تی کن تو گوشوی سگمیهم م

  .. کنمویبگو س..باشه باشه--

  

  

  .. رو گفتمشماره

 و دوست و انیآرشام هم شا.. بودانی دوست شاومرثیک.. داشتمیی فکراهی سرم تو

  .. شناسهی خوب میلی حتما خقاشویرف

  .. کنم؟دای کنه فرهاد و پی کمکم میعنی

  

 هر چه دیبا..شهی مدای و ارسالن هم پانی شایر و کله  دو روزه سیکی نی تو احتما

  .. ِریزودتر دست بجنبونم وگرنه د

  

  .. به آرشام بگم؟ی کردم که چطوری فکر منی همه ش به ای از رفتن پربعد

اره خب .. شدهداریالبد تا االن ب..نزنم؟..در بزنم؟..  کردم کمکم کنهی خدا مخدا

  .. ساعت گذشته2

 رو هم یدستمو اوردم باال تا دوم..جواب نداد..کردم و در زدم یکی دلمو باالخره

  ..بزنم که صداش باعث شد دستم رو هوا بمونه

  

  .. توایب--
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به داخل اتاقش سرک ..درو باز کردم..رهی و گذاشتم رو دستگنیی اوردم پادستمو

آروم رفتم تو و .. چشماش باز بودی بود ولدهیدراز کش..دمشیرو تخت د..دمیکش

  ..سادمیهمونجا وا..ستمدرو ب

  

 یهمونطور که قدمامو کوتاه به طرفش برم.. کردی نگامم نمیحت.. نکردیحرکت

  ..م؟ی با هم صحبت کنقهی چند دقشهیم:داشتم گفتم

  

 نیواسه هم:  گفتی شد و جدزیمخی به طرفم نیکم.. برگردوند و نگام کردسرشو

  ..نجا؟ی ایاومد

  .. تکون دادمسرمو

  

 و دستشو گذاشت رو دی کشیآه کوتاه.. که اخماش جمع شدهنی رو تخت بشخواست

  ..گردنش

  ..؟ی در رابطه با چه موضوع--

  ..؟یوقتشو دار..مفصله-

دستشو به گردنش .. اخماش جمع تر شدیول.. مثبت تکون دادی به نشونه سرشو

  .. دادیفشار م

  

  

  .. شده؟یزیچ-
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 چشمام یاوردش باال تا تو اورد سمت پاهام و دی که انداخته بود رو تخت کشنگاهشو

  ..نگه داشت

  ..سادمی همونجا وایول.. کنار تختشدمی رسی مگهی قدم د2با .. قدم رفتم جلوهی

  .. کنه؟یدرد م-

  

 نجات ی مثل من شب برایکی یوقت..ست؟ی نیعیبه نظرت طب: تو چشمام گفترهیخ

 دنیز شروع به ویدی بزنه تو آب و از قضا همون شب باد شدرجهی دختر شهیجون 

  ..ره؟ی گی عضالتش نمعتایکنه طب

  

  .. ندارهیی دونست رو من کارای نمی بندازه ولکهی خواست تیم.. زدملبخند

-؟ی بودنطوری چند روزم همنی ای تویعنی..ا..  

  ..یتا حدود--

  ..دم؟یپس چرا من نفهم-

  .. نداد و نگاهشو از روم برداشتجوابمو

  

 کنار تختش زیرو م.. زنگ خوردلشی بکشم که موباشی موضوعه فرهادو پخواستم

 برداشتم و زی می تر بودم از روکیخواست کج شه برش داره که من چون نزد..بود

  .. رو از دستم گرفتیزل زد تو چشمام و گوش..گرفتم جلوش
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 دونم ی نمیول..همونطور که نگاهش به من بود جواب داد..دمی روش لبخند پاشبه

  ..هشو به رو به رو دوخت پشت خط بود که اخم کرد و نگایک

  

  

 نکارویاره هم.............چند نفر؟..........کجا؟........... شنومی بگو م--

 باش به بچه ها هم زیمراقب همه چ........... زنمی سر مهیامشب ...........بکن

  ....................سفارش کن

  

  

تش سرخ شده صور.. و تماس رو قطع کردنیی رو از کنار گوشش اورد پایگوش

  ..هی زد که عصبانیچهره ش داد م..دی کشی مقیمرتب نفس عم..بود

  ..؟ی و از کی از چاما

  

 اکثرا رونی بی ولدی پوشی نممیتو خونه ضخ.. تنش بودی کوتاه دودنی بلوز استهی

  ..ی مشکنی شلوار جهیو .. بودزهییلباساش پا

 شاد یه تنوع از رنگا کمم واسهی شد ی می چیول.. کردی جذاب ترش مرهی تیرنگا

  .. کرد؟یاستفاده م

  .. فهممی کارشو نمنی الی دلواقعا

  

  ..انگار گرمش شده بود.. باز کردنیی تاشو تا پا3 قهی بلوزشو از سمت ی هادکمه
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دست راستشو اورد باال و به گردنش .. دادهیدستاشو کنارش تک.. تخت نشستلب

  ..دیکش

  

  ..له ش متعجبم کرد لب باز کنم و حرفمو بزنم که جمخواستم

  ..؟یتو ماساژ بلد:  که دستش رو گردنش بود نگام کرد و گفتهمونطور

  !..؟یواسه چ!..من؟-

  .. فقط جوابمو بده--

  

  .. کردممکث

  ..ادی کم، نه زهی-

  .. اروم تکون دادسرشو

  .. همونم خوبه--

  ..؟یپس چرا معطل: تعجب نگاش کردم که گفت با

  !..چکار کنم؟-

  

  

  ..نه هاش اشاره کرد گردن و شوبه

  ..چهره ش از درد جمع شده بود..هی منظورش چدمیفهم

  ..ستمی ننکارهی من ای ول-

  ..ی که بلدی گفت--
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  ..ادیاره اما خب، نه ز-

  .. شروع کن--

  ..اما آخه نمـ -

  .. دالرام--

  

  

نگاهمو نرم از چشماش به سمت .. اسممو با تشر صدا زد که تو جام خشکم زدنیهمچ

 ش به وضوح دهی محکم و ورزیعضله ها.. شنهی سیرو قفسه ..دمی کشنییپا

  ..مشخص بود

  

 رهی تو چشماش خجانی ستبرش موند و بعد با هی نهی کوتاه رو سیلی خنگاهم

  ..موندم

  !.. آخه؟ی چیعنی

  !.. ماساژش بدم؟برم

  .. کهادی در مجونم

  ..الاااایواو.. بهش بخورهدستم

  

حتما از منم ..ادی بگهی دیکی بگو الستی ونی همه ادم تو انیخب ا..من..آخه-

  ..واردترن
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 ادی ماساژور شهر هم بنی اگه بهتریعنی ی انجامش بددی تو باگمی که میزمان--

  .. حرف کارتو انجام بدهیپس ب..ی بکننکاروی ادی فقط و فقط تو بانجایا

  

رم دوست داشتم ب.. حرفشو بهم زد که نتونستم الم تا کام حرف بزنمی جدی قدربه

  ..نی بود به زمدهی پاهام چسبی که ازم خواست رو انجام بدم ولیجلو و همون کار

  

  !.. چرا االن؟یول.. نخوامنکهینه ا.. دل بودمدو

 کار دست خودم ی دورنی ای تابش شدم به بهونه ی بشینجوری که هممن

  .. شناسمی رو نشناسم خودمو که خوب می هرکگهید..دمیم

  

  

 رفتم دیبا ترد.. رو با زبون تر کردمجانمی خشک شده از هی خودم که اومدم لبابه

 اهیحواسم جمع دو تا چشم س.. چکار کنمدی دونستم باینم..سادمیجلوش وا..طرفش

  ..زمی تو سرم بریشده بود و مونده بودم چه خاک

  

  !..؟ی ماساژ بدی بلدی گفتی نمی مردی ِ اخه مد

  !.. رو ماساژ دادم؟ی من تا حاال توعمرم کاصال

 گفت کمرشو ی گرفت به من می قلنجش میوقت..امرزموی خب مادر خداباره

  !.. کجا؟نی اون مشت و مال کجا و ایول..بمالم
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  ..؟ی کنی منو نگاه میسادیپس چرا وا--

  .. شروع کنمی دونم چجوری نم-

  

  ..سرشو تکون داد و دستاشو گذاشت لب تخت..رونی داد بقی عمنفسشو

  ..برو پشتم --

  

 به شونه دهینرس..دستامو اوردم باال..پشتش رو زانوهام نشستم..تم رو تخت رفاروم

نه اصال سر شده .. بودخی ِ خی..دی لرزیانگشتام م..هاش رو هوا نگه داشتم

  ..چند بار مشتشون کردم..بودن

  

 دکمه هاشو باز کرده ی کدمی دستمو ببرم جلو بذارم رو شونه ش که نفهمخواستم

  ..لوزشو از تن درآورد حرکت بهیبود که با 

به ..پشت سرش خشک شدم.. تنش بودی مشکی حلقه انی جذب استرپوشی زهی

 عقب تر گذاشته بود و گردنشو به ی دستاشو کمنباری ایمنته..حالت قبل برگشت

  ..عقب کج کرده بود

  

 که از یی زد و دستای م منهی که با شتاب تو سی قلبیول.. بود شروع کنممنتظر

  .. دادیبهم اجازه نم.. بسته بودخی جانی هیسرما
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 و قیچند تا نفس عم..حرکت ندادم.. گذاشتم رو شونه هاشدی دستامو با تردباالخره

  .. کننده ستوونهی عطرش دیبو..دمیکوتاه کش

 هی شبشتریب..دمی گردنش کشنیی به شونه و قسمت پارپوشی زی از روی به نرمدستمو

  ..به نوازش بود تا ماساژ

  

 کردم اروم یسع..شهی رو مششی ادامه بدم سه سوت دستم پیرنجوی هماگه

  .. بتونمدی بایسخت بود ول..باشم

  

  .. مونهی سنگ منیع..دمی سفت و محکمش کشی عضله های روی با فشار نسبدستمو

  ..دستم درد گرفت!.. ماساژ داد؟نوی اشهی مگه ماخه

  .. سفتهیادی آرشام زی عضله هاای من کم جونم ای

  

  

داغ ِ داغ .. دستام نبودی از سردی خبرگهی بودم و د کارمگرم

  .. باال دمینگاهمو کش..بدجــــور..بودم

  

 قد درست رو به رومون بود که خبر نداشتم ی نهی اهی.. تو هم قفل شدنگاهمون

  .. نظر گرفتهری منو زنهی تا حاال از تو همون ایآرشام از ک
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 ی مدهی خود رو عضالتش کش منم خود بهیدستا.. حرکات و صورتم شده بودمحو

 یچی هی ولادی کردم پشت گردنشو که فشار بدم از درد ناله ش در میفک م..شدن

  .. کردیفقط منو نگاه م.. اخماشم جمع نشدیحت..نگفت

  

  

  ..یشی بهتر می تو وان آب گرم دراز بکشقهی به نظرم چند دق-

  .. اماده ش کن--

  !.. رو؟یچ:  تعجب گفتمبا

  .. وان آب گرم--

  ..ستمی خدمتکار نگهیمن د.. رفته ؟ادتونی.. چرا من؟-

  ..ی تونیمحض کمک که م.. نگفتمنوی نبودنت اای رو حساب خدمتکار بودن --

  .. فقط کمک-

  .. و شونه مو انداختم باالرونینفسمو فوت کردم ب.. تکون دادسرشو

  .. کنمیاالن اماده ش م.. خب باشهیلیخ-

  

  

گرم و ..وان رو براش پر از آب کردم..م سمت حموم و رفتنیی رو تخت اومدم پااز

  ..ت بخش*ذ * ل

 تو درگاه دست به دمی درونی که تموم شد برگشتم سمت در حموم که برم بکارم

  .. کنهی و داره نگام مواری شو داده به دهی تکنهیس



 

goldjar/me.Telegram  

 

1018

  

طپش قلبم .. ِ ناقابل رو هم از تنش در اورده بودرپوشی همون زنکهی از همه بدتر او

 و خواستم از نیی انداختم پابایسرمو تقر..خواستم نگاش نکنم.. زدی هزار میالبا

نگهم .. خوردچی و مردونه ش دور مچم پی قویکنارش رد شم که انگشتا

  .. رو تو چشمام خوندادمی زبهتعج.. شدمرهیتو چشماش خ..سرمو بلند کردم..داشت

  

  

  .. کجا؟--

  .. اب گرمو برات اماده کردم-

  ..دمی د--

  ..؟یپس چ-

  

  .. نذاشتی مچمو از حصار انگشتاش ازاد کنم ولخواستم

  ..؟ی کاره رها کنمهی کارتو نی عادت دار--

  !..کدوم کار؟-

  

  

رو به ..مردم و زنده شدم تا دستمو ول کرد.. برد تو و در حمومو بستدی کشدستمو

  ..درست پشت به در..سادیروم وا
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 و راهمو ستادی م انهی به سنهی سیر ول برداشتم که از کنارش رد شم برم سمت دزیخ

  ..نمیبکش کنار بب: با حرص گفتم..سد کرد

  ..بازوشو هل دادم.. رد شمذاشتی بود و نمسادهی حرف پشت به در وایب

  ..رونی خوام برم بیم.. برو کنار-

  .. بعد از اتمام کارتیمنته..رونی بیری خب میلی خ--

  ..برو کنار بذار رد شم..دم ماساژ بستمیاصال من بلد ن.. خوامی نم-

  

  

 که یبا حرص.. منو چسبوند به خودشبایتکونم داد و تقر.. تو چنگ گرفتبازوهامو

:  شد نگاه نافذشو دوخت تو چشمام و با پوزخند گفتی مدهیتو صداش به وضوح د

  ..یگی راست می گفتم داری کردم میاگه تجربه ش نم..؟یستیکه بلد ن

  

  .. کردمتقال

  ..ی نگهم داری تونیتو هم نم..ستمیمن ماساژ دادن بلد ن..یدی همون که شن-

سرمو به عقب .. چپشو حلقه کرد دور کمرم و دست راستشو فرو کرد تو موهامدست

  ..صورتشو مماس با صورتم قرار داد..دیکش

  ..ی زنی مطمئن حرف میلیخ--

  ..نجا؟ی ایچرا منو اورد..ولم کن-

  ..؟ی کنی فکر می خودت چ--
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 ی حرفاشو داره جدی کردم همه ی حس میی جوراهی..س آلود نبود* و*  هلحنش

  .. زنهیبهم م

  ..رد شو کنار.. کنم به خودم مربوطهی که می هر فکر-

  

  

فقط ..دی کشینم.. شدشتری دستش تنگ تر و فشار دست راستش تو موهام بی حلقه

  ..محکم نگهشون داشته بود

 منم کم از یحرارت نفسا.. دی کششیت داغ و ملتهب آرشام گونه م رو به اینفسا

 مونه که ی مشی از اتی کردم تموم وجودش مثل کوره ای حس میول..آرشام نبود

  .. کنهی درون خودش ذوب میجسم منو به راحت

  

با .. کردمی که حاال بدون پوشش حسش میحرارت.. حس رو داشتمنی همقایدق

 به یود که همون هم برا بی بدن آرشام به قدری گرمای لباس تنم بود ولنکهیا

  .. بودی وجودم کافی همه دنی کششیات

  

  

  .. دهنمو قورت دادماب

  ..؟یچرا نگهم داشت..؟ی خوای میچ-

  ..؟ی ترسی م--
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  ..چرا بترسم؟.. نه-

  ..؟ی فرار کنی خوای پس چرا م--

  ..ستی ننجای من ایفقط جا.. فرار نکردم-

  .. تو کجاست؟ی و جا--

  ..نجای از ارونیب-

  ..نجاستی همگمی من می ول--

  ..ولم کن..ستین-

  .. جرات نکرده رو حرف من حرف بزنه؟ی تا به االن کسی دونستی م--

  ..سمی هستم که جرات کردم جلوت وای کسنی من اولی و خودت گفت-

  

  

  .. دختر؟هیتو وجوده .. همه جراتنیا: زمزمه کرد.. گوشمری اورد زلباشو

 رفتنم با رونی بگهی دشمی بمونم نرم مگهیکم د هی.. نفساش چرا انقدر داغه؟ایخدا

  ..ستی خودم نیپاها

  .. تعجب داره؟ی جا-

  .. من ارهیبرا--

  

  ..شهی بفهمه بد میکیاگه ..رونی بذار برم ب-

  ..نهیپس دردت ا--

  .. ندارهی ربطیبه کس..زاستی چیلیدرد من خ-
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  .. عقب و نگام کرددی کشسرشو

  ..؟ی به من بگدی که بای کنی حس نم--

  ..ابدا؟-

  ..چرا؟--

  ..گردنت خوب شد؟-

  

  

  .. تو همدیکم کم اخماشو کش.. جا خورددمی هوا ازش پرسی که بی سوالاز

  ..؟ی بحثو عوض کننی ای دوست داریلی خ--

  .. وجود ندارهی بحثچی ه-

  .. پس کارتو ادامه بده--

  ..؟ی چه کار-

  ..ماساژ--

  

  ..دستتو بردار..ی کنی خفه م میدار..ستمیگفتم که بلد ن: دمینال

 یی جوراهی کار تو رو هم یول..من قبال ماساژور داشتم..ی شی نترس خفه نم--

  .. کنمی مدییتا

  ..؟ی استخدامم کنی خوای نکنه مهیچ:  تمسخر گفتمبا

  ..هینه به نظرم عال..هی اتفاقا فکر خوب--
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  .. از فرط تعجب خود به خود باال رفت ابروهام

 برت االتیبرو عقب خ.. پنبه دانهندیشتر در خواب ب:فتم عقب و گدمی کشخودمو

  ..نداره

  

منو .. بازوهاش گرفته بود عقب عقب رفتنیهمونطور که منو محکم ب.. زدپوزخند

دستمو از ..دستشو برد پشت و خواست در حمومو قفل کنه ..دیهم دنبال خودش کش

 نی اون فرزتر از ایول.. برسونم و نذارم قفلش کنه دی بغلش رد کردم تا به کلریز

 شلوارش و اون بی گذاشت تو جعیر برداشت و سدشویکل..درو قفل کرد.. حرفا بود

  .. مهمون لباش شدشیلبخند کج خواستن

  

  .. بدجنس شدیی جوراهی نگاهش

در ضمن چرا تو ..ی وحشی گربه ی نشونت بدم که خودت حض کنی شترهی --

  ..مینی بی من، هر دومون با هم منه تنها فقط..دی دشهی هم میداریتو ب..خواب؟

  ..عمرا-

  ..نی صبر کن و بب--

  

  .. اگه ماساژت بدم حل ِ؟یعنی: دمی نالی ناچاری رواز

  ..دی شای تا حدود--

  



 

goldjar/me.Telegram  

 

1024

  

 کشی تحردیحاال که در قفل بود نبا..رفت سمت وان.. دستمو گرفتی کرد ولولم

 ِ چه بشی تو جدی حاال که کلرمی در می جورهی راحت بود المیاون موقع خ..کنم

  .. بکنم؟یغلط

  

  ..گه؟ی می باشه چدهی صدامونو تو حموم شنی اگه کسیوا

  .. منوی و داداغی جمخصوصا

  .. ابروت هم به باد رفتی بر سرت کنن دالرام که ته مونده خاک

  

  

  ..سرد شده..عوضش کن:  و گفتسادیصاف جلوم وا.. دست تو اب زد هی

 یخودت م..به من چه:  گفتمنهیو دست به س رونی بدمی از تو دستش کشدستمومحکم

  .. پس خودتم عوضش کنینی بشیخوا

  

 خواد تو رو هم با ی دلت میلیاگه خ:  طرفم و درهمون حال گفتادی بخواست

  .. برمیخودم م

  

  .. کنه؟ی منی چرا همچنیا.. حرص نگاش کردمبا

  .. باهاش کوتاه اومدشهی رقمه نمچی هانگار
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با .. شد درپوشو گذاشتم و پرش کردمیوان که خال..اشتم اخم درپوش وانو بردبا

  .. عقبدمیاخم و تخم وانو پر از اب کردم و کش

  

سرشو .. بهتره بگم لم داد و دستاشو گذاشت لب وانای.. نشست ی حرفچی هبدون

  ..منتظر بود ماساژش بدم.. داد و چشماشو بستهیتک

  

  .. شلوارش در حرکت بودبی بسته ش و جی چشمانی بنگام

  ..رونیفکر فرارو از سرت بنداز ب:  بسته گفتچشم

  

  

 مشت نی خواد همچیحاال که خودتم دلت ماساژ م.. خبیلیخ.. داشتیی روعجب

 اسم ماساژ و ماساژور به گوشت خورد با وحشت ی سال وقتیو مالت بدم که سالها

  ..ی کنادیازش 

  

  

 که ازم توقع شمیتو م هی بهش بگه من کستی نیکیاخه ..سادمی و باال سرش وارفتم

چرا انقدر ..تنها باهات باشم و از قضا ماساژتم بدم..تو حموم..نجای ایدار

 کنه طرف ی هم صادر میهر دستور.. کنهیهر کار بخواد م..قُد و لجباز ِ..گه؟یزورم

  .. انجام بدهدی چون و چرا بایب
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 دادم ی با احساس ماساژش منیاونوقت همچ..اگه بهش تعلق داشتم.. داشتمشاگه

 دی در همه حال باای اجباره ی از روای نه االن که تموم کارام یول.. کنهفیکه ک

  ..معذب باشم

  

  

 نرم کننده بزنم رو پوستش همونطور خشک شروع کردم به ماساژ نکهی ابدون

  .. با بدنش در تماس بودمی دستم مستقنباریا..دادن

 کاراش نیاد منو با ا خوید ِ م..هی کارا چنی دونم قصدش از ای من مایخدا

 معامله نی قلب وامونده م از انیچرا با ا..افتمی االنه که پس بنیهم..بکشــــــه

  ..؟ی کنیها م

  

  

 گردن و شونه ش رو فشار نی و پا گذاشتم رو قلبم و همچگرمی گذاشتم سر جدندون

  ..دادم که دست خودم درد گرفت چه برسه به گردن اون

 یادی دونم زیاره م..ومدی صداش در ن فقط اخماش رفت تو هم ویول

  ..ارهی حالتو جا منمی همیول..یمغرور

  

خودم .. کردمی داشتم له و لَوردش مبای اوردم و تقری تند به عضله هاش فشار متند

  .. آه که از سر درد بکشههی از غیدر.. گفتی نمیچی اون هیبه نفس نفس افتادم ول
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پس ..شنی خُرد نمفی ظریون پنجه ها اری زی راحتنی عضله ها به همنی ا--

  .. تالش نکنیخودیب

  ..ارهی به روم مرهی دردش بگنکهی ایبه جا.. دستام شل شدحرکت

  .. بهت بگم خون آشامحقته

  .. وقته بهش نگفتمیلی خیاخ

  

  

  .. بکشمشی حرف فرهادو پدمی مناسب دفرصتو

  ..ندازهی مکهیمرتب داره بهم ت.. حالش خوبهانگار

  

 بذارم حرف ونی خواستم باهات در می که میورد همون موضوع در مشهی م-

  ..م؟یبزن

منم از کنار تموم حواسم بهش ..نگاهشو به رو به رو دوخت.. باز کردچشماشو

  .. به شونه و گردنشدمی کشی نوک انگشتامو مبایتقر..بود

  

  .. شنومیم--

  ..نجای که امروز اومده بود ایهمون..ی دوستم پر-

  ..خب--

  ..ش؟ی شناسیم.. ِانی شای از دوستایکی..ومرثیک..داره نامزد -
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  .. کردمکث

  .. دوستته؟نی نامزد همومرثیک--

  ..متاسفانه اره-

  ..چرا متاسفانه؟--

و هم مجبوره تحملش ..  هم دوستش ندارهی پرچارهیب..ستی نیچون ادم نرمال-

  ..کنه

  ..چرا؟--

 هی بهش تکیشه تو زندگ که بستی نی مردومرثی دونم کی منویفقط ا.. بماند--

 پروا هر کار دلش یس و خوش گذرون که ب* و*ه * ل*ا* و* ادم ب هی..کرد

 دست به عمل ارهی رو به تصاحب خودش در بی پرنکهی ایو برا.. کنهیبخواد م

  .. زدهیوحشتناک

  

  

 رهیچند لحظه بهم خ..نگاهمون تو هم قفل شد.. برگردوند سمتمی به ارومصورتشو

  ..موند

  .. چکار کرده؟ومرثیک..؟ی چیعنی --

  ..ش؟ی شناسی پس م-

  .. شناسمی داشته باشه مانی به شای ربطهی رو که یمن هر کس..خب معلومه--

  .. زدملبخند
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فقط همون نگاه برام بس بود تا .. نگفتیچیه..مشکوک نگام کرد.. شدیپس عال-

 یوقت..ننی بی ممارستانی همو تو بی اتفاقیفرهاد و پر..ه؟ی چی دونیاخه م: بگم

 ی که مگهی راه منی بی رسونه ولی رو میفرهاد پر.. دوستشادتتی رفته عیکه پر

تموم مدت .. رستوران رنی میپر شنهادیبه پ..خواد در مورد من باهاش حرف بزنه

اون .. رو بهش بدهی پری رو گذاشته بوده که امار لحظه به لحظه یکی ومرثیک

  .. هم خبر نداشتهچارهیب

 گناه ی بی که پریدر صورت.. زنهی بهش می بدی حرفانتشی بیم ومرثی کیوقت

  .. داشتهیفرهاد هم رفتار معقول..اون به خاطر من همراه فرهاد رفته بود..بوده

 کنه که داغ فرهادو به دلش ی مدشی زنه تهدی رو می پرومرثی کنکهی از ابعد

  ..ستی از فرهاد نیاز اون موقع به بعد خبر..ذارهیم

  ..خاموشه.. زنمی هم بهش زنگ میهر چ..ی نگرانشم هم پر هم منراستش

  

  

  .. کردی دقت به حرفام گوش مبا

  .. بوده؟نشونی بیزیمگه چ..چرا؟..ذاره؟ی گفته داغشو به دل دوستت مومرثیک--

  ..ی پریول.. از طرف فرهاد نهیعنی..نه-

  

   ..دیخودش منظورمو فهم.. پررنگ شدلبخندم

  .. داره؟ی به من چه ربطنایا: تکون داد و با اخم گفتسرشو
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 هم ومرثویحتما ک..ی شناسی رو مانی خودم گفتم تو شاشیمن پ..؟ی دونیخب م-

 با فرهاد ومرثی کی بدوندیگفتم شا..نیواسه هم..ی شناسی ِ مانیکه دوست شا

  ..چکار کرده

  

  .. نداره ی به من ربطومرثی کی کارا--

  ..میشونی نشست رو پیمی مالاخم

 یی بالی ترسم اون عوضیم..می کنداشی تا پی کمکمون کنی بتوندیگفتم تو شا-

  ..سرش اورده باشه

  

  

  .. ش رو از وان برداشت و کامل برگشت طرفمهیتک

  .. وان زانو زدم و دستمو به لبه ش گرفتمکنار

  

  ..برات مهمه؟--

  .. شدمی چه حالدمی شنی وقتی دونینم..یهم من و هم پر.. معلومه که مهمه-

  .. هم فشردیرو به لباشو

  ..؟ی شدیچه حال--

  .. گناههی وسط بنیفرهاد بنده خدا ا.. نگرانشم-

  ..ه؟ی و گناهکار ک--

  ..ومرثی ک-
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 تونه رفته باشه ی می حتای.. خونه ش باشهدیشا.. کار اونه؟ی دونیاز کجا م--

  ..مسافرت

 که یمارستانی اون بیحت..ست؟ی ازش نیچرا خبر.. خاموشه؟شی پس چرا گوش-

  .. کنه؟ی کار متوش

  ..؟ی مگه امار اونم دار--

  .. بهم گفتی پر-

  

  

 ش روبه کناره هی تکنهی کرد دست به سی تابه خودش می که دلمو بی ژست خاصبا

 که درش یپوزخند زد و با لحن.. برگشت و نگام کردمرخی وان داد و به حالت نی

ه که دخترا در  داری ماریعجب مهره .. دکترهاروی نیا:  زد گفتی موج میزاریب

  .. ستنکارهیمعلومه ا..شن؟یبه در عاشقش م

  

  .. کردماخم

دخترا هم ..تیفرهاد هم اقاست هم با شخص..ستی نیگی که مینجوری اصال ا-

  .. حسو بهش دارهنی ایعاشقش نشدن فقط پر

  

 زل زد تو یجد.. زدهی اومد سمتم و آرنجشو به لب وان تکزی خهی با ی ارومبه

  ..؟یپرفقط : چشمام وگفت
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  ..نگاهش مجذوبم کرده بود.. تونستم برم عقبینم.. دهنمو قورت دادماب

  ..؟یپس ک-

  .. تودی شا--

  .. دونمیمن بارها گفتم فرهادو مثل برادرم م.. رفته ادتی نکهیمثل ا.. من؟-

  ..یستی تو جلو چشم اون مثل خواهرش نیول--

  ..مجبوره فراموش کنه..ی حاال هر چ-

  .. و اگه نخواد--

  .. فراموش کنهــدیبا-

  ..؟ی کنی ردش میپس واسه چ.. اقا و متشخصه؟یگی مگه نم--

چرا جواب :  گفتدیسکوتمو که د.. شدم تو چشماشرهیخ.. کردمسکوت

  ..ست؟ی نی هر دختری ادم متشخص شدن مگه ارزوهیزن ..؟یدینم

  .. نه منیول..چرا-

  ..ه؟ی تو چی پس ارزو--

 ای هم همون روایرو..استی نکنه رودای که تحقق پییارزو.. ندارمیی ارزوچی من ه-

  ..بمونه بهتره

  ..است؟ی روهی تمومش یگیبازم م..؟ی چی ازدواج کنی خواستی اگه روز--

  

  

 جنبه م پس ی من بگهینم.. پرسه؟ی مهی چنایا.. شدی داشت از جاش کنده مقلبم

  ..افتم؟یم
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اگرم .. کنمیوردش فکر م کردم اونوقت در مدایقصدشو پ.. فعال که قصدشو ندارم-

  .. فکر کنم؟شتری در مورد فرهاد بی خوای می اصرار داریلیخ

  

  .. دادملشی لبخند مکش مرگ و ما تحوهی ابرومو انداختم باال و طنتی با شو

  .. هم محکمتر فشار دادیفک منقبض شده شو رو.. تر شد ظی غلاخمش

  

  ..م کنی بعدش من باهات چکار منیبب..  بکننکاروی تو ا--

  ..؟ی کنی مثال چکار م-

  ..نهی سنگیلی تاوانش خیول..شهی تموم می امتحانش برات مجان--

  

  

داشتم سر به سرش .. زنه؟ی حرف میچرا انقدر جد.. اروم اروم محو شدلبخندم

  ..ذاشتمیم

  

  .. سرفه کردمتک

  ..؟ی کنیکمکمون م.. حرفا ندارمنی به ایاصال کار.. من سر حرفم هستم-

  ..به حالت اولش برگشت..دی کشقینفس عم.. نگفتیچی لحظه هچند

  

 ی خواهرانه ی عالقه ای که دوستت بهش داره یبه خاطر عشق:  حالت تمسخر گفتبه

  ..تو؟
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  ..تو فک کن هر دو:  کج کردم و گفتمی لبامو با مسخرگمنم

  

  

 یخب درست بخند نترس چشمت نم..همون لبخند کج نشست رو لباش.. کردنگام

  ..گهی کشه دی اسپند مهیرم کردم کارش به حاال اگ..کنم

  .. بسوزم و بسازمدیدر حسرت به لبخند با.. کنه های می ادمو عقده ای چجورنیبب

  

  

  .. شرط دارههی یمنته.. ندارهی من کاری کردنش برادایپ--

  ..؟ی چه شرط-

  

  .. کردمکث

 از سرش شهی همی فکر تو رو برای کنی کاردیبا.. دادملتیاگه زنده بود و تحو--

  .. کنمی رو خودم تموم مومرثی تموم کمهیوگرنه کار ن..  کنهرونیب

  

  .. بودیجد

  .. نکنهی کمکچی و هزی همه چری بزنه زدمی ترسی بپرسم چرا ولخواستم

  .. زنمیباهاش حرف م.. خب باشه-

  ..قانعش کن که خودشو بکشه کنار.. بکننکاروی هم--
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 ی از پرومرثوی کی جورهیاگه بشه ..ارن همو داقتیل.. فرهادو دوست دارهی پر-

اونوقت .. بشه وکی تونه به فرهاد نزدی می بهم بخوره پری نامزدنی و امیدور کن

  .. وسط افتادنی ایی اتفاقاهی دیشا

  

  .. تکون دادسرشو

فقط ظاهرشه که نشون ..ستی نی کار چندان مشکلومرثی اوردن از کری آتو گ--

 نقطه هی یهر ادم.. از دور خارجش کردشهی می به راحتیول..هی ادم سرسختدهیم

  .. دارهیضعف

  

 خواد به ی رو نگه داشته و می اونا پریبه هوا.. عکس دارهی از پرومرثی کی ول-

  ..زور عقدش کنه

  ..ستی نیمشکل..نطوریکه ا--

  

  ..رمی رو بگمی ذوق زدگینتونستم جلو.. زدملبخند

  .. آرشامی مرسیواااااااا..م؟ی کنداشی پی کنی کمک میعنی..؟یگی راست م-

  

 نگاه خاص هی نبود که آرشام با نیاصال حواسم به ا.. زدم به همی با خوشحالدستامو

  .. دارهرنظری شده بهم و حرکاتمو زرهیخ

  ..لبخندم اروم اروم کمرنگ شد.. خودم که اومدم متوجه نگاهش شدمبه
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 مورد فرهاد صحبت  که دریهمون وقت.. دادمی ماساژش نمگهی وقت بود که دیلیخ

  .. کناردی کشمیکرد

 یرفتم حوله رو از رو جالباس..رونی بادی خواد بیفک کردم م.. تو وان بلند شداز

 سرما دمیترس..نگرفت.. نصب بود برداشتم و گرفتم جلوشواریکه به د

از ..خودم انداختم رو شونه ها ش..مخصوصا حاال که گردنش هم گرفته بود..بخوره

  ..رونیبوان اومده بود 

  

با تعجب نگاش کردم تا ..جفت دستامو گرفت.. راه گرفتشنیب..نیی اوردم پادستمو

 مونده رهی نگاهش همونطور خاص به من خیول.. کنه؟ی منکارویبفهمم چرا ا

  .. داشت بودمیمحو اون چشما و اون نگاه که برام تازگ..بود

  

 ی شده ی کاری کاشاروید..کار آرشام بود..واری به ددی پشتم چسبی چطوردمینفهم

  .. من از درون داغ بودمیول..حموم واقعا سرد بود

 کرد که چشم تو چشم همو کی به صورتم نزدیصورتشو به قدر..ستادی به روم ارو

  .. کمیاونم از همون فاصله  ..می کردینگاه م

  

  

 تی به خاطر وضعرشونیتاخ..افتنی و ارسالن پس فردا راه مانیشا: کردزمزمه

  .. ِانیشا
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  .. شده؟ی چانی مگه شا-

  .. نقشه مون نموندهی تا اجرایزی که چنهی مهم ایمسئله ..گمی بعدا بهت م--

  

  .. بازوم حرکت دادیو دست راستشو رو.. گذاشت رو بازومدستاشو

 مهم و یبخش ها..می کنیکل نقشه رو فرداشب مرور م..ی خودتو اماده کندیبا--

  .. نگفتمیزی که هنوز در موردشون بهت چی جزئیحت

  

 نیا..نگران از نبودن آرشام.. شده بودلی تبدیترسم به نگران.. تکون دادمسرمو

  .. که بهش دارمیو از همه مهمتر حس..تنها نبودم.. بودشمیمدت پ

  .. که حالم گرفته ستدی نگام فهماز

  

  

 گوشم اروم ریسرشو خم کرد و ز..حوله رو شونه ش بود.. شو کمتر کردفاصله

  ..رهی مشیطبق نقشه پ زیهمه چ:گفت

  ..وگرنه من..خدا کنه:  بغض گفتمبا

  ..گمی من دارم بهت منویا..شهی نمیچیه..سسسسیه--

 دونم یچه م.. رفتی من می جاگهی دیکی..ی کردی مدای پگهی راه دهی کاش ی ا-

  ..ی مشت ادم پست وعوضهی نی من برم بنکهی از اری به غیزیهر چ
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 تو بهتر از هر کس یول..ده؟ی به فکر خودم نرسنای کدوم از اچی هی کنی فکر م--

 دهی مزهی بهت انگنیا..یچون براش هدف دار.. یای از پسش بر بی تونی می اگهید

 که اون مدارک رو بذاره دم ستی اونقدرا احمق نانیدرضمن شا..یکه عقب نکش

  ..ارهی اونا رو از چنگش در بو خوام بفرستم سر وقتشون ی که مویدست تا هر کس

  

 یمن که نه بلدم از خودم دفاع کنم و نه تجربه .. تونم؟ی می پس من چطور-

  .. رو دارمنکارایا

  ..رهی تالشمون به هدر می همه یاگه ترس به خودت راه بد..ی تونی م--

 فرصت کارشو هیاگه تو .. نگرانمیول..ی کنی دونم کنترلم میچون م.. ترسمینم-

اگه همون شب اول منو ..اره؟ی برمی خلوت گهیاگه تو ..اگه مست کنه؟..؟یبکنه چ

  ....من..؟ی کنه چتیثی حیب

  

  ..بس کن دالرام:  صورتم تشر زدکنار

  

  

 که با گفتن تک تک جمله هام یاز ترس.. بودی دونم از چی نمیول.. شدمساکت

 واسه شکستن سد ی شد بهونه انی که آرشام بهم زد و ای از تشراینشست تو دلم و 

  ..قطره رو صورتم نشستنو قطره ..اشکام
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اول که قصد انتقام داشتم کله م باد داشت .. طرفمییبا بد کسا.. تونمیبه خدا نم-

 از پسش بر یی تنهادمی فهمهی چه ادم گرگ صفتدمیبعد که د.. نبودمیحال

 عمل اومده وسط نه از ی حاال که پایول.. ازت کمک خواستمنی همیبرا..امینم

 هراس و یهمه .. عملش برسونمی اون اشغال رو به سزاکهنی ترسم نه از ایانتقام م

 شرف به ی ارسالن ِ بی حتای و انی که روح و جسمم توسط اون شانهی از امینگران

  ..رمی ترسم نتونم جلوشونو بگیم.. بشهدهیکثافت کش

  

  

 یاز رو..دستامو ناخداگاه اوردم باال و گذاشتم روشونه هاش.. هق هق افتادمبه

صورت اونم .. از اشکم چسبوندسی ملتهبش رو به صورت خیگونه ..دمحوله فشار دا

دستشو تو موهام .. مردونه ش دورم احاطه شدیبازوها.. شدسی من خیاز اشکا

 کوبش قلبش ی صدای راحتهوبا همون حرکت ب.. شنهیسرمو گذاشت رو س..فرو برد

  .. ش ضربان داشتنهی از سرونی بلند که انگار بیبه قدر..دمیرو شن

  .. شدندختهیهر دو در هم ام..دمی شنی می تپش قلب خودمم به راحتیصدا

  .. داشتم تو اغوشش حل بشمدوست

  .. شونه م گذاشتیسرشو رو.. دور کمرش حلقه کردمفموی ظریدستا
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 اتفاقا بخواد برات نی که ایستیتنها ن..می تا تهش بردی که باهی راهی ول--

 خودمو اونجا ی من ادمایول..ستی ندی بعیکار چی هانیاز شا.. دونمیاره م..افتهیب

  ..دمی بهت مابیشنود و رد.. نظرمهریکل اون خونه ز..ذارمیم

  

 حق نداره یکس:  گفتی گوشم با لحن خشنریز.. ش فشار دادنهی محکم به سمنو

  ..افتهی اتفاق بنی اذارمیمطمئن باش نم.. کنهتتیاذ

  

 ی ایول.. ارزش داشتییایبرام دن آرشامو داشتم نکهیا.. هق هقم بلندتر شدیصدا

  ..اما نتونستم.. بهش نگمنوی خودمو گرفتم که ای جلویلیخ.. بودشمیکاش پ

  .. شده بودسی من خی ش از اشکانهی سی قفسه

  

  ..؟ی تو هم اونجا باششهی نم-

 ببرن اونوقت من نجای تو رو به زور از ایوقت..ستی درصد هم نهیامکانش .. نه--

  ..ان؟ی شایالی بذارم تو و تونم پامویچطور م

  

  ..شهی هم نمینجوریا..گهی مراست

  ..دارهی دست از سرم بر نمی نگراننیا.. من چکار کنم؟پس
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از .. شده بودزیهق هقام ر.. اشکم خشک شدی تا چشمه می همون حالت موندانقدرتو

  ..شونه هامو گرفت..اخماش تو هم بود..رونیاغوشش اومدم ب

  

  .. اون شب پرتت کرد تو اب؟ی کی بدونی خوایهنوزم م--

  !..؟ی کردداشیپ..خب معلومه-

  .. برو حاضر شو--

  !؟ی واسه چ-

  ..ششی خوام ببرمت پیم..ی فهمی حاضر شو م--

  !..مگه کجاست؟.. اما-

  ..ستی دور ن--

  

  

رفت ..منم پشت سرش رفتم..رونیرفت ب..درو باز کرد.. در اورددوی کلبشی تو جاز

 تو ی که به لباسای برگرده و به من نگاه کنه در حالنکهیبدون ا..سمت کمدش

  ..یینجایتو که هنوز ا:  رو انتخاب کنه گفتیکی تا دی کشیکمدش دست م

  

  .. خودم اومدمبه

  ..شمیاالن حاضر م-

  .. منتظرمنیی پا--
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 ی فکر منی بستم به ای مانتومو میهمونطور که داشتم دکمه ها.. رفتم تو اتاقمتند

  .. که پرتم کرد تو ابیهمون..ه؟یم ککردم که اون اد

  .. بفهمنویدل تو دلم نبود هر چه زودتر ا..یوا

  

  

 م دست نهی سیبه قفسه ..دکمه هامو بستم.. به خودم نگاه کردمنهی تو ااز

 ینیناخداگاه لبخند دلنش.. تو بغلش افتادمدی منو کشیوقت.. آرشام و ادی..دمیکش

 نهی چشمک بامزه از تو اهی..نداختم رو سرم با همون لبخند شالمو ا..نشست رو لبام

  ..به خودم زدم

  

  !..شه؟ی داره میعنی

  !.. خواستم؟ی که میزی چهمون

  !..ه؟ی شدنیعنی ایخدا

  !..شـــــه؟ی می اگه بشه چیوا

 یول..  زدی که خشونت درونش موج مییصدا.. شدی هنوزم تو سرم تکرار مصداش

قلبم ..نستم احساس رو درونش درک کنم تویچون م.. من مملو از آرامش بودیبرا

  ..دی فهمی منویا

  ..)افتهی اتفاق بنی اذارمیمطمئن باش نم.. کنهتتی حق نداره اذیکس(

  

  .. در بست خدا جــــونمخلصتم
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  .. گذرهی تو دلش می که بهم بفهمونه چیجور.. کن دلش نرمتر بشهیکار

  .. دادمرونی آه مانند بنفسمو

  »شامآر«..رونی اتاق رفتم باز

  ..ستادمی انبار ای در آهنیجلو

  .. کجا گم و گور شدن؟هیبق: دمی به نگهبان غررو

 یادیطرف ز..نجانی نرفتن همییقربان جا: از سر ترس جوابم رو دادی نگاهبا

  .. راه انداخته بود بچه ها بردنش ته انباری بازیکول

  ..ن؟ی نکردیباهاش که کار-

 بد جفتک یول..میباهاش نداشته باش ی کارنیشما دستور داد.. نه قربان--

  ..ندازهیم

  

  

وحشت .. راحت از نگاهش خوندمیلی خنویا.. بوددهیترس..نگاهش کردم..برگشتم

دستاش .. اضطراب در حرکاتش مشهود بودنیو ا.. که درش بودیتیاز مکان و موقع

 من به ی نگاهش و از روی هوا درهم مشت کرده بود و گاهیرو به خاطر سرد

  .. چرخاندیاطراف م

  

  .. به تو کار ندارهی کسنجاینترس ا-

  ..ستادی اکنارم

  ..سردمم هست..کهی تاریلی خیمنته.. ترسمینم--
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 به یبا کنجکاو..بردمش تو..در اتاقک رو باز کردم..نگاهم کرد.. و گرفتمدستش

  .. شدرهی اتاقک خی شده ختهی ریوارهاید

  

  ..؟یدیفهم..یای نمرونی هم نگفتم بیتا وقت.. بمون نجایهم-

  .. ترس نگاهشو تو چشمام دوختبا

  .. ول نکننجایمنو تنها ا.. نه تو رو خدا--

  .. تو امن ِی برانجایگفتم که نترس ا.. فرستم دنبالتی رو میکی -

 کجاست منو نجایاصال ا..ستیدست خودم که ن.. به امن بودنش ندارمی من کار--

  .. که منوانداخته تو اب یپس اون..؟یاورد

  

  .. ش رو قطع کردمهجمل

  ..؟ی به من اعتماد کنی تونی م-

  .. داشتی اون نور کم درخشش خاصیخاکستر چشماش تو.. زد تو چشمامزل

  .. منستی حرفا ننیبحث ا--

  .. نه؟ای ی اعتماد کنی تونیم.. فقط جواب منو بده-

  

به طرفم اومد ..ستادمیتو درگاه اتاقک ا.. سرش و تکان دادی از مکث کوتاهبعد

  ..ستادی راه انی بیلو

  .. کشهی طول نمادیز.. بمون تا خبرت کنمنجای پس هم-
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 ی نمنی از اشتریب.. صداش و بشنوم درو بستمنکهی قبل از ای ازهم باز شد وللبهاش

  ..االن وقتش نبود..تونستم لفتش بدم

  

 با فاصله ی خالی که کارتون هادمی رسیبه قسمت.. گذشتمکی تنگ و تاری راهرواز

  .. رد شدمنشونیاز ب.. شده بودنددهی چواریم کنار د هیرو

  

  .. کجاست؟-

  .. کنهی و داد مغی جیلیخ..اونطرف قربان--

  ..هار شده کثافت.. خشم از همون فاصله بهش نگاه کردمبا

  

  .. تو انبار باشهی خوام کسینم.. همه رو صدا کن-

  ..چشم قربان--

 بشه نی از اریغ.. نره توی جلو اتاقک و مراقب باش کسسایدرضمن خودت وا-

  ..رهیدودش تو چشم خودت م

  .. دونگ بهش هستشیچشم آقا خاطرتون جمع حواسم ش--

 اههیدستت بهش بخوره روزگارت س..شیاری بی کگمی زنم می بهت زنگ م-

 ی چیگرفت.. من شی پشیاریبا احترام م..ی زنی ام بهش نمی حرفچیه..حشمت

  ..گفتم؟

  ..مهیحال.. اطاعت قربان--
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 از اونها یکی المپا رو خاموش کردم به جز یهمه .. رفتن بچه ها انبار خلوت شدبا

و اون .. پشت سرمقایدق.. کار شده بودواری دی داشت و درست تویشتریکه نور ب

 ی و من جلودی تابی که نور میبه خاطر جهت.. بسته شده بودیمقابل من به صندل

  ..نبود  چهره میی بودم قادر به شناساستادهیاون ا

  

 من ینگاهشو از رو..نور چشماشو زد..سرشو بلند کرد..دی قدم هام رو شنیصدا

  ..چشماشو باز کرد..برداشت

  

  .. از من؟ی خوای میچ..؟ی هستی کدوم خرگهیتو د:  زدداد

  ..؟ی خوای میتو از من چ.. صدردای تو بگو ش-

  

 تونست ینم..رد کی متشی اذمینور مستق.. نور کنار رفتمیاز جلو.. شناختصدامو

 ی نور باعث ازارش منی قرار داشت و ایکی از تاریاون تو قسمت..سرشو بلند کنه

  ..شد

  

  .. کثافتستتوی هست و نیهمه ..توی زندگیهمه .. خوامیمن جونتو م--

سرشو کج کرد و خواست نگاهم کنه ..ستادمیکنارش ا..به طرفش رفتم.. زدمپوزخند

  .. ناله ش بلند شدیصدا..دمیفتم و کش شال تو چنگ گریکه موهاش و از رو

  ..؟ی دونی نمنویهنوز ا..ومدهی غلطا به تو ننیا..؟یری ازم بگوی چیخواست-
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  ..هنوز کارم باهات تموم نشده.. فقط واسه شروع بودنیا: دینال

  ..ی پدر کفتارصفتتنهویع.. ببند دهنتو -

 دور و یه  وهمییکفتارصفت تو.. اشغالی کننی به پدرم توهی حق ندار--

  .. دارهی نقطه ضعفهی یگفته بودم هر ادم..آرشام اومدم که نابودت کنم..اتیبر

  

  .. زدغیج..دمی و محکمتر کشموهاش

 هم به حساب یچیتو که واسه من ه..دمی کس نمچی من نقطه ضعف دست هی ول-

  ..یاینم

 ییمن مثل اون دخترا..ستمی من دست بردار نیول.. فکر کنی خوایهرجور م--

  ..رمیمن بلدم حقمو ازت بگ.. پست فطرتستمی نیه سرشون کاله گذاشتک

  

  ..ببند دهنتو-

موهاش و رها .. مسکوت انبار رو پر کردی که فضای محکمیلی سی صداو

  ..نفس زنان شماره گرفتم..کردم

  ..بله قربان--

  ..ارشیب-

  .. چشم قربان--
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 چونه ش به چشم ریتا ز از خون یرد.. لبش پاره شده بودیگوشه .. طرفش رفتمبه

  .. خوردیم

 ایاگه تو هم مثل قبل..برات کم گذاشتم.. که به سرت اوردم حقت بودیی هر بال-

هار ..؟یحاال که چ.. دادمی طولش مشتری سمتم بی شدی مدهی کشزی چهیواسه 

  ..؟یری بگوی پاچه کی خوای میشد

  

ت و اون خانم مراقب خود..اره هار شدم.. حرفا گذشتهنی کار از پاچه و ا--

 باهاش نباریا.. بزنمششی اتخوامیم..دمی دی خوبیواسه ش خوابا..کوچولوت باش

  ..مخصوصا تو.. بمونهایلی کنم که داغش به دل خی میکار

  

  .. زدپوزخند

 ادی شدتش زیبه قدر.. دوم و تو صورتش خوابوندمیلی و سدمی کشادی خشم فربا

  ..نی پرت شد رو زمیبود که همراه صندل

  

 کارتون ها رد شد و به طرفم یاز البه ال..برگشتم..دمی دالرام رو شنیصدا

  .. نگاه کرددایبا تعجب به ش..ستادیکنارم ا..اومد

  

 ی انگشتام به رویجا.. رو به حالت اولش برگردونددایش.. حشمت اشاره کردمبه

نگاه مملو از نفرتش به .. شدی جاریادی لبش خون زیاز گوشه ..گونه ش مونده بود

  .. شددهیسمت دالرام کش
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  ..حشمت بازش کن-

  .. آقایول--

  ..ش؟یمگه خوب نگشت-

  .. نداشتیزی چگهید.. بودفشی چاقو ضامن دار تو کهی..چرا قربان--

  ..؟ی لباساشو چ-

  .. گشتم قربان--

  .. تونه بکنهی نمی غلطچیه..پس بازش کن-

  ..چشم اقا--

  

  

تعجب .. گرفتیچشم از دالرام نم.. بلند شدی صندلی از رودایش.. باز کرددستاشو

  .. شدی مشتری دالرام هر لحظه بیتو چشما

  !.. تو آب؟یتو منو انداخت:  کردزمزمه

  

  

با فاصله رو به روش .. شدلی بود که به قهقهه تبدیخنده ش عصب..دی خنددایش

  ..ستادیا
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 کار یاومدن به اون مهمون..؟ی فک کردیپس چ.. دختری چقد تو باهوشی وا--

 دمی اون دردسرا رو کشیهمه .. خرج برداشتیفقط برام کل.. نبودین سختچندا

  .. دستامنیبا هم..خودم پرتت کردم.. کنمستی تو رو سر به ننکهیواس خاطره ا

  

  .. صورت دالرام تکان دادی اورد باال و جلودستاشو

 نی تو سگ جون تر از ایول: دی کشادی فرانهیاخم کرد و وحش.. ش قطع شدخنده

  .. حاالی ولی خروارها خاک باشری زدی کثافت االن بایتو..ییحرفا

  

دستاشو .. م مشت زدنهیبه س..سد راهش شدم.. طرف دالرام حمله کردبه

 گره کرده ی مشت هاانی مچ هر دو دستش میتالش کرد تا ازادشون کنه ول..گرفتم

  .. من در حال خُرد شدن بودی

  

  ..یول کن عوض--

اخمام در اثر ..دالرام به بازوم چنگ زد.. شدنیش زمبه پشت نق.. دادم عقبهولش

  .. تو هم رفتدایکار ش

  

چرا اون کارو با ..چرا :  لب زمزمه کردریز.. بوددهیترس.. زنان نگاهش کردمنفس

  ..من کرد؟

 یقطره اشک..فقط نگاهش کردم.. نگفتمیچیه..دمی اشک رو تو چشماش ددرخشش

  .. نگاه کرددایبه ش..دی چشمش چکیاز گوشه 
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  .. کردیبا نفرت به ما دو نفر نگاه م.. بلند شدنی زمی رواز

  .. به جلو برداشتی قدمدالرام

  ..ه؟ینفرتت از من به خاطر چ.. نداشتمی من با تو کاری ول--

  .. کنارایدالرام ب-

  

  .. و نگام کردبرگشت

  .. رو بکشه؟ی کسی بخواد الکیکی شهیمگه م.. بذار بهم بگه-

  ..نجایبرگرد ا..ست وونهی دختر دنی ا-

  

  .. بلند شددای شی قهقهه یصدا

 یچون هر کار..دی ترسدی هم باوونهیاز ادم د.. موونهی دهیمن ..گهی اره راست م--

  ..یهر کار..ادیازش بر م

  ..؟ی منو بکشی چرا خواست--

  ..؟یدیهنوز خودت نفهم.. احمق جونی الهی وسهی تو --

  

  ..دی لرزی دالرام میصدا

  ..ا من؟چر..له؟یوس--

  .. و با دست به من اشاره کرددی مستانه خنددایش
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 راستشو دی که بایکیبه تو ..؟ی پرسیچرا از خودش نم..سادهی وانجای ا--

 باالخره دم به التی صاحب اون همه دم و دستگاه و تشکیمهندس آرشام تهران..بگه

  ..بعد از نه نفر اونم..تله داد

  

  ..ـــدای خفه شو ش--

 دایش.. رو از پشت گرفت و نگهش داشتدای شیدستا..ت اشاره کردم سر به حشمبا

  .. کردیتقال م

  

  .. دالرام و گرفتمدست

  ..می برایب--

  .. نه بذار باهاش حرف بزنم-

  .. هم حرف نزنگهید..می گفتم بر--

  ..دیبا..امی من نمی ول-

  ..دالرام:  زدمادیفر

  ..با بغض نگام کرد.. شدساکت

  

 لهی وسهی برات حکم هینکنه اونم مثل بق..؟یبهش نگفت.. اره؟ دونهی اون نم_ دایش

اون ..نمیشی ساکت نمی اسوننیمن به هم.. ستی ندی بعی کارچیاز تو ه..رو داره؟

 نگه نجای منو ای تونیتو نم.. سر وقتتامی زود مای رید.. منتظرم باشرونیب

  ..ی تونــــینم..یدار
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  ..رونی بمی در انبار اومداز

  ..نیبردمش سمت ماش..دمی کشدستشو

  .. خودش بودتو

  

  » دالرام «

  

 یعنی..چرا گفت بعد از نفر نهم؟.. بود؟ی از اون حرفا چدای منظور شیعنی ایخدا

  ..شمی موونهی دارم دایخدا.. م؟لهی وسهی منم یچ

  ..اون تو فکر انتقامه.. نکنری درگدای شخودی بیذهنتو با حرفا--

  ..چرا از من؟.. چرا انتقام؟-

  .. نگفتیزیچند لحظه چ.. شدرهی کرد و باز به جاده خگامن

  ..از من.. از تو نه--

  .. چرا منو هدف قرار داده؟رهی خواد از تو انتقام بگی اگه م-

  .. برش داشته االتی احمق خیدختره --

  

  ..؟ی کرد چی عملداشویاگه تهد..؟یگی رو بهش نمنای پس چرا ا-

  .. دونم چکار کنمی به بعد منیاز ا.. ندارهیبا تو کار.. نگران نباش--

  ..اگه تو رو.. منظور من به خودم نبود-
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  .. کردمی می روادهیداشتم ز.. شدمساکت

  ..میتو اتوبان بود.. گوشه نگه داشتهی آرشام

 ی لبمو می دادم و گوشه یبا استرس انگشتامو تو هم فشار م.. برگشتم طرفمکامل

  ..دمیجو

  

  ..؟ی اگه منو چ--

  ..یچیه-

  .. حرفتو بزنیادامه .. بگو--

  ..نیفقط نگرانم هم..یچیه-

  .. ندارهی به تو کارگهی گفتم که د--

  .. منم گفتم که-

  ..بگو--

جفتمون .. سر ِییخواست بال.. نکردهیی وقت خداهی.. وقتهیاگه .. بگم؟ی چ--

  ..؟ی چارهیب

  

  

نوک انگشتام ..نیی و سرمو انداختم پادمی لبمو گزی حرف محکمتر گوشه نی زدن ابا

  .. کردیبس که سرد بود گزگز م
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بعد از امشب و ..همون لبخند کج و رو لباش داشت.. چشم نگاش کردمی گوشه از

 تونم ی کردم میحس م.. تر شدمکی کردم بهش نزدیاتفاقات تو حموم احساس م

  ..رمی بگدی ندضشوی ضد و نقیرفتارا

  

 حس نیاره ا.. کنهی داره فرار میول..ستی نلی می تونم حس کنم اونم به من بیم

 نگاه نی رفتارها و انیا.. کنهی فرار میزی چهی تره که آرشام داره از یدر من قو

  ..نهیحتما به خاطر هم..ها

  

  .. و به حرکت در اوردنیماش

  .. من کارمو بلدم--

  .. حتما اونم بلده-

  ..؟ی دونی تو از کجا م--

 تا اسمون با اون نی زمدمی که امشب دییدایش..دمی احتمال میول.. دونمی من نم-

  .. مدت مونده بود فرق داشتهی الی که تو ویشیری وسی افاده ایدایش

  ..ستی ازش ساخته نیکار.. ِری من اسی فعال که تو دستا--

  ..؟ی اگه فرار کرد چ-

  .. رو ندارهی شهامتنیهمچ.. تونهی نم--

  .. کرددیبدجور تهد-

  .. توجه نکن--
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  ..شه؟یمگه م-

  ..شهیم--

  ..؟ی کنکاری باهاش چی خوایم-

  .. مهمترهیزی از هر چانی فعال کارم با شا--

  

  .. افتادمادشی خدا باز یوا

 خواد ی می دردسرا کنی پس اایخدا.. نزدمی حرفچی الم تا کام هالی تا خود وگهید

  ..تموم بشه؟

  

 یالمه  مکی که صدارونی اومدم بی از خوردن صبحونه داشتم از آشپزخونه مبعد

 ی مرونیصداشون از ب.. شدمی مخفواریپشت د..دمی رو شنیبتول خانم و مهر

  .. کس جز من نبودچیتو اشپزخونه ه..اومد

  

  

  ..استغفراهللا.. بنده خدا بد بگونیکم از ا.. بس کن دختر_ خانم بتول

نه تو رو خدا ..گم؟یبد م..؟یاریچرا جوش م.. بتول خانم؟گمی می مگه چ_ یمهر

  ..دو تاشون با هم بودن.. برگشتنی کیدی دشبیخودت د

  ..به کارت برس.. خب به من و تو چه دختر؟--
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اولش به .. کنمی کار منجای وقته دارم ایلی نباشه من خیهرچ.. چه؟ی پس به ک--

 یبعدشم تقش در اومد گندم رفته خونه ..نجای گندم پاش باز شد ایضی مریبهونه 

 ی با اقاشهیپا م.. گردهی بر نمگهیشده و د مهندس مشغول ی آقای از دوستایکی

 نجایمگه ا..ی چه سر و شکلااونم ب.. و گردشی مسافرت و مهمونرهیمهندس م

 واسه آقا هی چای عشوه خرکنیپس ا..ومده؟یمگه جا گندم ن..ست؟یخدمتکار ن

  ..اد؟یم

  

 که هست به خود آقا یهر چ.. کنبتیکم پشت سرش غ.. تمومش کن دختر--

 هست تو چه یزی چهیحتما .. دونهیاقا صالح کار خودشو م..نه من و تو شهیمربوط م

  .. اخه؟ی کارا دارنیکار به ا

  

 سرش بر و رو ریدختره خ.. هستنشونی بیزی چهی حتما گمیمنم م..گهی دنی هم--

 نیا.. کم ندارهتی و سر و شکل و موقعپیاقا هم که ماشااهللا از ظاهر و ت..داره

خب مرده چکار ..ادیاقا هم که بدش نم..ته افتاده دنبالشدختره هم از خدا خواس

  .. مارمولکهی تره دخنی سر همری هست زیمن مطمئنم هر چ..کنه؟

  

  ..بذار به کارم برسم..ی خوام بشنوم مهری نمگهی د--

 ی دلمو به شما نزنم برم به کیحرفا..من چکار به شما دارم.. وا بتول خانم--

  ..بزنم؟

  ..ی کنی مبتی غی نفس دارهیدختر تو که ..؟ دلتهی حرفانای ا--
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 ی دختره نی به ای من نظرخوبیول.. خواد باشهی که می حاال اسمش هر چ--

  ..هفت خط ندارم

  

دختره ..انی ام بهم میلی باشه خنشونی بیزیاگرم چ.. ِی اتفاقا دخترخوب وخانم--

 از سفر یآقا وقت که ینی بیم.. مونهی آفتاب می پنجه نهویخوشگله هزار ماشااهللا ع

 قبل از رفتن شهیهم..دهی نمری گیزی به چگهید..برگشته اخالقش چقدر عوض شده

  .. ندارهی هم به کسیکار..ادی آسته مو رهی االن آسته می داد ولی دستور میکل

  

 کرده کاری دختره باهاش چنی استیمعلوم ن..آقا به کل عوض شده..گهی دنیهم--

 روزه 2االن .. خورهی مثل سابق با اشتها غذا نمهگید..خواب وخوراکم ازش گرفته

  .. در نبودش چه خبر شدهنهی سر به خدمتکارا بزنه ببهیبرگشتن اما نکرده 

  

در نبودش ..دهی رو به آقا مزایامار تک تک چ.. چکاره ست؟نجای ای پس شکوه--

  .. در تماس بودنیهم مرتب با هم تلفن

  ..ه؟یعی به نظرت طبریی همه تغنی ایول.. دونمی رو خودمم منای ا--

 دی دختر باشه که به خدا بانیاگه به خاطر ا.. که هست دل من روشن ِی هر چ--

 روحه آقا ی تونه اخالق خشک و بی مطمئنم می و پاکی خوبنیدختر به ا..میشکرکن

  ..رو عوض کنه
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 اون وقت نمشی چشم ندارم ببگمیمن م.. نکنهنکاروی ااهی خوام صد سال سیم--

  .....وت

  .. من صداش بند اومدی تک سرفه با

:  جواب لبخندمو داد و گفتییبا خوشرو.. صورت مهربون بتول خانم لبخند زدمبه

  .. مادر؟یصبحونتو خورد

  ..بله دستتون درد نکنه-

  

  .. پشت چشم نازک کردیمهر

 از ی ولی کردیاوال خودت کاراتو م..؟ی زنی نمدی و سفاهی دست به سگهی دهیچ--

  ..ی انگار نه انگار خدمتکاری برگشتیوقت

  

  .. نبودالشی خنی عی مهری خانم بهش چشم غره رفت ولبتول

  .. روش پوزخند زدمبه

  

 بهت فشار ی فضولیلیدوما اگه خ.. رو بدمیکی ندارم جواب تو فهی اوال من وظ-

  .. شک دارم جوابتو بدهیول.. مهندس بپرسیاورده برو از خود آقا

  

  .. نفرت نگام کردبا

  .. کم کار دارمهی.. باالرمیبتول خانم من م:  به بتول خانم با لبخند گفتمرو

  ..گفت ناهار خونه ست.. گردهیآقا امروز زود بر م..باشه دخترم برو--
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  .. از پله ها باال رفتمی مهری عصبانی افهیبدون توجه به ق.. تکون دادمسرمو

 یهر چ.. هاهیعجب ادم.. زنهی ترکه اونوقت زِر ِ مفت می می داره از حسوددختره

حاال .. چسبونه اونوقت طلبکارم هستی بخواد بهم می و هر نسبتگهیدلش بخواد م

  .. کاراش حرفهیخوبه همه 

  

 انی فردا مای امشب ای..نهی شی مماشونیامروز عصر هواپ.. امشب بودمنگران

  ..سراغم

  .. کرده بوددیک تاشبید.. بود امروز بعد از ناهار آرشام باهام حرف بزنهقرار

  

 مدت کم نی همی که توی تموم خاطراتیبرا.. خونهنی ایبرا.. خودشی برادلم

  .. شدی داشتم تنگ منجایا

  

با ..دهی خبرشو بهم می و به زودرهیگی گفت پدمی ازش در مورد فرهاد پرسشبید

  .. هنوزم خاموشهشیگوش..اونم نگران فرهاد بود.. هم در تماس بودمیپر

  

به تک تک .. بچرخمالی کم تو وهیپس وقت داشتم .. مونده بود ساعت3 ظهر تا

 که آرشام همون ی از دو تا اتاقریبه غ..دمیبه همه جا سرک کش..باغ..سالن..اتاقا

  .. کرده بود سمتشون نرمدی اول تاکیروزا
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 یب.. باز نشددمی رو کشرهی دستگیهر چ..قفل بود.. بودنیی پای که طبقه یاتاق

چند بار .. روشن داشتی در قهوه اهی.. باال بودی که طبقه یو اتاق.. شدمالشیخ

  .. قفل بودنمی ایول.. رو حرکت دادم رهیدستگ

 ی دونم چرا ولینم..نمی رو ببینیی کنجکاو بودم دوست نداشتم پانی واسه اانقدرکه

 نکردم چون فرصتشو نکارویتا االن ا.. بهم فشار اورده بودی اندازه فضولیب

 شی پگهید.. و اطراف راهرو و از نظر گذروندمدمیم دست کشبه موها..نداشتم

  ..نداختمیآرشام شال نم

  

  ..خودمو مسخره کردم؟.. بود؟ی کارچه

چون .. بود به خاطر حضور نحسش مجبور بودمشمونی پشی ارسالن تو کی وقتتا

  .. بودنیبرام سنگ..دی چرخی تفاوت رو من نمینگاهش ب

 ی لحظه ای گشتم حتی میون شال و روسر آرشام بدشی مدت که پنی تو ایول

 شتریب.. شدی مرهی تو صورتم خیگاه.. موندینگاهش رو موها و اندامم ثابت نم

 کنه نه تمیس بود که اذ*و* هیاما نگاهش نه از رو..موقع غذا خوردن و حرف زدن

  .. شدی تموم منیبرام سنگ

  

 کردم یهاش رفتار م بابهی غرهی دونستم بهش احساس دارم مثل ی که نملی اوااون

 ودر حد خودم دمی پوشی بند وبار لباس نمیب.. کردی فرق مزی االن همه چیول

 از حد ازاد به ادی چشمش زی کردم که جلوی هم رفتار نمی جوریپوشش داشتم ول

  ..نظر برسم
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 کس چی گفته بود هدمی دو تا در از بتول خانم پرسنی بار که در مورد اهی ادمهی

 تونن برن اونجا واسه ی خدمتکارا هم نمیحت..ود اقا نداره جز خداشونویکل

  ..دهی کس نمچی اجازه رو به هنیآرشام ا..نظافت

  

 شیپ.. نتونستمی بشم ولالشی خیخواستم ب.. تو هستنی اییزای چهی حتما پس

 حس سرکش و نی پس الاقل استمی ننجای اشتریخودم گفتم من که فوقش تا فردا ب

  ..دکنجکاومو ارضا کنم بع

  

 کردم ی منی به خودم تلقیی جوراهی اما خب مثال هی دونستم بهونه م الکی مخودمم

  ..نهیکه فقط واسه هم

 بوده و رمیبانگی گرشهی که همادهی ِ زی فضولی دونستم همه ش از روی موگرنه

  ..هست

  

  

نخواستم .. نصب کرده بودنواریجز چندتا تابلو که به د.. نبودیزی هم که چاونجا

 دادم که ی رو به خودم نمی اجازه انی همچی دونم چرا ولینم.. اتاقشبرم تو

  .. رو بگردم بهترهنجایاگه هم.. و رو کنمری زدیاتاقشو واسه خاطر کل
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 دیبه فکرم رس..ستی نیزی که چنجاهایخب ا.. در قرار داشتهی نی سمت فقط همنیا

تابلو سمت در نصب  نیاخر.. نبودیول.. کردمنکارویهم..پشت تابلوها رو هم بگردم

 بود نتونستم نیسنگ..دمی ندیزیچ..کجش کردم تا بتونم پشتشو نگاه کنم..شده بود

 باالتر دستم به یکم.. پشتشدمی کشو دستمو بردم جلو یفقط همونجور..برش دارم

 ی وهزار بدبختیبه سخت.. که تو دل قاب جاساز شده بوددی کلهی.. خوردیزی چهی

  ..رونیاوردمش ب

 و گذاشته بود دی کرده بود و کلیالب تو خود تابلو از پشت جاساز حالت قبه

  ..همونجا

  

 یکس..دمیی اطرافمو پای خوان برن دزدی که میی کسانی لبخند نگاش کردم و عبا

 وقتو از نکهیبدون ا.. موقع از روز همه سرگرم کاراشونننیخب معلومه ا..نبود

  ..کی تهی انداختم تو قفل و با دویدست بدم کل

  .. جون باز شدخا

  

با .. کردمداشی بعد پی برق گشتم که کمدیدنبال کل.. بستمعیدرو سر.. بودکیتار

  .. که وسط اتاق بود روشن شدی لوستری المپادیزدن کل

  ..با دهان باز اطرافمو نگاه کردم.. چرخوندمچشم

ِِِِِنجارویا..ا..  
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 که کنار هم ییتابلوها وی نقاشلیوسا..یبوم نقاش ..لی اتاق پر از اسباب و وساهی

 هی.. پوشونده بودنمی ضخی سرمه ای که با پرده هاییپنجره ها.. شده بودن دهیچ

 ی چراغ مطالعه درست رو به روهی و ی و صندلزی مهی..واری کنار دیمیکمد قد

 با ی و رنگ پرده ها جوروارای اتاق و دیکال فضا.. بودرهی تی آبوارایرنگ د..لیوسا

 شد ی المپ نمییبدون روشنا.. کرده بود کی که اتاقو تار شده بودنبیهم ترک

  ..دی رو دییراحت جا

  

با تعجب نگاهشون ..روشونو برداشتم.. از تابلوها رو پوشونده بودی سرهی رو

 دهیکه انگار رنگ قرمز و روشون پاش..ی مشکی نهی با زمییتابلوها..کردم

  ..هی ساهیو .. شدی مدهی از تابلو ها دی هم رو بعضدی سفیچند تا لکه ..بودن

 ادم هی ی هیفقط سا.. زنایمعلوم نبود مرد ِ .. ادمهی از ی خاکستری هی ساهی اره

  .. جور بودهی رو هر کدوم از تابلوها هی سانیو ا..بود

  .. بوددهیخواب.. جاهی.. جا در حال حرکتهی.. جا نشستههی

  

 تنش ی مشکری لباس حرهی..بای زن فوق العاده زهی.. زنهی از ی نقاشهی و

 تابلو به من ی و افسونگرش از توی ابی کرده بود و با چشماونینیموهاشو ش..بود

  .. کردینگاه م

  

 و لب ی کمونی درشت و ابروهای زن با اون چشمانیا..ده؟ی کشی رو کنای ایعنی

  ..دی و خوش تراش و پوست سفی قلمینیب.. و سرخی قلوه ایها
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 ری هاشون تصویکسری درهم و برهم که ی هایقاش ننیا.. و مبهماهی سی تابلوهانیا

و اون .. تختهی.. اتاقهی.. دادی و نشون مابونی خهی ری از اونها تصویکی جنگل و هی

 ستادهی کنارش اهیکه همون سا..ی مشکی و مدل باالکی شنی ماشهی ..نی ماشهی یکی

  ..بود

  

 یها رو که واقعا م از تابلویبعض..ده؟ی رو کشنای آرشام ایعنی..ه؟ی چنای اایخدا

 رو خلق کرده بود که یمناظر.. شده بودنی شکل ممکن طراحنیتونم بگم به بهتر

  .. کردی مرهی رو به سمت خودشون خی انندهیچشم هر ب

  

 یول..شادابن.. انگار روح دارناشونیبعض.. کار آرشام باشهنهای تموم اشهی نمباورم

  .. روح و وحشتناکنی باشونیلیخ

  

 که مرتب کنار هم ی زنونه و مردونه ایلباسا..درشو باز کردم..تم طرف کمد رفبه

  ..شلوار..مانتو.. شده بوددهیچ

  

روش گرد و خاک نشسته بود با کف دست اونها ..برداشتم.. قاب عکس اونجا بودهی

 ایانقد کوچولو بودن که معلوم نبود پسرن .. زن و مرد با دو تا بچههی..رو زدودم

 ِ که رو ی زنرهمونی تصودمیدقت که کردم فهم..دی خندیم زنه ی چشمایول..دختر

قد بلند و .. جذاب بودیلیخ..و اون مرد..دمی شده ش رو دیتابلو نقاش
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قاب عکسو برگردوندم سر .. از بچه ها رو بغل گرفته بودیکی..چهارشونه

 نیواسه هم.. نفر از رو قاب عکس پاک کردههی روشو ی بفهمه خاکادمیترس..جاش

 قاب تکون ی روی مرتب بودن مملو از خاک بود رو کمنیباسا که در ح از لیکی

خوب ..با لبخند برش گردوندم سر جاش..وش از گرد و خاک نشست ریرد..دادم

  ..نی از انمیا

  

درش باز ..رونیاوردمش ب.. رنگی پاکت کرمهی.. دوم کمد بودی پاکت تو طبقه هی

هر ..دی سررسدمی شاای دفتر هی ..دی کلهی.. و دستمو بردم توشنینشستم رو زم..بود

  ) آ (  حرف  نی قرمز رنگ که روش به التی دی سهی.. که بود نسبتا قطور بودیچ

 )A(   

  .. نوشته شده بود

  

 نیاگه ا.. رو گوش کنمی دی گشتم تا بتونم سی میزی چهیدنبال .. بلند کردمسرمو

  .. دستگاه پخشم تو اتاق باشههی دی شانجاستی ای دیس

  

 می ضخی پارچه هی.. کردمداشی پزی رو منکهی گشتم تا ای داشتم مقهی دق5 کینزد

  .. بودم اونجاستدهی خاطر ندنی بود روش به همدهیکش

 یی صداچیچند لحظه ه.. رو گذاشتم تو پخشی دی و سزی ش رو زدم تو پردوشاخه

صداش ..دمی مرد رو شنهی نی غمگیصدا.. مردهی یصدا..ینشستم رو صندل..ومدین

  ..م آشنا بودبرا



 

goldjar/me.Telegram  

 

1067

  ..نی ایعنی ایخدا

  !.. ِ؟آرشام

  

  

  موی تلخ سادگی دونم ازکجا شروع کنم قصه ینم

  

  موی خوب زندگی کنم روزهای دونم چرا قسمت مینم

  

   دارنی تو اول قصه همه دوستم مچرا

  

  ذارنی سر به سر من مشهی قصه موسط

  

  ذارنی خواد قصه تموم شه همه تنهام می متا

  

  دو رنگ باشم دل نبازم تونم مثل همه یم

  

   بسازمی عشق بادهی تونم مثل همه یم

  

   زبون بترکه و خراب بشهشی نکی با تا
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   جمعش کنن حباب دل سراب بشهانی بتا

  

  ی کنم با عشق و احساس کسی تونم بازیم

  

  ی تونم درست کنم ترس دل و دلواپسیم

  

   کنمنیری تونم دروغ بگم تا خودمو شیم

  

   کنمنی بشم، کممیا تونم پشت دل ها قیم

  

   همه حرفا باز منم مثل اونامنی با ایول

  

   ورد زبونامشهی شم و همی دروغگو مهی

  

  ! کنم؟کاری بشه به من بگه چدای نفر پهی

  

  ! که دوستش دارم شکار کنم؟ی اونیری چه تبا

  

  ! دوستم داره؟ی بفهمم چه کسی از چدی بامن
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  ! وجود داره؟ی اصال عشق واقعای دنیتو

  

 ی موند که صدای منیمثل ا.. زدیانگار خودش نم.. شدی هم پخش مانوی پیصدا

 داره گهی دی جاهی از انوی پی صدای با هم ضبط شده بود ولانوی پیخودش با صدا

  ..شهیپخش م

  .. و منگ بودمجیگ..ه؟ی کارا چنیاخه منظورش از ا.. بار به صدا گوش کردم2دو

  

 دفتر قطور که صفحات هی..بازش کردم.. چرمی جلد قهوه اهی.. و برداشتمدفتر

  ..ستی داد نو نیاولش نشون م

 نیی پاخی برگه و تارنیبه اخر.. صفحات پر شده بودشتری بمهین.. ورق زدمصفحاتشو

  .. بودشیواسه قبل از سفرمون به ک..نوشته ها نگاه کردم

  

  مرتب کردم وزوی همه چعیسر.. تا ظهر نموندهیزی چیوا.. ساعتم نگاه کردمبه

خواستم پاکتو ..همون پارچه رو انداختم روش..دمی پخش و از برق کشیدوشاخه 

 دویاون کل.. رو برداشتمی دیدفترو اون س.. نکردمنکارویا..یبرگردونم تو کمد ول

  ..هم انداختم تو پاکت و گذاشتمش سرجاش

  

 باهام حرف انی خواد در مورد شای دونستم میم.. از ناهار صدام زد تو اتاقشبعد

  ..زنهب
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 رو برداشته بودم اضطراب و استرس افتاده بود به ی دی دفتر و سی وقتاز

  .. داشتمی اونا رو بر مدینبا..مطمئنا نه.. کارم درسته؟یعنی..جونم

  

 ی تا بفهمم توش چی مردم از فضولی داشتم میول.. وجدان گرفته بودمعذاب

ن برش گردونم  گرفتم شب که همه خواب بودمی اوصاف تصمنیاما با ا..نوشته

  ..سرجاش

  

  ..رمی منجای راحت از االی با خینجوریا

  

  .. برن؟ی بو نمیمطمئن.. انجام بدم؟دی رو بانکارای ای همه یعنی-

 یول.. صددرصد مطمئن بودتی از موفقشهی نمی کارنی همچهی وقت تو چی ه--

  ..رفتی پذدی باسکشویر

 ترسم نتونم از یم..ه ست و حساب شدقی دقیلیاما نقشه ت خ.. دونمی رو منایا-

  ..؟یاونوقت چ..امیپسش بر ب

  ..؟ی شدمونی نکنه پشنمیبب..بسه دالرام--

  ..فقط..اصال و ابدا..نه-

 بعدش ی رو که بهت گفتم اگه انجام بدیینایهم.. اما و اگر ندارهگهی پس د--

  .. چکار کنمدی دونم بایخودم م

  

  ..مردد نگاش کردم.. چند لحظهیفقط برا.. کردمسکوت
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  .. بدجور ذهنمو به خودش مشغول کردهدای شی حرفا-

  

  .. صورتمو از نظر گذروندی کل اجزاقیدق

  !..چطور؟--

 گفت بعد از نفر نکهیا.. بودی دونم حرفاش با معنی منویفقط ا.. دونم فقطینم-

  .. بود؟یمنظورش چ.. ملهی وسهی منم نکهیا..نهم

  

  .. دادرونی بقینفسشو عم.. کردمکث

  ..؟یتو چرا باور کرد.. مشت شر و ور ِ هی حرفاش ی همه گفتم که--

 ی خودم معنشی کدوم از حرفاشو نتونستم پچیه.. من نگفتم باور کردم-

  .. کردهجمی گنشیهم..کنم

  ..یدیحرکاتشو که د.. ستوونهی اون دختر د--

  

 کاراش به خاطر نی اارمی بازم سر در نمیول.. دونمی رو منای ایخودم همه ..اره -

 پس زدن بخواد قصد جون هی نبوده که با دیمطمئنم اونقدرام عالقه ش شد..ه؟یچ

 زنم خواسته منو از سر راه برداره چون نقش یخب حدس م.. تو رو بکنهایمن 

 کارش بهت ضربه نی با استخوا.. کردم و اونم باور کردیدوست دخترتو باز

  .. رحمانهی بنطوریونم اا..ره؟ی فهمم چرا انقدر مصر ِ انتقام بگی نمیول..بزنه
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 وجود ی سواالت جوابیبرا.. کنمی مشخص مفشویخودم تکل.. بهش فکر نکن--

  .. تموم کننجای بحثو همنیا.. ساخته ستی هر کاروونهی ادم دهیاز ..نداره

  

  .. مثبت تکون دادمیسرمو به نشونه .. لحظه نگاش کردمچند

 هم نوی ایول..رهی طفره میی جوراهی کردم داره ی سواالتمو نداد و حس مجواب

 کنه و یمطمئنم اگه خودش نخواد تا هر چقدرم اصرار کنم بازم لب از لب باز نم

  ..گهی نمیزیچ

  

  .. رسن؟ی امروز عصر میگفت-

  ..ی بدوندی رو بایزی چهی:  تکون داد و گفتسرشو

  !..؟یچ-

  

 کی شلانی تو راه برگشت از اسکله به شامارستانی که بردمت بیاون شب--

 خاطر نیبه هم.. ظاهرا جون سالم به در بردهی بوده ولمیحالش وخ..شهیم

  .. مواجه شدریبرگشتشون با تاخ

  

  .. تعجب زل زدم بهشبا

  !.. بوده؟یکار ک!..؟یگی می داریجد-

  .. ِیمنصور..  مشکوکمهی از بقشی که بی من به تنها کسیول..ستی مشخص ن--

  !.. شده؟داشیمگه پ!.. چرا اون؟-
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 کی نزدانی به شایتا وقت.. اعالم کنهرمنتظرهی عادت داره که حضورشو غشهی هم--

 از همه طرف بهم ضرر ردستاشیچون ز.. شدی منم محسوب میبودم دشمن خون

نفرت ..هی تموم نشدنانی وشایجنگ منصور.. دونستی میکی انیمنو با شا..رسوندن

 به دیشا.. دونمینم..ستی شدتش مثل سابق نگهی دیول..منم ازش هنوز پابرجاست

  .. جدا شدهانی راهم از شاگهی خاطره که دنیا

  

  ..مگه تو هم!.. راهت جدا شده؟ی چیعنی -

 که یانی شانی بودم مثل همیکی ی زمانهیمنم ..اره:  اون گفتیول.. ندادمادامه

 اهدافمون ی بود ولیکیراه من باهاش .. خاص خودماتی با اخالقیول..ینی بیم

 دی داشتم که باینیبهش د.. با من جور نبودانی شااتهیو روحاخالق .. کردیفرق م

 ری سال باهاش هم مس10سر همون .. بودنمونی بی قول وقرارهی.. کردمیادا م

  ..شدم

  

  ..دهنم باز مونده بود.. از فرط تعجب باال رفتابروهام

به ..ان؟ی مثل شای بودیکی تو یعنی.. و منگمجیباور کن االن گ!.. ســـال؟10ده -

  ..؟یرذل..نیهم

  

  ..دیبه چونه ش دست کش..صورتشو برگردوند..پوزخند زد.. کردسکوت
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 حرفاش صدها سوال همزمان تو سرم دنیبا شن..رمی تو دلم نبود تا جوابمو بگدل

  .. شدفیرد

  

 رو براش یمن هر کار..اهدافمون مشترک نبود..بهت گفتم: گفتیجد.. نکردنگام

  ..منم ..ستمیمنم پاک ن..نزده زباانیرذالت شا.. دادمیانجام نم

  .. و کوتاهقیعم.. کردنگام

  .. خودمدی به روش و از دیول.. گناهکارمهیمنم --

  .. تونم درک کنمی نم-

  

  .. و تو اتاق قدم زدبشیدستاشو برد تو ج.. جا بلند شداز

  ..ی فهمی مزویبه وقتش همه چ..ی تعجب کنیاالن حق دار..ستی مهم ن--

  

  ..دمی تا صداشو شندیچند لحظه طول کش.. و نگام کرددیچرخ پاشنه یرو..ستادیا

  ..زای چیلیاز خ.. بهت بزنمدی حرفا دارم که بایلی خی برگشتی وقت--

  

 ادی بود که تپش قلبمو زی جدی و کالمش به حدقی عمینگاهش به قدر..دی لرزقلبم

   اوردجانیمنو به ه..کرد

  !.. بهم بگه؟ی خواد چی منکهیا..

  ..هی کنه حرفاش تمومش معمولمی نبود که بخواد بهم تفهشهیهم نگاه مثل نیا

  .. سترمنتظرهی خاص و غیی جوراهیمطمئن بودم حرفاش ..نه
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  !..؟ی زنی حرف میاز چ-

  ..ی فهمیاونوقت م.. تو برگرد--

  .. حرکت بهم زل زدیب..دمیخند

  

تو بهم  تا حرفاشتی پامی جون برگردم ممهی بفهمم شده باشه ننکهی واسه خاطر ا-

  ..یبگ

  .. به جلو خم شدیکم.. مبل نشستیرو دسته .. نمه رفت تو همهی اخماش

  

 من دارم نویا..ی گردیسالمم بر م..یریسالم م..ی گردی جون بر نممهیتو ن--

  ..گمیبهت م

  .. انداختمریسرمو ز.. پررنگ تر شدلبخندم

  .. خانمی دلشهی واسه تو دل نمگهی دلم دنیا.. کردی سر بزنگاه دلمو اروم مقیدق

  .. شدی چه دل تو دلمیخودمون

  

 با من حرف بزنه اومده بود نکهیانگار فقط واسه ا.. بعداظهر برگشت شرکتآرشام

  ..خونه

 دفترو نکهی فرصت بود واسه انیبهتر..دنی خوابای سرگرم کاراشونن ای همه االن

  ..دم و بستمفرز درو باز کر.. برداشتمدویکل..دمییاطرافمو پا..برگردونم تو اتاق
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 ی میدستمو گذاشتم رو قلبم که با چه شدت.. دادمهیبه در تک.. خدا قلبمیوا

  ..بجنب دختر ..دمی کشقینفس عم..زد

  

با دست لرزونم پاکتو .. راست رفتم سر وقت کمدکی اطرافمو نگاه کنم نکهی ابدون

  ..در کمدو بستم.. رو گذاشتم توشی دی و دفتر و سرونیاوردم ب

  

 بود که ی چه مرگگهی سرجاش دی بذاری خواستنکهیا.. کنن دالرام تو سرتخاک

  ..د؟ی ارزی همه دردسرش منیبه ا..ش؟یبرداشت

  

  .. االنیول.. برش داشتمی فضولیاز رو..رمی خودمو بگی موقع نتونستم جلواون

 نصورتی اریدر غ.. رو ترک کنم مجبور بودم برش گردونمالی ونی قرار بود اچون

  .. شدی خودمم بد می برانیو ا دی فهمیآرشام م

  

  .. چرا آتو بدم دستش؟گهی من درهی مشی داره خوب پزی که همه چحاال

  

همه جا .. دور تو اتاق چرخوندمهیدست به کمر نگاهمو .. بودم سادهی که واهمونجور

  ............نکهیتا ا..رو از نظر گذروندم

  

رو ..اروم رفتم طرفش..درست رو به روم..زی مریز.. ثابت موندنی زمی رونگام

  ..دمیروشو تکون دادم و دست کش..پر از خاک بود..برش داشتم.. خم شدمنیزم
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مشخص .. معلوم بودزی مریگوشه ش از ز.. بود نه بزرگکینه کوچ.. دفترچههی

  .. افتادهری زنی وقته ایلیخ

  .. گمش کردهدمی شاای.. رفتهادشی آرشام یعنی پس

  

 شم چندتا هیبق.. که به حالت دکلمه نوشته شده بود اولشیچند صفحه .. کردمبازش

  ..ادداشتی ی سرهیشماره تلفن و 

چون ..انگار خط خودش بود..چند خط دست نوشته.. اخرشو نگاه کردمی هابرگه

  .." آرشام "اخرنوشته ها امضا کرده بود 

  

 نویخواستم الاقل ا.. تا شده که تو جلدش بودکی کاغذ نسبتا کوچهی و

 که روش یازخاک..زی مریچون اوال که افتاده بود ز.. فهمهیمئنم نممط..بردارم

  ..دهی ِ و آرشام ندری وقته اون زیلینشسته بود معلومه خ

  .. گمش کردهای شده الشیخی بای پس

  

 نمی ببنوببرمیحداقلش ا..رمی بگدهی تونم نادی نمممیفضول.. کردمداشی که من پحاال

  .. توش نوشتهیچ

  .. سارافنمبیرو گذاشتم تو جدفترچه .. زدملبخند
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 یمرتب دستا..دل تو دلم نبود.. اتاقم بودمیپشت پنجره .. شدی مکی داشت تارهوا

  .. رفتمی دادم و تو اتاق راه میسردمو به هم فشار م

  

 ی چطور زرددی کردم که خورشی رفتم پشت پنجره وبه اسمون نگاه می میگاه

  .. دادی غروب میخودش رو به سرخ

  

ترسو از تو دلم .. خودت بهم شهامت بدهایخدا.. سراغمانینه امشب ب نکایخدا

  ..بردار

خودمو به تو ..افتهی امکان داره اتفاق بیزی هر چی آرشام حساب شد ست ولی نقشه

  ..سپردم خدا

  

 و یپر از نگران..پر بودم..دی صورتم چکی گوله گوله از چشمام به رواشک

  ..هراس ازدست دادن شرف و ابروم..هراس

  

 ذاشتم که پر از ی پا می سرنوشتهیتو .. ذاشتمی گله گرگ قدم مهی ونی مداشتم

 دامیآرشامم نتونه پ.. گم بشمیاهی سنیتو ا.. محو بشمدمی ترسیم.. بودیاهیس

  .. کنهدامینتونه پ.. ترسم نتونه بمونهی میگفت مراقبمه ول..کنه

  

 دردم نی زنم حاال ای مکم واسه خاطر خودش دارم بال بال..ه؟ی چه عذابنی اایخدا

  .. دردام اضافه شدهی هیبه بق
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  .. شدمی اروم نمی دادم ولیخودمو از زور استرس تکون م.. تخت نشستمرو

  

  .. شعوریولم کن احمق ب-

  .. زدقهقهه

  ..ی مونی خودم مشی پنجای به بعد همنیاز ا..ی منیتو سوگل.. خوشگلهنوی نگو ا--

  ..ازت متنفرم .. بکش کنار دستتو-

  

 تنش داشتم ریز.. منو گرفتیخواستم قلت بزنم ول.. رو تخت بغلم کردزی خهی با

نتونستم پسش ..نفساش که تو صورتم خورد حالمو بد کرد.. شدمیخُرد م

  .. به جونم افتاده بودانهیوحش..بزنم

  

  ..دمی کشی مادیازته دل فر.. زدمی مغیج.. لبم حس کردمی رویسوزش

  ..نــــــــه ..نـــه..نکن..برو کنار.. نکننکارویبا من ا.. نکن آشغال-

  

 م نهی سیقفسه .. زدمینفس نفس م..رو تخت نشستم..دمی عرق از خواب پرسیخ

  .. کردم واقعا اونو از روم پس زدمیحس م.. سوختیم

 از ترسم کم یول..دمینفس راحت کش..نبود.. وحشت رو تخت و نگاه کردمبا

  ..شده شب یعنیپس .. بودکیاتاقم تار..نکرد
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چنگ ..مشت زدم.. رو تختدمیسرمو کوب..هی گرریناخداگاه زدم ز.. افتادمادشی

  .. کنهدای پقتیاگه حق.. رو تو مشتم فشار دادمیرو تخت..زدم

  .. خواد؟ی منو نمنیمگه واسه هم..اره؟ی بری جا تنها گهی اون پست فطرت منو اگه

  

  .. نکنه همون شب اول کارمو بسازه؟ایخدا

با حرفاش اروم جونم .. بدهمی خواستم دلداری رو میکی..دمیرز لی ترس ماز

 نفر که فقط اون بتونه قلبمو هی.. داشتماجی نفر احتهی سخت به ت،ی موقعنیتو ا..بشه

  ..جز آرشام.. کس و نداشتم جزچیه..به ارامش دعوت کنه

دستم رفت سمت ..رفتم سمت در.. نااروم ازرو تخت بلند شدمی و دلهی گربا

با خشونت .. و پس زدمدیترد..به هق هق افتادم.. داشتمدیاولش ترد..هریدستگ

 خواستم از یم..دمیتو راهرو دو.. شدمیداشتم خفه م..دمی رو گرفتم کشرهیدستگ

 ها دور خودم وونهی دمثل.. سمت اتاقشدینگام چرخ.. نرفتمی ولنییپله ها برم پا

  ..دمی چرخیم
  

خواستم در بزنم ..چهی م تو راهرو نپهیر گی دهنم که صدای گرفته بودم جلودستمو

  .. دادمصی رو از پشت در تشخی مهریکه صدا

 بتول خانم صدام زد نتونستم یول.. زدی اطراف اتاق پرسه مدمی اقا خودم د--

  ..بفهمم اونجا چکار داره

  ..برو سر کارت.. کم چرت و پرت بگو-

  ..من..گمی اقا به خدا دارم راستشو م-

  .. حاالنیهم..ارت برس گفتم برو به ک--
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رفتم تو سالن و پشت .. شدی مکی که به در نزددمی رو شنی مهری قدم هایصدا

 از پله ها یمهر..سرمو کج کردم.. شدمی اتاق بود مخفی که گوشه یگلدون بزرگ

  .. رفتنییپا

 من ایخدا.. وسط بدبخت بشمنی بود اکینزد.. اون حرفش داغ دلمو تازه کردبا

  .. دادی نشون نمنوی صداش ایول.. آرشام حرفاشو باور کرد؟یعنی..چقدر تنهام

از پخش ..دمی آهنگ شنیصدا..خواستم در بزنم.. رفتم سمت اتاقشاهسته

 نبود جلو هق ی کسگهید.. بود که غم تو دلمو صد برابر کردی جورهیصداش ..بود

  ..رهیهقمو بگ

  

  دانلود آهنگ
   بهنام صفوی– از – آرامش آهنگ

  ستی نیشکی هیکه تو چشما,  داره ی آرامشچشمات
  ستی نیشکی هیبجز من جا,  قلبت ی دونم که تویم

   کنه از غمیکه دورم م,  داره ی آرامشچشمات
   کم کمشمیدارم عاشق م , گهی بهم می احساسهی

  یدی بخشیبهم خوشبخت,  آرومت یچشما با تو
  یدی منم مادهی یدار,  رو ی و خوبی خوبخودت

  یبهم عشقو نشون داد , نتیری با لبخند شتو
  یواسه من دست تکون داد,  تو بودم که یای روتو
  اهامی تو کل ، رویباش , خوامی ، می بس تو خوباز

   ، فرداهامدهی امیباش,  ، با تو رمی جون بگتا
  شمیکه پابند نگات م,  داره یامش آرچشمات

  شمی و مات مشیدوباره ک,  چشمات هی تو بازنیبب
   کنی با نگاهت آسمونموی و زندگبمون
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   کنیبمون و مهربون,  و عاشق من باش بمون
  یدی بخشیبهم خوشبخت,  آرومت ی با چشماتو

  یدی منم مادهی یدار,  رو ی و خوبی خوبخودت
  یو نشون دادبهم عشق , نتیری با لبخند شتو

  یواسه من دست تکون داد,  تو بودم که یای روتو
   هامای تو کل ، رویباش , خوامی ، می بس تو خوباز

   ، فرداهامدهی امیباش,  ، با تو رمی جون بگتا
  دانلود آهنگ

  
  ..حالم بدتر شده بود.. بودسی از اشک ختمصور

 خوشگلش ی در بزنم برم تو و نگاهمو محو چشمانکهی دوست داشتم بدون ااالن

 نگاه هر چند کوتاه از همون هی ازمندی که قلبم فقط نی و نافذاهی سیچشما..بکنم

  ..چشما بود

  

 یعنی..د درو باز کنم خودش باز شنکهی قبل از ای ولرهی گذاشتم رو دستگدستمو

  ..می هم قرار گرفتیآرشام بازش کرد و هر دو رو به رو

 حس یعنی ایخدا..دی قرارم دی بیدرخشش اشک رو تو چشما..دی دسموی خصورت

  ..نه؟ی تونه ببی چشما منی به ارامش و اروم شدن رو هم تو اازین

  

چشمامو بستم و .. رو نوازش دادمینی عطرش بیبو.. اشکام اخماش جمع شددنی دبا

  .. صداش باز کردمدنیبا شن
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  !.. شده؟ی چ--

 داره به گلوم ی بود که چونه م بلرزه و نشون بده که چه بغض بزرگی کافنیهم

  .. زنهیچنگ م

 کردم یسع.. خوابم افتادمادی..پشتم بهش بود..درو بست..رفتم تو.. کناررفت

  ..رمی هق هقمو بگی نتونستم جلوی م بلند نشه ولهی گریصدا

  

 هم یچشمامو رو..خواست که برگردم.. راستم حس کردمیو رو بازو دستشیگرم

 ازیبه آرشام ن.. ارومم کنهنکهیبه ا..به دستاش..بهش.. داشتمازین..فشار دادم

 ترسم یم.. که یبه ناکجا اباد.. رفتمی مششیداشتم ازپ..با تمام وجود.. داشتم

  ..نمشی نبگهید.. ازش برنگردمگهید

  

 خودمو ی مکثچی برگشتم سمتش و بدون هعیست دادم و سر فکر طاقتمو از دنی ابا

  ..پرت کردم تو بغلش و دستامو دور کمرش حلقه کردم

  

 مردونه ی شد که دستادتری شدی اغوشش وقتیگرما.. چنگ زدمراهنشی پشت به پاز

  ..زمزمه کرد..چونه ش و گذاشت رو موهام.. شددهیچیش دور کمرم پ

  ..دالرام چت شده؟..ترس ِ تو نگاهت..؟ دالرامهی از چتی کم طاقتنی ا--
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 یاون م..اون.. ترسم ازشیم..به خدا :  با هق هق گفتمدهی بردهیبر

 تو بغلش ضجه زدم و هیبا گر......رو تخت..اون با من..دمیخواب د..منو..خواد

  ..اسمشو صدا زدم

  .. تنگ تر تو اغوشش گرفتمنو

  ..سرتو بلند کن--

  

دست راستشو ..نگاهمون تو هم گره خورد..برداشتم ش نهی سی صورتمو از رواروم

 یانگارکه م..نوازشگرانه لمسشون نکرد..بستمشون..گذاشت رو چشمام ..اورد باال

  ..دمی فهمی من احساس رو از تموم حرکاتش میول..خواست اشکامو پاک کنه

  

نگاهمو دوختم تو اسمون ..بازشون کردم..دستشو برداشت..دی چشمام دست کشبه

  .. کردکیصورتشو به صورتم نزد..اششب چشم

  

 ی ذهنت باز می شهامتت رو حفظ کنیتا وقت.. نترسیچیگفته بودم از ه: گفتاروم

  ..ی نظر خودمریمن که گفتم تموم مدت ز..ی فکر کنیمونه که بتون

 رهیاون الشخور منو بگ..ی تونیبه قرآن نم..ی حالمو درک کنی تونی اما تو نم-

..........  

  

  ..نذاشت حرفمو ادامه بدم.. ش چسبوندنهی به سسرمو
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نقطه ضعفاشو بهت .. شناسمی خوب میلی رو خانیمن شا..بسه..سسسسسیه--

 سکشیر.. دونم خطرناکهیم..یگفتم چکار کن..نطوریارسالن و هم هم..گفتم

 نی همدمی مبشویترت.. کناری خودتو بکشی تونی االن منی همیمونیاگه پش..باالست

 ی منویهم.. ارسالننه کنه داتی بتونه پانی که نه شاییم به جا کنیامشب منتقلت م

  ..؟یخوا

  

  .. اومدی اشکامم بند نمی از طرفی کردم ولی هق نمهق

 انیبا شا..من تو فکر انتقامم.. مونمیاز همون اولش گفتم هستم پس تا تهش م..نه-

  ..چکارش کنم؟.. خوره افتاده به جونمنی فکر عنی ایول.. کارا دارمیلیخ

  ..پسش بزن--

  ..نشد..خواستم-

  ..ی نکردتوی سع--

  .. نتونم برگردمگهی ترسم برم تو اون خراب شده و دی م-

  

  ..نگاهش کردم.. ازش فاصله گرفتمیکم

  ..ی گردیتو برم--

 تالش شی واسه زندگیکس.. برگردم؟یدیبه چه ام..باورش برام سخته: بغض گفتمبا

 ی کس موندم و بیب.. من تنهامیول..اشه داشته بشی تو زندگیدی امهی کنه که یم

  .. که قسمت منم شدهنهیرسم زمونه هم..رمیکسم م
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مگه ..مگه نگفتم منتظرتم؟:  گفتیبا اخم و لحن جد.. چپشو گذاشت رو گونه مدست

  ..ی برگرددیپس با..نگفتم باهات حرف دارم؟

 اینه از دن اومدنمون اینه به دن..ستی دست خودمون نای دننی تو ازی چچی هیول--

  ..االن.. دست ما بود فشی و تکلنییاگه تع..رفتنمون

  

 و اون ی با عشق نگام کنی اهی خواستم بگم حاضر بودم ثانیم.. انداختمری زسرمو

  .. کاش بودیا..ستی دست من نیول.. دادمی و عمرمو مای دنیموقع همه 

  

  .. تکونم دادیبه نرم.. گرفتبازومو

  ..یخودتم قبولش دار..یستیونم اهل جا زدن ن دیم..دختر تو امروز چته؟--

 فکر کردن بهشم یبرام حت.. دخترمهی.. سختهگمی من می هر چیه.. شدمیحرص

  .. زدیعذاب اوره باز حرف خودشو م

  

  

 کردم اومدم خودیب..ی فهمی منو نمیتو انگار حرفا: گفتمهی بلند به حالت گربایتقر

 یتو چ..گم؟ی می من چی فهمی مچه..ی مردهیتو ..ی درکم نکنیحق دار..شتیپ

 به جونش و هر افتهی دختر ترس از مورد تعرض قرار گرفتن بهی ی وقتی فهمیم

 یعنی باشه الی فکر وخاز لحظاتش پر ی بره و همه شیلحظه تا سر حد مرگ پ

 تا اروم ی کشیمنه احمقو بگو اومدم پ..ی منو درک کنی تونیتو نم..؟یچ
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 هی خواد و ی مرتی جو غهی مثل تو ی در برابر ادم کارنی دونستم ای نمیول..بشم

  ..اَرزن همت

  

 که محکم رو در ی دستی برداشتم سمت در و بازش کردم ولزیخ.. پسش زدممحکم

 کم منو ی بستش و به همون سرعت و به همون فاصله یبی مهیقرار گرفت و با صدا

  .. بهتره بگم تو بغلش قفلم کردایاز پشت نگه داشت 

  

و ارامش صداش زمزمه .. نفساش کنار صورتمیگرم..رونی بامینذاشت ب..دم کرتقال

  ..دیچی گوشم پریوار ز

از .. دونم و توی من می بهم بزنیرتی غیاون بارم بهت گفتم اَنگ ب..اروم باش--

 نیبه هم..مگه بهت نگفتم؟.. هواتو دارمکی نزدی از فاصله گمی که مستی نمیرتی غیب

  .. رفت؟ادتی یزود

  ..؟ی کنی چرا درکم نمیول..ادمهی:  منم اروم گفتمالمتقاب

  .. کنمیدرکت م--

  ..ی کنینم-

  .. بفهمنویا.. کنه دالرامی کس بهتر از من درکت نمچیه--

  

  

 که آرشام با یجانیمخصوصا ه..از زور تقال نفسام نامنظم شده بود.. کردمسکوت

  .. کردی مقیحرفاش به وجودم تزر
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  .. دنبال ارامش؟ی اومد--

  ..نه-

 انکار کردنش واسه گهید..ی گفتنوی ِ حرفات اونیخودت م..ی دونم که اومدیم--

  ..ه؟یچ

  

  

  ..زدلمی عزیکور خوند.. خواست مچمو باز کنهیم.. دهنمو قورت دادماب

به خاطرهمون خواب حالم خوب ..ارمی نتونستم طاقت بدمی اون اهنگ و که شن-

  ..نیفقط هم..نبود

  ..د؟از اون اهنگ خوشت اوم--

  

  ..یلیخ..اره:  گفتمصادقانه

 یاز من ارامش م: گوشم زمزمه کردری زی جور خاصهی.. ارومتر شدصداش

  ..ستادی درجا اادی زجانیکه قلبم از ه....... ؟یخواست

  

  .. من من افتادمبه

  ..فقط..من فقط...نه..من..من-

  .. دونمیم--

  ..من..ی دونینه نم-
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 ما ی هر دوی دونی دونم که میم.. کنمیم حساب درکت نیرو هم.. چرا دالرام--

  ..می دارازی ارامش ننیبه ا

  ..؟یچطور-

  .. دونمیخودمم جوابشو نم--

  ..دمی خندناخداگاه

  ..دیچی بم و جذاب تو گوشم پصداش

  ..ینطوری همدمی شا--

 ی مرحم به رونی و بهترنی الحق که آرشام باالترایخدا.. به خنده م بودمنظورش

  .. بودمی زندگی دردایهمه 

  

  

  ..؟یتو چ..خب فرض کن االن اروم شدم-

  !..؟ی من چ--

  ..؟یاروم-

  .. رسم؟ی به نظر نمنطوری ا--

  ..ی هستینجوری همشهیتو هم.. دونمی نم-

  

 با نطوری همشهیهم.. ارومم؟نقدری همشهیهم:  لباشو به گوشم چسبوند و نجوا کردو

  .. باشه؟نیندتر از ا صدام بلنکهیبدون ا..بدون اخم.. زنم؟یآرامش حرف م
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  ..دمیخند

  ..نه..ی بدونی انصافا بخوا-

 که تو یبا حرص.. شکمم قفلش کرده بود تنگ تر کردی دستاشو که روی حلقه

  .. نگــویچیپس ه: صداش بود گفت

  

  

چسبوندم به .. حرکاتم کرده بودم سرمو بردم عقبی ناز که چاشنی و کمباخنده

 مطمئن بودم بهم ی تا حدودگهید.. چسبوندگونه ش و به گونه م.. راستشیشونه 

 که داشت ی از اندازه اشی غرور بی از رویمنته..اونم احساس داره..ستی نلی میب

  .. خواست رو کنهینم

  

  .. داشتیدواری امی خودش جانمیا..دمی دی ازش مضی کمتر رفتار ضد و نقگهید

رتش  صویصورتم رو به رو.. چرخوندم سمتشمرخی به همون حالت نسرمو

 ی چشمام می توشترینگاهش ب..نهیسرشو خم کرد تا بهتر بتونه صورتمو بب..بود

  .. لبام ثابت موندی رویبه نرم..نیی شد پادهیکش..دیچرخ

  

 که ییلبا.. باز نگاهش محو لبام شدیول.. تو چشمام انداختی نگاه کوتاهدی تردبا

گونه م .. داغ شدصورتم.. حرکت آرشام اروم اروم کمرنگ شدنیلبخند ِ روش با ا

 یخواستم سرمو برگردونم ول..چشمامو از تو چشماش گرفتم.. شک رنگ گرفتیب

  .. نگه داشتمو پنجه هاش تو موهام فرو رفت و سریبا خشونت خاص
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  ..مردم و زنده شدم.. خدایوا

  

 ی مخکوبی رو لبام می تو چشمام و گاهینگاه جذابش گاه.. داشتاخم

  ..امآرش :دمیزمزمه وار نال..موند

  ..فقط تو چشمام.. کردنگام

  

تو بغلش .. زدیقلب هر دوتامون تندتند م.. بلند شدشی گوشی صداهمزمان

  .. مجبور بودیول.. خواستیانگار دلش نم..مردد ولم کرد.. حس کردمنویا..بودم

 رفت تو موهاش چنگ زد و به گردنش دست ی ملشی که به سمت موباینی حدر

  .. گرفته جواب دادیدابا ص.. رو برداشتیگوش..دیکش

  

  ...بگو--

  ..جواب مخاطبشو داد..زل زد تو چشمام.. سمت منبرگشت

  ...یری خواد جلوشو بگینم.. توادیبذار ب--

  ..کالفه بود.. و قطع کردتماس

  

  .. شده؟یچ-

  ..نجاستیارسالن ا--

  

  .. وحشت نگاهش کردمبا
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  .. خدایوا

  .. شروع شد؟یعنی

  

  ..دستمو گرفت.. طرفم اومدبه

  ..امی نه من االن نم-

  ..من هستم..می برای ب--

  ..یول.. دونمیم-

بذار همون ..ی کن اروم باشیسع..اری بادی که بهت گفتمو به ی دالرام هر چ--

امشب همونو نشونم .. دادی جواب همه رو می که با گستاخنمی رو ببیدالرام

  .. باشیعیطب..بده

  

الاقل .. انجام بشهدی بانکارید ا زوای رید..گهیآرشام درست م.. تکون دادمسرمو

درونم شکننده .. بزنمی تفاوتی به صورتم نقاب بدی باانی ارسالن و شایجلو

  .. نشون بدهنوی ادی ظاهرم نبایول..ست

  .. رفتمرونی همراهش از اتاق بقی نفس عمهی با

  

 وسط سالن در حال رژه رفتن بود و دو تا ُقلچماقم با خودش اورده ارسالن

 کردم تا موی سعی همه ی از طرفی وحشت کرده بودم ولیچرا حسابدروغ ..بود

  .. تفاوت نشون بدمیخودمو ب
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  .. من؟ی تو خونه ی و اومدنیی پای سرتو انداختابوی نی عهی چ_آرشام

 گفت قول ی مینجوری اانیشا.. خفه شو که بدجور از دستت شکارمیکی تو _ارسالن

به چه : و بلندتر داد زد................؟یچرا جا زد. شد؟یپس چ..آرشام قول ِ ؟

  .. تهران؟ی اوردی اونو با خودت برداشتیحق

 نزن که هفت خط تر ی حرف از قول و قرار و حق و حق خوریکیتو .. ببر صداتو--

  .. شارالتانتی و عمویاز تو، خودت

  

 برداشت سمتم که زی سرخ شده از خشم خی برافروخته و چشمای با صورتارسالن

  ..ستادیراهشو سد کرد و جلوم اآرشام 

  .. و با خودم ببرمانی شایمحض اطالعت اومدم امانت..بکش کنار--

  ..یهر.. ندارهی امانتنجای ای کس--

  ..وگرنه..ادی سگم باال بی آرشام نذار اون رو--

  ..؟ی اصال وجودشو دارنمیبب..؟ی کنی میچه غلط..هـــان؟..؟ی وگرنه چ--

  

  

 سر ختنی سمتشون و به دفاع از طرف ارسالن ردنیدوتا دواون .. شدنزی هم گالوبا

 ختنی نگهبانا ردمی کشی که من می وحشتناکیغای اونا و جادی فریاز صدا..آرشام

 کردن و واسه هم شاخ یهنوز داشتن داد و هوار م..از هم جداشون کردن ..الیتو و

  ..دنی کشیو شونه م
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اصال انگار ..ده زل زده بودم بهشون از حدقه در اومی وسط منم با ترس و چشمانیا

  ..خشک شده بودم

  

ارسالن و اون دوتا همدستش خودشونو از .. اومدی لب آرشام خون می گوشه از

 دستشو اورد باال و تکون دی و ارسالن به حالت تهدرونی بدنیدست نگهبانا کش

  .. صحبتش با آرشام بودیرو..داد

  

  

 خوام دالرامو با خودم ی حاال که منیبهتره از هم..گمی دارم بهت می چنی بب--

مطمئن باش ..ی کنار و تو حد و مرز خودت بمونی ماجرا بکشنیببرم تو هم پاتو از ا

 و ی دونم چکار کردینم.. رفتهی اومده و نه خانی و نه خانشهیروابط مثل سابق م

پس به .. خواد از دستت بدهی و نمیمش بدجور دمِ چشیول..دهی دی ازت چانیشا

  .. تا برات گرون تموم نشه جناب مهندسای باهامون راه بیری جلومو بگنکهی ایجا

  

  

آرشام خواست به سمتش حمله کنه که از پشت بازوشو ..ستادمی آرشام اکنار

 یول.. رخ برگشت و نگام کردمیبه حالت ن.. بهش چشم دوختمیبا نگران..دمیچسب

بازوشو از تو .. ارسالن شددیِ و پر از خشمش عای زود نگاه عصبیلیکوتاه بود و خ

  .. قدم رفت جلوهی..رونی بدیدستم کش

  



 

goldjar/me.Telegram  

 

1095

  ..رونی من گمشو بیپس زر مفت نزن از خونه .. ِ نه توانی طرف حساب ِ من شا--

  

  .. پوزخند زدارسالن

 صبرانه منتظره ی بیول..ادی اونقدرا رو به راه نبود که بخواد باهام بانیحال شا--

  .. واسه ش ببرمشویتا سوگل

  .. شدخی به من انداخت که مو به تنم سی نگاه چندش اورو

  

 دشی خواستم ناامینم.. تفاوت باشم ی آرشام قول داده بودم در برابرش ببه

 ی انکار نمنویا.. ترسمیم.. دست و پا باشمی دختر بهیدوست نداشتم جلوش ..کنم

 ختم ریس مکیهدف من و آرشام به ..چون.. انجام بدمدی کارو هم بانی ایول..کنم

  .. شدیم

  

 انی که نفرت در خودم از ارسالن و شایبا تمام وجود هر چ..سادمی آرشام واکنار

 ی قبرستونچی کثافت هیمن با تو:  تو چشمامو و سرش داد زدمختمیسراغ داشتم ر

  ..امینم

 ی دستاهیفقط کاف.. برمتیخودم م.. تو اون باال باالهاستیجا.. چرا قبرستون؟--

  .. منیتو دستا یخوشگلتو بذار

  

  .. نقشه ستی بودم وقت اجرادهیفهم..عقب رفتم.. شدکی نزدبهم

  ..ی کنم عوضی ماهیدستت به من بخوره روزگارتو س.. جلواین-
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  ..؟ی ترسیاز من م.. ندارم دخترتی کار--

  ..؟ی هستیتو مگه ک.. از تو بترسم؟-

  ..ی تو بخوای هر ک--

  

 از سی که خیت التماس با صورتبه حال.. سمت خودشدیمنو کش.. گرفتدستمو

داشت به  ..دی نامرد جفت دستمامو گرفت و کشیاشک بود به بازوش چنگ زدم ول

  ..الی ِ ورونی برد بیزور منو م

  

تو رو خدا ولم ..دستمو ول کن..امی جا نمچیبه من دست نزن من با تو ه..ولم کن-

 ی از جونم میچ..امی خوام بیمن نم..دست از سرم بدار..کن

نذار منو با خودش .. بکنی کارهی کنم یخواهش م..آرشام......؟یااااااخو

  ..آرشااااام.. نذار منو ببرهایآرشام تو رو خدا ب..ببره

  

  

  ..ارهی و اسمشو صدا زدم که نتونست طاقت بدمی کشغی جنیهمچ

 دینبا..نکارایجزو نقشمون بود ا..نمی مدت سرشو برگردونده بود تا صورتشو نبتموم

  .. ذاشت ارسالن منو ببرهی مدیبا.. کردی دخالت مدینبا.. جلو اومدیم

  

 جواب قانع هیبعدم که ..کی زد و خورد کوچهی مشاجره شروع بشه و هی با اولش

  ..رهیکننده از ارسالن گرفت جلوشو نگ
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 شد تمومش ی مانند از گلوم خارج مغی که جیی خدا حرکاتم و حرفای خداوندبه

  .. نبودی مصنوعادامی ها و فرهیگر..ت بودضجه هام راس.. داشتقتیحق

  

 برد و ی مرونیارسالن داشت منو از در ب.. کردنی با ترس به ما نگاه مخدمتکارا

  .. وقت فرار نکنم هی حصار دوره م کرده بودن که نیاون دوتا نرغول هم ع

 و اسم آرشامو صدا دمی کشغی خودمم وحشت کردم جشی که از بلندیی صدابا

 اون لحظه ی انگار اونم توی گرفت ولی ارسالن و می اومد و جلویم دینبا..زدم

  ..کنترلشو ازدست داده بود 

  

 زی که با اون دوتا گالودمید.. رو انجام داد که جزو نقشمون نبودیحرکت

 به ارسالن ی زخمرینفس زنون مثل ش..اونارو ول کرد ..نگهبانا رفتن کمکش..شد

  ..ارسالن ولم کرد..حمله کرد

تا 3.. کردی صورت ارسالن می مشت حواله هی دی کشی که میادی با هر فرآرشام

  ..اونم به آرشام حمله کرد..مشت که خورد انگار به خودش اومد

  

نتونستم بمونم .. کردمی روم بود نگاه می که جلوی خشونت باری به منظره هی گربا

 دهی شو چسبقهین  و ارسالنیآرشام افتاده بود رو زم..رفتم جلو .. نکنمی کارچیو ه

  ..بود
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 ضرب دست آرشام از صورت خون یول.. درشت تر بودی از آرشام تا حدودکلشیه

  ..الود ارسالن مشخص بود

  

زورم بهش ..دمشیکش.. زدم ولش کنهیداد م.. ارسالن و از پشت گرفتمی قهی

 ها وونهی دنیموهاشو ع.. بلند شدادشی فریصدا..موهاشو تو چنگ گرفتم..دینرس

عقب عقب خوردم .. هولم دادتیبرگشت و با عصبان.. دادمی و فحشش ممدی کشیم

  .. گرفتمدندون و لبمو به دمیاز درد نال..کمرم خُرد شد..آخ..واریبه د

  

 چرا آرشام دخالت ی آرشام نبود ولی جزو نقشه نکارای کدوم از اچی هایخدا

  ..کرد؟

 ی موهادنی با کش کهیتیآرشام از موقع .. دمیچی پی از درد به خودم مداشتم

ارسالن براش فراهم کرده بودم استفاده کرد و ارسالن رو با لگد پرتش کرد 

  ..ظاهرا پاش بدجور درد گرفت ..نیافتاد زم..عقب

  

  ..از درد خم شده بودم.. بدو اومد سمتمآرشام

  ..دالرام..حالت خوبه؟--

  .. جلو؟یچرا اومد..فقط مواظب خودت باش..خوبم: دمینال

 ی وجه فکرشو نمچیبه ه.. کنمی ماجرا رو تمومش منی زود ایلیخ..رایطاقت ب--

  ..کردم انقدر برام سخت باشه
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خواستم تو چشماش نگاه کنم که ارسالن نذاشت و .. اوردم باالی به ارومسرمو

با همون .. ارسالن منو انداخت رو دوششی از مردایکی..آرشامو ازم دور کرد

 منو برد می اون مستقینه ش مشت زدم ولبه شو.. که داشتم سرش داد زدمیوضع

  .. مدل باالی مشکنی ماشهی..نیسمت ماش

  

 نرغول یکی برداشتم درو باز کنم که اون زیخ.. و نشست کنارمنی کرد تو ماشپرتم

  ..هم نشست و هر دوشون دو طرفم قرار گرفتن

  

ر د.. گفت حرکت کنهعیارسالن نفس زنان نشست جلو و سر.. پشت فرمون بودراننده

 رشدنی ارسالن درگینگهبانا که با نوچه ها.. به سرعت راه افتادنیماش.. باز بودالیو

  .. در نبودن تا درو ببندنیپس جلو

  

آرشام .. رو نگاه کردمالی ونی عقب ماشی شهی برگشتم از پشت شهی کردم وبا گرتقال

 که نیماش.. و دستاشو به زانو گرفتستادینفس زنان ا..دی دونیچند قدم دنبال ماش

  ..دمشی ندگهی و رفت تو کوچه ددیچیپ

  

البته فقط ..افتهی واسه ت بی ذارم اتفاقی نمیریاگه حرفمو گوش بگ.. بسه _ارسالن

  ..از جانب عموجان

  ..یخفه شو عوض--
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 غم تو دلت یتا منو دار..یغصه شو نخور خانم..ست؟ی ننی چرا مگه درد تو هم--

  .. نترسیچیاز ه..راه نده

  

  

 قبرستون ی نهی همه تونو سیاله:  که نشنوه گفتمی لب جورریز..هقهه زد مستانه قو

  ..نیبدبختم کرد..نی شرفت که آرامشمو ازم گرفتی بیتو و اون عمو..نمیبب

  

به خاطر همون ضربه ..دی کشریتو کمرم ت.. و اسم ارشامو اوردمدمی با بغض نالو

  .. تر شدنی حرف آرشام افتادم و بغضم سنگادی..بود

 ی وجه فکرشو نمچیبه ه.. کنمی ماجرا رو تمومش منی زود ایلیخ..اریاقت بط--(

  ..)............کردم انقدر برام سخت باشه

  

 انیشا..سرمو بلند کردم.. سردو لمس کردیکایدستام سرام.. کردن کف سالنپرتم

 ش حالم افهیاز ق..دیخند..با نفرت نگاش کردم.. مبل لم داده بودیرو به روم، رو

  .. خوردیمبهم 

  

 به دیبا.. لحظه ام که از راه برسه نی وقته منتظر چنیلیخ..زمی عزیخوش اومد--

  ..ارهی کردم بتونه تو رو از چنگ آرشام در بیفکر نم.. گفتنیارسالن افر
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 درونش شعله یزاریو همون نگاه که ب..فقط سکوت کردم.. ارسالن قهقهه زدهمراه

  ..دی کشیم

 قصرم یقرار ملکه ..ی خوشحال باشدی به بعد بانیز اا.. خوشگلم؟ی چرا ساکت--

  ..نهی خودتم همی قلبی دونم که ارزویم..یبش

  

 یهمه ..دمی ذلت نمنی تن به ارممیمن بم:  و داد زدمرمی زبون به دهن بگنتونستم

 هی خراب شه رو سرت که با مردن تو انگار کتی انتلی و وساکی شیوارای در و دنیا

  ..سن ری به آرامش مایدن

  

خواستم دستمو ..بلندم کرد..به ارسالن اشاره کرد..دیی هم سای خشم دندوناشو روبا

  ..محکمترمنو گرفت..بکشم نذاشت

  ..؟ی چکار کندی که بای دونیم..ببرش تو اتاق--

  ..به نگهبانا سپردم حواسشون باشه--

  

  ..دی زل زد تو چشمام و خندانیشا

 آرشام یالیمثل و..خانم کوچولو داره ی محکمی حفاظانجای ایپنجره ها--

  ..ستین

از پله ها نرفت ..دیارسالن با لبخند منو دنبال خودش کش.. خندهری بلندتر زد زو

  ..درو بست.. تو اتاقمیرفت.. در بودهی راه پله ریز..باال
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  ..ی رفتار کنینجوری با من ایتو حق ندار-

 ی کردی تقال نماگه اون همه..ی کنی مجبورم می خوام ولی نمنویخودمم ا--

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

  ..ن؟ی خوای از جونم می بسه چ-

 تونه ی به خاطر حالش نمانی که شای شانس اوردیلیخ..زمی عزیچی فعال ه--

 یلیبه عشق تو هم که شده خ.. شناسمی خودمو خوب می من عمویول.. بشهکتینزد

  ..شهیزود سرحال م

  

نه .. ندارهاقتی چون لنهیب رو نی وقت رنگ ارامش و سالمتچی که هدوارمیام-

  ..ی ندارزتی همه چی بی که دست کم از اون عمویینه تو..اون

  

 یچونه م و گرفت تو دستش و با فشار کم..با خشم زل زد تو چشمام.. زانو زدجلوم

 یمن کار به کار ِ عموم ندارم که م..گمی دارم بهت می چنیبب: که بهش اورد گفت

 یکی ری که نذارم قبل از من گی من تو مهمیرادر حال حاضر ب..خواد چکار کنه 

  ..یافتی بگهید

  

  .. خشم لبامو جمع کردم با

  ..یلیخ..ی پستیلیخ-

  

  .. بودیعصب..دیخند
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 درست ی ادم پست توقع رفتاراهیپس از ..من پستم.. فکر کننطوریاره تو ا--

  ..نداشته باش

  .. کردمکی بارچشمامو

  ..؟ی خوای میتو چ-

  

  ..ستادیا..پوزخند زد.. م و ول کردچونه

  ..ی با من باشنکهیفقط ا.. خوامی نمیادی ززیچ..نترس خانم کوچولو--

  !..؟ی چیعنی-

  ..می کشی و خط مانی ما دور ِ شایهر دو..واضحه--

  

  .. نفرت حرفمو بهش زدمبا

 و از شیشماها آسا.. ندارم که حاال بخوام دورشو خط بکشمیمن با اون کفتار کار-

 همه زتی همه چی بیاون عمو.. کردمی مموینه که من داشتم زندگوگر..نیمن گرفت

  .. ازم گرفتزمویچ

  

شانس جفتمون زده که االن حال و روزش رو ..ستی من مهم نی براانی شایکارا--

 ی تا اسمون فرق منیر شدن با من برات زم*ت*س*ب*م *مطمئنا ه..ستیبه راه ن

 ازت انی ِ تو رو شایو هست یی به قول خودت همه دارای بخوانکهیکنه تا ا

  ..ست؟ی ننطوریا..رهیبگ
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  ..ی از اون اشغال نداریتو هم دست کم..از جفتتون متنفرم..خفه شو-

  .. زدپوزخند

 بزدل و هی برام به صرفه تر ِ تا انی باشم مثل شایکی نکهیا..؟ی فکر کردیپس چ--

 هیازت  یششی پی عرضه نداشت تا وقتیآرشام حت.. آرشامیترسو باشم لنگه 

 دونستم حس مرد بودن رو تو خودش یاز اولش م.. ببرهیزی چیاستفاده ا

 خودش سرکوب تو وقته که یلی حس و خنیا..آرشام به زنا کشش نداره..کشته

  ..ارهی نتونه طاقت بییبای همه زنی کردم با وجود تو و ای فکر میول..کرده

  

  .. کردی میی رو لباش خودنمای بدلبخند

 اورد که ی نفرت جمالتش و در خصوص آرشام به زبون میو از رو مطمئن ی قدربه

  ..دهی ملمی تحوی کردم داره چه مزخرفاتی زده تو جام مونده بودم و فکر نمرتیح

 ی مزی از دخترا رو سوپرایلی آرشام خی کاراستی نیدی جدزیچ..؟یتعجب کرد--

 اون احمق یول.. ادم ِنی نگاه از طرف اهی که چشمشون فقط دنبال ییدخترا..کنه

  .. کنهی مغی راحت ازشون دریلیخ

  

  .. زد تو چشمامزل

 ی تونیم ..ییبای هم زیبدون دلبر.. نکرده؟ی و کاردهی چشما رو دنیچطور ا--

 همه نیا..دهیآرشام واقعا کور بوده و تو رو ند..ی رو به سمت خودت بکشیهر مرد

  .. ازش گذشت؟شهیمگه م..نمی بی که تو وجود ِ تو مییبایز

  



 

goldjar/me.Telegram  

 

1105

  ..داد زدم.. گرفتدستمو

  ..ول کن دستمو..دستتو بکش-

 شهی همی برایعنی رونی بدمتی آرشام کشی دستتو گرفتم و از تو خونه ی وقت--

 هی که نتونم با ی دارتی برام جذابیتو به قدر..گرفتمت و قصد ندارم ولت کنم

  .. ساده فراموشت کنمی*ش*و*غ*ا* م*ه

  ..؟یچرا عشقمو باور ندار.. خوامتین واقعا مم..بفهم دختر:  حرص ادامه دادبا

  

  

از من .. اسمش عشقه؟نیا..؟یکدوم عشق لعنت: با نفرت جوابشو دادم.. زدمپوزخند

 اسم عشق ی پرونی که میی با چرت و پرتانی از اشتری و بری خفه خون بگی شنویم

  ..رو به گند نکش

  

  .. عقبدیکش.. حرص ولم کردبا

 راه چیه..ی که باور کنی مجبوریعنی..ی کنیباورش مباالخره .. کنمی متیحال--

 ی متشوی مالکی روز آرشام ادعاهی که یدالرام.. نمونده ی برات باقیفرار

 نی روز عنوان معشوقه رو به خودش گرفته بود االن تو اغوش من بهی که یکس..کرد

  ..یشی تو اغوشم محو مشتریب..ی تقال کنشتری بیهر چ.. ِری ارسالن اسیپنجه ها

  

  .. شدلی که به قهقهه تبدیخنده ا..دی خندسرخوش

  .. دادملشی تحوی بود که از سر ناچاری جواب من بهش تنها سکوت تلخو
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  ..نجامی انمی همیبرا.. کردمی حساب شده کارم و مدیبا

  

اثار خنده به حالت ..ستادی که دم در ارونیخواست از اتاق بره ب.. گرد کردعقب

  .. مونده بودیلبخند هنوز رو لباش باق

اوردمت ..ستی نی خبرنمیاز دورب..ستی اتاقت ننجای راحت االتی خی راست--

 داره یباز.. فرستم دنبالتیم.. تا بتونم حرفامو بدون مزاحمت بهت بزنمنجایا

به نفعته هر چه .. اعالم کردمموی وقته امادگیلیمن که خ.. خوشگلمشهیشروع م

 دوست ندارم یول..ادی سرکش خوشم میادرسته که از دختر..یزودتر رام من بش

 شییای خوام برات رویم.. اولمون با خشونت شروع بشهیرابطه 

  ..یـــیایرو..کنم

  

  .. که در سر داشتیاز هدف.. سرمست بودی ارومتر ولی کمنباریا..دیخند

 نفرت تو یهر چ..  منقبض شده زل زده بودم بهش ی و فکزی تی مدت با نگاهتموم

  .. بودم تو چشمامختهیوجودم داشتم ر

  ..دهی و داره با مهارت خودشو کور جلوه منهی بی مدمیشا..دی دی اون که نمیول

  .. کنمی نفرت باز منی ای تک تکتون و به روی من چشمایول

   ..دمی منشونتون

  

  » آرشام «
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 از بچه ها مسلح جلوم یکی بسته شدن در یاز صدا.. آپارتمان و باز کردمدر

  ..ستادیا

  ..حاضرن؟ همه -

  ..تو اون اتاقن..بله قربان--

  

با دست اشاره .. بلند شدنتورهای از پشت ماندنمیبچه ها با د.. باز کردمدرو

  ..به حالت قبل برگشتن..کردم

  

  ..کی نزدادی اشاره کردم بوانی کبه

  ..دن؟ی رسی ک-

  ..شهی می ساعتمی ن--

  .. تحت کنترله؟زیهمه چ-

  .. کنهدای تا شنود و پمی کن صبردیفقط با..ستی نیاره مشکل--
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 یالی ویدرست رو به رو.. واحد و انتخاب کردمنیاز قصد ا.. سمت پنجرهرفتم

  ..انیشا

 بار اولم یبرا.. برنشی دونستم تو کدوم اتاق میم.. از قبل انجام شده بودکارها

 که بخواد باهاش باشه ی اورد تا وقتی رو که به خونه ش می هر دخترانیشا..نبود

  .. داشتی اتاق مخصوص نگه مهیو تو اون

  

 سست تشونیثی اراده و حی ادمنی همچهی ی پوچ و توخالی که با وعده هاییدخترا

  .. کردنی ممی راحت خودشون رو تسلیلی شد و خیم

 ی های مواقع شاهد کثافتکارشتریب..ادی ذارم همون بال به سر دالرام بی من نمیول

مخصوصا با وجود .. در انتظار دالرام ِیچ دونستم یم.. بودمانی شاینی چننیا

  .. حرفا بودنی از اشتری بسکشیارسالن ر

 شناخت نقطه ضعفاشون تو نی همیاز رو.. شناختمی شرفا رو می اون بی دوهر

  ..دستم بود

  

  

  ..قهوه؟--

  ..سرمو تکان دادم و فنجون قهوه رو از دستش گرفتم.. بودوانیک.. کردمنگاهش

 الی کردم نگاهمو به ویدر همون حال که مزه ش م..تم تلخش و دوست داشی مزه

  ..دوختم
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  ..اروم و قرار و ازت گرفته؟--

  !..منظور؟-

 یسالهاست که دارم باهات کار م..گمی دارم می چی دونیخودت خوب م--

  .. شناسمی همه مدت رنگ نگاهت و منی بعد از اگهید..کنم

  

  ..با اخم نگاهش کردم..برگشتم

 دی واسه گفتنش تردی ولی بگی خوای که میهمون..بزن حرفت و وانی ک--

  ..یدار

  

  ..سر تکان داد..قهوه ش رو مزه کرد..دیخند

  ..یخوشم اومد پس معلومه تو هم منو خوب شناخت..نه خوبه--

  

  .. زدمپوزخند

  .. تجربهیبذار پا-

  ..اون دختر.........شهی نمنمی از اریغ--

  ..دالرام-

  

  ..م کرد چشم نگاهیاز گوشه ..دیخند

  .. ِ؟یگاهیتو چه جا..اره خودشه--

  .. داشته باشه؟ی خاصگاههیمگه قراره جا-
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 یحت..یری دختر کمک بگهی از دمی بار ندکی همه سال که باهات کار کردم نی ا--

 دختر نیا.. شده؟یحاال چ..ی قبول نکردی دادم ولشنهادیچند بار خودم بهت پ

  ..ه؟یک

  

  ..تو بکنفقط کار..ومدهی به تو نشیفضول-

  .. خنده سر تکان دادبا

  .. وقته بلدم جناب مهندسیلیکارمو که خ--

 ی بگی خوای هنوزم نمیول..ی کنی فرار میآرشام دار: ادامه داد.. کردمنگاهش

  ..؟یاز چ

  

  .. شدمرهی خانی شایالیبه و.. دادمرونی بقی و عمنفسم

  ..تو فکر کن از گذشته--

  ..؟ی رو تو گذشته جا گذاشتیچ-

  ..رهاش کردم.. نذاشتمجا--

  ..یگمش کرد.. که هستی کنم هر چی من حس میول--

  .. اشاره کردانی شایالی وبه

  .. ؟نهیگمشده ت هم--
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  .. باال بردمیدستاشو به حالت تسل.. جمع تر شداخمام

  .. خب بابا من طرف تو امیلی خ-

  ..ه؟ی که عواقبش چی دونیم.. مسائل دخالت نکننجوریپس تو ا-

  

  ..دیخند

 سالش و 7 من ی حرفه شدنی ساله وارد ا10اگه تو ..ستمیاره تازه کار که ن--

  ..ستی نیزیکم چ.. کردمیصادقانه باهات همکار

  .. کردنانتی بهم خایلی مدت خنی ایتو.. حسابهنی همیرو-

  

چون طرفمو شناختم که تونستم باهاش همکار .. من جزوشون نبودمیول--

 ها خوراکه دوازده  نی و هک کردن دوربکروفنی م که نصب شنود وی دونیم..بشم

  ..سالمه

  

  .. شدمرهی خالیباز به و.. تکان دادمسر

  ..اون دختر به من اعتماد کرده..می لحظه ازشون غافل بشهی ی برای حتدی نبا-

  .. همه مهم شده؟نی دختر برات اهی تا حاال اعتماد کردن ی از ک--

  ..ینی هم ببنوی استیواسه تنوع بد ن-

 فرق داره هیبرات با بق..ستیواقعا هم بد ن.. همه سالنیتنوع بعد از ا..اره خب--

  ..درسته؟
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 لب هاش پررنگ یلبخند رو.. سرم و تکان دادمیبعد از مکث کوتاه.. کردمنگاهش

  ..شد

 دهی تو کارهاش دی تو رفتارش و صداقتیتیمیصم.. برام فرق داشتهی با بقوانیک

  ..سال تونسته بود اعتمادم و به خودش جلب کنه همه نیبودم که بعد از ا

 دل انیاز شا..میدی دی متای تو مامورگروی همدشتریب.. سرش شلوغ بودشهیهم

  .. بودیفرد فوق العاده باهوش.. کردی می با من همکاریول.. نداشتیخوش

  

  

  .. اشاره ش و تو هوا تکان دادانگشت

  ..فرق داره هی دختر با بقنیا..پس حدسم درست بود..نهیهم--

  

  .. دادمهیبه پنجره تک..دمی کشقی عمنفس

  .. به خودش مشغول کردهشی وقت پیلی تفاوتش ِ که ذهنمو از خنی همدیو شا-

  ..یعاشق شد--

  

  .. زدمپوزخند

  .. شناسمشی کنم نمیحس م..عشق: و زمزمه کردم........عشق؟-

  ..ی قبولش کنی خوایفقط نم.. پسرشی شناسیم--
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امشب :  بود گفتمالی به ومی که نگاهم مستقی از چند لحظه در حالبعد.. کردمسکوت

 غی که جیوقت.. داشتمیبی حال عجهی.... بردیکه ارسالن داشت اونو با خودش م

 ی کارو منی همدیبا..خواستم جلو نرم..دمی دیهمه رو م..تقال کرد..دیکش

 شی پدیه با اونطور کزی چههم.. نکردمیول.. کردمی طبق نقشه عمل مدیبا..کردم

  ..نرفت

 زیبا اون اشغال گالو.. عمد رفتم جلویاز رو.. قصدیاز رو.. نذارمخواستم

نگاه وحشت زده ش حالم و ..دمیاشک رو تو چشماش د.. بوددهیدالرام ترس..شدم

 همه برام نی اتونهی اتفاق منی دونستم اینم.. کنمیبهش گفتم تمومش م..بدتر کرد

  .. نشدیول..دمی ادامه ش مشهی کردم مثل همیفکر م..سخت باشه

  

 حرف نطوری دختر اهی از ی که داری تو هستنی اشهیباورم نم..پس کارت تمومه--

  ..ی زنیم

 خودمم اعتراف شی پی رو حتنای ای ولی بازم باور نکندیشا.. دونمی نم-

  .. اثباتش بودمی همه مدت در پنیا..نکردم

  

  ..ر؟ی تو دهن شیست دختر و بفرنی ای وجود چطور حاضر شدنیبا ا--

اون .. شدی کردم خودش دست به کار می با فکر و نقشه نمنکاروی چون اگه من ا-

ممکن بود جون خودشو هم به خطر .. بردی نمییوقت بدون کمک من راه به جا

  ..بندازه

  .. کارا به خاطر دالرام ِ ؟نی ایپس همه --
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 فکر راه و چاهش بودم تو..ارمی قبلش قصد داشتم خودم اون مدارک و به دست ب-

 نی بهم فهموند ادمی که تو چشماش دینفرت.. دالرام هم قصد انتقام دارهدمیکه فهم

 ی ممی خواستی ما به اونچه که می هر دوینجوریا..ادیدختر از پسش بر م

 یم.. من و تحت نظر منمکاون هم با ک.. گرفتیدالرام انتقامش و م..میدیرس

  .. زودای رید.. کنهیودشو م و کارخنهی شیدونستم ساکت نم

  

  ..ی فکرو کردنیبه نظرم بهتر--

  .. االنیول..اون موقع اره-

  ..؟یمونی پش--

  .. بگم نه که دروغ گفتم-

  

  ..دیخند

 شد که خود به خود برات ی دونم چی نمیول.. حرفا رو بهت بزنمنی نخواستم ا-

 که بهت یاداعتم..رونی بزمی تو دلمو بری داشتم که حرفاازین..دیشا..گفتم

  ..بهم ثابت شده..دارم

  

شک ندارم ذهنت و ..ی بردنش برام گفتی داشتن می که وقتی از اون حال--

 تا نیزم..یستی آرشام سابق نگهی کنم دیحس م..بدجور به خودش مشغول کرده

  ..نی کنیاسمون با هم فرق م
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  .. دخترنی فکر و ذکرم شده ایهمه .. خوامی می دونم چینم.. کردمسکوت

  ..اما نشد.. فراموشش کنم خواستم

  ..بازم نتونستم.. از خودم دورش کنمخواستم

 خودش ری اول ذهنمو درگداریاز همون د.. از همون اولدیشا.. کم برام مهم شدکم

  ..کرد

  

 پروا منو با ی دختر گستاخ و بنیهمون موقع هم گفتم ا.. کردی برام فرق مهی بقبا

  .. دارهیکاراش به فکر وا م

  .. شد؟ی حاال چیول..رمشیخواستم تحت کنترل بگ.. اونو رام خودم کنممخواست

  .. روز انداختهنی دالرام ِ که منو به انی احاال

  

 دایحاال که جراتش و پ.. خوام کارمو به اتمام برسونمی مصمم تر از سابق ماالن

  .. تونم ازش بگذرمی خودم اعتراف کنم نمشیکردم پ

  ..هرطور که شده..مراقبشم

  

 ادم رو از اهدافش دور کنه و هی باشه که ی قوی تونه به قدری حس منی ایعنی

  .. بدونه؟زی چشماش ناچی رو جلویمرگ و زندگ

  !..عشق؟.. بذارم؟ی چاسمشو
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با ..راحت قبولش نکردم..چون برام اسون نبود..؟ی اسوننی تونم بگم به همینم

  .. که من دارمیگذشته ا

  .. دادملیخودم تشک ی که در حال حاضر برای زندگبا

  ..ام؟ی حس کنار بنی تونم با ای مواقعا

  ..ی صبر کندی باآرشام

  ..زمان

  .. درست کنهزوی تونه همه چی مزمان

  

 به موهات شهیاونو هم..قرمز رنگه.. تو ظرف مخصوص هستزی مو رو می رهی گهی -

ش و  ِ پشتیکاف..اری وقت از گوشات در نچی گوشواره ها رو هم هنیا..داشته باش

 که گفتم یزیطبق همون چ.. اماده ستزیهمه چ.. تا ارتباط برقرار بشهیلمس کن

  ..عمل کن

 اومدم دارم باهات یی دستشویبه بهونه .. آرشامزنی تیلی خنای ای باشه ول--

  .. کار گذاشتننی گفت تو اتاق دوربیارسالن م.. زنمیحرف م

  

 انجام ی تو اتاق کارستی نالزم.. نباشیزیتو نگران چ.. دونمی رو منای ایهمه -

 دستت ی اعتماد ارسالن و جلب کنی که بهت گفتم بتونیزیاگه طبق اون چ..یبد

  ..شهیبازتر م
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 ی بهم میی چه حرفای دونینم.. کنهی اون اشغال بدتر از عموش رفتار می ول--

  ..زنه

  

  ..چند لحظه با خشم چشمامو بستم و باز کردم.. کردمسکوت

 ی خوب میلیمن ارسالن و خ..یگی می داری دونم چیم.. دونم دالرامیم-

 از دستش ی کارینجوریمطمئن باش ا.. که گفتم و بکنیفقط همون کار..شناسم

 ای یی برو تو دستشوی باهام حرف بزنیهر وقت خواست..ستیساخته ن

  .. ندارهنیاونجاها دورب..حموم

  

 از هم باز یم اخمام به نریباعث شد گره ..اروم بود..دمی خنده ش و شنیصدا

  ..بشه

فک ..مخصوصا حموم.. کار بذارننی فکرشو بکن اونجاها هم بخوان دوربی وا--

 ری تمام مدت گالی وی گهی دی اونم تو بخشاتوراشونی مانتی رویکنم نگهبانا به جا

 ی بخار جلوارهیفقط شانس ب..رهی گی که داره دوش میبدن به حموم و اون بدبخت

  .. بندهی اب گرم و نمری شگهیاونوقت د..رهی و بگدشید

  

 به یناخواسته لبخند کمرنگ.. تو اتاق نبودیکس..دیچی خنده ش تو گوشم پیو صدا

  .. دادی نشون نمنوی صدام ایول.. لبام نشستیرو

  .. شنونی وقت صداتو مهی.. بسه دختر-

  ..بهی غربی عجزشی همه چنجایا.. ِ دو تا در دارهیی دستشونی نه ا--
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  ..اش درست مثل ادم-

  .. ترسم شک کننیم..خب من برم..یگی اره راست م--

  .. مراقب خودت باششتریب..در ضمن..ی نره مرتب با من در تماس باشادتی-

  

  ..دیصداش اروم به گوشم رس.. کردمکث

  .. دلم تنگ شدهیول.. نهای و بگم نی ادی دونم بای نم-

  

 ی کنم تپش هایر حس م دختنی هر چند کوتاه از جانب ای جمله نی ادنی با شنچرا

  ..ه؟ی از سر چی سکوت لعنتنیا..قلبم از نظم خودش خارج شده؟

  

  ..آرشام-

  .. بروگهیدالرام د--

  ..آرشام تو هم مواظب خودت باش-

ارتباط و قطع  .. دیچی تو گوشم پی سوت ممتدی بگم که صدایزی باز کردم تا چلب

  ..دی کشری تتو سرم.. و از رو گوشم برداشتمی گوشعیسر..کرده بود

  ..دمیکالفه تو موهام دست کش.. افتادمادشیباز .. و بستم و باز کردمچشمام

به ..نمشی تونستم ببی میول.. مشخص نبودادی زالی اتاق ونیاز ا.. پشت پنجرهرفتم

  .. دادمهی تکوارید

  !.. تو دختر؟ی خوای از جون من می چ--

  !..م؟ی تو زندگی اومدچرا
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  !..؟ی موندچرا

  !..؟یز خودم دور کرد منو اچرا

  !..؟ی و هدفمو ازم گرفتی با حضورت ذهنمو پرکردچرا

  !..؟ی آرشام و نرم کردی قلب سنگچرا

  !..؟ی کردرونی سرما رو از وجودم بچرا

  !..؟ی تلخ و سوزناک آرشام قدم گذاشتی چطور شد که به زندگاصال

   !...؟یچرا اومد.......دالرام

  

  » دالرام «
  

  ..کی بزرگ و شبای اتاق تقرهی..گهی د اتاقهی تو اوردنم

 از ی ساده ایروتخت .. ی فانتزی تخت دو نفره با طراحهی..دی تماما سفوارای درنگ

 پرده ها هم به کار رفته ی توی رنگ بندنیو از هم.. و بنفشدی سفی رنگ هابیترک

  ..بود

نفش که  بی لوستر فانتزهی..دیدو تا کمد کنارهم به رنگ سف..کی کوچشی آرازی مهی

 که روشون ییرنگ اباژورها.. کنار تخت ی عسلزی بود و دو تا مزونیاز سقف او

  ..کیساده و ش..ی جالببیعجب ترک..بودن به رنگ بنفش کمرنگ بود
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 زی می جفت گوشواره نصب شده و تو کشوهی قبال بهم گفته بود که شنود به آرشام

 که پشتش درست رو نی ساده تک نگی گوشواره هی.. کنمداشی تونم پی مشیآرا

  .. جاساز شده بودیخی منی نگهی ری زیکیقسمت قفل دستگاه کوچ

 بود لمسش یفقط کاف.. تونستم باهاش ارتباط برقرار کنمی اون مقی طراز

  ..حس گر داشت..کنم

  

انگار .. بزنم به موهامدی مو به رنگ قرمز که هر وقت آرشام بهم گفت بای رهی گهی و

  .. ِ ییزای چنی همچهی ای ابیگفته بود رد

  

 ی با ارسالن و دلربا سر و کله ممی داشتشی ما تو کیوقت.. گفتی راست منکهی امثل

  .. کردنی داشتن به دستوراتش عمل منجای آرشام ایردستای زمیزد

  

 تونستم با ی آرشام اورد قاعدتا نمی منو از خونه یارسالن وقت..ی فکر بکرعجب

  .. چه خبرهدنی فهمیه سوت مچون س..ارمی و شنود بابیخودم رد

 یالی دستگاه ها رو از تو ونی انکهیو هم ا..می عمل کردیعی هم طبینجوری ایول

  .. شک کنهی کسنکهیبدون ا.. کنمی رو خودم نصب مانیشا

  

 وراالتیاز ز.. واسه دخترا فراهمهیلی بهم گفته بود تو اون اتاق همه جور وساآرشام

  ..ادی بر می مارمولک هر کارانی شانی ااز..کی فخار و شیگرفته تا لباسا
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 از نوچه یکی ارسالن منو انداخت تو اتاق و رفت تا یوقت.. بودبمی دفترچه تو جاون

  .. که تو اتاق بودی ِ تختریهاشو صدا بزنه و منو ببره تو اتاق مخصوص، پرتش کردم ز

  

ردنم تو  اویوقت.. فهمهی نمی دونستم کسی پس مستی ننی بود تو اتاق دوربگفته

بعدشم ولم کردن .. کردی هم خشن بود سر تا پام و بازرسیلی زن که خهی اتاق نیا

  ..نجایا

  

اون وقت رسما بدبخت ..ی دست کسافتهیممکنه ب.. اون دفترچه رو بردارمدیبا

  ..شمیم

  ..شهی می معلومه چگهید.. ادمانی از ایکی دست افتهیب.. آرشامی دفترچه

  

 توسط شنود تونستم با آرشام ییتو دستشو..رونیم ب بردن،یی دستشوی بهونه به

 ی پچ پچ ساده هم مهی کرد که با ی عمل می قویدستگاه شنود به قدر..حرف بزنم

  ..تونستم باهاشون حرف بزنم

  .. رو قبال آرشام برام گفته بودنایا

  

 کشوها رو ی کنجکاوی کردم از روی کار گذاشته بودن سعنی تو اتاقم دوربچون

 کیچند تا گوشواره اونجا بود که مجبور شدم .. کنم دای مثال گوشواره رو پو..بگردم

  ..نداختمی اونا رو به شک مدینبا..ادی خوشم بنی و امتحان کنم و مثال از اکشونیبه 

  



 

goldjar/me.Telegram  

 

1122

تا قبل از .. دادنی بهم نمی اجازه انی همچنجایا.. نبودی هم خبری شال و روسراز

  ..امیمجبورم کوتاه ب.. حاالیول نداشت ی ارشام برام مسئله اشیاون پ

  

 شکل ممکن نی به بدتردی عادت نداشت شانجورمسائلی بودم که به ای دخترهی اگه

  .. عادت کردمدنی به حرف زور شنگهیمن د.. نهی کردم ولیبرخورد م

  .. برده م عادت کردمهی دمی فهمی وقتاز

 ی هر چی که هر ک باور برسمنی دختر تنهام تونستم به اهی که درک کردم ی وقتاز

  .. بگم چشمدیگفت با

  .. مجبور شده باشمنکهیمگه ا.. نگفتمنویبه هر کس ا.. نگفتمیول

  

حاال هم به .. مجبور بودمی منصوری جلویول.. اومدمی آرشام کوتاه نمیجلو

  ..امیخاطر انتقام مجبورم کوتاه ب

  ..اجبار

  ....اجبــار

  .. باز هم اجبـــــارو

 دارم ادامه ش ی اجبار ساخته شده و من با سرکشی هی من بر پای زندگی همه

  ..دمیم
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 بود و نجای اول اومدنم به ایمرحله .. کردمی اجرا مدی دوم نقشه رو بای مرحله

  ..جلب اعتماد ارسالن.. دومیحاال مرحله 

  

 هی دیاونم با.. تونستم درستش کنم امایبا حرف م.. نبودی اسوننی به همیول

  .. دادی م از خودش نشونیحرکت

  

  .. نشمکشی از حد نزدادی بهم گوشزد کرده بود زآرشام

  .. به در کنهدونی رو از مانی اگه بتونم اعتمادشو جلب کنم ارسالن حاضره شایول

  ..شهی کردن ما هم فراهم میجا واسه باز.. تو گود نباشهانی که شای زمانو

  ..امیخدا کنه بتونم از پسش بر ب..هی سختی مرحله پس

  

  

  .. آرشام هنوز تو گوشمهیصدا.. دادمهیچونه مو به زانوم تک..تخت چمباتمه زدم رو

اروم .. زدی هم حرف نمیرسم..خشک نبود.. بهم گفت مراقب خودم باشمیوقت

  .. زدی جور احساس تو صداش موج مهی..بود

  

  .. نشست رو لبامی کمرنگلبخند

  .. باور کنم؟یعنی

  ..شه؟ی میعنی

  .. و منآرشام
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  ..آه

  .. نشهای برام روایخدا

  .. داشته باشهقتیحق

  ..........شه؟ی میخب مگه چ.. مال من بشهآرشام

  

  

 همه استرس کوفتم بود از نیبا ا..به درک.. هم بهم ندادنیزیچ.. نخورده بودمشام

  .. رفتی نمنییگلوم پا

  ..رونی رفتم بی مدیحتما با.. مستقلم نداشتیی حموم و دستشوهی ی اتاق حتنیا

  

  

  .. کردمی فکر مزیبه همه چ..تو فکر بودم..دمیت درازکش تخرو

  .. آرشامبه

  .. خواد طول بکشهی چقدر مستی که معلوم نیی جدانی ابه

  .. که اروم وقرارو ازم گرفتهیهراس.. که تو دلمهی ترسبه

  .. مشترکمونی نقشه

  .. کردنی که اونا رو مخفی آرشام و محلمدارک

  .. تر شدهی کنم در من قوی حس منجای ا اوردنمی که از وقتی حس انتقامو

  

  ..دمی نشون نمی ترسم ولی منکهی ابا
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  .. خودمو اماده کردمی کنم ولینی بشی تونم چند لحظه بعدمو پی نمنکهی ابا

  ..زیهمه چ.. اجبارهی هی بر پانجای ازی چهمه

  

خودم خواستم که حاال .. رذل که دست خودمهی ادمانی گرفتن انتقام از افقط

 دونم ینم.. اومدم جلوی کرد بازم می اگه آرشام کمکم نمیحت..منجایا

  ..ی شد ولی جونم تموم ممتی اون موقع به قدیشا..یچجور

  ..تا تهش رفتم.. رها نکردممهی راحت بود که هدفم و نصفه نالمی خباز

  

 من بود خواب به چشماش ی هم جای اگهی هر کس دیلیخداوک.. بردی نمخوابم

  .. اومدینم

  .. دست من نبوددشی کلیل بود ول قفدر

  .. ترسمی شب ماز

  .. سکوت هراس دارمنیازا

  ..یی تنهااز

  ..آرشام .. رو هم از دست بدمهی اون سانکهی ااز

  ..مراقبمه.. باهامههی مثل ساگفت

  ..ستیدست خودم ن.. ترسمیم

  ..ستی نیول.. کاش دست خودم بود و روش کنترل داشتم یا

  

  .. تکون خوردرهیدستگ
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  ..بستمشون..رونی کم مونده بود از حدقه بزنه بمامچش

  .. قفل ضربان قلبمو باال بردی تودی چرخش کلیصدا

  .. بستخیتنم .. باز شدن دریصدا

  

  ..و در بسته شد.. پتو رو تو مشت سردم فشردمی گوشه

  .. تنهام نذارایخدا.. خودمو به تو سپردمایخدا

  

ر انگشت پشت گوشواره رو محکم لمس بدون مکث با س.. سرم بودری از دستام زیکی

  ..آرشام..کردم

  

  » آرشام« 

  

  .. قربان دستگاه شنود روشن شد--

  ..ستادمی اتوریپشت مان.. تعجب از پنجره فاصله گرفتمبا

  ..صدا رو واضح تر کن-

  ..چشم قربان--

  .. بودیحالت صورتش کامال جد..ستادی کنارم اوانیک

  .. اخمام جمع شدانی شای صدادنی شنبا

  

  ..نمی خوشگلت و ببیبذار چشما..یستی دونم که خواب نی م--
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  .. مکث کوتاههی

 پخش شده از دستگاه شنود رو ی از امواج صدای که نوارتوری طاقت به مانیب

  .. داد زل زده بودمی مشینما

  

  .. هراسان دالرامیصدا

  .. دست من بچه ها صدا رو بلندتر کردنیبا اشاره ..توری شدم سمت مانخم

  

  ..ی دستتو به من نزن عوض-

  ..نجای اوردمت انمی همیبرا.. خوامیدالرام من تو رو م..زم؟ی چرا عز--

  .. کشمیدستت بهم بخوره خودمو م.. خراب شدهنی تو اومدمی خودم نلی من به م-

  ........انی بلند شای خنده یو صدا....... دستم؟--

 و شروع دی جدی زندگهیتو قراره تو آغوش من ..زدلمی عزچی دستم که ه--

 به بعد فقط خواهانه نی آغوش از انیا.. تو من باشمیشگیقراره مالک هم..یکن

  .. بفهمنویا.. تو ِ دخترنیوجود نازن

  

  

  .. فاصله گرفتمتوریکالفه از مان.. دالرام بغض داشتیصدا

به ..تو رو خدا بکش کنار.... ولم کنگمیبهت م..دستمو ول کن....ی خفه شو روان-

  ..نکن..ست نزنمن د
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  .. بازوم و گرفتوانیک..دمی کوبواری به دیمشت محکم..  بردم سمت پنجره هجوم

  ..آرشام آروم باش --

  

 شهی که زدم مشت دوم رو به شیبا داد.. هام و از سر خشم تو موهام فرو بردمپنجه

  .. نشکستی ولدی لرزی بلندی با صداشهیش..دمی پنجره کوبی

  .. کنه؟ی داره چکار میاون عوض..وانیبفهم ک..  تونــم ی نم-

  

  ..می برگردمی رو که رفتی راهمی تونینم..می شروع کردگهی ما دیول.. دونمی م--

  .. زدیمستانه قهقهه م..دمی و شنانی شایصدا

تا ..فعال فقط دستتو گرفتم.. ندارمتیفعال که کار.. زم؟ی عزی ترسی می از چ--

 ی دردرمتی گی تو اغوشم می خوام وقتینم..شمی کامال سرپا مندهی دو روز ا،یکی

 یپس صبر م..ت از وجود تو*ذ*ل..ت باشه*ذ* خوام تمومش لیم..رو حس کنم

 یگاهی تو قلبم چه جایون دینم.. روزهم روش2 نی مدت صبر کردم انهمهیا..کنم

  ..یلیخ..ی با ارزشیلیبرام خ.. دختریدار

  

د ِ آخه :  باشم داد زدم رو خودم داشتهی کنترلنکهی پشت پنجره بدون ااز

 یری چه گگهی دور و برت و پر کرده دی همه سوگلنی ِ سگ تو که اریپ.... الشخــور

  .. دختر؟نی به ایداد

  

  .. آرشام_ وانیک
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 آرشام آرشام راه ی ههیچ..ــــه؟یچ:  و تو صورتش داد زدمبرگشتم

 ینداخته م خودش راه ای که برایس * و*  هشیاون کفتار داره تو آت..؟یانداخت

  .. کشهی مشیداره دالرام و هم با خودش به ات..سوزه

  ..دمیبه صورتم دست کش..دمی دور خودم چرخکالفه

  ..نیحاال بب..شونمیهمه کسش ُو به عزاش م.. ذارمی من نمی ول-

  

  .. عاقبتش معلومهانیشا..میینجای انی همی ما هم برا--

 که زدم، هیحرف.. گفتمی کنی ببحاال.. ذارمیزنده ش نم.. سازمی خودم کارشو م-

  ..سادمیپاشم وا

 پس با چه یختی همه بهم رنی ایدی کوتاه از اون و دالرام شنی مکالمه هی تو --

 در ی چی دونستیمگه نم..؟ی باشی بازنی ای شروع کننده ی تونستیجرات

  ..انتظارشه؟

  

 طشی شرا دونستم توی نمیول.. دونستمیاره م..واسه من موعظه نکن..وانیبسه ک-

  ..ینی بی که مینی اشهی حالم مرمیکه قرار بگ

  ..یتا حاال تجربه ش نکرد..ی حق دار--

  

  .. دادمهی و به مچ دستم تکمیشونیپ..  و رو چارچوب پنجره گذاشتم دستم

  .. شد؟ینجوریاخه چرا ا.. تونه انقدر سخت باشهی دونستم می نم-

  .. شد؟ی مدینبا--
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  ..ی ولرمیدم خواستم جلوشو بگاز همون اول که حسش کر.. نه-

  ..ی نتونست--

  

  ..دمی رو تو چشماش دیشگیاون غم هم.. کردمنگاهش

  .. نگاه کردمانی شایالی پشت پنجره به واز

  

  ..؟یافتی مادشی هنوزم -

  .. دادرونی بقی عمنفسشو

  .. وقت فراموشش نکردمچی ه--

  .. ارزه؟ی مدنشی همه عذاب کشنی به ا-

  

 یتو بود:  گفتینگاهش و تو چشمام دوخت و با لحن خاص.. لحظه سکوت کرد چند

 دنی که با دیکس..ی که عاشقشیکس..؟ی فراموشش کنی تونستیم..؟یچ

 نی اشکاش واسه اروم کردنش تنها ارزوت ادنی که با دیکس..یدی جون مشیناراحت

 من ی گوشش زمزمه کنری و زشیری اون لحظه محکم تو بغلت بگی که توشهیم

  ...........ه؟ی اشکا از چنیبا وجود من پس ا.. توشیپ..نجامیا

  

  .. شدی مدهی نم اشک تو چشماش دی راحتبه

  .. و نگاه کردمرونیاز پنجره ب.. نشست رو لبامی کجلبخند

  .. کردمی حرفات مسخره ت منی ادنی بود که با شنی روزهی -
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  .. لبخند زدتلخ

 مرد و به زانو در هیه که  ندارنوی ارزش ای دخترچی هی گفتیم..ادمهی اره --

  ..؟یهنوزم رو حرفت هست..ارهیب

  

  .. بهش تنها سکوت بودجوابم

  .. گفتمی مای بهش چادمهی

  

  ..ستمی نی من ادم احساساتاما

 زبونم ی روی حرف عاشقانه اچیتا به االن ه.. باشموانی تونم مثل کی نممن

  ..دهینچرخ

  ..ه نشدی دخترچی هبی نصی چشما نگاه پراحساسنی ااز

  !.. و ابراز احساسات؟آرشام

  .. هستی دونم چی نماصال

  .. شناسمشینم

  ..دمی ندچون

  ..نمی نخواستم که ببچون

  .. شده؟ی چحاال

  .. داد ؟ریی و تغمی زندگری راحت اومد جلو و مسیلی دختر خهی

  .. دل چکار کرد؟نی ابا
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  .. داشتم از جنس سنگ ِ ؟مانی اشهی که همیدل

  .. رو در خودش نداشتیی سرماچیه..اال نسبت به اون دخترح.. که سرد بودینگاه

  

  .. نگاه سرد و بندازم نی تونم ای که بخوام می کردم به هر کسی محس

  .. دخترنی در برابر ااما

  ..دمی و از دست متوانم

  

  » دالرام «

  

 به دیمثل ب..فشیاون نگاه کث..انی شایحرفا.. تا صبح پلک رو هم نذاشتمشبید

  ..دمی لرزیخودم م

  

 دادم ی تو حموم انجام مدی بانکارویا.. بلوز عوض کنمهی کردم تو اتاق ی نمجرات

  .. از اتاق بودرونیکه اونم ب

 نظر خودشون ری ززی اتاق و برام در نظر گرفته بودن که همه چنی از قصد اایعوض

  ..باشه

ا راه تنه.. بکنمی فکرهی زودتر دیبا.. باشمی زندوننجای اینجوری تونستم همینم

  ..حلش هم ارسالن بود
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اونا .. نبودتشی موقعی آرشام خواست باهام حرف بزنه ولانی بعد از رفتن شاشبید

  ..پس نتونستم..دنی شنیصدامون و م

 که جذبش یی اون اخمایحت.. لحظه نگاه کردنشهی یبرا.. براش تنگ شده بوددلم

  .. کردیو صد چندان م

  .. آرشامیوا

  .. دارماجیبهت احت که االن چقدر ی دونینم

  ..ی کردی و ارومم می کاش بودیا

  

 ی لجبازگهید ..نیی قلچماق منو واسه صرف صبحونه برد پاهی لباس ضی از تعوبعد

  .. رامشون هم نشده بودمیول.. کردمینم

  

 به در ی نگام هر از گاهنیتو سالن بودم واسه هم.. مو با اخم و تخم خوردمصبحونه

  .. تختشری که دفترچه رو انداخته بودم زیهمون.. موندی مرهیاون اتاق خ

  .. بکنمی تونم کاری مزاحما خالص نشم نمنی از شر ای وقتتا

  

 گردن نی ایوقت.. بشهدای ارسالن پی سر و کله دی دادم تا شای داشتم لفتش ممرتب

 ی تا اون موقع میول.. تونم دائما شنود و روشن بذارمیکلفتا ازم دور بشن م

  .. شک کنندمیترس
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 به انی و شاشهی میروزم ط2 نیوگرنه ا.. دارهی به ارسالن بستگزی همه چایخدا

  .. کنهیحرفش عمل م

  

  .. بشه نشدداشی ارسالن پدی نشستم و مثال با فنجونم ور رفتم تا شای چهر

 سرخوش ارسالن و از پشت سر ی اومد سمتم که صدااروی اخم بلند شدم و اون با

  ..دمیشن

  

 و نامحسوس اوردمش باال و پشت گوشواره رو لمس دمیگردنم کش و اروم به دستم

  ..کردم

  ..ریصبح بخ..خانم خانما..نجاستی ای کنی به به بب_ ارسالن

  

 لب بهش ری نگاش کردم و زیبا اخم کمرنگ..ستادیدر عوض اون جلوم ا..برنگشتم

  .. گفتمریصبح بخ

 نرم یلی خیول..تمجلوشو نگرف.. راهم و کج کنم برم که بازوم و گرفتخواستم

  .. عقبدمیخودمو کش

  

  ..اونم سر تکون داد و ازمون دور شد.. اون مرد اشاه کرد برهبه

افتخار .. بانودییبفرما: با لبخند گفت.. اشاره کردالی از ورونی با دست به بارسالن

  ..ن؟یدی میهمراه

  !..کجا ؟-
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  ..می زنیفقط تو باغ قدم م.. نترسستی نی خاصی جا--

  

  ..دالرام از دستش نده....رصت بود فنیبهتر

  ..لبخند رو لباش پررنگ تر شد.. تکون دادمسرمو

  

  .. به شونه ش قدم برداشتمشونه

 بلوز هیارسالن هم ..رهی تی ابنی تنم بود با شلوار جییموی بلند لنی استکی تونهی

  ..ی خوش دوخت مشکی روشن و شلوار پارچه ای قهوه ای زهییپا

 ری سبزش زیچشما.. رها بودنشی پهن وعضالنی رو شونه ها بلندش ازادانهیموها

  ..دی درخشینور افتاب م

  

  .. بودسادهی دور تا دور باغ نگهبان وای نباشه ولی خبررونی کردم بی مفکر

 همه محافظ دور نی ادمی باانی مثل شایادم خالفکار و دم کلفت.. معلومهخب

  .. خودش جمع کنه

  .. شدی هم نمییهوی یول.. کردمیباز م سر صحبت و باهاش ی جورهی دیبا

 تو قاینگام به رو به رو بود و عم.. دادمی زور اضطراب انگشتام و تو هم فشار ماز

  .. ارسالن منو به خودم اوردیفکر بودم که صدا

  

  .. تو فکر؟ی برقینطورعمی باعث شده ای بدونم چشهیم--

  ..ستیمهم ن-



 

goldjar/me.Telegram  

 

1136

  .. فهممی رو نمی همه سردنی الی دل--

  

 گرگ صفتت چه به ی عموی دونیتو چه م..ی نفهمیدلم گفتم خب البد حق دار تو

  .. زخم خورده ستهی سادهی که جلوت واینیا!..روز من و خانواده م اورده؟

  

  ..دالرام--

  ..دیخند.. حرص نگاش کردمبا

  .. خب دخترفقط صدات زدمیلی خ--

  .. و جمع کردماخمام

 در اورد که یزبازی از بس هیش کردم ول کم نگاهی..سادمیرو به روش وا..ستادیا

  ..نیی شدم و سرم و انداختم پامونیپش

  .. تو صورتش نگاه کردشهی نمهی ثان2..ه؟ی کگهی دنیا

  

  ..؟یبه حرفام فکر کرد--

  !..کدوم حرف؟-

  ..انیبدون شا..من و تو.. نرفتهادتی دونم که یم--

  

  .. کردی رو برام جور منهیخودش داشت زم.. شدی نمنی از ابهتر

  ..؟ی عموت و دور بزنی خوای می سادگنی به همیعنی -
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  ..صورتشو به راست برگردوند و اطرافش و نگاه کرد.. زدپوزخند

  .. خبیول..ستی ساده هم ننی همچ--

  ..ارزشش و داره:  رو به من دوخت و جمله ش و ادامه دادنگاهش

  

  ..؟یمتی به چه ق--

  .. شدکی قدم بهم نزدهی

  ..دست اوردن تو به متیبه ق--

  

  ..نیی دور و برَمو نگاه کردم و سرمو انداختم پایکم.. دهنم و قورت دادماب

  .. محکم تر؟نی از الی دل--

  .. از کجا باور کنم؟-

  .. زودیلیخ..ی کنیباور م--

  .. منیول..ی چکار کنی خوای مستیبرام مهم ن.. به درکانی شا-

  ..نیم هشهی اخرش میخونه ..ی مونی تو با من م--

  

  .. زدمپوزخند

  ..ی اخر برسی به خونه ی اگه بتون-

  ..ه؟ی منظورت چ--

 ِ که ی آسوننی به همزی همه چیفک کرد.. کشمیدستتون به من بخوره خودمو م-

  ..؟ی زنیازش حرف م
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 کمی جیوحشت زده نگاش کردم ول..تکونم داد.. خشونت بازوم و تو چنگ گرفتبا

  ..ومدیدر ن

 کار نی اگه بابامم بود همیول..درسته عموم ِ ..ستمی نانیمثل شامن .. ببند دهنتو--

 ی وقت ازشون حرفچی هیول.. داره که متعلق به منهزای چیلیاون خ.. کردمیو م

  .. که از من گرفتهی هر چی در ازارمی گیتو رو ازش م..نزدم

  

 هی داره منو انداخته وسط حساباش و تسویشاتی با عموش خرده فرمااروی.. بگوپس

  ..کنه

  ..ی کنی گرو کشی که بخواستمی من جزء مال و اموال عموت ن-

  ..یشی واسه من مشهی همیتو برا..؟ی کدوم گرو کش--

  

  .. عقبدمی کشخودمو

  .. باشالی خنیصنار بده آش به هم.. هه-

  

  ..دیبه صورتش دست کش..دیخند

فراموش  نویا.. سمتتشمی مدهی کششتری عقب منم بی خودتو بکششتری بی هر چ--

  ..نکن
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 رو نفرتم نیواسه هم.. کردمی میشروی پنی از اشی بدی که پا داده بود نباحاال

  ..نییسرپوش گذاشتم و سرم و انداختم پا

  

  ..الی دالرام برو تو و_ آرشام

 تو دلم چه ی دونی نمیندازی مری با شرم سرت و زنطوری ای وقتزمی عز_ ارسالن

  ..شهی به پا میطوفان

  

  ..ی لعنتگمید ِ برو تو بهت م:  زدادیشم فر تو گوآرشام

 ارسالن دستمو گرفت و ی ولالی برگشتم سمت ودی که کشیادی با همون فرناخداگاه

  ..نگهم داشت

  

 نی انی بردستاشی دونم البد زیچه م..نهی بی بودم آرشام داره ما رو ممطمئن

  .. کار گذاشتننیدرختا هم دورب

  .. کنهی و نگاه منوری از تو همون ساختمون داره ادمیشا

  .. که از ترسم سرمو هم بلند نکردممن

  

  .. بذار برم تو-

  ..رونی بمیتازه اومد.. ؟ی کجا بر--

  ..ستی خوب ننجایا.. بسهگهینه د.. نــ-
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 خودش چطور برداشت کرد که لبخندش پررنگ تر شد و شی دونم جمله م رو پینم

  ..نگاهش برق زد

  

 خراب نکردم برگرد زویت ِ تو و خودم ندادم و همه چ کار دسهی دالرام تا _ آرشام

  ..ـــاالید ِ ..الیتو و

  

  !.. کنه؟ی منیچرا همچ.. بودی بدجور عصبانصداش

 نگاش کنم تند تند به نکهیبدون ا..رونی بدمی و با شتاب از تو دست ارسالن کشدستم

  .. قدم برداشتمالیطرف و

  ..دیه رو از زبونم بشنوه که شن خواست همون جملیانگار م.. جلومو نگرفتگهید

  

  

 از نگهبانا جلوم ظاهر شد و با یکی درو ببندم نکهی قبل از ای تو اتاقم ولرفتم

  ..خشونت درو بست و قفل کرد

  

  .. راه شنود و خاموش کرده بودمنیب.. رو تختنشستم

  .. شدن چه خبرهی که تو اتاق بود متوجه مینی زدم توسط دوربی اگه حرف منجایا

  

 که شک نداشتم اگه جلومون بود یجور.. بودی عصبانتی نهای ارشام بیصدا

  .. بمانداوردیچه به روز من م.. کردی مشت و لگد له مریارسالن و ز
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  ..ه؟ی واسه چادی همه داد و فرنی اگهیپس د.. خودش بودهی نقشه نای تمام ایول

  .. شده؟یرتی غنکنه

  .. زد ارسالن دستمو گرفت و اون حرفا رو بهمنکهیا

  

  .. شد که رو لبام جا گرفتی که تو دلم نشست بازتابش لبخندی ذوقاز

  ..کرم افتاده بود تو جونم که باهاش حرف بزنم.. چکار کنم؟حاال

  

 ی مواقع که عصباننجوری ای نه ولای هم هستن ی اگهی دی کساکشی دونستم نزدینم

  .. کردمی متشی بودم با حرفام اذششی پی شد وقتیم

  .. خواستی م دلماالنم

  .. خواد باهاش حرف بزنمی دلم مدی خدا شدیوا

  

  .. کردمی رو بهونه میزی چهی دیبا

  .. حموممثال

  .. طولش بدمشتری تونم بی مینجوری ااره

  

 تو قفل دیکل.. به در اتاق ضربه زدمی آنمی تصمهیبا .. کم تو اتاق رژه رفتمهی

  .. نگهبان تو درگاه ظاهر شدی چهارشونه کلیه..دیچرخ
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  ..؟ی خوای میچ--

  ..رونی برم بدیبا:  اخم جوابشو دادمبا

  ..کجا؟--

 نحس شماها رو ی افهی قدی باقهی که من دم به دقنی خدمتکار زن ندارنجای شما ا-

  ..تحمل کنم؟

  

 ی کهیزهرمار تو جونت مرت..دی کم با خشم نگام کرد بعدشم درو محکم بهم کوبهی

  .....گهی مطونهیش.. کناگایچلغوزو ن

  

  ..سادی کرد جلوم وامی اتاق و بازرسنی که منو اورد تو ایهمون زن.. باز شددر

  .. نگام کرد ی حالت سوالبه

  

  .. خوام برم حمومی م-

  .. به سرتا پام انداختی نگاه سرسرهی

  .. سر به دراتاق اشاره کردبا

  ..افتیراه ب--

  

  .. گروگان گرفتنانگار

  ..فوق العاده خشن بود هم چهره ش و هم اخالقش شیی خدایول
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  .. تا قفل پشت سر هم 2 یواسه محکم کار.. تو حموم و درو بستم رفتم

 مگس تو هوا وِز بزنه مشکوک هی به نای بعدش گفتم ای خواستم حموم نکنم ولاولش

  ..هی تابلو بازیلی خگهی من که دنکاریاونوقت ا..شنیم

  

  .. دراوردم و وان رو پر از اب کردملباسامو

 و دی شکل سفیضی وان بهی.. آرشام فرق داشتیالی کامال با ونجایحموم ِ ا سیسرو

 یقشنگ بود ول..چی در پچی پی نقره ای با طرح هادی سفیکای ها و سرامیکاش..براق

  ..شهی ارشام نمیالی کجا وچیبخوره تو سرشون ه

  

  .. بشه شنود و روشن کردمسی دستام خنکهی از اقبل

  .. چه گرمهیوا.. تو واننشستم

  .. شرط عقل ِ اطی احتی ضدآب باشه ولدیشا.. نشهسی حواسم بود گوشواره خکامال

  

  .. نرهرونی و باز گذاشتم تا صدام باب

  

  

  

  .. لبخند اسمش و صدا زدمبا

  ..آرشام-

  .............یچرا گذاشت.. دالرام؟ی کنی چکار میتو دار:  زدتشر
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  .. ش و ادامه ندادجمله

  

 ادامه طنتیبا ش.............. ش از طرف ارسالن بودهمه.. نکردمیمن که کار-

  .. شد؟ی پس چرمی مشیمن که دارم طبق نقشه پ:دادم

  ..بحث و عوض نکن.. ستگهی موضوعه دهی حرف من سر --

  ..؟یچه موضوع-

  

  .. شدی حرصصداش

  .. نکنا وگرنهتیدالرام اذ--

  ..؟یوگرنه چ..  کنمای نمتتیآرشام اذ-

  

  ..طنتیبام بود و تن صدام غرق ش مدت لبخند رو لتموم

  ..دمی پچ پچشو شنی بود که صداششی پیکی انگار

  

دالرام االن ............. ببند وگرنهشتوی اون نوانیک...............رونی تو برو ب--

  ..؟ییکجا

  !..؟ی زدی حرف می با ک-

  ..؟ییازت سوال کردم کجا--
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 ی جـــاهی:  و گفتم دادمهی وان تکی به بدنه لکسی همون لبخند ربا

  ..شرمنده..ی شما خالی بگم جاشهینم..خـــوب

  

 ی راحت باهاش حرف منیواسه هم.. شنوهی کردم فقط خودش صدامو می مفکر

  ..زدم

  !..کجا؟--

 وان خوشگل هیتو .. و مجهـــزکی حموم شهیتو ..اووووممممممم: دار گفتمکش

  ........و

  ..بــســه دالرام--

  

  ..شمهیانگار که پ..دمی بود که تو جام پر بلندی به قدرصداش

  .. منم گفتمیی بگو کجایخودت گفت..چرا خب؟-

  ..؟ی گفتی مدی باینجوری ا--

  

  .. شدمطونی شباز

  .. گفتم؟ی مگه چجور-

  .. نامنظمش به گوشم خوردی نفسایصدا

  ..حالتون خوبه جناب مهندس؟-

  ...........نکهی دالرام مگه ا--

  



 

goldjar/me.Telegram  

 

1146

  ..دمیخند

  ..آخ....... مثال؟شهی میبرسه چ..دستت بهم نرسه؟..؟ی چهنکی مگه ا-

  !.. شد؟یچ:  گفتتند

  ..آخ آخ آهت منو گرفت:دمیخند

  

  ..دیچی نرم و گرفته تو گوشم پصداش

  .. دالرام نکن--

 نفس هاش یصدا..دی رسیاز اونطرف هم فقط سکوت بود که بهم م.. کردمسکوت

  ..ت بخش بود*ذ*چقدر برام ل

  

  ..؟ییتنها..آرشام-

  ..چطور مگه؟--

  .. مگه نه؟گهی دی شنویفقط خودت صدامو م: دمی َشک پرسبا

  

  .. کردمکث

درضمن ضبط هم .. کننی مافتی دارن امواج شنود و درنجای گروه اهی.. نه--

  ..شهیم

  

  .. خدایوا..دی پررنگم

  ..دی لرزی مصدام
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  ..دن؟یهمه شن..؟یگیتو رو جون من راست م..آرشام-

  

  ..دمیت کوتاه که جونم و به لبم رسوند صداشو شن سکوهی از بعد

مکالمات تو و .. درحال حاضریعنی.. کنمی مافتیصدا رو فقط خودم در..نه--

  .. کننی میدگی رو بچه ها بهش رسانیشا

  

  ..دمی نفس راحت کشهی

  .. اره؟ی کنی تالفیخواست..پووووف-

  .. تو فکر کن اره--

  ..ادسیقلبم وا.. خوادی فکر کردن نمگهی د-

  

  ..دمی شنی بلندش و می نفسایفقط صدا.. نگفتیچیه

  ..ممکنه شک کنن.. برمدی من باگهی خب د-

  .. مراقب باششتریب..باشه--

  

  ..دمیخند

  ..فقط..نترس حواسم هست-

  ..؟ی فقط چ--

وگرنه : مکث کردم و ادامه دادم....... فقط خدا کنه تا فردا بتونم ارسالن و-

  ..انیشا
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منم امروز ..شهی نمدهیکار به اونجاها کش..نگران نباش..ونم دیم..سسسسسیه--

  ..شمیدست به کار م

  

  ..واقعا نگرانم..تو هم مواظب خودت باش..باشه-

  ..؟ی واسه چگهید--

  

خدا کنه بتونم از پسش ..نگرانم واسه جفتمون....یواسه ک.. نهیواسه چ:  گفتماروم

  ..امیبر ب

  

  ..تا چند لحظه.. کردسکوت

  ..؟ی شنویرشام صدامو مآ..آرشام-

 هی اون ساادی ی مواقعنیتو چن.......فقط اگه.. نباشیزینگران چ..دمیآره شن--

  ..اون شب و فراموش نکن..ی آروم بشی تونستدی شایافتیب

  

 اون ی منو برد تو باغ و تویوقت.. بودشیاون شب تو ک..دمی و کامال فهممنظورش

   ..یکیتار

  

  .. اب و بستمعیسر.. به در خوردی محکمی تقه

  ..دمی همون زن و شنیصدا

  ..رونی بای بگهی بسه د--
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  .. خب اومدمیلیخ-

  

  .. و باز کردمآب

  .. برمدی من با-

  .. و چه با ارسالنانیچه با شا..فقط تموم مکالمات و وصل کن..برو--

  ..باشه حتما-

  

  » آرشام«

  

  .. گوشم برداشتمی رو، از روهدفون

  .. حذف کردمتوری مانیرو قسمت از مکالمات رو از نیا

  .. باز شددر

  .. کردی میی رو لباش خودنمایلبخند بخصوص.. بودوانیک

  

  ..تموم شد؟--

  .. کهینی بیم-

 با لبخند به من که در حال حذف مکالمات بودم نگاه نهیدست به س..ستادی اکنارم

  .. کردیم

  ..خدا به دادت برسه..هیطونی دختر ش--

  .. قدم جلوتر بودهی از من شهیهم..نتونستم نرمش کنم ِ که ی دالرام تنها دختر-
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  ..از چه نظر؟--

نگاهش برخالف حرکاتش ..ی پرواست ولی بیی جوراهی..ی حاضرجوابطنت،یش-

  ..ارومه

  .. پس--

 توجه داشتم و شییباینه به ز.. چشما شروع شدنی من از همالیتموم فکر و خ..آره-

که درست .. وا بودنش و بعد هم نگاهش پری اول بیدر وهله ..گهی دزینه به هر چ

  .. مونهیمثل اسمش م

  

  .. سرش رو تکان دادنهیدست به س.. دادهی تکزی مبه

 گفتم آرشام تو ی مشهی همادتهی.. تا دل ببندههی کافنی مثل تو همی مردی و برا--

 تو درهمه یول.. ارامش ببخشهتی که اول بتونه به زندگی دنبال کسی بگرددیبا

 ی نمریی وقت تغچی آرشام هی و گفتی کردنی از اندازه ت رو تحسشیحال غرور ب

  ..کنه

  

  .. اخم نگاهش کردمبا

  ..رهی نمنی وقت از بچیغرور من ه.. هنوزم حرفم همون که هست-

  ..ه؟یبه نظرت شدن!.. غرور و عشق با هم؟--

  .. کنهیکالفه م م..؟ی عشق استفاده نکنی انقدر از واژه شهیم-
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 دمیبه صورتم دست کش.. دادم و سرمو به عقب فرستادمهی تکی صندلی به پشتکمرمو

  .. دادمرونی بقیو نفسمو عم

مشت ِ دل ِ .. و هم نهیهم قبولش دار..ی کنی فرار می داری منتهی تو عاشق--

 یتو باالخره قبولش م.. بهت گفتمی کنی ببیول.. خودت باز شدهشیناآرومت پ

  ..طمئن باشم..ی رسی حرفم منی روز به اهی..یکن

  

  ..وانی بس کن کگهی د-

 با دالرام ی خواستیوقت..ی ازش کم نکردی ذره ایحت..یهنوزم مغرور.. باشه--

 به یول ..ی باهاش راحتدمی فهمی کردرونیو من و بچه ها رو از اتاق ب ..یتنها باش

  ..ننی بچه ها نرمش تو رو ببی خوای که نمی مغروریحد

 ی ما رو فرستادی همه ی ولی قطع کنکریز اسپ صدا رو ای تونستی راحت میلیخ

  .. از اتاقرونیب

 روز از دستش هی نکن یکار.. به عالقه ت توجه کنیول.. خبیلیخ.. عشقگمینم

اخرش .. رو که من رفتم تو نرویراه.. بذارهی برات باقیمونی عمر پشهی و یبد

  ..هسادی که جلوت وای ادمنیدرست مثل هم.. مجنون ِ حسرت به دلهی یشیم

  

  .. بلند شدمی صندلی رواز

  ..شمی وقت مجنون نمچی من ه-
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 وقته یلی رو من خی که تو رفتیراه:  رو شونه ش و با پوزخند ادامه دادمزدم

 ی و من با پای دلت رفتیتو با پا..  کنهی با هم فرق مرامونی مسیول..تجربه کردم

  ..خودم

  

  ..؟یریحاال کجا م--

 و دور و انی بمونم شانجایاگه بخوام تموم مدت ا..بعدشم شرکت.. برم خونهدی با-

  .. کننی از نبودم شک ماشیبر

 آمار لحظه به ی نره تلفنادتی..شمی وسط من وارد عمل ممیدی ارسالن و کشیوقت

  .. زنمیآخر شب باز سر م..یدیلحظه رو بهم م

  ..گمی شد بهت میخبر..باشه--

  ..دارن با شما کار گنی اومدن می خانمهی قربان _ یمنش

  ..فعال سرم شلوغه بگو منتظر باشه-

  ..بله،چشم--

  

 ی مدت که نبودم همه نیتو ا.. کردمی میدگی شرکت رسی به پرونده هاداشتم

  .. نقص انجام شده بودیکارها ب

 اعتماد یبه هر کس.. امور نظارت داشتمنی ای بودم بر همه شی هم که کی وقتگرچه

  .. شناختمیپس داده بودند رو م رو که بهم امتحان یی کساینداشتم ول
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 دسته ش گذاشتم و یدستامو رو.. دادمهی تکی صندلیبه پشت.. رو بستمپرونده

  ..انگشتامو در هم گره زدم

 ری روزا ذهنمو درگنی که ایبه کس.. کردمی حالت به دالرام فکر منی همیتو

  ..خودش کرده بود

  

  ..وانی کیحرفا

فرد .. که برام شناخته شده بودیکس.. یمی همکار صمهی.. شناسمشی مسالهاست

  ..رکیمطمئن و کامال ز

 هم شکست نی همیبرا.. کردلی بر عکس من اون احساسات رو تو کارش دخیول

 نتونست باور کنه که یول.. شدوانی کی که ناخواسته وارد زندگیدختر..خورد

  ..هی چطور ادموانیک

 ی مداشی تو خونه پ که رگشو زده بودی شب غرق در خون در حالکی نکهی اتا

  ..کنن

  

 اتفاق نی با ای بود ولی ادم احساساتهیتا اون موقع .. رفتنی به وضوح از بوانیک

  .. ادم سرسخت شدهی به لی تبدی ناگهاننطوریاون هم ا..

غرق در ..خودشو غرق کرد..ستادی ای عمل می بود و تا پای که تو کارش جدیکس

  ..ام اونها متعلق به گذشته بودند که تمدهی پوسی هاتیکار و افکار و ذهن
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 ی گرفتم چون درکی اون رو به باد تمسخر مشهیهم.. وقت نتونستم درکش کنمچیه

 ی همسان مانتی اومدم که مردمانش عشق رو با خای به دنییمن جا..از عشق نداشتم

  ..دونستند

  .. گفتند ی ادم عاشق ناسزا مبه

  .. گرفتندی فرمان مطانیو از ش خودشون قرار داده بودند ی رو سرلوحه دروغ

  .. دونمی نمیزی از احساس چمن

  .. مگانهی با لبخند بمن

  .. دادن سخت باشمادی من به

  .. نبودمیول

  .. جوون شاد وسرزنده بودمهی سالم شد 20 که ی وقتتا

  .. کردمی اون همه ادم مغرور و متکبر شاد زندگنی بمن

  .. کردمرییم تغخود..ی بدم ولریی رو تغزی که همه چخواستم

 گذشته م ی کرد که از زندگیباهام کار.. رو شروع نکردی خوبی با من بازریتقد

 تا اسمون با آرشام نی که متولد شد زمیآرشام..گهی آرشام دهیبشم ..دست بکشم

  .. کردیسابق فرق م

 آرامش رو به من ینتونستن لحظه ا.. هم منو مثل خودشون گناهکار کردناونا

  ..ننیبب

  .. رو از دست دادمزمیه چ هممن

  ..زی چهمه
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  .. رو فشار دادمی تماس با منشی دکمه

  .. داخلادی به اون خانم بگو ب-

  ..چشم قربان--

  

  .. باز شدی که در اتاق به ارومدی لحظه طول کشچند

اومد تو و با .. بود نگاه کردمستادهی تعجب به دلربا که تو درگاه اتاق ای کمبا

  ..بست افسونگر درو یلبخند

  

  ..؟ی شوکه شددنمیاز د..سالم --

  .. شرکت؟ی چرا اومد-

  ..نم؟ی تونم بشیم--

  

  ..نشست....با سر اشاره کردم.. خوادی می چدمی فهمی مدیبا.. تعمل کردمیکم

  .. راستش اومدم باهات حرف بزنم--

  ..می زدشی حرفامون و همون شب تو ک-

  .. نه منی تو حرفاتو زد--

  ..؟ی چرا حاال اومد-

  ..بابام تصادف کرده.. سرم شلوغ بود--

  !..چطور؟-
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 ی دوست مامی ولشتی پامی خواستم بی هم مشیتو ک.. اتفاق افتادنی امی برگشت--

بابام ..می هم اصرار کرد که بمونیمام.. و اونا هم دعوتمون کردنمیدیرو اونجا د

  ..مارستانهیهنوز ب

  .. حالش چطوره؟-

 تونستم تنهاش ینم.. و سرش شکستهفقط پا.. نبودی مهمزیچ..خوبه--

 زدم و اومدم ای امروز دلمو به درگهی دیول.. هم حالش خوش نبودیمام..بذارم

  ..شتیپ

  

  

  .. گذاشتم و انگشتامو در هم فشردمزی می و رودستام

  ..؟ی بگی خوای میچ-

  ..ی بشنوی خوای که تو دلمه و تو نمییحرفا.. نگفتهی حرفای همه --

  .. برونجای پس از ا-

  ..اومدم بمونم.. که برمومدمین.. نه آرشام--

 و ی کنکی نزدی خودتو به پسری بخوادمی وقت ندچیه..ی هستی تو دختر مغرور-

  ....پس..ی جلوش التماس کنی حتای

 ادم هیتو ..ی کنی من فرق میتو برا.. آرشامیستی نی من هر پسری تو برا--

 تونم ینم..یبرام جذاب..دمید تو اتی رو با اخالق و خصوصیکمتر کس..یمتفاوت

  ..فراموشت کنم

  ..ستمی برنامه ها ننیمن اهل ا..ی بکننکاروی که ای اما مجبور-
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  ..گمی منوی شناسمت ایچون م.. خوامی هم ازت نمیادی ززیچ.. دونمیم--

  ..؟ی همه اصرار دارنی چرا ا-

  .. ذاشتمیاگه عاشقت نبودم هرگز قدم جلو نم.. چون دوستت دارم--

  .. قبال بهت گفتمنویا.. بهت ندارمی حسچی من هی ول-

  .. کهی دونیدرضمن م.. خودمهی تمومش پایول.. دونمی گفتم که م--

  !.. دونم؟ی رو میچ-

  

  

  .. لبخند نگام کردبا

خواستم .. بدمبی بزرگ ترتی مهمونهی دارم میتصم.. تولدتهگهی روز د4 قایدق--

 سرش ی بزنی دونم اگه حرفی شناسمت و می میبهت نگم تا وقتش برسه ول

  ..یری قرار بگانی خواستم از قبل در جریستیمیوا

  

 هر چه تمام تر من رو نگاه یفتگی که با ششی عسلی زل زدم تو چشمایظی اخم غلبا

  .. کردیم

 یاونوقت تو به خاطر من مهمون..بهت گفتم نه..؟یگی می داری چی فهمی مچی ه-

  .. ساده ی دوستی همون رابطه یحت.. تموم شدهیدلربا همه چ..؟ی دادبیترت

  

  ..ستادی ازی می بلند شد وجلوی صندلیاز رو.. تو چشماش حلقه بستاشک
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 آرشام که من ی بفهمی خوایچرا نم..ستیساده نبوده و ن:  گفتتی اخم و عصبانبا

 ی نذاشتی ولیاون شب حرفات و زد.. من نهی ولیتو تمومش کرد..دوستت دارم؟

  ..ونه؟ی در می اگهی کس ِ دیپا.. آرشام..ی رفتعیسر..بزنم دلمو بهت یمنم حرفا

  

  .. گذاشتمزی می جا بلند شدم و دستام و رواز

 از من سوال یحق ندار..ستیبه تو مربوط ن:  به جلو خم شدم و داد زدمیکم

  ..یبپرس

نکنه اون دختر ِ که تو ..؟یک.. وسطهیکی یپس پا: گفتیبه اروم.. داشتبغض

  ..سمش دالرام بود درسته؟ا.. باهات بود؟شیک

  

  .. قطره اشک رو صورتش نشستهی.. اوردمنیی پای کمصدامو

  .. تموم کننجای بحث و همنیپس ا..ی ندارم که بدمش به کسی من قلب--

 ی که اطرافت دارن زندگی مردمنی ایمثل همه ..ی ادمهیتو هم ..شه؟ی مگه م-

  ..یعاشق بش ی تونی می کشی نفس میتا وقت..ی داراتی کنن حق حیم

 از رونیدلربا برو ب..زارمی بیمن از عشق وعاشق..ستمی چون بلد نشمی نم--

  .. بهم زی نرنی از اشتریاعصابمو ب..اتاق

  ..قول بده تا برم ..ی مهمونیای بهم قول بده که میول..رمی باشه م-

  

 قینفس عم.. و سرمو چرخوندمدمیکالفه تو موهام دست کش.. کردمیری گعجب

  ..منتظر به من چشم دوخته بود..گاهش کردم و ندمیکش
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  ..؟ی کنی چرا اصرار م-

بعد ..ی کنی باهام رفتار منطوری باهات ندارم ایمن که دشمن..ی چون برام مهم--

  ..؟یایم.. کنمی خوام تالفی سال برگشتم و م5از 

  ..ذارمی شرط مهی و من به خاطرش امی بی مهموننی که من به انهی تو درخواستت ا-

  !..؟یچه شرط --

 خوام به من فکر ی نمگهید..ی فراموش کنشهی همی منو برای بعد از مهموننکهیا-

  ..؟یدیقول م..یای بدنمی به دای و یکن

  

  

  ..دیچونه ش از بغض لرز.. کردسکوت

  ....من.. تونمینم-

  ..امی منصورتیدر ا..فقط قول بده..سسسیه--

  

 اشکش رو با سر یقطره .. انداختری لبشو به دندون گرفت و سرشو زی گوشه

  ..انگشت پاک کرد

 تی از زندگشهی همی بعدش من براایفقط تو ب..باشه:  گفتی بم و گرفته ای صدابا

  ..رونی برمیم

  

تو : انگشت اشاره م رو جلوش گرفتم و ادامه دادم..سرشو بلند کرد.......... نه-

 کردم نه ی نگاه م دوستهیمن تو رو به چشم .. دلربای من نبودی وقت تو زندگچیه
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مقصر .. کناردمی کشی تا همون موقع می گفتی کاش از اول بهم میفقط ا..معشوق

   ..ی اتفاقات خودتنیا

  

  

  

  ..مخمور و اشک آلود.. لحظه تو چشمام نگاه کردچند

 قلبت و با ی مونه که بگی منی انیبه خدا ع..هی بدیمعامله .. سختهیلی آرشام خ-

  .. و بنداز دوراریدر ب ت نهی خودت از تو سیدستا

 رد رمی می مهموننیآرشام من که بعد از ا.. کنمی رو دارم حس می دردنیهمچ

  ..ی حس رو تجربه کننی روز تو هم اهی دوارمی امیکارم ول

 ی ت قلب داشتنهی که تو سی فهمی روز مهی ی ولستی ت ننهی تو سی قلبیگی متو

 تپش ی که صدای کنیم حسش یو زمان..ی خبر بودی خودت از وجودش بیول

  ..ی بلند و نامنظمش رو بشنویها

فقط خدا .. که نافرجامهیدرد عشق..ی به درد من دچار شدی فهمی که ماونوقته

  .. ت نزنهنهیکنه طرفت اونقدر بخوادت که دست رد به س

 دارم ی من چی و بفهمی بارم که شده طعمشو بچشهی واسه دوارمی امیول

 کرده بود که زمزمه سیشک صورتش و خقطرات ا..............گمیم

  ..منتظرتم.. نرهادتیاخر هفته ..خداحافظ:کرد
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  .. به سرعت باد از اتاق خارج شدو

  .. به حرفاش فکر کردمی از رفتنش لحظه ابعد

  .. بلند و نامنظمی هاتپش

 که با دالرام حرف ی بودم اون هم زماندهی تجربه رو در خودم دنی بار انی اولیبرا

  .. زدمیم

  

  .. تونست داشته باشه؟ی می دلربا چه معنحرفا

  .. بر عاشق شدنی مبنوانی کی گفته هاای و

  ..عشق

  ..عشق

 ی میشروی حس داره در من پنی ادمی فهمیچرا از وقت.. تونم درکش کنمی نماصال

  .. کشم؟یکنه دائم خودمو کنار م

 هر بار یل کنم وی هست و وجودشو حس منکهیبا ا.. خوام قبولش کنم؟ی نمچرا

  ..ردش کردم

  

 ی از اشک هر دخترسیدر مقابل صورت خ.. خوام خوددار باشم و هستم امایم

  ..نمی بی مییای رو به دریقطره ا.. اونیمقاومم ول

  .. رو کنار خودم نگه دارمی دخترای باشم و ی حاال نخواستم پناه کستا
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 خوام ینهام م تگهی میوقت.. کردمی بهش نگاهش مگهی جور دهی.. اون دختریول

اما حرکاتم از غرورم فرمان ..دهی اجازه رو بهم نمنی غرور ایول..یستیبگم که تنها ن

  ............پس..رنی گینم

  

  

 تونم به افکار ینم.. پرت کردمی دادم و خودم و روصندلرونی و محکم بنفسم

  ..شهی همه سوال داره منفجر منیسرم به خاطر حجم ا..درهمم نظم بدم

  

با ..ستی کنارش نی دونستم االن سرش خلوت ِ و مزاحمیم..م نگاه کردم ساعتبه

  .. ببرمشی تونستم نقشه م رو بهتر از قبل پی که به سرم زده بود میفکر

  

 ی نحسش تو گوشی بوق صدا3بعد از .. رو برداشتم و شماره ش رو گرفتمتلفن

  ..دیچیپ

  .. الو_انیشا

  ..؟یوقت که دار.. خواستم باهات حرف بزنمیم-

 ی سالم کندی بای قبل از هر حرفی نگرفتادی همه سال گذشته و تو هنوز نی ا--

  ..پسر؟

  ..ادی به کار ِ من نمنایا..ی سالم و بعد هم احوال پرسرمیگ..ده؟ی چه فا-
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 واسه نمیخب بگو بب....ی تو آرشامی ولیزی چهی شناختمت ی خب اگه نمیلیخ--

 اوردن دالرام بدجور گرد و خاک  گفت اون شب سریارسالن م..؟ی زنگ زدیچ

  ..یراه انداخته بود

 یومدیچرا خودت ن.. کردهی بزرگترش چقولشی بچه ها اومده پنی که عنمی بی م-

  .. ندارمی من از ارسالن دل خوشی دونستیتو م..دنبالش؟

  ......... به جون هم آره؟نی افتاده بودنی پس واسه هم--

  

  

  .. مشت کردمزی میدستمو رو.. مستانه ش گوشم رو پر کردی قهقهه

 نی خوای میپس ک..سالها گذشته.. تموم شدهزی همه چگهی به هر حال االن د_انیشا

  ..د؟ی رو تموم کنی بچه بازنیا

  .. بهت زنگ نزدمنی ایدرضمن برا..ستی نی من و ارسالن بچه بازی دشمن-

  .. حال دالرام چطوره؟ی بدونی خوایم--

  ..هیبقاونم مثل ..ستی برام مهم ن-

  !..چطور؟--

  .. داشته باشهی سودهی واسه تو هم دوارمی کار من که باهاش تموم شده بود ام-

 چی تو هیعنی.. من سرشار از سود و منفعتهی مطمئن باش که وجود دالرام برا--

  .. درسته؟ی بهش نداشتیحس

  رو بهش راهی ندارم که کسیمن قلب..ی منو بهتر بشناسدیتو که با!..؟ی چه حس-

  ..ادی که من ازش خوشم بستی نی دخترچیه..بدم



 

goldjar/me.Telegram  

 

1164

  

 یول..یشی نمکشونی هستن و تو نزدبای رو که فوق العاده زیی دخترادمی د--

 کشه ی رو می تو وجودش داره که هر مردی ِ خاصزی چهی ییبایدالرام عالوه بر ز

و ..............ادی خوشم مهیرارادی حرکاتش غی لونده ولنکهیاز ا..سمت خودش

  .. کردی می بلندش که منو تا سرحد مرگ عصبانی خنده یداص

 رو برداشتم و با حرص تو دستم زمی میکاغذ رو.. مشت شده م رو باز کردمدست

  ..مچاله کردم

 گردن دی کاغذ چطور بانی ای دونستم جای کاش خودش دم دستم بود اونوقت میا

  ..اون کثافت رو خرد کنم

  

  ..؟یخبرشو دار.. گرفتهی اخر هفته دلربا مهمون-

  !.. نه چطور مگه؟--

  .. به تو هم خبر دادهدی گفتم شایچی ه-

  .. اگر هم دعوت کرد ممکنه رد کنمی نگفته منتهیزی هنوز که چ--

  .. کنمی من حتما شرکت میول..  دست خودتهگهی اون د-

  ..؟ی کردم از دلربا متنفریفکر م..جدا؟--

  ..رمی گی دخترا فاصله می من از همه ی بدونیبخوا..ستمی متنفر ن-

  ..ه؟ی تماست چلی پس دل--

  ..؟یهست.. بزرگ رو بدمی معامله هی بی خوام ترتی می مهموننی تو انکهی ا-

  ..؟ی چه معامله ا--
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  .. پوزخند زدمدنی کنجکاوش رو که شنیصدا

  .. ِ نیتمومش هروئ..قاچاق مواد-

  .. شد؟یپس چ..ی خط ها نبودنیتو که تو ا--

 نفر که تو اکثر شاخه ها بهم کمک کرده االن کارش هی..ستیاز طرف من ن معامله -

 هیدنبال ..محموله ش بزرگه.. جور کنمیازم کمک خواسته تا براش مشتر.. ِ ریگ

  .. طرف معامله که ابشون کنههیواسطه ست و 

  .. باشهی حرفه ای از اون دم کلفتادیپس با--

  ..دهی شنادی و زفتی گفت تعریم.. کردمدشنهایمن تو رو پ.. آره کارشو خوب بلده-

  .. کنفیتعر..شهی خب خب داره جالب م--

   ....ی خواستم پشت تلفن آمار ندم ول-

 شهی بزرگ که میحرف معماله ها..نجای اای پاشو بی تونی االن اگه منی نه نه هم--

  .. خودمشی پی باز برگشتدی شاینجوریدرضمن ا.. بگذرمی تونم ازش به راحتینم

  

 گهی ساعت د1تا .. خباریبس:  رو لبام جا گرفت که در همون حال گفتمی کجبخندل

  ..فعال..اونجام

  ..منتظرم--
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  .. و قطع کردمتماس

 منظور نی به همی مهمونهیقرار بود من .. رفتشی خواستم پی همونطور که مدرست

  .. قسمت از نقشه م برگشتنی ِ دلربا ای به خاطر مهمونی بدم منتهبیترت

   ..  بودینی سنگیمعامله .. فرصت استفده کنمنی تونستم از ای منیابرابن

  

  » دالرام «

  

 قی کردم و عمی رو لمس می با سر انگشتم روتختی حوصلگی که از زور بی حالدر

  ..تو فکر بودم در اتاق توسط ارسالن باز شد

  .. بلند کردم و نگام که بهش افتاد صاف سرجام نشستمسرمو

  

  ..ارد شد و درو بست به لب ولبخند

  ..انگار حوصله ت سر رفته--

  

  ..دهیپس منو د.. سقف نصب بود اشاره کردی که گوشه ینی با سر به دوربو

  ..درست رو به روم..نشست رو تخت.. تکون دادم و با اخم نگاهمو ازش گرفتمسرمو

  

  خوامو بهی که میزیتا اون چ..می من ادم عجولی نه ولای ی دونی دونم می نم--

  ..؟ی فکر کردشنهادمیراجع به پ..شمی اروم نمارمیدست ن
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 ادی مانیحتم داشتم فرداشب شا.. تمومش کنمدیبا.. طاقت نداشتمگهید.. کردممکث

 ی مسکی رو ری انجام هرکارتی موقعنی ای خودش و تویطبق گفته ها..سروقتم

  ..دونستم

  

  !.. بود؟ی چشنهادتی پ-

  .. و نکردمنکاری ای ولنیی پاخواستم سرمو بندازم.. نگام کردیکم

طبق سفارشات آرشام نقطه ..هی رو شده بود که چطور ادمشمی دستش پگهید

  .. دونستمیضعفاشون رو م

  .. عاشق معامالت بزرگ بودانیشا

 باشن و براش به قول معروف طاقچه باال یافتنی که دست نیی ارسالن به دختراو

  .. داد ی عکس العمل نشون مگهی جور دهیبذارن 

 ی خودم می تونم ازش دور بمونم ولی داشت تا مدی مسئله آرشام تاکنی رو االبته

 ی صبر و حوصله م نمگهیکه واقعا د.. تموم بشه ی بازنیخواستم هرچه زودتر ا

  ..دیکش

  

 ی بانی کنم تا شای و من هم کاری با من باشنکهیا..ی زود فراموش کردیلی خ--

  .. بشهالتیخ

  .. حرفاستنی زرنگ تر از اانیاش..ی فکر نکنم بتون-
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 رو بهتر از انی کس رگ خواب شاچیه:  گفتی اورد جلو و با لحن مرموزصورتشو

 لرزه ی وسط دست و دلش مادی دختر بهی ی پای مواقع وقتنجوریا..  شناسهیمن نم

 به خواسته ش برسه ازت نکهی کنم قبل از ای میمن کار.. زنهی زود دلشو میول

  ..راحت یلیخ..دست بکشه

  !..؟ی چطور-

  

اروم ..دستش رو هوا موند.. عقبدمی به صورتم دست بکشه که سرمو کشخواست

  ..؟یگی میحاال چ..اونش با من:  و گفتنییاوردش پا

  .. وی نجات بدانی منو از دست شای خوای تو میعنی-

  ..ی من بمونشی پشهی همی و برا--

  ..؟ی بهترانی تو از شایعنی.. کنم؟ی من قبول می فک کردی و رو چه حساب-

 تونه ادامه ینم.. ته خطهگهی دانی شایول..من ازاونم صدپله بدترم.. نه--

 ی فرق مانیمن با شا.. دست منافتهی بالتی تشکنی نمونده که ایزیچ..بده

 در کنارش ی و نوش هستم ولشیطرفدارع..ستی نیچشمم دنبال هر کس..کنم

و تو ..وخاص یافتنیدست ن..ودم باشه گشتم که متعلق به خی به دنبال کسشهیهم

به .. به دستش اورد ی به راحتشهی که نمیدختر.. که من دنبالشمی هستیهمون کس

 یای خودت بنکهیا.. خوامی نمنوی ای ولارمی به دستت بقهی تونم تو دو دقیزور م

  .. دارهی اگهی دتی جذابهی برام شمیپ
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 باخبر تشیاز قصد و ن.. بودمنتظر جوابم..چند لحظه طولش دادم.. کردمسکوت

  .. بودانی پست تر و رذل تر از شایکیارسالن ..شدم

  .. ندارمی اگهیظاهرا راه د:  انداخته بودم که درهمون حال زمزمه کردمری زسرمو

 شی پادی ممی مستقیراه بعد..  وانی رسه به شای مشیکی..  دو  راه جلوت هست--

  ..خودم

  ..نمیوز مرگش و به چشم بب رهیارزومه .. متنفرمانی از شا-

  .. از من چطور؟--

  

 که بخوام ازت نفرت یتو مگه باهام چکار کرد..تو؟:  اروم گفتمی دروغ و با لحنبه

  ..داشته باشم؟

  ..از عشقت دورت کردم:  مقدمه جوابمو دادی بو

  !.. کدوم عشق؟-

  ..آرشام..معلومه--

  

  .. نشون بدمی کردم خودمو عصبیسع.. زدمپوزخند

 انی شای لنگه هیکیاونم .. تونه باشهی وقت هم نمچیه..ستیشام عشق من ن آر-

 ی منو از چنگ منصوریچه وقت..فقط تا تونست ازم سواستفاده کرد..بلکن بدتر

 و نقش معشوقه ش شی کامی که وادارم کرد بی و شدم کلفتش و چه وقترونی بدیکش

  ..حاال هم که با دلرباست.. کنمیو باز

  ..ه با دلرباست؟خودش بهت گفت--
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 دلربا ی خبر ندارم که چکار کردن ولشیاز مابق.. که با هم بودنشی تو کیول.. نه-

 یبه من که م..اونم که رفتارش باهاش نرم بود.. خودم گفت که عاشق آرشام ِ شیپ

  .. کردی نمی کارچی جلو اون دخترهیول.. تو همدی کشی اخماشو مدیرس

  

  ..انگار هنوز شک داشت..ته بود مدت مشکوکانه بهم چشم دوختموم

 یول..هی دونم چطور ادمی شناسمش میچون م..شک دارم ارشام عاشقت باشه--

  ..؟یگیدروغ که نم.. بودیی جوراهی اوردمت ینگاهت بهش اون شب که م..تو

  

 دوستش گمیدارم بهت م..؟یچه دروغ : دمیبهش توپ.. تو همدمی کششتری باخمامو

 ی جذاب باشه ولدیشا..ادم قحطه؟..عاشق آرشام بشم؟مگه مغز خر خوردم ..ندارم

 دهیاون شب ترس.. که بخوام عاشقش بشم؟دمی دیازش چ..اخالق نداره

فقط تا ..زارمی دونه که چقدر ازش بیوگرنه خودش م..خواستم کمکم کنه..بودم

  ..تونست ازم سواستفاده کرد

  

  

  ..جاش مونده بود دادم که بهت زده تو لشی حرفامو تحوی محکم و جدی قدربه

 من عاشق آرشام گهی میک..  منو ببخشایخدا.. شدی داشت باورم مخودمم

 نرمش یوگرنه من ک.. اخالقش شدمنیاصال عاشقه هم..دمیجونمم براش م..ستم؟ین

  .. نگاه و کالمش شدم؟ی مهربونی فتهی که بخوام بگم شدمیاز جانبش د



 

goldjar/me.Telegram  

 

1171

 به چشم ی مردچی عمرم تو وجود ه که تو وجود آرشام بود رو تا به حال توی اجذبه

 کس جز چی بود و به حرف هی تو کارش جدنکهیا..محکم بودنش.. بوددهیند

  .. بودیواقعا مرد خاص.. دادیخودش بها نم

  

  

 که تو نهیدر هر صورت مهم ا.. خب حرفات منو به شک انداختیول.. دونمی نم--

 هر کس ای یباش که عاشق آرشام ستیمهم ن.. منیرو به رو..یینجایاالن ا

 نیا..ی درخواستمو قبول کننکهی و ایی داره توتی که االن اهمیزیتنها چ..گهید

  ..پس ازش استفاده کن.. شانس ِ تو ِنیاخر

  

  ..اما.. خوام قبول کنمیم:  گفتمنی واسه همنهی رو تو چشمام ببدی تردخواستم

 رو مثل نای شب طعم آغوش شاکی ی که فقط برای با اونی من باششی پنکهیا--

بهت .. کنمی منی تضمزویمن همه چ..نشونهی فرق بی کلی تجربه کنگهی دی هایلیخ

  ..شهی و رو مری کامال زمی تصمنی با اتی که زندگدمی رو منانی اطمنیا

  .. برام نموندهی اگهیفقط چون راه د.. کنمیقبول م.. باشه-

  

  

  .. زدلبخند
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 دو طرفه ی عالقه هی رابطه به نیا روز هی دونم یو م ..یوقت دار.. نگران نباش--

 همه نی وقت اچیبدون اگه عاشقت نبودم ه..از طرف من مطمئن باش..شهی ملیتبد

  .. کردمیاصرار نم

  

فقط نگاهش کردم و سرمو به ..افتادی نی نقشچی رو لبام هی دلم پوزخند زدم ولتو

  .. تکون دادمینرم

اخم ..رمو کج کردم و نذاشتمناخداگاه س.. اورد جلو که گونه م رو ببوسه لباشو

  .. عکس العمل رو ازجانب من نداشتنیانگار توقع ا..کرد

  

 و کم کن بعد انیاول شر شا:  کرده باشم گفتمشی ماست مالیی جوراهی نکهی اواسه

  .. که نرفته؟ادتی یتو باهام معامله کرد.. بکنیهرکار خواست

  

  .. قانع شد که اخماش اروم ازهم باز شدانگار

  ....هی حرفمنی ا--

 پس فرداشب گهی شب د2خودش گفت .. سروقتمادی بانی فک کنم فرداشب شا-

  ..ی کنشی کارهی دیبا..ادیم

فرداشب پاش به اتاقت هم .. دست منهزینگران نباش کنترل همه چ.. بهم گفته--

  .. رسهینم

  ..؟ی چکار کنی خوای م-
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 دخترا نی از همیکی شهیاون شب م..شهی مجی بد مست کنه کامال گی وقتانی شا--

  .. تو اتاقمی بفرستمی گری به تو هست رو با کمهیرو که از نظر اندام و ظاهر شب

  !..؟ی چدی اگه فهمیول-

  ..می کنی واسه ش می فکرهیاونوقت .. ممکنه--

  ..؟ی بمالرهی سرشو شینجوری تا حاال شده ا-

  

  ..دیخند

  ..شهی می چجوردمی مستش کردم دی حسابی وقتی نه ول--

  .. فرق کنهنباری ادی شای ول-

 انیبا شا..رونی بیای بی تونیم..ستی نگهبان پشت در نگهیدرضمن د..دیشا--

  ..حرف زدم

  

  

  .. لبخند نگاش کردمبا

  !..ن؟ی کنی در اتاق و قفل نمای نیذاری نگهبان نمگهی دیعنی!.. واقعا؟-

 دارم نویا یول..رونی بیای بی تونیگفتم که م.. بهت بد گذشتهیلی انگار خ--

 فکر فرار به سرت بزنه اونوقت خودم ای ی کج بذاری که اگه پاتو بخواگمی میجد

  ..شک نکن.. گذرهی وقته میلی خانی کنم که تو سر شای رو باهات میهمون کار

  

  .. نگفتمیچی تکون دادم و هسر
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  ..برگشت و نگام کرد.. که تند صداش زدمرونی از اتاق بره بخواست

  

  ..پس..دهی و شندهی دانی رو که شامی گفتیهر چاالن ..نی دورب-

 تو اتاقت و امی بنی من انقدر احمقم که راحت با وجود دوربی تو فکر کردیعنی --

گفتم .. خاموش کردمشی اصلستمی اتاق و از سنی انینترس دورب..باهات حرف بزنم؟

  .. تحت کنترل خودمهزی همه چنجایکه ا

  ..؟یرد که خاموشش کدهی نفهمانی شایعنی -

  

  

 یوقتشو نداره که بخواد سرکش: نگام کرد و گفتی جور خاصهی.. کردمکث

  .. دادهلی سابقت جلسه تشکسیچون در حال حاضر با رئ..کنه

  

:  که فکر کردم متعجب رو بهش گفتمی کمیول..هی منظورش چدمی نفهماولش

  !!..نجاست؟؟یآرشام ا

  ..ستهیکم مونده بود قلبم وا.. تکون دادسر

 رو که نرمک نرمک داشت رو ی وگرنه لبخندرونی ارسالن از اتاق رفت بکرخداروش

  .. شدی رو مششی و اونوقت دستم پدی دی نشست رو میلبام م

  

 تونم برم ی میعنی پس رونی تونستم برم بیحاال که م..نحاستی خدا آرشام ایوا

  !..نمش؟یبب
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  ..م کنی مداشی پی جورهی الی خیب.. دونم تو کدوم اتاقهی نمیول

  .. استفاده کنمتی موقعنی از ادیبا

  

  » آرشام «

  

  ..از آشناهاست؟..ه؟یطرف ک.. کنفی خب تعر_انیشا

  ..شمی ها طرف نمبهیمن با غر..شی شناسیم-

  ..ه؟یاسمش چ--

  .. خاننیشاه-

  ..دی کشیشانی کرد و سر انگشت اشاره ش رو به پکی رو بارچشماش

  .. شناسهیرو م خان نیمطمئن بودم شاه.. کردی فکر مداشت

  

  .. رو لبانش نقش بستیلبخند بزرگ.. رو بلند کردسرش

 هم یاسم و رسم.. دو بار باهاش رو به رو شدمیکی..هی منظورت کدمی حاال فهم--

  .. تو کارش محتاطهیلی خدمیشن..واسه خودش داره

  ..؟ی کنی باهاش همکاریحاضر..؟یگی میحاال چ-

  

  .. قراره به تو برسه؟ی وسط چنی ا--

  .. دادمهی مبل تکی همون لبخند کج به پشتبا

  .. به فکر منافعه خودم باشمدیبه هر حال منم با..یچی گفت هشهینم-
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 یحدس م: سر تکان داد و در همون حال گفت.. به خود گرفتی رنگ خاصنگاهش

 در نمیخب بگو بب.. کارانجام بدهی واسه کسی که الکستی نیگفتم آرشام ادم..زدم 

  ..؟ی خوای میمقابلش چ

 یی جوراهی.. انجام بدهیی کاراهی خان قراره واسه م نی شاهیول..یچیاز تو ه-

 ادامه دمی درهم و کنجکاوش رو که دیچهره ............ی بازی گفت پارتشهیم

  .. درسته؟هی اون کار چی بدونی خوایم: دادم

  

  .. به چشمانم انداختی مشکوکنگاهه

 دایهنوز نفر دهم رو پ..ام بر نداشتم که من هنوز دست از انتقی دونیم-

 دونم برعکس تموم یفقط م.. کجاست؟قی دقی حتای..ه؟ی دونم کینم..نکردم

قرار .. مرد ِهی.. کنهی جنسش فرق میکی نی که باهاشون رو به رو شدم اییدخترا

 ی جنساشو آب منمدر مقابل م.. کردنش بهم کمک کنهدای خان واسه پنیشده شاه

  ..رو کمکت حساب کردم وسط نیکنم که ا

  

  ..؟یدلربا چ.. به نفر دهمدهی وسط حاال رسیدی نفر رو کش9پس هر ..نطوریکه ا--

 خواستم نشوندمش یاونطور که م.. فرق داشتی تا حدهی دلربا با بق-

 م ازش به اون شدت نبود که نسبت به نفرات نهیبهش سخت نگرفتم چون ک..سرجاش
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 پشت سر خودش ی تاوانهی چشم من ی جلویتهر عمل نادرس.. خبیول..قبل داشتم

  .. تونم ازش بگذرمینم..داره

  

  .. سرجاش؟شی نشوندیگیمگه نم..ه؟ی چی مهمونی هی پس قض--

 ی مهموننیا..ستی اون دختر دست بردار نیول..نطورهی کرد همی تا امروز فکر م-

 ی حت جرات نکنهگهی کنم که دی میبعد از اون کار.. آخر من ودلرباستداریهم د

  .. بشهکی م نزدهیبه سا

  

  

  ..ستادمیرو به روش ا.. بلند شدی صندلیاز رو..دیخند

فقط ..یدی دمی ِ دست ِ خودم تعلری نباشه زیچیه..یای شک ندارم از پسش بر م--

 صدبرابر بدترش یبه دخترش ضربه بزن..ستی نیمراقب باش پدر دلربا ادم ساده ا

  .. گردونهیو به خودت بر م

کامال .. خودمون بمونهنی بدی موضوع بانی که ای دونیم..جاشو کردم فکر همه -

  .. درز کنهدی نبارونی به بنجایاز ا..مسکوت

  

  .. شونه م زدبه

 رو یسکی رنی همچستمیحاضر ن.. منمهی طرف قضهی.. راحت پسرالتیخ--

  .. گردمی باش من االن برمنجایتو ا....بکنم
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  .. مبل نشستمی روانی از خارج شدن شابعد

 که یاتاق.. نصب نبودینی دوربچی اتاق هنی ایتو.. به اطراف انداختمی اجمالینگاه

  .. شدی رد و بدل مانی من وشایمکالمات محرمانه 

 کار و زیم..نهی و آزیم..یست کامل مبل وصندل..تخت.. بودنجای همانی شای اصلاتاق

  .. نصب شده بودواری دی که به روی بزرگیتابلوها

  ....درست.. افتادنیزم ی به رونگاهم

  .. تختکنار

  

  »دالرام«

 یانگار کس..با شک دور و برمو نگاه کردم..رونی تو دلم نبود که از اتاق بزنم بدل

  .. دونستم کدوم طرف برمیحاال نم..ستین

 حال نیبا ا.. راهرو چندتا در بود که مطمئن نبودم همون اتاق باشه نی ایتو..نجایا

  .. نبودیچیه ..ی بشنوم ولیزی چهی دی تا شاادمسیپشت در تک تکشون گوش وا

  .. باشننیی پای تو اتاقادی سرم زد شابه

  

با ترس نگاش کردم .. از محافظا جلوم سبز شدیکی که نیی از پله ها برم پاخواستم

  .. کم زل زد بهم بعدشم از کنارم رد شدهی اخم گنده هیکه با 

 لحظه قلبم هی..دنیرسته قورت ممردشورتو ببرن با اون چشمات که ادمو د..نکبت

  ..سادیوا
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 که یجور..نیی بربخورم تند تند از پله ها رفتم پای معطلش نکردم که به دومگهید

  .. به نفس نفس افتادمنیی پادمی رسیوقت

  

 صد برابر خشن تر از نفر یکی نی از محافظا روشن شد که ایکی چشمم به جمال باز

دستاشو رو هم گذاشته بود و گرفته بود  ..یمشکلباس ِ سرتاپا .. کردی نگام میقبل

  ..جلوش

  

  

  ..د؟یریخانم کجا م--

 ی اطراف منی ای گشتهیداشتم : جوابشو دادمنی متیول.. دلم گفتم به تو چه؟تو

  .. ندارهیبهم گفته بودن اشکال..زدم

  .. اتاقتوندیاقا االن مهمون دارن بر--

  .. داره؟ی مهمون آقا به من چه ربط-

  ..دییبفرما..شنی می عصباننیی پادیاقا بفهمن اومد..و اتاقتون خانم تدیبر--

  

  

  .. با دست به پله ها اشاره کردو

  .. شد؟داتی پی از کدوم گورگهی تو اون روحت تو دیا
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 هی داشتم ی که بر میهر قدم.. برگشتم و پشتمو بهش کردمزونی اوی لب و لوچه با

  .. کردمی و ارسالن و محافظاش مانی البته تو دلم، نثار شایلیفحش ِ چرب وچ

  

  ..ننیی پای از اتاقایکی تو انی مطمئن شدم که آرشام و شای خب از طرفیول

  

  !.. جلومو گرفت؟یابونی غول بنی پس چرا ارونی بامی که گفت ازادم بارسالن

  .. تورمی تا دم ِ در اتاقم باهام اومد تا مطمئن بشه منامرد

  

  ..؟ی نداریتو کار و بدبخت ..گهید برو د: دمی در حرصم گرفت بهش توپجلو

  ..درو باز کرد و اشاره کرد برم تو.. جمع شداخماش

  

  .. تو جونت نرِغولمرض

  ..ی هاَکه

  

 دمی درو ببنده خودم بستمش و با پا محکم کوبنکهی اخم و تخم رفتم تو و قبل از ابا

  .. کردخی بلندش مو به تنم سیصدا..بهش

  

 طاقتم طاق گهید.. صبر کردمی اقهی دق5 هی..شت در باشه پدیشا.. صبر کنمدیبا

  ..شد

  .. کردی م موونهی داشت دنهیی آرشام اون پانکهی موندن اونم با علم بر انجایا
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  ..نشی دختر برو ببی گفت د ِ چرا معطلی دلم می گفت صبر کن نرو ولی معقلم

 یو رسوندم به راهرو که خودمی دو گذاشتم تا وقتی با خودم مسابقه نباری ترسم ااز

 هنوزم نفس ی ولدمی کشقی چندبار نفس عمیحت.. نفس کم اوردمنیی پایطبقه 

  .. زدمینفس م

  

 دای پشویکی گشتم که یدنبال سورخ موش م..هول شدم..دمی پا از پشت سر شنیصدا

  .. که بهترهیچی از هی ولستیسوراخ ن.. شدمی پشت ستون مخفعیسر..کردم

  

 همه نی چه خبره که انجایمگه امروز ا..از محافظا بود یکی..دمی ش رو دهیسا

  ..از شانسه منه خب!..رن؟یمحافظ دارن تو خونه رژه م

  

 از اتاقا رو یکی باز شدن در ی نفس راحت بکشم که صداهی که رد شد خواستم نیهم

  .. چسبوندم بهشیتازه از ستون کنده شده بودم که باز خودمو چارچنگول..دمیشن

  

 رونیبا لبخند از اتاق اومد ب.. ِانی شادمی که دهی کنمیا بب تدمی کشسرک

 نور ری زواری دی هی سایی جوراهی.. نداشتدیخداروشکر ستون به اونطرف د..

 وارِی دی هی باعث شده بود سادی تابی منطرفیچراغا که درست از رو به رو به ا

  ..حو کرده بود تو خودش مو مننیواسه هم..  از ستونی رو من وقسمتافتهی بمیپشت
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 که ی زده نگاهمو به در همون اتاقجانیه.. که از راهرو رد شد و رفت تو سالندمید

  .. دوختمرونی از توش اومده بود بشی چند لحظه پانیشا

  

  .. بودستادهی دورتر از من ای از محافظا کمیکی.. آرشام اونجاستپس

  ..؟یسادی ِ که وای جانجامیا..گهی برو رد کارت دالمصب

  

  .. نفر صداش زد اونم رفت سمتشهی نکهی طولش داد تا اقهی دق3 و 2ود

  .. خداروشکریوا

 که ی زد واسه اون اتاق و کسیدلم پر م.. بکشمدی بابتی چقدر مصدنشی دواسه

  .. از اندازه دلتنگش بودمشیب

  

از پشت ..رو مبل نشسته بود..دمیبه داخل سرک کش.. در باز بودیال.. سمتشرفتم

  .. اتاق رو پر کرده بودی ادکلن تلخش فضایبو..دمشیسر د

فداش بشم که بوشم مثل اخالقش تلخ ..دمی نفس کشقی بستم و عمی لحظه اچشمامو

  ..و سرده

  

  .. ِانی فک کرده شادمی فهمدمیصداشو که شن..برنگشت..درو بستم.. رفتم توآروم

  .... من اومدم رفـدهینکنه تا فهم.. ارسالن کجاست؟ی راست--

  

  ..؟یباور کنم که خودت: گوشش اروم گفتمریوا ز هیب
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  ..شوکه شده بود..دمی که به تنش افتاد رو واضح به چشم دیلرزش

  ..می گرفتینگاه از هم نم..میچشم تو چشم هم شد.. تعمل برگشتی کمبا

  

 ی زدم و فقط می پسش می دادن دو دستی رو هم بهم مای که اگه اون لحظه دنمن

  ..فقط من باشم و آرشام.. هم جلو نرههی ثانکی و تهسی بانجایگفتم زمان هم

  

 زای چیلیاز نگاهش خ..ستادمیبه سمتش خم شده بودم که صاف ا.. جاش بلند شداز

 زدن ی مادی که تو گوشم فرییهمونا.. که مدتها منتظرش بودمییهمونا.. خوندمیم

  .. مدت دلتنگ بودهنیآرشام هم مثل تو تموم ا

 که ی نگاهنیا..گرما داشت.. از سرمایعار..بدون اخم..آروم.. مخمور بودنگاهش

  ..دی پاشیش م*خ*ب*ت*ذ* لیی زد به وجودم گرمای موج میفتگیدرونش ش

  ..عشــق..جانیه..ترس..سراپا اضطراب.. لرزونمو به طرفش برداشتمیقدما

  ..شمی موونهی دارم دایخدا

  

  .. رو بازوم قرار گرفتی راستش به نرمدست

 دور یی جاهی.. حس کردمگهی دی جاهی شد خودمو یو زبونم جارسالم که ر»  س «

  .. که ارزوم بودییجا..تو آسمون..نیاز زم

خودمو تو حصار .. که دوستش داشتم چون مملو از ارامش بودییجا.. بودگرم

  .. حس کردمرومندشی نی بازوهاونهیم..دستاش
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اصال ..کینزد یلیخ..کی نزدی فاصله هیاز  ..دمی دی خودم و آرشام رو مفقط

  .. کردمیمن که حس نم.. نبودنمونی بیفاصله ا

دستام که بلوز مردونه ..دمی کشی وجودم به تن می که بود رو با ذره ذره ی چهر

  ..ش رو تو خودشون مشت کرده بود

سر .. که تو چشمام جمع شده بودی اشکیحلقه .. لباسش چنگ زدمبه

  ..از اشک.. شدسی گونه م خهی از ثانیدر کسر.. کرددای رو پرشیمس..خورد

  

 خودمو ی جلوی کردم ولیاحساس خفگ..گلوم درد گرفت.. قورت دادمبغضمو

  ..گرفتم

  .. شکل ممکن گوشم رو نوازش دادنیباتری به زصداش

  ..؟یخوب..دالرام--

  ..حاضرم نبودم ولش کنم.. بغلش بودمتو

 بلند قلبش ی تپش هایصدا.. ش بودنهیسرم رو س.. محکم تر بهش فشار دادمخودمو

  ..دی کوبی گوشم محکم مریز.. بلند بودیلیخ..دیچی پیتو گوشم م

  

  ..دی لرزصدام

  ...........خوبم-

  ..بابغض

  ..نــه-

  ........... نــه؟یچ--



 

goldjar/me.Telegram  

 

1185

  .. ش برداشت تا به چشمام نگاه کنهنهی سی سرمو از روو

  

 رو نمییلب پا.. هق هقمو بند اوردمیول..بغضم شکست..دمی قلبشو نشنی صداگهید

  ..نگاه گرفته و دلتنگم..سمی خیگونه ..دی سرخ از اشکمو دیچشما..دمیگز

  

  ..دلم تنگ شده بود..ستمیخوب ن-

 ی مشیداشتم آت.. دلتنگش بودمنکهیبه ا.. کردمی بچه ها اعتراف ممثل

  ..دی چرخینگاهش تو چشمام م..چند لحظه تو صورتم زل زد..گرفتم

  

لب باز .. زدی نمیول.. کردیش مزه مزه م رو زبونویانگار حرف..دی لرزلباش

  .. زود بستشیلی خیول..کرد

  .. گفت؟ی نمچرا

  .. کرد؟ی سکوت مچرا

  ..نه؟ی بینم

  ..نه؟ی بی نمحالمو

  ..رمیبذار آروم بگ.. بگویزی چهیتو هم .. آرشامبگو

  

  

  .. شدی تر مکی که هر لحظه به در نزددمی رو شنیی قدم هایصدا
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دستم تو دستش ..نگران اطراف رو از نظر گذروند..رد منو از خودش جدا کآرشام

 نبود المی خنیع.. کردمیهنوزم نگاش م.. صدای بی کردم ولی مهیهنوز گر..بود

  .. کنهی بود تا منو مخفی اون دنبال راهیول.. تو اتاقادی داره میکیکه 

  

 در ینخواستم ول..منو برد سمتش و مجبورم کرد برم تو.. که تو اتاق بودیکمد

 نگفتم پاتم یتا وقت..ادی در نکتمیبرو تو ج:  لب گفتری لحظه هولم داد و زنیخرآ

  ..؟یدیفهم.. دالرامیذاری نمرونیب

  

فقط .. شدی چدمی نفهمگهیتند درو بست و د.. تکون دادن سرم جوابشو دادمبا

  ..دمی رو شنانی شای باز و بسته شدن در اتاق و بعد هم صدایصدا

  

  ..دمی رو می سور و سات ِ حسابهی بی ترتی اگه بمون--

  .. برمدی باگهینه د-

  ..؟یایامشب که م.. خباریبس--

  

  .. تونستم راحت نفس بکشمینم.. تو هوا کم بودنیا..دمی نشنصداشو

  ..دمی خبرشو بهت مامیخواستم ب..دیشا-

  .. باهات دارمی کارهی..یای که حتما بنهی اشنهادمی پ--

  !..؟یچه کار-

  ..می زنیموردش حرف م مفصل درای شب ب--
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  »آرشام«

  

 دونست من پشت درم ی از محافظا که نمیکی.. زنان در آپارتمان رو باز کردمنفس

  .. ش نهیبا کف دست زدم تخت س..ستادیجلوم ا

  ..دمی که بچه ها مشغول بودن دوی طرف اتاقبه

  ..؟یچرا هول شد.. شده چه خبره؟ی چ_وانیک

 که یی به سهاذاشتمی گوشم می که اونو رویالدر ح.. برداشتمزی می رو از رویگوش

  .. قطع شدکرهای اسپیصدا از رو.. بود اشاره کردمتوریپشت مان

  

 سوت یصدا.. بودم شنود و روشن کرده باشهدواریام.. بار اسمشو صدا زدمچند

 از گوشم ی رو کمی باعث شد اخمامو جمع کنم و گوشدیچی که تو گوشم پیبلند

  ..فاصله بدم

  ..انگار هنوز .. آروم یلی خیول..دمی شنصداشو

  

  ..؟ییدالرام کجا-

 چی هنجایا..شمیآرشام دارم خفه م.. کجا باشم؟ی خواستیم:  و اروم گفتگرفته

  ..چکار کنم؟..ستی ندنی واسه نفس کشییهوا
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آب ..ییممکنه بفهمه اونجا..فقط سرفه نکن..ی چکار کنگمیبهت م.. آروم باش-

 اروم نفس یلیخ.. دهنتی جلوریو مشت کن و بگدستات..دهنتو مرتب قورت بده

  ..ی کن نترسیسع..بکش

  ..ژنی اکسیدستام شده کاسه .. کردمنکارویهم--

  

  

 که اگه به موقع جلوش رو نگرفته یلبخند.. زدی ارومش خنده موج می صداتو

  .. دور نموندوانی کنیزبی گرفت از نگاه تی میبودم رو لبام جا

  

 دی گروه هستم و نبای بچه هانیفراموش کرده بودم ببه کل .. کجامدمی فهمتازه

  .. همه دستپاچه نشون بدمنیخودمو ا

  ..شهیمثل هم.. شدی جدصدام

 کشونمش ی می جورهی..رونی بادی می کستیمعلوم ن.. ِانی اونجا اتاق شا-

  .. گفتم؟ی چیدیشن.. از اتاق خارج شوعیهر وقت بهت خبر دادم سر..رونیب

  ..خدا زودترفقط تو رو .. باشه--

  

 کردم و با اخم جواب لبخندش رو وانیرو به ک.. گوشم برداشتمی رو از رویگوش

  ..دادم
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 از بچه ها که تو یکیزود زنگ بزن به ..؟ی خندی می به چی دارتی موقعنی ایتو-

 کن که دیتاک..رونی رو از اتاقش بکشه بانی شای جورهی بگو دهی مکیباغ داره کش

  .. تو باغارشیحتما ب

  

 در لشوی کنه سر تکان داد و موبای داشت اونو از من مخفی که سعی خنده ابا

  .. گوشم گذاشتمیبعد از تماس هدفون رو رو..آورد

  .. بهتر بودیچی از هی ولدمی شنی رو واضح نمصداشون

  ..دنی بچه ها سر و صدا شنالی قربان پشت و--

  ..؟ییچه سر و صدا..؟ی چیعنی _انیشا

  .. بهتر باشهدینیبب فکر کنم خودتون --

 بهتون دمی مامفتیپول ..د؟ی کنی میپس شماها اونجا چه غلط..می خب بریلیخ--

  .........که

  .. بسته شدن دری صداو

  

  ..؟ی شنویصدامو م.. آرشام--

 از دی باانی تو سالن توسط ما هک شدن شاینایدورب.. کم صبر کن هی.. شنومی م-

  ..ای بهت گفتم بیوقت..رونی بره بالیو

  

 از یکیرو پله ها ..رونی بادی تونه بیبه دالرام گفتم که م.. خارج شد الی از وانیشا

  .. بودی دالرام هم دختر زرنگیول.. دادریمحافظا بهش گ
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 وانیتمام مدت ک.. دادمرونی بقی تو اتاقش نفسموعمدهی مطمئن شدم که رسیوقت

  .. نظر داشتریحرکاتم رو ز

  

تو هم که از :  گوشم گفتری خم شد و ززیدم رو م پرت کریی جوراهی رو که یگوش

  .. آرشام خانی دل خوش اومدی بیبه جمع عاشقا..یدست رفت

  

  ..شهی اخم کنم،مثل همخواستم

   .........یول

  

 و با اخم رونیاوردمش ب.. شلوارم بیدستمو بردم تو ج.. طرف پنجره رفتمبه

  .. نگاهش کردمیکمرنگ

  

همون موقع که تو اتاق بودم .. تختریاونم ز..کرد؟ ی چکار مانی شای تو خونه نیا

  .. شناختمشیخوب م..دمی دی رو تختریگوشه ش رو از ز

اصال سر در .. کردمدای پانی شایاونو تو خونه .. حاال یول.. وقته گمش کردمیلیخ

  ..ارمینم

  

 امکان نیا.. نهیول.. کار اون باشهدی شانکهیا.. لحظه به دالرام شک کردمهی

 نی با ایی قبل از آشنایحت.. دفترچه رو مدت هاست گم کردمنین ام..نداره

  ....پس..دختر



 

goldjar/me.Telegram  

 

1191

  

  ..؟ی کنی فکر می به چ_وانیک

  ..جوابش رو ندادم..بمی رو گذاشتم تو جدفترچه

  ..ش؟یدید:  گفتی از مکث کوتاهبعد

  .. مثبت تکان دادمی به نشونه سرمو

  ..حالش چطور بود؟.. خب--

  

  ..پشت گردنم رو ماساژ دادم..مدی به موهام دست کشکالفه

  .. دونمینم-

  !..؟ی دونینم--

  ..وانی بس کن ک-

  

  ..دمی بعد صداشو از پشت سر شنیکم.. رفتمرونیاز اتاق ب.. شدساکت

  .. ِانیمنظورم شا.. رفته؟شی خوب پزی تا االن همه چ--

  ..قراره باز شب برم اونجا-

  

  ..ستادی به روم ارو

  ..زو نقشه نبود جنکهیا..؟یگی می داری چ--

  .. برمدی بایول.. دونمی م-
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 رو به شک ایاون عوض..زهی بهم برزینذار همه چ..؟ی کنی چکار می آرشام دار--

  ..ننداز

  

 خوام ی نمگهید.. چکار کنم و چکار نکنمیالزم نکرده تو بگ:  بهش با تشر گفتمرو

  .. بشنومیزیچ

  .. از کنارش رد شم که دستشو گذاشت رو شونه مخواستم

 فکر دی تو از اول بایول.. به خاطر دالرامهنای ای دونم همه یم..آرشام صبر کن--

  ..ی کردی منجاشویا

  .. منظور؟-

 گهی دیول..ی تنهاش بذاری خواینم.. فهممی خوب منوی ای تو نگرانه دالرام--

  ..می فاصله ندارشتری چند قدم بیروزیتا پ.. نمونده یزیچ

  

  ..گرفتم زدم و کالفه مشتمو جلوش داد

  ......... اونینی تا ببیامروز اونجا نبود.. بفهمنویا.. تونم ی نم-

 ی خوبتی دونم اونم تو وضعیاره م..؟یگی نمیزیچرا چ..؟ی اون چ--

 نجای به انکهیهم من، هم تو واسه ا.. شدی بازنی خودش وارد اتی با رضایول..ستین

  ..نذار به هدر بره..می تالش کردیلی خمیبرس

  

  .. ش رو تو چنگ گرفتمقهی تین عصبابا
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 چکار دی دونم که بایخودم بهتر م..ی کنی به من امر و نهیبهت گفتم حق ندار-

  .. سر جات و حرف اضافه نزننیبش..کنم 

  

  .. حرص دستمو پس زدبا

 ی دونم که تو قبل از عمل اول خوب فکر می هم منویا.. فهممیمن حالتو م--

 یشی مواقع مجبور مشتری دونم تو بیم م راهو رفتنی چون خودمم ایول..یکن

 یبه بن بست م..ی کندای راهتو پی تونیآرشام با چشم بسته نم..یچشماتو ببند

  ..؟ی بفهمنوی ای خوای پسر چرا نمیخور

  

 ی مهمونی هیقض..هی بفهمم حرف حسابش چدیبا..انی شای خونه رمی من امشب م-

 ی می رو داریس تو حرص ِ چ پرهی مشی طبق نقشه داره پزیهمه چ..رو حل کردم

  ..؟یزن

  

 یلی خیشی به خاطر دالرام مجبور مگمیفقط م.. زنمی رو نمیزیمن حرص چ--

اگه شک کنن کار .. برهشی اروم پزیبذار همه چ..ی انجام بدلتیکارا رو برخالف م

  ..همه مون تمومه

 رو ی کاررمی بگمی که من اگه تصمی دونیتو هم خوب م.. دونمی رو منای ایهمه -

 ادامه گهیپس د.. کنمی مشی جونمم باشه اون کارو عملی اگه تا پایانجام بدم حت

  ..نده
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 زی همه چیگی همونطورکه مدوارمیام: کالفه گفت..چشماشو بست..دی کشقی عمنفس

  ......... برهشیخوب و حساب شده پ

  ......... کردنگام

 کردم ی رو طری مسنیخودمم قبال ا..ی کنی چکار می فقط مراقب باش دار--

  ....دارم بـ

  ..نمی تونم ساکت بشینم..من آرشامم..ستمی تو نیمن به اروم..وانیبس کن ک-

  ............. طرف در قدم برداشتمبه

  ..نمتی بیشب م.. زنمی سر به خونه مهیاز اونورم .. شرکترمیم-

  

رفت و  ی از در پشتشهیهم..رونی منتظر جواب باشم از آپارتمان زدم بنکهی ابدون

 در ی جلومیاز رو به رو مستق.. متوجه ما نشهانی شایالی از وی تا کسمی کردیامد م

 ی از در پشتیول.. شدی زود دستمون رو میلی خینجوری و امی گرفتی قرار مالیو

  .. کردی کس بهمون شک نمچیه

  

جواب .. از بچه ها بودیکی.. زنگ خوردمی پشت فرمون نشسته بودم که گوشتازه

  ..دادم

  ..چه خبر شده اصالن؟-

  ..فرهاد..در مورد همون دکتره.. شدهرمی دستگییزای چهی قربان --

  ..منتظرم.. شرکتای خب بیلی خ-

  .. چشم قربان--
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 که ی ها و مباحثدهیبعد از جلسه به ا.. شرکت جلسه داشتمی شرکا توگری با دامروز

  .. کردمیبهشون پرداخته شده بود فکر م

 از جهت نکهی ایعنی نیا..می قطعات نداشتدی تو تولیمشکل.. رفتی مشی خوب پکارا

  .. راحت باشهالمی تونه خیشرکت و کارخونه م

  

  .. اصالن انداختمی به صورت جدی اجمالینگاه

  .. شد؟رتی دستگیچ.. کنفی خب تعر--

اولش ..می گرفترنظری خان رو زومرثی کی مدتدی قربان همونطور که دستور داد-

 ی تو مهمونای گذروند ی نامزدش می خونه ای وقتشو شتریب..کرد ی نمیکه کار خاص

در کل مورد .. خونه ش با پدرزنش دعواش شدی بار هم جلوهی.. هایها و پارت

  .. تا امروزمیدی ندیمشکوک

  

  !..؟یامروز چ--

 پرت ی جاهیتو ..رونیاز شهر رفت ب.. کردمبشی روزا تعقی هی امروزم مثل بق--

 سر و رونی اومد بیوقت.. بود نگه داشتختهی رواراشی و د خونه که سقفهی یجلو

 از یکی و دادم به نیماش.. کرده باشهیانگار که کتک کار.. بودختهیوضعش بهم ر

  ..نم چه خبرهیبچه ها بره دنبالش خودم موندم همونجا تا بب

  

  .. تو؟اونجا بود؟ی بریتونست-
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نتونستم جلوتر برم .. زدنی تا محافظ اون اطراف پرسه م3.. اونجا بود قربان--

 تونستم ی بود ولی زخمنکهی چهره ش با ارونی از خرابه اوردنش بی وقتیول

  ..دمی بود که تو عکس دیهمون.. بدم صیتشخ

  

 دستمو درهم گره کردم یانگشتا.. دادمهی تکیمتفکرانه به صندل..دمی کشقی عمنفس

  .. صورتم گرفتمیو جلو

  ..مو بهش دوختم لحظه سکوت و بعد از اون نگاهچند

  

  .. بود؟ی که زخمیگفت..رهی اسومرثی پس اون دکتر ِ سمج تو چنگال ک-

  .. بازوشو گرفته بودنریز.. نا نداشت راه برهیحت--

 دینی ببدی بدکیامشب رو تا صبح اون اطراف کش..گمی می چنی خوب گوش کن بب-

ن فرداشب راس  ندادریی محلشون رو تغای نشد وشتریاگه تعداد محافظا ب..چه خبره

  .. اونجادیزی با چند تا از بچه ها بر12ساعت 

  ..؟یفقط دکتره چ.. چشم قربان--

کار که تموم ..افتهی واسه ش نی اتفاقیری تو درگدیمراقب باش.. خوامشی زنده م-

 هم که افتاد بهم خبر یهر اتفاق..اونجا منتظرتونم.. من تو انبارشی پدشیاریشد ب

  .. شد؟رفهمیش..یدیم

  .. کارمونومیبلد..ستیبار اولمون که ن.. چشم اقایبه رو --

 کنم که من ی مدیفقط بازم دارم تاک.. کردمی که انتخابتون نمدی اگر بلد نبود-

  .. نرهادتونی نویا.. خوامیاونو زنده م
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  .. راحتالتونیخ..حتما آقا--

  

  .. در نظر گرفتدی احتمال روهم بایجنبه .. زدمی سر به خونه مهی دیبا

انگار .. رفتار کنمیعی تو کل نقشه طبدی خوام بای که میزی به اون چدنی رسیراب

 یزی به چی بچه ها تا کسشی رفتم پی شب ها منی همیبرا..افتادهی نی اتفاقچیکه ه

  ..شک نکنه

  

اما امروز .. رو داشتمدای شیامار لحظه به لحظه .. سر به انبار زدمهی قبلش یول

  .. نگرفتمیازش خبر

  .. بود ومدهی نشی پی فرصتچی مدت هنیا.. چه خبرهنمیادم شخصا برم وبب دحیترج

  

  .. در انبار رو باز کرددنمی با دنگهبان

  ..حشمت و صدا کن-

  .. االننی چشم اقا هم--

 کارتون ها رد شد نی از بمهی سراسدمی حشمت رو دنکهیتا ا..دی لحظه طول کشچند

  ..وبه طرفم اومد

  

  ..نیخوش اومد..سالم اقا--

  ..کجاست؟-
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 ادیتا حالش جا م..گ بدجور رو اعصابه*س*ر*د*پ..یشگی همیهمون جا--

  .. ازش غافل شدشهی لحظه نمهی.. کنهی و داد مغیج

  .. شده؟یمگه چ..چطور؟-

 نقش یالکردار جور..یضیخودشو زده بود به مر.. خواست فرار کنهی مشبید--

  .. هستشی مرگهی می کرد که همه مون باور کردی میباز

با اسلحه .. وجدان از فرصت استفاده کرد و زد به چاکی باز کردم که بدستاشو

  .. نداشتدهی فای ولمی کرددشی دنبالش و تهدمیافتاد

 و غی چه جینی ببیاقا نبود.. که نگهبان جلوشو گرفترونی از در بزنه بخواست

  .. خواستی و کمک مدی کشی پشت هم نعره میه.. راه انداخته بودیداد

  .. کردن که تازه امروز ظهر بهوش اومدیها هم از خجالتش در اومدن و کار بچه

  

  

چشماش کم .. حرکت رو نداشتنیانتظار ا..محکم تکونش دادم..دمی ش رو چسبقهی

  ..رونیمونده بود از کاسه بزنه ب

 نی انجام داد اولیمگه بهتون نگفته بودم هر حرکت..ن؟ی کردیچه غلط:  زدمادیفر

 ی دلتون خواست میچرا سرخود هر غلط..د؟ی به من خبر بددی کنی که میکار

  ..د؟یکن

به جون .. کرد؟یچی از دستورات شما سرپشهیمگه م..می نکردشیقربان کار..قـ--

 ی دوتا از بچه ها خواستن دست درازیکی..می دادشی کم گوش مالهیمادرم فقط 

  ..نی خودت ببای بی کنیآقا باور نم..کنن من نذاشتم
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 که یکثافتکار..........هولش دادم عقب.......... هان؟نمی رو ببی چامی ب: زدمداد

 دخلتونو نجایهم.. شده باشهشیزی به حالتون اگه دختره چیحشمت وا..ن؟یکرد

  ..ارمیم

  

  .. از سر ترس لب باز کردی و نگاهدهی پری رنگبا

 نی از اگهید نکهیدختره هار شده بود واسه ا..می نکردشی کارغمبری به پریآقا به پ--

  ....غلطا نکنه

  ..کجاست؟..........ببند دهنتو..بسه-

 پاهاشو باز یی خواد بره دستشوی میفقط وقت..دست و پاش بسته ست..تو اتاقکه--

  ..می کنیم

  

  ..پشت سرم اومد.. طرف اتاقک راه افتادمبه

  ..د؟ی به پدرش زنگ زد-

 یلیعلوم بود خاز صداش م..می طبق دستور شما حرف نزدی ولمی زنگ زد--

  ..دهیترس

  

نگاهمو به سمت راست ..در اتاقک و باز کردم..دمیی هم سای نفرت دندونامو روبا

  .. کردی اتاق کز کرده بود وبا وحشت به من نگاه میگوشه ..چرخوندم
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رو به روش ..دی لرزیاز ترس م.. غضبناک به طرفش رفتمی اخم و نگاهبا

 من به خودش ی پاهایحاال از ترس جلو.. پر از غرور نبودگهینگاهش د..ستادمیا

  ..دی لرزیم

  

  .... نوک کفشم اروم به بازوش زدمبا

  .. با پوزخند همراه

 هم تا حاال وجودشو یمگه کس..؟یاز دست ک..ی فرار کنی خواستی مدمیشن--

   ..؟یبه چه جرات..داشته بخواد از دست من در بره؟

  

ترس هم نتونسته .. زدیفرت موج م سبز نیته اون چشما.. زانو نشستمهی رو جلوش

  ..بود اون حس نفرت رو تو خودش محو کنه

 لبش پاره شده بود و یگوشه .. زدی می چونه ش به کبودی چپ و گوشه ی گونه

  .. به چهره نداشتیرنگ

  .. روحیگرفته و ب.. باز کردلب

  

  ..دمی وجودتر از تو به عمرم ندیب..ازت متنفرم--

  ..یانگار هنوز ادم نشد.. .. نشدهرید..ینی بیچرا م-

 ی ادمه و کی کدمیاز دستت که خالص بشم نشونت م.. توامنهی چون هنوز همنش--

  .. و درندهی وحشوونی حنیع
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  ..دمی تو مشت گرفتم و کشموهاشو

 تو و امثال تو ای منم وونیح..وونی حیگی میبه ک:  با خشم داد زدمهمراه

  .........که

  ......داالن وقتش نبو.. فرو بستملب

به ..ارمی در بیفعال بذار پدرتو از نگران..هنوز وقت هست تا ادمت کنم:  دادمادامه

 رو یچند صباح.. راحت کنمالشوی خدیبا..رهی اسنجای ش اکدونهی یکیهرحال دختر 

 به ظاهر حساب ی نقشه هیاون هم به دستور پدرت و با ..می من گذروندیالیتو و

  ..نواسه تصاحب من و اموال م..شده

بدونه که دختر مهندس صدر تو چنگال .. به سنگ خوردهرشی بذار بدونه که تپس

  ..رهیآرشام اس

  

  

  .. وحشت نگام کردبا

 ی و ناراحتجانی داره هی قلبیماری اون بیعوض..؟ی بگی چی خوایبهش م--

  ..واسه ش سمه

  

  ..ستادمیا.. زدمپوزخند

 لی عزرائمیالها جونشو تسل شناسم حاال حای که من میریاون گرگ ِپ..نترس..نه-

مطمئن باش ..ی تنت کنی مشکراهنی مونده تا پیلـــیخ..هنوز کو؟.. کنهینم

  ..ی کنیحتما تو مراسمش شرکت م
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 یمگه پدرم چه بد..؟ی حرفا رو بزننی ای تونیچطور م..ی پستیلیخ..خفه شو--

  ..در حقت کرده؟

  

  ..دی کشغیج.. به بازوش زدمی خشونت لگد محکمبا

 ی که از وجود همون گربه صفته داره از من میکس..تو..چکار کرده؟: زدم ادیفر

  ..پرسه اون کفتار باهام چکار کرده؟

اون .. کردمنکاروی ای قبلتی احمق من از اول که اومدم سمتت با قصد و نی دختره

  ..دیختیموقع که خبر نداشتم واسه من نقشه ر

  ..ستی خبرا ننینه از ا..جانی موضوع گرفتم اوردمت انی نکن واسه االی خپس

 ی تو نخواستیول..ختمی راحت گذاشتم کنار و زهرمو بهشون ریلی قبل رو خَنفَرات

  .. شدی که بهت مربوط نمی شدیوارد باز.. کناریبکش

 تقاص کارشو پس دی من بشه بای ناخواسته بخواد وارد بازای که خواسته ی کسو

  .. کنمی که خودم مشخص میتقاص..بده

 رفته ادشیفکر نکنم هنوز ..یبهتره از پدرت بپرس..؟یینجای چرا ای بدونی خوایم

 خصوص ازش نی در ای تونی گذاشتم می براش باقیاگه عمر.. خبیول..باشه

  .. داره که بهت بدهیمطمئنم جواب..یبپرس

  

  

  ..ختی ری زد و پشت سر هم اشک میداد م..دی کشی مغیج
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 ی پارچه هی.. رو در اوردشیاد و گوشسر تکان د.. توجه به حشمت اشاره کردمیب

  .. بدهصی خواستم صدامو تشخینم.. گذاشتمی گوشی دهانه ی روریحر

  

  ..صداش نگران بود..بعد ازچند بوق جواب داد.. صدرو گرفتمی شماره

  ..الو--

  .. جناب صدر؟ی چطور-

  ..د؟ی هستیشما ک--

  .. که جون دخترت تو دستاشهی کس-

  ..دیش کیتندتند نفس م.. کردمکث

  .. وجود؟ی بیبا دخترم چکار دار.. از جونش؟ی خوای میچ:  زدداد

 نی دخترتو بفرستم دم خونه ت ساکت شو و ببی جنازه ی خوایاگه نم.. خفه شو-

  ..گمی بهت میچ

 دمی که دارم بهت میهر چ. .بگو..ن؟یزم..طال؟..پول؟.؟ی خوای می چ--

  .......فقط

چون واسه ..ی کشی رو وسط نمسی پلی دونم که پایم..بهت گفتم ساکت شو-

 که تو جزء یکس.. تکدونهی یکیدختر .. منهشیدست راستت پ..شهیخودتم بد م

  ..کهیجزء ِ نقشه هات باهات شر

 یاگه بخوا....یای کنم می که واست اس ام اس می ادرسنی به ا10ساعت ..فرداشب

 ِ ونیو نقل کام انبار موادا و زمان حمل ی من سه سوت جای ادمای رو لو بدیزیچ
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 که تماما متعلق به خودت هست رو نی پر ازهروئی ولیبه ظاهر حامل لوازم بهداشت

  .. کننی گزارش مسیبه پل

 سای با پلی خوشی ونهی دونم خودتم میگرچه م..ی طرفی بدون با بد کسپس

  ..ستی بد نی بدوننوی ااطی محض احتیول..یندار

  

  

  ..؟ی دونی رو از کجا منایتو ا..تو..؟یگی که مهی چنایا..؟ی هستیتو ک..تو--

  .. مهندس صدرنمتی بی فرداشب م-

  

  .. صدر بفرستهیرو به حشمت گفتم که ادرس رو برا.. رو قطع کردمتماس

  .. شده بودرهی نگاه کردم که چطور با ترس و نفرت به من خدای شبه

 ی عوضی که داغ اون دختره نهی که بکنم ای کارنی که خالص بشم اولنجای از ا--

 نیتقاص تک تک ا..یافتی باهی کنم که به روز سی میبعدشم کار..رو به دلت بذارم

 ی باهات چکار منیفقط صبر کن و بب..یدی گذرونم رو پس می که دارم مییروزا

  ..کنم آرشام

  

از درد صورتش جمع .. کبودش رو تو مشت گرفتمیچونه .. به روش زانو زدمرو

  ..شد

اگه از .........پوزخند زدم.....البته.. مونمیاون روز ممنم منتظر : گفتمضی غبا

  ..یچنگال من جون سالم به در ببر
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  .. شدشتری درون نگاهش بترس

  .. کنمی مشی رو بزنم حتما عملی داشت من اگر حرفحتم

  .. موضوع واقف بودننی خوب به ایلی که دور و برم بودن خییکسا

 الخصوص یعل..انمی من و اطرافیبراوجودش .. کارا داشتمیلی خدای من با شیول

  ..دالرام خطرناک بود

  

 بهش ی نخواد از پشت بهم خنجر بزنه کاریچون تا کس.. کشتنش رو نداشتمقصد

  ..ندارم

 دی بای مواقعنیتجربه بهم ثابت کرده بود که تو چن.. زدی مادی هم حرف زدایش

  ..چکار کنم

  

  ..پس بذار زجر بکشه.. انتقامم وسطهی پایول

  .. دارهی رو در پی که بفهمه با آرشام در افتادن چه عواقبیدرانق

  

  .. آماده شدمانی شای بعد از شام واسه رفتن به خونه شب

 ادی رفتن به اونجا زی برالمیدال.. کردمی منکاروی ادی پس بارمی بودم که مگفته

  ..بود

 یه اتفاقاصال قراره چ.. رد و بدل بشهنمونی بیی دونستم امشب قراره چه حرفاینم

  ..افتهیب
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  .. در هر صورتیول

  .. رفتمی مدیبا

  .. نکنهنکاروی هم اوانی بودم کدواریام.. نذاشتمانی رو در جردالرام

  .. دادی انجام نمی من کاری بدون اجازه گرچه

  

  .. کنهجادی تو نقشه مون ای خدشه اانی خواستم مالقات امشبم با شاینم

مخصوصا .. ماستیباشه به صالح همه  خبر ی مالقات بنی دالرام از انکهیا

  .. رو به شک بندازهگرانی رو انجام بده و دی کاراری اختیممکنه ب..خودش

  

 جهی در نتمی رفتی مشی پاطی اگر با احتیمنته.. مطمئنمهی دختر خوددارنکهی ااز

  ..بدون مشکل و دردسر..می گرفتیبهتر هم جواب م

  

  ..ت که از در سالن وارد شد گذشی مانی شایالی از اومدنم به ویقیدقا

با ..  پا انداخت ینشست و پا رو.. بلند خوش امد گفتی لبخند زد و با صدادنمی دبا

  ..لبخند نگاهم کرد

  ..رهیآرشام سرش بره قولش نم..یای دونستم که میم--

  ..؟ی داری راسخ بودم که بدونم با من چکار ِ مهمیول..امیقول ندادم که م-
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 صحبتامون انیامشب قراره در م:  گفتیباز کرد وبا شعف خاصدستاش رو .. شدبلند

 حاال وقتشه می خودمون رو تو کار غرق کردهیمدت..می کنی هم خوش گذرونیکم

  ..ی بعدیواسه برنامه ها..می هم واسه خودمون وقت بذاریکم

  

 وقت چی حسم هنی ای ولی دونستم چینم..دهی نداشتم که واسه امشب نقشه چشک

  .. خوادی می رفتم تا بفهمم چی مشی اروم پدیبا..کرد یاشتباه نم

 اشاره کرد و همراه با نییبه پا........پاشو حاضر شو..؟یپس چرا هنوز نشست--

  .. پسریمنتظرم نذار: چشمک ادامه داد

  .. رفترونی از سالن بی بلندی همراه با قهقهه و

  

 ی ادهیستخر سرپوشا.. شدی استخر م2 شامل انی شایالیو.. به استخر بودمنظورش

  .. بود و مختص به فصل تابستاناطیکه تو ح

 تو فصل سرما شتری ساختمان قرار داشت و بنیرزمی تو زقای که دقیگری استخر دو

  .. شدیازش استفاده م

  

خوش .. باشمییزهای شاهد چه چدی دونستم امشب بایم.. بودی حرفا برام عادنیا

  .. نداشتی تمامانی شای هایگذرون

 شب ها رو مختص به نی از ایکی کردم هر هفته یکه باهاش کار م یزمان

  .. دادی می*ش*ا*ی* و عیخوشگذرون
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 ستمی کار ننی مشتاق به ادی دی که می زمانی کنم ولشی خواست همراهی هم مازمن

  .. کردی می داره من رو هم وارد بازی مهمی باهام حرفانکهی ایبه بهانه 

  

  ..فی کثهی بازهی..نطورهی همقای دقی بازگمیم

 ی کثافتکارنی که شاهدش بودم چنیی شبهاری بودم امشب هم نخواد مثل سادواریام

 چنین صحنه هایى از انسان بودن خودش به عجز دنی رو بکنه که هر کس با دییها

  .. امدیم

  

 که ی الخصوص مسائلیعل..یزیتو هر چ.. فرد کامال افراط گر بودهی انیشا

  ..وند رسیش رو به اوج م*ش*ی*ع

  

ظاهرا ..دمی شنیسر و صداشون رو به وضوح م.. رو تو رختکن عوض کردملباسم

  ..ستیدست بردار ن

واسه رو به رو .. بود با بهم خوردن نقشه یرفتنم مساو.. تونستم بکشم عقبینم

  .. رفتمی مشی پلشی به مدی امشب رو باهی خان نیکردنش با شاه

  

 شد همونقدر هم به خاطر ی خود میز خود ب اسم مواد ادنی که با شننقدری همانیشا

  ..دی کشی راحت کنار میلیرد کردن خواسته هاش خ

حاضره هر کارى مى تونه .. باهاش ندارمی کارگهی دونه دی االن که ممخصوصا

  ..بکنه تا منو کنار خودش داشته باشه
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  .. ساله که باهاش کار مى کنم 10االن .. شناختمشیم

 جهی نتی کدوم از کارهاش توسط من بچی به االن هچون تا..ستی نیبی عجزیچ

  ..نمونده

منم واسه ش کم .. به اهدافم بوددنی رسی مهره براهی که اون واسه من همونطور

  ..نذاشتم

  

 دمی پری حرفه ارجه،کامالی شکی نگاهشون کنم با نکهیبدون ا..ستادمی استخر الب

  ..نه سرد بود و نه گرم..تو آب

 استخر شنا ی وارهیبه طرف د..دمی اوردم به صورتم دست کشرونی که از آب بسرمو

  .. دادمهیپشتمو بهش تک..کردم

 دست سمی خیتو موها..چشمامو بستم و دوباره باز کردم.. استخری گوشه درست

  ..دمیکش

  

 مهی نانیشا.. تا دختر دوره ش کرده بودند3.. شددهی کشانی به سمت شانگاهم

 داده هی استخر تکی وارهی به دیادی زیله  من با فاصیه رو به رو*ن*ه*ر*ب

  ..بود

گه .. داشت جام شرابش رو در دست گرفت ی بور و بلندی از دخترا که موهایکی

  .. کردی مکی نزدانید ِ شا*و*ل*آ*س*و* غرق در لبخند ِ هیگاه به لب ها
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 ی*ا* ه*ن*ه*ر* بمهی نیویما.. و بلندی کامال مشکی با موهایدختر.. دوم نفر

 هرچه تمامتر نگاهش ی*د*ن*و* با لانی شایداشت و درون اب رو به روبه تن 

  .. دادی ش رو نوازش منهی سی کرد و قفسه یم

  

 توپر و کلیه..یچشمان آب..دیپوست سف..ی شرابی با موهایدختر.. نفر سومو

 دهی رو به سمت خود کشانی و خمار شارهی نگاهه خکهی دو تیویکاملش تو اون ما

  .. بدن دختر حرکت کرد ی نوازشگرانه به روانیدست شا..بود

  

  

  

  .. رو به من دوختنگاهش

 تنها ی خوای می تا کیول..ادی خوشم می زنی به دعوتم دست رد نمنکهی از ا--

  .. کنمیکم کم دارم بهت شک م.. ِ ما شویتو هم قاط..؟یبمون

  ..؟یبه چ-

 چیتو ه همه سال در نیمن که بعد از ا.. نهای ی مرد هستنکهی به ا--

 ای دنگنی منکهیاگه ا.. شوهودهی افکار بالهی خیپسر ب..دمی ندی*ا* ه*ز*ی*ر*غ

  ..؟یچرا معطل..ت ببر*ذ*ل.. روزت استفاده کن2 نی روزه راست باشه پس از ا2
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 یغرور..نگاهم مملو از غرور بود.. دادمهیبه لب استخر تک.. ازهم باز کردمدستامو

  ..سرد

 لمی ماشتریب.. ام که هستمینیمن هم:  کنم گفتمجادیه م ا تو چهریریی تغنکهی ابدون

  ..ادی خوشم نمچی بکنم که از انجام دادنش هی باشم تا بخوام کاریتماشاچ

  

  .. کردجادی استخر ای تو فضایصداش انعکاس خاص.. زدقهقهه

 ی شونه خالرشی از زی تونیامشب نم.. کنهیامشب فرق م.. نشدگهی نه د--

 رو ی تونم درست و حسابی تا تقویت نشم نمیول.. حرف دارمیلگفتم باهات ک..یکن

  .. تمرکز کنمیزیچ

  

  .. زدمپوزخند

  .. مهم باشهدی حرفات بادمی تو استخر فهمامی بی ازم خواستی وقت-

  ..یپس معلومه منو کامال شناخت..خوبه --

  

  .. دادمرونی بقی عمنفسمو

  .. شدهی برام عاد-

واسه .. خوام از دستت بدمی که نمنهیواسه هم..یتو آرشام.. تعجب ندارهیجا--

  .. کنمی کارا میلیداشتنت خ

  

  .. کنمی کارا میلی خگهیم.. کنمی همه کار مگهینم
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  .. انتخاب کردمممی که اونو واسه تعلنهی واسه همدیشا.. دادی کس باج نمچی هبه

  

  .. ِ من مشغولی شده بود که درست رو به روی نفر4 معطوف اون ی کامال جدنگاهم

  ..دی بوسی داشت رو به شدت می که چشمان آبی اون دخترانیشا

  .. کردی می*د*ن*و* بود در اغوشش لستادهی که رو به روش ایدختر

  .. کردری سرازانی شای نهی بعد جام شراب و، رو سنفر

  

 کارها نی از اانی دونستم شایم..ک مى کرد *ی*ر*ح* هر ادمى رو تکارهاشون

  .. دارهیچه منظور

  .. کردهیبگه که اشتباه نم.. خواست منو هم بکشه وسطیم

ه رو در *ز*ی*ر* غنی ساله که دارم ا10 االن یول..ستی نی مرد بودنم شکتو

 از دست می ماهش رو تو تعل10.. ساله که موفق شدم9 قایدق.. کنمیخودم سرکوب م

 یم اهدافم ی که طعمه یی بتونم با کسانکهیا.. رو خودم کار کردمیلیخ..دادم

  ..شدن چطور رفتار کنم

 کردم ی متی رو درونشون تقوازیحس ن.. اوردم ی که جلوم به زانو در مییدخترا

  ..اما.. کردمی لحظه رهاشون منی در اخریول

  

 نیی خودم تعی که برایخط قرمز..خودمو باختم.. ماهش رو باختم2 سال 10 نی ااز

 ی مدی که نبادمی خودم د رو دریمن در برابر دالرام حس..کرده بودم رو شکستم
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 کردم در خودم ی که فکر میاون احساس..اوردمیدر مقابل دالرام دوام ن..دمید

  ..دمی دداری بگهی دکباریکشتم رو 

 همه تالش فقط تونستم حسم رو نیبا ا.. کردمی تموم مدت داشتم اشتباه مدمیفهم

  .. ببرمنینتونستم اون رو کامل از ب..خفته نگه دارم

  .. سال10 بعد از گذشت یحت..ستی نی شدندمیفهم

  

 حس رو در نی و بدنش رو لمس کردم ارونی اون شب از حموم اوردمش بیوقت

 رو سرکوب ی حس لعنتنی تو بغلم ادمشی کشی ماری اختیهر بار که ب..دمیخودم د

  ..دمی دینشده م

  ..نتونم کنار بکشم .. نتونم رها بشمنکهیاز ا..دمی ترسی منی هماز

  ..ر بمونم دوخواستم

  .. نشداما

  

 خبر از همه جا تو ی بی نگاهم به اونها بود ولاری اختیتموم مدت ب.. خودم اومدمبه

  ..تو فکر دالرام..افکار ِ خودم غرق بودم

  

 لب هاش ی لبخند به رودی اون سه تا دختر دی م رو به رورهی که نگاهه خانیشا

  .. تر شدظیغل

  .. سکوت کردمیول..ه کنی دونستم داره برداشت اشتباه میم
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سرم رو چرخوندم ..نگاهه تب زده م.. گرم وسوزانم ینفس ها.. داغ شده بودسرم

  .. به اون سه دختر نداشتمی حسچیه..نمیتا نب

اگه تو بغلم نگرفته ..اگه حسش نکرده بودم.. دالرامری پر شده بود از تصوذهنم

  .......اگه دالرام..بودمش

 صحنه ها عادت هر هفته م نی ادنی که دیمثل زمان.. االن هم مثل دفعات قبلدیشا

 دادم که منو در خودش ی بستم و تنم رو به دست اب می چشم مالی خیشده بود ب

  ..رهیبگ

  

 نی حس مزاحم رو از بنی اونجا بتونم ادیشا.. اب سکوت حکم فرما بودریز

  ..به ارامش..جاشو به سکوت بدم..ببرم

 کی چشمم ی از جلورشیچرا تصو..زیز همه چا.. برمیکم کم دارم م..ناارومم

  .. دختر با من چکار کرده؟نیا..شه؟یلحظه هم محو نم

  

 شنا یبه اروم.. ابری زدم زرجهیش.. حبس کردمنهینفسمو تو س.. بستمچشمامو

سرمو از ..دوست داشتم همونجا بمونم..دمی شنی نمیی صداچیه..سکوت بود..کردم

  .. عمر ازش دور بودمیباشم که همه  ییزهای تا شاهد چارمی نرونیاب ب

 حس کردم دارم نکهی آب موندم تا اری زیانقدر.. خواستم چشمام بسته باشهیم

  ..ارمینفس کم م
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 رونی حرکت از اب بکیسرمو با .. داده بودم شنا کردمهی که قبال تکی همون سمتبه

و به دستم.. و چشمامو باز کردمدمیبه صورتم دست کش..دمی کشقینفس عم..اوردم

  ..لب استخر گرفتم

  

  

  ..درست لب استخر.. از ابرونیب.. نفر نبودکی..نه.. بودستادهی رو به روم ایکس

  .........یول..با اخم بهشون نگاه کردم.. بلند کردمسرمو

از تعجب قادر نبودم نگاهم رو از صورت ..  بودستادهی که رو به روم ای کسدنی دبا

  ..رمی ش بگدهی و رنگ پردهیترس

  .........ایاخد

  .. بشه؟ی قراره چامشب

  ............نکنه

  

  »دالرام«

  

بعدشم ..رونی زد بالی که ارسالن با شتاب از ودمیفقط سر شب د..دمی نفهمیچیه

  ..موندم تو اتاقم و به اتفاقاته امروز فکر کردم

 غول تشن بود به زور منو ی محافظانی نفر که از همهی..نجامی انمی بی االن که متا

  ..نیی وبا خودش اورد پادیشک
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 یفقط دستمو محکم گرفته بود و دنبال خودش م..رهی دونستم داره کجا مینم

  ..دیکش

 دنیازهمه بدتر د..ستادی درجا اهی قلبم واسه چند ثاندمی استخر رو که دیفضا

  .. تا دختر تو استخر بود3 اون نی و بتی اون وضعی توانیشا

  

  .... آخه؟ی چیعنی

  .. زنهیس م*ا* تا دختر داره ل3 با انی که شاییجا..خرکنار است..من

  ...........نکنه.. به دادم برسایخدا

  

  

 پاهام تو استخر سرشو ی نفر جلوهی دفعه کی مجسمه درجا خشکم زده بود که نیع

محافظ نگهم داشته بود که فرار .. قدم رفتم عقبکیبا ترس ..رونیاز اب اورد ب

  ..نکنم

  

 نجایا.. آرشام.. قلبم اومد تو دهنمدنشیبا د.. مونده بودم من مبهوت سرجامیول

  .. کرد؟ی چکار منای انیب

  

نکنه ارشام اومده .. اون سه تا دختردنیمخصوصا با د.. بهم دست دادی حس بدهی

  ........ تانجایا

   ..ی بهش فکر نکنم ولخواستم
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  .. کردینا مه تو استخر ش*ن*ه*ر* بیآرشام با باال تنه ..نمی بی با چشم مدارم

  

  ..نهی ببنجایانگار توقع نداشت منو ا..ظاهرا اون هم تعجب کرده بود..دی دمنو

منه خرو بگو که تموم مدت واسه ش نگران .. کنهیداره حال م..ستی که بد نحالش

  ..افتهی واسه ش نانی از جانب شایکه اتفاق..؟یکه چ.. بودم

 نکهی جز ای خوری نمی دردچیه خاک تو سرت کنن دالرام که انگار واقعا به یعنی

  ..راه به راه ازت سواستفاده کنن

 و فیتازه اومده ک.. آخه کجاش در خطره؟نی انیخوب نگاه کن بب.. کننگاش

  ..حال

  

 انی به آرشام و بعد به شایزاری از سر بینگاه.. خود به خود جمع شداخمام

  ..دیچیتخر پ اسی که صدام تو کل محوطه یجور.. داد زدمانیسر شا..انداختم

  ..؟یذاریچرا راحتم نم..نجا؟ی ای چرا منو اورد--

  

  ..؟ی تا به کی شرمیب.. رفتی لباش کنار نمی لبخند از روی الحظه

  ..ی که راحت باشنجایاتفاقا اوردمت ا..زدلمی عزی خوری چرا حرص م--

  

اش  موهشونیکیدوتا از اون دخترا که ..رونی محافظ اشاره کرد تا از اونجا بره ببه

  .. بلند شدن و اومدن طرف منانی از کنار شای مشکیکیبور بود و اون 

  ..ششی داشت موند پی آبی که خوشگل تر بود و چشمایکی اون
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خواستم برگردم که از پشت .. به طرف در بدوم که اون دوتا جلومو گرفتنخواستم

  ..سر دستامو گرفتن

  .. گفتمی کردم و بهشون ناسزا می تقال ممرتب

 ی میزای چهی لب ری که زیاون دوتا هم در حال.. بهشون اشاره کردانیکه شا دمید

  .. استخری گهیگفتن منوبردن سمت د

  

 محکم یلی سهی دستمو ازاد کنم تا موهاشونو بکشم و تو صورت هر کدومشون خواستم

  .. نشدیبخوابونم ول

  ..دی چربی دو نفر بودن زورشون بهم مچون

  

 کُمپلت حال و تی وضعنی ای تودنشید..ه خاطر آرشام بود بشتری تقال کردنام بدیشا

  .. بود بهمختهیروزمو ر

 یب.. رفتار کنمای وحشنی خواستم عینم.. کامل بپوشمیوی ست ماهی کردن مجبورم

  .. از اون مقاومت کنمشتری خواستم بی بود اگر میعقل

 ییه جا همه ادم که همه شون مخالف من هستن راه بنی انی تونم بی چطور مآخه

  ..هیوونگیفکر کردن بهش هم د..ببرم؟

  

 که رونیخواستن ببرنم ب.. رو تنم کردنویبه زور ما..  بودمسادهی ترس و لرز وابا

  ..سادمیسرجام وا
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 لب استخر و دمی کوبی شدم همونجا سرمو می ظاهر مانی شای جلوینجوری ااگه

  .. کشتمیخودمو م

  .. خودمو خالص کنمینجوری که دم ِ دستم نبود مجبور بودم اگهی دزیچ

  

 راهنیمدل پ.. برداشتمی جالباسی از رومی نسبتا ضخری بلوز حرهی آخر ی لحظه

 یم م*ن*س*ا* بری وجب زکی تا بای تقرشی بلنددمی پوشیوقت..مردونه بود

  ..دیرس

  ..صورتم سرخ شده بود.. لباسو با دستم گرفتم که از هم باز نشهیجلو

  

  .. رفتمیون دنبالشون ملرز..رونی دوتا بردنم باون

  .. فرار کنم؟کجا

  ..رون؟ی برم بیچجور

  .. همه محافظ؟نی ابا

  ..؟ی چنجای از ارونی بیول.. نفر نبود6 جز ما ی استخر کستو

  

  ..افتهی اتفاقات بنیقرار نبود ا.. کردمری گیبدجور

  ..؟یپس نقشه مون چ.. باشهنجای نبود آرشام اقرار

  ..رم؟ی و منم انتقاممو ازش بگمیاز بندری گانوی قرار نبود شامگه

  .. کنه؟ی چرا داره ازم سواستفاده مپس
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 مویزندگ.. حاال برعکس شدهی رو به کامش تلخ تر از زهر بکنم ولی بود زندگقرار

  .. کنهیداره بدبختم م..زهرمارم کرده

  

  ........ خواد باهامی که عاشقشم می چشم کسجلو

 بودم انتظار منو دهی متعجب آرشام فهماز نگاهه.. کنهی منکاروی داشتم احتم

  ..پس خبر نداره..نداشته

  .......یول..رکردهی دونم اونم گی منکهیبا ا.. تونه بکنه؟ی خب مگه چکار میول

  ........... دخترانی داشته با انجای انکهی فکر به ابا

  ..انی از شاشتری بیحت..میاز دستش عصبان..ارمی تونم طاقت بینم.. تونم ی نماصال

 انی شای جلودمی به خودم اومدم که دیوقت..از زور شرم.. داغ شده بودصورتم

 شتری دستمو گرفت نذاشت بی عقب ولدمیخودمو کش..دیبه صورتم دست کش..نشستم

  .. کنمینیاز اون عقب نش

  

  .. حرف بزنمدی رفته بود چطور باادمیانگار .. شده بودمالل

  .. تونستم قبل از عمل خوب فکر کنمی نمیحت.. افتادی پشت سرهم اتفاق مزی چهمه

  .. م درد گرفته بودنهی سی زد که قفسه ی تند تند می به قدرقلبم

  

  

به بازوم ............ی لباس فوق العاده شدنیتو ا..ی خوشگلیلی جدا که خ_انیشا

 ی مخفری حرنی که پشت استی اندام ننی افیح............دیدست کش
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 به سی خری و حری که تو استخریزمان..نمی رو ببستیدوست دارم بدن خ..بمونه؟

 اون ی تو رو توتونم ی االن منیاز هم..یشی میشک ندارم خواستن..دهیبدنت چسب

  ...... توایب....حالت تصور کنم

  

  

  .. گرد شده نگاش کردمی چشمابا

  .. بکنمنکاروی خوام ای نمدیفهم

  .. رفت تو همی کماخماش

  ..انتخاب با خودته.. بکنننکاروی به زور اگمی مای.. اب تویای با زبون خوش مای --

  

  

فک منقبض شده ش .. تو هم بودیاخماش حساب.. رو آرشامدی نگام چرخاری اختیب

  ..هی تا چه حد عصباندمی سرخش فهمی و به وضوح از چشمادمیرو د

  ....از دستش گله دارم..می عصبانمنم

 از رونی ش بنهی سیتر از شکم تا قفسه  باالیکم.. برهنه ش نگاه کردممهی اندام نبه

  ..دنی درخشی پوستش می نور به روری محکمش که قطرات اب زیعضله ها..اب بود

  

  .. نگاش به من بودانیشا

 که برم نهی منظورش ادمیفهم.. کردلی مانیی سرشو رو به پای نامحسوس کمآرشام

  ..تو آب
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  !.. گوش کنم؟انی خواست به حرف شایم

  

  ..دمی کشغیکم مونده بود پرت شم که ج..دی دستمو کشانیشا.. نرفتمیول

 ی چرا تقال مگهی دستی ازم ساخته نی کاریوقت..افتمی جماعت در ننی بود با ابهتر

  ..کنم؟

  ..ستی نهودهیپس تقال کردنم ب.. تالش کنمدی بامی واسه حفظ هستاما

  

 تونستم تا یم.. نبودادیعمق اب ز.. بودانیدستم هنوز تو دست شا.. تو استخررفتم

  ..دی لرزی وجودم میهمه .. خودمو کنترل کنمیحد

دندونام از سرما .. من سردم بودیول.. گرمادینه سرد و نه ز.. بودی اب معمولیدما

  .. شدنی مدهیی هم سایبه رو

  

شنا کردنم خوب نبود که اگه ..مجبوم کرد کنارش حرکت کنم..دی دستمو کشانیشا

 ستی نادی کردم که عمقش زیفقط خداروشکر م..آب ری رفتم زی داشت مینگهم نم

  ..اما تو حرکت سخت بود..

  

 دیشا..ترس وجودمو پر کرده بود.. نبودمی حالیچیه.. سمت آرشامرهی داره مدمید

  .. کنمی ترس ِ که احساس سرما منی همیاز رو
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 کرد و نفرت درونم ی که حالمو بدتر میبا لبخند چندش اور..ستادی آرشام ایجلو

  ..شتری برو

 یهر بار دخترا..ی امشب بشکننی همدی ساله رو با10طلسم : به آرشام گفترو

 نیباتریرو ز..ی گرفتدهی تو با سماجت اونا رو نادی رو فرستادم طرفت ولیادیز

 ی شدی نمرهی وقت خچیه.. بودگهی جور دهی امشب نگاهت یول..یدختر چشم بست

 چی هنمی بی کنم میفکرشو که م..ره فرق داگهی دی امشب حال و هوات با شبایول

هنوز بهش .. شدهیزی چهی.. چرایول.. بدهریی همه تغنی که آرشامو اافتادهی نیاتفاق

  .. تونم مطمئن بشمی میشک دارم ول

  

  

دست چپش دور ..ناخداگاه رفتم تو بغلش.. و پرتم کرد سمت آرشامدی کشدستمو

  ..افتمیکمرم حلقه شد تا ن

  .. و نافذش قفل شدی مشکینگاهم تو چشما..دم سمت تو اغوشش بوهی از

  ..می و نگاهش کردمی به خودمون اومدانی شای صدابا

  

 صحنه نی چندنی که دی هم بدوننوی ادیپس با..ی که منو شناختی امشب گفت--

 به اون شدت لمسش ی تونم حتی که تو عمل نمدهی می*ت*ذ* به من لییها

 خوام یم.. شما دوتا باشمید عشق باز خوام شاهیم..نمی خوام ببیامشب م..کنم

  ....ت بشم*ذ*غرق ل

  ... آرشام اشاره کردبه
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 خودشو گرفته تا ی ساله جلو10 که یکس..ی و هستی ها بودنی تو گروهم از بهتر--

 لی میمعلومه که ب.. که امشب شل گرفتهنمی بیپا فراتر از خط قرمزش نذاره م

 نیی که جلوتر از حد تعی هستیکس.. دارمنانیبهت اطم..یمورد اعتمادم..یستین

  ..یریشده نم

  ... به من دوختنگاهشو

  

 دی قبل از اون بایول.. که قراره امشب حس منو کامل کنهی هستیبا کس--

 تو بغلم با چشم ِ رمشی گی میکه وقت.. تموم لحظاتشو تو ذهنم ثبت کنمدیبا..نمیبب

 من امشب با مورد یه ملک..تو تموم حالت ها..بسته هم بتونم اونو تجسم کنم

 یکی نزدنی شاهد امن کنه و ی می شناسم عشق بازی که می شخصنیاعتمادتر

  ..خواهم بود

  

  

  .... تا دختر اومدن تو استخر و3هر ..شی قبلی رفت سر جااروم

 هم معلوم بود تو حال خودش انیشا.. کردنی خواستن می هر کار مانی اغوش شاتو

  ..نیست 

  

  ..می چه کنمی آرشام مات و مبهوت مونده بودمن و.. استخرنطرفی او
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  .. رو هضم کنمانی مزخرفه شای نتونسته بودم حرفاهنوز

  .. کنه؟ی چکار منجایپس ا..ست؟ی نی ساله که ارشام با کس10 یعنی.. ساله؟10 گفت

  .. خواد با منی گفت امشب مانیشا

  ....... خواد من و آرشام با هم ینکنه م.. حرف؟نی ای چیعنی

  .......... ببرهرهی هم که خوب کیفشو کرد دستمو بگی و وقتنهی اون کثافت ببوقتاون

  

  ..اره مطمئنم .. کنهی می کارهیحتما آرشام .. نشهینجوریا.. نهایخدا.. نه

  ..؟ی اگه نشد چیول

  

 کنه ارسالن و دک ی امشب کارشو عملنکهیحتما به خاطر ا..هی عوضیلی خانیشا

  ..کرده

  ..ده؟ی فهمیعنی

  

  .. ما رو انداخته به همنیواسه هم.. به من و ارشام شک کرده باشه؟کنهن

 تا ی از کدمی تو خودم فرو رفته بودم که نفهمیبه قدر..شمی موونهی دارم دایخدا

  .. کنمی مهی صدا گریحاال تو همون حالت موندم و دارم ب

  

  ..نگاش کردم.. ارشام برگشتمی صدادنی شنبا

  .. کنمی مهی دارم گردید..دیصورتمو د.. زده بودصدام
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 انیخواست که صورتشو شا.. نگهم داشتانیپشت به شا.. جلودیمنو کش.. شدساکت

  ..گهی داره بهم می تا نفهمه چنهینب

  ..شهی تر از همیجد.. بودیجد

  

 خواد امشب باهام چکار یآرشام اون م..؟ی چکار کنی خوایم:  بغض گفتمبا

  ....هیاون یه عوض..کنه؟

صورتشو تو ..سرمو خم کردم رو شونه ش..دیشونه م از هق هق لرز.. شکستبغضم

  .. فرو بردسمی خیموها

  

 از یبی آسچیمطمئن باش ه..افتهی نمیامشب اتفاق.. نکنهیگر:  گوشم اروم گفتریز

  .........دالرام.... رسهی بهت نمانیجانب شا

  

 یم بود اگرم م که تو گلویبا اون بغض.. کردم صدام باال نرهیسع.. بلند کردمسرمو

  ..صدام گرفته بود.. شدیخواستم نم

 من یتو جا..دمی ترسی روز منیاز هم.. ترسمیآرشام گفته بودم بهت م-

 به ادیحاال ب.. زن شوهر دارهیبه ..اون به مادرم رحم نکرد.. پستهیلیاون خ..یستین

  ..امی تونم از پسش بر بینم..هی قوانیشا..من رحم کنه؟

  

  ..مصمم تو چشمام زل زد ..اب گرفت با دستاش قصورتمو
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 ی من صد برابر از اون قوهی قوانیاگه شا.. حرفا رو دالرامنی تموم کن ا--

 یاگه قدرت.. جا بدمنشونیادمامو ب.. که تونستم تو گروهش نفوذ کنمیبه قدر..ترم

  .. بود؟ی کار شدننی ای کردینداشتم فکر م

  

  .......... منیچرا گذاشت..نجا؟ی ای پس چرا اومد-

قرار بود باهام حرف ..افتهی اتفاقات بنی دونستم قراره ای بس کن دختر، من نم--

 ی لحظه هم شک نکردم که پاهی.. بودیبرام عاد.. کردی کارو منی همشهیهم..بزنه

   ..دهی برنامه ها رو چنی انگار از قبل ایول..تو رو وسط بکشه

  

  .. به خواسته ش برسه؟میبذار..م؟ی حاال چکار کن-

  ..میای کوتاه بمی شک نکنه مجبورنکهی فعال واسه ایول..ی نه هر خواسته ا--

 ی بریحالتو م..شهیاره خب واسه تو که بد نم:  گفتمی زدم و با لحن بدپوزخند

 حرفا نیا..نی قماشهیهمه تون از ..ه؟ی چی دونیاصال م..ی خندی مشمیتهشم به ر

 اون کفتار اخر یذاری می کنینم ی کارچیاخرشم ه..ی تا خرم کنی زنی میرو دار

  ............هام و ببره تو اتاقش تا بارهیشب که شد دستمو بگ

  

  

از درد الل ..دیپنجه هاشو تو موهام فرو کرد و محکم کش..  سرم ری برد زدستشو

  ..شدم و صورتم جمع شد
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 ی لب با لحن خشن و عصبانریصورتشو تو گردنم فرو کرد و ز.. عقبدی کشسرمو

 دونه دونه دندوناتو تو میاگه تنها بود..یینجایقط برو خدارو شکر کن که اف: گفت

  .............. نفهمی کردم دختره یدهنت خُرد م

  

  ..................... که دردم گرفتدی گردنمو بوسری زیجور..دی کششتری بموهامو

 حق ی ولی هستی دونم عصبیم..ی که داریتی وضعی ذارم پای حرفاتو منیا--

 بکنه ی تونه کاری نمگمی میوقت..تموم مدت به فکرتم..ی کننی به من توهیندار

  ..بدون که حرفم حرفه

  

تو گلوم بغض نشسته .. پر از اشک نگاش کردمیبا چشما..نیی اورد پاسرمو

  .. صورتم اروم تر شددنیلحنش با د..بود

 ازش یر جوهی دیبا..ستی خوب نمی که االن توش هستیتیموقع..ی کن بفهمیسع--

 حرفاتو یجلو.. تموم حواسش به ماستی سرش گرمه ولنکهی با اانیشا..میخالص بش

  ..ستی ما ننی بیزی مطمئن بشه که چدی چون بارمی گینم

  

  ..........مگه..؟یواسه چ:  همون حالت اروم گفتمتو

اگه .. کردشهی نمی حال کارنی با ایول.. کردی نمنکارویوگرنه ا.. شک کرده--

 ی حرفا رو بزننی انکهی ایاگه به جا.. حاال تو رو ببرهنی ممکنه هممینکن یوقت ُکش

 کار ِ درست در ی فهمی می کنای قضانی اری ذهنتو درگی کمی بکنخودی بیو فکرا
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 قبلش یول.. دونمی مخمصه منی اازمن راه خالص شدنمون رو ..حال حاضر کدومه

  ..ا کارشونو انجام بدن که دختریتا زمان..می خواد انجام بدی هر کار مدیبا

  

  

شونه مو گرفت و .. کنن که آرشام نذاشتی دارن چکار منمی برگردم تا ببخواستم

  ..برم گردوند

  .. کنن؟یمگه دارن چکار م..نمی خوام ببیم-

  ......... کرداخم

  ..ینی ببستی نیاجی احت--

  ..اما آخه-

  ..دالرام--

حتما .. باشهدهی هم شننای صداشو شادمی و اسممو صدا زد که ترسدی غریجور

 توش یتیمی صمچی هنکهی از اون اشتریب..حاال خوبه فقط اسممو صدا زد..دهیشن

  ..نبود

 کم فکر هی خودمو سست نشون بدم نکهی ای به جادی حق با آرشام بود بایی جوراهی

  .. نبودیشدن.. تونستمی نمی خواستم ترس و از خودم دور کنم ولیم..کنم

  

  

 ی جور خاصهی..نگاهشو تو چشمام دوخت..رف انداخت به اونطی نگاهمین

حواسم .. کردمیمن داشتم نگاش م.. شد صورتم داغ بشهی که باعث میجور..بود
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 فروکش ی تا حددمی که حرفاشو شنی ازش وقتتمیعصبان.. نبودی اگهی دزیبه چ

  ..کرده بود

  

رتم  خم شد رو صوهی از ثانی و مخمورش بود که در کسراهی سی تو چشمانگام

  ..دی کششیلبامو به آت......و

 اون فارغ از اطرافش چشماشو بسته یول.. حرکتش بودمنی چند لحظه تو شوک اتا

  ..دی بوسیبود و منو م

 سیهر دو خ.. ابیتو..دیتنگ منو در اغوش کش.. دو دستش دور کمرم حلقه شدهر

 یغ ما از حرارت و دایصورت هر دو.. هردومون داغ بودینفسا.. پرحرارتیول

  .. سوختی نفس ها منیا

  

  .. چونه مریسرش و برد ز.. زدیآرشام نفس نفس م.. زدی تند مقلبم

  

 نهیناخداگاه دستامو گذاشتم تخت س.. کردی متمی حس مزاحم داشت اذهی وسط نیا

 ی نداشت ولیفی حال خودمم تعرنکهیبا ا..خواستم از خودم دورش کنم..ش

  ..مقاومت کردم

  

 یم..صورتش ملتهب بود.. زدی می چشماش به سرخیدیسف.. اورد باالسرشو

  ..هیدونستم تو چه حال
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 خمارش زل یتو چشما..نفسام نامنظم بود.. اجتنابم رو بهش بگملی بود دلمنتظر

  ..زدم

  ..بذارمطمئن بشم..ی ازم سواستفاده کنی خوایبگو که نم:  و مردد گفتماروم

  

 یلباشو به الله ..ون بودنگاهش سرگرد.. شدرهی لحظه با سکوت توچشمام خچند

  ..پشت کمرمو نوازش کرد.. بودیصداش جد..گوشم چسبوند

 ی منکاروی اشی وقت پیلی خواستم ازت سواستفاده کنم خی من اگه م--

 تونستم به خواسته م ی برام جور شد که بدون مزاحم مییتایموقع..کردم

  ..ست؟ی ننطوریا..برسم

  

  .. بهش چسبوندمشتریدمو بخو.. دستمو تو موهاش فرو بردمیانگشتا

  ..ما هر دو..ستی ننی از اری غنکارمونی ای ول-

  .. حس خوبهی..تنم مورمور شد..دی گوشمو بوسیو الله ...............می تونینم--

  ..م؟ی چرا نتون--

 که ی جورهی.. بودی جورهی..صداش حالمو بدتر کرد...........؟ی تونی تو م--

  .. نگمیچی برم وهشی کرد پیمجبورم م

  .. بتونمدیشا..دیشا-

 یدالرام نم..ی تونینم............ بازوهاش فشردنیمحکم تر منو ب........نه--

توانمو از دست .. حرف انگار کنترلمو ازم گرفتنیبا زدن ا..............میتون

  ..منم بغلش کردم..دادم
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ت *ذ*داره ل ماست و ی با فاصله شاهد عشق بازانی شامی هر دو فراموش کردانگار

  .. کنهی متی رو تقوشیدرون

  

 توجه یبهشون ب.. صداشون رو مى شنیدم ی دونستم با دخترا در چه حاله ولینم

  .. شنومی نمیچیانگار که ه..بودم

 رو به شی اتهی که حرارت و داغییبوسه ها..آغوش گرمش.. آرشام بود وفقط

  ..خودشون داشتن

  

 کنم که درسته با آرشامم نی خودم تلق خواستم بهیهمه ش م..می دو ساکت بودهر

  .. عشقی کنه نه از روی منکاروی از سر اجبار داره باهام ایول

  

 ی باور منی نشوند به ای صورتم می جای که رو لبام و جایی هر بار با بوسه هایول

  .. باشهکطرفهی تونه ی احساس نمنیا.. ماستی کشش از طرف هر دونی که ادمیرس

 نیا.. طپش هانیا..ه؟ی گرما ازچنی افتاد پس ای اجبار اتفاق م از سرزی همه چاگه

  ..اقی همه اشتنی و اجانیهمه ه

  ..برام قابل لمس بود.. کردمی حسش مکامال
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 ی راستم کمی ش رو از سر شونه قهی.. بود دهی شده و به تنم چسبسی خری حربلوز

  ..ایخدا..لباش داغ بود.. دادنییپا

 تو رو خدا تمومش شمی موونهیدارم د.. تونمیرشام نمآ:  زمزمه کردمناخداگاه

  ..کن

  

 خودم شی پیحت.. بگمنوی شد ایشرمم م..واقعا حالم خوب نبود.. نگفتمدروغ

  .. بد بودیلی حالم خیاعتراف کنم ول

اگه خودمون ..می اگه تنها بودی باشه ولینجوری ادی دونستم افکارم اشتباهه و نبایم

  ..اونوقت من..میدو تا بود

  ..فکر نکنم.. تونستم انقدر خوددار باشم؟ی اونوقت من میعنی

  

این حس در .. تونستم اعتراف کنمی خودم که مشی اما پگمی نمیزی که چی کسشیپ

 تونم یپس م..من عاشقشم..نطورهیحتم داشتم آرشام هم هم.. کردی مدادیمن ب

  .. کنمی حرکاتش رو معنیهمه 

  

  ..دیحالمو از چشمام فهم.. لحظه نگام کردچند.. شونه م بلند کردی از روسرشو

 ی که دلم خودشو مدیفهم..د؟ی فهمیعنی ایخدا..نیی شرم سرمو انداختم پابا

  ....دیشا.. خواست باهام باشهی اگه آرشام مانی شای که امشب جادیفهم..خواد؟

 بود ینگاهش بهم جور..گمی مونیدارم هذ..حالم بده..رمی بگمی تونم تصمینم..نه

  .. کردی نمی کاریول..هنوز تو بغلش بودم.. شدهزیانگار متوجه ِ همه چ.......که
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  .. نگام کن--

  .. بود به راست چرخوندمری همونطور که زسرمو

  .. زدصدام

  ..نمتیبب..دالرام با تو بودم--

  

 دهی فهمنکهیاز ا.. کردی پوست صورتم گزگز میاز داغ.. گرفته بودشی هام اتگونه

  .......... شدیشرمم م.. کنار دمی کشیواسه چ خوام و ی میباشه چ

  .. جذابش دوختمینگاهه خجالت زده م رو تو چشما.. بلند کردمی به نرمسرمو

 یلیولش کردم که همزمان خ..نگاهش به لبام افتاد.. لبمو به دندون گرفتمی گوشه

  ..دی بوسسموی خی خم شد رو صورتم و لبایناگهان

ولم کن : لرزون گفتم..ند کرد خواستم بکشم کنارسرشو که بل.. نفس نفس افتادمبه

  ..ستیحالم خوب ن.. تونمینم.... کنمیخواهش م..

  ..محکمتر نگهم داشت.. نکردولم

  ..یتو که تا االن خوب بود.. چته؟--

  

  

سرمو محکم به شونه .. تا نشنومدمیگوشامو چسب.. کردی دخترا تو سرم صدا میصدا

  .. آرشام فشار دادمی

  .. کنهی متمیاذ.. خوام بشنومینم: دمینال
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حالمم که بدتر از قبل شده بود .. افتاده بودمری گییخودم که بدجا.. بودنطورمیهم

 نی ادنیحاال با شن.. خود شدمی کامال از خود بگهی دشی اخریخصوصا با بوسه 

  ..صداها

  

  ..می برنجای تونستم بهت بگم از ای کاش میا:  گوشش نجوا کردمریز

 جا، هی میبر:  کرد که اونم زمزمه کردری خودش چطور تعبشیه م رو پ دونم جملینم

  ..یی صداچیبدون ه..تنها؟

  

 و نفوذگر اهی جفت چشم سهی رو درون اون یفتگیش..نگاش کردم.. کردمسربلند

  ..دمید

  

  ..یی صداچیبدون ه..تنها-

  .. کردمی تونستم درنگ نمیاگه م--

 داره سواستفاده یحاال ک:  بخنده گفتهنکیبدون ا.. دور گردنش حلقه کردمدستامو

  ..من؟.. کنه؟یم

 که نی شما مردا هستنیا:  کنم گفتمجادی تو حالتم ایریی تغنی کوچکترنکهی ابدون

  ..بله تو..نی سواستفاده کنیتی از هر موقعنی خوای مشهیهم

  

  .. لباش نگام کردی لبخند کج گوشه هیفقط با .. نگفتیچیه
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  ..؟ی خندی وقت نمچی چرا ه-

  .. کردکیدستشو برد تو موهام و سرمو به صورتش نزد.. کردسکوت

  .. اومدیفوق العاده بهش م..مرتب وجذاب.. داشتشی ته رشهی هممثل

  .. گردنمو لمس کردری لباش زبا

  

  ........نکن: دمینال

  ..دیبوس

  .. شنهی گذاشتم تخت سدستامو

  .........آرشام-

  .. گرفتشیپوستم آت..رگردمی فوت کرد زی داغشو به نرمنفس

  !.. کنه؟ی رو منکارای داره از قصد ایعنی

  

  .. دستاشو از دور کمرم برنداشتیتقال کردم ول.. عقبدمی زنون خودمو کشنفس

  ..تو رو خدا آرشام.. با تواَم ولم کن-

  ..چرا؟--

  !..؟ی چرا چ-

  ..رتتی گی مانی ولت کنم شا--

  ..ر دادم هوا خودمو محکم بهش فشای حرف بنی ادنی شنبا

  ..؟یگیراست م-
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  .. لبخند از رو لباش محو شد مچهی انقدرمظلوم بود که اون نحالتم

 نیو واقعا هم هم..صداش اروم بود..دی چرخینگاهش تو چشمام م.. نگام کردگرفته

  .. کنهقیاروم بودن صداش تونست ارامشو به وجودم تزر

  

 گدار به ی وقت بچیمن ه.. نباشیزینگران چ..افتهی واسه ت بی اتفاقذارمی نم--

  ......... زنمیاب نم

 ی رو مانی مجبور بشم شایحت.. زنمیشده باشه نقشه رو بهم م:  اروم تر ادامه دادو

  ..ادی کارا برمیلینگران نباش از من خ.. بشهتیزی تو چذارمی نمیول..کشم

  

ر  چقدایخدا.. زدمی نمناکم بهش می حرفامو با چشمایهمه .. بگمی دونستم چینم

 خواست ی کرد دلم می متی ازم حماینجوری ایوقت.. مرد و دوست داشتمنیمن ا

  ..تو گوشش داد بزنم که چقدر عاشقشم

  

  ..؟یاماده ا--

  .. تعجب نگاش کردمبا

  .. ابمری زدمی دامیتا به خودم ب.. لبخند کج مهمون لباش شدهمون

  .. بود نفس نداشتمرمنتظرهی حرکت برام غنی اچون

چند تا سرفه ..دمی کشقیچندبار پشت سر هم نفس عم.. باالدمیکش..دی فهمخودش

  ..کردم

  



 

goldjar/me.Telegram  

 

1238

  .. حبس کننهی نفستو تو س--

  ..نیی پاامیمن نم.. خوامینم-

  ..نیی کشمت پای مینجوری که گفتمو بکن وگرنه همی کار--

  

 رونی بی ولدمی کشقی وار سرمو تکون دادم و نفس عممی که تسلدی کشدستمو

  ..ندادم

خوابوندم کف .. کرد و پرتم کرد تو آبرمیش کنم که باز غافلگ نگاخواستم

اون هم .. زد مهی اب رو من خریآرشام ز.. رو آب معلق بودریبلوز حر..استخر

  ..نفسشو حبس کرده بود

اون .. باالدی و منو کشدیچرخ..منو تو بغلش گرفت.. رو بهم دوختشی خواستننگاه

سرمو ..ولم نکرد..اشاره کردم بهش.. اوردمی من داشتم کم میهنوز نفس داشت ول

کمرمو ول .. بودمشدهی ندینجوری وقت اچیه.. بودطونیچشماش ش..تکون دادم

  ..دمیبلند نفس کش.. رو ابمی هردو اومدینکرد ول

  

 ی اونجا بود و من نمانیشا..دمشی دیاصال نم..انی توجه به شایب..اروم..دمیخند

  ..فقط اون..دمی دیفقط آرشامو م..دمشید

 که یآرشام بازم تونسته بود منو از افکار.. خواد بشهی می نبود که چالمی خنیع

  .. کردی زده م مرتی با کاراش حشهیهم.. کرد دور کنهی مشتریترس درونم رو ب
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 ی شونه هایقطرات اب ازنوک موهاش به رو..دی دست کشسشی صورت خبه

  ..دی چکی مشیعضالن

دست راستش دور کمرم حلقه ..ودمروبه روش ب..دمی دست کشسشی خی موهاتو

  .. بودسیصورتش خ..بود

چشمام فقط اونو .. بکشم کنارینجوری تونستم همینم.. توجه باشمی تونستم بینم

  .. خواستیدلم فقط آرشامو م..دی دیم

  

 قهی دق2 تونم به ینم..هی ِ خطرناکی بازنیا..ادی نشی پیتی موقعنی همچگهی ددیشا

  .. نهای مونم یزنده مکه .. باشمدواری هم امگهید

  .. هم که شده غرومو کنار بذارم؟قهیواسه چند دق..  دارهی اشکالچه

  

 و متعجبش لبامو به ی خواستنی چشماشیپ.. ترکی و نزدکینزد.. بردم جلوصورتمو

 هیو .. حرکت موندمیب..فقط واسه چند لحظه..هیواسه چند ثان.. لباش گذاشتمیرو

از .. که از سر عشق بودیبوسه ا.. کامال عاشقانهی  بوسههی.. بارنیواسه اول..بوسه

  ..فقط عشق..ازینه ن..س*و* هینه از رو..میسر حس قلب

  

 یاهیس..دمشیچشمامو که باز کردم د.. عقبدمیسرمو اروم کش.. بسته بودچشمام

  .... نزدمی حرفچیه.. کردیمبهوت نگام م..دی درخشیچشماش م

  ..د؟ی باور کنم که فهمایخدا

  .. خوامش؟ی کنه که چقدر م درکتونست
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 هیفقط همون ..دی چشمم چکی قطره اشک از گوشه هی.. کردی داشت نگام مهنوز

  ..رهی بود تا بغض گلومو بگیقطره کاف

بغضمو قورت ........ منوانیشا.. ومی بکنی کارمینتون.. اگه امشب :  کردمزمزمه

هرطور .. کشمیمو مخود: ادامه دادم.............کم مونده بود خفه بشم..دادم

  .................... خوام فردا روی نمگهیدر اونصورت د.. کنمی منکارویشده باشه ا

  

نذاشت ادامه بدم و ..نذاشت حرفمو بزنم.. اشاره شو محکم گذاشت رو لبام انگشت

  ........ مونمیبگم که نم

رو ازش  زای چیلی بهم انداخت که تونستم خینگاه..می کردی نگاه مگروی همدفقط

  ..معنا کنم

با وحشت برگشتم ..دیتنم لرز.. از پشت بازومو گرفتیکی.. از رو لبم برداشتدستشو

  .. نگاه کردمانیو به صورت شا

  ..پنجه هامون تو هم قفل شد.. اب گرفتری دستمو زآرشام

  ..انی شایول

  .. شده بودرهی بى شرمش به من خی فطرت با اون چشماپست

  »آرشام«

  

  .. دالرام رو گرفته بود رو به من کرد ی که بازوی در حالانیشا
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 هم باشه نوبت ی حاال نوبتی ولی ازش دل بکنی تونی دونم نمیم.. بسهگهی د--

 کارا باهات یلی خیفکرشو نکن پسر فعال راه افتاد.. که قراره مالکش بشههیکس

  ..یای از پسش بر بی قدم بود که تونستنی طلسم اولنیشکستن ا..دارم

  ..دست ازادامو مشت کردم.. دالرام حلقه کردیور شونه  ددستشو

 تونه یحاال که م..ناستی از اشتریارزشش ب.. جواهرهکهی تهیدالرام مثل :  دادادامه

 تونه ی میی پس با من هم اغوش بشه چه کاراارهی مثل آرشام رو از پا در بیمرد

  ..ی اسوننی همبه..دی رسکیدور به نزد..زمیباالخره به دستت اوردم عز..بکنه؟

  

 دالرام در مقابلش همچون ی و شکننده فی ظریجثه .. قد بلند و چهارشونه انیشا

  ..عروسک بود

 دالرامو از من انیشا.. زدی نمیدهانش باز مونده و حرف.. که تو شوکهدمی دیم

  ..جدا کرد

  

 ی ولرمی رفت تا دستشو بگشیدستم پ.. رفتن هم نداشتیپا.. تقال کردن نداشتینا

  ..دمی متوجه بشه دستمو پس کشانی شانکهی راه قبل از انیب

 ی بود من دالرامو مدهی فهمانیشا..شاهد جدا شدنش.. تونستم شاهد باشمینم

  .. دالرامهستمی نلی می که بی بود به تنها دختردهیفهم..خوام

  .. تا تهشو خوندمدی کششی اول که حرفشو پی لحظه همون
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 من و دالرام هست حاضره هر نی بیزیکنه که چ به خودش و من ثابت نکهی ایبرا

  ..و جاودانه کنه*ش*ت*ذ* که حس لیهر کار.. بکنهیکار

 یاگه نم.. تونستم جون دالرام رو به خطر بندازمینم.. بکنمنکاروی تونستم اینم

  .. شدی وارد مگهی راه دهی رفتم از ی نمشی پانی شالیاگه مطابق م..دمشیبوس

  

 تونست با جون ی راحت میلی خیحت.. کردی میکار امتحان کردن من هریبرا

  .. خواستمی نمنویو من ا.. کنهیدالرام باز

  

 لی می که نسبت بهش برمی رو تو اغوشم بگی دخترنکهیا.. ببوسمشنکهیا

  .. که سراپا احساس بودیدختر..ستمین

 تونست جونش رو از خطر و بدتر از اون ی کردم می از اونچه که فکرشو مفراتر

  .. دور کنهانیشا

  

 به نکهی ای شک کرده و براانی رفتار کنه بهش گفتم شایعی دالرام طبنکهی اواسه

  ..می خواد رو انجام بدی هرکار که مدی بامیشکش دامن نزن

حتم داشتم در .. کنهی بازقی دقنطوری تونست ای نمدی فهمی رو مقتی حقاگر

  .. کردیم ما شروع ی رو با هر دوی خطرناک تری بازانیاونصورت شا

  

 تالشمون به ذارمینم.. کنمی می کردنش هر کارچارهی بیبرا.. داشتمازی بهش نهنوز

  ..یول.. خوادی نمیادیزمان ز.. کنمیسر بزنگاه موچشو رو م..هدر بره
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  .. کنمی مشیعمل

  

با .. دالرام باشمی و شاهد نگاهه ملتمسانه نمی خواستم ببینم.. کردمانی به شاپشتمو

 دالرام رو ی تقالهای داشت جلوی از استخر سعرونیب.. برگشتم مرددانی شایصدا

  ..رهیبگ

  .. نگهش داررونی بایب..؟ی کنی نگاه میسادیچرا وا--

  

 دالرام رو گرفتم یدستا.. رفتمرونی فرصت رو از دست بدم از استخر بنکهی ابدون

  .. چنگ بندازهانی داشت تو صورت شایکه سع

 نی بودم هر چه زودتر ادواریام..خسته کننده ست.. کردمی می نقش بازدی هم باباز

  .. مسخره تموم بشهیباز

  

  ..؟یدی چرا به محافظا خبر نم-

 که تو استخر از من و ییزهایبا چ..شک داشت.. نگفتیزیچند لحظه چ.. کردنگام

 ی دست کم مدی منو هم نبایول.. نگاه کنهنطوری بود حق داشت ادهیدالرام د

  ..گرفت

  

 یول.. تو بزمه ما شرکت کنهدی کس نباچیه..شب من و دالرام..ه امشب شبه من--

  ..ببرش باال تو اتاقم....ی کنیتو فرق م
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 انگار امشب تو یول..هی خواستم از چشماش بخونم که قصدش چیم.. کردمنگاهش

  .. ستگهی حاله دهی

  .. طرف رختکن رفتبه

خودشون ..کننبه دخترا بسپر اماده ش ..امی مرمی گیببرش منم االن دوش م--

  .. چکار کنندی دونن بایم

  

وقت رو از دست .. از کنار ما رد شدوستهی پیی با قدم های زنان از زور سرمستسوت

لبخند اروم اروم .. لبان دالرام اخم کردمی لبخند به رودنیبرگشتم و با د..ندادم

  .. محو شدنشی و دلنشی صورتی لب هایاز رو

  ..دمی کشدستشو

  

  .. گفت؟ی چیدی نشنمگه..افتیراه ب--

  .. شددهی ومبهوت دنبالم کشمات

  ..آرشام-

  .. خفه شو--

برنگشتم نگاش .. حرکت کردی حرفچیبدون ه.. ساکت شدادمی فری صدابا

 بفهمم دارم ی حتنکهیبدون ا.. هدفیب..تموم راه فقط نگام به رو به رو بود..کنم

  ..رمیکجا م
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  ..انی برداشتنم به سمت اتاق شاقدم..راه رفتنم.. عادت بودی از روزی چهمه

  

از .. دارمی حاال با نفرت دارم قدم بر می کردم ولی رو طری مسنی وبارها ابارها

  ..تی حرص و عصبانیرو

 شیبه ات.. رو با تموم دم و دستگاه بفرستم هواالی ونی امشب انی داشتم همدوست

  .. کنملی رو به جهنم تبدانی غرق در کثافته شایایدن..بکشم

  .. خورمیقسم م..دهی از دست مزشویشبه به دست من همه چ کی

  

 یم.. نصب بودنی اتاق دوربیگوشه .. بودشی اتاق شخصنیا.. اتاق و باز کردمدر

  .. کنهیدونستم تموم حرکاته ما رو ضبط م

 رو یزی چهی..تازه به صورتش نگاه کردم..چند قدم عقب رفت.. کردم تو اتاقپرتش

 نمونی بی کرد فاصله ی مبمی که ترغیزی چهی.. خاصزی چهی..تو وجودم حس کردم

  .. م فشار بدمنهی از اشکش رو به سسی کنم وصورت خی قدم طکیرو با 

  

  .. نبودیفرصت..انگشتامو به کف دستم فشار دادم.. مشت کردمدستامو

 ش و محکم نهیزدم تخت س.. بگه که بهش امون ندادمیزی لب باز کرد تا چدالرام

  ..ختپرتش کردم رو ت
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فقط سکوت ..دمی شنی هق هقشو نمی صدایحت.. زده فقط منو نگاه کردرتیح

داشت .. شدی که از دهانش خارج میزی ریزمزمه ها..هیو بعد از چند ثان..بود

  .. زدیاسممو صدا م

  

 ش بردم و قهیدستمو تو .. رو بسته بودرشی بلوز حریدکمه ها.. زدممهی خروش

  .. پرت شد طرفکیدکمه ها هر کدوم ..دمیکش

  

  .. گفتی نمیچیه..دمی تو نگاهش دترسو

  .. زد؟ی داد نمچرا

  .. خواست؟ی کمک نمچرا

  .. گرفت؟ی خودشو می جلوچرا

  .. ذاشت تقال کنه؟ی نمیچ

  

 ریز..تو اغوشم بود.. رو برداشتمنمونی بی و فاصله اوردمی چشماش طاقت ندنی دبا

  ..گمی می دارم چ کهدی شنیفقط خودش م.. ارومیلیخ..گوشش نجوا کردم

 یچرا جلو..بزن تو صورتم.. بکشغیج..کمک بخواه..؟ی لعنتی زنی چرا داد نم--

  ..اروم نباش.. بکنی کارهی..؟یشی می اون کفتار وحشی و جلویمن اروم

  

  ..نه از سر ترس..به کمرم چنگ زد..بغضش شکست..دی کشقی عمنفس

  ........من بدون..تنهام نذار..آرشام تو رو خدا نرو-
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هر کار کردم :  گوشش گفتمریو ارومتر از قبل ز......ادامه نده..سسسسسیه--

منو ..ساکت نمون..ایراه ب.. دالرامستی نیقی کدوم از کارام حقچیه..هیبدون باز

 ریزود باش داره د..انیمثل شا.. مبهی غرهیفکر کن که من .. حاالنیهم..پس بزن

  ..شهیم

  

با ..سر تکان دادم.. موندمرهی نمناکش خیچند لحظه تو چشما.. بلند کردمسرمو

  ..حرکت سر بهم فهموند اماده ست

  .. گرفتی زود میلی اومد که منظورمو خی مخوشم

  

  

  ..داد زد و خواست پسم بزنه..تقال کرد..دمی صورت و لباشو بوسانهیوحش

  

 از ی جورهی هربار یول.. سوزمیس دارم م*و* هنی اشهی وقته تو اتیلی خ--

 دهی برنامه چی شد کلی اگه دلربا مزاحممون نمشیتو ک..یرددستم فرار ک

 داشت کنار ی بود و سعریبه شدت با من درگ..دمی گردنشو بوسریز.............بودم

 رتی امشب به کمک اون گشم ممنون باانی از شادیاما خب با...............بکشه 

 یتو..ه بهش کشش دارم کی هستی دخترنی سال تو اول10بعد از ............انداختم

مسخره ..ستی نیارشام اهل عشق وعاشق..ستی نی عشقه ولی از رویاحمق فکر کرد

  ..ست
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تا بتونم به اون ..ی دارم که باشازین..ازهی که من به تو دارم فقط و فقط نیحس

  ............... خوام و مدتهاست در انتظارشم برسمی که میزیچ

  .. زدی پلک هم نمیحت.. شده بودرهیورتم خفقط تو ص.. کردی نمی کارچی هگهید

  

   ..یزل زدم تو اون نگاهه نمناک و خاکستر.. شدمساکت

  

  

  ..دالرام

  .. کرد؟باور

  ..........پس.. بودم که باور نکنهگفته

  

  

ترس رو تو ..دی سرش داد زدم که چهارستون بدنش لرزیجور.. که ببازمنخواستم

 احمق یدختره ..؟ی عاشقمدمیهم نفیفکر کرد..............چشماش خوندم

 وسط انی شایاگه پا.. خواستم؟ی می مدت واسه چنی من تو رو تموم ایدینفهم

  .. کردم وی امشب درنگ نمنینبود هم

  

  

از همه تون .. خوام صداتو بشنومی نمگهید..خفه شـــــو..خفه شو-

  ..نیوونی مشت حهیهمه تون ..متنفرم
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 خواست از دستم یم.. سمت خودمدمی کششونه شو گرفتم و.. روش بلند شدماز

  .. نذاشتمیخالص بشه ول

  .. کردمی کامال حس منوی نظر داشت اری ما رو زانیشا

  ..دمیمنم نشونش م.. خواستی منوی کردم اون همی اشتباه نمنه

  

  .. هوا دستمو بردم باال ویب.. کردی مهی و گردی کشی مغی جدالرام

 رو محض یتا حاال کس..ادهی ضربه ز که شدتدمینفهم.. زدمیلی صورتش سبه

  ..و حاال.. عمل کردمی تو کارم جدشهیهم.. نزده بودمیشوخ

  .. شدنینقش زم.. که چطور زدم تو صورتش و دمینفهم

  

شونه شو گرفتم و ..روش خم شدم..صورتشو با دست چپ پوشوند.. درد نگام کردبا

 دیشا..ی گذرونیمن م شب رو هم با هی که باهات تموم شد انیکار شا:تکونش دادم

 برات کم دمیقول م..ی کنم ولشییای واسه ت روانینتونم مثل شا

 کردم تو داتیتا پ.. نذاشتی برام فرصتانیشا..........پوزخند زدم..........نذارم

  .. تازه ستیری رو هر وقت از آب بگیماه..اما خب..رو ازم گرفت

  

  .. از اشکش پوزخند زدمسی صورت خبه

 کن یسع.. کم از اغوش من ندارهانینترس اغوش شا..خوش بگذره امشب بهت --

  ..ی وحشی گربه ی ازش لذت ببریحساب
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  .. گام به طرف در رفتمکیبا ..مکث کردم.. بهش کردمپشتمو

  ....اما نه..قدم هام سست شد.. پر از بغض اسممو صدا زدیی صدابا

  ..رونی صبر نکردم واز اتاق زدم بنباری ای دوم رو برداشتم ولقدم

  

 ی دکمه هایکالفه و با خشونت خاص.. از قبل لباسامو اماده کرده بودخدمتکار

  .... رو بستمراهنمیپ

 ییهوا..ستی ندنی واسه نفس کشیی هواچی کردم هیحس م.. شدمی خفه مداشتم

  .. حاالی بود ولی من منبع زندگی برادی کشیکه توش دالرام نفس م

  ..دمی کشیداشتم عذاب م..می نبودی درستتی ما تو وضعی دوهر

  

  .. به سر و وضع آشفته م انداختی نگاهوانیک

  ..ه؟ی چه وضعنیا.. شده آرشام؟یچ--

  

با .. رو رفتارم نداشتمیکنترل..دمیتو موهام دست کش..دمی خشم دور خودم چرخبا

  .. برداشتم و پرت کرد کف سالنواروی کنار دی حرکت صندلکی

  .. کنمی دونستم دارم چکار میسر خشم نماز ..دمی کشی مادیفر.. زدمی مداد

  

 نیهم..زنگ بزن بچه ها خودشونو اماده کنن..زنگ بزن:  بلند گفتموانی به کرو

 رو رو الیاون و.. کنمی جهنم مشویزندگ..می کنی مکسرهیامشب کار اون کثافتو 

  .. کنمیسرش خراب م
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  ..اروم باش.. شده؟ی چنمی تا ببی زنی حرف نمید ِ اخه چرا درست و حساب--

  

  

دست و پام از .. از عرق بودسیصورتم خ.. زدمینفس نفس م.. پنجره اشاره کردمبه

  ..دی لرزی متیزور عصبان

 ی می داره چه غلطستیمعلوم ن.. االن با دالرام تو اتاق تنهاستی اون عوض-

  ..ـــوان؟یچطور اروم باشم ک..چطور اروم باشم؟..کنه

  

  .. نگام کردفقط

 ارسالن و دک نیپس واسه هم..نطوریکه ا:  گفتیتا طوالن از مکث نسببعد

 به قول معروف ای.. بودهانی شایحتما نقشه ..رونی زد بالی از وی چطوردمید..کرد

  ..ی ناکس ِعوضیا..اهیارسالن و فرستاد دنبال نخود س

  

منو .. کرده بودیزی واسه امشب برنامه رزویهمه چ.. شرفیفکر همه جاشو کرده ب-

 ینتونستم کار..رهیاالن دالرام تو چنگال اون کثافت اس..نجام شده گذاشتتو عمل ا

زنگ بزن .. زدمیلیتو صوتش س.. دادملشی مشت حرف مزخرف تحوهیبکنم بدتر 

  ..؟یپس چرا معطل..وانیک

  .. کردی کاردهی نسنجشهینم.. بذار فکرکنم--

  



 

goldjar/me.Telegram  

 

1252

 طرفش حمله با خشم به.. اخرمی حرفش زدم به سنیبا ا.. کنمی چکار مدمینفهم

  .. ش رو تو مشت گرفتمقهی..کردم

  

دالرام اونجاست تو ..گمی دارم می چستی نتی انگار حالکهیمرت:  صورتش داد زدمتو

 ی اجهی نتهی و فکر کنم تا به نمی بشنجایاونوقت من تازه ا..اتاق اون پست فطرت 

  ..؟ی بفهمی خوایچرا نم.. کار از کار گذشته؟ی وقتدهی چه فاگهید..برسم؟

  

  .. کردیبهت زده نگام م..  پرت شدواریسمت د.. دادمهولش

 اخر و خشم وجودم رو احاطه می زدم به سی می وقتیول..یچی اروم بودم که هتا

  .. رو حرکات و رفتارم نداشتمی کرد کنترلیم

  

تک ..اب دهانش رو قورت داد.. فاصله گرفتواریاز د..دی ش دست کشقهی به وانیک

  ....... کرد ویسرفه ا

با وجود اون فکر نکنم ..الی ودی تو ساختمون رسیای بنکهی ارسالن االن، قبل از ا--

  .. بشهیزیچ

گلدونو از ..مخصوصا که اسم ارسالن رو اورد.. حالم بدتر شددمی رو که دارامشش

 شکسته شدنش سکوت سالن رو بر یصدا..واری برداشتم و پرت کردم سمت دزیرو م

  ..ختی بهم ر از قبلشیاعصابم ب..هم زد
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اون صد ..؟یاری تو اسم ارسالنو مستی نی خوبتی دالرام تو وضعگمی دارم بهت م-

 ینطورینه ا.. واسه م کار انجام بدهگمی میمن و باش دارم به ک..انهیپله بدتر از شا

  .. خودم دست به کار بشمدیبا..شهینم

  .. دستشو رو دستم گذاشتوانیک.. در اوردممویگوش

  .......من.. خراب نکنزویمه چه..نکن آرشام--

  

  .. شددهی کشتورهای از بچه ها نگاهم به سمت مانیکی ی صدابا

  .. قربان شنود روشن شد_

  

 کهی رو نگه نداشته بودم هر تتوری که اگه به موقع مانزی خودمو رسوندم به میجور

  .. گوشه از اتاق افتاده بودهیش 

  .. دادمصی ارسالن و تشخیصدا

  ..........چرا دالرام..؟ی کردی می چه غلطیداشت..ه؟ چه خبرنجایا--

  ..ستیبه تو مربوط ن.. ارسالنرونی برو ب_انیشا

چرا دالرام ..؟ی کردی چکار می داشتگمیبهت م..ست؟ی به من مربوط نیچ--

  ..؟یباهاش چکار کرد..هوشه؟یب

  تورونیبرو ب..یدی عجل معلق سر رسنی هنوز کارمو شروع نکردم که تو ع_انیشا

  .. از محافظاشوصدا زدیکیداد زد و .......کار من دخالت نکن

 ی دونیخودت خوب م.. بنشونمتاهی تونم به خاک سی شبه مهی نره که من ادتی--

  ..برو کنار.. ازت تو دستمهییکه بد آتو
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  ..ی که ازش اومدی همون گورستونی کنم برگردی میکار.. کنمی متی حال_انیشا

باهاش .....؟ی شنویدالرام صدامو م..دالرام....ین بکی تونی نمی غلطچی ه--

  .. روز افتاده؟نیچرا به ا..؟ی لعنتیچکار کرد

  

  .. کم کردمکروی اسپیصدا.. سوت دستگاه بلند شدی خش خش وبعد هم صدایصدا

  .. که معلومه حال دالرام بد شدهنطوری ا_وانیک

  ..سرمو تو دست گرفتم.. نشستمی رو صندلکالفه

 باشه دهی رسریاگه ارسالن د.. براش افتاده باشهیاگه اتفاق.. منهرهیهمه ش تقص-

  ......حتما.. نشده هوشی جهت که بی و بخودیب..؟یچ

همه جور .. تونه باعث بشه که از حال برهی می شوک عصبهی.. شوکه شدهدی شا--

 همه فرصت داشته که بعد از خارج نی اانی شایعنیدرضمن .. دادشهی میاحتمال

  ......... اون کاروالی وشدن تو از

  ..ی ولستمیمطمئن ن..ادی بر می از اون کفتار همه کار-

  ..؟ی چیول--

  .. کردمنگاهش

  

 یادیاما ز.. بودی بازهیدرسته همه ش ..یلی که بهش زدم و اون سیی اون حرفا-

 ای تموم قضاانیشک ندارم شا..؟یاگه دالرام حرفامو باور کرده باشه چ..تند رفتم

  ..دالرام..یده ولرو باور کر
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 وجودم یهمه .. سوختیگلوم م.. داشتماجیبهش احت.. اب جلوم گرفت وانی لهی

  .. شدی ملی خشم به خاکستر تبدشیداشت تو ات

هر لحظه .. درونم رو خاموش کنهشی اب هم نتونست اتی خنکیول..دمی ته سر کشتا

  .. شدیشعله ورتر م

  

  ..؟یختیچرا انقدر بهم ر.. افتاد؟ی چه اتفاقانی شایالیامشب تو و--

  .. رفتی نمرونی از تو ذهنم بیلی اون سادی.. و تو دستم فشار دادموانیل

  .. دالرامی ملتمسانه نگاه

  

  .. من برنگشتمیول.. که با بغض صدام زدیوقت

 ی که راحتم نمهی چبی حس عجنیا.. دادیعذابم م..شی نمناک و خاکسترنگاه

  .. برسم؟نجای باعث شد به ایچ..ت دادم؟چطور شد که ارامشم و از دس..ذاره؟

  

خون سرخ و .... تو دستم خرد شده بودوانیل.. رو کف دستم احساس کردمیسوزش

  ..دی چکنی زمی شد و چند قطره از اون روی از کف دستم جاریظیغل

  .. دستمو بستدی سفی پارچه هی با عی سروانیک

  

امشب اصال تو .. کنمی تا حاال دارم صدات میاز ک..آرشام حواست کجاست؟--

  ..یستیحال خودت ن
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 یانگار فقط وقت.. احساس نکردمی سوزشچیه.. َ م رو مشت کردمدهی زخم ددست

 المی خنیع.. االنیول.. کرد تونستم سوزشش رو با تمام وجود حس کنممیکه زخم

  .. شدهنی به خون من رنگدینبود که دستمال سف

  

  

  

حوصله ..چی من نپی پس انقدر به دست و پاستمی رو به راه نینی بی می تو که دار-

  .. کس و ندارمچی هی

  

 تورایچشم از مان:  گفتمیروکردم بهش و جد..ستمیرفت پشت س..دی کشقی عمنفس

حاال .... مطمئن بشم که حالش خوبهدیبا.. صداشو بشنومدیامشب با..دیبرندار

  ..افتاده دست ارسالن

  ..گه؟ی دزی چهی ای تشونیموقع.. کرده؟تی انقدر عصبانیچ--

  

  .. هم فشردمی رولبامو

  ..لباسش.. نبودی خوبتی دالرام تو وضع-

  ..؟ی شدیرتیغ..ی بگی خوای می چدمیفهم.. خب یلیخ--

  

  .. زدمپوزخند
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 ی رد می توجه از کنار هر دختریب.. هستی چرتی دونستم غی تا به االن اصال نم-

 ی مکشونی نزدزی چهیخاطر  هم که باهاشون دمخور بودم فقط به ییشدم و به اونا

  ..شدم

  .. داشتم که مواظبش باشم و نهینه ناموس.. نداشتتی برام اهمیچیه

 حس و در نینسبت به دالرام ا.. حاالیول.. گذشته م فاصله گرفتمی از زندگمن

  ..نمی بی مدتریخودم صد برابر شد

 بود ییهازیشاهد چ..دهی دی که امشب با ما کرد رو پس می روز تقاص کارهی انیشا

 لحظه هم نتونه به دالرام فکر کی ی برای کنم که حتی میکار.. بودی مدیکه نبا

  ..رهی شبه به فنا مکی منه که ی ارزوهاش تو دستایهمه ..کنه

  

تو موهام چنگ .. سکوت حکم فرما بود نمونیتا چند لحظه فقط ب.. نشستکنارم

  ..زدم

 هی برسه که نیقیگذاشتم به .. من و دالرامیبه رابطه .. شک کرده بودانی شا-

گذاشتم فکر کنه که احساس ِ .. فقط از جانبه دالرام نه منیول.. هستنمونی بیزیچ

  ..س*و* هی عشقه و من از رویدالرام از رو

  ..جانی هنطوریو هم.. ودلهرهشیپر از تشو.. بودی سختشب

  .. سال10 بار بعد ازنی اولیبرا.. چندتا حس رو با هم تجربه کردمامشب

  .. ماجراها تموم بشه ارامش ندارمنی که ای به بعد تا وقتنی از امطمئنم

  

  ..نهی اون خونه ست اوضاعت همی دالرام تویتا وقت--
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 راهو نی که از اول ادمیامشب فهم..شهی تموم مزی دلربا همه چیبعد از مهمون-

 نی تو ایتجربه ا.. کردمی می بازنی دالرام رو وارد ادینبا..اشتباه اومدم

 که به یمخصوصا دختر.. نکردمی همکاری جنس مخالفچیتا حاال با ه..کارنداشتم

  .. توجه باشمی تونم نسبت بهش بی وجه نمچیه

  

 اون هم وارد نقشه ی به خاطر خود ِ دالرام قبول کردی که گفتی خودت بودیول--

  ..ست؟ی ننطوریا..بشه

 نکاریتونستم از ا ی مدی شایول.. کار دست خودش ندهنکهیبه خاطر ا..درسته-

  ..هیدختر سرسخت..گرچه..منعش کنم

  

  ..دوستانه زد رو شونه م..دیخند

که البته دالرام ....هر دو مغرور و سرسخت.. شما دوتانی بشیعجب زوج--

  ..ی از غروری تو به جاش کوهیول.. هستطونمیش

  ها و متفاوت بودنیحاضرجواب.. هاطنتی شنیهم.. بودوانیحق با ک.. زدمپوزخند

  ..ها در دالرام نظرمن رو به خودش جلب کرده بود

  .. پس شنود چطور روشن شد؟هوشهی اگه دالرام ب-

  ..هی قویلیحسگرش خ..امکانش هست.. کرده و روشن شدهری گیی به جادی شا--

  

  ..ستادمی قرار کنار پنجره ایب.. شدمبلند

  ....... االن برم ونی خواد همیچقدر دلم م.. اون برام مهم تره-
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  ..می قربان صداشون رو دار_

  

 تر به فی ضعی دالرام کمیصدا.. ارسالن و دالرام بودیصدا..ستادی کنارم اوانیک

  ..دی رسیگوش م

  ..من هنوزم سر قولم هستم.. اومد مجبور شدم برمشی پی امشب برام کار_ارسالن

  .. اونی بوددهی رسرتریاگه د..؟ی چه قول-

  ..؟ی شدهوشی که بنهیواسه هم--

  ..هم نه..هم اره -

  .. شده؟ی چنمی کن ببفیتعر..؟ی چیعنی --

  .. اعتماد کردشهی کدومتون نمچیبه ه..دی همیهمه تون لنگه .. تنهام بذار-

  ..؟یگی می داریچ--

  ..گهیبسه د.. کشمینم.. خسته مگهید..رونیبرو ب: دی کشغیج

 ی می کارهیاصال ....ی کم استراحت کنهیبهتره ..اروم باش..باشه.. خب یلیخ--

 فکر کنم ینجوریا..می زنی می گشتهی رونی بمی ریفردا عصر هر دو با هم م..میکن

  ..چطوره؟..واسه ت خوب باشه

  

  ..دیچی ارسالن تو گوشم پی خنده ی صدای ولدمی دالرام رو نشنیصدا

  .. کردیداشت رو مخش کار م..ی عوضی کهیمرت

 وجودتر یب..ی هستی مارمولک دونم چهی شناسم ومی تو رو نشناسه که من می کهر

  ..زتهی همه چی بیاز تو همون عمو
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  ..باشه پس حاال استراحت کن--

  .. بسته شدن دریو صدا.. لحظه سکوتچند

  

اروم صداش .. و رو گوشم گذاشتمیگوش.. قطع کردمکرهای اسپی رو از روصدا

  ..زدم

  ..؟ی شنویصدامو م..دالرام-

  ..اخمام جمع شد.. کردی مهیگر

  

 بگو که اونا نتونن یزی چهی لب ریز.. جواب بدهی شنویام اگه صدامو م دالر-

  .. باهات حرف بزنمدیدختر با..ی زنی با خودت حرف میانگار که دار..ننیبب

  ............ وهی بلند ِ گریصدا

  

  » دالرام«

  

اگه تموم توجه ش به من ..؟یاگه راست گفته باشه چ.. دلم از حرفاش گرفته هنوز

  ....از سر

 کمکم یلیاون خ.. ندارهقتی دونم که حقیاره م..ستیدرست ن..نه

 تونست ازم سواستفاده ی راحت میلی شد که خی براش جور مییتایموقع..کرده

  .. نکردیول..کنه
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 گهی دنویا.. زدیجد.. کنمیهنوزم حسش م.. که تو صورتم زدیلیس.. اون حرفاپس

  ..مطمئنم

  .. بود؟یچرا انقدر جد.. کرد؟ی نمی پس چرا نقش بازهی بازهی گفت اگه

  

 اونم تنها تو اتاق بهم دست داده بود باعث انی شادنی که از دیشوک.. ارشامیحرفا

  .. و از حال برمشهیشد نفهمم داره چم م

و ارسالن کنارم رو تخت .. روتخت تو اتاقم هستمدمی چشم باز کردم که دیوقت

  ..نشسته

  

 از اتاق زدم یی دستشویبه بهونه ..د شی نمنجایا.. خواست باهام حرف بزنهیم

  ..درو بستم و قفل کردم..رونیب

  .. قورت دادمبغضمو

  ..هی شب گندعجب

  ..شه؟ی چرا تموم نمپس

  

  ..دالرام--

  .. شنومیم-

  ..؟ییکجا--

  .. نرهرونی و باز کردم صدا برابیش..یی تو دستشو-
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 که امشب ییتموم حرفا..نیبب.. زنمی حرفمو معیچون فرصت کمه سر.. باشه--

  ........بهت زدم

  

  ..استرس داشتم..دی لرزیسرتاپام م.. بودم بگهمنتظر

  ..؟یتو باور کرد..  دالرام--

  ..دی لرزی مصدام

  .. نکنم؟-

گفتم باور نکن ..ه؟ی بازهی قبلش بهت گفته بودم تمومش ی وقتی باور کندیچرا با-

  ....نگفتم؟

  .. نبودهیخند شببه لب.. درد بودی از روی لبخند بزنم ولخواستم

  

  

  

  ..آرشام نگو نبود.. بودیاون واقع..یلی پس اون س-

 حی رو برات توضیزی تونم چیاالن نم.. کردمی منکاروی ادیچون با.. بودیواقع--

 ی بدوننویفقط خواستم ا..گمی برات مزوی همه چادی بشی فرصتش که پیبدم ول

  .........که

  ..؟ی که چ-
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 رونی وجه با ارسالن بچیفردا به ه:  گفتین جد نداد و به جاش با لحجوابمو

  .. گفتم؟ی چیدیشن ..یرینم

همه ش دارم .. رو تحمل کنمالی ونی لحظه هم اهی ستمی حاضر نگهید:  گرفتحرصم

  ..افتهی بی اتفاقهی ترسم یم

 انهیارسالن بدتر از شا..ستی انقدر سرحال نشهی همانیشا..افتهی نمی اتفاقگهی د--

  ..ستی ِ تو نیاون حام..یش نشبهتره خام حرفا

  ..اگه اون نبود.. که هست امشب جون منو نجات دادی هر چ-

 یی باهاش جایحق ندار.. که گفتمینیهم..ساکت شو دالرام:  گوشم داد زدتو

  ....یبر

  

 دارم خفه نجایا.. خواد نفس بکشمیدلم م..رمی بدون من فردا باهاش می ول--

حاال ..رمیمن م.... کنمی دارم جون مرونیاده ب که از اب افتی ماههیمثل ..شمیم

  .. خواد بشه بذار بشهی هم میهر چ

  ........دالرام تو-

  

  

  .. و خاموش کردمشنود

 مشت کردم و اب سرد ری شریدستمو ز.. شدیسرم داشت منفجر م.. خرد بوداعصابم

  ..دمیو به صورتم پاش
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 ی میو جاش به کبود دیکی گردنم ریز.. بوددهیرنگم پر.. نگاه کردمنهی اتو

  .. از دست آرشامیوا....اروم لمسشون کردم..زد

  .. نشست رو لبامی کمرنگلبخند

  

  .. اومدنی رفتن ومی سرم افکار جور واجور متو

  

 هم باشه پاشو بذاره گهی دیهر ک.. شدم خودم خبرندارمیول..شمی موونهی ددارم

  ..شهی خل و چل منجایا

  ..ایخدا.. که رومهی همه فشار عصبنی ابا

  

از .. حاالیمثل برادرم بود ول.. موقع فرهاد و داشتم تا باهاش درد ودل کنماون

  .. خبرمیاونم ب

  ..شه؟ی تموم میپس ک.. چقدر درد؟ایخدا

 تو اضطراب بودم که لحظه ی مدت به قدرنیا..دهی ازش بهم نمی خبرچی هآرشام

  .. ماجراها فکر کنمنی نتونستم به تموم ایا

  .. فرهادیبرا..تنگ شده ی پری برادلم

  ..ی مخمصه نجاتم بدنی از ای تونی فقط تو مایخدا

  

انگار که .. بلند و گشاد بودیلیخ.. مردونه تنم بودراهنی پهی.. لباسم نگاه کردمبه

  .. زانوهامهی تا باالشیبلند.. مانتو تنمه 
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  ..ه؟ی چه عطرگهی دنیا..دماغم سوخت..نیری و شظی غلی بوهی.. دادی ادکلن میبو

  ..دم؟ی پوشی کنویا

  .. بودمهوشی بی وقتحتما

  .. ارسالن تنم کرده؟یعنی

  

  

 کرده بودم از بغلم در ی خوشی ِ کثافت هر چانیشا.. اتفاقاته امشب افتادمادی

  ..اورد

  ..هر دوبا هم..و آرشام..من

هنوز هم تعجب تو چشماش رو .. که از سر عشق رو لباش نشوندمی بوسه ااون

  ..ادمهی

  

  .. زدی و اون حرفا رو بهم مدی بوسی منو مانهیآرشام وحش..انیتاق ِ شا اتو

  ..یگرم بود و خواستن.. جذاب بودی تو رفتارش خشونت داشت ولنکهی ابا

  .. خوامشیهنوزم م..هنوزم دوستش دارم.. حرفا رو که بهم زد دلم گرفت امااون
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  .. کردتمی اذی همه ش دورغ بود ولگهیم

  ..یلی ساون

  

  .. خوام بهش فکر کنمی نمگهید..کون دادم تسرمو

از ترس .. زدیچشماش برق م.. بلوزمو نگه داشتمی اومد تو اتاق جلوانی شایوقت

  ..دمی لرزیم

  .. رفت ویاهی اومد طرفم چشمام کم کم سیوقت

  

  .. بودی شبچه

  .. تونم از ذهنم پاک کنمی وقت نمچی امشب رو هاتفاقاته

  .. خسته شدمگهید

  

 کلمه هم باهاش هی من ی دو بار ارسالن بهم سرزد ولیکی.. اتاقم بودم روز و توکل

  ..حرف نزدم

 قلوپ اب هیفقط .. بهشون لب نزدمی صبحونه و ناهارمو اورد تو اتاق ولخدمتکار

  .. سوختیاونم چون گلوم از بس خشک شده بود م..خوردم

  

  ..م کنهخدمتکار به دستور ارسالن اومد تو اتاق تا اماده .. شده بودعصر

  ..ی و کفش ست مشکفیک..دی وشال سفدیشلوار سف..ی مشکی مانتوهی
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 نشیارسالن با ماش.. نگاه به اطرافم بندازم تا خود باغ رفتممی نهی ی حتنکهی ابدون

  .. توجه بهش سوار شدمیب..ستادیجلوم ا

  ..رون؟ی راحت با ارسالن برم بیلی خدهیچطور اجازه م.. کجاستانی نبود شامعلوم

  

  .. گذاشتهبمونی رو واسه تعقی نداشتم آرشام کسکش

ارسالن هم سکوت کرده .. کردمی هدف به اطرافم نگاه میب..میدی چرخی شهر متو

  ..بود

 اطرافشون از کنار یای و فارغ از دنالی خی کردم که بی نگاه می حسرت به مردمبا

  .. شدنیهم رد م

  

 نی ای خودم بدون دردسر تو تونستم واسهی منایمثل ا.. کاش منم ازاد بودمیا

 قهینگران نباشم و نترسم که چند دق.. نداشته باشمی روها راه برم و دغدغه اادهیپ

  ..افتهی برام بیبعد قراره چه اتفاق

  

  .. زنهی داره صدام مدمی خودم که اومدم دبه

  ..ی شادهی پی تونیم..میدیدالرام رس--

  

  .. پاساژ بودهی.. سمت راستم نگاه کردمبه

  .. شدمادهی گرفته و درهم پیصورت با
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  .. نذاشتمرهی دستمو بگخواست

  

  !.. چکار؟نجای امیاومد-

  ..دی و به صورتش دست کشدیخند

 میاومد: داشت گفتی قدم برمی که به ارومی به پاساژ دوخت و در حالنگاهشو

  .. داره؟یاشکال.. خانم خوشگل و اخموهی واسه دیخر

  .. جوابشو دادمیبا بداخالق.. جمع تر کردماخمامو

  .. ندارماجی احتیزیمن به چ ..ی کندی و واسه م خرنجای امیاری ازت نخواستم ب-

  

 دادم و نگاهمو ازش رونینفسمو با حرص ب.. برگردم که راهمو سد کردخواستم

  ..گرفتم

 تو جشن ی کردم دوست داریفکر م..یاری خب دختر تو چه زود جوش میلیخ--

  ..ی باش سابقت حضور داشتهسیتولد رئ

  

  !..ه؟یمنظورت چ!!..؟؟یجشن تولد ک-

  .. افتاد سمت پاساژراه

 اطراف قدم نی ای کممی بردی بعد از خرمی خوایم..شهی مریبجنب داره د--

  ..پس زود باش دختر..میبزن

  .. کنارش قدم برداشتمتندتند

  !.. خودشه؟ی خونه یمهمون!.. جشن تولد آرشام ِ ؟یگفت-
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  ..ها بود  مغازه نیتری به ونگاهش

  .. گرفتهی نه دوست دخترش واسه ش مهمون--

  ..تو شوک بودم..ستادمیا

  !..ه؟یمنظورت ک!!..دوست دخترش؟؟-

  .. شده بودرهی از مغازه ها خیکی ِ نیتری پر زرق و برق پشت وی به لباسامتفکرانه

  ..شی بوددهی دشیتو ک.. دلربا--

  ..ستادمی اکنارش

  .. نبود در کاری شوخچیه.. بودی جدکامال

  

  !..اونم قبول کرد؟!.. آرشام جشن تولد گرفته؟ی دلربا برایعنی-

 ی به صورت متعجبم انداخت و باز نگاهشو معطوف اون لباسای نگاهمین..دیخند

  ..مزخرف کرد

  

 ی چه اشکالرهی بگی دوست دخترش بخواد براش مهموننکهیا..چرا قبول نکنه؟--

اونم که .. خودش ارشام رو دعوت کردهاتفاقا دلربا رسما رفته شرکتش و..داره؟

  .. مشتاق بوده تا دلربا گفته قبول کردهیلیانگار خ

  

  ..ارشام هنوز با دلربا رابطه داره؟.. باور کنم؟یعنی ایخدا
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 نشونی بیزی چگهی با دلربا تموم کرده و دنکهیا.. اون حرفاشی همه یعنی

  .. همه ش دروغ بود؟یعنی..ستین

  ..گه؟ی رو مقتی وسط داره حقنی ایک.. باور کنم؟دی رو بایچ

  ..ه؟ی چی دروغه پس اون مهموناگه

  .. نگفت؟یزی به من چچرا

  

  ..؟یچشم منو که بدجور گرفته تو چ..ست؟یبه نظرت اون قرمزه معرکه ن--

  .. کردمی فکر میلیبه اون س.. حال خودم نبودمتو

 نکهی بعد از ایلمنم اولش تو شک بودم و.. بهم گفته بود حرفاشو باور نکنم قبلش

  .. بودهانی به خاطر شادمی داد فهمحیبرام توض

  ..یلی اون سیول

 اون شی که حس کنم تموم بدنم داره تو اتی واقعنطوری بزنه نه ایشی تونست نمایم

  .. سوزهی میلیس

  .. داشتدرد

  ..و حاال.. راحت حس کردمیلیروحا اون درد و خ.. جسمانه

  ..اونم به دعوت دلربا..ی خواد بره مهمونی شنوم که میم

  

 متوجه باشم دنبال ارسالن راه نکهیفقط بدون ا..شهی می داره چدمی فهمی نماصال

  ..برام مهم نبود.. خواد بکنهی ذاشتم هرکار میافتاده بودم و م
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حواسم به کل پرت شده ..دمی دی رو نمیزی دادم چون اصال چی نظر نمزی چچی هتو

  ..بود

 نکاروی ایاصرار داشت بپوشم ول..دی رو خرنیتری پرو همون لباس پشت وبدون

  .. لباس رو انتخاب کردزمی سای از روینطوری که فروشنده بود همیدختر..نکردم

  

  

  .. رفتمرونی توجه به ارسالن از در مغازه بیب

  ..دالرام با توام..؟یریکجا م--

  .. کم قدم بزنمهی خوام یم..نجامیهم-

 گهیدختره م..امی مرمی گی ملیباسو تحو نباش منم لی دوریجا.. خب یلیخ--

 یعنی نگام کرد که یو جور................ارهی تموم کرده رفت از تو انبار بزتویسا

  ..حواسم بهت هست

  .... نه فرهاد و دارم نهگهید..فرار کنم کجا برم؟.. حال داشت فرار کنه؟ی کیول

  !.. هست؟ای دننی تر از منم تو ابدبخت

  

  .. فکر بودمیتو.. زدم ی حوصله قدم میب

 زنم تا بتونم ی شرف دست وپا می مشت ادم گرگ صفت و بهی نی بدبخت دارم بمنه

 که تموم مدت بهش اعتماد کرده بودم ی حفظ کنم اونوقت اون کسموی هستیهمه 

  .. دلرباشی تنهام بذاره و بره پخواستیم
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  .. اون شب کمکم نکرد؟چرا

 رونی بکشه بانی و منو از تو بغل شاادی که بدمی کشی انتظار ارشامو می وقتچرا

  .. و کمکم کرد؟دیارسالن سر رس

 تی انقدر براش اهمی کوفتتهی مامورنی ایعنی.. ارشام گذاشت و رفت؟چرا

  ........ و باهامادی بدی که از راه رسیکه بذاره هر کس و ناکس..داره؟

  

  ..شه باشه؟ اگه نقیحت..ان؟ی شاشی فرستاد پی دوستم داشت منو ماگه

  .. شد جونمو به خطر بندازه؟ی خواست حاضر می منو ماگه

  

  ..بلند و رسا..دیچی تو وجودم پییصدا

 انتقام انی از شایمگه اصرار نداشت..؟ی خواستی نمنویمگه خودت هم--

  .. کارتو ساخته بودانیاگه ارشام پشتت نبود که تا االن صد دفعه شا..؟یریبگ

  

 اتفاقات نی تموم ای باعث و بانی ولرمیستم انتقام بگ خوایم.. خودم خواستماره

  .. نبودیول..  و هم جا همراهمهشهی همهیاون گفت مثل سا..ارشام بود

  

در .. تمومه و ارشام هم عاشقم شدهزی همه چگهی کردم دی شب تو استخر فکر ماون

  ..ی شک لعنتنیا.. حاالی بودم ولدهی رسنیقیاصل به 
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  .. توجه رد شدمی بی تنه زدم ولی کسبه

  ..ستادمی از مغازه ها ایکی نیتری ویجلو.. چرخوندمنگاهمو

  .. روش ثابت موندنگاهم

  

  »آرشام«
  

  ..الی االن رفتن تو ونی قربان هم--

بهشون بگو منتظر دستور من باشن و تا من .. بچه هاشی خب برگرد انبار پاریبس-

  .. گفتم؟یچ یدیفهم.. انجام بدهی حق نداره سر خود کارینگفتم کس

  .. رسونمیحتما به گوششون م.. چشم قربانی به رو--

  .. نشستممی صندلیکالفه رو.. رو قطع کردمتماس

  .....بعدشم گردش و..دی اول دالرام رو برده خری عوضی کهیمرت

  ...... بود رو با خشونت تو دستم مچاله کردمزمی می که روی ابرگه

  .. گذره ارسالن؟ی می تو اون سرت چنباریا

  

  .. به در خوردی اتقه

  .. توای ب--

  ..دنی قربان مهموناتون رس_یمنش

  !.. کدوم مهمون؟--
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  ..دی جلسه داشتی آلمانی شرکتاندگانی تا از نما2 امروز با -

  

 ی مذاکره و قرارداد برانیا..به کل فراموش کرده بودم..دمی صورتم دست کشبه

  ..دم دای از دستش مدینبا.. بودیاتیشرکت و کارخونه ح

  ..تو اتاق جلسه هستند؟--

  ..منتظرتونن..بله قربان--

  ..دی کنییرایازشون خوب پذ..امی خب االن ماریبس-

  ..چشم قربان--

  

  .. شدمرهی خشی وحشیتو چشما..پوزخند زدم.. ساعتم نگاه کردمبه

  ..ی کنی پدرتو مالقات مگهی دی قهیتا چند دق.. نشدهری هنوز د-

  ..یاش عوض نداشته بی به پدرم کار--

 سبز و گستاخش ینگاه سرد و خشنم رو تو چشما.. صورتش خم شدمرو

  .. زدی پلک نمیحت..دوختم

  

 گهی کار دنی از اری غی که داری زبون درازنیبا ا.. بکشمت؟نجای همی ترسینم-

  .. تونم بکنمی نمیا

  .. کم نشدی چشماش ذره ای از گستاخیول.. دهانش رو قورت داداب

  

  ......پس..ی کشیاخرش منو م دونم که ی م--



 

goldjar/me.Telegram  

 

1275

 یتا کس..رهی گی رو نمی جهت جون کسی و بخودیارشام ب..ی دونی ظاهرا که نم-

 باشه من رمنتظرهیاگه عملش غ.. باهاش ندارمینخواد از پشت بهم خنجر بزنه کار

 نجات جون خودم یبرا.. کنمی ونابودش مستی ننی از رو زمرمنتظرهیهم کامال غ

  ..ست؟ینطورنیا..نکاروبکنمی ادمیبا

  

  .. زدپوزخند

  .. من هنوز از پشت بهت خنجر نزدم درسته؟ی کنی پس فکر م--

چونه ش رو ..خشم درون چشمام صد برابر شد.. هم فشردمی از سر خشم به رولبامو

  ..صورتش از درد جمع شد..تو مشتم فشار دادم

دالرام .. بذارم؟ی چیپس کار اون شبتو پا..؟ی خنجر بزنیتو نخواست:  زدمداد

  .. بشهی بازنیحقش نبود وارد ا

  

  .. عقبدی کشسرشو

 نبودم و به اون نجای مزاحم اگه سد راهم نشده بود من االن ای اون دختره --

 ی مدیازش عقده داشتم با.. اون نذاشتیول.. بودمدهی خواستم رسی که میزیچ

  .. که دستام به خونش الوده نشهیکشتمش جور

  

  ..دی قربان طرف رس_حشمت

  .. چشم ازش برنداشتمیول.. فاصله گرفتمدای شاز

  ..نشیاریب--
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  .. به چشمیا--

  

  

  ..؟ی خوای میاز من و دخترم چ.. تو وسط باشهی زدم پای حدس م_صدر

  ..ستادمی روش اروبه

 ی مدادی بتیو تو نگاه هر دو خشم و عصبان.. بسته بودندی دوشون رو به صندلهر

  ..کرد

  

 دخترت ی بودم کنار ولدهیمن که کش..ن؟ی خوای می خوام بدونم شماها چیم--

  .. رو ادامه بدهی بازنیانگار هنوز مشتاقه ا

 که هرکار دلت بخواد ی هستی کیتو فکر کرد..ی کردی تو با غرور دخترم باز--

  ..؟یستی من بای جلوی کنیچطور جرات م..؟ی کنیم

  

تو صورتش داد  گرفتم وبا خشونت شوی صندلیدسته ها.. برداشتمزی طرفش خبه

پس خوب گوشاتو .. اره؟می که من کی بدونی دوست داریلیخ.. هستم؟یمن ک: زدم

 ای نسب و دریپسر فرهاد تهران.. َنسبیآرشام ِ تهران..من آرشامم..باز کن

  ..م؟ی کن که میاری نمادیهنوزم به ..برادر آرام و آرتام..یصالح
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 یی باز کرد و زمزمه وار با صدالب.. کردی به من نگاه مدهی پری زده با رنگبهت

  !..؟ی نسب هستیتو آرشام تهران..تو..تو..تـ: لرزان گت

با من و گذشته م ..یتو باعثش شد.. حذف کردممیلینسب رو از فام..اره خودمم--

 که کبارمی ی برایحت..می واقعتی از هوی دور بشم حتزمی که از همه چی کردیکار

  ..می من کیشده شک نکرد

  

  .. وقته که فراموش کردمیلیه رو خمن گذشت--

  .. ش رو تو مشتم گرفتم و محکم تکانش دادمقهی

مو به مو لحظه به لحظه ..ادمهی زیهمه چ.. من هنوز فراموش نکردمیول:  زدمادیفر

  ..ش تو ذهنم ثبت شده

 ی من با دست و پایجلو..یینجای و حاال تو ایدی منو به گند کشهی روز تو زندگهی

  ..بسته



 

goldjar/me.Telegram  

 

1278

 از راه مونمی بعدی زود مهمونایلیقراره خ.. جناب صدری ندارییاه به جا رگهید

 خوام یم.. مرور بشهدیگذشته با..شتی پارمیصبور باش کم کم اونا رو هم م..برسن

  ..می که من کنیاری بادی کنم تک تکتون به یکار

  

  .. توان حرف زدن هم نداشتیحت.. نگاهم کردمبهوت

  ..شمی مکی نحس نزدی بازنی اانی دارم به پاگهید

  ..ارنی راز کهنه در منی کم همه سر از اکم

  ..شهی معما هم حل منی اباالخره

  ..شهی تموم مزیهمه چ.. کردن نفر دهم دای پبا

  ..دمی کشی از اول انتظارش رو مهمونطورکه

  ..می روزنی ساله که منتظر چن10 االن

  

  » دالرام «

  

  .. منو در خودش داشت که نقشیریبه تصو.. دوختمنهی به آنگاهمو

 هنوزم یول.. و سردیچشمان خاکستر.. حالت دار و بلندی دختر با موهاهی نقش

  .. گفتی مشهیهمونطور که مادرش هم..ریچشمگ.. بودبایز

 اتاق ی نور چراغاری لباس تحت تاثی روی اون لباس قرمز و بلند که سنگ هاتو

  ..دی درخشیمر م دختر چون مردی پوست سفدنی کشیدرخششون رو به رخ م

  ..نیدلنش..زویس انگ*و*ه..درست همرنگ لباسش بود.. سرخشیلبا
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ارسالن .. خودم باشمنمی بی منهی که تو ای دخترنیا.. دخترنی شد ای نمباورم

 باز امی بی مهموننی خوام به ای اصرار کردم نمیهر چ.. خبر کرده بودشگریآرا

  .. زدیحرف خودش رو م

 ی نمیری گمی تصمی برده اجازه هی به یکس.. نداشتمیری گمی من قدرت تصمنجایا

  ..داد

  

 خدمتکار نکهیاونجا با ا.. ارشام بودمی که تو خونه ستمی نی اون دالرامنجای امن

  .. دادی احساس محبوس بودن بهم دست نمیبودم ول

 ی باز هم درونش رو مشهی از جنس آهن بود و نگاهش از جنس شنکهی با اآرشام

 تا نیظاهرش با باطنش زم..ستی ندهی و بفهمم اونطور که نشون متونستم حس کنم

  .. کردیاسمون فرق م

  

  .. االنیول.. کردم تونستم بشناسمشی فکر مشهیهم

 یزی فکر کنم و در مورد چستمی قادر نگهید..دمی کنم به بن بست رسی ماحساس

 عقب  تونه اونو بهی نمیکس..زمان در گذره.. خوام برداشت کنمیاونطور که م

  .. متوقف کنهی حتایبرگردونه و 

  ..عشق..ی حترهی نمشی ما ادما پی به دل و خواسته ای دننی تو ازی چچیه
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کل روز گوشواره ها رو از گوشم در اورده .. دستم انداختمی رورموی حرشال

  .. خواستم اونا رو بندازمیهنوزم نم..بودم

 بارم که شده حس کی یا خوام بریم.. خوام ماله خودم باشمی مگهی امشب دهی

  .. ازادمی کوفتی خونه نی از ارونیکنم ب

  

 کدومو چی هیول.. خواستم بودی که میهر چ.... کشو انواع گوشواره و انگشتر وتو

  .. داده ونههی بهم هدینه کس..ستی مال من ننای کدوم از اچیه..برنداشتم

  

  ..شدنگاهم به در بود که ارسالن وارد اتاق .. به در خوردی اتقه

  

  

  

 ی برگشتم و نگاهش به من افتاد لبخند اروم اروم از رویوقت.. به لب داشت لبخند

  ..لباش محو شد

  

 نکهیا..نمی رو نبستادهی که رو به روم ای مردیچهره ..نمی انداختم تا نبری زسرمو

  ..ستی مرد ارشام ننیا

  ..ن زدممشتشون کردم و تو هم گره شو..دی لرزیدستام م.. طرفم قدم برداشتبه

  .. کردی متمی ادکلنش اذیبو.. و براقش بوداهی سیچشمم به کفشا..ستادی اجلوم

  .. بودگانهی عطر با من بی بونیا.. خواستمی بو رو نمنی امن
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  ..سرتو بلند کن..دالرام --

  .. نکردمیحرکت

 با اون نگاهه افسونگرو رای گی خوام اون چشمایم..نمتی ببخوامی م--

  ..دالرام..نمیبب

  

 بود ستادهی ارسالن ارشام جلوم ای شد به جای میچ..هی گرری داشتم بزنم زدوست

  .. زد؟ی حرفا رو بهم منیو ا

  .. دونه که چقدر عاشقشمی خدا می ولرمی ازش دلگنکهی ابا

  

نتونستم تو .. بلند کردمیسرمو به اروم..اشک تو چشمام حلقه بست.. داشتمبغض

خواستم از کنارش رد .. نداشتم اونجا بمونم از اون طاقتشتریب.. بشمرهیچشماش خ

  ..شم

  ....میبهتره بر-

 ی همه ایخدا.. دست ارشام رو نداشتی گرمایگرم بود ول.. دستمو گرفتکه

  .. کنهی م موونهی مرد داره دنیا.. شده آرشاممیزندگ

  

  .. کمهیزی چهیهنوز ..نه صبر کن--

  !.. بود؟یمنظورش چ.. تعجب نگاش کردمبا

  



 

goldjar/me.Telegram  

 

1282

 شکل با روکش ی مکعبیجعبه ا.. اوردرونی ببشی رو از تو جیعبه ا لبخند جبا

  ..یمخمل سرمه ا

  ..نگاهمو به داخلش انداختم..جعبه رو گرفت جلوم.. باز کرد درشو

  ..دندی درخشی درون جعبه مییبای و براق گردنبند به ززی ریناینگ

  !..ه؟ی چنی ا-

  ..ست؟یمعلوم ن--

  ..به من؟ شیدی میواسه چ.. نبودنیمنظورم ا-

  

 بهت و انیدر م..قفلشو باز کرد.. همون لبخند گردنبند رو از تو جعبه در اوردبا

اورد .. صورتم گرفتیگردنبند رو جلو..ستادی من رفت و پشت سرم ایناباور

  .. تنمو مور مور کردری زنجیسرد..نییپا

  

 خوام یامشب م..ییچون صاحبش تو:  بست گفتی که قفل گردنبند رو می حالدر

 خوام همه بفهمن که دالرام با یم..ی گردنبند تو جمع بدرخشنی ای هانیثل نگم

  .. رو کنار خودم دارمیبفهمن چه جواهر..منه

  

  ..دمیبه گردنم دست کش..ستادی به روم ارو

  ..دی خندیم.. زدی سبزش برق میچشما.. چشمام نگاه کردتو

  ..می برمی تونی حاال م--
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  .. اعتراض نکردمنکارشی به ایول.. دونم چراینم

 ی کردم تو صورتش ولی و پرت مدمی کشی گردنبند رو از گردنم مدی دونم بایم

  ..نکردم

  ..ی کردم ولی مهمونش میلی سهی نکارشی به خاطر ادی دونم بایم

  .. کردمی مجسمه جلوش خشک شده بودم و نگاش منی دونم چرا فقط عینم

  .. داشتمی بدحس

  .. و برد تونیماشارسالن .. درو باز کردداریسرا

  ..اد؟ی نمانیامشب شا-

 مجبور شد از شهر بره ی کارهیواسه ..ستی نینگران نباش امشب ازش خبر--

امشب .............. جمله ش رو به زبون اوردیجور خاص..نگام کرد.........رونیب

  ..فقط منم و تو

  

  ..رومو ازش برگردوندم.. زدم به اون راهخودمو

  .. شم که نذاشتادهیخواستم پ..ا پارک کرد هنی ماشی هی بقکنار

  ..صبر کن--

  

دستشو به طرفم ..با لبخند به طرفم اومد و در سمت منو باز کرد.. شدادهی پنی ماشاز

  ..دراز کرد

از .. شدمادهی پنی از ماشرمی دستشو بگنکهیبدون ا.. رو لبام نشستی محوپوزخند

  .. خوردیحالعجب زد .. که لبخندشو قورت داددمشی چشم دیگوشه 
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 االن هوا نسبتا سرده و نکهیبا ا.. داشتنیباغ بزرگ و سرسبز..می رفتالی طرف وبه

 تابستون رو ی انگار هنوز حال و هوانجای رسه اما ایکم کم داره زمستون از راه م

  ..درختا سرسبز وشاداب بودن..داره

  .. کنمی کنجکاودای بددی ندنی نخواستم عنی از اشتریب

  

به محض حضور ما دوتا خدمتکار به ..دی رسی به گوش متی الکی موزیصدا

  ..رنی ارسالن رو از دستمون بگی زهیی پای من و پالتویطرفمون اومدن تا مانتو

 که رو موهام انداخته بودم و هم رنگ یریشال حر.. کردم و مانتومو در اوردمتشکر

  .. شونه هام انداختمیلباسم بود و رو

  

  .. شدی تر مدهی پوشی کمینجوریا..بود باز یادی لباس زی قهی

 که همه دمی پوشی هم لباس نمیاما جور.. پوشمی لباسا منی که از استی اولم نبار

  .. نگام کننی جورخاصهی

  

 ای مهموننجوری لباس رو هم تو انیه تر*ن*ه*ر* اگه بیحت.. بودی عادنجایا

  ..هی امر عادهی نجای ای مردای بازم برایبپوش

  

 به تن ی و خوش دوختیکت و شلوار مشک.. ارسالن انداختم بهی نگاهمین

   ..ی و کراوات مشکی کرمراهنیهمراه با پ..داشت
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از اون شب به بعد به کمک ..نمی بی نمنجای رو اانی راحت بود که امشب شاالمیخ

  .. موندمی چشمش دور میارسالن از جلو

  

  ..بذار لباست مشخص باشه..؟ی داریچرا شالتو برنم--

  ..من راحتم.. خوبهینجوریهم.. خوامیمنه ن-

  ..گمی می بود که بفهمه چی جدی به قدرلحنم

  

 یزن و مرد دور تا دور سالن تجمع کرده بودن و با هم حرف م..می سالن شدوارد

  .. اون وسط در حال رقص بودندیعده ا.. فضا رو پر کرده بودکیموز..زدند

  ..دندی رقصی و مرد تو اغوش هم اروم مزن

  

 یول.. کردی می از مهمونا سالم و احوال پرسیبا بعض.. ارسالن قدم بر داشتم کنار

 قرارم ی قلب بدنشی که با دی بتونم اوندی تا شادیی پایچشم من اطراف سالن رو م

  .. کنمدای رو پرهی گیاروم م

  .. باشهدهی تا االن رسدی پس بامی بوددهی ما اخر از همه رسبایتقر

  

هم به اون ..بهت زده نگاهش کردم.. بودستادهیقصنده ها ا رانیم..دمشی دباالخره

  .. خورد وی هر چه تمام تر تو اغوشش تکون می که با دلبریو هم به دختر

  ..دلربا .. شناختمشدمی صورتشو دیوقت!..د؟ی رقصی داشت با اون دختر مآرشام
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 یم واقعا ی خواستنشی و اون آرارهی تی ابیدکلته .. بلند و لختی اون موهابا

  ..تونم بگم که معرکه شده بود

  
دست چپ ارشام .. اونی چپش تو دست ارشام بود ودست راستش رو شونه دست

  ..دندی رقصی تو بغل هم میدور کمرش حلقه شده بود و هردو به نرم

جوشش اشک ..اگه بگم سوختم دروغ نگفتم.. ارشام گذاشتی سرشو رو شونه دلربا

  ..رو تو چشمام حس کردم

 ی راحت داره تو بغل اون دختر مالی هم به من فکر کنه با خی ذره اکهنی ابدون

  ..رقصه

  .. خاک بر سر من کننیعنی..کیچقدرم که رمانت..هه
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  ..دالرام حواست کجاست؟..دالرام--

  ..نگاهمو به ارسالن دوختم.. خودم اومدمبه

  ..؟ی گفتیزیچ-

بدجور ..م؟ی برقصی خوای مگمیم.. زنمی تا حاال دارم صدات می دختر از ک--

  ....... دلت بخواد ما همدی گفتم شای کنی به اون وسط نگاه میدار

  

  .. ودیکه دلربا چرخ..ارشام پشتش به من بود.. نگاهمو به اون سمت انداختمدوباره

  ..دهیمطمئن بودم هنوز منو ند..دمشی دی کامال محاال

 ستیبه سمت پ که یهر قدم.. بردم و گذاشتم تو دست ارسالنشی سردمو پدست

 ی میسع.. دادمی از قبل از دست مشتری داشتم توانم رو هر لحظه بیرقص بر م

  ..کردم خودمو نگه دارم

 راست ی شونه یاز رو.. منیارسالن پشتش به ارشام بود ول..میستادی اهی بقکنار

  ..دمی دیارسالن کامال اونا رو م

ارسالن منو با خودش .. حواس من به رو به رو بودی همه ی ولمی هم مشغول شدما

  .. خوردمی نمی تکوننیهمراه کرده بود وگرنه که اگه به خودم بود کوچکتر

همزمان سرشو .. گوشش زمزمه کردری زیزی گوش ارشام و چری لباشو برد زدلربا

  ..نگاهمون درهم گره خورد..چرخوند و

 ستادیسرجاش ا.. نکردی حرکتگهید.. متعجبش دوختمی سردمو تو چشمانگاهه

  .. موندرهیمات و مبهوت به من خ..
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تو .. من اخماش جمع شددنیبا د.. برگشتدی حرکت ارشام رو که دنی ادلربا

  ..نگاهش فقط به من بود..دی ارشام نشنی گفت ولیزیچ..صورت ارشام نگاه کرد

 رقصه ی با فاصله ازش می که داره کمی هنوز باورش نشده بود دخترانگار

  ..دالرامه

  .. انداختمریسرمو ز..تم ازش گرفنگاهمو

  
 انی شایالی اون شب ارشام هم تو ودمیشن:  گوشم زمزمه کردری زارسالن

  ..درسته؟..بوده

  .. کردمسکوت

  .... نبوده کهالشی خنی ظاهرا عیول.. کردم بخواد نجاتت بدهی فکر م--

  .. نداشتم بشنومدوست



 

goldjar/me.Telegram  

 

1289

 خواست یاگه م.. بندهی دل نمیاون به کس..ادی خوشش نمی زنچی ارشام از ه--

 که اطرافشو پر ییدخترا.. افتادی اتفاق منی بارم که شده اکی ی سال برا10 نیتو ا

 یش رو هم سرکوب م* ه*ز*ی*ر* غیارشام حت..نیکردن فقط واسه سرگرم

  ..کنه

  .. بشنومیزی خوام چینم.. کنم بس کنیخواهش م-

  ..زم؟یناراحتت کردم عز--

  ..بدونم یزی ادما چنجوریدوست ندارم از ا-

 کشه سمت یارشام ظاهرش جذابه و دخترا رو م..ی اره خب حق دار--

 رو ی تونه دل دختری دراصل با اون اخالق خشک و نگاهه سردش نمیول..خودش

  .. کنهی نمی که تالشنهی خواد واسه همی نمنویخودشم ا..ارهیبه دست ب

  ..مگه اون..؟ی پس دلربا چ-

هم به ارشام افتاد که درحال رقص هم چشم نگا.. گوشمریسرشو خم کرد ز..دیخند

  .. داشتیاز من بر نم

 تر و خشم درون چشماش ظی غلشیشونی پی اخم ِ رودی حرکت ارسالن رو که دنیا

  .. شدشتریب

  ..رهی داره کجا منمیبرنگشتم که بب.. دلربا جدا شد و سالن رقص رو ترک کرداز

زه ی هرچند بارم که بخواد غرارشام.. هست که از دلربا بگذره؟ی مگه مرد_ارسالن

 خودشو ی جلوی راحتنی تونه به همینم.. مرد ِهی بازم رهی بگدهیش رو ناد

  ..هی ارشام هم مثل بقرهی گی دلربا قرار مهییبای زری تحت تاثیهر مرد..رهیبگ
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 هی کرده و بعد از کی رو به خودش نزدیادی زی دختراینی بی که منطوری همارشام

  .. دستمال چرک انداخته دورهی مدت هم اونا رو مثل

 یدخترا براش ارزش..ینی بی که منهی خصلتش همی ولستی نی تنوع طلبادم

 قرار ری تونه اونو تحت تاثی دختر شهر هم نمنیباتریبه قول خودش ز..ندارن

  .. به خود من هم ثابت شدهنیا..ستی تو کار ارشام نیعشق وعاشق..بده

  

  

  ..نگام کرد.. ازش فاصله گرفتمیکم..بود همه حرف درد گرفته نی از اسرم

  .. قدم بزنمی اطراف کمنی خوام ای م-

  ..ی شناسی رو نمنجایتو ا..ام؟ی همراهت بی خوای م--

  ..؟ی شناسی مگه تو م-

 هم یوقت.. هستنیمی صمی با پدر دلربا دوستاانیشا.. اومدمیاره چند بار--

  ..ام؟یاهات ب بی خوایحاال م..دمی دی رو مگهی همدمی بودکایامر

  .. گردمیبر م.. نه ممنون-

  .. ذهنمو به خودش مشغول کرده بودحرفاش بدجور.. کنارش رد شدماز

  ..... رو کنار زدم و خواستم برم رو تراس کهری حری پرده

  .. تو دهنمادی بود از ترس قلبم بکینزد.. تو دی هوا دستمو کشی از تو تراس بیکی

 و دیپرده رو کش..دمی خودم دی آرشام و رو به رو بوده کهی کار کنمی تا بببرگشتم

  ..در تراس و بست
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 خوش دوخت یکت و شلوار دود.. و جذابکی ششهیمثل هم.. و نگام کردبرگشت

  .. تررهی دو درجه تیکی همرنگش فقط راهنیپ..

 ری کاش ازش دلگیا.. کردی بود که منو مست خودش می ادکلنش همونیبو

 یلی مالحظه اون سی و بی کاش جدیا..نذاشته بود کاش اونشب تنهام یا..نبودم

  ....... زد تا االنیرو بهم نم

  ..دیتنم لرز..اروم تکونم داد.. گرفتبازومو

  ..نجا؟ی ای اومدیواسه چ..؟ی کنی چکار منجایدالرام تو ا--

  

  ..نگاهم که سرد بود لحنم صد برابر از اون بدتر.. زدمپوزخند

  .. تو مهم باشه؟ی برادی بایچاصال واسه .. اومدم؟ی مدی نبا-

  .. بازومو ول کردمتعجب

  ..حواست هست؟.. تو؟یگی می داریچ--

  .. شدمیعصبان

من بعد .. ندارمی با تو کارگهیمن د..گمی دارم میاره کامال حواسم هست که چ-

  .. تو هم راهه خودتورمیمن راه خودمو م

  ..ه؟ی واسه چنکارای ا--

 اونجا و خودت یمنو ول کرد.. به خودت بنداز نگاههی..؟ی پرسیچرا از من م-

 ری منجالب گنی ایانگار نه انگار که من به خاطر تو تو ..ی کنی مفی کی دارنجایا

  ..افتادم

  ..به خاطر ارسالن؟..چرا رفتارت عوض شده؟.. فهمم دالرامیحرفاتو نم--



 

goldjar/me.Telegram  

 

1292

 ی کشی اونو میچرا پا..گمی دارم می چی فهمی هم خوب میلیاتفاقا خ-

 بود من االن تو دهی که اگه اون شب ارسالن به موقع نرسی دونیتو چه م..وسط؟

  .. بودم؟یتیچه وضع

پس ..چه جالب: کنترل شده پوزخند زد وگفتی تر از قبل با خشمیعصبان

  ..خوب تونسته مغزتو شست و شو بده..ی کنی مشمیطرفدار

  .. از کنارش رد شم که نذاشت و بازومو گرفتخواستم

  

  

  

  .. خوام برمیولم کن م-

  ..؟ی تابی بدنشیواسه د.. گذرهینگران نباش اون بدون تو هم بهش خوش م--

 با دلربا دنیهمونطور که تو واسه بغل کردن و رقص.. اره:  لجش جوابشو دادم از

  ..ی قراریب

  ..؟ی بفهمنوی ای خوای چرا نمستی نیچی من و دلربا هنیب--

  .. اره؟یینجای و تو االن استی نیزیچ..نطوری که ا-

  .. باشمدی چون بانجامیا--

  .. بس کن ارشام-

از سمت راست کامل افتادم تو .. سمت خودشدیکش.. تو دستش بودبازوم

  .. رفتی منیی باال و پای ش که با چه خشونتنهی سی به قفسه دهیدرست چسب..بغلش

  ..نمی بی رو تو چشمات می اعتمادی بنیا..ی اعتماد شدی بهم ب--
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  ..میچشم تو چشم بود.. زدمپوزخند

 قراره ی دونستی که خودتم نمی کردیمنو وارد باز..ی بهتر بدوندیخودت که با-

 ی اتفاقچینترس ه..نترس من هواتو دارم.. نترس من پشتتمیبهم گفت..ادی بشی پیچ

  ..ی و تماشا کردیسادی که اتفاق افتاد تو هم وایدی دیول..افتهینم

باشه قبول اون حرفات ..ی دادلمیرفا رو تحو تو صورتم و اون حی کمک زدی جابه

 تا یبعدم که ولم کرد.. بودیکامال واقع..؟ی چیلی اون سی بود ولانیبه خاطر شا

  .........اون کثافت ازم

 یمن تا حاال محض شوخ.. خوام بگمی می چنی ساکت باش ببقهیدو دق..خفه شو--

 یرم چکار م دونستم دایاون شب حواسم نبود و نم.. نزدمیتو صورت کس

 پرت ای قضانی رو از اانی نقشه بود تا بتونم حواس شایوگرنه همه ش از رو..کنم

  ..کنم

  ..بگو تا منم بدونم..ا؟ی کدوم قضا-

 یهرطور که خودش م.. بهم بگهنکهیا.. بودمی لحظه انیمنتظرهمچ.. شدساکت

  .. بودنی همامیدن..خواد فقط از زبونش بشنوم

  .. بودیهنوزم عصبان.. بودرهیگاهه منتظر من خ تو نانگرشی جذاب وعصنگاه

  ..؟ی بشنوی خوای میچ--

 ی نگفتی ِ ولیشی نمایفقط بهم گفت..؟ی باعث شد اون کارو بکنیچ..زوی همه چ-

  .. خوام بدونمیبگو م..چرا
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حاال .. بود دست منو رو کنهنیقصدش ا.. به ما دو نفر شک کرده بودانی چون شا--

 استفاده دنشی فهمی خطرناک برایواستم از روش ها خی که من نمیبه هر روش

   ......نی رفتار کردم که فکر کنه ای جورنی همیبرا..کنه

  ..؟ی چنی ا-

  ..سرشو گذاشت رو شونه م.. تو بغلشدیمنو نرم و اروم کش.. خم کردسرشو

  .. ادامه ندهگهید..بس کن:  کردزمزمه

  .. منم خود به خود اروم شدلحن

  ..ونم حق منه که بدنیا-

  ..رونی بدمی از اغوشش کشخودمو

 همه اضطراب خسته شدم ارشام نی از اای موش و گربه بازنیاز ا.. خسته شدمگهید-

  ..؟ی فهمی منویا

  ..با دستاش صورتمو قاب گرفت.. قطره اشک نشست رو گونه مهی

  

 امشب کار تموم نی همالی ویاگه مونده بود..می ندارنی جز ای چاره ای ول-

هر ..ی شنود و روشن نکردی باهات حرف بزنم ولی جورهی خوام یصبح ماز ..بود

  .. که خاموش بودلتمیموبا..ی منتظر شدم جواب ندادیچ

  ..اخماش جمع شد..به گردنبند ارسالن.. به گردنم افتادنگاهش

  ..نی تر ازافیظر.. گردنت بودگهی دزی چهی قبال ادمهی..ه؟ی چنی ا--

  .. گذاشتم روشدستمو

  .. ارسالننویا..نی ا-



 

goldjar/me.Telegram  

 

1295

  ..دمی فهم--

  .. و دلخور نگام کرددیکالفه تو موهاش دست کش.. فاصله گرفتازم

 الی اون وی کدوم از ادماچیتو به ه..مگه بهت نگفته بودم گول حرفاشو نخور؟--

  ..ی اعتماد کندینبا

  .. کس اعتماد ندارمچیدر کل به ه.. من بهش اعتماد نکردم-

  .. و نافذش زل زد تو چشماماهی سیابا اون چشم.. رو کم کردفاصله

  .. به من؟یحت--

  .. خودمو گرفتمی جلوی بخندم ولخواستم

  .. مخصوصا به تو-

از اونجا به باغ ..چشماشو خمار کرد وسرشو به چپ برگردوند.. کدر شدنگاهش

  .. شدرهیخ

 من دنی با دیدلربا لبخند به لب به ارشام نگاه کرد ول.. در تراس و باز کردیکی

  ..رش لبخند رو لباش کمرنگ شدکنا

  

  .. مهمونا منتظرت هستنزمیعز:  گفتی ارشام با طنازروبه

 سمت آرشام مرخمیپشتمو به دلربا کردم و حالت ن.. نشست رو لبامی محوپوزخند

  ..بود

اره خب ..زمیعز..هه: که خودش بشنوه زمزمه کردمی نگاش کنم و جورنکهی ابدون

  ..نقشه ست

  .. هم فشار دادیلباشو با حرص رو.. چشم نگاش کردمیشه از گو.. گفتمی چدیشن
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  ..امی خب تو برو منم االن میلیخ:  به دلربا گفترو

  .. دالرام جونیراست.. طولش ندهادی فقط ززمیباشه عز--

  

  .. ونگاش کردمبرگشتم

  ..بله-

اخه ..؟یینجایبگم که ا.. گردهیارسالن دنبالت م:  گفتی زد وبا لحن خاصلبخند

  .. نگرانت شده بودیلیخ یانگار

 ی دستشیخواستم جواب دلربا رو بدم که ارشام پ.. به ارشام انداختمی کوتاهنگاهه

  .. بلندتر از حد معمول جوابشو دادییکرد و با صدا

  ..میایاالن م..ی بگیزی الزم نکرده بهش چ--

 ینجوری من ایظاهرا دوست نداشت ارشام جلو.. نگاش کردی با دلخوردلربا

  ..رف بزنهباهاش ح

  .. پشت چشم واسه من نازک کرد و رفت توهی

  .. خواستم برم که آرشام دستمو گرفتمنم

  

  ..تو کجا؟--

  .......ارسالن نگرانم شده.. گفت؟ی چیدی مگه نشن-

 نباریا......رونی بدمی دادم و دستمو از تو دستش کشلشی لبخند جذاب تحوهی و

 خی مو به تن ادم سی نگاهه عصباننیا.. تو هم بودیاخماش حساب..راهمو سد کرد

  .. کردیم
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 ی خب ولیلیخ.. اره؟یاری درش بی و از نگرانی بری خوایکه تو هم م--

  .....قبلش

 روی زنجهی از ثانی م اورد و تو کسرقهی هوا دستشو به طرف ی کمال تعجب بدر

  ..دیگرفت تو دستشو کش

ت نگاش  و مبهومات..تو مشتش فشار داد.. از دور گردنم پاره شدگردنبند

  ..بدجور شوکه م کرد..کردم

  .. صورتمی گرفت جلوروی داد و زنجلمی لبخند کمرنگ و جذابش رو تحوهمون

دست راست .. باالی طبقه ای بگهی ساعت د1..یزی چهیفقط ..ی بری تونیحاال م--

 به زور نیی پاامی خودم می کنریفراموش نکن د..اونجا باهات کار دارم.. اتاقنیاول

  .. کنمی منکاروی که ای دونیم..رمت بیم

  .. ِ پاره شده رو گذاشت کف دستم و رفت توریزنج

  ..اتفاقا برعکس خنده مم گرفته بود.. از کارش ناراحت نشدماصال

 نی ای ولادی دونستم از ارسالن خوشش نمیم.. کردی داشت حسادت مآرشام

  ..نهی شیرفتاراش بدجور به دلم م

  

 به قلب هی طبقه که شب2 بزرگ کی کهی.. رو اوردنکی ساعت گذشته بود که کمین

  ..بود

  .. کرده دلربا خانمچه

 ی ازش خواستن چند کلمه اکی کدنیقبل از بر.. به افتخار ارشام دست زدنهمه

  .. حال و حوصله نداشتادیانگار ز.. قبول نکردیحرف بزنه ول
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همه ..دستش شده رو داد نی تزئیچاقو.. شدی از کنارش دور نمی لحظه ادلربا

 و محکمش رو یخواستن آهنگ تولدت مبارک و بخونن که ارشام با همون لحن جد

  .. رو نکنننکاری داد که اماتومیبه همه اولت

  .. شدی کم نمی مواقع هم از غرورش ذره انجوری ایحت

دل تو دلم نبود که .. دهن ارشام گرفتی رو برداشت و جلوکی از ککهی تهی دلربا

  .. کنهی م ارشام چکارنمیبب

دهنشو باز کرد .. نکردنکاروی ای که دستشو پس بزنه ولدمی کشی منوی اانتظار

  .. رو گذاشت دهن آرشامکی از ککهی تهی عشوه و ناز یودلربا با کل

 بهش اخم کردم و رومو ازش گرفتم یجور..دی لحظه آرشام برگشت و منو دهمون

 یکس..و رفتم تو اشپزخونه رد شدم تی جمعنیاز ب..می تا چه حد عصباندیکه فهم

  .. بودنییرای مشغول پذرونیخدمتکارا ب..اونجا نبود

  .. ضرب گرفتمزیبا نوک انگشتام رو م..ی رو صندلنشستم

  .. شد؟ی می چی خوردی و نمکی از ککهی تهی اون حاال

  ..دمی تا بخواد تموم بشه من صد دفعه جون مامشب

  

 داشتم گهید.. اومدی اشپزخونه میصداشون تا تو.. همهمه از سر گرفته شدیصدا

  .. شدمیکالفه م

 ی که ارشام رو بشقاب به دست رو به رورونی و برگشتم تا از اشپزخونه بزنم بپاشدم

  ..دمیخودم د

  .. بودکی از ککهی تهیتوش ..بشقابو گرفت جلوم.. بودی جدنگاهش
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  .. پس زدمبشقابو

  ..هینوش جان خودت و بق..ممنون اشتها ندارم-

  .. که نذاشت و با بشقاب جلومو گرفترونیبرم ب خواستم

  .. گفته واسه تو اوردم؟ی ک--

  .. تو بشقاب اشاره کردکیبه ک.. تعجب نگاش کردمبا

  .. بردار-

  .. خوامیگفتم که نم-

  ..بهت گفتم بردار--

  ..؟یگی چرا زور م-

 کی کوچادی زحایترج.. رو بردارکی از ککهی تهی فکر کن حاال ی خوای هر جور م--

  ..نباشه

 نیا.. دوست داشتم بخندمی بودم ولی از دستش حرصنکهی اون لحظه با ایتو

  !..امشب چش شده؟

  ..نگاش کردم.. برداشتم که دستمو گرفتچنگالو

  ..با دستت بردار-

  .. کردمایری عجب گپــــــوف

درست مقابل ..همزمان صورتشو اورد جلو.. رو با دست برداشتمکی از ککهی تهی

  .. توش بودکیدستم که ک

 یول.. من دهنشو باز کردی بهت وناباورانیدرم.. رو بذارم دهنشکی بود کمنتظر

  .. حرکت مونده بودیدستم ب
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دلم .. گذاشتم تو دهنش.. دستمو برد سمت لباشی توکی مچمو گرفت و کخودش

  ..ضعف رفت

 تو بشقابو برداشت و گرفت کی از ککهی تهی..دی دی رو مگهی فقط همدچشمامون

  .. لبامیوجل

  ..باز کن دهنتو--

  ..همه ش با خشونت..؟ی تر رفتار کنفی کم لطهی ی تونینم-

 آرشام رو تا به حال ی رونیا.. بودبیبرام عج..طنتیبرق ش.. برق زدچشماش

  .. بودمدهیند

رخ تو .. شدکیبهم نزد.. دستش بودکی از ککهی اون تیول..زی گذاشت رو مبشقابو

  ..رخ هم 

  .. انجام بدمی تونم هر کاریمن در مقابل تو م..چرا نتونم؟:  زمزمه کرداروم

 ی داره چدمی فهمینم.. به لبامدی رو مالکی کی از خامه یکم.. نگاش کردممبهوت

  .. کردمی و منگ نگاش مجیگ..شهیم

همونطور که نگاش .. و گذاشت تو دهنمکیک.. که کرد لبامو از هم باز کردمنکارویا

  ..دم و قورتش دادمی کردم جویم

دستمو اورد .. رو لبامو پاک کنم که نذاشتی باال تا خامه ارمی دستمو بخواستم

  .. خواد چکار کنهی مدمیفهم..نییپا
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 یزیچ..دستشو گذاشت رو گونه م.. شده بودمخکوبشیم.. تو هم قفل شدنگاهمون

 رو یی قدم های که صدانهی من بنشی اغشته به خامه ی لباینمونده بود که لباش رو

  .. لبامو پاک کردماطی عقب و با احتدمی خودمو کشعیسر..میدیشن

 ِ بشقابا رو گذاشت رو ینی سنکهی به ما انداخت و بعد از ای نگاهمین.. بودخدمتکار

  ..رونی از اشپزخونه رفت بزیم

 ی مجانیاز ه.. گرفتمزیدستمو به م..دست و پامو گم کرده بودم.. انداختمری زسرمو

  ..دمیلرز

 انجام گموی که می با زبون ِ خوش کاریوقت:  گوشم نجوا کردریز.. خم کردسرشو

  .. محل سربزنگاه سر برسهی خروس بهی که نی همشهی اخرش میند

  ..دی گوشمو بوسیالله .. سرمو بلند نکردمی ولدمیخند

 نی به همدمی بعد قول نمیدفعه .. تو چشمهیادیز.. اون رژتم کمرنگ کن--

  ....یراحت

  ..آرشام-

هر دو .. شدی جذاب تر مدی خندی که میوقت.. نشست رو لباشیمرنگ کلبخند

  .. بودری نظیآرشام ب.. اومدیحالت بهش م

  .. تو اتاقای بگهی ساعت دمی نره نادتی-

  ..ام؟ی بیواسه چ-

  ..رونی تو چشمام انداخت و از اشپزخونه رفت بینگاهه کوتاه.. ندادجوابمو

  ..زی مطبوع و دل انگی بونیبود از ا م پرشده هیر.. عطرش تو هوا پخش بودیبو

  .. مغرور بودمتی نهای مرد بنی وجودم خواهانه ایبا همه .. دوستش داشتمچقدر
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  ..خند زدم نگاه کردم و لبکیبه بشقاب ک.. برگردوندمسرمو

 گهید..دی کم داشتم که از راه رسنویهم.. شددای پانی شای که سر و کله دی نکشیطول

 بهم ی راحت بود تا اون هست کارالمیحداقل خ..م ارسالن جم نخوردشیاز پ

  ..نداره

 لی ارسالن و هم تحویحت.. به من نداشتی توجهچی برعکس اون شب هاتفاقا

  .. که کنارش نشسته بودی رفت سمت ارشام و مردکراستی..نگرفت

 از ارشام ی چند سالدینسبتا جوون بود شا.. همون فاصله نگاش کردماز

  ..داشت ی نافذیچشما..بزرگتر

 ی بهش توجه نمی کنه ولی بودم که نگام مدهی دی بار در طول مهمونچند

  .. خوردنی از کنارش تکون نمانیارشام و شا..کردم

پدر .. شدی مییرایمرتب ازشون پذ.. رو به خودشون اختصاص داده بودنزی مهی

 رنگ و وارنگ ی هاشهی پر بود از شزی میرو..دلربا هم کنارشون نشسته بود

  ..بمشرو

  

 و بهتره بگم خودشو از کنار شیدستشو گذاشت پشت صندل..ستادی کنار ارشام ادلربا

  ..کامال چسبونده بود به ارشام

 از شترمیب.. هم ازم ساخته نبودی اگهیکار د.. در حال حرص خوردن بودمنوری امنم

  .. خوردمی حرص منیهم

 ی دلربا مرتب برانکهیبدتر از اون ا.. اونا هنوز سرگرم بودنی ساعت گذشت ولمین

  .. خوردی دونم چرا پشت سر هم می و اونم نمختی ریارشام م
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 و بهی اون مرد غریرو لبا.. امشبیول.. کنهی روادهی همه زنی بودم ادهی حاال ندتا

  .. شدی لبخند دور نمی لحظه اانی شانطوریهم

ذره از  بگی از هر چانیارشام بهم گفته بود که شا.. کنن؟ی دارن معامله منکنه

 نیهم.. منظور ارشام از نقشهدیشا.. دست بکشهی تونه به راحتیمعامالته مواد نم

  ..بوده

  

 گردنبند به دیفهم.. من قبول نکردمی خواست باهام برقصه ولی چند بارارسالن

 دونم باور ینم.. گرفته به لباسم و پاره شدهرشی منم به دروغ گفتم زنجستیگردنم ن

  ..نش خطور کنه که کار ارشام بودهذه عمرا به ی نه ولایکرد 

 ارشام ی ولدنی خندی اون دوتا میاز سر مست.. هر سه مرد خمار شده بودیچشما

  .. کردی نگاه مزی و به منییسرشو انداخته بود پا

  ..از جاش بلند شد.. بود رو مشت کردزی راستش که رو مدست

  .. و اهسته از پله ها باال رفتنرم

 فاصله زی دلربا از مدمیردارم و به سمت پله ها برم که د خواستم قدم اول رو ب

  .. باالیگرفت و با لبخند دنبال آرشام رفت طبقه 

 ارسالن ی شده بودم به پله ها که صدارهیخ.. خشک شده بودنی دو تا پام به زمهر

  ..دمیرو کنار گوشم شن

  .. گفت؟ی میآرشام بهت چ--

  !..چطور مگه؟-
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باهات ..یدلربا گفت با آرشام تو تراس بود.. نکردماتدی پی گشتم ولیدنبالت م--

  ..چکار داشت؟

  

  .. جمع کردماخمامو

  ..رفته بودم هوا بخورم اونم اونجا بود.. نبودی مهمزیچ-

  .. چشمام نگاه کردتو

  ..یگی نمقتوی دونم که حقی م--

  .. در اورده بودحرصمو

 یاتفاق..تم نداشی من باهاش کاری نکن ولی خوای باور کن می خوای م-

  ..دمشید

 که آرشام دمی بعد دقهیچند دق.. تو اشپزخونهی رو اوردن تو رفتکی کی وقت--

 از مهمونا شروع کرد به حرف زدن و یکی ی ولامیخواستم ب..پشت سرت اومد

  .... از قبلای بود ی اتفاقنمیا..حاال تو بگو.. چه خبرهنمی ببامیفرصت نشد ب

  .. بدمحی رو واسه تو توضیزی چستمیمن مجبور ن..بس کن ارسالن-

  .. هم فشار داد و بازومو تو دستش گرفتی رودندوناشو

بهتره ..ی بکنی دلت هر کار خواستی به خواسته یتو حق ندار..اتفاقا برعکس--

  .. حواسم بهت هستی بدوننویا

  ..ول کن دستمو-

مت برگشتم س..اروم دستمو رها کرد.. سبزش زل زدمی پروا تو چشمای و بگستاخ

  ..پله ها
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  ..؟یریکجا م--

  ..دمی لب توپری خشم زبا

 خواستم از قصد آرشام و ی داشتم و میاگه نقشه ا..نجای اومدم ای کاش نمی ا-

 جا هیاز .. اطراف بگردمنی کم اهی خوام یم.. کردمی با اومدنم مخالفت نمنمیبب

  .. خسته شدمسادنیوا

  ..امی خب صبر کن منم باهات بیلی خ--

 مشکوکش یزی به چنی از اشتری بدینبا.. بودم شک کردهدهیفهم..کردم نیمخالفت

  .. کردمیم

 من ی تو باغ ولمیاصرار داشت بر..می زدی هم اون اطراف قدم می به شونه شونه

  ..قبول نکردم

با شعف .. هم بود با ذوق راهمون و سد کردی از مهمونا که از قضا دختر خوشگلیکی

  ..ت کردن شروع کرد با ارسالن صحبیخاص

حاال که سر ارسالن گرم .. فرصت بودنیبهتر.. توجه از کنارشون رد شدمی بمنم

  .. باالی خودمو برسونم طبقه ی جورهی دیشده با

لوسترها خاموش .. زد شاد بود و همه رو به وجد اورده بودی می جی که دیآهنگ

  .. رقصنده ها افتادی از سقف به روی کم و رنگارنگیشدن و نورها

 ی اومد و شادی سر ذوق میی جوراهی خواست ی هم نمی بود که هر کیجور فضا

  .. کردیم

 با هر ییاروی رویخودمو برا.. باال چه خبرهنمی به جز من که دل تو دلم نبود ببهمه

  .. اماده کرده بودمیصحنه ا
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  .. در باز بودیال.. که آرشام بهم گفته بودیرفتم همون سمت.. باال روشن بودی طبقه

  

آرشام کنار .. دونستم اونجانیم.. وقت متوجه من نشنهی شدم تا ی مخفواری دتپش

  .. تخت نشسته بودی بود و دلربا روستادهیپنجره ا

  ..دمی شنیصداشون رو کامال واضح م..دمی کشی سرک می از گاههر

  ..نمت؟ی بی نمگهی از امشب به بعد دی بگی خوای میعنی _دلربا

  ..نهی درستش هم--

  .. منستی درست ننیا..منه آرشا--

  .. تمومش کنگهی د--

  ..می رسی می اجهی نتهیحتما به ..می با هم حرف بزندی ما بای ول--

  ..؟ی هستیدنبال چ ..ستی ما نبوده و ننی بیچی ه--

  ..از غرورم گذشتم فقط به خاطر تو.. خوامیمن فقط تو رو م..تو--

  .. من ازت نخواستم--

 دهیکال منو ناد..یدی تو بهم فرصت نمی ولمیراضاالنم .. اره خودم خواستم--

  ..یگرفت

  ..یبهتره ادامه ند..ستی نی بحثی جاگهی د--

  ..دمی نشنیزی چگهید..سکوت
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 رهی تخت بلند شده و داره می دلربا از رودمی چه خبره که دنمی ببدمی کشسرک

 یمادست و پام از سر.. بمانددی کوبی م منهی تو سیقلبم با چه شدت..سمت آرشام

  .. اضطراب سر شده بودنیا

رو به ..آرشام صورتشو برگردوند سمتش.. آرشامی دستشو گذاشت رو شونه دلربا

  ..ستادنی هم ایرو

هر دو دستشو گذاشت رو .. کردی میی با اون نگاهه افسونگرش الحق هم دلربادلربا

  .. کردی نمی حرکتچیه.. شده بودی عسلیآرشام مسخ اون چشما.. آرشامیشونه 

دور کمر ارشام حلقه ..نییاروم و نرم دستاشو اورد پا.. کردی زمزمه ملرباد

  ..دمی دی رو جز اون دوتا نمزی چچیه..دمیصداشو شن..سرشو برد جلو..کرد

 یبا لحن.. زدی گوشش زمزمه وار حرف مریز.. ش رو به صورت ارشام چسبوندگونه

 دست بر قضا هم مرد چه برسه به آرشام که.. کردی رو افسون خودش میکه هر ادم

  ..بود هم مست

  

 شهیامشب شب من و تو م..هر دو با هم..می بذار امشب رو کاملش کن_دلربا

بذار امشب خوش ..من باهات صادقم آرشام.. کنمیعشقم و بهت ثابت م..آرشام

  ..ه؟ینظرت چ....با عشق..میباش

 کمر  که چشماش خمارتر از حد معمول شده بود دست راستشو گذاشت روآرشام

  ..دلربا

کم .. به کار افتاد دروغ نگفتمهی و دوباره بعد از چند ثانستادی بگم قلبم در جا ااگه

  ..مونده بود زانوهام خم بشه
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  .. کردی می*د*ن*و*تو بغلش ل.. دست چپش رو برد پشت گردن آرشامدلربا

بذر بمونم ..ی کنی هست که ردم منمی همی برای شناسی تو منو نم_دلربا

  ..بذار خودمو بهت ثابت کنم..آرشام

  ........... نجواکنان کنار صورتشآرشام

 خودت داشته ی برایی قلب من جای توی تونیتو نم..ی برنجای بهتره از ا--

  .. حاالنیهم..پس برو..یباش

  

 هم یآرشام چشماشو محکم رو.. به آرشام فشردشتری خودش رو بدلربا

  .. نفوذگرش هنوز خمار بودیشماچ..فکش منقبض شده بود..بازشون کرد..گذاشت

 تونم خودمو تو قلبت ی بهت نشون بدم که منوی خوام ایم.. تونم آرشامی م_دلربا

  ..فقط بهم فرصت بده.. کنمی رو خودم نرم می قلب سنگنیا..جا کنم

  .. شدرهی خمار وسرخ ارشام خیتو چشما.. صورت آرشام گرفتی روبه روصورتشو

 ی تونیم.. آرشامیستیتو از سنگ ن..ی اشهی نگاهه شنی نافذ و ای چشمانی ا_دلربا

  .. خوام اون من باشمیم..یعاشق بش

  ..دی گوشش و به گردنش کشری برد زلباشو

 مرد هی.. آرشام؟ی هستیتو ک.. دارمی نقاب سرد رو از چهره ت برمنی ا_دلربا

 منو نایهم.. قلبش از جنس سنگهگهی که میکس.. رحمیسنگدل و ب..مغرور..کامل

  .. سخته؟نقدری کردن قلب تو اری تسخیعنی.. تو کردهی فتهیش
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 یتار م..چشمام نمدار شده بود..خودشو بهش فشار داد.. ارشام رو گرفتکمر

 که پشت سرهم رو گونه هام نشستن باعث ییاشک ها..چند بار پلک زدم..دمید

  ..چقدر سخته.. شدی قلبم داشت از جا کنده می بهتر بشه ولدمیشدن د

 لب چند بار پشت ریز..دی کشقینفس عم.. دلربا فرو بردی صورتشو تو موهاآرشام

  ........سر هم تکرار کرد

  .. دالرام_آرشام

  

 از اشک نگاهش کردم که با چه سی خیبهت زده با صورت..دی وجودم لرزی همه

 یسر در نم.. زدی دلربا فرو برده بود و اسم منو صدا می صورتشو تو موهایالتهاب

  ..اوردم

مات و مبهوت تو ..دیاروم خودشو کنار کش.. دلربا از دور کمر آرشام شل شدیدستا

  .. خمار و جذاب ارشام نگاه کردیچشما

  !.. دالرام؟یگفت!..؟ی گفتیتو چ.. تو_دلربا

   برافروخته از خشم یدلربا با صورت.. زدی نمیهچ حرف.. کردی فقط نگاش مآرشام

چرا اون ..میینجایاالن من و تو ا!..اون؟چرا !.. دالرام؟ی آرشام تو گفت_دلربا

  ....تو اونو!..دختر؟

 ما نی بیچی که هی باور کندیتو با.. برونجای االن از انیهم.. دلربارونیبرو ب--

  ..من و به حال خودم بذار..ستینبوده و ن

  ..شهیباورم نم--
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ر عقب عقب به طرف د..کامال از ارشام فاصله گرفت.. هم فشردی با حرص رولباشو

  ..اومد

 راه تندتند اشکامو پاک نیب..نییبدو از پله ها رفتم پا.. به اطراف انداختمنگاهمو

  ..کردم

  ..دی خندی زد و می هنوز داشت با اون دختر حرف مواری به دهی تکارسالن

 نگام به پله ها بود که ی چشمریز.. کردنی و اماده مزیداشتن م.. شام بودوقت

  ..نیی پاادی داره مدهی پریی رنگ و رو دلربا اروم و آهسته بادمید

  .. نشست رو لبامی لبخند نامحسوسیول.. دونم چراینم

 زنه که ی حرف میحواسش بود داره با ک.. اسم منو صدا زدی تو اوج مستآرشام

  !.. دلربا اسم منو اورد؟یچرا به جا!..... کرد پس چرا؟یاونجور صحبت م

 اون دختر اومد کنارم یونه ارسالن شونه به ش.. شامزی رفتن سر مهمه

  ..ستادنی ازی با فاصله از ما سر می که باهاشون بود کمی و همون مردانیشا..ستادیا

 من ینگاهه اون مرد ناشناس رو.. خوردنی غذا می با خنده و تو حالت مستداشتن

  .. انداختمریسرمو ز..بود

  

 دونم چرا ی نمیول..دمی خودم دی و روانی شای رهی چشم نگاهه خی گوشه از

   ..افتهی به جونم می ترس بددنشیهنوزم با د..اخماش جمع شد

  .. خوردمهی کم ساالد الوهیفقط .. نداشتمی چندانیاشتها

سرمو چرخوندم و با .. کنهی داره نگام مکی نزدی فاصله نی تو همیکی کردم حس

  ..دلربا چشم تو چشم شدم

  .. ما ی رو به رودرست
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  ..پس آرشام کجاست دخترم؟:  رو کرد بهش و گفت بودستادهی که کنارش اپدرش

 یادی کم زهیانگار امشب :  به من انداخت و جواب پدرش و دادی نگاهه سرددلربا

  .. کنهی خوب نبود باال داره استراحت مادیشراب خورده حالش ز

 به من انداخت تا عکس ی نگاهمیارسالن ن..میدی هم شنانی من و ارسالن وشانویا

  .. نگفتیزی خورم چی دارم ساالدمو مالی خی بدی دی که وقتنهیالعملم و بب

  .. کناردمی زود کشیلیخ

  ..؟ی خوری نمگهی چرا د_ارسالن

  .. منهی سی دستمو گذاشتم رو قفسه ستی حالم خوب ننکهی ای بهانه به

 هیهر وقت ساالد الو..ستی خوب نادی کنم حالم زیاحساس م.. تونم ارسالنینم-

  ..شمی مینجوریبخورم ا

  .. ؟ی چرا از ساالد خوردشهی حالت بد می دونیتو که م--

  ..؟ی کنی سوال میچرا ه.. دلم خواست-

  .. نگران شده بودنگاهش

  .. کنمی مجهیاحساس سرگ-

  ..لت زده بودم تا بتونم برم باال حانیخودمو به ا.. هامو گرفتشونه

  .. از اتاقا استراحت کنیکی تو میری االن مزمی خب عزیلیخ--

  .. باشمنجای دوست ندارم اگهید..م؟ی برگردشهینم-

  .. دارمیبعد از شام با چند نفر کار مهم..شهی االن نم--

 یاهیچشمام داره س.. اتاقا تا استراحت کنمنی از همیکی باشه پس منو ببر تو -

  ..رهیم
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  ..ایهمراه من ب..می ری االن مزمیباشه عز--

 که یجور.. داشتمی کنارش قدم برمی حرفچی هی هامو گرفته بود و منم بشونه

  ..ستیحس کنه واقعا حالم خوش ن

 که نیی پای از اتاقایکی تو میاز قصد گفتم بر.. باالی طبقه می کمک ارسالن رفتبه

 یمنم که از خدام بود حرف..ی استراحت کنی تونی سر و صداست نمنییگفت نه پا

  ..نزدم

 برق دی تو و کلمیرفت.. رو باز کردونشیکیدر .. اتاق اونطرف تر از اتاق آرشامچندتا

  ..دمی تخت دراز کشیرو..و زد

  ..؟ی نداراجی احتیزیبه چ--

  ..شمی کم دراز بکشم خوب مهی نجایهم.. نه ممنون-

  .. تکون دادسرشو

 بعد از شام احتمال داره شراب سرو نجای ایراست..رمیباشه پس من م--

  .. وقت هی دراتاق وقفل کن که نیبنابرا..بشه

  .. کنمی منکارویباشه هم-

 ی اقهی دق5 هی..منم درو قفل کردم و باز برگشتم تو تخت..رونی اتاق رفت باز

شالمو ..قفل درو باز کردم.. اومدی مکی موزی همچنان صدانییاز پا..گذشته بود

  .. انداختم پشت گلدوندشویدرو قفل کردم و کل.. شونه هام مرتب کردمیرو

  .. رو تخت نشسته مدید.. رفتم سمت اتاقش عیسر

  .. تو دستاش گرفته بودسرشو
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 زدم چون هنوزم یلبخند نم.. تخت بلند شدیاز رو.. باز شدن در سرشو بلند کردبا

  ..در اتاق و بست وقفل کرد.. خودش اومد جلو .. بودمریازش دلگ

  ..نجا؟ی اامی بیچرا گفت..؟ی بگی خواستی می چ-

  .. چه خبر بود؟نیی پا--

 اومدم ستی حالم خوب ننکهی ایمنم به بهونه .. خورنیشام مدارن  ..یچی ه-

  .. ارسالن منو اوردیعنی..باال

 تونم هر ینم..ی ندارتی تهران امنیتو تو..گمی می چنی خب گوش کن ببیلیخ--

بچه ها ..نکهیو ا.. تو افتادهی واسه ی خبر بد بهم بدن که اتفاقهی منتظر باشم تا هیثان

  ..م دادن حاال کارشونو انجانیهم

  !..؟یچه کار!..؟یگی می داریآرشام چ-

  .. زدپوزخند

 شی اتی داره تو شعله هامیستادی هم ای حاال که ما رو به رونی همانی شایالیو--

  ..شهی ملیبه خاکستر تبد

  !..؟یچــــ-

  ..اروم باش..سسسسسیه--

  .......دیمگه من نبا.. جزو نقشه نبودنی ای ول-

 تو شنود و ی رو بهت بگم ولنای ای خواستم همه یامروز م.. نقشه عوض شده--

  ..افتیراه ب..ی خاموش کرده بودلتویموبا

  !..کجا؟-

  ........دمی پوشی که میدر حال.. داد دستممانتومو
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  !..؟ی برداشتی کنویا-

  ..ایدنبال من ب.. از خدمتکارا برام اوردیکی--

  !..؟یری میآخه کجا دار-

  ..........منم..  امنی جاهی برنت یبچه ها م..م دور کننجای تو رو از ادی با--

  .. ترس به لباسش چنگ زدمبا

  !.. درسته؟یایتو هم با من م!..؟ی تو چ-

  ..نگاهش محزون و گرفته بود.. کردنگام

  .. برسهی اجهی نتهی به دی همه تالش بانیا.. من کار دارم--

  ..یای با من بدیآرشام تو هم با..ه؟ی منظورت چ-

 راهرو و یرفت انتها..درو قفل کرد..رونی بمیاز اتاق رفت..دی و کش گرفتدستمو

  .. دست چپدیچیپ

  ..بچه ها اونجا منتظرم هستن..تهی موقعنیاالن بهتر..انی شایالی برم ودی با--

  ..؟ی جونتو به خطر بندازی خوایم.. فهمم ارشامیحرفاتو نم-

 خم شد و سرشو تکون نییبه پا.. راهرو رو باز کردی انتهایپنجره .. زدپوزخند

  ..داد

:  گفتنمی رو توش ببی راحت تونستم ناراحتیلی که خیبا لحن.. چشمام نگاه کردتو

 تموم گهی دیول.. کنمی می زندگسکیسالهاست دارم با ر.. من سراسر خطرهیزندگ

 المی بابت خنی از ادیبا.. مهم ترهیزی تو از هر چیفعال سالمت..یری منجایتو از ا..شد

  .. چکار کنمدی بادونم ی به بعدش رو منجایاز ا..هراحت بش

  .. فکرشم نکنیحت..رمی کجا نمچی من بدون تو هیول-
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  .. شدیعصبان

 کارمو انجام ی منم وقتیریتو با بچه ها م..ستیدالرام االن وقت بحث کردن ن--

  ..نیی حاال هم برو پای کن اروم باشیسع..شتونی پامیدادم م

  .. تو دلم افتاده بودیترس بد.. شدیرم نمباو.. کردمی نگاش ممبهوت

  ..اشم بشتی پدی منم بایای از پسش بر بی تونینم..ی تو مستی ول-

  .. نشست رو لباشی کمرنگلبخند

  .. دختر خوبستمی من مست ن--

  ..ی مشروب خوردی کلدمیخودم د..ی هست-

  .. فقط مخصوص من بودشهیاون ش.. نه مشروبیول.. اره خوردم--

  !..؟ی چیعنی!..؟یگیم ی داری چ-

 در اصل بدون یاون مشابه شراب بود ول..دمی انجام نمی برنامه کاری من ب--

  ..الکل

  .. شربت؟یعنی-

  ..از قبل اماده کرده بودم.. درسته--

  ..تو و دلربا.. پس تو اتاق-

  ..؟یدی تو ما رو د--

  ..یمنم اومدم ول..امی بی خودت گفت-

 بهانه تو نی خواستم به ایم..مئنش کنم که مستم کردم تا مطی اون کارو مدی با--

 ی بودن که کلدهی کرد و همه با چشم دی بهم شک نمی کسینجوریا..اتاق بمونم

االن حتما ..ستی نی فرصتگهید.. بدجور مست شده باشمدیشراب خوردم و قاعدتا با
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 برات زوی برگشتم همه چیوقت..ه گرفتشی اتالی و ارسالن خبر دادن وانیبه شا

  ..ی بردیاالن با..دمی محیوضت

  ..رمیگفتم که بدون تو نم.. نه-

 دردسر ی باال اونوقت هم تو توادی بیممکنه کس..دالرام برو و با من بحث نکن--

  .. بمونهجهی نتی همه تالش بنینذار ا.. هم منیافتیم

  .. بگمیزینتونستم چ.. زدی و محکم حرفاشو میجد

 نردبون هی..  بود ستادهی نفر اونجا اهی.. کردم و نگاهنییاز پنجره پا.. گرفتدستمو

  .. پنجره قرار داشتریبلند ز

 رفت اخه فاصله ش ی مجی واقعا داشت سرم گنباریا..ستادمی کمک آرشام روش ابه

  .. بودادی زنیتا زم

دستاشو به .. بودستادهیاونطرف پنجره ا.. به اشک نشسته م نگاش کردمی چشمابا

  ..به طرفم خم شد ی پنجره گرفت و کمیلبه 

  ..ی قول بده مواظب خودت هست-

  .. تکون دادسر

  .. که نگرانتم؟ی باورکنی خوایچرا نم.. قول بدهیجد.. نهینجوریا.. نه-

غم درونش هر .. چشماشیاخماش تو هم بود ول..فقط نگام کرد.. نگفتیزیچ

  .. شدی مشتریلحظه ب

  .. کالمشیحت.. بودیجد.. گذاشت رو گونه مدستشو

  ..حاال برو.. دالرامدمی قول مبهت--
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 سوم ی رو پله یول..نیی دو تا از پله ها رو رفتم پایکی که نگام بهش بود همونطور

 یاز ترس م.. صدام زدی خورد ارشام به طرفم خم شد و با نگرانزیپام ل

 اراده دستش به طرفم دراز شده ینگرانم بود و ب..نگاهش کردم..دمیلرز

  .. دونم چراینم..دلم گرفت..فتمای بدی ترسیانگار م..بود

 اون هم حالش بهتر یبا تعجب نگام کرد ول.. فکر کنم رفتم باالیزی به چنکهی ابدون

  .. کردمی خوب درک منویا..از من نبود

  .. بغلش کردمسی پر از درد و صورت خی با دلرمنتظرهی هوا و کامال غیب

  ..یافتی مری دختر پنجره رو بگی کنیچکار م--

  ..مگه نه؟..افتمی بیذاری تو نم-

  .. که دورکمرم حلقه شده بود رو محکم تر کرددستاش

 نجای از ادی بادهی نفهمیتا کس.. کنم برویخواهش م.. دالرام سخت ترش نکن--

  ..یدور بش

  

  ..نگرانش بودم.. تونستم؟یاخه چطور م.. کردمنگاش

م رو  سردیشونی داغش پیلبا..صورتمو تو دستاش قاب گرفت.. خم کردسرشو

 لب با ریز..سرشو به سرم چسبوند.. نشوندمیشونی رو پی نرمیبوسه ..نوازش داد

  ..برو:  لرزون زمزمه کردییصدا

  ..آرشام-

  ..برو دالرام..فقط برو..سسسسیه--

  ..دمی لرزیاز سرما به خودم م.. منیدستاش گرم بود ول.. داغ بودصورتش
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رس از ت..دمی لرزی میو سرم ول مانتوم تنم بود و شالو انداخته بودم رنکهی ابا

  ..ترس از دست دادن آرشام..بود

 می زدالی که به کمک همون مرد از ودمی فقط دمی ری کجا ممی دونستم دارینم

  .. بودی هاش دودشهی مدل باال که شی مشکنی ماشهی تو می و بعدشم نشسترونیب

  ..بود نفر هم کنارم نشسته کی.. نفر جلو کی روند و ی به سرعت مراننده

 راهنی و پیهر سه نفر کت و شلوار مشک.. داشتنی ادهی و اتو کشکی شظاهر

  ..انگار محافظ بودن..دیسف

  ..تو فکر آرشام.. فکر بودمتو

  !.. بشه؟ی قراره چنکهی او

  !.. رسه؟ی به کجا می بازنی اآخر

  ..اون کجاست؟..رمی رو ازتون بگدی که همراهتون داری گفتن گردنبندسیرئ-

 نی ماشی شهیگردنبند رو از ش..دادم بهش..ورش به گردنبند ارسالن بود منظالبد

  ..رونیپرت کرد ب

  ..؟ی کردنکاروی چرا ا-

به هر حال آقا دستور دادن .. کار گذاشته باشنابی گردنبند ردی امکان داره تو--

  .. اجرا بشهدیبا

 گذاشته  کارابی گردنبند ردی امکانش بود که ارسالن تویعنی.. نگفتمیزی چگهید

  ..ادی بر می هر کار بگنایهر چند از ا..آخه چرا؟..باشه؟

 به خودم اومدم که ی فقط وقتمیدی چطور رسدمینفهم..می تو راه بودی ساعتچند

  .. شدنادهی پنی و هر سه مرد از ماشستادی از حرکت انی ماشدمید
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 نیا..با تعجب به اطرافم نگاه کردم.. و بارون خورده گذاشتمسی خنی رو زمپامو

  ...........ای دریصدا.. وطی محنیا.. نمی بونیا..اب و هوا

  !..م؟یی ما کجا-

  ..دیایهمراه من ب--

  !..م؟یی کجادمی پرس-

  .. شمالی از روستاهایکی تو --

   .....یمی قدی خونه هی.. زددر

  ..دمی رو از پشت در شنی مردیصدا

  !..ه؟ی ک--

  .. بود جوابشو دادستادهی که کنار ما ایمرد

  ..می اومدی از طرف مهندس تهراندیباز کن--

 انی متوسط تو درگاه نمابای و قد تقردی سفی با موهایرمردیقامت پ..  باز شد در

  .. نفرمون چرخوند4 هر ینگاهشو رو..شد

 مهندس قبال باهاتون هماهنگ کرده بودند یآقا: مرد رو کرد بهش و گفتهمون

  ..درسته؟

  

با همون لبخند و .. من ثابت موندینگاهش رو.. نشست رو لباشی مهربونلبخند

  .. اره بابا؟ی دالرام باشدیتو با: نگاهه پدرانه رو به من گفت

 ی بگم فقط سرمو به نشونه یزی چدی زبونم نچرخی نشست رو لبام ولی کمرنگلبخند

  ..مثبت تکون دادم
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  ..دییبفرما..نستای تو بابا دم در واایب--

 شدم رو به خونه صدا ی ماطیزمان که داشتم وارد ح درگاه کنار رفت و همی تواز

  .......زد

  ..دی مهمونمون از راه رسایب..ی بیب--

 قدقد مرغا و بع بع یصدا.. چرخوندماطی نگاهمو دور تا دور حی کنجکاوبا

گرچه بهش عادت .. باشهیعی طبدی صداها بانی روستا بود پس انجایا..گوسفندا

  ..نداشتم

 رو ی شمالی خونه هاگری به سبک دیی روستای خونه کی از  کاملیی به روم نمارو

 ندهی چشم هر ببی سنتی نمانی با ای بود ولیمی قدنکهیبا ا..فوق العاده بود..دمید

  .. کردی مرهی رو خیا

 ی به کمرش مشوی و گل گلدی که چادر سفی در حالانسالی می خونه باز شد و زندر

قدمشون سر ..خوش اومدن: مونجا گفت و از هوونیبست لبخند به لب اومد تو ا

  ..دییبفرما..چشم

  

 عادت شهیاونم هم.. مادرم انداختادی منو بیعج.. لبخند زدمدنشی با دناخداگاه

  ..داشت موقع کار چادرشو به کمرش ببنده

چه اغوش .. بودم رو بغل کردستادهی ااطی جلو و منو که مبهوت وسط حاومد

  ..چقدر مهربون..یگرم
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  ..یصفا اورد.. دخترمیخوش اومد--

  .. لبام محو کنمی تونستم لبخند رو از روی نمی جورچیه..رونی تو بغلش اومدم باز

  .. ممنونم-

  ..؟یسادی وانجای تو دخترم چرا اای ب--

  ..دمی از محافظا رو از پشت سر شنیکی یصدا

  .. براتون گفتن؟زوی مهندس همه چیآقا--

حتما خسته ..رشام خان رو سر ما جا دارهمهمون آ.. اره پسرم نگران نباش_رمردیپ

  ..دییبفرما.. از تنتون در برهی خستگدی بخوریزی چیی چاهی تو دیای بنیا

  .. کردتمی دستشو گذاشت پشت کمرم و به سمت خونه هدای بیب

  

 آه و ی صدای اتاق بغلی مدت مرتب از تونی ایتو..می بوددهی بود که رسی ساعتمین

  .. بودضی مریکیانگار که .. اومدیناله م

 یکس.... صدانیا ..دیببخش:  کرد گفتمی که داشت برامون سفره پهن می بی به برو

  !..ضه؟یمر

 ی طرف نخواد بگه دختر مجبوردیخب شا.. کردمی می دونم چرا کنجکاوینم

  ..؟یبپرس

  

  .. جوابم رو دادیی با خوشروی بی باما

  ..شی شناسیمطمئنم م.. دخترمنی خودت برو بب--
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 ی عمو محمد صداش می بی که برمردی به صورت پی نگاهمین..جب نگاش کردم تعبا

 اطیاون سه نفرمحافظ هم تو ح.. نشست رو لباشیلبخند کمرنگ..زد انداختم

  ..بودن

  

 رو گرفتم و رهیدستگ..به طرف اتاق قدم برداشتم.. از جام بلند شدماروم

  .. داشتانگار لوالهاش مشکل..باز شد) یژیق (یدر با صدا..دمیکش

 هی و واری دی کمد گوشه هی با کی کوچبای اتاق تقرهی که باز کردم خودمو تو درو

  ..دمی کنارش دیصندوق آهن

  .. تو اتاق نبودیادی ززیچ........ هم درست سمت راستمکی کوچی بخارهی و

صورتش رو .. کرد یمرتب ناله م.. بوددهی نفر توش دراز کشهی پهن بود و رختخواب

  ..ودبه پنجره ب

  ..مات و مبهوت سرجام خشک شدم..اروم سرشو برگردوند.. تورفتم

  ......نجایتو ا!.. فرهاد؟-

 یچند جا..صورتش از درد جمع شد.. نتونستی خواست لبخند بزنه ولدنمی دبا

  .. شده بودیصورتش زخم

  .. بهش رسوندمعیخودمو سر..نهی کرد تو جاش بشی ناله سعبا

  .. بذار کمکت کنم-

تو چشمام نگاه ..هنوزم متعجب بودم..خودمم کنارش نشستم..نهیم بش کردکمکش

  .. بودقیهنوزم نگاهاش عم..کرد
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 یزی چهیتو رو خدا !..مه؟یچرا سر وصورتت زخ!.. فرهاد؟ی کنی چکار منجای تو ا-

 زدم خاموش ی بهت زنگ میچرا هر چ.. چقدر دنبالت گشتم؟ی دونیم..بگو

  ..؟یبود

  ..دی درد خندبا

 ادم هی هنر دست نایا..ستی نمیزینگران نباش چ.. بپرس دالرامیکی یکی --

  ..هیروان

  !..ومرث؟ی ک-

  ..ی دونیپس م--

  .. رسهی نمیتو که ازارت به کس.. تونه باهات بد باشه؟ی از اون مری غی ک-

  .. کار اونه؟یدی از کجا فهم--

  ..نجا؟ی تو رو اورده ایک.. حرف زدم اون بهم گفتی با پر-

  ..نگاهشو ازم گرفت.. لباش محو شدیز رو البخند

  .. درسته؟یتو ازش خواست..؟ی کردنکارویتو ا.. باشمونی خواستم بهش مدی نم--

  !..؟یگی می داریچ!..؟ی از ک-

  ..؟یچرا بهش رو انداخت.. خواستم آرشام کمکم کنهی دالرام من نم--

  !..نجا؟یآرشام تو رو اورده ا!..؟یگی می معلوم هست چ-

  ..صورتشو برگردوند و نگام کرد.. نگفتیزیتا چند لحظه چ.. کردمکث

 منو یوقت.. فکر کرد که من با نامزدش رابطه دارمومرثی سوتفاهم کهی در اثر --

 ی اون حرفای ندارم ولی با پری اون خرابه بهش گفتم که کاریگرفت و برد تو
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 به ی ونهوی دهیدالرام اون ادم ..قصدش زجرکش کردن من بود.. زدی می اگهید

  ..ی بهش بگی جورهی نویبهتره ا..جون دوستت در خطره..تمام معناست

اونم ..شهیخوشبختانه داره ازش جدا م.. دونهی منوی هم ایپر.. دونم فرهادی م-

  .. مجبور شد باهاش بمونهی و دوست نداشت ولومرثیک

  ......... کرد ویسکوت کوتاه.. نگاش کردم تا ادامه بدهمنتظر

 هی.. اومدی از هر طرف میراندازی تیصدا.. اونجاختنی عده ادم رهی شبونه --

 دمیبه خودم که اومدم د.. بکنهی نبود که بخواد بفهمه و کاریکس.. پرتیجا

  ..دهی داره زخمامو شست و شو میکی و نجامیا

 مثل انبار یی جاهی تو دمی جا چشمامو باز کردم که دهیفقط .. بودمهوشی راه بکل

 یی روستای خونه نی ای تونجای کامل بهوش اومدم خودمو ایت وقیول..میهست

  ..؟ی کنی چکار منجایا..حاال تو بگو..دمید

  

  .. کنمی مفیبعدا مفصل برات تعر.. منم مجبور شدم-

لب .. زخم شده بودشیشونی پی راستش کبود بود و گوشه یگونه .. نگام کردمهربون

  .. زدی می به کبودنشییپا

  .. بودوونی حهی ومرثیواقعا ک..ثافتا به روزش اوردن کچه

  ..و عصر شد شب.. ظهر شد عصر..  شد ظهرصبح

 ها چارهیاز بس از محافظا سراغشو گرفته بودم که ب.. نشدی خبرچی از آرشام هیول

  .. از دستم کالفه بودنیحساب
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  ..نگرانش بودم.. خودم نبوددست

نداخته بودم رو شونه هامو  که ای نازکیپتو..هوا سرد بود..اطیرفتم تو ح.. بودشب

  ..دمیچیمحکم دورم پ

انگار بازم .. بودیاسمون ابر.. شدمرهیاز همونجا به اسمون شب خ.. رو پلهنشستم

  .. خواد ببارهیم

 رو صورتم ی در پی تا قطرات پکی تلنگر کوچهیمنتظر .. بودی منم بارونیچشما

  .. بشنریسراز

  

 در اصل ی ولدی دیز اشکم اسمون رو منگاهه تار ا.. بهتر از آرشام؟ی بهانه اچه

  ..دمی دی نمزی چچیانگار ه

 ی مشهی که مادرم همیکار.. لب شروع کردم به دعا خوندنریز.. بودمنگرانش

 ی خوند و با صلوات تو صورتمون فوت می تک تکمون دعا میواسه سالمت..کرد

  ..کرد

 ی نازک شدچقدر دل.. بچه هانیشده بودم ع.. و با پشت دست پاک کردماشکام

  ..دالرام

  .....یخواستم برم تو ول.. پله بلند شدمی رواز

 کردم و ی دوم تند تند پله ها رو طیبا تقه ..همونجا خشکم زد..دمی درو شنیصدا

  .. بازش کردمی چطور خودمو رسوندم به در و با چه شتابدمینفهم
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اولش ..د شی نمدهی بود و واضح دهی که صورتش تو سادمی رو دی بلند مردقامت

  !.. باشه؟انی شایگفتم نکنه از ادما..دمیترس

  .. کردشتری که جسارتمو بیزیچ.. گفتی مگهی دزی چهیقلبم .. نهیول

  

  .. اونیول.. نگاش کردمیبیبا ذوق عج..دمیصورتشو د.. قدم اومد جلوهی

  .. کشهیداره درد م..صورتش جمع شده بود انگار که.. تو هم بوداخماش

  .. بودی انگشتاش خون جاریاز ال به ال.. چپشی بود رو بازو راستشو گذاشتهدست

  !..؟ی شدیارشام تو زخم..تو-

  

تلو تلو خوران خودش و رسوند لب ..اومد تو..درو کامل باز کردم.. ندادجوابمو

  ..حوض و دست خون آلودشو تو اب فرو برد

  

  .. کنارش نشستمنگران

 یاخه چ.. تومیبر کنم شی ضدعفوندیبا.. رو زخمتی نذارستویدست خ-

  ..؟ی روز افتادنیچرا به ا..شده؟

  

  .. رفتوونی حال از کنار حوض بلند شد وبه طرف ایب.. جوابمو ندادبازم

 حال و روز نی اونم تو ادنشی که با دی کسی انداختم رو شونه هااطی با احتپتومو

  .. افتادمیداشتم پس م

  !.. با خودش چکار کرده بود؟آرشام
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 ی کلمه هم از دهنش حرفهی اومده بود یاز وقت.. کردمیسمان م زخمشو پانداشتم

  .. زدم رو باند اطیچسبو با احت..دمینشن

 چاقو ی جادمی فهمدمی زخمتو دی وقتی ولی خوردری اولش فکر کردم که ت-

 یزی چی خواینم.. درمانگاهمی رفتی مدی بود وگرنه بازی همه چنجایخداروشکر ا..ِ

  .. شده؟یآرشام چ..؟یبگ

  

 به ینی سی بی همون موقع بیلب باز کرد ول..قی عمیبا اخم و نگاه.. کردنگام

  ..دست اومد تو اتاق

 پسرم برات غذا اوردم بخور ایب:  نگران رو به آرشام گفتی مهربون ولی نگاهبا

رنگ .. ترسم از حال برهی نزده میچی دختر که امروز دهن به هنیا..یریجون بگ

  .. دو تا لقمه بخورهدیهش بگو شا بیزی چهیتو ..به رو نداره

  

اگه .. اشتها نداشتمی بینه ب:  گفتمی بیخجالت زده رو به ب.. نگام کردآرشام

  .. خوردم شما نگران نباشیگرسنه م بود که م

 یای از پا در مینجوریا..ی نخوردیچی کل روز ههی چه حرفنی مادر ا--

  .. مادریریواسه تو هم اوردم بذار دهنت جون بگ..زمیعز

  .. خورمی چشم م-

 ادیرختخوابتو تو اتاق خودم پهن کردم عمومحمد هم م.. بال مادریچشمت ب--

  .. کم استراحت کن دخترمهی تو اتاق ای بیغذاتو خورد.. تا مهندس تنها نباشننجایا
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 ی از قبل حس مشتریهر لحظه ب.. زن چقدر با محبت بودنیا.. روش لبخند زدمبه

  .. به مادرمههیکردم که چقدر رفتاراش شب

 گهی به شوهرش می بیب: با لبخند رو به آرشام گفتم..رونی از اتاق رفت بی بیب

  !..عمومحمد؟

  .. نگفتیچی هی تکون داد ولسرشو

  .. هم خوشمزهیلیکتلت بود وخ..براش لقمه گرفتم.. جلودمی غذا رو کشینیس

 نیاهه سنگکنارش دو تا لقمه خوردم و تموم مدت نگ.. خوردی اروم اروم ماونم

  .. کردمی خودم حس میآرشام و رو

 دونستم یم.. داشتمازی نگاه ننیواقعا به ارامش ا.. سرمو بلند نکردم چونیول

  .. داره ینگاش کنم چشمشو از روم بر م

 چشم ی اهیثان.. نظر داشتریتموم حرکاتمو ز.. رو برداشتمینی از خوردن غذا سبعد

  .. گرفتیازم نم

 به خدا ی دونم با سواالم کالفه ت کردم ولیم..احت کن تو هم استررمی من م-

  .......... همه شنجای اومدم ایاز وقت.. نگرانت شدمیلیخ

  

کنترل زبونم دست خودم .. کردمی می روادهی داشتم زگهید.. شدمساکت

  ..بلند شدم و رفتم سمت در.. قلبم شده بودعیانگار اونم مط..نبود

  .. دالرام--
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 لحنش اروم تر از یاخماش تو هم بود ول..تم و نگاش کردماروم برگش..ستادمیا

   ..شهیهم

 ی مفی برات تعرزوی داشتم به موقعش همه چیامروز روز سخت.. امشب خسته م--

  ..حاال برو بخواب.....کنم باشه؟

  .. زدم وسرمو تکون دادملبخند

  ..ریشب بخ-

  ..ریشب تو هم بخ--

  

  .. نکرده بود فی تعرزوی چچیم برام ه مدت هنوز آرشانی تو ایول.. روز گذشتسه

  .. کردمیبا جون و دل ازش استقبال م.. اومد خونه ی بود وشبا مرونی بروزا

 سه روز نی ای تویاون شب مشخص بود که خسته ست ول.. کردی بهم اخم نمگهید

  ..رفتارش ارومتر از قبل شده بود

  .. کردی نمی بداخالقی زد ولی حرف مکمتر

  

 ی لحظه از آرشام غافل نمکی.. بودیمیعمومحمد باهام گرم و صم و ی بی برفتار

  .. گفت پسرمیبه آرشام م.. کردییرای به نحواحسنت ازمون پذی بیب..شدن

  

 فوق العاده ی شناخت ولی زن وشوهر مهربون رو از کجا منی دونم آرشام اینم

  .. بودنی خوبیادما
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 تا دختر و پسر جوون 4 ری تصوشیکی اتاقشون چند تا قاب عکس بود که تو واری درو

 هی شد و گری مرهی به قاب عکس خیبا چه غم.. گفت عکس بچه هاش ِی بیب..بود

  .. کردیم

 ی زود جلویلی خی به روزشون اومده ولی اومد ازش بپرسم چی رو زبونم ممرتب

  .. گرفتمیخودمو م

  

 یگ م لنی حال کمنی با ای تونست راه بره ولیم.. حالش بهتر شده بودفرهاد

 به موضوع عالقه ش به دی کشی تا حرفو میچندبار خواست باهام حرف بزنه ول..زد

  .. رفتمی در مرشی از زی جورهیمن 

  

 به ی داد حتی تو خونه بود اجازه نمی تا وقتی ولیچی بود که هرونی تا بآرشام

  .. بشمکیاتاق فرهاد هم نزد

آرشام ..ی بیهم واسه من و ب شیکی واسه فرهاد بود و شیکی تا اتاق داشتن که 3سه

  ..دنی خوابی اتاق میکیو عمومحمد هم تو اون 

  ..دهی دونستم تا خودش نخواد بهم جواب نمی چون مدمی پرسی نمی ارشام سوالاز

  

 یب..می تو اتاق بودی بیمن و ب.. اومد خونهرتریاون شب ارشام د.. چهارم بودشب

  .. بردیخوابم نم دمی دیتا آرشام و نم.. من نهی خواب بود ولیب

  .. رفتی دلم هزار راه مرونی ذاشت بی که از خونه مپاشو
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 ی که من مییکارا..هی چهی قضدی کم کم فهمی بهم شک کرده بود وللی اوای بیب

 هم ی اگهی که من تو کارام نسبت به آرشام داشتم رو هر کس دیکردم و شور و عشق

  .. هستیی خبراهی دی فهمی مدی دیم

  

 پرده رو یرفتم پشت پنجره و اروم گوشه .. خودشهدمی فهمدمی شن درو کهیصدا

  .. بوداطیعمومحمد تو ح..کنار زدم

  .. رو تا آخر بسته بودشی مشکی پالتوی دکمه هاآرشام

از اتاق رفتم ..رمی بگموی کنجکاوینتونستم جلو.. زننی که دارن با هم حرف مدمید

  ..ستادمی و پشت در ارونیب

  ..دمی شنی به در صداشونو واضح مکیه بودن و نزد رو پله ها نشستچون

  

  ..د؟یداری ساعت بنی چرا تا ا_آرشام

  .. نگرانت شدم پسرم--

  .. من خوبم--

 به شتریب.. بابا تمینگران سالمت.. پسرم دوستت دارمی که به اندازه ی دونی م--

  ..فکر خودت باش

  .. دالرام کجاست؟--

 اومد پشت یم.. بودداری بشی پقهی تا چند دقی رفتن تو اتاق بخوابن ولی بی با ب--

  ..خدا حفظش کنه..هیدختر اروم و مهربون.. نهای ی اومدنهیپنجره تا بب

  ..داره؟ی االن ب--
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  .. خواستم باهات حرف بزنمیپسرم م.. دونمی نم--

  ..در چه مورد؟--

  .. هوا سردهنجای تو امیبر--

  

 یصدا.. نگاه کردمی بیبه ب.. خودمو رسوندم تو اتاق و اروم درو بستمبدو

  ..نهی خوابش سنگیماشااهللا انگار حساب..خروپفش بلند شده بود

 اتاق ی شد ولیاتاق ما رو به هال باز م..گنی می چنمی چسبوندم به در تا ببگوشمو

  .. خونه قرار داشتیارشام و فرهاد تو قسمت راهرو

  

  .. شده؟یچ.. گوشم با شماست عمومحمد--

  ..باهات حرف بزنم کم هی خواستم --

  ..؟یدر مورد چ--

  .. درمورد دالرام--

  !.. شده؟یدالرام چ--

  

 رو ای گفتنیول.. نهای دونم گفتنش درسته ینم.. نشده نگران نباشیزی پسرم چ--

مرد .. شناسمیتو رو هم م.. شناختمی خوب میلی خامرزتویمن پدرخداب.. گفتدیبا

در همه حال .. بودهری بوده خی چ و هردمی ندیما که ازت بد..ی هستیتیبا شخص

خدا ..ی کردی فرزندیب یدر حق من و ب..ی و دستمونو گرفتیکمکمون کرد

  ..میشاهده مثل پسرمون دوستت دار
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  !.. به دالرام داره؟ی حرفا چه ربطنیعمومحمد ا--

 شما ی هر دوی چند روز شاهد نگاه هانی ایتو..صبور باش..  بهت پسرمگمیم--

 تموم مدت یول..نجاستی دختر انی و چرا اهیونم مشکلتون چ دی نمقیدق..بودم

  .. هاش بودمی قراریشاهد ب

تو .. زنهی قدم ماطیمرتب تو ح..شهی دلواپست مرونی بیذاری در منی پاتو از ایوقت

  ..نهی شی تو چشماش مدی خونه نور امیای میوقت..حال خودشه

 دختر به تو از سر عالقه نینگاهه ا.. نکردمدی سفابی موها رو تو آسنی من اپسرم

 که از جنس مخالف دمی دشهیهم..ی دفاع کرده باشی ندارم از دخترادی..ست

  ..ی کردیدور

 به خدا قسم هر می و مراقبش باشمی نگه دارنجای دختر و اهی قراره ی بهم گفتیوقت

 تو ی دخترچیه..ستی ننکارایکه ارشام خان اهل ا.. خشک شدنیدو پام به زم

  ..تسی نشیزندگ

 شما رو ی هر دویرفتارا.. پشت و پناهشی چرا شددمی تازه فهمدمشی دیوقت

  ..دمید

 که دمید..ی کنیدر مقابلش کامال خونسرد رفتار م..ی گذشته االن ارومبرعکس

 نی ای دکتر از اقوامشه ولی اقانکهیبا ا.. اتاق اون پسر بشهکی نزدیدیاجازه نم

  ..یدیاجازه رو بهش نم

 رو هم دارم به ی که تو به دالرام داریتوجه ا..دمی اون پسر د رو تو نگاههعشق

  ..نمی بیچشم م
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 از غرور یواری پشت دیول.. دختر به تو دارهنی ِ که ای همه مهمتر اون عالقه ااز

  .. کردهشیمخف

  

  .. رو بگوهیاصل قض..؟ی بگی چی خوایم.. فهممیعمومحمد حرفاتو نم--

دالرام ..ستی شکل درست ننیه اونم به ا خوننی ای دختر تونی پسرم حضور ا--

 نجایا.. نه به تو محرمه نه به اون پسری مونه ولی دخترمون منی عی بی من و بیبرا

به حالل و حروم ..می خودمونو داردهی عقای بی هم من و هم بی شماست ولیخونه 

 ی نمی عالقه داره خدا شاهده حرفهت دختر بنی که ادمی دیاگه نم..میاعتقاد دار

  ..یول..زدم

  

  !..؟ی چیول--

 ی روستانجایا..گمی خودتون میمن برا.. پسرم از حرفام ناراحت نشو--

 ی دوتا مرد مجرد زندگنی داره بنجای دختر اهی فهمن ی زود همه میلیخ..هیکیکوچ

  .. کنهیم

 شناسن یتو رو هم که همه م.. دختر از اقواممونه نی که امیاری ما بهونه ببرفرض

  .. ستگهی دزی چهی هی مردم به قضنی ِ ادی بازم دیول

 می سر مریخودت که شاهد بود..ادی طفل معصوم حرف در بنی خوام پشت سر اینم

 ی رو مممی دختر مرنیمن تو وجود ا.. خوام گذشته تکرار بشهینم.. اومد؟یچ

  ..نذار پسرم..نمیب
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 تونم یمفعال ن..ستی نی چاره ایول..دی گی حرفاتون و قبول دارم چون شما م--

 نجایا.. کنهی مدی اونو تهدیادی خونه خطرات زنی از ارونیب.. ببرمنجایاونو از ا

  .. ممکنهی جانیبراش امن تر

  

 دختر رو نی بهم بگو تو اینیفقط راست و حس.. ببرنجای من نگفتم دخترمو از ا--

  .. نه؟ای ی خوایم

  !..د؟ی پرسی چرا م--

 اون دختر شک ندارم چون یبه عالقه .. خوام مطمئن بشم که اشتباه نکردمی م--

تو .. به حس تو شک دارمیول ..ی که چطور خواب و خوراک و ازش گرفتنمی بیم

 که ستی ننجای کس جز ما اچیاالن ه..بهم بگو پسرم..ی هستیمرد سرسخت و محکم

  ..حرفاتو بشنوه

  

  .. حرفا بدونمنی خوام منظورتون رو از ای م--

 یشیچرا پناهش نم..؟ی کنی چرا عقدش نمیوا خی اگه تو هم خاطرشو م--

 دختر طفل معصوم نی قسمت امینذار سرنوشت مر..بذار بهت حالل بشه بابا..پسرم؟

 ی بی من و بینجوریا..نذار اسمش رو زبونا بچرخه..چهی پی حرف زود منجایا..بشه

  ..می جون هواشو داریتا پا

 اسم تو ی وقتی ولیکن دورش بتی از مصی خوای بهش نظر دارن و می بودگفته

 زی همه چیعقدش کن.. بشهکی بهش نزدتونهی نمی احدگهی شناسنامه ش باشه دیتو

  .. پسرمشهیدرست م
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  .. و اگه قبول نکنم؟--

  ..ی قبول نداردوی مو سفرمردی منه پیپس حرفا--

 ی کنم رو حرفی پست خالصش می کار از شر اون ادمانی با ادی گی منکهیا--

  ..ستمی که من اهل ازدواج ندیون دی میول..ندارم

  

دخترم از همه نظر ..  زن کنارت باشههی دیبا..ی مردهی تو هم ی دونم بابا ولیم--

  .. پسرم؟ی خوای می چگهید..تکه

  .. تونم قبول کنمینم--

  .. دکتر هم دوستش دارهی آقا--

  .. بهش ندارهی حسچیدالرام ه.. عمومحمداری اسم اونو ن--

 نگاهه بد به یحت..دمی ازش ندی مدت بدنی ایتو.. ِینیو مت پسر مقبول ی ول--

 ممکنه هردوشون رو به ستنی به هم محرم ننکهیا.. فقط عاشقهندازهی دختر نمنیا

چون ..شهی دردسر ساز مافتهیعشق اگه از جانب مرد به جوشش ب..گناه بندازه

  ..نهیترسم از هم..رهی خودشو بگی تونه جلوی نمیهرمرد

  

  .. ببرم مشکل حله؟نجاید و از ا اگه فرها--

 یمن و ب.. ندارهی به کسیاون که کار.. پسرم؟ی چکار به اون بنده خدا دار--

  .. بابامی خودمونو داردهی عقایب

  !..؟یاونوقت چ.. نباشهی دالرام راضدیشا--
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 من حاج آقا یاگه موافق بود..ی بی ش رو بسپر به من و بهی تو موافقت کن بق--

 ی خونه چون می عقد دائم براتون می غهی صهی ..نجای اادی ب کنمیرو خبر م

  ..دهیشناسمش کاراتونو زود انجام م

  !..؟ی سادگنی به هم--

 نی انی امیحاج آقا مهدو..ستی نی استخاره اچی حاجت هری پسرم تو کار خ--

  ..روستاست

  ..شهی می چنمیتا بعد بب..رمی مورد بگنی در ایمی تونم تصمیاالن نم--

  .. بشهریفقط نذار د..خوب فکراتو بکن بعد جوابمو بده..سرم عجله نکن پ--

  ..دمی نشنییصدا

  .. مجسمه پشت در خشکم زده بودنهویع

  !.. شنوه؟ی گوشام درست میعنی

  !.. داد منو عقد کنه؟شنهادی به آرشام پعمومحمد

  .. کمپلت قفل کرده بودمغزم

  .. دست از سرم برنداشتالی و خ تا صبح فکری ولدمی خوابی شب با هزار بدبختاون

 ارشام بود که شی دور سفره نشسته بودم تموم حواسم پهی همراه بقی وقتصبح

  .. خوردی نمیچی بود تو هم و هدهی کشیاخماشو حساب

  .. بودری نظیمزه ش ب.. گذاشتم دهنمی محلری از پنیکم

  

  .. بخور گرم و تازه ستری دخترم ش_ی بیب

  .. زدملبخند
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  .. باعث زحمتتون هم شدمدیببخش.. خورمیم ی بیچشم ب-

  

  .. لبخندش قرار داده بود نگام کردی که چاشنی ذاتی با مهربونمتقابال

 دخترم یخدا شاهده اندازه .. ما رحمتهی برانجای کدوم زحمت مادر وجودت ا--

  .. حرفا نزننی از اگهی خودته مادر دی خونه نجایا..یزیبرام عز

  

  .. شده خوردمدهی که معلوم بود تازه دوشی گرمریش قلوپ از هی ی شرمندگبا

 بر قرار بود یتیمی عجب صفا وصمیمی قدیوارای دنی انی بیی روستای خونه نی اتو

 بهم یبگیحس غر..ی بی پاک و مهربون عمومحمد و بیمخصوصا با وجود دال..

  .. دادیدست نم

  

 محمد و ارشام  که عموی خاصی متوجه نگاه هادمی کشی رو سر مری داشتم شیوقت

  .. شدمنداختنیبهم م

 از کنار سفره بلند شد و رفت یرلبی تشکر زهی سرشو تکون داد و بعدشم با آرشام

  ..رونیب

  .. که عمومحمد هم پشت سرش رفتدی نکشقهی دق1 به

  

  .. گفتی نمیزی شده بود و چرهی گوشه خهیبه ..تو فکر بود.. نگاه کردم ی بی ببه

  .......ی بی ب-

  ..مع شد و نگام کرد جحواسش
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  ..ی بی جون ِ ب--

  .. جونی بی جونت سالمت ب-

  ..شتری پررنگ شد و درخشش اشک تو چشماش بلبخندش

  !.. شده؟یزیچ..ی بی ب-

 ی بی گفتم جان ِ بی زد و می صدام مممی مریوقت.. افتادممای قدادی نه مادر --

 ی تو قلب مهربوناونم مثل..یندازی دخترم مادیمنو .. دادی جوابمو مینجوریهم

  ...........اما.. رفتی لحظه خنده از رو لباش کنار نمهیشاداب بود و ..داشت

  .............. و اشکاشو پاک کرددی که از ته دل کشی پر سوزآه

  

دختر جوونم پر .. منم وفا نکردمیبه مر.. کس وفا نکرده مادرچی روزگار به هنیا--

  ..پر شد

 بار ری زفشی نحی چشماشو پوشونده بود شونه هاشی روسری که با گوشه همونطور

  ..دی لرزی همه اشک و آه و غصه منیا

 صدا اشک یب.. که چشمام نمناک شده بود بغلش کردمیدرحال.. خودمم تازه شدغم

  ..ختی ریم

  

  .. ناراحتت کردمی بی ببخش ب-

چشماش .. اشکاشو پاک کردشی روسریبا گوشه ..کنارش نشستم.. بلند کردسرشو

  ..مز شده بودقر
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لعنت خدا بر ..اتفاقا سبک شدم باهات حرف زدم..ی نداررینه مادر تو که تقص--

 شی گوشه ش اتگری مادر و به غم جهیخدا ازش نگذره که دل ..طونی شاهیدل س

  ..زد

  

 واقعا کنجکاو ی ولهی دونم فضولی مدیببخش.. اومد؟می به سر مری مگه چی بی ب-

  ..شدم

 خبر که ما رو به ی بگم از اون از خدا بیچ.. بگم یچ ..هیف چه حرنی نه مادر ا--

  .. نشونداهیروز س

 کنه و با خودش ی مدای رو عمومحمد کنار رودخونه پی مرد جوونهی شی سال پچند

 به گفته یول.. کرددای به لطف خدا شفا پبیچون زنده بود با کمک طب.. خونهارهیم

  .. اومدی نمادشی یزی خودش چی

 توش نداره و اخر سر یری خچی کار هنی که امیندونست.. بودییو رو خوش بر پسر

  ..می شی و خاکستر ممی سوزی مشی اتنی که تو امی خودمون هستنیا

 تا از 2.. هم به ما نداشتیکار.. موندنجایهم..می پسر جا دادنی به ای خوبی رواز

  .. دونستمیاونو مثل پسر خودم م.. تصادف از دست داده بودمیپسرامو تو

 تو روستا که عمومحمد با وجود دختر دیچیکم کم هو پ.. اون موقع دانشجو بودمیمر

  ....... داره وی تو خونه ش نگه مبهیمجردش مرد غر

 هی که اره قضمی تا بهش بگیسی تو رودروامی مونده بودارمی مادر سرتو درد نخالصه

  ..می بکنی فکرهی و نهیا
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 عمومحمد چند یحت.. رو نداره برهیی که جا گفتی با هزار بهونه و چرب زبوناونم

  .. قبول نکردی کنه واسه مداوا برن تهران ولشیبار خواست راض

  .. رو گرفتهممی که چشمش مرمیندونست..می خوردی مبشوی فرمی هم ساده داشتما

 ایی از روستایکی نکهی روز که رفته بودم تخم مرغا رو به حسن آقا بقال بدم مثل اهی

  ..شهی شده داره تلف مضی گاوم مرای که بدهیبر مبه عمومحمد خ

 روستا هم هر وقت کمک الزم داشتن ی شد اهالی سرش مییزای چهی عمومحمد آخه

  .. اومدن سراغ مایم

 تخم ادی تا حسن آقا بسادمی کم معطل شدم واهی ی همون روز من تو بقالخالصه

  .. بدملشیمرغا رو تحو

 از کالساشو از دست داده یکی میاون روز مر نکهیمثل ا.. جز اون خونه نبودیکس

  ................. گرده خونهی زود بر منیبود و واسه هم

  

 ادامه ختی ری داد و اشک می به سرش گرفت و همونطور که خودشو تکون مدستشو

 خبر نگاهه بد به دخترم یاون از خدا ب.. بگم مادر که دلم خون ِیچ: داد

 خدا یون حرف در اورده بودن و ما به خاطر خشنود اهل روستا برامیهمه ..داشت

  .. بهمون بد کردمرد اون نای ولمی شدی توجه از کنارشون رد میو بنده ش ب

 کشه اونم ی مغی و جاطی تو حادیدخترم م.. خواست دامن دخترم رو لکه دار کنهیم

ه  کیزی به خاطر نجات جونش به هر چمی و مرشنی مزیبا هم گالو.. کنهیدنبالش م

 دهی پشت بوم دی از باالهی همسای از زنایکی نارویا.. زنهیدم دستش بوده چنگ م

  .. نکردهی از ترسش کاریول.. و شاهد بوده
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 کنه ی از دستش فرار ممیمر.. ها نشنونهی دهنشو گرفته بود که صداشو همسایجلو

  .. زنه تو صورتشی و مشهی میاونم عصبان

 لب باغچه ی خوره به آجرایرش م وسنی زمافتهی گوشه م مگریج..دخترم

  ..شهی زنه تا جونش در می مادر همون لب باغچه بال بال مزدلیعز..و

 ریمن و عمو محمد د.. کنهی فرار مهینجوری اوضاع انهی بی تا مزی همه چی باون

  ............ تموم کرده بودممیمر..دمیرس

  

تم و منم همپاش سرشو تو بغلم گرف.. کردی وضجه ش دل سنگ و آب مهی گریصدا

  ..ختمیاشک ر

 ی که تو دلش داره چی همه غمنی مادر با وجود انی اایخدا..ی سرگذشت تلخعجب

  .. کشهیم

  

 دمی غرق شده بودم که نفهممی مری خودم و داستان زندگی تو حال و هوای قدربه

  .. کنندی دادن ودارن ما رو نگاه مهی به درگاه اتاق تکیآرشام و عمومحمد از ک

 رهی خنی داده بود وبا اخم به زمهی تکواری به دنهیشام نگاه کردم که دست به س آربه

  ..شده بود

 بلند یسرشو به اروم..هی که تا چه حد عصباندی شد فهمی فک منقبض شده ش ماز

  .. نگاهمو حس کرده بودینیانگار سنگ..کرد

ن  من بدوی کرد ولی مسی اشک صورتمو خی در پیقطرات پ..می تو چشم شدچشم

  .. شده بودمرهی پلک بزنم تو چشماش خی حتنکهیا
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  .. رفترونی فاصله گرفت و از اتاق بواری از دکالفه

  

  ..ی بی بشی هال نشسته بودم پیتو.. ظهر شده بودبایتقر

  .. آرشام صدام زدگهی طرف دهیخواستم برم تو اتاقش که از .. صدام زدفرهاد

 یجرات نداشتم حرف.. بودیصورت ارشام جد.. بودم چکار کنممونده

  .. و عمومحمدی بی بیمخصوصا جلو..بزنم

  

 اونم با لبخند قبول ششی پامی گفتم که به فرهاد بگه کارم که تموم شد می بی ببه

  ..کرد

 که اطی بودن چون تو حرونیمحافظا ب..اطیرفت تو ح.. آرشام رفتمدنبال

  ..دمشونیند

  

  ..؟ی بگی خواستی می چ-

  .. داشت؟ اون دکتره باهات چکار--

  ..نمی که برم ببی دونم نذاشتیدوما چه م.. اوال دکتره نه و دکتر فرهاد رادفر-

  

  .. صورتم ثابت نگهش داشتی چرخوند و رواطی دور تو حهینگاهشو .. کردسکوت

 نجای ایاطراف اکثر خونه ها.. بود دوختماطی که وسط حیکی به حوض کوچنگاهمو

 هی.. تر بودن در ِ مجزا داشتنیمیها که قد از خونه یو بعض.. شده بود یحصار کش

  ..دهی ِ پوسیادی که معلوم بود مدت زیمیدر قد
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 رو یزی چستیپس الزم ن..یدی من و عمومحمد و شنی حرفاشبی دونم که دی م--

  .. بدمحیتوض

  .. بودیکامال جد.. تعجب نگاش کردمبا

 تو می اومدیبدون شک وقت..دمی ت و پشت پنجره دهی نگام نکن سای اونجور--

  ..یدیحرفامونو شن

  

  .. بودای ادمعجب

  

  

  .. کردم و جوابشو دادمیتک سرفه ا.. نباختم خودمو

  .. باشمدهیبر فرض که شن..؟ی خب که چ-

  ..ه؟ینظرت چ--

  !..؟ی در مورد چ-

  .. عمومحمدشنهادی پ--

 اون نکاری خوان با ای که داشتن می سختطی شراری تحت تاثی بی عمومحمد وب-

  .. نظر منهنیا..رو جبران کنن هیقض

  ..ی کنی پس قبول نم--

  !..؟ی کنی مگه تو قبول م-

  



 

goldjar/me.Telegram  

 

1345

  .. از روم برداشتنگاهشو

  ..به نظرم موقت مناسبه..ستی نی پشنهاد بد--

 ی وحشی که آرشام گربه یی پروای زدم و باز شدم همون دالرام گستاخ و بپوزخند

  .. زدیصداش م

  ..عقد مـــوقت..هه..یدیبل برنامه هاتم چخوبه از ق.. نکنهتی نه بابا گرم-

  ..؟ی داری تو مشکل--

 به چشم چرا ی منم بگم امی عقد کنای بیکه تا بگ!..؟ی فکر کردی روتو برم پس چ-

  !..که نه؟

  

  .. قدم اومد جلوهی

  .. باشه؟نمی از اری تونه غی مگه م--

  .. قدم رفتم عقبهی

 کس به پستت ی پناه و بی دختر بهی یفکر کرد..ستمی نی راضینی بی حاال که م-

  ..یکور خوند.. ت بشه اره؟غهی صی که خرش کنیدی دیی طالتویخورده موقع

  .. اومد جلوگهی قدم دهی لباش و ی نشست گوشه ی کجلبخند

  ..؟ی زدی پسش میتو بود.. استفاده کرددی بایی طالتی از هر موقع--

  

  .. همه وقاحت گشاد شده بودنی از اچشمام

  .. گفت من قصد ازدواج ندارم؟ی بود که داشت به عمومحمد می ک پس اون-

  .. داشتم که فکر کنمازین.. کردی خسته بودم ذهنم کار نمشبی د--
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 یدی ملمی تحوی که االن داریینایا.. داشتقتی حقشبتی دیاتفاقا به نظرم حرفا-

  ..رو باور ندارم

  

  ..بازومو گرفت قدم بلند خودشو رسوند بهم و هی برم تو که با خواستم

  !.. کجا؟--

  .. زنمای رو صدا می بیب.. ول کن دستمو--

  .. اره؟ی کنی مدی که منو تهد-

  

  .. حرکاتش پر از خشونتیول.. اروم بودلحنش

  .. فکر کنی خوای می هر چ-

  .. دختر؟ی کنی چرا لج م--

  .. کنم ؟ی قبول می کردی پس فکر م-

  ..ی کنی شک ندارم که قبول م--

  ..یدار رو یلی خ-

  ..؟یگی منوی چرا اگهی تو د--

  ..ولم کن-

  ..ی جواب منو نداد--

 کس چی هی اغهیمن زن ص.. کنمی نمنکاروی من اگمی هم باشه مگهی هزار بار د-

  ..شمینم

  ..یشی من می زن عقدیشی کس نمچی هی اغهی زن ص--
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  ..؟ی چه عقد-

  .. موقت--

  

  .. کردم و با حرص پسش زدمتقال

  ..ستمی نییمن هر جا..هیکی هر دوش -

  

با ..واری دی نهیمحکم چسبوندم س.. دنبال خودشدی خشم بازومو گرفت و منو کشبا

  ..دی لب تو صورتم توپریخشم ز

  .. زدم؟ی حرفنی همچیمن ک..رونی بادی از اون دهنت می بفهم چ--

حق دارم مثل .. بشمغهی خوام صی دخترم نمهیمن ..هی منظورت چیسر بسته گفت-

 کنم که از ته دل منو ی عقد میاگه بخوام ازدواج کنم با کس.. کنمیادم زندگ

 باشه نه می تو زندگشهی همی خوام برایفقط دائم چون م..اونم نه موقت..بخواد

  ..واسه چند روز

  

 ی نهی سی زدم و قفسه ی نفس نفس مجانیاز زور ه.. شد رهی حرف تو چشمام خیب

  ..شد ی منیی باال و پایآرشام هم با چه شتاب

  

  .. حله؟میاگه عقد دائم کن..نهی پس دردت ا--

  .. خواستم صداقت گفته هاشو از تو چشماش بخونمیم.. نگاش کردمفقط

  ..؟یگی نمیچی چرا ه--



 

goldjar/me.Telegram  

 

1348

  .. کنمی من باهات عقد نم-

  .. از خشونتش کم نشدیول.. موندمات

  !.. چرا؟--

  ..ی خوایقلبا نم..ی داردی کار تردنی چون تو ا-

  

 انقدر محکم بود که باعث بشه تن و بدنم بلرزه و ی بلند نبود ولکهنی با اصداش

  ..چشمامو ببندم

 که تا کارمی انقدر بیتو فکر کرد..؟ی خوای از جون من می د ِ اخه تو چ--

 تو ی ساله دارم از هم جنسا10..عمومحمد گفت برو دختره رو عقد کن بگم باشه؟

 تونم ی من نمی کردالیتو خ.. بودی معنی کنم ازدواج که کال واسه م بی میدور

 ی نمنکاروی ای ولگهی دیجا هی برمت یشده باشه م..نظر عمومحمد رو برگردونم؟

  .. خودمو دارمدیمن عقا.. و عمو محمده نه آرشامی بی واسه بدی عقانیا..کنم

  

  .. که اروم و قرار نداشتناهشی سیزل زدم تو چشما.. بازکردمچشمامو

  ..؟ین کی منکاروی پس چرا ا-

  .. بگمیزی ازم نخواه چ--

  ..دمی بهت نمی جوابچی تا ندونم ه-

  ..؟ی بدونی خوای می چ--

 زورت که نکرده یکس.. پس کار خودتو بکنیستی کار ننی مجبور به ایگی اگه م-

 ی نمنکاروی برو با عمومحمد حرف بزن بگو االی خی پس ب،یگی میخودتم دار
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 عقد دائم ی هستی راضیگی میحت..می کن عقدی کنی اصرار می تو داریول..یکن

 ی چه جوابنای واسه انمیب ی تو نگاهت می رو تو حرفات و حتدی ترس و تردیباشه ول

  ..؟یدار

  

  ................. و منمیحرف از عالقه زد.. ترسمی نمیزی من از چ--

  ..؟یپس چرا ساکت شد!..؟ی تو چ-

  ..بر کنه زنم فردا عاقد و خی امشب با عمومحمد حرف م--

  ..ی بودیشنهادی پنی انگار منتظر همچ-

  .. استفاده کردی از هر بهانه ادی به هر حال با--

  !..ه؟ی منظورت چ-

  ..گمی رو میی طالتی همون موقع--

  

 رهیبا خنده تو چشماش خ..دمی و خندرمی خودمو بگی نتونستم جلوی ولنخواستم

  ..شدم

 گهی دزی چهی تو گمی مزی چهی  منیهر چ..ی ندارری نظیی پرروی به خدا تو-

  ..یدیجوابمو م

  

 ادم نیچقدر ا.. هم نخوردکی تکون کوچهی ی لباش حتی ولدی خندی مچشماش

 روز تو رو به هیاگه منم که ..شه؟ی می خب بخند مگه چرهی گی خودشو میجلو
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 لبخند درست هی ی حتنیواال خودمم شک دارم ا..فقط خدا کنه بشه..ندازمیقهقهه م

  .. بزنهیو حساب

  

  .. زنمی با عمومحمد حرف م--

  ..شهی نمینجوری نه ا-

  !.. چرا نشه؟--

چرا .. افتادهی دونم تو گذشته ت چه اتفاقاتینم.. شناسمی من هنوز تو رو کامل نم-

 ی نمی آرشام تا کامل از خودت برام نگیبه خدا هنوز برام گنگ..؟یی ساله تنها10

  ..تونم 

  

 از اتفاقات یلی اوقات خیگاه..ی بدونیزی من چی  نداره تو از گذشتهیلیدل--

گرچه .. کنهیشکافتن لحظه لحظه شون فقط داغ دل رو تازه م.. مسکوت بمونهدیبا

 مونه که خود به خود ی پرده مهیمثل ..رهی چشمام کنار نمی وقت از جلوچیگذشته ه

  .. نگاهمو گرفته باشهیجلو

  

  .. و نفرت به خاطر گذشته ست؟نهی همه کنی ا-

  .. ازم فاصله گرفتیکم.. نگفتیچیه

 نکاروی روز اهی دیشا.. بدمحی رو واسه ت توضیزی که چستیاالن وقتش ن--

 ی دونم ولیزمانش رو نم..شهی تو فاش مشی راز پنی دونم که باالخره ایم..کردم

  .. دارهی به خودت بستگنیکه البته ا..گمی برات مزوی روز همه چهی
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  !.. چرا من؟-

  ..ی قبول کنهادموشنی که پ--

  .. عمومحمد؟ای تو شنهادی پ-

  

 تونم همه شونو ی راحت میلیگفتم که خ.. کننی نمی کارچی تا من نخوام اونا ه--

  .. عقد بشن الی خی کنم تا بیراض

  ..؟ی کنی نمنکاروی پس چرا ا-

  

  .. شدکمینزد

  ..یی طالتی به خاطر همون موقع--

  ..دمی وخندرمی خودمو بگی جلونتونستم

  

  .. که صداش زدممیتو افکار خودمون غرق بود.. گذشته بودقهی دو دقیکی

  ........... اونشی خوام پینم..؟یفرهاد چ...... آرشام-

 مسئله نی ای زنی نمیتو بهش حرف..فکر اونجاشم کردم..یگی می فهمم چیم--

  ..نجای دور از ایی جاهی دو روز ببرمش یکیقراره .. مونهی نفر م4 ما نیب

  !..ا؟ کج-

 ی دونه من فرهاد و از چنگش در اوردم ولی نمومرثیک.. نباشهنجای الزمه که ا--

  .. دورش کنمنجای زود بفهمه پس بهتره از ایلیممکنه خ
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 امن دی که واسه ما هم نبانطورهیپس اگه ا..ست؟ی واسه ش امن ننجای ایعنی -

  .. کنهی مدامونی پانیشا..باشه

  

 دارم کارامونو انجام میری منجای از اگهی دیه  دو هفتیکی نگران نباش تا --

 دی تموم مونده بامهی دارم که نیی کاراهی می مدت و صبر کننی امیمجبور..دمیم

  .. کنمیدگیبهشون رس

  .. اومد؟هی و بقانی به سر شایچ..ی تو هنوز از اون شب برام نگفت-

  ..گمی امشب برات م--

  ..؟ی بری فرهاد و کجا م-

  ..گمیبعدا بهت م--

-نی اانی شاای ومرثیک.. بدونم اطرافم چه خبرهدی من باشهی که نمینجوریاخه ا..ا 

  .. کنن؟ی نمدامونیمدت پ

 کی گذاشتم تو روستا کشیمحافظ با لباس شخص.. کمهیلیاحتمالش خ.. نه--

  ..گمی رو بهت می بدوندی که بایمن هر چ..می فهمی بشه می اگه خبردنیم

  

 باز ی بکنه ولی کارهی فرهاد دی رو بکشم وسط شایپر دوست دارم موضوع یلی خ-

 ی می جورهی کاش یا.. هنوز حل نشدهی مشکل پرستی االن وقتش ننمی بیم

  ..تونستم باهاش حرف بزنم

  ..شهی فعال نم--

  .. نگرانشمیلیخ.. رو دارهی خوشبختاقتی فرهاد ل-
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  .. رفت تو هماخماش

 تحت کنترل یجونشو نجات بدم تا وقت نداره من به خاطر تو حاضر شدم ی نگران--

 خارج رانی باهاش حرف زدم انگار قصد داره از اروزید..شهی نمشیزیباشه چ

  ..شهیمدارکش جور باشه کاراش زود انجام م..بشه

  !.. خواد بره؟ی میک!..؟یگی می جد-

  .. کشهی طول می تا بخوام کاراشو انجام بدم مدت--

  ..المخوشح.. شدهالی خی من و بیعنی پس -

  

  .. زدپوزخند

  .. زنهیچشماش برق م.... تودنی نباش هنوزم با ددواری امادمی ز--

  .. خوردیبدجور داشت حرص م.. شدمرهی خشی صورت عصبانبه

 یمعلوم بود که بهم توجه م.. اومدی رفتاراش خوشم منی از ای دونم چرا ولینم

  ..رهای رو به زبون بشی خواد حس درونی از بس مغروره نمیکنه ول

 کرد ی داد و فکر می بهم نشون منوی اضشی ضد و نقی هم با رفتارای کاراش و گاهبا

  ..هی حد کافنیتا هم

  

 اگه طرف یحت.. نبودمنکارایاهل ا.. نه موقتی ولامی خدام بود به عقدش در باز

  .. باشه که عاشقانه بخوامشیمقابلم کس
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 که عاشقش شدم با یوقت.. خواستمیفقط خودشو م.. ش برام مهم نبودگذشته

 شتریحاال هم که روز به روز عالقه م داره نسبت بهش ب.. نداشتمیگذشته ش کار

  ..نطورمی همشهیم

  

تو  که ی تونه از اسراری حق داشت اگه مطمئن بشه متعلق به خودشم میی جوراهی

  ..گذشته ش وجود داره برام بگه

  .. کارنی واسه ایحت.. کردی حساب شده عمل مشهی هممثل

  .. چکارم دارهنمی فرهاد تا ببشی رفت با عمومحمد حرف بزنه منم رفتم پرشاما

 چیانگار ه..رونی امد بی مدت هر وقت که آرشام خونه نبود از اتاقش منی ای تو

  ..واقعا برام جالب بود.. اومدی خوشش نمادی زیکیکدومشون از اون 

  

متقابال من هم ..و لباش نشست ری من لبخند کمرنگدنی اتاق نشسته بود که با دیتو

  .. پاسخ نذاشتمیلبخندش رو ب

  .. و رو به روش نشستمرفتم

  

  .. باهام فرهاد؟یکار داشت-

  ..ادی چقدر بهت می لباس ِ محلنی ا--

 دار و بلند که قسمت نی دامن چهی.. به خودم انداختمی بر لب نگاه کوتاهلبخند

  .. شدی دامن کمرنگ تر میباالش قرمز بود و لبه ها

  .. بسته بودقهی شد و ی که رو قسمت کمر تنگ می بلوز محلهی و
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 رو دشی هم رو سرم بود که رنگ سفی جالب و محلی سه گوش با طرح های روسرهی

  .. دوست داشتمیلیخ

  

  ..؟یدی پوشم تو تازه دی منای روز ِ دارم از ا2.. بهم داد ی بیب.. ممنون-

  ..وردش بهت نگفتم در میزی چی نه قبال هم متوجه شده بودم ول--

  !..؟ی درمورد لباسم باهام حرف بزنی خواستی م-

  

 در مورد تو و خوامیم.. ستگهی دزی چهینه مسئله : سر تکون داد و گفت..دیخند

  ..آرشام بدونم

  .. بودرمنتظرهی واسه م غسوالش

  !..ه؟ی منظورت چ-

  

 یول ِ یآرشام مرد سرسخت و تودار.. هستنتونی بیزی چهی شک ندارم که --

اونم درست .. دارهی چشمات برام تازگی قراریب.. شناسمت دالرامیمن خوب م..تو

  ..افتهی که چشمت بهش میزمان

  

  .. بوددهی فهمزوی گفتم خودش همه چی مدی بایچ.. انداختمری زسرمو

 یم..ه؟ی تو چشمام زل بزن بگو حرف دلت چشهی دالرام سرت و بلند کن و مثل هم-

  ..برداشت من درسته؟..نومخوام از زبون خودت بش
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تا .. بشهری ازم دلگدمی ترسیم.. تونستمی نمی خواستم بگم ولیم.. کردمنگاهش

 هیمثل .. بود که من داشتمی بشه فرهاد تنها کسمی آرشام وارد زندگنکهیقبل از ا

  ....... حاالیبرادر اونو دوست داشتم ول

  

 ی فهمی زود میلیو خ که تگمی گفتم بازم مشهیهم.. بگم؟دی بایمن چ.. من-

  .. گذرهی میاطرافت داره چ

  .. ِی هم قویلیخ.. حس در من هستنی تو اره ای رویول.. نههی بقی رو--

  ..ی کردم فراموش کردی فکر م-

  .. تونم؟یمگه م..یشی وقت فراموش نمچی تو ه--

  ............... کنمی فرهاد خواهش م-

 هی..ستی نیعشقم بچه باز..ی برگردون نظر منوی تونیتو نم.. ادامه نده دالرام--

 تونه واسه دو روز باشه و ی حس عالقه م به تو می کنیفکر م..نگاه به من بنداز

  .. بشم؟الی خی و بافتادهی نی اتفاقچیبعدشم انگار که ه

 قبال هم نویا.. فرهاد من تو رو مثل برادرم دوست دارمیول.. نگفتمنوی نه من ا-

  ..بهت گفته بودم

 یول.. نظرت برگردهدی شای فکر کنشنهادمی پی تا رودمیگفتم بهت زمان م منم --

 ذهنت پر یچون همه ..ی فکر نکردشنهادمی هم به من و پهی ثان1 یشک ندارم تو حت

 قلبت پر بشه از اون خود به خود عقل رو هم تحت شعاع قرار یوقت..شده از آرشام

  ..یمرحله از عشق قرار دار نی ایوتو االن ت..یشی عاشقش مقایعم..... ودهیم
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  !..؟یگی منوی چطور ا-

  .. به روم لبخند زدهی گالبا

مخصوصا اگه ..شی نه راه پینه راه پس دار.. ِی دونم بد دردی چون خودمم م--

  .. طرفه باشهکیعشقت 

  

با سر انگشت ..دی گونه م چکی چشمم به روی اراده از گوشه ی قطره اشک بهی

  ..پاکش کردم

  .. نداشتماقتشوی من از همون اول لدیشا.. پاکه فرهادیلی عشقت خ-

خواست تو چشمام نگاه .. شدلی به طرفم مای و کمدی به روم لبخند پاشی مهربونبا

  .. دوخته بودمنیکنه که اونها رو به زم

  

 یعاشق مرد..ی عاشق آرشام شدنی همیبرا.. دالرامناستی از اشتری باقتتی تو ل--

  .. تجربه کنهشیشق رو تو زندگ عی تونه به راحتیکه نم

  !..؟ی دونی تو از کجا م-

  

 از کاراش ی بعضی خواد نرمال رفتار کنه ولیم.. آرشام هم تو رو دوست داره--

 که یتو با قدرت.. چه خبرهشی تو اون قلب سنگدی فهمشهی مشهود ِ که میبه قدر

  .. دخترچهی قلب آرشام که در مقابلت هی کنی سنگ رو هم اب میدار

  

  .. و با همون خنده نگاهش کردمدمیخند
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  ..حاال شد.. آهان--

  ..؟ی پس چطور متوجه آرشام شدی تو اتاقت بودشتری مدت بنی تو که تو ا-

  .. چشمک زدطنتی شبا

  

 تونم نگاه یفقط من م..دی شما خانما هنوز ما مردا رو خوب نشناختگهی خب د--

 به اتاق من ذارهی نمیو حت..ه تو حساسی رونکهیا.. ادم عاشق رو درک کنمهی یها

 کنه تو یفکر م.. تو دارهی ِ که رویتی حس مالکی نشونه ی همگنایا..ی بشکینزد

 که بهت عالقه دارن ییکسا..بشه کی کس حق نداره بهت نزدچی وهیمال اون هست

 یم.. کنهی پس تو رو از اونها دور مشنی زنگ خطر محسوب میبراش نوع

  .. فهمم اطرفم چه خبرهی نذارمم مرونی اتاق بنی ا اگه پامو ازیمن حت..؟ینیب

  

  .. لبخند سرمو تکون دادمبا

 نی چنی واسه کسی کس الکچیه.. آرشام منو نجات داد اونم فقط به خاطر تو--

 که درخواستت رو قبول ی ارشام مهم بودی اونقدر برای ولدهی رو انجام نمیکار

 ی ادهی کشی دختر مهربون و سختاقتی مثل آرشام لیمرد محکم و با ارده ا..کرد

 که باشه همون یر هر چیتقد.. گرفتشهی قسمت رو نمیجلو..مثل تو رو داره

  ..منظورم از عالقه ش ِ .. بهت نگفته؟یزی هنوز چیراست..شهیم

  

 به خودم امی بعدش تا می ولشمی کنه که مطمئن می میی کاراهی یی وقتاهی.. نه-

  ............اما خب..شهی می تمومه سرد و جدگهیبگم د
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  ..اما چرا؟..رهی معلومه با خودش و احساسش درگ--

 عنوان رفتارش و چیبه ه.. دارهی ادهیچی پتیآرشام شخص.. دونمی خودمم نم-

 ی نمقهی االن ارومه و به دقنکهیا..ی کنینی بشی پی تونی بعد نمقهیواسه چند دق

 تونم ی کنم نمی م اوقات حسیدر کل گاه..شهی رو به اون رو منیکشه از ا

  ..بشناسمش

  ..ی کندای باعث شده نسبت بهش کشش پنی همدی شا--

  .. دونمی نم-

  

   ..دی کشقی عمنفس

قصد سرکوب کردنش رو هم .. دالرامستی نی حس عالقه م به تو تموم شدن--

 هم با ی ازدواج کنی اگه روزیحت.. دارمی تو قلبم نگهش مشهی همیاما برا..ندارم

 من تنها ی که ارزوگمی قلب ممی از صمنویا.. کنمی دعا متی خوشبختیتمام وجود برا

 دونم یم.. شناسمی رو خوب مو تیول.. شناسمیمن آرشام رو نم.. تو ِیخوشبخت

 یول..ذارمیمنم بهش احترام م..اگه انتخابت ارشام ِ ..ی کنی نمیانتخاب اشتباه

  .. کنمی کارو نمنی وقت اچیچون ه.. ببرمنیازم نخواه عشقت و تو قلبم از ب

  

 درست نکاریا.. کنمیخواهش م..ی ت هم فکر کنندهی به ادی فرهاد تو بای ول-

  ..ستین

 ایتالی خوام تخصصم رو تو ایم.. برنامه ها دارمی سرهی م ندهی ای من برا--

 ششی کرد منم برم پشنهادی اونجاست بارها بهم پری از دوستام به اسم امیکی..رمیبگ
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 ی براتی موقعنیبه نظرم بهتر..اال وقتشه که شانسمو امتحان کنم قبول نکردم حیول

 ی ازت خبر می جورهی کنم ومطمئن باش ی حال فراموشت نمنی با ایول..نهیمن هم

  ..رمیگ

  

  

  
 هی که یی عشق تو قلبت به مرور کمرنگ و کمرنگ تر بشه تا جانی کنم ای ارزو م-

 خوب و پر از عشق رو ی زندگهی اقتیبه خدا تو ل.. قسمتت بشهقیدختر خوب و ال

  .. فرهادیدار

 انداخت و در همون حال اروم تکونش ری نشست رو لباش و سرش و زی کمرنگلبخند

  ..داد

  .. خبر ندارهندهی کس از اچی هیول..یگی می فهمم چی م--

 ی ولمی کنی عقد ممی و کردم تا به فرهاد بگم که من و آرشام دارمی سعی همه

  .. موضوع بهش بگمنی ازایزی چدی چرخی زبونم نمیروهر بار ..نتونستم

  .. واسه مطرح کردنش نبودی االن زمان درستدیشا
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 گذاشته و اون هم گفته ونی بهم گفت که موضوع عقد رو با عمومحمد در مآرشام

  ..دهی کاراش رو انجام میهمه 

هم در  احتماالت رو ی جنبه دیبا.. سر و صدا انجام بشهی داشت که بدی تاکآرشام

  ..می گرفتینظر م

 یلی خی تونست جلوی میی جوراهی عقد ما ای قضانیدر کنار ا.. بودی سختتیموقع

  ..رهیاز مشکالت رو بگ

 مجرد براش ای زن متاهل انیگرچه شا.. و ارسالنانی خالص شدن از شر شامخصوصا

  .. شدی سرش نمزای چنی صفت اوونی حی کهیمرت.. نداشتیفرق

  

 کنم خنده م یبهش که فکر م..می کنی عقد ممیه مشکالت ما دار همنی انی حاال بو

 مسائل تعصب نی و عمومحمد رو ای بیو ب ..نجای اارهی آرشام منو بنکهیا..رهی گیم

  ..دی بهم نامحرم باشدی نبادی مونی منجای ایادینشون بدن و بگن چون مدت ز

 یم.. ندارنیرار اون اصی رونی البد واسه همرهی منجای هم که داره از افرهاد

 هر دو دست به کار میستی نلی می نسبت بهم بدنی دیمونه من و آرشام که وقت

  ..شدن

  

در هر صورت من از .. بر اتفاقات گذشته باشهی جبراننکاری اونها انجام ادی از ددیشا

  .. بودمیته دل راض

  احساساتش رو بروزی به راحتنکهی و استی نی شکهی آرشام مرد سرسختنکهی ادر

  .. دادینم
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 ی به من ثابت کنه که تو چند مورد موفق بود ولنوی تونست ای حرکات و رفتارش مبا

  .. خوادی حال دوست داشتم از زبون خودش هم بشنوم که از ته دل منو منیبا ا

  .. کنهی روز به احساساتش اعتراف مهی باالخره مطمئنم

  !.. و کجا؟ی کیول

  .. دونهی خدا مگهی دنویا

  

  

  .. برهنجایصرار داشت هرچه زودتر از ا افرهاد

 ی فردانکهیتا ا.. نرمرونی از خونه بیطی سفارش کرده بود که تحت هر شراآرشام

  ..همون روز به فرهاد گفت که کاراشو واسه انتقال انجام داده

 انجام ایتالی سفر فرهاد رو به ای و اونجا کاراگهی شهر دهی رفتن ی مدی بانکهی امثل

  .. تونست کاراشو جلوتر بندازهی مریه فرهاد به کمک دوستش امالبت.. دادیم

  

  .. راحت شده بودالمی بابت خنی ااز

 جور نبود تشیفعال موقع.. نزنمی از پری دادم حرفحی ترجدمی حرفاشو شنیوقت

 نیدر هر صورت اون از ا.. رو ناراحت کنمی خواستم پری مسئله نمنی اانیچون با ب

  .. نداشتیبابت اطالع

  

 یانگار که داشتم با برادرم وداع م.. بوددهی از فرهاد فرا رسی خداحافظوزر

  .. داشتیادی زتی برام اهممیفرهاد تو زندگ..کردم



 

goldjar/me.Telegram  

 

1363

 که فقط و فقط یعشق.. انداختی ما فاصله نمنی بکطرفهی عشق ِ نی کاش ای افقط

  ..از جانب فرهاد بود

  

  .. مراقب خودت باش دالرام--

 هیاگه :  ادامه دادیصداش ارومتر شده بود با لحن بامزه ا که ی در حالطنتی با شو

 کرد بگو تا بشمر سه برگردم خودم به حسابش تتی اذیابونی غول بنیوقت ا

  .. دارم واسه خودمی زورمچهی نهینگاه به عضله هاش نکن منم ..برسم

  

  .. نگو فرهاد نویا..اِ:  خنده بهش چشم غره رفتم و گفتمبا

  .. هنوز لبخند رو لباش بودی خوب حس کردم ولنویا..د گرفته شی کمنگاهش

 کس دوست نداره چیه.. درسته؟ی حرف زدم ناراحت شدنطوری در موردش ا--

  ..قدرشو بدون.. پاکه دالرامیلیعشق تو بهش خ.. بشهنی به عشقش توهی ذره ایحت

  

  .. انداختمری لبخند سرمو زبا

  .. شدن؟ی تا حاال خانم خانما خجالتی از ک--

  .. کردمنگاهش

  .............. که ی از وقت-

با .. موندی باقمهی بود جمله م نصفه نستادهی ارشام که تو درگاه ای صدادنی با شنو

  .. کردیاخم به ما دوتا نگاه م
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 انایاح:  ما ادامه دادیو با پوزخند رو به هر دو.............میافتی راه بدی باگهی د--

 تا صبح یزی که چدینی بی منی نگاه به ساعت بندازهیاگه گپ و گفتتون تموم شده 

و رو به فرهاد با لحن ............... میافتی بشه ممکنه تو دردسر برید..نمونده 

  .. ارزشش و داشته باشهدوارمیمالاقل ا:  ادامه دادیظیغل

  

 درو محکم بهم نیو همچ .... رونی به من انداخت و از در رفت بی نگاه پر از اخمو

  ..دی که تنم لرزدیکوب

 یی فرهاد منم ناخداگاه لبخند زدم تا جای لبخند رو لبادنیبا د.. چرخوندم سرمو

  .. شدلیکه لبخندش به خنده تبد

  !..؟ی خندی می واسه چ-

 ی ادم مغرور و متکبرنیتا به حال حسادت کردن چن.. ِی آرشام واقعا ادم جالب--

  .. بودمدهی ندکیرو از نزد

  ....نطورهی همشهی خب آرشام همیول..ر  گفت متکبشهی نم-

 نی از ادوارمیام..شهی از حدش مشکل ساز مادی زیمنته.. خوبهیلی خنی خب ا--

 شی عصباننی از اشتریخب تا ب..............اخالقا نداشته باشه که بخواد افراط کنه

   ..رونی بمی بهتره برمینکرد

  

  ..ه؟ی عصبانیگی تو میعنی -
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به من اشاره کرد که برم .. نگاه کردرونیرده رو زد کنار و به ب کنار پنجره و پرفت

 اشاره رونی که رو لباش بود سرشو تکون داد و به بیبا همون لبخند..ستمیکنارش با

  ..کرد

  

دستاشو طبق .. بودستادهیآرشام کنار حوض ا.. انداختماطی از پنجره به حنگاهمو

  .. زدی فرو برده بود و قدم مبشیعادت تو ج

 هی که رفت کنار باغچه ییتا جا.. بودیحالت آرشام کامال عصب..با فرهاد بود حق

 ی زد و تو موهاش دست میکالفه قدم م..سنگ برداشت با حرص پرت کرد تو حوض

 نطرفی اومد ایداشت م.. و روشو کرد طرف ساختمونستادیدست به کمر ا..دیکش

  .. سمت درمیهر دو رفت..که فرهاد پرده رو انداخت

  

  ..یدی خودت دیبا چشما --

  .. نگفتمیزی و چدمیخند

صورت ارشام از .. بود که فرهاد همزمان درو باز کردرهی آرشام رو دستگدست

  .. سرخ شده بود تیعصبان

 نگاهه کوتاه به فرهاد انداخت بعدشم از تو درگاه رفت هی نگاه به من و هی سکوت در

  ..کنار تا فرهاد رد شه

  .. من در اومد نه فرهادی که نه صدا بهمون اخم کرده بودیجور

  

  .. ِ تو چشماشو دوست داشتمغرور
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  .. شد ی نگاهش به من کم نمی از گرمای بودم که در همه حال ذره انی عاشق ایول

 تونست به من بفهمونه ی خشمش هم می همون نگاهه از روی بود ولی عصباننکهی ابا

 در آرشام جستجو شهی که همی تونه اون حس و عالقه ای تعصب منیکه تا چه حد ا

  .... کردم رو نشونم بدهیم

  

 پلو با ی خواست واسه شب سبزیم.. کردمی برنجا رو پاک می بی کمک بداشتم

  .. درست کنهیماه

  .. شده؟یزی مادر چی تو خودت--

  ..نگران فرهاد و آرشامم.. خوبمی بی نه ب-

خدا خودش ..شهیموم م تی و خوشری به خزی همه چشااهللای نگران نباش دخترم ا--

  ..نگهدارشون ِ 

 پدر و مادر و برادرم تنهام گذاشتن یوقت.. برادرم دوست دارمنی فرهاد و ع--

 ممنونشم و هر ای دنهی هم گفتم که شهیهم.. وقت تنهام نذاشتچیه..فقط اونو داشتم

  .. هاشو کرده باشمی تونم جبران خوبیکار بکنم بازم نم

 دکتر به کمک مهندس و به خاطر تو ی بود که اقادهی عمومحمد از مهندس شن--

  .. خواستن بکشنش اره مادر؟ی خبر می از خدا بی سرهی نکهیمثل ا..االن زنده ست

  .. خبر بودمی مدتم ازش بهی.. از آرشام خواستم کمکش کنه-

نگران نباش  .. جور جبران ِهی خودش ی که جونش و نجات دادنی خب مادر هم--

  ..خدا خودش بزرگه 
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 ی دست خودش مزوی همه چدی بود بای بیحق با ب.. صدا به کارم مشغول شدمیب

 وقت دستمو ول چی هدوارمیام.. وقت تنهام نذاشتهچیخدا تا به االن ه..سپردم

  ..نکنه

  

  ..نجای اادی می دخترم، خاتون و خبر کردم عصر--

  !..ه؟ی خاتون ک-

 رهی خواد عروس بشه میس م روستا هر کنی ایتو:  گفتی و با لحن بامزه ادیخند

   ..ششیپ

  !.. کنه؟ی چکار میعنی -

 بازم قراره ی ولی افتابی پنجه نیماشاهللا هزار ماشااهللا ع.. بند انداز ِ مادر--

  .. الزمه نکارای ایتازه عروس بش

  ........... که منستی نیازی ننهیمنظورم ا..ستی اما اخه االن وقتش ن-

 به خودش دی باشیدختر قبل از عروس..سمه رنجای ازای چنی نه دخترم ا--

  .. انجامش بدمدی مهندس سفارش کرده منم بایاقا..برسه

 نکاروی ارشام گفته ایعنی یجد:  که از زور تعجب گرد شده بود گفتمیی چشمابا

  !..د؟یبکن

  .. و مهربون نگام کرددیخند

 نکهین ابدو.. بهش گفتم اونم موافقت کردزویمن همه چ.. دخترمینجوری نه ا--

 راحت دخترم خاتون التیخ..دی انجام بددی دونی گفت هر کار صالح مارهیبهونه ب
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 شااهللایا..  دستش سبکهندازهی روستا صورت بند منی ایسالهاست تو.. ِ یزن مطمئن

  .. مادریکه خوشبخت بش

  .. بودنی همقتشمیحق.. گذاشتتمی هم سکوتم رو بنا بر رضای بی کردم و بسکوت

 یچرا اتفاقا چند بار.. تا حاال دست تو صورتم نبردمگمینم.. ساله22  دخترهی..من

 هی فقط ی ولی بودم و به اصرار پری منصوری که خونه یامتحانش کردم اونم وقت

  .. کردمی مریی حاال داشتم کال تغی داشتم ولی ابرو بر مریکوچولو ز

  !..شم؟ی دارم عروس می جدیجد

 تر خودشو به دی روشن تر و سفشهی از همدمیت سفپوس.. نگاه کردمنهی صورتم تو آبه

  ..دی کشیرخ م

 موقع بند نکهیبا ا.. به ابروهام دست نزده بود و فقط بهش حالت داده بودادیز

  .. شدهی محشرزی ش چجهی نتدمی دی حاال می دردم اومد ولیانداختن حساب

  .. بود که خاتون گفت نرگس دخترش ِ ی دختر جوونهی ارشیدست

 نکهی صورتم ماسک گذاشت به خاطر ایرو.. دادی تر کارشو انجام میروز امنرگس

  ..بعد از اون موهامو مرتب کرد..بعد از بند پوست صورتم جوش نزنه

   ..نجای اادی به نرگس سفارش کرد که فردا عصر حتما بی بیب

 نی ایمنم وقت.. دادی انجامشون ماقی با اشتی بی بی الزم نبود ولنکارای اواقعا

  .. زدم ی کامل به روش لبخند متی با رضادمی دی رو تو نگاه و حرکاتش ماقیاشت

  ....یول.. انجام بدهمی رو واسه دخترش مرنکارای روز ارزو داشته اهی دونستم یم

 نی ایواقعا چطور دلش اومد از دل مهربون و ساده .. نگذرهشی از باعث و بانخدا

  .. رو به کام مرگ بکشونه؟ گوشه شونگریپدر و مادر سواستفاده کنه و ج
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 پر از ی در مقابل چهره ای شب برگشت خونه با لبخند ازش استقبال کردم ولآرشام

  .. شدبمی گرفته نصیاخم و نگاه

 شتری بنیاز ا.. تو صورتمم نشدریی متوجه تغیحت.. حالم گرفته شدی واقع حسابدر

با عمومحمد و  تموم مدت ساکت بود و فقط ی دونستم چش شده ولینم..لجم گرفت

  .. شدی می ازش سوالی زد اونم وقتی حرف می بیب

  

 سرمو بلند ی از لجش حتی خودم شدم ولی نگاهش روینی شام متوجه سنگسر

  .. کنمری گاهش رو غافلگی گاه و بینکردم تا نگاه ها

  .. چکارش کردم؟مگه

  وی بعد ابری ِ و لحظه ای لحظه صاف و افتابهی.. مونهی مثل آسمون مدرست

  ..گرفته

  ..می کلمه هم با هم حرف نزدهی یحت

اونم گفته .. رو براش گفتههی حرف زده و قضی گفت که با حاج آقا مهدوعمومحمد

 فوت پدرم همراهمون باشه که دیی تای خون و برگه شی آزمای جهی نتدیبا

  ..عمومحمد با صحبت حلش کرده بود

 تا میای کوتاه بمی پس مجبور بودمی رو نداشتمی بدشی و ازمامی برنکهی اتی موقعاالن

  .. بگذرهری به خزیهمه چ

 از طرف یکی لیظاهرا همون اوا.. قبال بهم گفته بود که شناسنامه م دستشهآرشام

  .. فرستهی مدارکم رو براش می همه یمنصور
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منو کامل به آرشام واگذار کرده .. خورد؟ی می اره مدارکم به چه درد منصورخب

  .. نداشتی باهام کارگهیبود د

 یهمه ش به رفتار امشبش فکر م.. چشم رو هم گذاشتمالی فکر و خی شب با کلاون

  !.. و گرفته بود؟یکردم که چرا عصب

  

  

 خونه رو مرتب می هم داشتی بی من و برونی صبح با عمومحمد از خونه زدن بفردا

  ..می کردیم

  ..ریوش بگ دهی تو خودتو خسته نکن دخترم برو حموم و تا اب گرمه _ ی بیب

  ..ی بی حاال وقت هست ب-

  .. مهندس رفت یصبح زود هم آقا.. نه مادر برو--

 دوش گرفتم اومدم تو قسمت رخت کن تا لباسامو ی بی به اصرار بنکهی از ابعد

  ..دی دست سفکی لباس برام گذاشته همه هم ی بی بدمیبپوشم که د

مخصوصا .. بودری نظیب.. ازش خوشم اومدی تنم کردم کلیوقت.. بودی محللباس

  .. گرفتی بلوزش قرار می که روی شده ای سنگ دوزی قهیجل

 هم در اتاق و باز کرد و ی بیب.. کردمیداشتم با حوله موهامو خشک م..  تو رفتم

  .. دستش بود با لبخند اومد توی چاینی که سیدر حال

  ..ادی لباس بهت منیچقدر ا.. باشه دخترمتیعاف--

  .. خوشگله دستتون درد نکنهیلیخ..ی بی بی سالمت باش-
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 بخور گرم ی استکان چاهی ایب..ی که خوشبخت بششااهللایبرازنده ت ِ دخترم ا--

مثل .. گردنی بر می عصرانی عمومحمد و مهندس واسه ناهار نمیراست.. مادریش

  .. کار داشتنیی جانکهیا

  

  ..نی رو گذاشت زمی چاینی سو

  ..دیدیچرا زحمت کش ..ی بی ممنونم ب-

  ..نی بشایب.. دخترمهی چه حرفنی ا--

با لبخند مهربونش شونه رو برداشت و .. رو گذاشتم کنار و رفتم کنارش نشستمحوله

  .. پرپشت و بلندمیاروم اروم شروع کرد به شونه زدن موها..نشست پشتم

  ..... زدمی خودم شونه می بی شما چرا ب-

 خدا یول..ودم شونه بزنم خی دخترم موهاشو با دستای ارزوم بود شب عروس--

 یگرچه مهر مادر..منو مثل مادر خودت بدون..یندازی مممی مرادیتو منو ..نخواست

  ..ی نداری فرقچی خدا شاهده تو با اوالدم هی ست ولگهی دزی چهی

  .. انداختمریسرمو ز.. تو چشمام حلقه بستاشک

  .. زدی داشت موهامو شونه می بیب

  .. نگفتیزی چی ولدی فهمی بیب..دی لرزهی هام از گرشونه

  .. کنم تا اروم بشمهی گرگذاشت

  ..زهی ری اونم داره اشک مدیشا.. لرزهی کردم دستش رو موهام محس

  .. مادرمادی به من

  ..می مرادی به ی بی بو
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 منتیبه م..می العظیالحول و ال قوۀ اال باهللا عل..می بسم اهللا الرحمن الرح_ آقاحاج

 آرشام ی شما رو به عقد دائم آقالمی وکای آینیالرام ام خانم دزهیدوش..یو مبارک

..  و شمعدان نهی جام آکی ..دی جلد کالم اهللا مجکی ی هی در قبال مهریتهران

 شاخه 14 شاخه گل رز و 100و ..ی آزادهار بیسکه )  که عقد کردنیسال (1391

  .. ؟لمی وکای آاورم؟یدر ب..یگل محمد

  ..نهی عروس رفته گل بچ_ی بیب

 که خاتون و نرگس رو سرمون گرفته بودن یدی سفی پارچه ی سر کله قندا رو، روو

  ..دیبه هم ساب

  

 در قبال ی آرشام تهرانی شما رو به عقد دائم آقالمی عروس خانم وک_ آقاحاج

  ..لم؟ی وکایاورم؟آی معلوم در بی هیمهر

  ..ارهی عروس رفته گالب ب_ی بیب

  .. شدیهنوزم باورم نم..م خنده م گرفته بود هم استرس داشتهم

  .... کردمی چرخوندم و تو دلم زمزمه می قرآن می هاهی آی روی به نرمنگاهمو

  .. اومد به آرشام نگاه کنمی مزورمم

  ....یدنی بود دی کل اوضاعدر

 شما رو به لمی وکای آینی محترمه خانم دالرام امی زهی بار سوم دوشی برا_ آقاحاج

 جام کی ..دی جلد کالم اهللا مجکی ی هی در قبال مهری آرشام تهرانیعقد دائم آقا
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 شاخه گل 14 شاخه گل رز و 100و ..ی بهار آزادی سکه 1391..  و شمعدان نهیآ

  ..لم؟ی وکای آاورم؟یدر ب..یمحمد

  ..منتظر بودن جواب بدم.. جا رو سکوت پر کردهمه

  .. بدجور استرس داشتمیول.. کردم صدام نلرزهیسع

  ..دمیوس رو بستم و بقرآن

  ..بله..  بزرگترایبا اجازه -

 بود کی جمعمون کوچنکهیبا ا..دی کل کشی بی و عمومحمد دست زدن و بی بیب

  .. همه شاد بودنیول

 ی آرشام تهرانیآقا..و حاال شما آقا داماد.......... مبارک باشه انشااهللا_ آقا حاج

  ..لم؟ی از طرف شما هم وکایآ

 م نهیخدا شاهده کم مونده بود قلبم از س..لم نبوددل تو د.. اومدی نمیی صداچیه

  ..رونیبزنه ب

  ..ی محکم و جدشهیمثل هم.. ارشامی صدانکهی اتا

  .. بله_آرشام

  ..دی عروس و داماد صلوات ختم کنی سالمتیبرا.. مبارکه _ آقا حاج

  » محمّد وآلِ محمّد وعجِّل فَرَجهم ی اّللهمّ صلِّ عل«

  

  .. و دادم دستشدمیقرآن رو مجددا بوس..چه رو از رو سرمون برداشت پاری بیب

 در هم هی از ثانی کوتاه آرشام سرشو چرخوند و نگاهمون تو کسری فاصله نی همتو

  ..گره خورد
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  ..دمی دی رو تو چشماش می همون دلخورهنوز

  .... زده بودمیی حدساهی خودم شیپ

  

 کرد هر دوشون بهمون یام روبوس و عمو محمد هم با ارشدی صورتمو بوسی بیب

توشون حلقه هامون بود که  ..ی بیعمومحمد دو تا جعبه داد دست ب..  گفتنکیتبر

  .... بودندهی برامون خری بیعمومحمد و ب

 دوست داشتم اگر ازدواج شهیهم..فوق العاده ست.. طال ی ساده ی تا حلقه دو

  ..نایدرست مثل هم..کردم حلقه م ساده باشه

  ..می کردگهیرو دست همد ها حلقه

  .. بشمداری وقت بچیاگر هم خواب باشه دوست ندارم ه.. مثل خواب بودبرام

  

 تونه ی سر بزنه مگهی آقا رو به ارشام گفت که دفترش تو تهران ِ و چند روز دحاج

  ..رهی بگلیسند ازدواجمون رو تحو

مضا  رو کامل افی ردهی دفتر بزرگ گذاشت جلومون و گفت که هی هم بعدش

  .. و عمومحمد و نرگس و خاتون بودندی بیشاهدامون هم ب..میکن

  

 ی کردند و به اصرار عمومحمد هم برای خوشبختی بعد از اون هم برامون ارزوو

  .. برهدی نکردن و حاج آقا هم گفت که چند جا کار داره بای شام بمونن توجهنکهیا

 و عمومحمد ی بی هم ب کاراشوی که همه می داده بودبی نفره ترت4 ی مهمونهی

  ..انجام داده بودند
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 برنج نی داشت ایشام که زرشک پلو با مرغ بود و عجب عطر..وهیم..ی محلینیریش

  ..یرانیا

  

 ی زد ولی و عمومحمد حرف می بی با بشتری امشب کمتر تو خودش بود و بآرشام

  .. گرفتی نملی منو تحوادیبازم ز

 ی ساکت می تو حالت معمولی گفت ولی میزی چهی می شدی با هم رو به رو ماگه

  ..موند

  

 با لبخند به من اشاره کرد و از در ی بی بنکهیتا ا..می خوردوهی می از شام کمبعد

  ..رونیرفت ب

  .. بعد منم پاشدم و پشت سرش رفتمیکم

  

 از یکیتو قسمت چپ ساختمون برق .. و به اطرافم نگاه کردمستادمی بالکن ایتو

 با واری دی گوشه ی بیب..درو اروم باز کردم.. م طرفش رفت.. اتاقا روشن بود

 شده بودند دهی چواری کنار دفی که ردییلبخند نشسته بود و پشتش و به رختخوابا

  .. داده بودهیتک

  

  .. تو دخترمادیدرم ببند سوز ن.. مادرنی بشای ب--

 مهربونش لبخند شهیرو به روش نشستم وبه صورت هم..ششی بستم و رفتم پدرو

  ..دمز
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  ..؟ی کارم داشتی بی جانم ب-

  .. مهندس امشب چش شده؟ی دونی دخترم نم--

  

 یواال منم نم..ی بی بستیفقط امشب ن: گفتم یبا ناراحت.. خوردملبخندمو

  .. کردی به زور نگام می که حتدیدید..دونم

 جواب تو ی زنه ولی که چرا با من وعمومحمد حرف منهی اره مادر تعجبمم از هم--

شگون نداره عروس و دوماد شب .. افتاده نتونی بی اتفاقدیگفتم شا..دهی زور مرو به

  ..اول با هم قهر باشن دخترم

  

 ی هم نمیزیالاقل چ.. بودمی ناراضرشی اخیخودمم از رفتارا.. انداختمری زسرمو

  ..گفت تا بتونم با حرف زدن قانعش کنم

  .. گفت و بلند شدیاعلی دستشو به زانوش گرفت و دی سکوتم رو که دی بیب

  

 رو امروز مخصوص شما اماده کردم نجایا ..می رختخوابا رو پهن کننیپاشو مادر ا--

..  

  .............نجایا.. امشب ما ..  که حاالستی الزم نی ولی بی زحمتتون شد ب-

 شد و با لبخند در جوابم دمی بود متوجه تردی و با تجربه ادهی که زن فهمی بیب

 هی دخترا باالخره یلت مخصوص تازه عروس ِ نگران نباش همه دخترم خجا: گفت

 نیمن و عمومحمد واسه حرف مردم ا.. دارنشونی زندگکی تجربه رو با شرنیروز ا

خدا ازشون .. بد بهت دارن مادرر نظیی کسانکهیمثل ا ..می و به آقا دادشنهادیپ
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 دهن مردم بسته  خونده بشه همنتونی که بیعمومحمد به آقا گفت با عقد..نگذره 

 بکنن بدونن که تو ی خبرا خواستن کاری نکرده اون از خدا بیی هم اگه خداشهیم

  ..ی زن شوهردارهی گهید

  

 شونی حالزای چنی حتما آرشام بهتون نگفته که اون نامردا ایول..ی بی دونم بی م-

  .......نگاهمو ازش گرفتم ...........چطور بگم..شهینم

  .. کننیدار هم رحم نم به زن شوهریاونا حت-

  

پناه بر :  زد رو دستش و گفتضی با غی بی جمله م تموم شد بنکهی محض ابه

  .. دختر؟یگی می داریچ..خدا

  .. کنمی مفی روز برات تعرهی حتما یول..ی بی ش مفصله بهی قض-

  

..  ِ ی مرد محکم و با اراده اریآقا رو دست کم نگ.. خودتو ناراحت نکن دخترم--

 شناسنش و هواشو ی روستا منی نداره و هنوز جوونه کل ایه سن کنیبا ا

 زی که همه چشااهللایا..خودتو اول بسپار دست خدا و بعدم شوهرت دخترم..دارن

  ..شهی مریختم بخ

  

 نفس هی دردسرام تموم بشه و نی روز اهی خوام یمن که از خدا م..شااهللای ا-

  ..راحت بکشم

  .. رختخوابا برداشتی رو از رو ملحفهی خاصجانی با شور و هی بیب
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 ی وخوشری که امشب به خشااهللایا..می کمک کن تشکا رو پهن کنای پاشو دختر ب--

  .. گذرهیم

  

 ی پتوهیبا .. تو اتاق می داشت کنار هم انداختدی سفی نفره که ملحفه کی تا تشک دو

  .. نذاشتی بی بی هم بذارم کنارش ولگهی دی پتوهیدو نفره که خواستم 

  .. شستنی تو دلم داشتن رخت مارانگ

  .. دم اروم نداشتمهی

  

 گرم شده یاتاق با وجود بخار.. رو تشک نشسته بودم .. بودقهی دق10 و 12 ساعت

  ..بود

  .. تنم کرده بودمدی سفی نخشرتی تهی رشی و بلوزمو در اوردم که زقهی و جلیروسر

  .. شمال واقعا سرد بودیهوا

  

 سردمو به یدستا..هنوزم مضطربم.. تو اتاقادیرشام ب ست منتظرم آقهی دق20 قایدق

  .. بودم دهیپرده رو کش..نگاهمو به در دوختم..دمی مالیهم م

  

  .. از شانس ِ مننمیا..اَه.. بستم و با حرص سرمو کوبوندم رو بالشتچشمامو

 چشمامو یفور..در باز شد.. اتاقی افتاد رو پرده شهی نفر از پشت شهی ی هیسا

 اتاق و تا حد ی بخاری خب شعله هایچراغا رو خاموش کرده بودم ولقبال ..بستم

  .. روشن کرده بودی کمیلیخ
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 دواریالبته ام..دارمی شد بی کردمم متوجه نمی کوچولو باز مهی چشممو ی الاگه

  .. خواد چکار کنهی منمی نکردم تا ببنکاروی خب ایبودم ول

  

 که داشت دمی چِفت درو شنیصدا.. دلم ضعف رفتدیچی عطرش که تو اتاق پیبو

 وجودش رو کنارم ی گرماقهیو بعد از چند دق..ادی کرد تا سوز تو اتاق نیمحکمش م

  .. تشک نشستیرو..حس کردم

  

 چشم یاز گوشه .. کم از هم باز کردمیلی خیلیپلکامو خ .. ارمی طاقت بنتونستم

  .. کنهی و باز مراهنشی پی که داره دکمه هادمشید

  ..ی تنش کرده بود با کت و شلوار مشکی به دودلی مادی سفنراهی پهی شب اون

 ناراحته و داره یزیانگار هنوزم از چ..منظم نبود.. نفساش دقت کردمی صدابه

  .. خورهیحرص م

 می نی حتنکهیبعد از اون هم بدون ا.. سرشی ودر اورد و گذاشت باالراهنشیپ

  .. رو چشماش و مچ دست چپش و گذاشتدی بهم بندازه گرفت خوابینگاه

  

  .. کردم تا بفهمم چشهی می کارهی دیبا.. ندونستمزی جانی از اشی رو بصبر

 سر تا پاشو از نظر قی عمیبا نگاه.. کدوممون نبودچی هیپتو رو.. جا نشستمتو

  !.. مرد سرسخت و مغرور االن شوهر منه؟نی ایعنی..گذروندم
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 نسبتا عادت کرده یکیار تنی چون چشمم به انمشی تونستم ببی می کم بود ولنور

 هی اون و ی گوشه ش رو انداختم روهی.. باالدمی کج شدم و پتو رو کشیکم..بود

  .. باالدمی هام کشنهی سی ش رو هم تا روگهی دیگوشه 

  ..دارهی دونستم بیم.. نکردی حرکتچیه

  

  ..آرشام-

مگه ..نه رفتار کنطوریحقم نبود باهام ا..دلم ازش گرفته بود.. با سکوتش دادجوابمو

  .. بودمدهی بود که بارها از خودم پرسی سوالنیا..چکارش کردم؟

  

  .. شده؟ی چیگیچرا نم--

بهتره :  جوابم رو دادی گرفته ای کنه با صداجادی تو حالتش ایریی تغنکهی ابدون

  .. بذار من بخوابمرونی برو بادی اگه خوابت نمای..ی بخوابیریبگ

  

رسما داشت منو از .. انصاف بودیقعا که بوا.. اشک رو تو چشمام حس کردمسوزش

  ..اونم شب اول عقدمون..هه.. کردی مرونیاتاق ب

  

 و مردونه ش ی قوی حرص پتو رو زدم کنار و خواستم از جام بلند شم که پنجه هابا

  ..دور مچ دستم قفل شد

  ..دی از بغض لرزصدام
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 نشم  نکرده مزاحم خوابتونیی وقت خداهی خوام برم تا یم.. ولم کن -

  ..واالحضرت

  

  .. بوددهی فای از دست آرشام بیی رهایاما تقال هم برا.. نگاشم نکردمیحت

  .. ؟رهی بخواب چرا حرف تو گوش ِ تو نمری بهت گفتم بگ--

  

 به ی ارشام درونم طوفانیصدامون به ظاهر اروم بود ول.. نگاش کردمتی عصبانبا

  .. شدمی اروم نمی جورچیپا کرده بود که ه

  .. تنش بود که کامال جذب عضله هاش شده بوددی سفی رکابهی.. شدزیمخی ن جاشتو

  

 منم دارم ی بخوابی تا بتونرونی برم از اتاق بی چته تو هم بهم گفتدمی ازت پرس-

  .. برم و راحتت بذارم؟یذاری تو که نمای رهی حاال من حرف تو گوشم نمرمیم

  

 داره بلندتر ی که معلوم بود سعی بلندبای تقری کرد رو تشک و همزمان با صداپرتم

 یلی فهم خیهنوز برا..؟ی کنی با رفتنت منو اروم میتو فکر کرد: از اون نشه گفت

  .. دالرامی بچه ازایچ

  

  .. سرکشی و با نگاهیهر دو عصبان.. شدمزیمخی به طرفش نمنم

 تونه ی کس نمچی هی گفتیتو که م..؟ی عقدم کنیپس اگه بچه م چرا حاضر شد-

  ..چــــرا؟..؟یپس چرا مخالفت نکرد..ی رو به زور انجام بدی کنه کارمجبورت
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   ..نیی پااری صداتو ب--

 ی و دنبال منفعت خودم نمستمی مالحظه نیمن مثل تو ب.. هستنیی صدام پا-

  ..گردم

  

  .. تو جاش نشست و با دستش شونه م رو گرفت و فشار دادکامال

 تا با اون پسره ی فرصت بودهی دنبال هقیتو که هر دق.. تو؟ای من منفعت طلبم --

 که داشت ازت یوقت..ی باهاش گرم گرفته بودیمی چطور صمدمید..؟یخلوت کن

  .. تا کجا باز بودشتونی کرد و هردو نی میخداحافظ

  !..من دنبال فرصت بودم تا با فرهاد خلوت کنم؟!.. من؟-

  ..اری من نشی اسم اون پسره رو پ--

  ..مشم فرهاده اون پسره اسم داره اس-

  .. باشهادتی نوی استی نیچی خواد باشه واسه من هی که میهر ک--

  ..؟ی خوری به خاطرش انقدر حرص می پس چرا دارستی نیچی اگه واسه ت ه-

تو و اون پسره ..گمی بار منی اخری برانویا..یری باهاش گرم بگی تو حق نداشت--

 که بوده به من یشته هرچتو گذ..دی رفتار کنیمی با هم صمنطوری ادیحق ندار

  .. و بسنی دوره هملی فامهی از حاال به بعد اون فقط ستیمربوط ن

..  اون مثل برادرمهیول..م؟یمیکه من با فرهاد صم.. بود؟نی پس دردت ا-

  .............من

تو ..شهی حرفا خام نمنی با ایانقدر واسه من برادر، برادر نکن کس ..گهی بسه د--

شک .. دونه؟یاونم تو رو مثل خواهرش م..؟ی ، اون چیدوست داراونو مثل برادر 
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 که اسمش تو شناسنامه یکس.. بازم تو رو تو قلبش دارهیندارم االنم که زن من شد

 یمن مثل مردا.. هم حک شده باشهیا گهی همون اسم رو قلب کس ددی منه نبای

ه ست فقط به اگه تا االن زند.. بگذرمی به سادگی که از هر موضوعستمی نگهید

اونا نگاه به جسمت دوخته بودند و ..ه؟ی چانیفرق اون با ارسالن و شا.. خاطر تو ِ 

 ی درازتر ممشی داشتمش اگه پاشو از گلرنظری مدت زنی ایتو..فرهاد به قلبت؟

 بدون که نویا.. بشهمونی کردم که از زنده بودنش پشی باهاش برخورد میکرد جور

  ..ستمی ای مرگ روش می که بزنم تا پایف و حرمیمن تو عمل کامال جد

  

 دونستم یم..نگاهم اشک الود بود ..دمی دیتار م..انگرشی عصی زدم تو چشمازل

 یول.. نگاه ها رو ندارهنی مرد ِ و طاقت اهی کردم یدرک م.. من تعصب دارهیرو

  .. داشته باشهی رفتارنیحق نداشت باهام چن

  

 کنه یاره و آرشام ومتوجه منظورم م دونستم رد خور ندی که می لحن خاصبا

 از ری من فرهاد و مثل برادرم دوست دارم و به غی دونی خوب میلیخودتم خ: گفتم

 شنهادی خواستمش به پیمطمئن باش اگه م.. نگاهش نکردمی اگهی به چشم دنیا

 عنوان همسرت رو به روت به اتاق نی ایاالن تو.. دادمی جواب رد نمشیخواستگار

 به ی عشقچی که من هگمی بار هزارم میبرا.. کردمیم و باهات بحث نمننشسته بود

 کنه و هنوزم منو دوست ی می اون در موردم چه فکرستیبرامم مهم ن..فرهاد ندارم

 باشه من ادتیتو هم ..شهی سرد مکطرفهی عشق نیچون مطمئنم به مرور ا.. نهایداره 

 ما اگه به نی عقد ِ بنیم و ا بدی نبودم که به خاطر منافعم تن به هر کاریدختر



 

goldjar/me.Telegram  

 

1384

 تونه ی نمیکس.. کردمی نمنکاروی گذشت بازم ای نبود هزار سالم ممی قلبیخواسته 

 و ستمی ای اگه اخرش به مرگم منجبر بشه بازم پاش می بکنه حتیمنو مجبور به کار

  ..امیکوتاه نم

  

 یدل ب بود تا ی برق چشماش کافنیهم.. زدی اون نور کم برق مری تحت تاثچشماش

 عشق نه یسرکش از رو.. تاب تر کنه و خاکستر چشمام رو سرکش تریقرارم رو ب

 حرفا بود که بخواد با چند تا نی تر از ای که ازش تو قلبم داشتم قویعشق..نفرت

 فهموندم منم از اون ی بهش مدی بایول.. کمرنگ بشهی حتای بره نیجمله از ب

  ..ستمی دست و پا نی بیدخترا

  

هنوز ..دیبه پشت رو تشک خواب.. داد و همزمان چشماشو بسترونی بقی و عمنفسش

  ..چشماش بسته بود

 روم و پشتمو بهش دمیپتو رو با حرص کش.. گرفته نگاهش کردمی دلبا

 گونه ی چشمم به روی قطره اشک از گوشه هیچشمامو بستم و تو همون حال ..کردم

  ..دیم چک

  .. ِ امشبی شبچه

  

 ی آنچنانرتیمن نه از پدرم غ..وضوع حساس شده بود؟ منی ای تموم مدت روپس

 با نطوری که عاشقانه دوستش داشتم ایکس.. حاال شوهرمیول.. نه از برادرمدمید

  .. دادی نشون مرتی من غیتعصب رو
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 می نبایتقر..رونی اخرشم پاشد از اتاق رفت بدی کشقی پشت سر هم نفس عمچندبار

  .. برنگشتی موندم ولداری بیساعت

  .. ازش دلخور بودمنکهی سرما بخوره با ادمی ترسیم

 ناخواسته به خاطر ارامش معشوق ای کنه خواسته ی عشق که مجبورت منی به العنت

  ..ی پا بذارریغرورت رو ز

  

 ی هوانی ای توی بود ولدهی و پوشراهنشیپ.. و نگاه کردمرونی پشت پنجره و برفتم

  .. ِیلی نبسته خلی که قندنیسرد هم

دستاشو برده .. تفاوتهی نسبت به سرما هم بی که حتدی شد فهمی حالتش م ازگرچه

  .. زدی قدم ماطی حی شلوارش و تویبایبود تو ج

 ماه به درون اب یامشب اسمون صاف بود و رخ مهتاب.. هم روشن نبودی چراغچیه

  .. افتاده بوداطیزالل حوض ِ وسط ح

  

اصال حواسم ..رونیوم از در رفتم ب رختخوابا برداشتم و اری نفره از روکی ی پتوهی

  .. سرم ِ و نه لباس گرمینبود که نه روسر

 اطی راستش و به درخت پرتقال ِ تو حیشونه ..متوجه من نشد..ستادمی بالکن اتو

  ..اروم رفتم طرفش.. داده بودهیتک
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 یب..پتو رو انداختم رو شونه هاش.. زدی تو باغچه ضربه می نوک کفش به سنگابا

  ..دحرکت مون

 سرد من ی دستای گرمش روی که دستانیی پاارمشی رو پتو بود و خواستم بدستم

  .. شدیباورم نم.. دستانی دارن ایچه حرارت.. هوانی ای توایخدا..نشست

  

  .. نگفتیزینگاهم کرد و چ.. طرفمبرگشت

  ..ری شب بخ-

حضورشو پشت سرم حس ..ستادمیا.. برگردم که صدام زدخواستم

  .. شونه هاش نگه داشته بودیو رو، روپت..برگشتم..کردم

  .. هوا؟نی ایاونم تو..رون؟ی بی سر و وضع اومدنی چرا با ا--

  

  ..به پتو اشاره کردم.. بهش بفهمونهموی بود که دلخوری جورلحنم

  .. اومدمی که واسه چیدی د-

  ..پس برات مهمم؟--

  

  ..یتیصبان عچیبدون ه..اروم بود.. صداشی بود ولکیتار.. تعجب نگاش کردمبا

  ..؟ی پرسی منوی چرا ا-

  .. فقط خواستم جوابتو بدونم--

  



 

goldjar/me.Telegram  

 

1387

گرچه خودش .. نذاشتم بفهمهی ولدمی لرزی به خودم منکهیبا ا.. شده بودسردم

  .. کنمی مخی جلوش معلومه سادمی نازک واشرتی تهی که با دی دیداشت م

  ..گاش کنم نیفاصله مون انقدر کم بود که بتونم به راحت.. شدمرهی چشماش ختو

 مکث هیو با ............. نبودمنجایمن االن ا..یاگه برام مهم نبود.. اگه-

  ..ریشب بخ...............کوتاه

  

  

 ونی زده م رو مخیتن ..  بهش کردم و لرزون خواستم برم تو که از پشت سر پشتمو

 که حرارت و ارامشش عالوه بر تن، یاغوش.. دادی محکم و گرمش جایبازوها

  ..م گرم کردقلبم

 یموها.. وجود ولم نکردنیبا ا.. جلو رو شونه هامدی شونه ش کشی رو از روپتو

  .. چپم کنار زد و صورت ملتهبش رو به گردنم چسبوندی شونه یبلندم رو از رو

  

  .. خوام برم تویولم کن م..؟ی کنی چکار می دار-

  ..نجایفقط هم..نه:  داشت گفتی که برام تازگی لحنبا

  ..رو قورت دادم دهنم اب

  .. خوام برم تو اتاقیم..شهی نم--
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 داره ی*ت*ذ*چه ل.. سوختی همه گرما داشت منیتنم از ا..دی رو بوسگردنم

 از ی کوهی که حتی رو از جانب معشوقت حس کنیی سرد گرمایدرست وسط هوا

  ..ت اون گرما رو بهت بده*ذ* هم نتونه لشی و اتزمیه

  

  ..چرا بمونم؟-

  .. زدی مشی داغش گردنمو اتینفسا..رد بو کموهامو

  .. نبودمنجایمنم االن ا..برام مهم نبود ..  دختر سرکش و مغرورنی چون اگه ا--

  

  .. به گوشامم شک داشتم یحت ..دمی که شنیزیچ

  .. بگوگهی بار دهی!..؟ی چ-

  

 گوشم نشوند که کم ی الله ری زی طوالنی داد و بوسه رونی و آه مانند بنفسش

 وجودم سست بشه که فقط خداروشکر کردم آرشام سفت نگهم یود همه مونده ب

نامنظم ..نفسام.. داد ی اجازه رو بهم نمنیا.. دم اروم نداشتمهیتو بغلش ..داشت

  ..جانی همه هنیاز ا..بود

  ..ی وحشیگربه .. رو دوبار تکرار کنم ی عادت ندارم جمله ا--

  

  .. خمارش زل زدمی برگشتم و تو چشماطنتی شبا

 قبول یهم بهش اضافه کن) و (هی..ی همون جمله رو تکرار کنی منم نگفتم کپ-

  ..پس حاال بگو..دارم
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 پهنش بود و دستاش دور کمرم ی هانهیدستام رو س.. نشست رو لباشی کمرنگلبخند

  ......... صورتم کرد کهکی نزدیصورتشو به اروم..حلقه شده بود

  

 ی شد ولدهیگاه هر دومون به اونطرف کشن.. و عمومحمد روشن شدی بی اتاق ببرق

 سمت بالکن و میتا خواستم سرمو بچرخونم ارشام دستمو گرفت و هر دو بدو رفت

  ..بعدشم تو اتاق خودمون

  

همون لبخند ..با خنده نگاش کردم..می زدیهردو نفس نفس م.. م گرفته بودخنده

  ..رو لباش بود

  .. انگارعمومحمد فکر کرده دزد اومده-

  ..نهی ما رو ببتی اون وضعیدر هر صورت درست نبود تو..دی شا--

  

  .. اوردی و در مراهنشی تشک نشستم اونم داشت پیرو.. نگفتمیزی و چدمیخند

  .. سوال بپرسم؟هی -

  ..منتظر چشم به لبام دوخت.. کنارمنشست

  .. فقط به خاطر فرهاد بود؟ی ازم دلخور بودنکهیا.. مدتت و نی رفتار ا-

  ..تو هم دی کشاخماشو

  ..می حرفشو نزنگهی بهتره د--
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  .. که هست بدونمی هر چلشوی خوام دلیم.. کنمی نه خواهش م-

 یاون روز موقع خداحافظ: لب باز کرد و گفتنکهیچند لحظه سکوت تا ا.. کردنگام

 راه فرهاد یتو.. بودنتونی که بیتیمیمخصوصا صم.. شما بودمیشاهد رفتار هر دو

در کل فکر و ...... ودی که در گذشته با هم داشتیاز خاطرات گفت و یمرتب از تو م

اگه به خاطر .. اومد وی مادمی حرفاش م خواستم اروم باشیتا م..ختیذهنمو بهم ر

 ی می به اسم دالرام رو حتی بره که دخترادشی دونستم چکارش کنم تا یتو نبود م

  ..شناسه چه برسه بخواد به خاطراته با تو بودن فکرکنه

  

 به گهی ددی بهش گفتم که نبایحت.. کردمی من باهاش خواهرانه خداحافظیل و-

  ......... انگار اونیمن فکر کنه ول

  .. دونمی همه شو مگهی د--

  

  .. زدملبخند

  ..؟ی شد که اروم شدی اونوقت چ--

 یچ: ابرومو انداختم باال و با لبخند گفتم.. شدرهی نگفت و فقط تو چشمام خیزیچ

  .. مهندس؟یجواب نداشت آقاسوال من ..شد؟

 که نشسته بود رو لباش سرشو کج کرد و نگاهشو ازم ی لبخند کمرنگبا

 ی به شونه ش دادم و با لحنهیتک.. وبه طرفش رفتمدمیخودمو رو تشک کش..گرفت

انگار که .. شد؟ینجوری شد که ایچ:  گوشش نجوا کردمری زیاروم و خواستن

  .. خوابههیتمومش 
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  ..وند به سرم چسبسرشو

  .. خوابههی دمی شا--

  .. نشمداری وقت بچی اگرم باشه خدا کنه ه-

  ..خواست تو صورتم نگاه کنه.. کاردی سرشو کشآهسته

 ی کابوس می خواب ِ اروم دارهی ی به جادیشا..؟ی بشدای بی خوای چرا نم--

  .. تونه شروعش باشه ی تنها منمی اینیب

  

  .. نگاهش کردمی نگرانبا

  !..؟یگی که نمیدج!..؟ی چیعنی -

 همون لبخند دنیبا د.. که تنها مختص به خودش بود صورتشو برگردوندی لبخندبا

  .. رفتنی تو وجودم بود از بی نگرانیهر چ

  

  .. کمرنگ تر شدیلبخند کمرنگش به اروم..دمی سر انگشت به لباش دست کشبا

 سمت.. بردم باالیدستمو به اروم!.........؟ی خندی وقت نمچی چرا ه-

  .................دمینوازشگرانه به چشماش دست کش..بستشون..چشماش

 از غم ی از غرور کوهی ِ بلندواری چشما، پشت دنی ای کنم تویچرا حس م-

  !...............نشسته؟
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 ینم..دی درخشینگاهش م..چشماشو باز کرد..نییاوردش پا.. دستمو گرفتمچ

 تونستم متوجه برق ی خوب میلی خکی تارمهی نی اون فضای توی ولیدونستم ازچ

  ..اون چشما بشم

  

  .. افتاد؟ی چه اتفاقی دادی فراری که منو از اون مهمونیشب.. شد؟ی اون شب چ-

  ..؟ی بدونزوی همه چیخوای م--

 ی خوای نمدمی دی وقتی ولی اشاره به اون شب بکنهی ی وقته منتظرم حتیلی خ-

  ..ی برام بگزویمه چ اصرار نکردم تا خودت به وقتش هی بزنیحرف

  

  

 و منم تو بغلش میدیهر دو کنار هم دراز کش..دی گرفت و به سمت خودش کشدستمو

  .. ش و دست راست آرشام دور شونه م حلقه شدنهیدستمو گذاشتم رو س..بودم

  

 دمی و از دلربا شننیی تو رو با بچه ها فرستادم رفتم پانکهی اون شب بعد از ا--

 بهشون دمیفهم..رونی زدن بالی وحشت زده از وشی پقهی و ارسالن چند دقانیشا

 خودمو ی منم ادماانی شای ادمانیبهت گفته بودم ب.. گرفتهشی اتالیخبر دادن که و

 تحت نظر ما هک نایدورب.. بشهالی تونه وارد وی موانیبه کمک اونا ک..دارم

 من با ی افراد هم به کمک ادمای هی نبودن بقالی وی توانیارسالن و شا..شنیم

 رفت شی گفت حساب شده پشهی مباینقشه تقر.. از حال رفته بودنیهوشی بیدارو

 که ی فرد متخصص و مطمئن تونست مدارک و از تو گاوصندوقهی به کمک وانیک..
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اون مدارک و همون موقع که به ..ارهی کرده بود به دست بشی مخفنی ِ زمری زانیشا

  .. نابود کردمدیدستم رس

  
همه ش به خاکستر .. نمونهی کشن تا اثری مشی رو به اتالیم کار بچه ها و از اتمابعد

 گهید.. که گاوصندوق درش قرار داشتی شد مخصوصا همون اتاق مخصوصلیتبد

 ی رفته ولنی از بی سوزشی کرد مدارک تو اتی فکر مانیشا.. نموندی باقی ردچیه

  .. نبودنطوریدر اصل ا

 ی رو در دست داشتم که میمن داشت اسناد از انی که شای عالوه بر مدارکمن

  .. راحت اونو لو بدمیلیتونستم خ

  

  !!..؟؟ی و لو دادانی شا-

 نی اعدام هم واسه همچی حکمش اعدامه ولسی دست پلافتهی فوقش بانیشا.. نه--

  ............. که یکس.. کمهیادم

  

  .. کرد و ادامه ندادسکوت
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  ..؟ی که چی کس-

 هستند که به خاطر انتقام گرفتن یادی زیادما.. شدهنیج من عی اون با گذشته --

 ی به دست عدالت قصاص بشه ولدی باانیشا.. بزننیاز اون حاضرن دست به هرکار

 به دیاون با..ستی نی من براش کافدی از درهی گی که قانون براش در نظر میقصاص

  ..دست خودش قصاص بشه

  

  ..نهیپر از ک.. وی جدیلیخ..ی زنی در موردش حرف می جورهی کنم ی حس م-

به .. و از اول برات بگمزی همه چدی بای بدونیاگه بخوا..ستی االن فرصتش ن--

  ..ی بری راز منی به ایوقتش تو هم پ

  

  .. االن دنبالمونن؟-

 ی سوزشی شک برده که اون اتیو از طرف.. دادمی من تو رو فراردهی فهمانیشا--

 دای پیارسالن برا..رده تا بتونه مطمئن بشه گی دنبالم منی همیبرا..کار من باشه

به .. هستندی اونها االن مثل مار زخمیهر دو.. هم راسخ تر ِ انیکردن من از شا

  .. تو نگران نباش منم کارمو بلدمی ولزنی ری کردن ما زهرشون رو مدایمحض پ

  

  !..؟ی کردن چدامونی اگه پی ول-

 فروش کارخونه و ی اون کارا کهیدی سعی ،آقالمی کارا رو سپردم دست وک--

 نی از وجود چنانی چون شاستی نی نگرانیجا..دهیسهام وشرکت رو انجام م
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 رو ی دومی به ظاهر ولیکی.. دارملی تا وک2 قتیمن در حق.. اطالعهی بیشخص

  .. ماستی خانوادگلی شناسه چون اون وکی کس نمچیه

 تموم گزارشات ی شکوهی ندارم ولی کارالیبا و..رهی مشی کارا حساب شده پی همه

 24 و چهار ستی ادم گذاشته که بالی وی جلوانیظاهرا شا..دهیرو مو به مو بهم م

 خوام ی خبر نداره که من میول..نطوری شرکت هم همیجلو..دنی مکیساعت کش

  ..چکار کنم

  

  !..؟ی چاقو خوردیواسه چ..ی بودی اون شب زخم-

 ی خورن و مست میخرخره م همون شب بهت گفتم که بعد از شام همه تا --

 از همونا که یکی داد ی نشون نمنوی ظاهرم ایاون شب من مست نبودم ول..کنن

 دونستم ی متوجه ما نبود می کسمی بوداطی حیتو.. داد ری خورده بود بهم گیحساب

 رفتم یداشتم م.. افتاد م باهاش نداشتم فقط با مشت زدم تو صورتش اونیمسته کار

 ی لبه یزی که برگشتم تنی همدمی قدماشو از پشت سر شنیتو ساختمون که صدا

 تا خواست بزنه تو پهلوم دستشو گرفتم و زدم ی بازوم حس کردم ولیچاقو رو، رو

 مطمئن بشم دنبالم نکهیاون شب واسه ا..نی افتاد رو زمهوشیتو گردنش اونم ب

ود دستمم  راه بی کلنجامی خب تا ای خارج از شهر ولتم ظهر رفیکای تا نزستنین

 باز کی کوچی ضربه هی با ینصف روز بند اومده بود ول.. داشتیزیخون ر

 ی بهم خبر داد که چوانی راه کنی بیبعدم که اومدم خونه ول.. کردیزیخونر

 ی مربوط مانی که به شای بردم به جز مدارکنیفرداش هم مدارک و از ب..شده

  ..شد
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  .. بودن؟ینا چاو..؟ی کرد چی مدای که به تو ربط پی مدارک-

گفتم به ..ی پرسی از حد سوال مادی زگهید:  و گفتمینی سر انگشت زد نوک ببا

  ..گمی بهت مزویوقتش همه چ

  

  ..دمی کشازهی و در همون حال خمدمیخند

  ..اد؟ی خوابت م--

  ..یلی خ-

  .. پس بخواب--

  

 ذهنم پر و..لبخند رو لبام بود.. موهام و سرمو نوازش کردی انگشتاشو برد ال به الو

  .. آرشامیبود از حرفا

  .. نشسته بود تو دلمی ترس خاصهی کرده بود فی رو برام تعرهی قضی وقتاز

  ..ندهینگران ِ آ.. بودمنگران

  ..دی کشی ما رو می که انتظار هر دوی مبهمی ندهیآ

 و شهی باز می کنمیتو بالکن نشسته بودم و چشمم به در بود تا بب.. شده بود عصر

  .. ظهر هم برنگشت خونه دل تو دلم نبودیحت.. توادیآرشام م

  

  ..ی خوری تو سرما مای دخترم پاشو ب_ ی بیب

  ..شهی راحت نمالمی خادی منتظر آرشامم تا نی بی نه ب-
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 تو ی افتادی تو هرونی در رفت بنی پسر از انیهر بار ا.. که نشد کارنی دخترم ا--

 ی بر می کینیبه ساعت که بب چشمت هی چشمت به در بود و هیهول و وال و 

 رهی می دم غروبه مادر هوا رو به خنکی نخوردیناهارم که درست و حساب..گرده

  .. تو دخترمای بیشی مضیمر

  

 توجه ی بی بی کدوم از حرفاچیبه ه.. دادمی دستامو تو هم فشار مکف

  ..دست خودم نبود نگران بودم..نداشتم

  .. نداره؟ی همه استرس تمومنی اچرا

  

  .. و سالمهحیخداروشکر که صح.. از شوهرتنمی دخترم اای ب_ یب یب

 حرکتم مات نیآرشام با ا..دمی ترقه تو جام پرنی ارشام تو درگاهه در عدنی دبا

اروم درو بست .. افتاد اخماش جمع شدشونمی پرینگاش که به چهره ..همونجا موند

  ..و اومد سمتم

  

  !.. شده؟یزی چ_آرشام

 نیامان از ا: انداختم که با لبخند سرشو تکون داد و رفت تو  ی بی به بی نگاهمین

  ..پروردگارا حکمتت رو شکر..دل ِ عاشق
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 اطی که رفت تو بدو رفتم سمت آرشام و اونم که هاج و واج مونده بود کف حنیهم

با .. خودمو پرت کردم تو بغلشدمی بود و منم تا بهش رسستادهی حرکت تو جاش ایب

  ..دمی هام کشهی و به ر تنشیتموم وجود بو

  

  .. لحظه که گذشت سرمو بلند کردم و نگاهمو دوختم تو چشماشچند

 که در یبا تموم عشق..به روش لبخند زدم.. متعجب محو چشمام شدی با نگاهآرشام

  ..خودم سراغ داشتم نگاهش کردم

  

  !.. تو امروز چت شده؟_آرشام

  .. شدی بغض رگبار جمالت رو زبونم جاربا

چرا به ..ره؟ی دل من هزار راه میگینم.. خونه؟یچرا ظهر برنگشت..؟ید کجا بو-

 ی بگی خبر بهم بدهی که شده ستمی برات مهم نیچرا من ذره ا..؟یستیفکر من ن

  .....حالت خوبه؟

  

 ی خواستم نمی دادم که اگه می به خودم فشارش می محکم بغلش کردم جوروباز

  ..تونست منو از خودش جدا کنه

  ..ر شو برو حاض--

  

  .. رو لباش داشتویشگیهمون لبخند هم.. تعجب سرمو بلند کردمبا
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 صبر یراست.... منتظرتمنجایمن هم..گهی دختر برو دی پس چرا معطل--

  ..........کن

  

به .. بزرگ گذاشته بود اونجابای تقری بسته هی.. جدا شد و رفت کنار حوضازم

 دستش یزی چهی اومده تو یقت ودمی شده بودم که اصال ندری جوگدنشی با دیقدر

  ..بوده

  

  .. سمتم و بسته رو داد دستماومد

  !..ه؟ی چنی ا-

  .. برو حاضر شو --

  .. به داخل خونه اشاره کردو

  

 در قبل از وارد شدنم برگشتم و نگاهش ی لبخند رفتم سمت خونه و جلوبا

  ..رد  کی منو نگاه می با ژست خاصنهی بود و دست به سستادهیکنار حوض ا..کردم

  .. اومدی تنش بود که فوق العاده بهش می به رنگ مشکیکی مردونه و شیپالتو

  

 ست کامل به رنگ هیکال ..شلوار..شال ..مانتو..کفش..فیک.. بودزی بسته همه چیتو

  ..ی نفتی و آبدیسف

 اسپرت یی جوراهی که ی نفتی و آبی از مشکیبی و کفش هم ترکی نفتی آبشال

  ..ت ش حرف نداشقهیسل..بود
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  !.. بشه؟یاصال قراره چ..می دونستم قراره کجا برینم.. سه تنم کردمبشمار

  .. بودم که کنارش باشمنی تاب ای بفقط

  .. خواست باشهی هر کجا که محاال

  

هر دو .. بلندیلی خی صخره هی پشت قایدق.. و کنار ساحل نگه داشتنی ماشآرشام

  ..می شدادهیپ

 با صخره ای برخورد امواج دریصدا.. پامونری ساحل زیشن وماسه ها..ای دریصدا

  .. که سد راهشون شده بودی وبزرگکی کوچیها

  .. که درحال غروب کردن بودیدی خورشو

 نکهیاز ا.. همه نعمت و برکتت رو شکرنیا.. خلقتت رو شکرایخدا..باستی ززی چهمه

ر هم نگه  همه مشکالت ما رو کنانی انی بنکهیاز ا.. ازت ممنونمیمنو به عشقم رسوند

  .. شکرتایخدا.. تونم بگمی فقط میداشت

  

  ..می بودستادهی به غروب افتاب، کنارهم اقی عمی و با نگاهای دو رو به درهر

  ..؟ی داری خوام بدونم االن چه حسی م--

کم مونده بود شال از .. کرده بوددنی شروع به وزیدیباد نسبتا شد.. کردمنگاهش

  .. نگاهش فقط به من بودی بود ولستادهی اایو ارشام رو به در..افتهیسرم ب

 به شی از پشی تونه بی ماهشی سیچشما.. لحظه نی ایتو.. کردم االنی محس

  ..درونم نفوذ کنه

  ..شهیمثل هم..نافذ
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  .. آرشام رو ابرام به خدایوا..استی روهیمثل .. انگار که خوابم-

 خوب یلیگاهش و خ نینیسنگ.. نگاه کردمای با ذوق دستامو زدم به هم وبه درو

 به من قای نگاه مجذوب کننده ش رو که عمجانیبا لبخند و پر از ه.. کردمیحس م

 با همون لبخند دی خودش دی کردم و تا نگاه خندونم و روریدوخته شده بود غافلگ

  ..چشم ازم گرفت

  

 می که فکر کنزیبه هر چ.. مونهی خواب مهی ما ادما مثل ی گفتم زندگی مشهی هم--

 ی تونه روزی همون اتفاق ممی پر و بال بدهی از بقشی که تو ذهنمون بی چبه هر

  ..سرنوشتمون رو عوض کنه

  

  ..درست شونه به شونه ش.. تر شدمکی نزدبهش

  !..؟ی کردی روزا هم فکر منیپس به ا:  گفتمطنتی شبا

 ازش قی بود تا جوابم رو دقی همون نگاه برام کافی نگفت ولیچیه.. کردنگام

  ..رمیبگ

  .. پررنگ تر شدلبخندم

  

  .. وقتش باشهگهیفکر کنم االن د!.. بپرسم؟یزی چهی -

  .. تکون دادسر

  .. نگاه کردمای دربه
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 یعنی.. نشدی کردم ولی زودتر مطرحش مدیبا..ی دونیآخه م.. چطور بگم-

 تو هم و ی بوددهی به شدت اخماتو کشیاون روز سر عقد خواستم بگم ول..نتونستم

 تونم باهات حرف یاما حاال که م.. تا بتونم حرف دلمو بزنمی کردی نگامم نمیحت

  .. نشده بهت بگمری گرفتم تا دمیبزنم تصم

  

 جستجوگرانه درون چشمانم، کامل برگشت طرفم و منتظر بهم چشم دوخت ی نگاهبا

  ..تا حرفمو بزنم

  .. شدمرهی خای نگاهش کردم و دوباره به دریکم

 زی که من از همه چیدر صورت!.. سکه است؟ی 1391 هی چرا سرعقد عاقد گفت مهر-

  !.. کردم؟ی من قبول مدیمگه نبا.. خبر بودمیب

  .. کرده؟ری موضوع انقدر برات مهمه که ذهنتو درگنی ا--

  

  .. برگشتم و نگاهش کردمیجد

 ی هی از مهرشهیهم.. باشهادی زنقدری خواستم مهرم ایمن نم.. معلومه که مهمه-

  .. هستم متنفر بودم ونیسنگ

  .. جوابمو دادخونسرد

  ..ستی ننی من سنگی سکه برای 1391 کی و نود و صدی هزار و س--

  .. باشهنقدری خوام ایخودم نم.. نبودنی منظورمن ا-

  !..؟ی پس چ--
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 گمی و رسما مامی و بهش بگو من می حاج آقا مهدونی نشده زنگ بزن به اری تا د-

  .. خوامی رو نمهی مقدار مهرنیکه ا

  

 اگه اسم من دالرام ِ که بلد بودم یول..دمی همون غرور رو تو چشماش دزبا

  ..سرکوبش کنم

  ..دمی توش نمیرییتغ..هیکی من حرف و عملم --

 و نود و صدیاصال چرا هزار وس.. خوامی همه رو نمنی اگمی مهر حق منه منم می ول-

  !..؟یکی

همون .. بودنی همدیرس که به ذهنم یزی چنی منم اولدی حاج آقا ازم پرسی وقت--

  .. نداشتی خاصلیدل..می کنی که عقد میسال

  .. خوامی رو نمهی مهرنی من ا-

  

 حکم نمونیچند لحظه سکوت ب.. شدمرهی خای با اخم صورتمو برگردوندم و به درو

  .. سکوت بودندنی قادر به شکستن انی امواج سهمگیفرما بود و تنها صدا

  

  ...........ی کامال جدی با لحننهی به سدست.. ش رو باهام کمتر کردفاصله

 ی هی بشه که با مهردای پی دوره دخترنیفکر نکنم تو ا..ه؟ی حرف حسابت چ--

  .. مخالف باشهنیسنگ

  

  ............ نگاهش کنمنکهی ابدون
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 نی سنگی هی که از مهرگمیمن خودمو دارم م.. ندارمی کارگهی دی من با دخترا-

 ی مطمئن باش جلوشو می کردی خوب برخورد ماگه اون روز باهام..زارمیب

 خواستم ی و عمومحمد سکوت کردم چون نمی بی به خاطر بی از طرفیول..گرفتم

  ..ناراحتشون کنم

  !.. چرا ناراحت؟--

  

  .. زدمپوزخند

  ..ی کنی به پا می قشقرقهی چون حتم داشتم تا موضوع رو بکشم وسط تو -

 نیا..دی درخشینگاهش م..ش بردارمنتونستم چشممو از رو..ستادی روم اروبه

  .. کردی به پا میی چشما تو دلم غوغایاهیس

  

 و حساب قی همه دقنی من ای خوشحال باشم که همسرم رودی فکر کنم االن با--

  .. کرده درسته؟دایشده شناخت پ

  .. کامال حس کردمنویا.. غروریبدون ذره ا.. خاص بودیی جوراهی لحنش

  

 نجوری رفت همیاونم که از رو نم.. خودمو گرفتمیجلو ی لبخند بزنم ولخواستم

  .. دادیادامه م

 رو بذارم به عهده هی مهرنیی تعنباری امی عقد کنمی طالقت بدم باز بری خوای م--

  ..؟یشی می راضینجوریا.. خودت؟ی
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  .. خندهری از تو چشماش گرفتم که مبادا بزنم زنگاهمو

  .. سکوت عالمت رضاست؟--

  .. کردیداشت منو وادار م.. کمرنگ رو لباش بود همون لبخندفقط

  .. زنگ بزنم حاج آقا؟--

  .. کردمنگاهش

  .. تو سند ازدواجهی مهرریی واسه تغ--

  

 خندونم ی چهره دنیو با د.. و ناخداگاه لبخند زدمارمی نتونستم طاقت بگهید

سرشو .. وسرشو چرخوند دی بود لبخندش پررنگتر بشه که به لباش دست کشکینزد

  ..دمی خندی داد و من بلند بلند میتکون م

  .. کشهیچشماش اخر منو م.. از چند لحظه لباشو به هم فشرد و نگام کردبعد

  

  !.. باشم؟دیخودمم حتما با..فردا اول وقت .. ندارمی باشه من حرف-

 رونی بیای از خونه بدی نباادیز.. خودت باشهی امضادی مطمئنا بای دونم ولینم--

  ..امی بار رو کوتاه بهی نی مجبورم همی کنی همه اصرار منیا حاال که یول

  

  .. لبخند نگاش کردمبا

 ی رو که الزم باشه امضا میهر چ.. عمومحمدی خونه ادی خب بگو حاج آقا ب-

  ..کنم
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 ی میخب حاال نگفت..شهی می چنمیتا بب..ذارمی مونیموضوع رو باهاش درم--

  .. باشه؟ی ت چهی مهریخوا

  

  

  

  .. نگاه کردمای انداختم و بعد هم به درریسرمو ز..نگ شد کمرلبخندم

  ..یچی ه-

  !!..؟؟یچی ه--

  ..یچی به ظاهره-

  ..؟ی خوای می بگو چقای دالرام دق--

 رو با یچون مطمئنم خوشبخت.. حساب کرداتی که نشه روش به عنوان مادیزی چ-

م واسه  خواینم.. بودمیی های زندگنیچون شاهد چن.. به دست اوردشهیپول نم

« با .... و از همه مهمتریوفادار..گذشت..با محبت.... کنمنی پول رو تضممیخوشبخت

  ..نهیمهر من هم.. کردنی مستحکم رو تضمی زندگهی شهیم» عشق 

  

  .. به من نگاه کن--

 دی چرخی چشمام مینگاهش تو.. شدمرهی سرمو چرخوندم و تو چشماش خاروم

  ..به دنبال صداقت تک تک حرفام..

 داشته دیپس چرا ترد.. زده بود دییعقلم بهش مهر تا.. دلم بودی من از رویاحرف

  ..باشم؟
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  !..؟ی هستی تو ک--

  ..بازوهامو گرفت.. تعجب نگاش کردمبا

 کردم اهشی خودم سی که خودم با دستای زندگنیاز ا..دالرام تو از من.. تو--

  ..؟ی خوای میچ

  

 امواج نینگاه آرشام بر خالف ا..با عشق نگاهش کردم.. مون رو پر کردمفاصله

  ..اروم ِ اروم.. اروم بودنیسهمگ

  .......مهرمو:  وار گفتمزمزمه

  !..کدوم مهر؟:  اهسته تر از من جوابم رو داددی شایی صدابا

  

 بلند و محکمش رو به ی که تپش های مردی هانهی سی گذاشتم رو قفسه دستامو

 نیا.. لباسی از رویحت.. کردمی پوست دستم حس مری و با تمام وجود زیراحت

  .. شده بودنیتپش ها با ضربان تند قلبم عج

  

 که یهمون مهر:  که نگاهمون در هم گره خورده بود نجواکنان گفتمی حالدر

 که با دل ی اهیمهر..نهی من همیقی حقی هیمهر.. خودت به زبون اوردمیجلو..االن

 نی از بمونیخشش رو تو زندگ و دری قلم نتونه معنیاهی که سی اهیمهر..بسته بشه

  ..شهی همی براماون..کباری.. که گفتمهی من همونی هیمهر..ببره
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 که یبرق.. زدینگاهش برق م.. شدی منیی باال و پای ش با چه شتابنهی سی قفسه

  ..نمی بی آرشام می باره که دارم تو چشمانی اولیحاضر بودم قسم بخورم برا

  

به همون .. قلبشیصدا.. بودشی پهن و عضالنی هانهی سیسرم رو.. خودم اومدمبه

  .. که حسش کرده بودمیواضح

  ..می رو نداشتیگری کدوم قصد جدا شدن از دچی منو تو اغوشش گرفته بود و هتنگ

  

 دونم ازم یم.. منهشی ت پهیمهر:  شکل ممکن زمزمه کردنیباتری گوشم به زریز

 شک نکن چون ی وهستی بودیافتنی برام خاص و دست ننکهیبه ا..ی خوای میچ

 اسمت ِ شک نداشته ی از نظر من ذاتت به ارومنکهیبه ا..باورت دارم

 ی نمخودم زمزمه کردنش رو هم در توان یحت.. بخوام بگمنکهیا..سخته..باش

  ..نمیب

قبل از ..زی قبل از هر چیول..ی تو ارومم کننکهیا.. دارم که اروم بشماجی احتدیشا

 رمیبانگی که گری مبهمیگذشته ..یرو درمورد من بدون زی همه چدی تو بایهر اتفاق

  ..شده

 نکهیا..یری درست رو بگمی که تصمدمی تموم حرفام حق رو به تو مدنی از شنبعد

  ..؟ی مونی سر حرفت منکهیا..؟ی کنی ت رو از من طلب مهیبازهم مهر

  ................و بعد از اون.. دالرامی حرفامو بشنودی باتو

  



 

goldjar/me.Telegram  

 

1409

 یهر چ:  داد گفترونی ش بنهی که از سیقیبه خودش فشرد و با آه عم منو محکمتر

  ..دمی بهت قول منویا..شهی همون میکه بخوا

  

سر در ..مات و مبهوت نگاهش کردم.. اومدمرونی از تو بغلش بی نرمبه

  !..گه؟ی داره میآرشام چ..ارمینم

و .. به من بود»عشق آرشام « مهرم !.. به االن ِ ما داره؟ی ارشام چه ربطی گذشته

  !.. اونه؟ی گذشته ی مهر در گرونیا..حاال

  

 قرار ای که با فاصله از دریجنگل.. حرکت کردایمخالف در..  گرفتدستمو

  ..می بودی فکرهیهرکدوم تو ..می داشتیدرسکوت هر دو قدم بر م..داشت

  ............ و منگمجی گیحساب.. منی دونم ولی رو نمآرشام

  

 شده کی تارگهیهوا د.. در اورد و روشن کردبشیرو از تو ج یکی کوچی قوه چراغ

 ی کلبه یسرمو که بلند کردم خودمو رو به رو..ستادیا..دستم تو دستش بود..بود

چون هم .. کنهی می نفر توش زندگهی که از ظاهرش مشخص بود دمی دی یچوب

نشون  حال وهواش نکهی ام شده بود و هدهی هم چی روزمی از هیواریکنار کلبه د

  ..ومدهی سراغش نی داد سالهاست رها شده و کسینم

  

  ..دنبالش رفتم..دی کشدستمو
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 کیداخلش تار..در رو باز کرد .. خوردی دو تا پله مشی تا در ورودکلبه

  .. که ازش تو صورتم افتادی شدن فندک و بعد نوردهی کشیصدا..بود

با همون فندک دور تا دور کلبه شمع گذاشته بود که .. دستمو ول کردآرشام

  .. و بزرگ روشن شدکی کوچی کلبه از نور شمع هایفضا..روشنشون کرد

  

 کنارش که ی چوبزی مهی.. پنجرهری کلبه زی نفره گوشه کی ی تخت نسبتا بزرگ ولهی

  ..دی به رنگ سفییروش پر بود از شمع ها

گ  بزریمای هواپهی.. رنگی شکالتی نفره کی ی پتوهی تخت و ی رودی سفی هاملحفه

  .. شده بودزونی از سقف اوواری دیکه گوشه 

 و چه از ای که از مناظر مختلف، چه غروب افتاب و چه از امواج درییبای زیتابلوها

 و واری دی ِ کلبه هم روی جا،ی شده بودند تو جامی جنگل شمال ترسی درختایسبز

  .. خوردی به چشم منی زمیهم رو

  

  .. خوشگلهیلیخ!..ه؟ی مال کنجای ا-

به ..نمی که کنار تخت بود نشست و به منم اشاره که رو تخت بشی چوبی صندلیرو

  .. نشستمی تخت چوبیطرفش رفتم و آهسته رو

  

  ..من:  به اطرافش انداخت و زمزمه کردینگاه

  .. باحالهیلیخ..اونم وسط جنگل .. کلبههی!..؟ی جد-

  ..نجای اومدم ای عمومحمد نبودم می مدت که خونه نی ا--
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  !..نجا؟ی چرا ا-

  

  ..پوزخند زد وسرشو چرخوند.. کردنگام

  .. واسه فکر کردن--

  !..؟ی به چ-

  

  ..آروم قدم برداشت و رفت کنارپنجره..ستادی شد ابلند

تا قبل از .. دارمدی تردزای چیلی گفتن خی برامی عقد کردیاز وقت..زی به همه چ--

 ی تودی اون تنها بای بردارم که جای پرده از رازدی گفتم چرا بایاون به خودم م

به سنگ بودن خودم به .. کردم از جنس سنگهی فکر می که روزیقلب!..قلبم باشه؟

 یبه خودم م.. گفتمیاز غرورم م.. کردمی که داشتم افتخار میغرور و تکبر

  ..دمیبال

 از یهمه و همه شدن جزو..گناه.. از حدشیغرور ب..ی وتباهیاهیس..ی گرافراط

  ..اسم آرشام گناهکار به کی یزندگ

  

 میاصال چرا اومد!..؟یگی می داریآرشام چ!..ه؟ی حرفا چنی منظورت از ا-

  !..نجا؟یا

  

 تر ی تونستم بگم جدی میحت.. بودیجد.. از پنجره گرفت و به من دوختنگاهشو

  ..شهیاز هم
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 انی سر و کار ِ من با شایدیچرا ازم نپرس.. دالرام؟یدی وقت ازم نپرسچی چرا ه--

  ..ه؟یچ

  ..ه؟ی من از ارسالن به خاطر چی نهی بدم کحی برات توضیازم نخواست چرا

 ی که دارم براش کار می مردنی ایدی از خودت نپرسکباری ی چرا حتدالرام

  ..ه؟ی کرده ککی که منو تو نقشه هاش شری مردنیا..کنم

  .. ست؟چکاره

  ..ه؟ی ادمچجور

  ..ه؟ی دور و اطرافش چی با ادماکارش

 بره که همون اول به زور منو از ی اونجور ازش حساب مانی مثل شای ادمچرا

  ..اورد؟یچنگش در ن

  ..ه؟ی پر از رمز و رازش چی ارسالن تو زندگنقش

  ........................... افتاده؟ی مرد سرسخت و مغرور چه اتفاقاتنی ای گذشته تو

  

ام تو چجور  آرشیدی بار هم که شده از من نپرسکی یچرا برا:  بلندتر ادامه دادو

  ..؟ی هستیادم

  .. گناهکار؟ای یپاک

  ..؟ی ت گذشتندهی و آی از زندگی حتزیچرا انقدر ساده از همه چ.. دالرام؟چرا

  ..؟ی بفهمی نخواستچرا

 که یای در بی به عقد مردی و حاضر شدی ها بستقتی تموم حقی چشمت و به روچرا

  ..؟ی دونی ازش نمیچیه
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 ی نمی تونم درک کنم که تو هنوز منو به درستیم.. تو مبهمم دالرامی هنوز برامن

 چی بدون هیپس چطور حاضر شد..بهی و غربی تو عجی من برایرفتارا..یشناس

  !..چطــــــور؟!..؟یای کوتاه بزی در برابر همه چیسوال و پرسش

  

  .. شدی می که رفته،رفته داشت بارونی بهش فقط سکوتم بود و نگاهجوابم

  ..دی لرزیقلبم با هر جمله ش م..دمیم شن که از ارشایی حرفابا

  .. جمله بودهی تموم سواالتش فقط جواب

ادم عاشق .. کنهیعشق چشم ادم رو کور م» ..  چون تموم مدت عاشق آرشام بودم«

من .. چون عشق چشمامو بسته بودنمی چون نخواستم که ببدمیمن ند.. کور ِ شهیهم

 عشق بود که نیار باشه چون هر بار ا تونه گناهکینخواستم که باور کنم آرشام م

  ..شهیعشق عقل و منطق سرش نم.. شدیمانعم م

  

  

تا به االن ..یتو االن زن من.. تونم ساکت باشمی نمگهید..گمی برات مزوی همه چ--

 ی نمگهید..ی که از گذشته م بدونی بار خواستنی اولی براشبی دی ولیسکوت کرد

  ..؟ی بگذری ازش به سادگیتون

فقط .. راز برداشته بشهنی که پرده از ادهیوقتش رس.. االن وقتشهنکهی ایعنی نیا

  ..می چکار کندی که بایری گی ممی خودت تصمیدی فهمزوی همه چیوقت
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 م ندهی و آی زندگی کس اجازه ندادم براچی اونم تا به االن به همی زندگی تومن

 نی که همسرمه ایکسبه .. دخترهی بار دارم به نی اولی حاال برای ولرهی بگمیتصم

  ..دمیاجازه رو م

 و تا اخرش کنارم یچه باهام بمون..ی بدریی تغموی زندگدمی اجازه مبهت

  .. رسهی خط به کجا منی دونم ته ای که خودمم نمیدرحال..یباش

  ....ی زنم رها کنی که دارم دست و پا می و منو تو باتالقی چه ترکم کنو

 ی وقت به دست و پا زدن نمچیداشتم ه نی ازهی فراموش نکن اگه انگنوی او

 می زندگیچون برا.. خوام از مرگ دور باشمیم.. تونمی نمگهی حاال دیول..افتادم

  ..هدف دارم

  .. مرداب تا منو درون خودش بکشه و نابود کنهکی که سراسرش شده یزندگ

  ..گمی برات مزوی کلبه همه چنی همیتو.. امشبنیهم

  .... پسی که بشنوی خودت خواستتو

  .. کنمی سکوت نمگهی دمنم

  »آرشام«

  

 با تموم اتفاقات تلخ و شومش فقط می داشتم که سراسر زندگنوی ای آرزوشهی هم-

  .. خواب باشههیوفقط 

 کابوس هی که تموم اون اتفاقاته بد نمی بشم و ببداری تلنگر بهی اون موقع بتونم با تا

  .. نداشتهتیبوده و واقع
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 رو ی تونینم.. تحملشون کرددیبا.. فرار کردشهی نمی زندگی هاتی از واقعیول

همه رفتن و .. که مرهمه دلت باشهستی نی چون کسی بذاری دلت مرهمیزخما

  ..یبساز.... وی و بسوزی بموندیبا..تنهات گذاشتن

  

  .. نتونستم بسازمیول.. موندم و سوختممن

  .. که بجنگمخواستم

 برسونم که از اونجا پرت ییه جا بر خالف رودخونه شنا کنم و خودمو بخواستم

  ..شدم

 زمان رو به عقب ی بخوانکهیا..ستی نری وقت امکان پذچی هیزی چنی همچیول

  ..یبرگردون

 ی اون حوادث و می گشتم و جلویبا علم به تموم اتفاقات بر م.. شدی کاش میا

  ..گرفتم

  

  .. خوابهی..  کابوسههی من ی زندگی همه

  .. مونهی برام نمی و بازگشترمی فرو میبه خواب ابد..ای و شمی مداری بی روزهی ای

 ای دننی که پا به ایدرست از وقت.. رقم خوردهریتقد..ستی دست من نانتخاب

  ..گذاشتم
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 ی گوشم زنگ میهنوزم اون صداها تو.. دادی هم عذابم مشی اورادی ی حت«

  ..» چشمم در حال گذرهیانگار که تموم اون اتفاقات هنوزم جلو..زنه

  

  .. نسبی بزرگ و سرشناس ِ تهرانیفرزند ارشد خانواده ..آرشام -

  .. مستبد و مغروریمرد.. قدرتمند و موفق بودی نسب پدرم تاجری تهرانفرهاد

  .. سرد و پر غروری با نگاهی از محبت و مهر مادریعار ..بای زی مادرم، زنایودر

  

..  نبرده بودندتیانسان از عشق و یی کدوم بوچی رشد کردم که هی تو خانواده امن

  .. و مادرم به خاطر پول و ثروتی شغلتیپدرم بر حسب اجبار و موقع

  

 ی می خانواده ش خارج از کشور زندگی تک فرزند بود و تموم اعضاپدرم

 خواهر به اسم ساحل داشت که همراه شوهر و بچه هاش تو هیمادرم هم ..کردند

  .. ساکن بودندشیک

  

 خواهر و برادر هی..متولد شدن من مادرم باردار شد بعد از می سال و ن3 سه

  ..آرام و آرتام..دوقلو

در همه .. کردمی متی همون ابتدا با همون سن کم نسبت بهشون احساس مسئولاز

  ..حال مراقبشون بودم

 یپرستار از ما مراقبت م..می کدوم از ما سه نفرتو دامن پرمهر مادر بزرگ نشدچیه

  .. کدوم از ما نشدچی هبی مادر نصایب پدر و  از جانیکرد و نگاهه گرم
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 من در مقابل خواهر تی و احساس مسئولمی شدی ما روز به روز بزرگ تر می سه هر

  ..شتریو برادرم ب

 ی اسمش به وجودم آرامش مییبای که به زیخواهر مهربون.. اونا رو داشتمفقط

   ..دیبخش

 تونست اتفاقاته اطرافش یش م از سنشتری بی بود و حتگوشی و بازطونیش.. آرتامو

  ..رو درک کنه

  

  .. نشست رو لبامی ناخداگاه لبخند کمرنگشونیاداوری با «

  .. سوزه؟ی چشمام مچرا

  .. کنه؟ی مینی تو گلوم سنگیزی چهی چرا

  .. بزنم و اسمشون و از ته دل صدا بزنم؟ادی دوست دارم فرچرا

  ..»رفت سنگدل به ناحق ازم گیزمونه .... کهی برادرخواهرو

  

  

 بزرگ ی سرد و مستبدی تو خانواده نکهیبا ا..شاد و سرحال.. سالم بود19 نوزده -

  .. نخواستم که مثل پدرم خشک و مغرور باشمیشده بودم ول

 ی و مهمانیی اروپای روح که تنها پول و سفرهای سرد و بی مثل مادرم با نگاهای

  .. دادی محی رو به فرزندانش ترجی انچنانیها
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  .. با خودم لج کرده بودمدیشا.. که مخالف اونها رفتار کنممخواست

 درداتو ی بودم بکشدهیاز دوستام شن..دی تو دستم دگاری نخ سهی روز آرتام هی ادمهی

 وابسته چیدردامو که فراموش نکردم ه.. تمومش دروغ بودی ولی کنیفراموش م

  ..شم شده بودم

  

 نوجون هی ی سالش بود ول15 نکهیبا ا.. اخم کرده بود .. اومد کنارم نشست ارتام

 برعکس ارام که درست مثل اسمش اروم و ساکت یی جوراهی..شاداب و جذاب بود

  .. مهربونیبود و با دل

  .. با هم نداشتن ی شباهتی از لحاظ ظاهری ارام و ارتام دوقلو بودن ولنکهی ابا

  

اش آرشام چرا داد:  دونستم گفتی مدی که ازش بعی زد تو چشمامو با لحن جدزل

  ..ست؟یجون خودت و من و آرام واسه ت مهم ن

 چرا اسم خودت و آرام و نمی بی بکشم ضررشو خودم مگاریس:  بهش گفتمباتعجب

  ..؟یاریم

  

 به هم ی عالقه اچیمامان و بابا ه:  و جوابمو دادنیی بغض سرش و انداخت پابا

 گهی رو جز همدی کسما سه نفر..خودم هر روز شاهد بگو مگوهاشون هستم..ندارن

 و تو خودمون می تا االن من و آرام درمقابلشون ساکت بودینی بیاگه م..میندار

 بی نصی داشتن مهر پدر و مادر بز اگه امی دونی که منهی فقط به خاطره امیختیر

 ینذاشت..ی و ازمون مراقبت کردی کنارمون بودشهیهم..می تو رو داری ولمیموند
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نه داداش تمومش ..ستی نمی حالیزی نکن بچه م چفکر..می احساس کنیکمبود

 تو اتاقت و تو ما می اومدی مامان میغای شبا از ترس جمی بچه بودیکه وقت..ادمهی

 غی جنی شده واسه همضی مامان مرستی نیزی چی گفتی تو بغلت و می گرفتیرو م

  ..زنهیم

و .. کردندیوا م که بابا و مامان با هم دعمیدی و فهملشی دلمی بزرگتر شدی وقتیول

  ..می تا ناراحت نشی گفتی که چرا اون دروغا رو بهمون ممی درک کنمیتونست

 حس مونی کمبود محبت پدر و مادر رو تو زندگی کردی سعشهی دونم همیم

 من و ارام هم نابود افتهی به خطر بتی نکرده سالمتیی حاال اگه خدایول..مینکن

  ..میاز دست بد و می که داری تنها کسمی خواینم..میشیم

  

  .. نکننکارویتو رو خدا با خودت ا:  سرشو گذاشت رو شونه م و گفتهی گروبا

  

  ..شهی مشتریسوزشش هر لحظه ب.. چشمامو بستم«

  .. درد مبهمهی.. تو قلبم حس کردمی ناگهانیدرد

  ..مشتش کردم.. منهی ناخداگاه گذاشتم رو سدستمو

  .. از درد نشسته ی قلب کوهنی ایتو

  ..» سختیلیخ..خته ستحملش

  

نفرتم از از اون دو نفر روز به روز .. زد که قلبممو به درد اوردییآرتام حرفا-

  .. شدی مشتریب
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  .. آرامی تو نگاهه آرتام و اشک ِ تو چشماغم

  .. نداشتمی ارامشگهید

  .. پام له کردمری و زگاری اون نخ سی با چه نفرتادمهی

  

  .. کشمی مگاری هنوزم س«

 که به خاطر ی کنم به دور از قسمی گردم و با خودم لج میذشته بر م که به گیگاه

  .. کنمی منکارویآرتام و آرام خوردم ا

  .. برادرشی که بشه مرهم زخماستی نی آرامگهی دچون

  .. لبخند و مهمون لبام کنهطنتاشی وجود نداره که با شی آرتامگهید

  ..آرتام و آرام..من.. نفره بود3 من ی خانواده

  ..» کسمی کنم که تا چه حد تنها و بیکامال حس م االن

  

 از یکی انی شایارسالن برادرزاده .. با پدرم داشتیکی نزدی رابطه انی شا-

الاقل اون ..ذاشتی تو رفاقت کم نمی تنوع طلب ولیپسر.. من بودیمیدوستان صم

  .. کردمی فکر منطوریزمان من ا

  

 ی مدنمی تونست به دی که میهر بهانه ابه .. ما باز شدی ارسالن کم کم به خونه یپا

  ..اومد

 خواستم یم.. بودم و دوست نداشتم دوستامو به خونمون دعوت کنمی تودارپسر

  .. درز نکنهیی خودمون بمونه و جانیمشکالتمون ب
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  .. حرفا بود و من دست کم گرفتمشنی ارسالن زرنگ تر از ایول

بحث از اتاق پدر ومادرم نظرمو  جر و ی روز که از دانشگاه برگشتم خونه صداهی

 مکالماتشون نیب.. بودزی هم دو چلشی بار کنجکاو شدم و دلنی اولیبرا..جلب کرد

 ی اورد و با خشونت حرف می رو م»الیل«و » زن دوم« که مادرم مرتب اسم دمیشن

  ..زد

  

  .. روز متوجه شدم پدرم مجددا ازدواج کردهاون

 از خودش یاونم مخالفت..از پدرم جدا بشه بود قصد داشت دهی حاال که فهممادرم

  ..نشون نداد

  

 مرده بودن و اون شیپدر و مادرش سالها پ.. پدرشی قهر کرد و رفت خونه مادرم

  ..تنها بود

 شده رهی غم زده و اشک آلود به مادرشون خی توجه به سه تا فرزندش که با نگاهیب

  .. رفترونی بالیبودند که چمدون به دست از در و

  

  ..نوزم اون لحظه رو فراموش نکردم ه«

  .. نگه داشتن مادری آرتام برای آرام و التماس های هاهیگر

 حال خودم دست ی داشتم ارومشون کنم ولی سعدنشونی که با در اغوش کشیمن

  .. از اونا نداشتیکم
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  ..ختمی ری اشک مناخواسته

  ..» بودی سختی روزاچه

  

  .. وضع بدتر هم شده بود و حاالمی نداشتی اون موقع اوضاع خوبتا

بدون ..  گشت ی از خونه بود و اخر شب خسته و گرفته بر مرونی شب بمهی تا نپدرم

 نه ای دی داری و اصال مشکلدی زنده اای دی و بگه مردافتهی چشمش به ما بنکهیا

  .. رفت تو اتاقشی مکراستی

  

 روز همه هی دادم که باالخره ی مشی کردم و دلداریبغلش م.. کردی مهی گرآرام

  ..شهی درست مزیچ

  .. خبر بودمی که خودمم ازش بی اندهیاز ا.. دادمی می واهدی امبهش

  

 ی مهری اگه از جانب خانواده ش مورد بی نه که کسای یدی شننوی دونم تا حاال اینم

 نی شده کوچکتری کنه که حتی مدای کشش پی ناخواسته به سمت شخصرهیقرار بگ

  ..شه بادهی از جانبش دیمحبت

 پوچ و تو ی من گول حرفایخواهرمهربون وساده .. مرحله قرار داشتنی آرام تو او

  .. ارسالن رو خورده بودی و به ظاهر عاشقانه یخال

 وقت از خواهر و برادرم غافل چی هی بود ولری از همه طرف ذهنم درگنکهی ابا

  ..نشدم
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  ..دمی دیش م رو تو رفتاری قراری بینوع.. آرام ِ سابق نبودگهی دآرام

 زدم ی رفت تو اتاقش و تا صداش نمی می حرفچی گشت بدون هی مدرسه که بر ماز

  .. اومدی نمرونیب

  .. زدی لبخند ملی دلی خوند بی کتاب می وقتی شده بود و گاهری و گوشه گساکت

  .. ستگهی دی جاهی دونستم فکرش یم

  .. شده بودهی قضنی آرتام هم متوجه ایحت

  

 دی هستم با من من و تردی جددی دیوقت..اقش تا باهاش حرف بزنم شب رفتم تواتهی

  ..شروع کرد به حرف زدن

هر روز بعد ..گهی و از عشقش به آرام مسهی نوی که ارسالن براش نامه مگفت

  ..دهی و ارسالن همونجا نامه رو بهش مننی بی رو مگهیازمدرسه همد

  

  .. مشت کردمدستامو«

  .. ارسالن نفرت دارم دونه تا چه حد ازی خدا مفقط

 ی ما نقش داشتند و پدر و مادرم با بی زندگی نابودی که تویی تموم اون کسااز

  ..» رو دادندی اجازه انی راحت به اونها چنیلی خودشون خیتیمسئول

  

حاضرم قسم بخورم که اگه ارسالن همون موقع دم .. رفته بودمشیتا مرز جنون پ-

  .. کردمیدستم بود گردنشو خرد م
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 گفت اونم ارسالن و دوست یم.. کردی مهیگر..سرش داد زدم..دی دتموی عصبانرامآ

  .. گفت عشق ارسالن و قبول دارهیم..داره

 که بتونه ستی نیارسالن اون کس.. نکن آرامنکاروی اتی بهش گفتم با زندگیهرچ

  ..ستادی بشه قبول نکرد و محکم رو حرفش ایصادقانه عاشق دختر

گفت ارسالن بهش گفته که نذار آرشام ..گمی منویم دارم ا شدیرتی چون من غگفت

  .. کنه چون منو قبول ندارهی موضوع بفهمه وگرنه مخالفت منی از ایزیچ

  

 ارسالن بودم و دوست نداشتم ی هایس باز*و* من با چشم خودم شاهد هیول

  ..افتهیخواهر ِساده و زود باورم تو دامش ب

 ی وقتی ولاوردیاونم کم نم.. مشت و لگدری ز خورد گرفتمشی سر وقتش و تا مرفتم

 ی نشد و وقتنطوری ای ولشهی نمدامی سمت خواهرت پگهی گفت دامی کوتاه نمدید

  .. که هنوز باهاش رابطه دارهدمی کردم دبیآرام و تعق

  .. ارسالن شده بودی ِ حرفاخام

  

 دخالت شی بهم گفت که حق ندارم تو زندگهی و گرتی با عصبانشموی پاومد

  .. تونه خوشبختش کنهی که مهی ال ِ و هموندهی اون ارسالن کامال ادیگفت از د..کنم

 ارزش فکر کردن هم ی ادم حتنی ِ ارسالن بشه و درسشو بخونه االی خی گفتم ببهش

  ..ینداره چه برسه عشق ِ تو که انقدر پاک و مهربون

  

  .. قبول نکرداما
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  ..؟ی گفتم اگه بهت ثابت کنم چبهش

  ..سادمی که بزنم سرش وای دونست حرفیم.. منو هم قبول داشتیول.. بودمردد

  

  ..ستی نی شرط که بهش ثابت بشه ارسالن ادم درستنیتنها به ا.. کردقبول

  

  

  .. دادمرونی بیقی نفسمو با آه عم«

  ..شمی ذوب مشی از اتی سراتا پامو گرفته بود که انگار دارم تو کوره ادی شدیحرارت

 ی که وجودمو پر کرده بود باعث می حال ناراحتنی در ع و خشم وتی عصبانحس

  ..» که هست بشهینیشد هر لحظه حالم خراب تر از ا

  

 با ما الیپدرم گفت که از حاال به بعد ل.. توسط پدرم به خونه مون باز شدالی لی پا-

  .. و جذاببای دختر نسبتا زهی.. کنهی میزندگ

 خاطر حاضر شده با نیرمه و به هم نداشتم که اون هم چشمش دنبال ثروت پدشک

  ..ادی به عقدش در بنشونی ِ بی همه اختالف سننیوجود ا

  

 به کار ی بود که کارنی که داشت ای تنها خوبی کرد ولی افراط می خوش گذرونتو

  ..ما نداشت 

  .. دادم ول کن نبودی بهش محل نمیهرچ .. زدی با من حرف میگاه

  ..رهی گیلش م گفت دیم.. متنفر بوداهی رنگ ساز
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 خودم الی تا به خدمی پوشی مرهی تشهی به خاطر نفرتم از اون همنکهی ایاداوری با «

  .. عذابش بدم پوزخند زدمینجوریا

  .. که بود بدتر کردیزی رو از چتمونی وضعانتشی بود که با خی همون کسالیل

چه هاش  کرد و به بی می با نجابت زندگای دنی مادرای اگه مادرم مثل همه دیشا

 ی االن آرام روکنارم داشتم و سرنوشت آرتام اونطور دردناک نمدی ورزیعشق م

  ..شد

 ی وقت نداشتم نمچی که هی افتادم و در حسرت خانواده ای روز نمنی به امن

  ..سوختم

 کدوم از اون چی کرد هی بود و به خانواده ش توجه مری پذتی مسئولی پدرم کماگه

  .. افتادیاتفاقات نم

  ..» دونستمی حوادث منی تموم ای اونها رو مسبب اصلی دوهر

  

 کارش نیاونم نتونست آرام و متقاعد کنه که ا.. ارسالن و گفتمی هی به آرتام قض-

  ..ستیدرست ن

  .. گذاشتمونی م و باهاشون در منقشه

  ..نهی دختر رو بفرستم جلو و آرام عکس العمل ارسالن و ببهی نکهیا

  .. نداشتی اگهی دی ش چاره جهی نتدنی نقشه و دنی ای قبولی برای بود ولمخالف
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 با اون دخترگرم گرفت یارسالن به حد.. رفتشی خواستم پی همونطور که منقشه

  .. داشتی لحظه ازشون چشم بر نمکیکه آرام 

  .. ارسالننی و اون دختر هم تو ماشمی بودنی تو ماشما

 ی ارسالن اونو برد خونه یوقت..دی رو آرام با چشم خودش ددنشونی بوسی صحنه

  ........خودش و

  

 داشی از دوستام پیکی قیاز طر.. اومدی نمشی پی بود پس مشکلنکارهی دختر ااون

  .. بودنکارمناسبی ایکرده بودم که برا

  

  

  .. کردی هم نمهی گریحت.. کلمه هم حرف نزدکی و دی و دزی همه چآرام

 یبهش حق م.. و خسته ست خواد استراحت کنهی خونه گفت که ممیدی رسیوقت

  .. کردی با خودش خلوت مدیبا..دادم

  

  .. ناراحت بودمی حسابهی قضنی شب بابت ااون

 هم الی داده لبی ِ خاص ترتی مهمونهی کشی از دوستان نزدیکی گفت که پدرم

  .. کنمشونی پدرم ازم خواست که منم همراهالیهمراهش بود و به اصرار ل

  .. تونم اونجا سرمو گرم کنمی شرکت دارن و میون تو مهمیادی زی که جووناگفت

  .. بودششی آرتامم پنکهیبا ا..ناراحته آرام بودم.. نبودمزای چنی فکر اتو
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  .. گرفتم همراهشون برممی آخر تصمی قهی شد که دقی دونم چینم

  

  .. بودنجای من همی قسمت سخت گذشته دی شا«

  .. داشتمدی گفتنشون تردیبرا

 می قسمت از زندگنی خواستم براش از گذشته م بگم تو ای که وقتدمی ترسی مشهیهم

  .. چکار کنمدی و ندونم باارمیکم ب

  .. اونو از دست بدمدنشونی که با فهمنی از اترس

 به زبون اوردنش هم ی حتی دونستم ولی گناه نمیمادرمو ب.. نداشتمی گناهمن

  ..برام سخت بود

  ............ مادرتنکهیا

  ..» پرده از اون راز بردارم تونمی نمیول

  

 بعد از اون هر کس ی خودش و حفظ کرده بود ولتی تا قبل از شام رسمی مهمون-

  .. گوشه مشغول شدهی خودش یبرا

  .. بردندیت م*ذ* شد و همه داشتن لی سرو ممشروب

  .. شدی خنده از گوشه و کنار قطع نمیصدا

  

 ی ماه م1دت طالقشون از م.. حضور دارهی دونستم مادرم هم تو مهمونینم

  .. دلم براش تنگ شده بودیی جوراهی ی ازش نداشتم ولی دل خوشنکهیبا ا..گذشت
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 ایب(  نوشته بود هیروش .. رو داد دستمی به طرفم اومد و کاغذنی از مستخدمیکی

  ) .. اول اتاق چهارمی باال سمت راست راهرویطبقه 

  

 کنجکاو یول..هی از طرف کغامی پنی دونستم اینم.. تعجب نگاهمو به باال دوختمبا

  .. و بدونملشیبودم دل

  .. باالی همون نوشته رفتم طبقه طبق

  

  

 ی رعد و برق رو واضح میصدا.. اومدی که اون شب بارون مادمهی خوب یلیخ

  .. باال سر و صدا کمتر بوددمیشن

ف  پر از ناز با چند نفر مشغول حریی که با صدادمی رو شنی زنی اتاق صدای تواز

  ..کی تارمهی اتاق نی در باز بود و فضایال..زدن بود

 تو اتاقه چرا درو باز ی بود که اگه کسنیتعجبم از ا.. باز کردمشتری بی کمدرو

  !..گذاشته؟

  

  

  .. هم فشردمی فک منقبض شده م رو محکم تر رو«

  .. همه حرارت سرخ شده بود وبه نفس نفس افتاده بودمنی از اصورتم

  .. چقدر سختهایخدا
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  .. برام عذاب اورهاداوردنشی تصور کردن اون لحظه و به یحت

  .. اوردمی داشتم و به زبون نمی م نگهش منهی تو سشهی همی کاش برایا

  ..شمی شکنجه مدارم

  .. بدونهزوی همه چدیاون با.. تونم از دالرام بگذرمینم

  .. نهاما

  .. نهزی چهمه

   نهحاال

  

 تر نی بغض تو گلوم هر لحظه داره سنگ کهدمی دیبه وضوح م..دی لرزی مصدام

  ..شهیم

   ..دی لرزی و خشم متی عصبانی وجودم از روی همه ی کاش فقط صدام بود ولیا

  .. کنمی داشتم بغضمو مخفیسع

  ..» بودسخت

  

 بلند کنار تخت روشن هیدو تا آباژور پا.. تا مرد نشسته بودن5 تخت ی رو-

  .. نسبتا دور پدرم بودنی دوستااز.. نفر برام اشنا بود5 هر یچهره ..بود

 اونها نشسته نیه ب*ن*ه*ر* بمهی نی زن با لباسکیو .. نفر تاجر و ثروتمند5 هر

* س*و*نگاهه ه..  زد ی و حرف مدی خندی می*د*ن*و*بود و با ل

  .. مونده بودرهی زن خکلیه شون به ه*د*و*ل*آ
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  ..شک داشتم.. آشنای صداهی.. زدی گوشم زنگ می توصداش

  ..دی لرزی بود و مرهی رو دستگدستم

  .. زدندی نفر مست بودن و قهقهه م5 اون

 ستون فقراتم حس یسر خوردن ِ قطرات عرق و رو ..میشونی نشست رو پی سردعرق

  .. کردمیم

  

 و من دارم ستی و مطمئن بشم که خودش ننمی بودم برگرده تا چهره ش رو ببمنتظر

  .. کنمیاشتباه م

 نی زن عجی دلبرانه ی خنده های شر شر بارون با صدای زد و صدای و برق مرعد

  ..شده بود

  

 کرده شی ارایمادرم با صورت..دمی رو دنمی ببدی برگشت و من اونچه که نباباالخره

 ی جلوی مشکی* ه*ن*ه*ر* بمهی اون لباس نی شده بود و توباتری زشهیاز هم

  .. بودی*د*ن*و*درحال ل..حی وقی نفر با اون نگاه ها5اون 

  

 هم یناخداگاه چشمامو بستم و پلکامو رو..دی از اونها به بدنش دست کشیکی

  ..فشردم

از زور .. زدمینفس نفس م..دمی لبمو گزیگوشه .. چپمو مشت کردمدست

  .. خودم شاهد بودمی روم بود و با چشماشی که پیاز صحنه ا..نفرت..خشم
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  ...نفر بود و 5مادرم در اغوش اون .. ناله چشم باز کردمی صدادنی شنبا

  

  .. باشهبهی غری مادرش با مردای پسر شاهد عشق بازکی دردناکه که چقدر«

  .. شدن بودزی در حال لبردی جوشی که تو وجودم میرتیغ

 مرگم و هر چه زودتر ی خجالت و سرافکندگی بود از رونی اون لحظه ارزوم ایتو

  ..نمیبب

  ..»یمی هر تصمیبه رو.. قفل کرده بودمغزم

  

 نشست رو شونه ی که خواستم برم تو اتاق دستنیتم خودمو کنترل کنم وهم نتونس-

  ..تند برگشتم و نگاهش کردم..م

  

  .. کردی رو لباش منو نگاه می بود که با لبخند محوالیل

  .. زن پست فطرتاون

  .. دادی انجام می حسادت هر کاری رواز

  ..نهیه چشم بب مادرم رو بی هر چه زودتر نابودنکهی هم تنها به خاطر ااون

  .. جلوه کردری چشم پسرش حقی چطور اون شب جلونکهیا

  

  .. گرفت و به زور منو از اتاق دور کردبازومو

 از یکی داره و ی پنهانی هم رابطه گهی تا مرد د4 اون شب بهم گفت که مادرم با الیل

  ..اونها معشوقه ش ِ 



 

goldjar/me.Telegram  

 

1433

  

 نفر هی ی تو صورتش ول خوابوندمی محکمیلی سادمهی.. داد زدم دمی شننوی ایوقت

  .. کردمی ش مکهی تکهیجلومو گرفت که اگه اون نبود ت

  .. کنمی حرصمو سر اون خالی خواستم همه یم

  ..دست خودم نبود.. کرده بودمدای پجنون

  

  

 معلوم نبود چه دی رسی کمک همون مرد جلومو گرفت وگرنه اگه پام به اتاق مبه

  ..افتادی میاتفاق

  ..ته بود چشمامو گرفی جلوخون

  

  .. اسم تک تکشون و بهم گفتالیل

 همه نی ای لعنتی تودمی که ازش نپرسقتی بودم و به دنبال حقی عصبانی قدربه

  !..؟یاطالعات و از کجا اورد

  

 کرده بود ی اون رو معشوقه ش معرفالی که لی با مردگهی شب د2 گرفتم که امارشو

  .. مادرمی خونه یاونم تو..قرار داره

  

 یپشتش به من بود و وقت..نمی اون مرد و ببی نتونستم چهره یتم ول شب رفاون

  .. شدی مدمیمقابل مادرم نشست ستون وسط هال مانع از د
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  .. فرار کنمواری دی مجبور شدم از رودمی سگش و از تو باغ شنی صدایوقت

  

 بهم گفت که دمی از خودش پرسیوقت.. درست از اب در اومدالی لی حرفای همه

 اطالعات رو خود مادرم قبال در نی ایو همه  ..یمی صمیدوستا..ه دست مادرم

  .. با هم ندارنی رابطه اچیاما حاال ه.. گذاشته ارشیاخت

  

   ..دی لنگی کار می جاهی.. نتونستمی باور کنم ولخواستم

  .. بودمدهی و ددمی دی مدیهراونچه که با.. مهم نبودبرام

پدرم همون موقع در مقابل ..نداشت ی ادهی فای با پدرم حرف بزنم ولخواستم

  .. براش نداشتی ارزشنی کرد و حاال که کوچکتری نمتیمادرم احساس مسئول

  

 از ی هاله اهی که با مادرم بودند تو یی همونایچهره ..دمی دی ها کابوس مشب

  ..هی ساهیمثل ..یکیتار

  .. خواب و خوراک ازم گرفته شدی همون شب تو مهموناز

 ی می ماجرا نقش اصلنی ای اونو توی دونم چرا ولینم..تم نفرت داشالی لاز

  ..دونستم

  .. اون بودری روز افتاد تقصنی مادرم به انکهیا

  .. باشهی ادم معمولهی تونه ی نمالی گفت لی بهم می حسهی

 ی مادرمو مجبور نکرده و به خواسته ی نبود که کسمی لحظه داغ بودم و حالاون

  .. داده رو انجامنکارایخودش تموم ا
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  .. داغون بود اوضاعم

 راه بهم خبر دادن که آرام نی بی روز زد به سرم خواستم برم در خونه ش ولهی

  ..مارستانهی کرده و االن تو بیخودکش

 می که با حضورش تو زندگیکس..خواهرم.. شده بودری خودمو رسوندم که دیوقت

 و گناه بسته ایر از ر پیای دننی ای به روشهی همی داد چشماشو برایبهم آرامش م

  ..بود

  

  .. نتونستم خودمو کنترل کنم«

 رو با فشار دادن انگشتم به نهی گونه م بنشی بود روکی که ناخواسته نزدی اشکقطره

  .. رو گرفتمزششونی ری چشمام جلویرو

 حاال با به خاطر ی گرفتم از جنس سنگ باشم ولادی.. نکردمهی ساله که گر10 ده

 خودم داشته ی روی تونم کنترلی نممی نحس و شوم زندگیااوردن تک تک لحظه ه

  ..باشم

 زود بود که یلیهنوز خ.. داشتی که قلب پاکیخواهر مهربون.. خواهرم بودآرام

  .. داشتیادی زیآرزوها..جوون بود.. خاک بشه ریبخواد اس

  .. فرستادمی لعنت مشی به باعث و بانشهیهم

  ..» بودم ضربه نخوردهای دننی کم از امی زندگتو

  



 

goldjar/me.Telegram  

 

1436

 یب.. پدرم که فرزندش و از دست دادههی کردم یحس م..با مرگ آرام خرد شدم-

من باعثش ..اون به خاطر من مرد..نتونستم از آرامم مراقبت کنم.. کردمیتیمسئول

  .. دونستمیبودم و خودمو مقصر م

 نراهی نامه ش و باز کردم که پیوقت.. نامه نوشته بود و گذاشته بود تو اتاقمبرام

  .. به تن داشتم و چشمام پر از اشک بوداهیس

  

  

 که از یزندگ.. رو تحمل کنهی زندگنی تونه ای نمگهی نامه ش نوشته بود که دتو

  .. و نشونمون دادشی ناسازگاریهمون اولش رو

 نی کرده که حاال بعد از ای خداروشکر مشهی که ارسالن رو دوست داشته و همگفت

 ازش یول.. دوستش داشته باشهنطوریداره که ا رو یکی ی مهری و بیهمه سخت

   ..دهی دانتیخ

 و نه از دهینه از پدر محبت د.. واسه زنده بودن ندارهی ازهی انگگهی بود که دنوشته

  ..مادر

 رو انقدر ی اون بهش بگه چرا زندگدی بشه شاکتری خواد به خدا نزدی بود منوشته

  ..برامون تلخ رقم زده؟

 شهی بدون همنویا.. منو ببخشی ارسالن سرت داد زدم داداش بود اگه به خاطرنوشته

  ..مجبورم تنهات بذارم..دوستت داشتم و دارم

  

  .. و تنهام گذاشت«
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 وقت چی پدر و مادرم هی مهریبه خاطر ب..دمی با رفتنش چقدر عذاب کشندونست

 خاطراتشون ادی نشستم و به ی گوشه مهی به خاطر آرام و آرتام ی ولختمیاشک نر

  .. شدی از اشک مسیرتم خصو

 از گذشته م شهی همدمی که کشییبه خاطر تموم زجرها.. خاطر دردناک بودنشبه

  .. بودمیفرار

  .. سوختی چشمام مهنوزم

 اشکا کم کم نی ای گرمیول..رمی اشکامو بگی شده بود تا جلوی چشمام سدیسرد

  .. کنهی چشمامو ذوب مخیداره 

  ..رمی خودمو بگیو جلنی از اشی تونم بی کنم نمی محس

  ..» کردمی بازم سرسختانه مقاومت میول

  

  .. شدملی متحرک تبدی مرده هی شبانه م به ی با مرگ آرام و کابوس ها-

 نیاونم خواهر دوقلوش رو از دست داده بود و ا.. آرتام ازمن بهتر بودتیوضع

  .. کردی دونست و کم کم بهش عادت می منوی فقط همیبراش سخت بود ول

 ی بخششچی که هیگناه.. که شاهد گناهکار بودن مادرم بودمیمن..؟ین چ میول

  .. نبودزیدرش جا

  

  

  .. تو مراسم آرام حاضر شد و شاهد نگاهه مملو از نفرت من به خودش بودمادرم
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 یزاری دونستم و از سر بیهر اونچه که م ..ششی اطرافمون خلوت شد رفتم پیوقت

  ..بهش گفتم

  ..فت گی نمیزی زد و چی مزار

  .. انداخته بودریسرشو ز.. از کنار قبر آرام بلند شددهی خمی شونه هابا

  ..؟ی کردنکارویچرا با ما ا.. بهش گفتم چرا؟فقط

  

گفت اون .. دارهدزی هق هقاش گفت که اونیم.. دادی امونش نمهیگر.. نکردنگام

  .. از دست دادهشوی بهش نظر داشتن و به خاطر اوناست که االن زندگایعوض

  .. دارهدزی ادهی از پدرم جدا شده فهمیوقت..رهی خواسته انتقام بگیم

 با یچون مدت زمان طوالن.. اون مبتال نشدهی داده ولشی پدرم گفته و اونم ازمابه

  ..هم رابطه نداشتن

  

 بر نجای هم به اگهی خارج و درهیداره م.. زنده بودن ندارهی برایادی زمان زگفت

  .. گردهینم

  .. رفتاون

  .. بودیبزرگ شوک

  

  .. خواستم دالرام از وجودش با خبر بشهی وجود داشت که نمی رازنجای و ا«

  ..» االن وقتش نبودی نه ولای دی سرخم دی و تو چشمادی دونم تردینم
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  ..منو تو ابهامات گذاشت و رفت..هنوز قانع نشده بودم..نموند تا ازش بپرسم-

 که ییکسا..دنی کشی به نابودمونویندگ که زییکسا.. نفر بود9 نفرتم از اون ی همه

  ..به مادرم نظر داشتن

گفت که اون شب در اون ..رهی مبتال نشدن چون مادرم نموند تا انتقامش رو بگاونا

  .. نفر مبتال نشده بودند9 کدوم از اون چی هنی همیحد باهاشون نبوده برا

  

  .. بودمیچاره ادر کنار درسم به دنبال راه .. تحمل کنمنوی تونستم ای نمهرگز

 ی نمونه بودم مانی چون جزو دانشجوی ولدمی فهمی از درس و دانشگاه نمیچیه

  .. خودمو باال بکشمییتونستم تا جا

  .. بودنیهدفمم هم..دمی جنگی موندم و می مدیبا.. کردمی جبران مدیبا

  

  .. مورد عالقه م بودیرشته ..وتری کامپی مهندسی رشته

 و مایسفر با هواپ.. رو نداشتمششی گنجایول.. داشتمیدای زی هم عالقه ی خلبانبه

  ..ی خلباننیداشتن تمرکز در ح

  ..دمی دی کدوم رو در خودم نمچیه

  

  .. بود نگاه کردمزونی که از سقف کلبه اوییمای به هواپ«

  .. بودمی خلبانعاشق

  .. پروازحس

  ..یزی از هر چیی و رهایسبکبال
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  ..ش بود*خ*ب*ت *ذ* لواقعا

  ..»دمی خواستم نرسیه اونچه که م وقت بچیه

  

تک .. هاهیهمون سا..اوردمی بوم می شبانه م و به رویکابوس ها.. کردمی مینقاش

  .. مادرمریتصو.. شدندیتک برام تکرار م

  

 خودشو ی رنگ و بوی تو زندگزی چچیه.. سرد شده بودمزی به همه چنسبت

  .. و کدر شده بوداهی برام سزیهمه چ..نداشت

  ..انمیاطراف..مادرم..پدرم..از همه..ت داشتم همه نفراز

  

 خارج از ی سفر کاررهیپدرم گفت که داره واسه چند روز م.. ماه گذشتچند

  .. که اقوامش ساکن هستندیهمون شهر..کشور

  ..می من و آرتام هم خواست همراهش براز

  ..رهی آرتام گفت که باهاش میول.. قبول نکردم من

 ی که آرتام و پدرم توش بودند به علت نقص فنییمایپ خبر اوردن هوادی شب نکشبه

  ..شهی و منفجر مرهی گی مشیات

  .. شدندمای پرواز هم اسماشون بوده و سوار هواپستی لتو

  

  .. دونستمی خدا قهر کرده بودم چون اونو هم مقصر مبا«

  ..ارمی اسمش و نگهی همون زمان با خودم عهد کردم که داز
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  .. نتونستمیول

 کردم یفکر م.. گرفتمی مدهی اونو نادی افتادم اما با لجبازی مادشی  جاهایلیخ

 هنوز زنده م و حق دمی با دالرام اشنا شدم و فهمی وقتیخدا رو فراموش کردم ول

  .. بردمی دارم اروم اروم به وجودش پاتیح

  ..رمی ازش دلگهنوزم

  ..» عذاب اور و دردناک رقم زد؟نطوری رو ارمی چرا تقدنکهیا

  

  .. اتفاقات شوم پشت سر همی همه-

  .. من و خانواده م اتفاق افتاده باشهی حوادث برانی ای همه شهی باورم نمیگاه

  !..از همون اول تا به االن؟!..شه؟ی مگه مگمی خودم مشیپ

  .. باهاش قهر کرده بودمیی جوراهی.. خدا گله داشتماز

  .. به سنگ شدلی که تبدی وجود من موندم و قلبنی ابا

  

 هی رو نداشتم که به عنوان خانواده بهش تکی کسگهید.. رو از دست داده بودمهمه

  ..کنم

  .. کس و تنها بودم تا به االنی همون اول باز

  .. کارشی سهمشو گرفت و رفت پالی مدت کوتاه لهی از بعد

  

 ساله 20 جوونه هی.. نداشتممی واسه زندگی ازهی انگچیحاال که ه.. فکر انتقام بودمتو

  .. از مشکالتیهبا کو
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بهم گفت که حاضره .. و باهام حرف زدشمی اومد پانی موقع بود که شاهمون

 مونم و در ی سال کنارش م10گفت باهاش کار کنم و قسم بخورم که .. کنهمییراهنما

که بهش دارم براش کار کنمینیمقابل د ..  

  

 ی که روزیشامآر.. شدی رو دستم بلند نمی اومد و کسی که تنها از من بر مییکارا

 شد به لی تبددی تپی ش منهی داشت و به عشق خواهر و برادرش تو سیقلب مهربون

  .. داشتی سدها رو از سر راهش بر می که همه یریسنگ سخت و نفوذ ناپذ

  

 سپردم دست شرکا و خودم با ی شرکت و می مواقع کاراشتری درسم تموم شد بیوقت

  .. شدمی همراه مانیشا

 یبه بچه ها کار.. کشمی ادم نمنکهیا..ن خودمو بهش گفتم اول قانوازهمون

  ..ستمی هم نیاهل دختر و دخترباز..ندارم

  

 یقصد نابود کردن من رو داشتن و نتونستم کار.. نفر رو ناخواسته کشتم3 یول

  .. بابت گناهکارمنیدستم به خون الوده شد و از ا..بکنم

ود هر کدوم که دختر داشت باهاشون  بنیقصدم ا.. کردم دای نفر رو پ8 نفر 9 ازاون

 کنم و در اخر که ازشون سواستفاده ی و با احساساتشون باززمی بریطرح دوست

 دستمم به تن و بدنشون ی حاضرم قسم بخورم که حتیول..کردم رهاشون کنم

  .. داشتمارچشم به جسمشون ندوخته بودم فقط با روحشون ک..نزدم
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 جسم هم ی که حتنهی بی رو مبی اسنیاالتر بی از نظر روحی دونستم هر ادمیم

  .. حس کنهی شفافنی تونه اون درد رو به اینم

  .. از نقطه ضعف طرفم استفاده کنم تا به هدفم برسمدی دونستم بایم

 ی مگهی فکر دهی دی بانصورتیرایدر غ.. دوتا دختر و داشتنای کی شون هم همه

  ..کردم

  

  

با همون بلند ..نداختی مادرم مادیر که منو  خاطنی نهم دلربا بود اون هم به انفر

 که به ظاهر به من داشت به خاطر ی راحت با وجود عشقیلی خنکهی ها و ایپرواز

  .. گرفتدهی رو نادزیاهدافش همه چ

  

 شباهت بود و حدسم در نی همی بهش نداشتم و تموم توجهم از روی عالقه امن

  ..موردش کامال درست از آب در اومد

  .. خودش نخواست کنار بکشهی رفتار نکردم ولهیبق مثل باهاش

  

  .. بودنی همقتی حق«

 یبارها خواستم اونو از سرم باز کنم ول.. به مادرم بودهی از همه نظر شبدلربا

  ..نتونستم

  .. شدی تر مکی هر لحظه به من نزدی خاصاستی با ساون

  .. شدمیم اون دو نفر به هم ی اخالقی از قبل شاهد شباهت هاشتری روز بهر
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  ..» بودنی همرمی که خواستم ازش انتقام بگی اصللی دلو

  

 منو کی از نزدادی نفرکه از دوستان پدرم بودند و با مادرم رابطه داشتند ز8 اون -

 زدم ی شدم و نه باهاشون حرف میچون نه تو محافلشون ظاهر م.. بودنددهیند

  .. من نداشتندی رویادی شناخته زنیواسه هم

  .. مادرم بودی مرد که معشوقه  از اونجدا

  

 ی پدرم و فروختم از نو شروع کردم و کارخونه یی دارای همه انی به کمک شایوقت

 ِ یوتری و فروش و ساخت قطعات کامپدی خریکارخونه .. کردم سی تاسدیجد

  ..شرفتهیپ

  

 ی خانواده ی کردن تنها بازمانده یهمه فکر م.. حذف کردممیلی رو از فام»نسب«

 انی رو من به کمک شاتی ذهننی ای گرده ولی بر نمگهی نسب رفته خارج و دیتهران

  .. همه شون ساختمیبرا

  

  ..سال ها گذشت تا تونستم خودمو اماده کنم.. شدمکی بهشون نزدگهی جور دهی و

  .. ندارم به خاطر خواهرمی خوبی ارسالن رابطه با

 انیه تمومش به خاطر شا کشه بدون کی هنوز زنده ست و داره نفس مینی بی ماگه

ِ..  
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  ..ستمی اون آرشام سابق نگهید.. اوضاع فرق کردگهی حاال دیول

 مونده باشه باالخره ازش انتقام خون خواهرم ی روز از عمرم باق1 باش اگه مطمئن

  ..رمی گیو م

 بی ارسالن نصفی نبود که به خاطر وجود ننگ و کثنی ااقتشی پاک بود و لآرام

  ..خاک بشه

 ی به بعد بدون دغدغه زندگنی خوام از ای میونم به گذشته برگردم ول تینم

  ..واقعا خسته شدم..کنم

  

  .. نگاهش کردم«

  .. دادی حرفام با دقت گوش می مدت در سکوت به همه تموم

  .. فشردی بود و دستاشو با استرس در هم مسی از اشک خصورتش

  ..ود سرخ شده بهی و آرامش بخشش در اثر گری خاکستریچشما

  ..نمیطاقت نداشتم بب..دمی در هم کشاخمامو

  .. انداختم ری زسرمو

  ..» آروم بودلحنم

  

 نفر رو 8اون ..دلربا نفر نهم بود که ازش گذشتم.. گردمی هنوز دنبال نفر دهم م-

  .. جا جمع کردمهی کردم و همه رو دایپ
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رو در  گذشته ی خلق و خوشونی هنوز تعدادیول.. کرده بودن ریی تغاشونیبعض

  ..خودشون داشتن

 آرام ادی کردن ی که چندتا از اون دخترا به خاطر کار من خودکشدمی شنیوقت

  .. چشمام بودیگذشته جلو..افتادم

 ی و حرف مدمی نالی مهی جسم سردشو تو اغوشم گرفتم و تو گوشش با گریوقت

  ..زدم

  .. دخترا جون سالم به در برده بودننی ایول

 تو ی به وحشت انداختمشون که هر گناهی اون جور قبل ازی کردم ولولشون

  .. چشماشون اوردمی بار جلو100گذشته مرتکب شده بودند رو 

  

 خدا ی ولرمی خواستم انتقام بگیفقط م.. نبودم که بخوام مجازات کنمی اون کسمن

هر کدوم به ..اون ها تقاص پس داده بودند.. کرده بودنکاروی اشی وقت پیلیخ

  ..ینوع

  

 وقت چی اگه من فراموشش کردم اون هنکهیا..وجودش و حس کرده بودم هم باز

  ..تنهام نذاشت

 چی کاش هیا.. و به خودش سپرده بودم زی رفتم و همه چی نمشی پنجای کاش تا ایا

 احساس نقدریتا حاال ا.. بردمی نمادی زد و خدا رو از یوقت فکر انتقام به سرم نم

  ..گناه نکنم
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پس حق گله کردن ..افتمی روز بنیخودم خواستم تا به ا..تسی نری کرده را تدبخود

  ..ندارم

  

 جاها خواست بهم نارو بزنه یلیخ..دمی ندی درستی کارهاانی مدت از شانی ایتو

  .. نتونستیول

  .. کنمی رو تمومش می بازنی روز اهی باالخره

  

  .. خودم نگه داشتمشی دفتر ثبت کردم و پهی تو خاطراتمو

 با خودم داشتم و هر اونچه که به ادگاریبه .. که مال آرام بودکی کوچی دفترچه هی

  .. کردمی مادداشتی رو درش دی رسیذهنم م

  

  ..دمی گردنم دست کشبه«

 وقت از خودم دورش نکرده چی سال ه10 نی ای که به گردنم بود و طیبیصل

  ..»بودم

  

خت و  گرفتم مثل خودش سرسمی تصمیاز وقت.. پدرمهادگاری گردنبند نی ا--

  .. به گردنم انداختمنویمغرور باشم ا

  ..ی من با خبری گذشته ی تو از همه حاال
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 مرتکب می رو خواسته و ناخواسته تو زندگی به من گذشته و چه گناهانای چی دونیم

  ..شدم

  ..ی خوام در مورد همه شون فکر کنی مازت

  .. کنمی که باشه قبول می هر چمتیتصم

  

  ..دمی کشقیبلند کردم و نفس عمسرمو ..ستادمی درگاه اتو

  .. رو بردارمی داد قدم بعدی مبهم تو دلم بهم اجازه نمیترس

  .. از دستش بدمدمی ترسیم

  .. اونو داشتمفقط

  .. بودمی زندگی ادامه ی من برای زهی انگاون

  .. زده م رو گرم کنهخی بود که تونست قلب ی کسدالرام

  .. به طرفش برگردوندممرخی به حالت نصورتمو

  .. دادی صدام رو به وضوح نشون می که گرفتگی لحنو

  

 زیدوست دارم به همه چ..یاری بادی رو به می که با هم بودی مدتنی خوام ایازت م-

 خوام یازت م.. که کردمییبه کارا..به گذشته م ..به تموم حرفام ..یخوب فکر کن

اونو کنار تو ..اشم خوام دنبال آرامش بیاز حاال به بعد م..یری عجوالنه نگمیتصم

  ...........پس..یآرامش از دست رفته م رو تو بهم برگردوند.. کردمدایپ

  

  .. تونم بهش بگمینم
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  .. سکوت کنمدی کنم هنوزم بای محس

  

  .. رفتمرونی از در کلبه بی مکث کوتاهبا

  »دالرام « 

  

ازهمون موقع که شروع کرد هر لحظه در حال .. پشت دست اشکامو پاک کردمبا

  .. گفته هاش بودملی و تحلهیزتج

از زور گرما احساس .. شالمو باز کردم یگره .. کردی متمی اذدی شدی گرمااحساس

  .. بهم دست داده بودیخفگ

  ..تو مشتم گرفتم و فشردم.. دستم حس کردمی به روروی زنجیسرد

  

 شی آت با فاصله از کلبهی پله ها کمنییپا..ستادمی جام بلند شدم و رفتم تو درگاه ااز

  ..روشن کرده بود و کنارش نشسته بود

  .. داد تو فکر ِ ی نشون مشی ش به اترهی خنگاهه

  

هر دو سکوت کرده .. نشستمشیدرست رو به روش کنار آت.. رفتم رونی کلبه باز

  ..میبود

  

  .. لحظه گذشتچند

  ..دی لرزی مصدام
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  .. کردی حالمو بدتر مشی اتی بود و گرماگرمم

  !.. داغ شدم؟چرا

  

  .. داشتی لرزش خاصدامص

  .. تونم؟یم.. خوام چند تا سوال ازت بپرسمی م-

 زمای تو دستش بود و با همون چوب هکی چوب نسبتا بارهی.. گرفتشی از آتنگاهشو

  .. کردی و رو مریرو ز

  .. زدی رو برهم منمونی سکوت بشی سوختن چوبا و شعله ور شدن آتیصدا

  .. تکون دادسرشو

  ..ر کردم با نوک زبون تلبامو

  .. دوختمشی آتینگاهمو به شعله ها.. دهنم و قورت دادم اب

  !..؟ی که برام گفتستی نیزی گذشته ت اون چی کنم همه ی چرا حس م-

  !..ه؟ی چه سوالنیا--

  ..چشم ازم گرفت و به اطراف نگاه کرد.. کردمنگاهش

  

  »آرشام«

  

  .. شده بودمشوکه

  .. نمونده ی اگهیموضوعه د.. گفتم براتزویمن همه چ:  و گفتمدمی کشقی عمنفس
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 ی هی به قضنکهی داستان تا قبل از ایوسطا.. من مطمئنمیول:  تمام گفتی سرسختبا

 از اونجا به بعدش و خالصه ی ولی کردی مفی مو به مو تعرزوی همه چیمادرت برس

  ..یکرد

 ی چشماتومیاوردی رو به زبون میهر بار که جمله ا..ی که چطور آشفته شددمید

  ..ی برام بگزوی خوام که همه چیم..یدی کشی مقی و نفس عمیستب

  

  .. کشمی دارم عذاب منجاشمیتا هم.. تونمینم: ازجام بلند شدم و بلند گفتمکالفه

  

  .. بغض جوابمو دادبا

 دوست دارم ی ولستی ننیبه خدا قصدم ا.. آرشامی خوام تو رنج بکشیمن نم-

 تونم درست فکر کنم ی هم من مینجوریا..رونی بیزی رو بری که تو دلت داریهرچ

  !..؟ی سکوت کنی خوای میتا ک..یشیو هم تو سبک م

  

 که جلو پام بود لگد زدم و با خشم به دالرام نگاه ی چوبکهی به تی حرص خاصبا

  ..کردم

 دوباره فکر کردن بهش هم باعث عذابم ی بردارم که حتی تونم پرده از رازینم-

اگه همه .. که برات گفتمی دونی رو میینای من فقط همیدالرام تو از گذشته ..شهیم

  ..یدی هم از جانبم نشنی نگفتم الاقل حرف دروغزویچ

  

  ..ی کنی رو پنهون میزی چهی ی پس اشتباه نکردم تو دار-
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 خوام به ی نمیآره چون حت..آره:  داد زدمی کنترلرقابلی غتی خشم و عصبانبا

تا ..؟ی کنیچرا حال و روزمو درک نم.. دالرام؟ستی نتیچرا حال..ارمیزبون ب

  ..ست؟ی تونستم خودمو کنترل کنم بس ننجایهم

  

  .. تو نگاهه افسونگرش حلقه بستاشک

  .. چهره ش دلم و به درد اوردتیمعصوم.. بست وسرشو تکون دادم چشماشو

  .. نفسام نامنظم بودتمیر

  

  ..کردم چشماشو اروم باز دی رو شنمی حال عصبنی گرفته و در عی صدایوقت

 یچی همی از اسم و رسم واقعنکهیا..؟ی بدونی خوای رو میچ.. بهت بگم؟ی چ--

  ........... فقط اسممو به خاطر دارم ؟می از اسم و نام خانوادگنکهیا.. دونم؟ینم

 نسب ی من آرشام تهراننکهیا:  داد زدمی بلندتر همراه با همون بغض لعنتو

  !!..ستـــــم؟؟ین

  

  

  .. کردیگاه م و مبهوت منو نمات

 داد ی شد و بغض تو گلوم رو واضح تر نشون می که رفته رفته اروم میی صدابا

  .. پس گوش کنی خواد بدونیحاال که دلت م: ادامه دادم

  .. فقط آرشامممن

  ..ستمی نسب نیتهران
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  ..ستمی نسب تاجر بزرگ و ثروتمند نی پسر فرهاد تهرانمن

  .. شناختنی مادرم میبه چشم معشوقه  هستم که همه اون رو ی پسر همون مردمن

  .. ندارمیلی اسم و فامچی هستم که ازش هی پسر کسمن

  .. نه از فرهاد ی اورد ولای منو به دنمادرم

 ی ماه بعد از عروس1.. با اون مرد ازدوج کردادی به عقد فرهاد در بنکهی از اقبل

  ..اونو تنها گذاشت

  ..شبه نابود شد کی عشق شروع شده بود ی هی که بر پایزندگ

  .. اون زمان منو باردار بودی ولرهی گی طالق میابی اجبار پدرش غبه

  .. کنهی شوهرش پنهون می منو از چشم خانواده ی بازی و پارتی هزار بدبختبا

  .. با فرهاد ازدواج کرد که منو باردار بودیوقت

  

 نکهی و اشیغل شتهی عالقه با مادرم ازدواج نکرد تنها به خاطر موقعی از روفرهاد

 گفت شهی کار منی ای که توی بازی خالف و پارتیپدربزرگم در قباله انجام کارها

 خواد با دخترش که مادر من بود ازدواج کنه ی اومد ازش می به حساب میحرفه ا

..  

 خالف ی کارهاکی وقت نزدچی کم نشه هیزی از مقام و منصبش چنکهی ای برافرهاد

 کنه نی تونست خودشو تامی معامله از همه نظر منی حاال با وجود ای شد ولینم

  ..چرا که پدربزرگم هم کم از اون پول و ثروت نداشت

 ی مبی به جی وصلت سود خوبنی بودن و هردو با وجود اکی تجارت با هم شرتو

  ..زدند
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 کرد ی جلب می رو به راحتینظر هر دختر.. و ثروتمندپی ِمتشخص و خوش تفرهاد

  ..ادی به خاطر ثروت و مقام فرهاد حاضر شد به عقدش در بو مادرم رفته رفته

 هر روز از هم دورتر شهی مشترکشون باعث می نبود ِ محبت تو زندگیول

  .. عالقهی معامله شروع شد نه از روکی ی هی که بر پایزندگ..بشن

  

  .. زانو زدمشی آتکنار«

  ..دی لرزی پام مسرتا

  .. شدم لی ماشی به سمت آتی به زانوم گرفتم و کمدستامو

  ..یلعنت.. چشمام فشار دادمی دستامو به روکف

  ..ستی وقتش ناالن

  .. بشهی رو صورتم جاری خوام اشکینم

  .. بمونهی مغرور باقدی هنوزم باآرشام

  .. سرسخت بودنش و حفظ کنهدیبا

  

 رقصان ِ ی و نگاهمو که اشک درش حلقه بسته بود به شعله هانیی اوردم پادستامو

  »..م دوختشیآت

  

 درست نیو ا.. کردانتی راحت بهش خیلی مادرم خیمی دوست به ظاهر صمالی ل-

 ی خواد با مادرم رابطه ی من بعد از مدت ها برگشته و می بود که پدر واقعیزمان

  .. گذشته ش و از نو شروع کنهیعاشقانه 



 

goldjar/me.Telegram  

 

1455

  ..شهی عاشق فرهاد مالیل.. نبودمی حالیزی زمان من بچه بودم و چاون

 با ی هم سن مادرم بود ولبای تقرالی که لی اون رو بهت نگفتم در حالیقع سن وامن

  .. شاداب تریچهره ا

  

 کنه و ی راحت اونو خام خودش میلی زنانه خی و با ترفند هاشهی مکی فرهاد نزدبه

  .. کنهی و با مادرم حفظ مشی دوستی که رابطه هی در صورتنیا

  ..داشته خبر به اون اعتماد ی هم از همه جا باونم

 ی اونها بودن و از طرفی که مقصر هر دورهی گی فاصله مشتری فرهاد روز به روز باز

  ..شهی تر مکی پسر داشته به اون نزدهی که ازش شیمیبا وجود عشق قد

 باز با هم ازدواج کنند یی کنه تا بعد از جدای به طالق مبی مرد مادرم رو ترغاون

  .. کنهیل نم مادرم به خاطر آرام و آرتام قبویول

  .. کنهی حال رابطه ش و با اون مرد قطع نمنی ابا

  

 یبا وجود متاهل بودن چشم به زن ..ننی بی مادرمو می پدرم تو مهمونیدوستا

  ..داشتن که هم شوهر داشت و هم بچه 

س بازشون رو به مادرم نباختند بلکه هر *و* مشخص شده دل هی فاصله هی تو قایدق

  ..شده قصد به دست اوردن اون رو داشتن حساب یکدوم با نقشه ا

 رو به دست ی دل هر مردی تونست به راحتی بود و مییبای زن فوق العاده زمادرم

  .. وقت نخواست عاشقش باشهچیالبته جز فرهاد که ه..ارهیب
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 اون تموم یول.. رابطه با مادرم و داشتنی قصد برقراریقی نفر به هر طر8 اون

  .. کردیتشون فرار ممدت با ترس و وحشت از دس

 برخالف تصورش ی اونا رو تو خونه راه نده ولگهی که دگهی بار به فرهاد مهی یحت

 ی داره که همه نوی ست و توهمه افتهی که مادرم خودشگهی زنه و میاون قهقهه م

  ..مردا بهش نظر دارن

  

 ی رو در پیندی تونه عواقب بد و ناخوشای گذشتن می وقتا ساده از موضوعیلیخ

 وقت نخواست باور کنه مادرم ناموسشه و ما بچه چیمثل فرهاد که ه..داشته باشه

  ..هاش

  ..دمی دی اونو به چشم پدرم مشهی همی ش نبودم ولشهی من از رگ و رگرچه

  

  .. بدهوندی مادرم و فرهاد وجود نداشت تا اونها رو بهم پنی به نام محبت بی ارشته

 خاطر با خودش و نی توجهه و به همیب که فرهاد تا چه حد نسبت بهش دی دیم

  .. لج کردشیزندگ

 شون ندهی به فکر بچه هاش باشه و انکهی ایبه جا.. هم افکارش مثل فرهاد بوداون

  .. درش نبودی برگشتچی گرفت که هشی رو در پیبراش مهم باشه راه

  

  .. بد کردهیبا من و بق.. کردبد«

دش نسبت به ما داشت و پول و  جو عالقه تو وجوهی کاش ی راهش نبود و انیا

  .. دادی قرار نمشی رو مالک خوشبختییبایز
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  .. کرداشتباه

  ..ز استفاده کرد*ا*ب* س*و* هی انتقام گرفتن از مرد های براشییبای از زاون

  .. ندارهی راه برگشتگهی ته خط و ددهی رسدی که فهمیوقت

  

  .. شدمرهی و به اسمون شب خدمی تو موهام دست کشکالفه

 به ی پافتهی چشمش به چشمام بنکهیچون به محض ا.. خواستم بهش نگاه کنمینم

  .. برهیحال درونم م

  .. برام بسوزهی وقت نخواستم دل کسچیه

  .. نگام کنهی با دلسوزی نذاشتم کسی دنبال ارامش بودم ولشهیهم

  ..» ادم ِ هی اونم ی ولستی نی دخترنی دونستم دالرام همچیم

  

 خوام اون رو پدر خطاب کنم از سر ی نمی اون مرد که حتی خونه رهی شب مهی -

  .. کنهی درخواست خوردن مشروبش رو قبول میناراحت

 دی که نبایاون شب اتفاق.. تو حال خودشون نبودنگهی کنن و دی مست مهردو

 زار و ی ِ فرداش با حالدزی اون مرد مبتال به انکهی و مادرم غافل از اافتهی مافتهیب

  .. گرده خونهی که کرده بر می کارخسته نادم از

  ..ذارهی مونی فهمه که خودش موضوع رو با مادرم در می میوقت

  

 باهاش رابطه دی نبانکهیا.. کنهی دونسته داره چکار می نمی که از زور مستگهیم

  ..داشته باشه و
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 که چون گهی ناراحت بوده که چرا زودتر متوجه نشده و اون مرد در جوابش ممادرم

  ..ی ترکم کنلی دلنیاستم به ا خوینم

  

  .. از جام بلند شدم و شروع کردم به قدم زدن«

 داد به ی نشون منوی که رفتارم کامال ای فرو بردم و با خشونت خاصبمی و تو جدستم

  ..» پام بود لگد زدمی که جلویی هازهیسنگ ر

  

  ..وده جز معشوقه ش نبی کسشیباعث و بان .. شهی فهمه نابود می می مادرم وقت-

 ساله مبتال شده و اون هم به 2 که تازه گهیبهش م.. عاشقش بودشهی که همیمرد

  ..یی زن هر جاهیخاطر رابطه با 

 از مشکلش باخبر بوده و الی که لهی درست زماننیو ا.. آخر خطهگهی فهمه که دیم

  .. کنهی فرصت سواستفاده منیاز ا

  .. چشم مادرم کنند اون هم به دور ازی با فرهاد عقد مباالخره

  

  ..شهی فرهاد جدا ماز

  .. که به اون نظر داشتنی تا مرد8 از وجود اون یحت.. خبر داشتهزی از همه چالیل

 یاز زندگ..شهی دوستش ناراحت مانتی از خی نداشته ولی به فرهاد عالقه امادرم

  ..رهیس باز انتقام بگ*و*و ه* ز*ی* هی مردای خواد از همه ی بره و میم

 که یی تونه خودش و به مردای که میی خواد تا اونجای ته خط مدهیه رس کنی مفکر

  .. بشهکی متاهله نزدی دارن و چشمشون دنبال زناانتیقصد خ
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 نهی خواست خرد شدن مادرم و ببی مالیل..شمی مای اون شب من متوجهه قضایول

  .. شدنطورمی پسرش که همیاونم جلو

  ..دی و به گند کشمونی زندگی حسادت لعنتنیا

 قبرستون سر یاون روز تو.. خبر دارمزی من از همه چدی که فهمی شکست وقتمادرم

  ..رمی پاکت بهم داد و گفت که دارم مهیقبر آرام 

  

 خودش ضبط ی رو با صدازی اون نوار همه چیتو.. نامههی نوار بود و هی پاکت یتو

  .. نامه ازم خواسته بود که حاللش کنمیو تو..کرده بود

  .. خواد اونو ببخشهی مرتکب گناه شده و از خدا مشیتو زندگ بود گفته

  

  .. از دوستان مادرم اونو فرستاده بود یکی بعد از آلمان برام نامه اومد یمدت

  

  

  

  .. بود که مادرم مردهنوشته

  .. نهای داره قتی خبر حقنی انمی خبر رفتم آلمان تا ببنی شوک ابا

 زده به ی زل مهیار پنجره و با گر نشسته کنی گفت هر روز غروب می مدوستش

  .. زدهی لب با خودش حرف مریاسمون و ز

  ..اوردی دووم نشیماری از غصه دق کرد و با وجود بچارهی گفت زن بیم
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 ی انهینگاهم بهش از سر نفرت بود و ک.. سرد شدالی من با لی همون روز رابطه از

  ..که ازش تو دلم داشتم

 کس حرف چی مدت رفتم شمال و با ههی تا ستمید ن فرهای فرزند واقعدمی فهمیوقت

  ..نزدم

 که پشت سرهم برام افتاده یبه تموم اتفاقات..زیبه همه چ.. خواستم فکر کنمی مفقط

  ..بود

حاضر نبودم به اسم و رسمم شک .. دونستمی نسب می خودمو آرشام تهرانهنوزم

  ..کنم

  .. نگفته بودمیاقع از پدر وزی نامه ش هچ چی نوار و نه توی نه تومادرم

 دونم زنده یهنوزم نم.. برده بودنی مدارک مربوط به اون رو از بی همه ظاهرا

  .. مردهایست 

 مرده ی نکنم حتداشی و تا پستمی دست بردار نی به زنده بودنش شک دارم ولگرچه

  ..نمی شیش و اروم نم

 یدگ مشکالت من تو زنی رو بهم وارد کرد ولی موضوع شوک بزرگنی ادنیفهم

  .. دو تا نبود یکی

  

 ی بالی ومی رفتی که مییوقتا.. کردنی می مادرم زندگیالی تو وی بی و بعمومحمد

  ..دی رسی کرد و عمومحمد به درختا می می آشپزیب

  .. موقع بچه هاش زنده بودن اون
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 نی همیبرا.. انداختی تلخم می خاطره هاادی منو الی از مرگ مادرم اون وبعد

اون موقع که مادرم سندش و به نامم زد تعجب ..به نامم بودسندش ..فروختمش

  .. دونستمی و ملشی حاال دلیول!..کردم که چرا من؟

  

 وقت ازشون غافل چی هیقبول کردم ول.. خوان برگردن روستای گفت که می بیب

  .. کس از وجود اون ها باخبر نبودچیه..نشدم

  ..م کردفی ِ که برات تعریی ماجرا هم همونای هی بقو

  

  .. دالرام گرفته بود و صداش بغض داشتنگاهه

  ..ی داریبی عجیواقعا گذشته ..شهیباورم نم-

  .. زدمپوزخند

  

  .. من تلخ تر از زهر ِ ی زندگ--

  !.. االن؟یحت-

  .. نهگهیاالن د..نه.. شدمرهی چشماش ختو

  

 می عصبانی شایکارها.. بر خالف ظاهر سرد و خشکم به دنبال آرامش بودمشهی هم-

 نه ارسالن ِ پست ذاشتمی اجبار وسط نبود نه خودش و زنده میاگه پا.. کردیم

  .. نشونداهیفطرت و که خواهرم و به روز س
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 جاها نقش یلی خدی به هدفم بادنی رسیبرا.. و حفظ کردماستمی حال سنی با ایول

  .. باشمی حرفه اگری بازهی گرفته بودم که چطور ادی.. کردمی میباز

  

 کنارت بودم یوقت:  نگاهش کنم ادامه دادمنکهیکردم و بدون ا ی کوتاهمکث

 اون ی ولی کردی مطنتیتو ش..افتادمی آرام مادی دمی دیوآرامش نگاهت و م

 یدرست به معنا.. شدمقی به حرکاتت دقدمی اسمتو شنیوقت.. ساکت بودشهیهم

  ..یاسمت بود

  

 چون یودت نگه داشتپس منو کنار خ:  زل زد تو چشمام و گفتهی پر گالی نگاهبا

  !.. درسته؟ندازمی خواهرت مادیمن تو رو 

  

 پلک هم ی زل زده بود و حتشی در هم به آتی صورتش شده بودم که با اخمامحو

  .. زدینم

  .. سرشو بلند کرددی که شنصدامو

  .. دارمازی دختر ننی کردم که به ای حس مشتری لحظه بهر

  

 ی شما میاونو تو هر دو..ه که من دنبالش بودم اریاون ارامش ِ پاک-

  ..........یول..دمید

  !..؟ی چی ول--
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  .. نگاهه افسونگرش بودمریدرگ

 ی رو توش متی نوع معصومهی که حاال نی دل نشی خواستم چشم از اون چهره ینم

  .. بردارمدمید

  

 حال که نیدر ع..تموم حرکات و رفتارت.. طرز نگاهتیحت..ی دختر خاصهی تو -

 ی مقایدق..ی کنی منو عصبانی تونی راحت هم میلی خیرامش باش منبع آی تونیم

  .. من خاص کردهی تو رو برانیهم..ی انجام بدی رو تو چه زمانی چه کاریدون

  

 قلبم رو بلندتر و ی شد و هر بار تپش های تر منیبا لبخند چهره ش دلنش.. زدلبخند

  .. کردمی م حس منهیکوبنده تر تو س

  .. طاقت نداشتمگهید

  ..؟ی و گرفتمتیتصم -

  

  .. از رو لباش محو شدلبخند

  ..هنوز سواالم تموم نشده : جوابمو دادی از سکوت کوتاهبعد

  ..ی مونی جواب نمی بپرس مطمئن باش ب-

  ..... ازش گذشتشهی که بخوام بگم نمدمی ندی خاصزی تو گذشته ت چ--

 با اون دخترا  کهیکار:  به چهره ش انداختم که کوبنده ادامه دادیقی دقنگاهه

 تونم درکت کنم که به خاطر انتقام از پدراشون ینم..ستی واسه م قابل هضم نیکرد
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 که قانع کننده ی داریحی چه توضنیواسه ا..ی کردی شون بازندهی و ایبا زندگ

  ..باشه؟

  

  .. تو همدمی کشاخمامو

  .. زدم مشکلش با کدوم قسمت از گذشته م باشهی محدس

  

اون .. گرفتمی نقطه ضعفشون و در نظر مدین اون ادما با نابود کردی من برا-

 وقت با کلک و زبون چیه.. برده بودنی در من منطقم رو از بییزمان حس انتقام جو

 خودشون بهم ی و خواسته لیبا م..دمیچرب و نرم اون دخترا به سمت خودم نکش

ن  قدم رو اونی اولبطه رای که در برقرارداینمونه ش ش.. شدنی مکینزد

  ..برداشت

 و نفرت و ی جز تلخیزی که چیاز سرنوشت..رمی خواستم از سرنوشتم انتقام بگیم

  .. من نداشتی برانهیک

  

  .. بودمی زندگی نابودی که باعث و بانی هر کساز

 کنه و ی تصادف مالی از مرگ فرهاد و آرتام هنوز چهلمشون سر نشده بود که لبعد

  ..دهی حادثه جفت پاهاشو از دست منی ایتو

  .. بودم که باالخره تقاص کاراشو پس داده خوشحال

  .. نداشتمی کار من دستنی اتو
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 کرد ی شوهردارهم رحم نمی به زنای حتنکهی و ااشی به خاطر هوس بازانی شااز

  .. مجبور بودم تحملش کنمیول..متنفر بودم

  ..دهی نمشتری بهت دوتا راه واسه انتخاب بی زندگیگاه

  ..ی هدفت مبارزه کنی برازهی و با انگی بموندهیصت م اول بهت فرانتخاب

 ی برای ازهی انگچی هگهی دنجای ای ولدهی انتخاب دوم باز هم فرصت موندن بهت مو

  ..یدی رسی به پوچی کنیچون حس م ..ی ندارتی زندگیادامه 

  

 که بهم زد باعث شد به فکر یی با حرفاانی که من داشتم وشای همون حسدرست

  ..تمافیانتقام ب

  .. نبودی اتفاقات تصادفنی کدوم از اچیه

 منفجر شد شک مای هواپیوقت.. داشتادی دشمن زشی مالتی به خاطر موقعفرهاد

  .. باشهی تمومش صحنه سازدی باشن وشامای همون هواپیکردم که اونا تو

 از جانب دشمناش رو تو خونه مطرح ی که خطراته احتمالدمی دی وقتا میلی خچون

  .. کنهیم

  ..می خودمون باششترمراقبی داشت به ما بفهمونه که بیعس

  .. هنوز هم به اون اتفاق مشکوکمی نکردم ولدای پی سرنخگرچه

  

  .. بگهیزی بودم چمنتظر

  .. داشتدی ترددنشی انگار واسه پرسیول
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 سال 10 نی ای که توییاز کارا: گفتی تو چشمام دوخت و با لحن ارومنگاهشو

  ..؟یمونی پشیکرد

 احساس گناه یول.. گذاشتیمونی نشه اسمشو پشدیشا: حکم جوابش و دادم مویجد

 نفر 9 اونبیفر..لی دونستم فقط به دو دلی گناهکار مکی خودمو شهیهم.. کنمیم

نخواستم که .. که ناخواسته به دستم کشته شدنی نفر3..که دلربا هم جزوشون بود و

 ی موندم و از خودم دفاع می منده زدی به هدفم بادنی رسی برای قاتل باشم ولهی

  .. نبودنی درستیاونا ادما..کردم

  

 قبول دیبه نظرم تو اول با.. تونم مثل تو انقدر ساده ازش بگذرمی من نمی ول--

 هنوز ی درست ولی گناهکاری قبول داریگی منکهیا..ی که مرتکب اشتباه شدیکن

  ..ی کنی نمیمونیاحساس پش

  

 حس ندامت و تو ی خوایم:  بود گفتمادی که خشونت درش به وضوح پی لحنبا

  ..شه؟ی می چمونمیاگه بگم پش!..؟ینیچشمام بب

  .. رو بهت دادمیری گمی حق تصممن

 ی سوا مهی تو رو از بقیول..  حرف نزدمی داشتم با کسمی که تو زندگی حاال از رازتا

  ..دونستم

  .. کردمی می اون دخترا بازی با زندگدی کارم درست نبوده و نبادمی گفتم فهمبهت

 و به خاطر نجات جون رمی گی که انجام دادم رو به گردن می تا قتل3 اون گفتم

  .. داشتمازی کردم چون بهش نی همکارانیبا شا..خودم اون کارو کردم
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 رو نکارای که چرا ای درکم کنی تونی می من بذاری لحظه خودت و جاهی شده اگه

  ..ی خوام بهم بگی فقط می حرف اضافه اچیبدون ه..انجام دادم

 ی و باهام می کنی که هستم قبولم مینجوری همای.. رومون هستشی تا راه پدو

 یم..یای که انجام دادم کنار بیی با من و گذشته م و کارهای تونی اگرم نمای یمون

  ..ی و پشت سرتم نگاه نکنی بریتون

  

ن آرشام  خوام به هموی نمگهی بدون من بازم سر حرفم هستم و دی رفتی وقتفقط

 ی روز ختم بشه م2 به می اگه زندگی ندارم ولیدی امگهیگرچه د..سابق برگردم

  .. کنم که ازاد باشمی زندگی روز جور2 نی ایخوام تو

  .. خوام فراموش کنمیم.. که تا به االن مرتکب شدمی دور از گناهانبه

 می ت تصمندهی ای که برای تو هم حق داری کمکت حساب کرده بودم ولیرو

  ..یریگب

 باخته اسون تشوی هوی و حتزشی مثل من که همه چی در کنار مردی زندگمطمئنا

  ..ستین

  .. کنمی که باشه قبول می هرچمتیتصم

  »دالرام «

  

  ..رمی زبونم و بگی جلونتونستم

  .. داشتما دی تردخودمم

  ..اما
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  .. ساکت بمونمنتونستم

  

  .. مسائل کنار بیامنیولى من نمى تونم با ا-

  .. فاصله گرفتشیاز آت.. اخمى که رو صورتش بود سرش و تکون داد  همونبا

  .. تنه ى یکى از درختا تکیه دادبه

  

  .. تفاوت باشمیمن هیچ وقت نمى تونم نسبت به آرشام ب.. و بهش نگفتمحقیقت

  .. دادیقلبم این اجازه رو بهم نم.. اگه بخوامم نمى تونمحتى

  

  .. احساس گناه مى کنه کارایى که کرده پشیمون نیست و فقطاز

اگه االن احساس پشیمونى نکنه چه تضمینى وجود داره که .. این بابت نگران بودماز

  ..در آینده بازم تصمیم به انجام چنین کارایى نگیره؟ 

  

  ..آینده اى که برام مبهم بود..نگران آینده.. بودمنگران

  .. جانب آرشام مطمئن نبودماز

  ..چه چیزى قراره تو زندگى ضامن خوشبختیمون بشه؟.. احساساتمون متقابله؟اینکه

  .. بمون تا آرامش بگیرممیگه

  .. بتونم به کمکت گذشته م و فراموش کنمتا

  

  .. یک بار در نمیشه بگه مى خوامت چون دوست دارمولى
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  .. مى مونم چون قلبم فقط واسه تو مى تپهباهات

  

  .. این مرد تا چه حد مغروره ِِِِِِِِ؟آخه

  

  ..نجورى فرجى شد ایشاید

  .. این کارم مى خوام به هر دومون کمک کنمبا

  

  ..اروم بلند شدم.. خودش بودتو

  .. هیچ سر و صدایى رفتم پشت کلبهبدون

  

  .. کلبه ایستادم و بدون اینکه دیده بشم به آرشام نگاه کردمی دیوار چوبپشت

  ..عالوه بر اون سردمم شده بود..کهی چقدر تارنجای که ایوا

  .. سرد بودیلی هوا هم خیول.. استرس ِ یاز رو دیشا

  .. کرددنی قطره بارون شروع به بارقطره

  

به خودش اومد و از درخت فاصله .. چند دقیقه که اصال حواسش به اطراف نبودتا

  ..گرفت

  .. سمت آتیش و خاموشش کردرفت

  

  .. فکر کرده برگشتم تو کلبهحتما
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  ..ک شد و که خاموش کرد کامال اطرافم تاریآتیش

 شمع از پنجره تو صورتم مى افتاد و به کمک اونا مى تونستم متوجهه اطرافم نور

  ..باشم

  .. همونجا زیر نظر داشتمشاز

  

 کارم بچگانه باشه ولى خوى سرکشم دوباره بیدار شده بود و دوست داشتم شاید

  عکس

  .. آرشام و توى اون لحظه ببینمالعمل

  

لبه و حاال از پنجره مى تونستم چهره ى درهم و  قدم هایى شمرده اروم رفت تو کبا

  ..گرفته ش و ببینم

  

با تردید به صورتش نگاه کردم و خواستم از پنجره فاصله .. این بابت ناراحت بودماز

  ..بگیرم تا برم تو ولى با دیدن عکس العملش جورى ایستادم که نتونه منو ببینه

  

  ..الم مى گشتداشت دنب.. و یه دور اطراف کلبه چرخوندنگاهش

 یه مکث کوتاه در حالى که ترس و نگرانى رو به وضوح تو چهره و حرکاتش مى با

  ..دیدم اسمم و صدا زد

  

  ..در همون حال با صداى بلند اسمم و صدا مى زد.. سرعت از در کلبه زد بیرون به
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  دالرام االن وقت شوخى نیست هر جا هستى بیا..دالرام کجایى؟.. دالرام--

  ..ن اطراف تاریکه دختر ممکنه بالیى سرت بیادای..بیرون

  

  ..تشویش و نگرانى تو صداش موج مى زد.. قوه ش دستش بودچراغ

  .. به من بود پشتش

  .. بدون اینکه خودش متوجه بشه آهسته قدم برداشتم و پشت سرش ایستادمو

  

  .. شنیدن صدام تند برگشت و پشت سرش و نگاه کردبا

اذیتم مى کرد براى همین با اخم صورتمو ..تاد چراغ قوه تو صورتم افنور

  ..برگردوندم

  

چرا نمى تونم باور کنم که نگاهت به خاطر من .. چرا تظاهر به نگرانى مى کنى؟-

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

  

چى رو نمى تونى ..منظورت از این قائم موشک بازیا چیه؟: ادامه بدم داد زدنذاشت

 نمى تونم حتى یه لحظه نکهیا: دتر ادامه دادو بلن.......اینکه نگرانتم؟..باور کنى؟

  ..به نداشتنت فکر کنم؟

  

  ..اما لحنش بر خالف نگاهش اروم بود.. گرفت و با حرص نگام کرددستمو

  ..یعنى با من بودن انقدر برات سخته؟--
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نمى خواستم در مقابلش کم بیارم ولى دست ..دمی از تو دستش بیرون کشدستمو

  ..خودم نبود 

  ....اما.. تفاوت ازش بگذرمی مقابلش باشم و بیتی موقعنی همچهی تو سخته

  

سخته که نتونم بهت اعتماد ..با تو بودن اون هم بدون احساس ِ متقابل سخته-

  ..مى ترسم..کنم

  

 ستادهی که رو به روم ای درحالشی با حضور ناگهانیول.. برگردم تو کلبه خواستم

  ..بود خشکم زد

  .... و گرفتدستم

  

  .. ِ یرف حسابت سر بى اعتمادپس ح--

  

ولى اگه موندم چه تضمینى وجود داره ..تو ازم مى خواى بمونم و بهت کمک کنم-

  ..تو که میگى احساس پشیمونى نمى کنى ..که کاراى گذشته ت و تکرار نکنى؟

  

  .. و رفتم تو کلبهرونی از تو دست داغ و پر حرارتش کشیدم بدستمو

  ..پشت سرم اومد.. کن نبودول
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  .........صبر کن و جوابتو بگیر--

  ......... به روم ایستادرو

اما .. واسه توجیه کردن تو این حرفا رو نمى زنم واسه تبرئه کردن خودمم نیست--

 گرفتم که بخوام یبدون اگه از کارایى که کردم پشیمون نبودم هیچ وقت تصمیم نم

  .. کنمرییتغ

م که تبدیل به یه ادم مغرور و متکبر  همین چند ماه پیش جورى رفتار مى کردتا

  ..شده بودم

  .. باال به اطرافیانم نگاه مى کردم از

  .. کس و جز خودم و هیچ کارى رو جز کاراى خودم قبول نداشتمهیج

  .. به خدا پشت کرده بودمحتى

 مثل من اگه یه روز تصمیم بگیره و بخواد یه ادم دیگه بشه شک نکن که مى کسى

  ..تونه

  ..........................زه و امیده که بهش این قدرتو میده انگیتنها

  

امید من :  ارومتر در حالى که نگاهه نافذش محو چشمام بود ادامه دادی با لحنو

من کسى نیستم که از حرفم ..بهم اعتماد کن..چرا مى خواى ناامیدم کنى؟..تویى

  ..برگردم

  .. ارشام گذشته بودم نداشتم شک نکن هنوز همونمی تو رو تو زندگاگه

  ..هیچ کس جز من نمى تونه این اطمینان و بهت بده ..  مطمئن باشپس
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 باشه که ی خواستم همونیم.. زدینگاهش برق م.. لحظه تو چشمام نگاه کردچند

  .. زدی مبی که قلبمم بهم نهیهمون.. زدمی خودم حدس مشیپ

  

 تو هم و دیاشو کشاخم..فکش منقبض شده بود.. چشماشو بستدی و که دسکوتم

  ..صورتش و برگردوند

  ..دستاش و برد تو جیبش و سرش و باال گرفت.. به من ایستادپشت

  

 شی آتی شعله هانیانگار که ب..داغ کرده بودم.. دیوانه وار تو سینه م مى زدقلبم

  .. زنمیدارم دست و پا م

  

  ..دی کشی آغوشش پر میقلبم برا.. تابشمی بچقدر

 ش نهیبغلش کنم و سرمو بذارم رو شونه ش و دستامو رو س داشتم از پشت دوست

  ..قفل کنم

  ..فقط با تو آرشام.. خوام باهات بمونمیم..رمی فقط بهش بگم نمو

  .. ترس مبهمنیا..ی غرور لعنتنی ایول

  

  ..دمی کنم کم کم دارم طاقتمو از دست میحس م!.. چکار کنم؟ایخدا

  .. لحظه بدون آرشام سر کنمهی تونم ینم
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 با نطوری ای مثل آرشام وقتی تونه رو حرفش بمونه چون ادم مغروری داشتم ممحت

  .. خواد چکار کنهی دونه می زنه حتما میندامت حرف م

  

  .. شانس واسه اثبات خودش و احساسش ندم؟هی بهش چرا

  .. اونو از خودم دور کنم؟چرا

  

  .. برات مهم باشه دالرامدی که بوده نبای ارشام هر چی گذشته

 گذشته ش یو حت ..ی کنی عوض نمزی چچی که عشق ارشام رو با هی خودت گفتنویا

  ..ستیهم برات مهم ن

  

  ..ای به خودت بدالرام

  .. نباشمغرور

  ..یدی از دست مشهی همی چون اونو براری مورد غرورت و در نظر نگهی نی تو االاقل

  ..بهش بگو..دالرام..ی خوای نمنوی اتو

  

  ..دمی کشقیم و نفس عمچشمامو بست..دمی گزلبمو

 لبخند چشم باز کردم و تا اومدم دهنمو باز کنم و حرفامو بهش بزنم صداش تو با

  ................ و دهنمو بستدیچیگوشم پ

  

  .. بودجدى
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  .. لرزه؟ی چرا حس مى کنم که صداش مولى

  .. نهدمیشا

  .. احساس من باشهنی ادیشا

  .. نهیول

  ..مطمئنم

  

   »یانی کالدیم از یدو راه آهنگ «

  دانلود آهنگ

  رمیگی اشکامو می جلوبندم،ی تو می روچشمامو

  رمی می وقتستمی که دلتنگت نگمی دروغ به خودم مبه

  

 هر شهیهم..ى دونم که تصمیم خودتو گرفتیم.. بیشتر از این اصرار نمى کنم--

 رو زی که همه چنمی بی حاال میول.. رو که خواستم به اجبار به دست اوردمیزیچ

  .............مخصوصا.. تصاحب کرد به زورشهینم

  .. دادرونی بنهی و آه مانند از سنفسش

  .. تکون داد و به در کلبه نگاه کردنی به طرفسرشو

  ..م کنه برنگشت نگایحت.. نکردجادی تو ژستش ایریی تغچیه

  .. مجسمه خشکم زده بودنیع

  

   شم، تورو به خاطراتم بسپارمی آمادست تا راهجاده
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   دارمدی خودم تمومش کردم اما تو رفتن تردنکهی ابا

  

 که یاز فردا ازاد ......... کهیهوا هم تار..می برگردمی تونی بارون نمنی ای تو--

 امن ی جاهی انتقالت و به بی ترتی صبر کنگهی کم دهی..ی انجام بدیهر کار خواست

  .. که من نباشمیی جاهی....دمیم

 شهیکه چطور محکم خودشون و به ش.. کنار پنجره و به قطرات بارون نگاه کرد رفت

  ..دندی کوبی پنجره می

  .. آروم تر از قبل شدلحنش

  .. گرفته بودیی جوراهی حالش

 خودم نگهت شیپ.. دلمیاز رو.. اجباری نه از روی باهات ازدواج کردم ول--

 که برام یزی چهی.. شدی مانعم میزی چهیداشتم نه به خاطر منافع خودم چون 

  .. داشتیتازگ

 و خواستم که ارمی تونم طاقت بی نمدمی دی شدانی شای طبق نقشه وارد خونه یوقت

حاضر بودم جون ..ی و داشتانیچون قصد انتقام از شا..ی تو موندی ولیبرگرد

  ......افتهی واسه ت نیهرگز اتفاق بد.. تویل وافتهیخودم تو خطر ب

  ..دی صورتش دست کشبه

  .. و رو گونه ش گذاشت و سرشو باال گرفتدستش

 برداشتم که تنها تو از اون یپرده از راز..حاضر شدم از گذشته م برات بگم--

 رو یمونیحس پش.. سال گناهانم رو قبول کردم 10 نی ای بار طنی اولیبرا..یباخبر

  .. بار تجربه کردمنیل اویبرا



 

goldjar/me.Telegram  

 

1478

 تمسخر ی که جنبه یپوزخند.. نشست رو لباشیپوزخند محو.. و نگام کردبرگشت

  .. غم بودیاز رو..نداشت

 و تنهام ی مونی منکهیا.. احمقانه رفتار کردمی دادم ولی بهت حق منکهیبا ا--

  ..یذارینم

  ..ی اگه من بخوام بمونیحت..ی بردی تو بایول

  ..یدر کنارم خوشبخت بش که ستمی نی اون کسمن

 تو ی برای ادمنی در کنار چنیزندگ.. کنهی مششی که ستای ادم سرد با غرورهی

 نی با چنی تونی دونم نمی تو دارم می که من رویو از شناخت.. روح ِیخشک وب

  ..ی کنی زندگیمرد

  .. کنم دالرامی خوشبختت نممن

  ..ستمی اون ادم نمن

  ..رونی در کلبه زد ب تند و شتابزده ازیی با قدم هاو

اسمون .. کرده بوددنی شروع به باریبارون ِ تند.. غم زده م به پنجره افتادنگاهه

  .. زدیرعد و برق م

  .. کردندای راه خودش رو پاشکام

  

  شهی هممونمی می دو راهسر

   برم و نه بمونمتومی منه

  زمی عزیشی فراموشم نمتو

  دونمی خودم نمچراشو
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  .. ِ تو گلوم رو قورت بدمنیم بغض سنگ کردی بستم و سعچشمامو

  .. متضاد با حرارت بدنم بودقای دقری زنجیسرد..دمی گردنم دست کشبه

  .. مشتم فشارش دادمتو

  .. رفتمرونی و باز کردم و به سرعت از کلبه بچشمام

  

  دونمی حواست پرته اما من تک تک درداتو متو

  خندونمی پر از بغضم اما بازم تو و چشماتو ممن

  

 دیاطرافمو نگاه کردم تا شا.. بودکیهمه جا تار.. کردمی هق هق می آرومی صدااب

  ..نمیاونو بب

   ..ستادمی روشن کرده بود اشی که آرشام قبال آتییهمونجا.. کلبه فاصله گرفتماز

 یی کردم و قطرات بارون همراه با اشکای مهیگر.. رو به اسمون بلند کردمصورتمو

  .. خوردیصورتم سر م بود رو یکه از چشمام جار

  ..آرشــــــام :دمی کشغیج.. ته دل صداش زدم از

  .. بار پشت سرهم چند

  ..دمی با هق هق دور خودم چرخو

  .. شدی داشت از جاش کنده مدلم

  

   اخماتم دوست دارمی من حتخوامت،ی میشی بد منکهی ابا
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   اسمت رو از کنار اسمم بردارمتونستمی کاش میا

  

  ..نم خدا توینم.. خواستمشیم

  ..دمی اونو از دست نمی بار جون بدم ول100 یروز

آرشام :  رگبار بارون بلند گفتمری زدی چرخی که نگام اون دور و اطراف می حالدر

آرشام تو رو ..ذارمی وقت تنهات نمچیبه ارواح خاک مادرم ه..تو رو خدا برگرد

  ..رمیبه خدا نم..رمینم.. برگردی که دوست داریجون هرک

  .. و مردونه از پشت دور کمرم حلقه شدی قویحظه دست لهمون

  .. گذاشت رو شونه مسرشو

  .. اغوشش برام اشنا بودیگرما

  .. کردمی مهی نفس نفس افتاده بودم و در همون حال گربه

 قرارم رو ی تونست قلب بی بود که میی نجوانیباتری گوشم زری لرزونش زیصدا

  ..اروم کنه

  ..؟ی مونی دالرام م--

  .. مونمیم:  سرمو تکون دادمهیر گبا

  ..شه؟ی همی برا--

  ..شهی همی برا-

 که نطوری تا اخر عمر همدیبا.. ولت کنم دالرامی که به راحتستمی نی من ادم--

  ..ی کنارم باشمی اغوش هم شدریاس

  ..........من..آرشام .... خوامی منویبه خدا خودمم هم.. دونمی م-
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  ..االن نه..سسسسسسیه--

  .............. خواستم بگم منیم..چرا نه؟.. چرا؟-

  ..دالرام--

  .. شدی منیی شتابزده باال و پاجانی هی م از رونهی سیقفسه ..دمی گزلبمو

  .. قرارتر از قبل برگشتم و خودمو محکم بهش فشار دادمیب

  .. دور کمرش حلقه کردمدستامو

  .. م حبس شدنهی که نفس تو سیجور.. بغلم کرده بودمحکم

  .. باروننیا ریز

  ..دی تپی هامون منهی تو سگهی که به عشق همدیی قلبابا

  .. تموم وجود عاشقش بودمبا

  ..چرا؟.. نذاشت بهش بگمیول

  .. خواست اعتراف کنه؟ی نمچون

  ..گهی دلم منویا.. که اعتراف کنهشهی روز مجبور مهی یول.. و دوست داشتمغرورش

  ..آرشام درو بست.. تو کلبهمیرفت

  ..می شده بودسی بارون خری زیب دو حساهر

  .. بودختهی رشیشونی پی روسی خوش حالتش خی آرشام نگاه کردم که موهابه

 که کنارش بود و ییزمای از هیکم..  کلبه ی ِ گوشه ی چوبی نهی سمت شومرفت

  ..برداشت 

  .. و روشنش کردنهی تو شومختیر

  ..دهیآب کش موش نهویشده بودم ع.. شده بودسیمانتوم خ.. تخت نشستمرو
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  .. بوددهی به تنم چسبلباس

  .. شدی آب و هواش محشر مدی باریبارون که م.. شمال و دوست داشتمیهوا

  .. پشتش به من بودآرشام

 دی سفی تاپ بندهی رشیز.. مانتومو باز کردم و از تنم در اوردمی دکمه هایکی یکی

  .. بودمدهیپوش

ت  وقت عادچیه..گرم بپوشم اومد لباس ی زورم می هوا سرد بود ولنکهی ابا

  ..نداشتم

  .. شده بودسی زانوخری شلوارم تا زی هاپاچه

  ..مثل شلوارک شد.. ش و تا زانو ال زدملبه

 ی هم در منویچاره نداشتم وگرنه هم..ادی تو تنم باشه بدم مسی لباس، خنکهی ااز

  ..اوردم

 سطل آب هی چلوندمش راحت یاگه م.. که همون اول از سرم برداشته بودمشالمو

  ..ومد ایازش در م

  ..نمناک بود.. تخت خشک کردمی روی با ملحفه موهامو

  .. هستنهیباز خوبه شوم.. ِ یلی خمی هم که سرده، امشب سرما نخورهوا

  .. شد ی جورهیتو دلم .. تنهامنجای فکر کردم که امشب با آرشام انی لحظه به اهی

  .. رو ملحفه مونددستم

  ..م چشم نگاش کردی گوشه از

  .. خوابههیانگار که تمومش ..می مال هم شدشهی باورم نمهنوزم

  .. وجودش پر شده از غروری هستم که همه یاالن من زن مرد.. دارهتی واقعیول
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  .. دالرام ِ یای هاش دنی که با تموم اخما و بد اخالقیمرد

  

ت و دستامو گذاشتم رو تخ.. رو انداختم رو تخت و موهامو با دست زدم پشتمملحفه

 دونگ شی پا انداختم و تو همون حالت شیپا رو.. کردملیخودمو به عقب ما

 و ثابت نگه شی آتی داشت شعله های سعیحواسمو دادم به آرشام که با چه دقت

  ..داره

  .. نداشتم بپوشمیزی چیسردم شده بود ول.. اومدی می در و پنجره سوز بدی الاز

 داشتم از پشت ِ سر الی خیو من ب..د  شونه م سر خوری تاپم از روی از بندایکی

  ..زدم ی مدیآرشام و د

 تنم گر دمیتا نگاه مسخ شده ش و رو خودم د.. برگشت و منو نگاه کردناغافل

  .. کرد دنیقلبم تندتر از قبل شروع به تپ..گرفت

و تو همون حالت که سرشو سمت من کج کرده بود اروم اروم .. زانو نشسته بود رو

  ..از جاش بلند شد

که مثال دارم تابلوها رو .. دستامو از رو تخت برداشتم و سرمو چرخوندم دی تردبا

  .. تابلو بود یادی حرکتم زی کنم ولینگاه م

 جلوش نشستم خب توقع دارم چکار ی تاپ بندهیبا .. کرم از خود درختهگنیم

  ..گهیمعلومه د..کنه؟

 لباس ینجوریجلوش ا که ستیبار اولم ن.. خواستم باهاش چشم تو چشم بشمینم

  .. دونم چرا امشب به کل رفتارم عوض شدهی نمی پوشم ولیم

  ..دمی گزی لبمو می گوشه یه.. ملتهبم سرخ شده بودی هاگونه



 

goldjar/me.Telegram  

 

1484

  ..رونی که به طرفم قدم برداشت کم مونده بود قلبم از حلقم بزنه بی زمانقایدق

  

  .. شدرهیتو چشمام خ.. نگاش کردمستادی روم که اروبه

 که نصفه یه و از همه بدتر تاپ*ن*ه*ر* بیچند لحظه نگاهشو به شونه ها از بعد

  .. تو تنم بند شده بود دوختمهیو ن

  .. شد و همزمان چشمامو بستمشتری تنم بیداغ.. شد رو صورتمخم

  .. حس کردمکی نزدی حضورشو از فاصله یگرم

  .. که رو شونه هام نشست یی پتوی بعد از اون نرمو

 اون لحظه قدرت یتو..نگاهه نافذش تو چشمام بود.. باز کردم و مبهوت چشممات

  ..دمی دی رو در خودم نمی حرکتچیه

  ..آروم.. گرم بودلحنش

  ..کلبه که هنوز گرم نشده .. ؟ی سرما بخوری خوای هوا سرد ِ م--

  .. شدی منیی باال و پاجانی م از زور هنهی سی قفسه

  .. رو خواست؟نهی شومی گرمایک

  .. خواستمیمن فقط اونو م.. ِ شتری حرارتش بیشی هر آت خودش ازآغوش

 هوا دستامو دور گردنش حلقه ی سرشو بلند کنه که نذاشتم و بخواست

  ..همونطور مات تو جاش موند..کردم

  .. متعجبش بهم زل زدی چشمابا

  .. تابش بودمی که من بیهمون.. خوادی می خوندم چی تو چشماش ماز

   ..نهیمجبور شد کنارم رو تخت بش..م دستامو تنگ تر کردی حلقه
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  ..سفت کمرشو گرفتم.. تم تو بغلش  انداخخودمو

 شی و آتزمی آغوشت از هیگرما:  ش بود که زمزمه وار گفتمنهی سی رو قفسه صورتم

 ازی نزی چچی تو بغلت باشم به هیوقت.. زده م و گرم کنهخی تونه تن ی معتریسر

  .. برام بس ِ نیهم..ندارم

  ..محکم تر از قبل منو تو بغلش فشار داد..  شونه هام پس زد ی رو از رو پتوآهسته

  .. ش فشردمنهی و صورتمو تو سدمی آه کشناخداگاه

  .. که همراه با آرامش بودیلرزش.. گوشم بودری لرزونش زیصدا

  ..اما..ستمی مردد نی ذره ایحت.. ندارمدی با تو بودن تردی برا--

 تو دی نتونم تو رو اونطور که بانهیترسم از ا..یست با مردى مثل من آسون نزندگى

 یزی از چمیتو زندگ.. واهمه دارمندهی بار از انی اولیبرا.. خوشبخت کنمیزندگ

که .. ترسمی منیاز هم..تو رو دارم..  حاال ی نداشت ولییترس برام معنا..دمینترس

  ............وسط راه زانو بزنم و تو..نتونم

  

 رهی تو چشماش خکی نزدیاز فاصله ..وز تو بغلش بودمهن.. بلند کردمسرمو

  .. که در خودم سراغ داشتمیبا تموم صداقت و عشق..شدم

گاهى وقتا ادما تو ..تو نمى تونى ادم بدى باشى.. چرا اینجورى فکر مى کنى؟-

تو هم اون موقع فکر ..شرایط خاص عکس العمالى متفاوتى ازخودشون نشون میدن

مخصوصا اینکه شایان وسوسه ت کرده ..رست و انجام میدىمى کردى دارى کار د

  ..یبود اون کارا رو بکن

  ..دی کشقینفس عم..گذاشت رو شونه م..نیی اورد پاسرشو
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  .. چکار کنمدی دونم باینم.. کردمری و هوا گنی زمنیانگار ب.. دونمی نم--

 پدر با حقه بازى و کلک نیمى از ثروت.. همیشه دنبال منافع خودش بودانیشا

  ..ارسالن و تصاحب کرد

سر همین قضیه رابطه .. فهمید ولى اون موقع دیگه کارى ازش ساخته نبودارسالن

  ..ى خوبى با شایان نداشت

یان در مقابلش کوتاه مى  هم ازش آتو داشت واسه همین خیلى وقتا شاارسالن

  ....اومد

  ..و شونه شدستم و گذاشتم ر..انگشتاشو تو موهاش فرو برد.. فاصله گرفتازم

  

چجورى .. شایان به ظاهر مرد قدرتمندیه وگرنه همه ازش یه آتویى دارن--

  ..همیشه ازت حساب مى برد؟

  .. و به رو به رو دوختنگاهش

از طرفى به ..ولى خب شایان مى دونست هر کارى ازم برمیاد.. همیشه نه --

 ادمى جه شد منبنابراین وقتى سرسختى منو تو کارم دید متو..اهداف من واقف بود

  ..نیستم که به کسى باج بدم

  .. کنارم بلند شداز

  .. سمت شومینه و چندتا هیزم دیگه انداخت تو اتیش تا خاموش نشهرفت

 گرماى حضورش و با وجود اتیشى که تو شومینه هر لحظه شعله ورتر مى شد هیچ با

  ..سرمایى رو حس نمى کردم
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  ..مینه خم شده بود زمین زانو زده بود و کمى به سمت شوروى

  

اهللا اى که فقط براى اون .. زنجیر و از دور گردنم باز کردم.. جام بلند شدماز

  ..خریده بودم

  

دستم و پایین بردم و قفل ..پشت سرش ایستادم.. به شعله هاى اتیش بودحواسش

  ..زنجیرش و باز کردم

تو دستش صلیب و ..خشکش زده بود.. ِ صلیب رو از دور گردنش باز کردمگرنبند

  ..گرفت

  

 و اوردم پایین و اروم به گردنش بستم قفلش که بسته شد تو جاش اهللا

  ..برگشت و نگام کرد..ایستاد

  .. و تو چشماش دیدمتعجب

  

  ..صلیب تو مشتش بود و اهللا به گردنش.. لبخند نگاهش کردمبا

  .. مى کردم تو چشمام دنبال توضیح کارم مى گردهحس

  

اون روز که به حرفت گوش : ل واحساش و قلقک میده گفتم لحنى که حتم داشتم دبا

  ..ادته؟ینکردم و با ارسالن رفتم خرید و 
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  .. اخم سرشو تکون دادبا

  .. سرمو زیر انداختم ی لبخند کمرنگبا

  

وگرنه حتى چشم دیدنش و هم .. از روى لجبازى با تو اون کارو کردم-

تم یکى یکى ویترین مغازه ها رو اون روز وقتى ارسالن تو مغازه بود داش..نداشتم

  ..نگاه مى کردم که چشمم افتاد به این پالک زنجیر ِ مردونه

شاید چون اونو تو ..نمى دونم چرا ولى دوست داشتم اونو بخرم.. خوشم اومدازش

  ..گردن تو تصور مى کردم

 خودم پول نداشتم واسه همین گردنبندمو از گردنم باز کردم و به فروشنده ش از

  .. مى خوام تعویض کنمگفتم

 تونم تعویض کنم یمى گفت تا رسید خریدش نباشه نم.. هزار بدبختى قبول کردبا

  ..بماند که چقدر به خاطرش دروغ گفتم..منم کلى واسه ش دلیل اوردم

  

  

  ..عمیقا به من خیره شده بود.. بلند کردم سرمو

 ى تولد بهت ارسالن بهم گفته بود که تولدته و مى خواستم اونو جاى هدیه-

  ..با اینکه ازت دلگیر بودم..بدم

  

  .. کوتاهى کردم مکث
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گردنبند و پیش خودم نگه .. با اتفاقاتى که پیش اومد نشد.. اون شب نتونستم -

  ..داشتم تا تو یه فرصت مناسب اونو بهت بدم

 وقتى گفتى حاضر بشم تا بریم بیرون وقتى داشتم لباسامو مى پوشیدم یادش امروز

  ..انداختم گردنم تا اگه فرصتى پیش اومد بهت بدم..افتادم

 یگرچه برام جاى سوال داشت اما زمان.. این صلیب و به گردنت مى دیدم همیشه

که گفتى از وقتى تصمیم گرفتى سرسخت و مغرور باشى یادگار کسى رو به گردنت 

  ..نمیب کرده خواستم که دیگه اونو به گردنت نیانداختى که همیشه با غرور رفتار م

میگى که دیگه نمى خواى به گذشته ت .. حاال تصمیم گرفتى که تغییر کنىچون

  .. هر اونچه که به قبل مربوط میشه رو فراوش کنىدیبرگردى پس با

  

 در همون حال با لحنى دلنشین و نگاهى خواستنى سرمو کمى به راست کج کردم و

  ..حاال این هدیه رو از من قبول مى کنى؟: و گفتم

  

بدون اینکه حتى پلک بزنه نگاهش و تو جزء جزء ِ اعضاى .. حرکتى نمى کردهیج

  ..صورتم چرخوند

سفت بین بازوهاش ..بدون مکث منو کشید سمت خودش.. تو دستش گرفتدستمو

  ..نگهم داشت

  .. گذاشتم رو سینه شدستامو

و دالرام ،دختر ت....دالرام: کرد زیر گوشم زمزمه کردی کمرمو نوازش منکهی انیح

هر ..قهیهر دق..شم؟ی دارمت بازم دلتنگت منکهیچرا با ا..ی کنی موونهیمنو د
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و .. گذرونمی لحظاتمو دارم منی کنم بهتری حس منمی بیهرروز که تو رو م..هیثان

 نی خوام ایم.. لحظات کوتاه باشهنی عمر ادی شاگهی حس مبهم وتلخ بهم مهیباز 

  .... تونمی نمیحس و پس بزنم ول

  

 که تپش یی که تو چشمام زل زده بود با صدایدرحال..و دستاش گرفت تصورتمو

تو .. خوش شانسمیلیمن خ:  برد نجوا کردی قلبم و باالتر از حد معمول میها

  ....................ی رو به من برگردوندیزندگ

  

:  کردم ادامه دادی که جوشش اشک و تو چشمام حس می ارومتر از قبل در حالو

  ..قت؟ی حقای ییایتو رو.. دالرام؟یال من شدچطور شد که م

  

مثل اسمون ِ .. بودینگاهم بارون..پلک زدم.. اشک رو گونه م نشستی اقطره

  ..امشب

  ..صورتشو تو دستام قاب گرفتم.. بغض نگاش کردمبا

  ..سرشو رو صورتم خم کرد.. مملو از عشق کردم و تو چشماش دوختمنگاهمو

  .. تر کردکی و نزدکیزدصورتشو ن.. چشمامو نبستمنباریا

  .. لبامون نموندنی بی که مرزیی جاتا

 ری از برف هم گی کرد که اگه تو کوهقی وجودم تزری از اون لب ها به همه ییگرما

  .. بودی گرم شدنم کافی حرارت برانیافتاده بودم هم

  



 

goldjar/me.Telegram  

 

1491

 هر دو مون ملتهب بود و نگاهمون تب ینفسا.. و رو بازوهام حرکت داددستاش

  ..دار

  ..نجایا

  .. کلبهنی ایتو

  ..فقط ما.. جز من و آرشام نبودیکس

  ..دی تپی هم و به عشق هم می که برایی قلبابا

  .. گر گرفته از جنس آتشی تنبا

  ..ز*ا*ی* حرارت ِ ناز

  .. التهاب عشقاز

  ..می ثابتش کنمی با دالمون تونستیول..میاوردی به زبون نمی که مستقیعشق

  ..ود هر دومون خمار شده بیچشما

  .. دست بلندم کردرو

  .. سمت تخترفت

  

  .. شکستی رو منمونی پنجره سکوت بی شهی برخودش با شی بارون و صداشرشر

  ..هنوز تو اغوشش بودم.. گذاشت رو تختمنو

  .. بودامی دنی همه نی که بعد از ایخواهان کس.. بودمخواهانش

  

 مهیروم خ..میهر دو به نفس نفس افتاده بود..می شدرهی هم خی چشماتو

  ..د*ی*س*و* گردنم و بیتو گود..صورتشو برد سمت گردنم..زد
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  .. باز کردمیکی یکی و راهنشی پیدکمه ها.. ناخداگاه اوردم باالدستامو

  .. خمار بود وسرمو باال گرفته بودمچشمام

  

  .. در حد زمزمهیحت..می زدی نمی حرفچیه

  ..تو موهاش چنگ زدم.. نامنظم بودجانی هی از رونفسامون

  .. بشموونهیکم مونده بود د.. حال خودم نبودمتو

  .. همه حرارت در حال سوختن بودنی گر گرفته م از اتن

  

 نی از چنشهی که هنوز با آرشام ازدواج نکرده بودم همیوقت.. نداشتمی ترسچیه

  .. که با همسرم رابطه داشته باشمیشب اول.. واهمه داشتممی زندگی تویشب

  

  ..می مال هم بشنکهیز باهاش اشنا نشده بودم چه تا قبل از ا اون موقع که هنوچه

  .. ترس هر لحظه کمرنگ تر شدنی به عقدش در اومدم ای از وقتیول

  .. تعلق ِ خاطرحس

   ..ستی ننمونی بی مانعگهی دنکهی احس

  .. شد ترس و از دلم دور کنمی با عشق اونو کنار خودم دارم باعث مو

..  

  .. صورتم قرار دادیو به روصورتشو ر.. بلند کردسرشو

  ..می تو چشم هم دوختچشم
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  .. گوشم ریلباشو برد ز.. نفساش منظم نبودتمیر

اگه ..بهم بگو..تا کار از کار نگذشته !.. ِ ؟ی موندن جدی برامتیتصم..  دالرام--

  ................ االننیهم.. یتو نخوا

  

  ..محکمتر به خودم فشارش دادم.. گرفتمکمرشو

  ..صورتم و به صورتش چسبوندم.. جمله ش و کامل کنه  نذاشتم

  

 و نیاالن اگه زم.. چکار کنم تا باورت بشه؟دیبا.. برات قسم خوردم آرشام-

 ی جدممی حد رو تصمنی وقت تا اچیه..نهی بشه بازم حرف من همیکیآسمونم 

 خواد بشه، ی هم میهر چ.. وجودم یبا همه .. خوامیمن تو رو م..نبودم

  ..ی تو برام مهمفقط..بشه

  

  ..صداقت گفته هامو از تو چشمام خوند.. چشمام نگاه کردتو

  .. از لبام گرفت یزی ری* ه*س*و*ب

  ..ه کرد *س*و* ِ صورتمو غرق بی جایجا

  

  .. نداشتمی بخوام باهاش باشم ترسنکهی ااز

  .. زنم وی رو ورق ممی از زندگیدی جدی دارم صفحه نکهی ااز

  ..... از فردا نکهی ااز
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  ....ستمی دختر نگهید

  

  .. زدینفس نفس م.. فاصله گرفتازم

  .. و چشماشو بست و بعد از چند لحظه باز کرددی پشت سرهم کشقی تا نفس عمچند

  .. کارش تعجب کرده بودمنی از ایاز طرف..هنوز داغ ِ داغ بودم.. روم بلند شداز

  

 صندوق بود هی که شبیزی چهی نازک و از رو ی پارچه هی.. کلبه ی گوشه رفت

  ..برداشت

  .. بود ی شارژخچالی

  .. تا نوشابه2 اورد با رونی باز کرد و دو تا بسته رو بدرشو

 سرخ جانیمنم که از اون بدتر هنوز صورتم از ه..دی دزدی نگاهشو از روم ممرتب

  ..بود

  

  .. بهترهیچی و دار از هری گنیتو ا.. ِ سرد ِچی شام امشبمون ساندو--

  .. و نشستمدمیباال کش و رو تخت خودم

  .. دارهی همه چنجایپس ا.. کردی همه حال فکرش کار مدر

 ی نگاهشو کامل رو خودم حس مینی خوردم سنگی مچموی داشتم ساندویوقت

  .. رفتی نمنییکه اگه نوشابه نبود لقمه هام از گلوم پا..کردم

  .. درست کردیی چانهی شومشی رو آتکی نسبتا کوچی کترهی از شام با بعد
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اون حرارت  ..می کردی ممی داشتشی پقهی که چند دقیتو شوک کار.. خودم بودمتو

  .. کردمیو تو خودم حس م

  .. بودافتادهی نی هنوز اتفاقنکهی ابا

  

 دستمم تو دستش وانی و دادم دستش که همراه با لوانی خوردم لمویی چایوقت

  ..نگاهمون تو هم گره خورد..گرفت

  ....چه خبره و زد تو دلش ی داد مچشماش

  .. کردی از قبل طلب مشتری تب الود ِ من که وجود آرشام رو هر لحظه بنگاهه

  

 کنار تخت و کنارم زی و گذاشت رو موانی که نگاهش تو چشمام بود لهمونطور

  ..نشست

  .. اروم شونه هامو گرفت و خوابوندم رو تختی حرفچی هبدون

 کیصورتشو به صورتم نزد می که چشم تو چشم بودی زد و در حالمهی خروم

  .. کردی م موونهیه هاش د*س*و*ب..هنوزم داغ بود..کرد

  

  .. رفتمی افتاد بدون شک از زور ضعف از حال می اون شب به فکر شام نماگه

 کردم ی زد و من حس میاون نفس نفس م..می از عرق کنار هم افتادسی دو خهر

  .. تونم باز نگه دارمی چشمامو نمگهید

  ..نا نداشتم تکون بخورم.. خرد بودتنم
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  .. خمار نفس زنون صورتشو برگردوند سمتم و نگام کردی با چشماآرشام

 رو عی اون حال و روز سری تودنمیبا د.. طرف افتاده بودهی هر کدوم لباسامون

  ..دیتخت نشست و لباساشو پوش

  .. بگه بلند شدیزی چنکهی ابدون

 چرخش ی چند لحظه بعد صدای ول کنهی داره چکار مدمشیند.. بسته شد چشمام

  ..دمی شنوانیقاشق رو تو ل

  ..از بس نفس نفس زده بودم..گلوم خشک شده بود.. چشمامو باز کردمی الآهسته

  

از :  تونستم توش حس کنم گفتی رو هم می اروم که نگرانی نشست و با لحنکنارم

   ..دهیرنگت پر.. باالادی شربت بخور تا فشارت بنیا

  

  ..نمیکمک کرد بش.. سرم ری کنار تخت و دستشو گذاشت ززی رو م گذاشتوانویل

  .. هماندنمی کشغی نشستنم همانا و جو

 هی شد و ی مدی لحظه شدهی بود که یدردش جور..دیچی تو دل و کمرم پی بددرد

  .. کردمی ازش حس نمیزیلحظه چ

  .. بوددتری شدنی ای ماهانه م منتهی مثل دوره یی جوراهی

  

 یاحساس تشنگ.. شربت و گرفت جلو لباموانیو تو بغلش گرفته بود ل که منی حالدر

  ..دمی و سر کشوانی لی هامهی تا ننی کردم واسه همیم
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 دردم ی تونم چشمامو باز نگه دارم ولی نبود و حس کردم مری تاثی شربت بینیریش

  .. بودادیز

  

  ..؟ی درد دار--

  ..ه کنی درد میلیدلم و کمرم خ..یلیخ: دمی نالهی گربا

 ش و تو همون نهیسرمو گذاشت رو س.. و موهامو نوازش کرددی سرمو بوسیرو

 ی کرد ولی کارهی شد ی اومد میاگه بارون بند م:  کرد گفتیحالت که نوازشم م

 حالت نی به ماشمیتا خودمون و برسون..رونی بمی از کلبه برمی تونی نمتی وضعنیتو ا

  ..شهیبدتر م

  

  ..دمی چشمامو رو هم فشار دادم و نالهیبا گرو ........درد دارم آرشام-

 نمی و ببامیتا به خودم ب..از کنارم بلند شد.. کرده بودسی شو خنهی سی قفسه اشکام

 نشست و شیکنار ات..نهیرفت سمت شوم..  خواد چکار کنه رو دستاش بلندم کرد یم

  ..نیمنو گذاشت رو زم

از .. پاهاشنیت و منو گذاشت ب نشسشیرو به ات.. رفت بالشت و پتو رو اوردبعدشم

  .. ش بودنهیپشت تو بغلش بودم وسرم رو س

  .. کردی بلندمو نوازش میموها.. رومدی و گذاشت کنارم و پتو رو کشبالشت

  .. بودی حس خوبچه

  .. کردم حاال کمتر شدهی حس می درد داشتم ولهنوزم
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  .. ازش نداشتمی شرمگهید

  

  ..شهی دردت کمتر مشیکنار ات..ره بهتینجوری گرم بمونه ادی بدنت با--

 ازش ی رد کمرنگهی.. نتونستمیخواستم لبخند بزنم ول.. با زبون تر کردملبامو

  ..نشست رو لبام

  ..توجهاتم.. نی ای وونهی د-

  ..نهی بشدی لرزشم بای خوره پای خربزه میهر ک:  گوشم گفتری شد زخم

  

 یگیخودتو م!..بودم؟منظورت که من ن:  خمار گفتمیاروم با چشما.. شدمداغ

  !..گه؟ید

  ..؟ی کنی فکر می چ--

  .. توگمی من م-

  .. کشمی که کردم و حاال دارم جورشو میکار--

  .. سخته؟دنی جورشو کش-

  

  ..اروم و گوش نواز.. بودیی برام مثل الالصداش

  ..شهی برام اسون میزیدر اونصورت هر چ.. فقط با تو باشم--

  .. نبودری تاثی بشیآغوشش کنار آت یگرما.. شدی داشت بسته مچشمام

  

  !..؟یزیچ.. هر -
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  .. صداش نرمتر از قبل شدو

  ..شتمیمن پ.. چشماتو ببند--

  ........من....تو..آرشام-

  .. منی وحشیبخواب گربه ..سسسسسیه--

  

  ..ی وحشی گفت گربه یهنوزم بهم م..دمی خندیداری خواب و بنیب

  ..کرد ی رو هم بهش اضافه متی حاال حس مالکیول

  .. وجودم متعلق به آرشام بود یهمه ..می فقط مال هم بودما

  .. بندازهیی جدانمونی تونه بی و سرنوشت هم نمری تقدیحت

  

  .. چشمامو باز کنمی از پنجره نشست رو صورتم که باعث شد اروم الی کمنور

  .. نشده بودماریهنوز هوش.. خمارم و چند بار باز و بسته کردمیچشما

  .. اومدادمیتازه ..اف کلبه چرخوندم اطرنگاهمو

  .. و آرشاممن

  ....... تو کلبه با همشبید

  

  ..آخ.. دفعه رو تخت نشستمهی به خودم نبود حواسم

 دلمو ری دستم زیکی هام نگه داشته بودم با اون نهی سی که ملحفه رو تا باالهمونطور

  .. کردی متی اذی تا حدنیدردش سرد بود واسه هم.. کم درد داشتمهی..گرفتم
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  .. تعجب نداشتی جاشبی وجود اتفاقات دبا

 خوابم برده شی کنار اتادی مادمی که ییتا جا.. آرشام منو آورده بود رو تختحتما

  ..بود

  

صبح .. که پنجره رو پوشونده بود و کنار زدمی و نازکری حریپرده .. کلبه نبودتو

  .. اومدی بارون نمگهید..شده بود

 تا صبح شبید.. مانتومو تنم نکردمیول..دمی لباسامو پوشیبخت اروم با هزار بداروم

  .. خشک شده بودشیکنار ات

  ..رونی و رفتم بدمیچی رو دورم پملحفه

  .. کم هوا بخورمهی داشتم ازین.. کردمی گرما ماحساس

  

 باز یژی قیدر با صدا.. و درو باز کردمی چوبی رهی گذاشتم رو دستگدستمو

  ..رونیرفتم ب..شد

  .. داده بودهی کلبه تکیپشت به در به ستون چوب آرشام

  .. در برگشت و نگام کردی صدابا

  ..اخماش تو هم رفت..  ش و از ستون برداشت و اومد سمتم هی تکدنمی دبا

  

  .. سرد ِ برو تورونیب..؟ی چرا بلند شد-

  .. حال بودمی بهنوزم

  ..رمی کم باشم بعد مهیبذار .. تو کلبه گرمم بود-



 

goldjar/me.Telegram  

 

1501

  

  ..بعد هم گونه هام..میشونی تموم شد دستشو گذاشت رو پ جمله متا

  .. و صداش نگران شدلحن

  ..ی دختر تو که تب دار--

  

  .. گونه م برداشتم و تو دستم گرفتمی از رودستشو

  ..فک کنم سرما خوردم.. بارون بودمری که زشبهی حتما به خاطر دستی نیزی چ-

  

  .. برم تو چپشو دور شونه م حلقه کرد و وادارم کرددست

 یرنگت حساب..ست؟ی نیزی چیگی اونوقت می سوزی تو تب می دار--

  ..ی راه بردینبا..دهیپر

  

 و با دستمال شی ِ رو اتیکتر..نهی رو تخت و خودش رفت سمت شومنشوندم

  ..برداشت

 تو ختی رو ری تو کترری گذاشت و اروم اروم شنی دسته دار رو زموانی تا لدو

  ..وانایل

 و داد دستم و تو چشمام نگاه ری شوانیل.. کردنشیری و شختیکر ر شی کمشیکی تو

  ..کرد
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 زنه انگشت اشاره ش و سمتم گرفت ی که با تحکم داره با بچه ش حرف می پدرنیع

  ..رمی گی ازت می و خالوانیل: و گفت

  

  .. ِ تو دستم نگاه کردموانی و به لدمی ورچلبامو

  ..اشتها ندارم..ادهی زیلی خ-

 راه دی باگهید....دهی بهونه ها رو من جواب نمنیا: ز قبل جوابمو داد تر ای جدو

  ..میافتیب

  .. خونه؟می گردیبر م-

  .. که رو لبام کش اومده بود با جواب ارشام کشش پاره شدی لبخندو

  .. دکترشی پمیری م--

  

من ..باور کن حالم خوبه!!.. ؟؟ینه بابا دکتر واسه چ:  اسم دکترو اورد تند گفتمتا

  ..........هک

  .......... دالرام--

 حرف رو دی بود که بفهمم نبای کافی و جدرهیهمون نگاهه خ.. به هم دوخته شدلبام

  ..ارمیحرفش ب

 خودخواه گمیاونوقت بهش م:  که نشنوه گفتمی لب جورری تو هم و زدمی کشاخمامو

  ........زورگو..ادیبدش م

  

  .. دستش بودنشوای نشسته بود و لی چوبی به روم رو صندلرو
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  .. نگاش کردمی چشمری کردم زی و مزه مزه مرمی همون حالت که داشتم شتو

  ..دهی شنموی لبری زی جمله دمیفهم.. کردی چشم چپ چپ نگام می گوشه از

 لشی تحوی که مچشونو گرفتن لبخند پت و پهنیینای انی از لبام دور کردم و عوانویل

  ..دادم 

  

 حالت صورتم که حتما با اون لبخند خنده دارتر هم ندی و با دارهی طاقت بنتونست

  ..نیی نشست رو لباش وسرشو انداخت پاشیشگی لبخند همدمی رسیبه نظر م

  ..صورتش سرخ شده بود.. و دستشو گذاشت رو لباشدی صورتش دست کشبه

  .. جاش بلند شد رفت سمت پنجره و پرده رو کنار زداز

  ..دی و تا ته سر کشرشی شوانیل

  .. کردم که برگشت و نگام کردی زده داشتم نگاش مرونی از کاسه بیما چشبا

  

  .. حالت متعجبم ابروهاشو انداخت باالدنی دبا

  !..؟ی رو تا ته سر بکشی ِ به اون داغری شی تونستی چجور-

  .. اورد باال و نگاش کردوانویل

  .. داغ نبود--

  

  .. سوختکمیلبم .. مزه کردمرموی شدی تردبا

  ..دی شد سر کشی نفس هم نمهی خب ی داغ باشه ولیلی که خی اونجورنه
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  .. تونستم ازش دل بکنمینم.. خاطره شدنی کلبه و اتفاقاتش برامون بهترنیا

 نیی تبم هنوز پای نداشتم ولی دردچی هگهید.. منو رو دست بلند کرده بودارشام

  .. بودومدهین

  ..د اون با اخم حواسش به جلو بوی لبخند نگاش کردم ولبا

  

  ..شهی بد منهی ببیکی نی آرشام بذارم زم-

  ..ستی دور و اطراف ننی ای کسی زودنی صبح به ا--

  ..باور کن حالم خوبه.. تونم راه برمی م-

  

  ..تو چشمام نگاه کرد..ستادیا

  ..؟ی درد ندار--

  .. تکون دادمسرمو

  ..یچیه.. نه-

  

  ..میشونیدستشو گذاشت رو پ..نی گذاشتم زمآروم

  ..ینوز تب دار هی ول--

  .. ساده ستی سرماخوردگهی..ستی مهم ن-

  .. عطسه کردمهی موقع همون

  .. گرفتدستمو
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  .. دکترشی پمی بردی باافتی راه ب--

 بند نی رو زمگهی کرد دی بهم توجه منطوری ایوقت.. نگفتم ودنبالش رفتمیچیه

  ..نبودم

  

  .. عصر پارکش کرده بودروزی بود که دیی همون جانیماش

  .. و ارشام حرکت کردمی شدسوار

  

 کردن با چند تا آمپول وقرص قی کرد که همونجا برام تزرزی سرم برام تجوهی دکتر

  ....و شربت

  .. کردمی هنوز احساس گرما می کمتر شده بود ولتبم

  

  .. مفصل دادی صبحونه زی مهیارشام سفارش ..  رستوران می از اون رفتبعد

 نکهیاز همه مهمتر ا.. کردمی میس گرسنگ که سرحال تر شده بودم احساحاال

  .. کردی نمغی ازم دری نگاهش و لحظه ایارشام رو به روم نشسته بود و گرم

  

 ی عمومحمد ولی خونه میری کردم میفک م..می و حرکت کردمی رو خوردصبحونه

  .. رفت سمت شهریآرشام داشت م

  

  ..؟ی بی عمومحمد و بشی خونه پمیری مگه نم-
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 گهی کم ِ دهی:  که تموم حواسش به جاده بود گفتی انداخت و در حال بهمی نگاهمین

  ..میدی رسیصبر کن

  !.. کجا؟-

  

  .. فروشگاه نگه داشتهی ی نداد و چند لحظه بعد رو به روجوابمو

  ..میدی شو رسادهی پ-

  

دستمو تو ..ستادیآرشام اومد و کنارم ا.. شدمادهی وباز کردم و پنی در ماشاروم

  ..فت سمت فروشگاهدستش گرفت و ر

  !.. چکار؟می اومدنجای ا-

  ..ی فهمی صبر کن م--

  

   ..کیهمه هم خوش دوخت و ش.. و کفشفی فروشگاه پر از لباس و کهی.. تومیرفت

  ..نی تو ماشمی برگشتمی کرددی خری با اصرار آرشام کلنکهی از ابعد

  .. و روشن کردنی عقب و ماشی گذاشت رو صندلداروی خرآرشام

  

  ..گمی بعد بهت می گفتدمی ازت پرسیهر چ!..ه؟ی واسه چدیمه خر هنی ا-

  .. نه؟ای می من و تو در حال حاضر با هم زن و شوهر هست--

  !.. ِ ؟ی چه سوالنیا.. خب اره-
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 عکس دو نفر ِ از خودمون هی که می هستی اونوقت ما چه جور زن وشوهر--

  ..م؟یندار

  

  .. تعجب نگاش کردمبا

  ..سرشو تکون داد» .. چرا ماتت برده؟هیچ «ی  کرد و به نشونهنگام

  

  ..؟یدی پرسنویچرا ا.. بودرمنتظرهی کم غهی سوالت -

 اشاره کرد و رونی پنجره به بی شهیاز ش.. زد رو ترمز و خم شد سمتمابونی خکنار

  ..نیواسه ا: گفت

  

  .. نگاهشو دنبال کردمریمس

   »«می شمی عکاسوی و استودهی آتل»«

  

  .. نگاش کردم ذوق برگشتم وبا

  !..م؟یری عکس بگی دو نفری خوای میعنی جـــونم ی ا-

   ..یری گی مـــری دیلی خنهی زمنیتو ا:  نگام کرد و گفتینیری اخم شبا

  

  .. شدادهیپ

  .. کم کمرم درد گرفتهی.. که خودمم توش موندمنیی پادمی پرنیهمچ.. داشتمذوق

  ..هنوز حالت کامل خوب نشده..؟ی کنی چکار م--
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  .. لبخند نگاش کردمبا

  ..گهی دمیخب بر..شهی نمنیبهتر از ا..می عال-

 میریعجله نکن م!..کجــــا؟:  که دستمو گرفت و گفتهی برم سمت اتلخواستم

  .. ِ نیهنوز لباسا تو ماش

  

  .. لباسا رو برداشت دستمو دور بازوش حلقه کردم نکهی محض ابه

  .. بودنی کارهی  پسر هر کدوم مشغول1 تا دختر و 3.. تو میرفت

  .. گرفتنلمونی تحویکل.. شناختن ی ارشام و مانگار

  .. اتاق و گفت اماده شمهی از دخترا منو برد تو یکی

 کمربند هی باالتر از زانو که یتا کم.. بوددیمانتوم سف..دمی پوشیکی یکی لباسامو

 کی و شکی کوچی دستفیو شال و ک.. هم تو قسمت کمرش کار شده بوددیچرم سف

  ..یری شدی بود با شلوار کتان سفدیکفشمم سف..نیه رنگ قرمز اتشب

  

 کنم حالم از ی احساس ممی عکس دو نفره بندازمی خوای بودم مدهی فهمی وقتاز

  .. بهتر شدهیلیقبل خ

 ی و کراوات مشکیری شدی سفراهنی براق گرفته بود با پی کت وشلوار مشکآرشام

  ..یدود

  

فوق العاده شده .. خشکم زدستشی بکلیو ه و قد پی تدنی با ددمشی دیوقت

  ..بـــــود
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 و تیرضا.. چرخوندکلمیچند بار نگاهش و رو ه.. بودومدهی تو اتاق نی کسهنوز

  .. رو تو چشماش خوندمیفتگیش

  ..ستادی طرفم اومد و رو به روم ابه

  

 ش و مرتب کردم قهیو با دست ............ــــپیبابا خوش ت:  چشماش زل زدمتو

  .. شنهیتامو گذاشتم رو سو دس

  .. شده بود تو چشمامرهیخ.. داشتیچشم ازم بر نم.. کامل بهش چسبوندمخودمو

  

 رو خدا یپی خوش تنیشوهر به ا:  ابروهامو انداختم باال و با لبخند گفتمطنتی شبا

  .. کنه هایقسمت هر کس نم

  

  ..رو گونه هاش چال افتاد.. نشست رو لباشی کمرنگلبخند

  ..دمی گونه ش و بوسیکیو چال اون ..  راستشیمو گذاشتم رو گونه  ذوق دستبا

  

سرشو اورد ..دستاشو دو طرف صورتم گذاشت .. عقبدمی اروم کشسرمو

  .... داغش و پشت پلکام حس کردم یلبا..چشمامو بستم..جلو

  ..دی اروم چشمامو بوسو

  

 که یدختر..ی هستیتو دختر فوق العاده ا:  گوشم گفتری و زنیی برد پاصورتشو

خدا .. مثل من نفوذ کنهی مرد مغرور و سرسختی تونه تو قلب سنگی راحت میلیخ
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 داشتم ی دونستم و احمقانه سعی مشهیهم..امیتو رو سر راه من گذاشت تا به خودم ب

 نی بهترای قضانی وجود تموم اا دونستم بی نمیول.. کنار بکشمی جورهیخودمو 

  .......ارهیهمون اتفاق منو به خودم ب و افتهی بمیاتفاق قراره تو زندگ

  

  ..دی صورتم دست کشبه

 به شهیهم.. نشدمدهی سمتت کشی که داشتییبای وقت به خاطر صورت زچی ه-

صورتشو اورد  ...............دمی دیافتنیو تو رو دست ن.... کردمیرفتارت توجه م

  ..................کینزد

  .. بشم وکیه کرد بهت نزد*س*و*س* منو ونیهم: تر از قبل ادامه داداروم

  ...........میری در باعث شد از هم فاصله بگیصدا

  .. م حبس شده بودنهی تو سنفس

  ..سرمو بلند کردم.. تو دستش گرفتدستمو

  .. کردی منو جذب خودش مشتری بشهی و نافذش از همرای گنگاهه

  

  ..می مختلف انداختی تا عکس دو نفره تو ژستاچند

  .. رو اصلشونو بهمون بدنهی با فتوشاپ روشون کار بشه و بقیر سهی شد قرار

  .. دادی ملمونی کرد و تحوی عصر حاضرشون متا

  

  .. نشست رو لباشی لبخند گرمدنمونیبا د.. درو برامون باز کردی بیب
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 دورت بگردم یاله:  تو گفتمی کرد تا بری همون حال که درو کامل باز مدر

 بارون کجا نیگفتم تو ا.. تا صبح خوابم نبردشبید..نیخداروشکر که برگشت..مادر

  ..نیموند

  

  ..دمشی کردم و بوسبغلش

  .. بوددی بارون شدمی برگردمینتونست..می نگرانتون کردی بی ببخش ب-

 تو نیایب....شهی نمیزی خاطرم جمع بود چیچون با آقا بود.. دونم مادر ی م--

  ..هوا سرده

  

 پسرم مهمون یراست:  رو به آرشام گفتیب ی اوردم که بی کفشامو در مداشتم

  ..میدار

  !..؟ی بی بهی ک--

  

 ی بی بی رو لبای بخشنانی لبخند اطمی نگاش کردم ولیبا نگران..سادمی واصاف

  .. راحت کردالموی خیبود که تا حد

  

 یتو روستا عمومحمد و م.. ِ وانی گفت اسمش کیم.. نگران نباش دخترم آشناست-

   ...........رهی گیدس و ازش م مهنی وسراغ آقانهیب

 ی نشوننی با ای ادمنی اگه همچی که قبال گفته بودادمهیپسرم :  به آرشام گفترو

  ..نجای امشی ما هم اوردمی تو خونه راش بدشمونیاومد پ
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 کار هی گفت یمرتب م.. اومد نتونستی بارون می دنبالت ولادی خواست بی مشبید

  .. عجله داشتیلیخ..مهم باهات داره

  

  .. سرشو تکون داد و به من نگاه کردآرشام

 سرما خورده مراقبش شبی دستی خوب نادیدالرام حالش ز:  گفتی بی به برو

   ..دیباش

  .. زد رو دستش و منو نگاه کردی بیب

  .. رفت تو اتاقآرشام

  

برو تو دخترم هوا ..برو تو..؟ی شدضی مری خدا مرگم بده دختر چرا نگفت- ی بیب

   ..شهی نکرده بدتر مییاسرده حالت خد

  ..ستی نمیزی کم بزرگش کرده وگرنه چهیآرشام .. خوبمی بی ب-

  

  .. تومی گذاشت پشتم و رفتدستشو

برو تو اتاقت استراحت کن تا برم واسه .. مادرگهی دونه که می میزی چهی حتما --

 و استراحت ی استکان جوشونده که بخورهی.. سوپ خوشمزه و گرم درست کنمهیت 

  .. دخترمیشی زود خوب میکن

  

واسه .. دونه که چقدر دوستش داشتمیخدا م.. تعارف کردم قبول نکردی چهر

  ..نهی و ببزشی که داغ عزفهی حی مادرنیهمچ
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  ..ستی حکمت نی کار خدا بچیه.. خبیول

  

 خاموش توی گوشنمی بی بار ِ منیواسه اول.. خاموش ِ تی تا حاال گوششبی د--

حواسمون جمع نباشه کارمون ..میستی نیو اوضاع درستآرشام ما االن ت..یکرد

  ..ساخته ست

  

 در ی بی ِ که بوانی همون کدمی بود فهمبهی که برام غری مردی صدادنی شنبا

 اونها اونجا داشتن با هم حرف ی شد که هر دوی گفت حواسم جمع ِ اتاقیموردش م

  .. زدنیم

  

  .. شده؟ی خبر_آرشام

  .. بهمختهی اوضاع اونور ر--

  .. رو به راه بودزی زدم همه چی صبح که باهات حرف مروزی تا د_آرشام-

 و با التی و تموم کارکنان ویشکوه.. واسه چند نفر مشکل درست کردهانی شا--

 از گروگانا که سنشم یکی.. کنهی ولشون نمیای کرده تا تو ندیتهد..خودش برده

دادن اگه به موقع نرسه بچه ها خبر .. کرده دای پی بوده ظاهرا مشکل قلبشتریب

 ازخدمه یکی ی بچه نکهیمثل ا.. بچه هم هستهیتوشون .. کنهی تموم ممارستانیب

  .. خودششیهاست که اورده بوده پ
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 کشمش کثافت ِ رذل ی خودم می دستانیبه خدا با هم:  داد زدتی با عصبانآرشام

  ..ست؟ی چرا دست بردار نوونی حنیا..و

  ..................دالرام ..یاز طرف.. خوادی اون فقط تو رو م--

  .. ادامه ندهگهید.. وانیخفه شو ک:  زدادی خشونت فربا

 تو ی اشاره هیبچه ها منتظر ..م؟ی چکار کنیگیتو م..باشه اروم باش.. خبیلی خ--

  .. تمومهی که دستور بدنی همسادنیوا

بدبختا  راحت مثل آب خوردن دخل اون یلی خزی همه چی که بعدشم اون ب-آرشام

  ..ستی راهش ننینه ا!.. اره؟ارهیرو ب

 هی فقط ی ادمنی چناقتیل..؟ی کنمشی خودتو تسلی خوایم..ه؟ی پس راهش چ--

   ..زهیچ

 که کرده رو پس یی هنوز تاوان کاراانیشا.. ستگهی دزی چهی قصد من ی ول_آرشام

  ..نداده

 ی مخمصه اآرشام تو بد..دنی دارن تاوانش و پس مگهی دی عده هی فعال که --

  ....................بذار.. کنهی نمدای به ما ربط پگهی به بعدش دنجایاز ا..میافتاد

 انی شاریاون ادما به خاطر من گ..؟یگی می داری چی فهمی خودت م_آرشام

  .. بگذرمهی قضنی تونم ساده از اینم..افتادن

  ..؟ی کنی چکار م--

 می گردی امشب بر منیمن و تو هم..نه جاش امنجای راحته االمی از دالرام خ_آرشام

 یهر چ.. کنمی و خودم شروع کردم خودمم تمومش مفی ِ کثی بازنیا.. تهران

  ..شهی که هست بدتر مینی وضع از امیدست رو دست بذار
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مطمئن ..میبذار از راهش وارد ش..سکهی رهی کارت نی که ای دونی خودت م--

  .. آرشامستی راهش ننیباش ا

 که کرده رو پس نده یی تاوان کاراانی که شایتا وقت..نهیاهش هم تنها ر_آرشام

  ..ی بکنی خوام کارینم

 دالرام و ی خوای چطور میول.. ندارمی منم حرفنهی امتیاگه تصم.. خبیلیخ--

  !..؟ی کنیراض

  .... دونمینم.._آرشام

  

  .. و مبهوت دستمو گذاشتم رو دهنممات

  .. عقب عقب رفتم و از در فاصله گرفتمآروم

  ..واری خورد به دپشتم

  .. پر از اشک شدچشمام

 ی تر منی حرفاشون هر لحظه سنگدنی تو گلوم نشسته بود که با شوک ِ شنی بدبغض

  .. بهم دست داده بودیاحساس خفگ..شد

  

  .. اتاق باز شد در

 اون حال و روز اولش با تعجب نگام کرد ی من تودنی و با دستادی تو درگاه اآرشام

..  

  .. زود به خودش اومد ویلی خیول

  ..دی طرفم دوبه
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  ..با بغض و نگاه اشک الودم زل زدم تو چشماش.. هامو گرفت شونه

  ..آرشام تو..د؟ی گفتی به هم می چدیتو و دوستت داشت.... تـو-

  

  .. هق هقم بلند شدی و صدارمی خودمو بگی جلونتونستم

  .. داشت ارومم کنهی ش و سعنهی گذاشت رو سسرمو

  .. تونستم اروم باشم؟ی م چطوریول

  ..ری تو دهن شرهی خودش داره می با پاآرشام

  .. خواد تنهام بذاره وبرهیم

  ..ارم؟ی تونستم طاقت بی مچطور

  

  .. نشدهیزیدختر اروم باش هنوز که چ..سسسسیه--

  .. ش فشار دادمنهی مشت کردم و صورتمو تو سراهنشی رو پدستمو

 خطرناکه هر یاون عوض..آرشام نرو ..ی بر وی تنها ول کننجای منو ای خوای م-

  ......ادیکار ازش بر م

  

  ..اشکامو با دست پاک کردم.. که تو بغلش بودم راه افتاد سمت اتاقهمونطور

  .. کنهی ما رو نگاه می و با ناراحتستادهی که تو درگاه ادمی و دوانیک

  

 عنوان حاضر نبودم چی و به همیهر دو تنها تو اتاق بود.. تو و آرشام درو بستمیرفت

  ..رونی بامیاز تو بغلش ب
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  .. و منو تو اغوشش نگه داشتنی رو زمنشست

  ..دی موهامو بوسی و از رو سرم برداشت و روشال

 دیمن که بهت گفته بودم با.. دالرام؟ی کنی مینجوریچرا با خودت ا:  گفتاروم

  .. رو تمومش کنمی بازنیا

  

  ..دم ش بلند کرنهی سی با شتاب از روسرمو

 یتو گفت..ی برذارمیمن نم..نه:  گفتمی زدم تو چشماش و تند تند با حالت عصبزل

 که من برات یگفت..ی فکر کنندمونی به ای خوای میگذشته ت و فراموش کرد

  ..ی بمونشمی پدیبا..ی بردیمهمم پس نبا

  

 ی حرف می اروم شدیوقت..یستی نی خوبتی دالرام متوجهم تو االن تو وضع--

  ..میزن

  .. دست پسش زدم و از جام بلند شدمبا

 سالم بگذره باز 10 اگه یحت.. رو اروم باشم؟ی چیچ:  بلند گفتمی بهش با صدارو

 تنهام یمرد و مردونه بهم گفت..یتو به من قول داد.. کنمیبا رفتنت مخالفت م

  ..ی مونی باهام میگفت..یذارینم

  

  ..هم بودتموم مدت اخماش تو ..ستادی شد و رو به روم ابلند

  .. کرد اروم حرف بزنهیسع
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 ی بهت قول دادم ولنوی اذارمی وقت تنهات نمچیمن ه.. هنوزم سر حرفم هستم--

 ی بازنی به ادی هم گفتم که بانوی از گذشته م برات گفتم ای وقتشی کنار اتشبید

  ..اونم به خاطر من.. گناه تو خطرهیاالن جون چندتا ادم ب..خاتمه بدم

  

  .. شد تو چشمامرهی و خ گرفتبازوهامو

 ی کردم، نمرییبهت گفتم که تغ.. برمدیمن با.. کنم درکم کنیدالرام خواهش م--

  .. گردمی زود بر میلی خی ولرمیمن م.. همه اتفاق بگذرمنی تفاوت از ایتونم ب

  

 و اون کثافتا یاگه رفت..هان؟..؟ی چیاگه برنگشت:  پس زدم و با بغض گفتمدستاشو

   .....شبیما تازه د...؟یردن چ سرت اویی بالهی

  .......... تو گلوم باعث شد صدام ارومتر بشه بغض

چند لحظه بعد حضورش و کنارم .. هق هق زانو زدم و صورتمو تو دست گرفتمبا

  ..حس کردم 

 نکارویدالرام با خودت ا:  گفتی لرزونی گوشم با صداری به سرم چسبوند و زسرشو

 که یی تو رو به همون خدایول..میا مال هم شد رسمشبی دونم ما دیاره م..نکن

 مثل دی بایتا ک.. تموممو تموم کنممهی بهم فرصت بده کار ندمی قسمت می پرستیم

  .. و اضطرابشی همه تشونی ایتو.. م؟ی کنی زندگیدوتا فرار

 ی بی دست عمومحمد و بموی راحت امانتالی قبول کن تا با خی بهم اعتماد داراگه

  ..بسپارم
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  .. از رو صورتم برداشتم و با هق هق دور گردنش حلقه کردمودستم

  .. سختهبرام

  .. تونم ینم

  

  .. ِ بزرگسکی رهی.. بودسکی کارش رنیا

  .. شدی تر می که هر لحظه قویحس.. داشتمی بدحس

  

  ..اروم اروم اشکامو پاک کرد .. بلند کرد و با دستاش صورتمو قاب گرفتسرمو

 خودیب: و با لبخند زل زد تو چشمامو ادامه داد..... .....ی هستی تو دختر محکم-

  .. باشهی قودیزن ارشام با..که انتخابت نکردم

حاال که دارمت چرا .. دادی ِ زندگدی که به من امی هستی نره تو همون دخترادتی

پس ..تو رو دارم  .. ستمی تنها نگهیمن د.. کنم؟ی مسکی رمی زندگی روی کنیفکر م

  .. گردمیبرم

  

  .. اومدی م بند نمهی دم گرکی.. بغلش کردمممحک

  .. دلمیول.. تونست ارومم کنهی محرفاش

  .. نشسته بودی دلم ترس بدتو

  .. بودامی دنی که همه ی از دست دادن کسترس

  ..........اما.. حس باشههی فقط دیشا

  ........... ترسمی مایخدا
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 با ی زبونیبا زبون ِ ب..دی دیچشمام فقط اونو م.. همون صبح ماتم گرفته بودم از

  ..ی خوام بری گفتم که نمیهمون نگاه پر از غمم بهش م

مجبورم که .. تونمی گفت نمیم.. دادی تکون می شد و سرشو به ارومی ممتوجه

  ..برم

  

  ..اما نتونستم.. باهاش قهر کنم خواستم

  .. باشهنمونی بی دم رفتن دلخورنی اومد ای نمدلم

 که در همه حال یکس.. اون آرشام بودی مونه ولینه م بهونی قهر کنم به اگفتم

  ..مغرور بود

 کرد و با عشق یمحبت و درک م..ستی نمی اون ادم سرد و خشک ِ قدگهی داالن

  .. نبودگانهیب

  .. هنوزم غرور ِ مختص به خودش و داشتیول

  

 که آرشام کامال نامحسوس با سر به اتاق اشاره می تو هال نشسته بودهی بقهمراه

  ..ردک

  .. حواسش به ما نبودیکس.. تو جمع چرخوندمنگاهمو

 ی با هم حرف موانمیعمومحمد و ک..ختی ری میی داشت تو استکانا چای بیب

  ..زدن
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چند لحظه بعد آرشامم اومد تو و آهسته درو .. از جام بلند شدم و رفتم تو اتاقاروم

  ..بست

  ..رنگشتم نگاش کنمب.. دادمهی تکواری به دنهی پشت پنجره ودست به سرفتم

  ......... نبودم اماری دلگازش

  .. حساب دلم پر بودنیرو هم.. به رفتنشم نبودمیراض

  

 گهی دستش و دور کمرم حلقه کرد و دست دهی.. پشت سرم احساس کردمحضورشو

  ..ش و گرفت جلوم

 بزنم سرمو چرخوندم و نگاهش ی حرفنکهیبا تعجب بدون ا.. جعبه بودهی دستش تو

  ..کردم

  

  ..رشی بگیعنی تو دستش اشاره کرد که ی جعبه به

  .. رو ازش گرفتم و اروم درشو باز کردمجعبه

 نگاه شهیمات و مبهوت به ش.. اوردم و بوش کردمرونیب.. عطر بودشهی شهی

  ..اسی عطر یبو..کردم

 اون شب یحت.. که آرشام عادت داشت اخر شبا تو اتاقش بزنهیهمون.. بودخودش

  .. بودمدهی رو دشهی شنی اهی شب تو اتاقشزیرو م

  

  ....... هموننی ا-
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از همون .. داشتماسی به گل ی خاصی عالقه شهیهم:  گوشم زمزمه کردریز

 عطر تو اتاقم نی از ایعادت کرده بودم هر شب قبل از خواب کم..یبچگ

 10 نی ای که داشتم و طیهر عادت.. بردی بدون اون خوابم نمشهیباورت م..بزنم

  .. نهنوی ایم ترک کنم ولسال تونست

  

  ..دیشال و از رو سرم برداشت و موهامو بو کش.. محکم به خودش فشار داد کمرمو

 باعث شد چشمامو آهسته ببندم دیچی موهام پی گرم نفس هاش که ال به الهرم

  .. بودیچه حس خوب.. کنملی به عقب مایوسرمو کم

  

 کنم اشک ی باهاش خداحافظدی باگهی ساعت د1 فکر کردم که تا نی به ای وقتیول

  ..تو چشمام حلقه بست

 منو کنار شهی خوام همیم..  بزن نوی برگردم هر شب قبل از خواب ای تا وقت--

  ..یخودت احساس کن

  

با ..شونه هامو گرفت و برم گردوند..دیسرشو کنار کش.. شونه هامو حس کردلرزش

  .. از اشکم اخماش تو هم رفت سی صورت خدنید

  .. بودگهی همدی هردومون تو چشمای رهینگاهه خ..میبود کرده سکوت

  

  .. عطر که تو دستام بود نگاه کردمی شهیبه ش.. انداختم ری زسرمو

  .. چونه م و وادارم کرد سرمو بلند کنمری گذاشت زانگشتشو
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  .. که تو گردنش بودی افتاد به گردنبند اهللا انگام

  .. خودت نگهدارش باشایخدا

  

زل زدم تو .. کردکیصورتشو به صورتم نزد..و پاک کردم پشت دست اشکامبا

  ..چشماش

  .. زدشی که رو لبام نشوند وجودمو آتی ارمنتظرهی غیه *س*و*ب

 دستام درست یتنم داغ بود ول.. رو لبام بود که دست سردمو تو دستش گرفتلباش

  .. زده بودخیمتضاد حرارت بدنم سرد و 

  ..د*ی*س*و* بی لبامو می عطش خاصبا

  

 عطرو از دستم گرفت و تو همون حالت که تو بغلش بودم دستشو برد پشت و ی شهیش

  .. که درست پشت سرم بودی رو گذاشت رو صندوقشهیش

  .. داشتمازیچقدر بهش ن.. بغلش کردممحکم

  

سفت همو بغل .. من دور گردنشی آرشام دور کمرم حلقه شده بود و دستایدستا

  ..م*ی*د*ی*س*و* بی و ممیکرده بود

  .. کردمی میدی شدیاحساس گرما.. هردومون تند و نامنظم شده بودینفسا
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 که نگاهه خمارم به لباش بود ی عطش ازش جدا شدم و نفس زنون درحالبا

 ی مشی از اتی کنم دارم تو کوره ایحس م.. بشموونهیکم مونده د..آرشام:گفتم

  ..سوزم

  

 ی خورد پوستمو میتم مهرم نفساش که تو صور.. از من نداشتی اونم دست کمحال

  ..سوزوند

  ..د*ی*س*و* مو بگونه

که اگه .. شدمی حالهی.. گوشمو به دندون گرفتی گوشم و الله ری برد زلباشو

  .. بودیآرشام کمرمو محکم نگرفته بود افتادنم حتم

  .. گذاشتم رو شونه هاشدستامو

  

  ............. درو باز کنه ویکیاالن اگه .. کنمیخواهش م.. آرشام-

د و در *ی*س*و* از قبل منو بدتریشد.. ادامه بدم و با لباش دهنمو بستنذاشت

  ..همون حال کمرمو نوازش کرد

  .. عقب رفت سمت درعقب

  ..خواستم بکشم کنار نذاشت.. نکردولم

 و همونطور که منو تو آغوشش داشت دستشو برد پشت و درو قفل ستادی به در اپشت

  ..کرد

  

  .. بودادی زیلیزورش خ..دمی خودمو عقب کشی بدبختبا
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  .. هر دومون سرخ شده بودصورت

  

  ............. ؟یچرا درو قفل کرد-

  ..واری هامو گرفت و چسبوندم به دشونه

 خوام چند ی م،یزنم:  گفتی ارومی با صدادی بوسی گردنمو مری که زهمونطور

  .. ربط ندارهیبه کس.. باهات تنها باشمقهیدق

  .. خمارمو بستمیچشما..م وسرمو باال گرفتدمیخند

  ..خودخواه: پچ کردمپچ

  ....؟یشک داشت: جوابمو دادی همون ارومبه

  ..د*ی*س*و*صورتمو ب.. زدملبخند

  

  .. شدی مشتریه هاش هر لحظه ب*س*و*شدت ب.. دادی فشارم مواری به دمحکم

  .. گردنمو گاز گرفتریز

  

  ..آخ-

 گرما رو نیا..ش داغ بودنفسا.. ستون کرد کنار سرم و تو چشمام زل زددستاشو

  ..دوست داشتم

  

  .. اوردی کلمه از جمله ش و به زبون مهید *ی*س*و* بی صورتمو که می جاهر
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چراشو نپرس چون خودمم ..رمی خودمو بگی تونم جلوی باشم نمشتی پی وقت--

  ............. نشده بودمینجوریتا حاال ا.. دونمینم

  

  ..صورتم چسبوندصورتشو به .. خنده شونه هاشو گرفتمبا

  .. پس احساسمون متقابله-

  .. برد عقب و نگام کردسرشو

  .. عطشبا

  ..ازی نبا

  .. بایحت

  ..عشق

  ..نمی اونها رو به وضوح تونستم تو چشماش ببی همه

  

  .. دارم ازی تا چه حد بهت نی دونینم:  گرفت گفتی که تب و تاب و ازم می لحنبا

  ..ش فشار دادممحکمتر از قبل خودمو به.. گرفتمکمرشو

  .. دارم ازیمنم بهت ن..؟ی مونی پس چرا نم-

  

  ..دیصورتشو کنار نکش..د*ی*س*و* مو بگونه

 آسون به یقی ِ حقیخوشبخت.. بهاش و پرداختدی بای به خوشبختدنی رسی برا--

  .. دالرامادیدست نم
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  .. حرفاشو قبول داشتمیهمه .. گفتم؟ی مدی بایچ.. کردمسکوت

  .. دلم چکار کنم؟ دونستم بای نمفقط

  

  .. خوام کنارت باشمیم..امی پس بذار منم باهات ب-

  .. شد تو چشمامرهیبا اخم خ..دی عقب کشسرشو

 حاضرم ی تو در امان باشنکهی ایمن برا..؟یگی می چی فهمی مچیه:  تحکم گفتبا

 یبرا.. هول بدم؟شی خودم تو رو به سمت آتیاز جونمم بگذرم اون وقت با دستا

 تو رو نکهی ایفقط برا.. انجام دادمی بهت نرسه همه کارای اون عوض دستنکهیا

  .. برسونهبی بهت اسی کسذارمی که بتونم نمییهنوزم تا اونجا..داشته باشم

  

  ..دی گونه م چکی چشمم به روی قطره اشک از گوشه هی

  .. شدمی قدم مشین عشقم پ*د*ی*س*و* بی من بودم که برانی انباریا

فقط تو چشمام زل زده بود و نگاهه .. کردی نمیهچ حرکت..بردم صورتمو جلو اروم

  .. دوستش داشتمشتری بود که از خودمم بی کسیعاشق ِ من به لبا

  

 از سر عشق رو لباش یا*ه* س*و*ب..چشمامو بستم .. لباش گذاشتمی رولبامو

  ..نشوندم

  .. اجازه رو بهم ندادنی ای خودمو عقب بکشم ولخواستم

  ..شهید که حتم داشتم جاش کبود م*ی*س*و* لبمو بیجور
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  ..می شدرهی هم خیهر دو تو چشما..می هم فاصله گرفتاز

  ..نطوریمال منم هم..دی لرزی اون میلبا

  ..می تونستی نمی ولمی رو زمزمه کنیزی چمی خواستی مانگار

  .. اشاره از طرف اون بودم هی منتظر من

  .. زمزمه کنم که تا چه حد دوستش دارمتا

  

  .. وصورتشو برگردونددی به گردنش کشودستش

 تو یحت.. کردیهنوزم غرورش و حفظ م.. انداختمری لبخند زدم وسرمو زناخداگاه

  ..طی شرانیا

  .. نبودنی وقت ازهم جداشدنچی دو هنیا.. بودی با غرورش ستودنآرشام

  

  .. ؟می کنی از هم خداحافظنجای همشهیم:  و گرفته گفتماروم

  .. تعجب نگام کردبا

  .. موندخکوبی نگاهش رو لبام ماما

  

  .. سوختی کم مهی..دمی دست کشبهشون

 قرمز شده یلبام حساب.. به خودم نگاه کردمنهی رفتم سمت طاقچه وتو ادی تردبا

  ..بود

  

  .. و لبخند زددیبه صورتش دست کش.. و برگشتم نگاش کردمدمیخند
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  .. بهترهامی نرونی سر و وضع بنیبا ا.. خوبه پس بهونه شم جور شد-

  

  .. نگام کردفقط

  ..ستادمی سمتش و رو به روش ارفتم

  ..؟ی مواظب خودت باشیدی بهم قول م-

  

 ی لفظستی قبول نینجوری ارینخ:  تکون داد که چپ چپ نگاش کردم و گفتمسر

  ..مرد و مردونه..قول بده

  .. همون لبخند بازوهامو تو دست گرفت با

 و فقط ی نکنی تابی در نبودم بیه قول بد کنهیشرطشم ا ..ی هرجور که تو بخوا--

  ..یمنتظرم باش

  

  .. پررنگ تر شد و چشمامو بستم و باز کردملبخندم

  .. منتظرتم-

  .. اورد جلو و به چشمام بوسه زدلباشو

  

  .. کردمی نگاهش مشهی بودم و از پشت شستادهی پنجره اکنار

م داشت با عمومحمد  بودن و آرشاستادهی ارونی ب3 هر وانی و عمومحمد و کآرشام

  .. زدیحرف م
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 و آرشام قبل می که امروز صبح انداخته بودییعکسا.. دستم نگاه کردمی پاکت توبه

  ..از رفتن اونا رو بهم داد

  .. برهی از عکسا رو از توش برداشت و گفت با خودش میکی فقط و

ه  و دست چپ آرشام دور کمرم حلقه شدمی بودستادهی عکس کنار هم ای دو توهر

 که دست چپم رو ی کردم در حالی نگاه منی تو دوربینیبود و من با لبخند دلنش

  .. آرشام بودی نهیس

  

  ..چشماش خوشحال بود.. نداشتشیشونی رو پی اخمچیه

  ..دمی دست کشرشی تصوبه

  ..دمی کردم و صورتش و بوسکی و به لبام نزدعکس

  

 در ی که الیدر حال دنشیبا د.. و نگاه کردمرونی و همزمان بنیی پااوردمش

 از قبل تو دتری قلبم و شدی سمت پنجره بود تپش هامشی بود و نگاه مستقستادهیا

  .. م حس کردمنهیس

  .. صورت جذابش لمس کردمی پنجره رو جای شهی م و شنهی و گذاشتم رو سعکس

  .. شدسی صورتم از اشک خی کدمی نفهمو

  

  .. گفتی چدمینفهم.. لب زمزمه کردری رو زیزی چهی

  .. بگهگهی بار دهی سر بهش اشاره کردم با
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 سرشو تکون یو با لبخند کمرنگ.. در جوابم فقط چشماش وبست وباز کرد یول

  ..داد

  .. رفترونی ازم گرفت و به سرعت از در بنگاهشو

  

  .. مشت شدشهی و دستم رو شدی کشری قلبم تناخداگاه

 ریم شد و همونجا ززانوهام خ.. ندارمستادنی که بسته شد حس کردم توان ادر

  ..پنجره نشستم

 دادم ی م فشار منهی که پاکت عکسا رو به سی دادم و در حالهی تکواری به دسرمو

  .. شدیقطرات اشک خود به خود رو صورتم جار

  .. کردمیداشتم دق م..دلم پر بود..رمی خودمو بگی جلونخواستم

  .. رفت سرتا سرش پر از خطر بودی که داشت میراه

 ی به دام انداختن آرشام نقشه هایشک نداشتم برا.. نداشتی خوبتی نانیشا

  ..دهی کشیشوم

  .. به خدا بوددمی امی همه فقط

  ..ادی تونه از پسش بر بی دادم که آرشام می می ش خودمو دلدارهمه

  

  ..انگار مطمئن بودم که خودشه..دیتنم لرز.. بلند شدمی گوشامکی زنگ پیصدا

  .. زدم و تند از جام بلند شدم همون حالت با بغض لبخندتو

  .. بودفمی تو کمیگوش

  .. به صفحه ش نگاه کردمی اوردم و با شوق خاصدرش
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 ی با دست جلوعی بکشم که سرغی بود جکی نزددمی ش و همراه ِ اسمش که دشماره

  ..دهنمو گرفتم

  

 تر ی از نظرم زمان هر لحظه طوالنی ازم جدا شده ولستی نشتری بقهی چند دقهنوز

   ..هشیم

  ..دی لرزی مدستم

  .. باز کردمامشویپ

  

  ی تو آرام آمد«

   صدای و بنرم

  یدی باران بر قلبم چکی قطره امثل

  ی سان برف آرام آرام در من ذوب شدبه

  ی از وجودم شدی اتکه

   سنگستاننی ادر

   تو را چه بناممدانمینم

   ارام شدمی که امدتو

  .. در درونم خواندیزیچ

  .. کردزمزمه

  »!!..دوست داشتن است آغاز نیا
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  .. که فرستاده بود و خوندمیامی و بارها پبارها

  !..ستم؟ی خواب نایخدا

  !..نم؟ی بی نمایرو

  !!.. خود آرشام ِ امی پنیا

  

  .. حرکت کردمی گوشی خود به خود رو دکمه هاانگشتام

  .. داشتی دست از سرم بر نمی بغض لعنتنی حال انی رو لبام بود با البخند

 ذاشتم امشب ی مردمم نمی خوند می شعر و واسه م منی بود و اشمیه پ اگایخدا

  ..بره

  .. بودممحتاجش

  .. شده با اخم و غروری نگاه حتهی ِ محتاج

  ..به اغوش گرم ومهربونش.. داشتمازی نبهش

  

  .. تا برگرده چطور روزامو بدون اون شب کنم؟ایخدا

  : آروم نوشتمآروم

  یآمد«

  مغرور

   کالمیب

  زارمعما نگاهت هدر

  ..ی برلبانت مهر خاموشو
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  .. گذشتیاندک

  ی شدکی آرام نزدآرام

  مغرور

   کالمیب

  !! مهربانیکم

   راوعشق

  »!!..ی و دورشدی امانت به من دادبه

  

  .. مکث براش ارسال کردمبدون

  .. داشتمی بر نممی گوشی و چشم از صفحه دمی جوی مجانی لبمو از هی گوشه

  .. بسته بودخی دستام

  .. دادامموی که جواب پدی طول نکششتری ب لحظهچند

  

 رو نتونستم با یزی چهی.. دارمازی که امانت دادم دستت نی تا زنده م به همون«

  ..» کنی نگهداری که برگردم ازش به خوبیتا وقت..خودم ببرم

  

  .. هم فشار دادم تا بغضم نشکنهی رولبامو

  !!.. آرشام به قلبش بودمنظور

  .. من به امانت گذاشته بودشی پر از عشق رو پیقلب
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و بگم که تا چه حد .. بلند صدا بزنمی بکشم و اسمشو با صداغی داشتم جدوست

  ..دوستش دارم

  : نوشتمبراش

منتظرم نذار ..  چشم به راهته نجای ایکی نره ادتی.. فقط مواظب خودت باش«

  ..» دونم طاقتشو ندارمیآرشام چون م

  .. جوابشو برام فرستادنکهی چشم به صفحه دوختم تا امنتظر

  ..» نرهادتی شرطمو «

  

  .. نشست رو لبامی پر از غملبخند

  .. از سرما سر شده بودانگشتام

  .. رو تو دستام نگه دارمی گوشنتونستم

   ....یول.. و فراموش نکردم آرشامشرطت

  ..ی که تو هم قولت و فراموش نکنی وقتتا

  

 پنجره لب به نی پشت اینی شیشب مصبح تا .. نکننکاروی دخترم با خودت ا_ ی بیب

 لقمه بذار دهنت رنگ و روت هی ایب.. مادریای از پا در مینجوری ای زنی نممیچیه

 ی کنار من خودم واسه ت لقمه منی بشای مادر بایب..  دست ما یتو االن امانت..دهیپر

  ..ایب.. دخترمرمیگ
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 با ی بیرو به ب داشتم همونطور رو لبام حفظش کنم ی که سعی لبخند مصنوعبا

  ..رهی نمنییازگلوم پا..ی بی تونم بیبه خدا نم: گرفته گفتمییصدا

  

 امروز و نیهم.. دخترمی وعده غذا هم نخورد3 چند روز سر جمع نی ای تو--

 شهی نگران منهی حال و روز ببنی ای تو رو تویفرداست که شوهرت برگرده و وقت

  .. مادری خوای نمنویتو که ا..

  

ازش .. گفته؟یزیعمومحمد چ:  گفتمینشستم و با ذوق و شوق ِ خاص تو جام صاف

  ..دی هست به منم بگیزی تو رو خدا اگه چی بیب..خبر گرفته؟

  .. ش گرفت و نوازش کردنهیسرمو به س.. و کنارم نشستاومد

  ....اروم باش.. مادرزینه عز.. نه دخترم--

  

  ..ود بغض برام عادت شده بنی اگهید..دی م از بغض لرزچونه

 و انتظارهم نتونستم یی تو خلوت ِ پر از تنهایختای شبانه و اشک ری هاهی با گریحت

  ..اونو بشکنم

  

  ..ی و فقط انتظار بکشی خبر باشی سخته که از حال عشقت بچقدر

 سرش زای چنی دلم که ای روشن بذاره ولدی دونستم نبایم.. خاموش بودشیگوش

  .. شدینم
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 ازش یبه واهللا اگه خبر..ی قرار ِ شوهرتی بدونمیم.. غصه نخور دخترم_ ی بیب

 دونم تو گلوت بغض یم...نمی بیدارم غم تو چشماتو م..میگی بهت ممیداشته باش

 فقط مال دنای انتظار کشنیا..اری طاقت بیول.. ِ دل ِ مادرزینشسته عز

 و مهربونت از خدا بخواه کبا اون دل پا.. دعا کن دخترمشی سالمتیبرا..عاشقاست

  .. و سالم بهت برگردونهحیشوهرت وصح

 غم و نی اونم ایتو غصه بخور.. اونم عاشقه دالتون به هم راه داره مادری عاشقتو

  .. کنهیحس م

 دخترم پس تو هم کمکش دهی خطرو به جون خرشتونی و آسای خاطر خوشبختبه

  ....منتظرش بمون دخترم.. با صبر..با دعا..کن

  

  ..ون دادم  ش تکنهی سرم و رو سهی گربا

 گذره یهر لحظه که م.. به خدا سختهیول.. تک تک ِحرافت و قبول دارمی بی ب-

  .... کنهی داره بند بند ِ وجودمو از هم پاره میکی گرده انگار یو اون بر نم

  

  .. هم بغض داشتی بی بیصدا

  ..دی سرمو بوسیرو

رو مثل پسر خدا شاهده آقا ..می جز صبر نداریچاره ا.. دونم دخترمی م_ ی بیب

 کنم و دو ی رفته هر شب سر نماز دارم واسه ش دعا میاز وقت.. دونمیخودم م

  .. خونمی مشی سالمتتیرکعت نماز به ن

  .. دونه دخترمی مارو اون بهتر از هر کس میصالح همه .. بازم خدا بزرگه یول
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 یمرنگ رد کهی گردنم افتاد که حاال ی زدم که نگام به کبودی موهامو شونه مداشتم

  .. بودموندهیازش باق

  ..می کنی خداحافظمی خواستی اون روز افتادم که مادی

 تا چه حد یی بره که جداادمیتا.. دونم تموم اونکارا رو کرد تا کمتر غصه بخورمیم

  ..سخته

  .. از قبل دلتنگش شدمشتری بیکی با وجود اون همه نزدچی که نرفت هادمی یول

  

برش داشتم و به صورتش نگاه ..تو طاقچه بودعکسمون ..دمی گردنم دست کشبه

  ..کردم

  !.. آرشام؟یی تو کجاآخه

  !..؟یدی از خودت بهمون نمی خبرچرا

  .. کنمی دارم دق منجای انصاف به فکر منم باش که ای بی ولی دونم ناچاریم

  .. تویای تو می کنمی در بدوزم تا ببنی چشم به اهی شده هر لحظه و هر ثانکارم

  ..زمی ری تموم عشق و احساسمو به پات میبرگرد خدا قسم به

  .. برگردفقط

  

  .. و گذاشتمش تو طاقچهدمیعکسشو بوس.. صدام زداطی از تو حی بیب

  .. سرم کردم و رفتم تو بالکن مویروسر

  .. شستی می حوض داشت ماهکنار
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  ..؟یکارم داشت..ی بی جانم ب-

 رو از تو آشپزخونه کهیوچ جونت سالمت دخترم دستم بنده مادر اون قابلمه ک--

  ..؟یاریواسه م م

  .. لبخند سرمو تکون دادم و راه افتادم سمت آشپزخونهبا

  .. و باز کردمنتی کابدر

  ..اونجا بود.. و هم نگاه کردم نکی کنار سی جا ظرفتو

 نهی رو تو سی دفعه درد بدهی که رونی داشتم و برگشتم تا از در اشپزخونه برم ببرش

  ..م حس کردم

  .. رو بهم القا کردی که همراهش حس بدی دردهی

  

 هراسون ی بی بنی برخوردش با زمی و از صدانی از دستم افتاد رو زمقابلمه

  ..ستادی تو درگاه ایخودشو به اشپزخونه رسوند وبا نگران

  .. م مشت شدنهی رو سدستم

  .. بهم دست داده بودی خفگاحساس

  .. داشتمیس بد حهی.. ستگهی دزی چهی کردم دردم از ی محس

  ..افتهی اتفاق بد بهی که بخواد انگار

  

  ..خدا مرگم بده دخترم چت شده؟.. ابوالفضلای _ ی بیب
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 دمی دستم سرمو چسبیکیبا اون .. رفتی مجی کم گهیسرم .. تونستم حرف بزنمینم

  ..رونیو بدو از آشپزخونه زدم ب

  

  ..انگار راه تنفسم بسته شده بود.. شدمی خفه مداشتم

 نیسرد بود و هم..دمیوض زانو زدم و مشتام و پر از اب کردم و به صورتم پاش حلب

  ..سرما تونست بهم شوک وارد کنه و

  .. نفس بلند راه تنفسم باز شدهی با

  

  .. دادی کنارم نشسته بود و کمرمو ماساژ مهی با گری بیب

  ..پشت سر هم..دمی کشی بلند و نامنظم مینفسا

 کنم تو رو به یدخترم دارم سکته م..در حالت خوبه؟دالرام ما..دالرام_ ی بیب

  .. جوابمو بدهیعل

  

  .. باال اوردم وبهش اشاره کردم خوبمدستمو

  .. خوب نبودمیول

  .. نداختی با شدت داشت به گلوم چنگ میکی و انگار دی کشی مری م تنهی ستو

  

 بلند یصدا از پشت سر با ی بیب..دمی از جام بلند شدم و به سمت خونه دوناخداگاه

  .. توجه و هراسون رفتم تو خونه و بعدشم تو اتاقی من بیصدام زد ول

  .. گشتمی ممی گوشدنبال
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  ..دی راه ِ امهی دنبال

  

  ..شماره ش و گرفتم ..دی دیچشمام تار م.. کردمداشی پباالخره

  ».. باشدی دستگاه مشترک مورد نظر خاموش م«

  

 ی مدت مرتب تو سرم تکرار منی ایو عذاب اور که تی صدانی ادنی نفرت از شنبا

  .... رو انداختم کناریشد گوش

  

  .. دادم و زانوهامو بغل گرفتمهی تکواری دبه

  .. هق هقم بلند شدی گذاشتم روشون و صداسرمو

  .. و رو سرم حس کردمی بی نوازش گرِ بدست

  

  ..........تو که حالت خوب بود..ی ترسونی منو می دخترم دار--

 ینم.. دارمی حس بدهی..ستی حالم خوب نی بیب: دمی نالهیا گر کردم و ببغلش

  .. ترسمیم..ی بی ترسم بیم ....ی ولهیدونم چ

  

  .. نوازش کردپشتمو

  .. داشت ارومم کنهی سعشهی مثل هماشی حرفا و دلداربا

  .. شدمی اروم نمی جورچیه.. فرق داشتنباری ایول

  .. تونستمینم
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  ..  که دست خودم نبودانگار

 میشونیدستمو گذاشتم رو پ.. کردیسرم بدجور درد م.. چشمامو باز کردمیال اروم

  ..و با درد اخمامو جمع کردم

  .. و عمومحمد سرمو چرخوندم سمت در اتاقی بی بی صدادنی شنبا

  .. در باز بودیال

  

  .. حق دارهچارهی دختر ب_عمومحمد

 وسرگردون از شونیپر.. کردهی چقدر گری دونینم.. شدی اصال اروم نم_ ی بیب

انگار .. و رفت لب حوض نشست تند تند به صورتش اب زد رونیدر اشپزخونه زد ب

 خاموش بود جواب ی خواست به شوهرش زنگ بزنه ولیم.. اومدینفسش باال نم

ا داره تو خواب اسمشو یاز همون موقع تا حاال که چشم رو هم گذاشته .. دادینم

 و حینذر کردم آقا صح..نهی شیرتش عرق م پره و رو صوی با ترس مای زنه یصدا م

 ی حال و روز منی تو ایبه خدا وقت..رهی دختر دلش اروم بگنیسالم برگرده و ا

  ..رهی گی مشی دلم اتنمشیب

  ....نگران نباش.. ی بی خدا بزرگه ب_ عمومحمد

  

  ..سرمو چرخوندم سمت پنجره..تو جام نشسته بودم.. زنگ در بلند شدیصدا

  .. راه رفتن نداشتمینا..م و از جام بلند شدم رو کنار زدپتو

  .. بودسادهی تو هال وای بیفقط ب..ستادمی درگاه اتو
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  .. زنه؟ی در می کی بی ب-

  ..حالت خوبه؟..؟ی شدداری دخترم ب--

  .. بود؟یک..ی بی خوبم ب-

   ..هی کنهیعمومحمد رفته بب.. دونمینم.. بگم مادر؟ی چ--

  

  ..از کردم و رفتم تو بالکندرو ب.. افتادم سمت راهروراه

الاقل مانتوتو ..ی خوری سرما می نرو دخترم االن عرق دارینجوری ا_ ی بیب

  ..بپوش

  .. خوادی نه نمیعنی تکون دادم که نی به طرفسرمو

  .. شد محکم کردمی که داشت باز مموی روسری گره

  

ند لحظه بعد چ.. بودستادهی در ای چون الهی کنمینتونستم بب.. درو باز کردعمومحمد

  .. که پشت در بود اومد تویعمومحمد رفت کنار و کس

  

  .. که لباس فرم سبز رنگ تنش بود نگاه کردمی تعجب به ماموربا

  .. هم پشت سرم اومدی بیب.. کردم و رفتم سمتشی طیکی یکی ها رو پله

  

 زد که با یساله بود داشت با عمومحمد حرف م37،38 مرد حدودا هی مامور که اون

  .. من ساکت شد دنید

  .............شمی مزاحمتون مدیببخش..  سالم --
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 ینیخانم دالرام ام:  که تو دستش بود نگاه کرد و سرشو تکون دادی به پرونده او

  ..درسته؟

  

  .. عمومحمد و اون مامور چرخوندمنی تعجب نگاهمو ببا

  .. شده؟یچ..خودم هستم..بله..بـ-

  ..د؟ی داری نسبت چهی آرشام تهرانی شما با اقا--

  

  ..دمی ترسی مشتری بدی پرسی که می لحظه با سواالتهر

  ............شهیم.. خوام ی معذرت م-

  ..بله بله متوجه هستم:  جمله م کامل نشده بود که سرشو تکون داد و گفتهنوز

  ..نگاهش کردم.. اورد و رو به من گرفترونی ببشی رو از تو جی کارتو

  

  .... مبارزه با مواد مخدریاره  سرگرد فروزش از اد--

  ..تو پرونده نگاه کرد .. بشی و برگردوند تو جکارت

  ..ه؟ی چی آرشام تهرانی بدونم نسبت شما با اقاشهی حاال م--

  

  .. سوختیگلوم م.. دهنم و قورت دادماب

  .. حالم خرابهدیفهم.. و دستمو گرفتستادی کنارم ای بیب

  !.. شده؟یچ.. من همسرشم-

  .. بهترهینجوری استی سرده دخترمم حالش خوب ننجای تو امی بر_ عمومحمد
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 یبه ب.. موافقت سرشو تکون داد و پشت سر عمومحمد راه افتاد ی به نشونه سرگرد

  .. نگاه کردمیب

  .. ِ ری که خشااهللای ازمیآروم باش عز--

  .. دادیاما دلم گواهه بد م.. تکون دادمسرمو

  .. تومی دستمو گرفت و رفتی بیب

  

 از شی روز پ5 قای دقی شجاعوانی به نام کی همسر شما به همراه شخص_سرگرد

  ..شمال به سمت تهران حرکت کردند درسته؟

  .. زده نگاش کردمبهت

  !..د؟ی دونی رو از کجا منایا..  شما-

 رو انی و برادرزاده شون ارسالن شاانی شاونیشما هما..دمی محی براتون توض--

  ..د؟ی شناسیم

  !..چطور؟..بله..بـ-

  

 ی نمیشتری بحیتوض..می نظر دارری و دار و دسته ش و زانی ما االن مدتهاست شا--

   ..گمی رو مشهی که بدونم به شما مربوط مییتونم بدم متاسفم فقط تا جا

 هی رو بر علی کرد و به کمک اون مدارک نسبتا قابل توجهی می با ما همکاروانیک

  .. نبودی کافانی انداختن شاری گیرک برا مدانی ایول..می در دست داشتانیشا
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 تنها در می اقدام کنانی باند شایری دستگی برامی تونستی که به کمک اونها میاسناد

  .. بودی تهرانی آقایعنیدست شوهر شما 

 گهیچون اصرار داشتند که د.. نکردندی با ما چندان همکارشونی متاسفانه ایول

  .. ندارند انی با شایکار

 مسئله رو در نی همون شب با همسر شما اوانیک..می داشتازیاون مدارک ن ما به یول

  .. کنندی بازهم قبول نمشونی ای منتهذارهی مونیم

 انی و برادرزاده ش بوده که ما کامال در جرانی مقصودشون تنها انتقام از شاظاهرا

  ..می موضوع قرار نداشتنیا

 گناه رو گروگان گرفته یدم ب نفر ا8 که یکس..انی شادنی درنی شب اونها ماون

  ..بود اون هم به خاطر شوهر شما

 ی تهرانی کنه و خواسته ش و به اقای با وجود همسرتون اونها رو ازاد نمانیشا

 که شوهرتون در دست داشته بعالوه ی مدارک و اسنادنکهی بر ایاون هم مبن..گهیم

  .. بدهلی به اسم دالرام رو به اون تحوی دختری

 متوجه میرمستقی از راه غمی اونها داشتنی که در بی و فرد نفوذوانی کقی از طرما

  ..می بودایقضا

 و با هم دهی شنوه کنترلشو از دست می رو مانی درخواست شای همسرتون وقتظاهرا

  ..شنی مریدرگ

 یبرا..می بوداتی عملی اجرای که ما اماده افتهی اتفاق می درست تو زماننی او

  .. نفر8نجات جون اون 

  ..می درنگ ساختمون و محاصره کردی گلوله بدون ذره ای صدادنی با شنکه
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 ما اونها رو با ی دادند که بچه های نفر رو فرار8 اون وانی شما به کمک کشوهر

  .. از اون محل دور کردندنیماش

 تو دورافتاده یمی ساختمون قدهی.. و همسرتون هنوز داخل ساختمون بودندوانیک

  ..ن نقطه از تهرانیتر

 و شوهر وانی که کمی داشتن ما متوجه شدانی شای ما با ادمای که بچه هایری درگتو

 که متعلق ی ون مشککی وجود نی با ای ولشنیشما پشت ساختمون موفق به فرار م

  .. کنهی مبی بوده اونها رو تعقانیبه افراد شا

 افراد ما  که قصد فرار داشته به دستی درست زمانانی شاونی همااتی عملنی ایتو

  ..شهیکشته م

  .. کنهی ارسالن فرار میول

 می کنداشونی پمی تونستمی جاساز کرده بودوانی کنی که تو ماشیابی ردقی طراز

  ..............اما

  

   ..می دادی ما با دقت گوش میتموم مدت هر سه .. کردسکوت

  .. داد؟ی ادامه نمگهی دچرا

  .. زنه؟ی نمی حرفچرا

  .. طاقت ندارمگهید بزن ی حرفهی المصب د

  

  ..با تعجب نگاهش کردم.. رو گذاشت جلومیکی پاکت پالستهی

  ..د؟ی کنیی شناسادی تونی پاکت و منی داخل الی وسا--
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 ی جلومو میکی انگار ی خواستم برش دارم ولیم..دی لرزی دونم چرا دستم مینم

 نیبغضم سنگ کار نی با ایاب دهنمو قورت دادم تا از سوزش گلوم کم بشه ول..گرفت

  ..تر شد

  .. برداشتمنی سردمو دراز کردم و پاکت و از رو زمدست

  .. توش کامال مشخص بوداتی نبود درشو باز کنم محتوالزم

  .. و مبهوت نگاهمو روشون گردوندممات

   ..ایخدا

  

  .. آرشامی حلقه

  .. داده بودمهی که اون شب تو کلبه بهش هدی اهللا اپالک

  ..شی مچساعت

  .. با خودش داشتشهی که همیفندک

  .. مدارک که نصفشون سوخته بودی سرهی و

  

 نایا..نایا.. گردنبند ارشام ِ نیا.. متعلق به همسر منهنایا.. همه شوننایا..نایا..ـیا-

  !.. مدارک چرا سوخته؟نیا!.. کنه؟یدست شما چکار م

  

  .. شدی که با بغض گرفته بود هر لحظه بلندتر مصدام

  .. تونستمی نمیول..مزمه کرد اروم باشم دستمو گرفت و زی بیب
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  .. به کل قفل کرده بودمغزم

  

 حی براتون توضاتی با جزئزویمن همه چ..دی لطفا اروم باشینی خانم ام_ سرگرد

 از شما رو هم نداشتم وگرنه ییقصد بازجو..دیری اتفاقات قرار بگانیدادم تا در جر

  ..........پس..دیای خواستم با من به اداره بیازتون م

  

 به سر ارشام ِ ی چدی بگینیراست وحس..دیچونیتو رو خدا حرفتون و نپ:  گفتمبلند

  ..د؟ینی بیمگه حال و روزمو نم..تو رو قرآن..من اومده؟

  

 ینجوریچرا با خودت ا.. دخترم اروم باش تا جناب سرگرد حرفشو بزنه_عمومحمد

  ..؟ی کنیم

چطور اروم باشم : د گفتم تا شکستنش نمونده بویزی که چی بهش با بغضرو

  ..دینیبب..عمومحمد؟

  .......... پاکتو گرفتم و تکونش دادمی بی به برو

 ِ که شما سر عقد بهمون ی همون حلقه انیا.. ِ آرشام ِ لی وسانای نگاه کن ای بی ب-

خودم با .. ِ که بهش دادمی همون گردنبندنیا.. تو رو خدا نگاه کنی بیب..دیداد

 شهی خوام اسم خدا همیگفتم م..ی بیو به گردنش بستم ب خودم اهللا یدستا

  ..همراهت باشه

  

  ..پاکت و تو دستام فشار دادم.. هق هقم بلند شدیصدا
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  .. کردی مهیاونم گر.. سرمو در اغوش گرفت ی بیب

  .. بودی عصبحالتام

  

 بود تو هم و با دهی اوردم و رو به سرگرد که اخماشو کشرونی ش بنهی از تو سسرمو

 م هی گریبه خدا حت.. من اروممدیبگ..دیبگ:  کرد گفتمی نگاه منی به زمیاحتنار

  .. راحت شهالمی خدیبذار..دیفقط بگ.. کنمینم

  

 دارم چکار دمی فهمینم..اروم و قرار نداشتم.. با پشت دست اشکامو پاک کردمو

  .. کنمیم

  ......دیبذار.. خانمستی شما حالتون خوب ن_سرگرد

  

فقط .. به سر شوهرم اومده؟ی چدیشما فقط به من بگ..من خوبم:  زدمداد

  .. خوام بدونمیم..نیهم

 ی بگم تودیمتاسفانه با.. کنمی م عمل مفهیمن فقط به وظ..باشه:  تکون دادسرشو

 یدر جا تموم م.. خورهیرمی بوده توسط افراد داخل ون توانی راننده که کریمس

 یکی باری شهر بودن و کنار جاده خارج از.. کنهیکنه چون گلوله به سرش اصابت م

همون موقع که .. قرار داشتهیرناک بلند و خطی کوه بوده پرتگاه های نهیکه س

و .. کنهی تو دره سقوط منیماش..... سمت چپ وشهی منحرف منی ماششهی مکیشل

  ...................... خودرو نی و هر دو سرنشرهی گی مشی راه اتی انهیم
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 مرتب دمی کشی مادیفر.. و پاشدمدمی کشغی بهم دست داد ج کهی عصبی حمله با

  ..آرشـــــام.. دروغهنیا..نــــه: گفتم یم

  

 کردم و به خدا ی مهیگر.. نداختمیبه صورتم چنگ م.. زدمی سر و صورتم متو

  .. کردمیشکوه م

  ... اومد سمتم عی سرهی با گری بیب

  

 کس جلودارم چیه..ادیر ب تونست از پسم بی نمی ولرهی داشت دستامو بگیسع

  .. زدمی و داد مدمی کشی مغیاز ته دل ج..نبود

  

 م مشت کرده بودم و با نهیدستمو رو س.. خم شدمنی هال زانو زدم و رو به زمکف

  .. زدمی بلند اسمشو صدا میصدا

  

  

  ..دمی کوبنیپسش زدم و با مشت به زم ..ی بی اومد کمک بعمومحمد

 هق یصدا.. تو حال خودم نبودمی ولدیچی پیم م عمومحمد و سرگرد تو گوشیصدا

 خونه رو برداشته ی همه می زارونی شیصدا.. کردیهقم گوش فلک وکر م

  .. زدمی زدم و اسمشو صدا میضجه م..بود
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 فردا صبح اقدام دی تونیم.. سردخونه هستنی هر دو جنازه االن تو_سرگرد

 که ی مدارک و لوازمیاز رو.. سوختنیعیالزم به ذکر ِ که هر دو به طرز فج..دیکن

  ..می کنشونیی شناسامیهمراه داشتن تونست

گردنبند دور گردنش بود و حلقه هم به .. بودلی وسانی ای تهرانی اقاهمراه

 ی شجاعوانی کرده که جنازه ها متعلق به کدیی هم تایاون فرد نفوذ..انگشتش

 رو زیا چشم همه چ اون ون بوده و بی ِ چون زمان وقوع حادثه تویوآرشام تهران

  .. و شهادت دادهدهید

 و از سمت دره منحرف کنند نی ماشری داشتن مسی سعشونی که شوهرادهی دیحت

  ..شنی متاسفانه موفق نمیول

 نگرفته شی اتنی به ما کمک کرد که ماشی کردنشون تا زماندای پی براابی دراون

  ..........گمی متیبهتون تسل....بود

  

 راست کردم و سرمو بلند مهی خم شده بودم کمرمو تا ننی که رو به زمهمونطور

  ..کردم

  .. نگاه کردمی بی و ضجه به بهی گربا

اون ..آرشام ِ من زنده ست... ندارهقتی کدومش حقچی هنای بگو که ای بی ب-

  .. خواست بره بهم قول دادیوقت.. گردهیقسم خورد بر م.. گردهیبرم..نمرده

  

  ..نو به خودش فشرد بغلم کرد وبا هق هق می بیب
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 هی همه ش نایبگو که ا..ذارهیگفت تنهام نم..ادیگفت م.. خودش گفتی بی ب-

  !......من خوابم مگه نه؟..کابوسه

 چه نی اایخدا.....آرشــــــــام.. و اسمش وصدا زدمدمی کشغی دل جازته

 رنگ ای دننی ای لحظه توهی دیچرا نبا.. ِ که من دارم؟یاهیبخت و اقبال ِس

  .........ــــــایخدا.. نکننمی تر از اچارهی بایخدا..نم؟ی رو ببیبختخوش

  

 و نکاریدخترم ا..ی بری منی خودتو از بیدار.. اروم باشی بی ِ دل ِ بزی عز--

  .......ی بیبه خاطر ِ ب..نکن

 جون نداشتم حرف گهی بودم و به سر و صورتم زده بودم که ددهی کشغی بس جاز

  .. چشمامو باز نگه دارمیال نا نداشتم یحت..بزنم

قول داد چشم به .. دونه هنوز چشم به راهشمیم..آرشام زنده ست..آرشام ..آ-

 ذاشتم ینم ..ینم..  مردم ویم.. مردمیم.. کاش یا..رام نذاره

  ............ینم..من..یب..یب..بره..

  

مو  چشمای جلوی چون پرده ایکی اروم اروم چشمام بسته شد وتاری بی بغل بتو

  ..گرفت

  .. متوجه اطرافم نبودمگهید

  .. که بود فقطی چهر

  .. ِ محض بودیاهیس
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  .. چشمامو باز کردمی الاروم

  .. کردمی مینی سرم احساس سنگتو

  ..با ناله چشمامو چند بار بستم و باز کردم.. کم کم بهتر شدی تار بود ولدمید

  .. و منگ نگاهمو اطرفم چرخوندمجیگ

  

  .. تو دستم بود نگاه کردم کهی تعجب به سرمبا

  !.. کجام؟من

نگاهموسمتش .. کامل حواسم جمع نشده بود که در اتاق آهسته باز شدهنوز

  ..چرخوندم 

 و هجوم اشک رو به چشمام دی تپی م منهی امان تو سیقلبم ب..دی تنم لرزدنشی دبا

  ..حس کردم

  

  ..حالم اصال خوب نبود.. نداشتم صداش کنمنا

  ..خواستم اسمشو زمزمه کنم نتونستم.. کردی بهم نگاه مشیشگی همون لبخند همبا

  .. بلند و شتابزده خودشو بهم رسوندیی شدم که با قدم هازیمخی جام نتو

  ..سرد بود.... دستاش.....یول.. و دستمو تو دستش گرفتستادی اکنارم

  

  ..هنوز لبخند رو لباش بود.. رو تو چشمام خوندیبهت و ناباور.. کردمنگاهش

  .. نشدی دهنم و قورت دادم تا بغضمو رد کنم ولاب

  ..ازهم بازشون کردم..دی لرزلبام
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  .........تو.......آرشام تو..آرشام....آرشام..آرشا..آ-

  

  .. داشتم بلند صداش کنم اما نتونستمدوست

 یاشکام خودسرانه رو صورتم جار..ناخداگاه چشمامو بستم.. صورتم خم شدرو

  ..شدن

  .. چسبوندمیشونی به پلباشو

  .. بودسرد

  .. نشوندمیشونی که رو پی بوسه ایحت

  

تو دستش ..دنیدستام شروع کردن به لرز.. بستخی با همون بوسه تنم

  ..چشمامو باز کردم..گرفت

  !.. سرد بود؟چرا

 نی دستاش ایسرما!.. کنم؟ی گرما رو حس نمنیاما چرا ا.. نگاهش سوزان بودیول

  .. دادیاجازه رو بهم نم

  

  ..اروم .. کردزمزمه

  ..شهی شفاف و نافذ مثل همی نگاهبا

  .. رفت؟ادتیشرطمون و .. دالرام--
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 پس پاش ی و به قولت وفا کردیشمی پگهینه تو د.. لبخند بزنم وبهش بگم نهخواستم

  ..سادمیوا

 ی رو به رخش میی غم و تنهالی که سییبا چشما..فقط نگاهش کردم.. نتونستمیول

   ..ختمی چقدر اشک رامیی و تو تنهادمی کشی مدت چنی ایتا بدونه تو..دیکش

  ..اشکامو پاک کرد..دی صورتم دست کشبه

  ........... نبودمقشونی وقت الچیه.. اشکانیا.. بباره نطوری چشما انی نذار ا--

  ..بغضم هنوز سر جاش بود.. از اون ساکت بمونم شتری بنتونستم

  .. بودهی صدام پر از گاللحن

  ..تیشکا از شکوه و پر

  

آرشام ِ ....پس همه ش دورغ بود..یتو برگشت..یتو زنده ا..تو..آرشام تو..آرشام-

  ..............من سالمه

  .. دستم نبود و تو همون حالت محکم بغلش کردمی به سرم ِ توحواسم

  .. فقط خودمو تو اغوشش حس کردمالی خی بی سوخت و درد گرفت ولدستم

  

  .. زدمیاهاش حرف م بهی پشت سر هم با گرتندتند

ازت ..یذاری و تنهام نمشمی پیای میمرد و مردونه گفت..یسر قولت موند-

  .......... ازت ممنونمایخدا..ممنونم

  

  .. بودیصداش به همون اروم.. نوازش کردپشتمو



 

goldjar/me.Telegram  

 

1557

من خواستم با ..یای کن با تموم اتفاقات کنار بیسع..  محکم باش دالرام--

فکر نکن .. کنارتمشهی من همی دونم سخته ولیم.. نتونستمیسرنوشت بجنگم ول

  .. قلبت حس کنیمنو تو.. قولم زدمریتنهات گذاشتم و ز

  

  .. شدمرهیتو چشماش خ.. ش بلند کردمنهی سی از روسرمو

من تنها  ..ی برگشتگهیتو د..نه:  سرمو تکون دادم و گفتمی ترس و وحشت خاصبا

بگو اون همه ضجه و التماس .. بود کابوسهیبگو که همه ش ..یشمی ارشام تو پستمین

  .... مگه نه؟ی مونی مشمیآرشام پ.. بودالیوهم و خ

  

نگاهم کرد و بعد از چند .. و جذابش دوختماهی سی ملتمسانه م و تو چشمانگاهه

  .. ش گرفتنهی داد سرم و به سرونی ش بنهی که از سیقیلحظه با آه عم

  ..دی سرمو بوسی نوازش کرد و روموهامو

  .................شهیهم..شهیهم.. دالرام شتمی پشهی هم--

  

چشمام .. جمله اروم گرفتهیقلبم با همون .. بارها و بارها تو سرم تکرار شدصداش

  .. هم فشار دادم و لبخند زدمیو رو

  ..ایخدا.. و تلخبی حس عجهی.. داشتمی حسهی.. شدی دونم چینم

 تونستم پلکامو یشده بود و نم نیچشمام سنگ..تنم سرد شد.. کردمی خالء ماحساس

  ..تکون بدم

  ..صداها
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  ..نجواها

  ..دی کشی سرم سوت متو

  ..اهوی همه هنی ااز

  

  .. دلمزیتو رو به خدا چشماتو باز کن عز..دخترم چشماتو باز کن.. دالرام--

 خودمم یانقدر آهسته که حت..  کردمی رو زمزمه میزی چهی لب ریز..دی لرزپلکام

  ..دمی شنینم

  

  ..دیپلکاش لرز..ادیخانم پرستار دخترم داره بهوش م.. دکتر یقا ا--

  ..بستمشون..دمی دیتار م.. آهسته باز کردمچشمامو

  .. زدی که صدام مدمی مرد و شنهی ی از چند لحظه صدابعد

  

  ..د؟ی شنوی منو میصدا..ینی خانم ام--

  .. بهتر شده بود دمید.. چشمامو باز کردماروم

  ..همون اتاق ..نگاهمو به اطرافم دوختم..د شی داشت منفجر مسرم

  ..تو دلم خدا رو شکر کردم.. خواب نبودمپس

  

با .. بودنسادهی واونی گری و عمو محمد افتاد که کنار تختم با چشمای بی به بنگام

  ..دمی همون مرد نگاهمو باال کشی صدادنیشن
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م کنارش  پرستار جوون ههی.. دور گردنش ی گوشهی تنش بود با ی پزشکروپوش

  .. بودستادهیا

  

  .. لبخند به لب نگام کرد دکتر

  ..د؟ی کنی نمجهی سرگی حتای تهوع و ای احساس درد ینی خانم ام--

  .. نه تکون دادم ی به نشونه سرمو

  .. کنهی درد میلیخ..سرم.. فقط -

  .. ِ یعی عالئم طبنی و ادی روز تازه چشماتونو باز کرد2بعد از  ..ستی نیمشکل--

  

  ..جب نگاهش کردم تعبا

  .. رفترونیپرستار همراه دکتر از اتاق ب.. سفارشات کرد ی سرهی به پرستار رو

  .. و عمومحمد دوختمی بی به بنگاهمو

  

  .. دخترم؟یخوب: با بغض گفت.. اومد جلو و دستمو گرفتی بیب

  ..نمشی خوام ببیم.. آرشام کجاست؟ی بیب..خوبم-

  ..مد  غم و اشک سرش و چرخوند سمت عمومحبا

 خوام یعمو م..نکنه برگشته خونه؟..د؟ی ارشام و صدا کنشهیم:  به عمومحمد گفتمرو

  .. ارشامشی برم پدی مرخصم کنه بادی به دکتر بگشش،یبرم پ

  

  .. شو به چشماش فشار داد ی چادر مشکی با هق هق گوشه ی بیب
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  !.. کنن؟ی مهی دارن گریواسه چ!.. چشون شده؟نایا

  .. گفتییزای چهی لب ری کرد و ز اشکاشو پاکعمومحمد

  !.. زدن؟ی حرف نمچرا

  

  .. رو اروم فشار دادمی بی بدست

اون مامور داشت .. گفتم ارشام زنده ست؟یدید..؟ی کنی مهی چرا گری بی ب-

 اتاق دستمو گرفت و نی همیتو..خودم باهاش حرف زدم.. گفتیبهمون دروغ م

  ..کنه؟ مرخصم یگی به دکترمی بیب.. مونهی مشمیگفت پ

  

  .. رفترونی هق هق کنان ازم فاصله گرفت و از اتاق بی بیب

  .. زده به عمومحمد نگاه کردمبهت

  !.. تنتونه؟اهی بار اومد رو زبونم بگم چرا لباس سچند

منم که خوبم ..آرشام که زنده ست.. کنه؟ی مهیچرا گر.. چش شده؟ی بی عمو ب-

تو رو خدا عمو ..تو خونه منتظرمهارشام .. کن دکتر مرخصم کنهی کارهیعمو تو .. 

  ..؟یگیبهش م

  

  .. از اشک باهام حرف زدسی خیاروم با چشما .. ستادیکنارم ا.. سمتماومد

  ..اروم باش دخترم..  زنم ی باهاش حرف م--

  .. نشست رو لبامی کمرنگلبخند
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 ارشام کامل شیاگه برم پ.. کنهی کم سرم درد مهیفقط ..به خدا خوبم.. ممنونم-

  ..شمیخوب م

  

  ..دی لرزیشونه هاش م..دی صورتش دست کشبه

  ..؟ی کنی مهی عمو گر--

  ..چشماش سرخ شده بود.. برداشتدستشو

  ..هی از خوشحالی روز بهوش اومد2بعد از .. نه دخترم--

  !.. روز؟2 ی چیعنی-

بهت شوک ِ .. ِ یدکتر گفت به خاطر فشار عصب.... دخترمی تو خونه از حال رفت--

  ..............نیشده و واسه هم وارد یبزرگ

  .. بهوش اومدم؟ی ک-

  ....دکترم که باال سرت بود دخترم..  االن نی هم--

  

  .. دهان باز نگاهش کردمبا

 یوقت..اون موقع بهوش اومده بودم..نه عمومحمد من با ارشام حرف زدم..ی ول-

خودم  .. تو اتاق نبود بعد که در باز شد آرشام اومد تویچشمامو باز کردم کس

  ..ادمهیخوب .. اتاق بودنی همیتو..دمشید

  

  .. شدی می نگاهش گرفته و باروناوردمی دونم چرا تا اسم آرشام و مینم

  .. نهای می مرخصت کنمی تونی منمی دخترم بذار برم با دکترت حرف بزنم بب--
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  .. تکون دادمسرمو

 ی مشتریحظه بتعجبم هر ل.. رفت نگاهمو چرخوندم سمت پنجرهرونی که بازاتاق

  ..شد

  !.. با ارشام حرف زدم چقدر گذشته ؟ی از وقتمگه

  .. حاالیول.. نور از پنجره افتاده بود تو اتاق .. اون موقع هوا روشن بودادمهی خوب

  .. افتادمی بی عمومحمد وبادی ِ شب یاهی سدنیبا د.. بودکی کامال تاررونی بیهوا

  !..! بودن؟؟دهی پوشی چرا لباس سرتا سر مشککه

  .. نبودهای روای من و آرشام خواب داری دادم که دی مدی خودم امبه

  .. بودنجای واقعا ااون

  .. مطمئنممن

  

  .. سردش افتادمی دستاادی

  ..دی لرزقلبم

  

  .. وقت دستاش سرد نبودچی هآرشام

  .. سرما رو کامل حس کردمنی تو اغوشش بودم ای وقتیحت

  

  ..ست؟ی نادمی و چرابعدش

  .. و عمومحمد تو اتاقنی بی بدمی چشم باز کردم دیودم که وقت تو بغلش بمن



 

goldjar/me.Telegram  

 

1563

  

  ..........شمی موونهی دارم دایخدا

  ..... کمکم کنخودت

  

  ..نمی بستم تا تو رو ببچشمامو

   ..ی که کنارمنمیبب

  .. رو شانه هات ذارمی مسرمو

  .. کنم ی وجودت و حس میگرما

  .. کنمی رو فراموش مای دنی حضورت تموم غم هابا

  

  .. بستمچشمامو

  ..نجای دارم همدوست

  .. کنارتدرست

  ..رمی اغوشت بمیتو

  .. رگ هام ی تر از خون توکینزد..یکی نزدبهم

  

  ..یدوست دارم نوازشم کن.. مبهیانگار باهاش غر..ادی به چشمام نمخواب

  ..ی با صدات ارومم کنیستی که نسالهاست

  ..کنه وجودمو ذوب یسرما.. که با نگاهش گرمم کنه ویکس
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  .. سردهییتنها

  .. مرگ اورهسکوت

  .. ترسمیم

  .. بدون تو وحشت دارمیای دناز

  

  .. کنمی عطر تو حس می چشمامو ببندم بونکهی قبل از اشبا

  ..اسی عطر یبو

  .. عادتههی برات ی گفتی که میعطر

  ..عادت

  

  ..ی عادتهی تو هم برام ی به من نگفتیول

  ..ست داشتن اغاز واسه دوهی.. اغازههی نی ایگفت

  ..ی تونی بدون من نمیگفت

  .. تونمی منم که بدون تو نمنی حاال ایول

  .. سختهدنی نفس کشژنی اکسبدون

  ..دردناکه

  

  .. من گفتم خرافاتهیول..ارهی میی گفت عطر جدای بیب

  ..ارشام کنارمه.. ازمن جدا نشدهآرشام

  ..همه ش دروغه..اره؟ی میی گفته عطر جدایک
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  .. کنمیم تو رو کنارم حس م با هر نفس دارشبا

  

  .. کنمی حست ممن

  .. شبهر

  ..نمتی بی می بسته ست ولچشمام

  ..خاموش

  .. صدایب

  .. وقت مجبور نشم چشمامو باز کنمچی کاش هیا

  

  .. وقت باور نداشتمچیه.. و باور ندارممرگت

  .. ِ من نمردهارشام

  ..ستی خاک نقی الآرشام

  

  ..؟ی دنبال آرامش بودشهی همادتهی

  .. ارامش و بهت بدمنی من با دستام ای خواستیم

  ..ری نگاهتو ازم نگی گفتیم

  .. کردانتی خاک به عشقمون خیول

  .. صدا ما رو از هم جدا کردی بخاک

  .. منی نه با دستایدی خاک به ارامش رسی با دستاتو
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  ....ی خواستی نمنوی دونم ایم

   ..سرنوشت

  ..ریتقد

  ..ی باهاش بجنگی خوای می گفتیم

  .. بهاشو داددی بای به خوشبختدنی رسی برایگفت

  !..؟یزندگ.. بود؟ی چمونی خوشبختیبها

  

  .. گردمی مطمئن باش بر میگفت.. اعتماد کردمبهت

  ..ی بی سپرم دست عمومحمد و بی مموی امانتیگفت

  ..؟یی حاال کجایول

  

  

  .. سال گذشته وپنج

  ..یستی نتو

  .. تنهامگفتم

  ....  مامیشی من و تو میگفت

  .. از غم نشستهییای تو چشمام دنگفتم

  .. ندارهیی منه و غم توش جایای چشما دننی ایگفت

  !.. تو چکار کنم؟ی بگفتم

  ..ی زندگیگفت
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  ..یی تومیزندگ.. تونمی نمگفتم

  ..می مجبوریگفت

  .. برگردگفتم

  .. تونمی نمیگفت

  !.. چرا؟گفتم

  

  ..ی صدا نگام کردیب..ی نگفتیچی هگهید..ی کردسکوت

  .. رنگ نگاهه تو هم از جنس ِ منهاالح

  .. ِ انتظاررنگ

  !..؟ی که آرومم کنیی کجاپس

  ..درسته!.؟ی انتظار خاتمه بدنی که به اییکجا

  .. سوزمی  ساله که دارم تو انتظار مپنج

 که بتونه قلب شکسته و نگاهه غم ستی نی و کسزمی ری اشک مادشی به امیی تنهاتو

  .. کنه درکدیزده م و اونطور که با

  

  ..حاضر نبودم پامو تو قبرستون بذارم.. حضور نداشتمی خاکسپاریبرا

  .. اصرارکردعمومحمد

  ..نرفتم

  .. اشک و ناله سر داد بازمی بیب

  ..نرفتم
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  ..؟ی دل خشک کردی مرده به چگهی گفتن عشقت دهمه

 قلبم یتو.. دادم که آرشام ِ من زنده ستی جوابشون و می مکثنی کوچکتربدون

  ..ستزنده 

 تو ِ ی لوازم باهاش بوده که حاال تو دستانیا.. کردهدای پسی گفتن جنازه ش و پلیم

..  

من .. ببرهنی تونه عشقش و تو قلبم از بیمرگ نم..ستی نزی گفتم مرگ اخر هر چیم

  ..مرگ و باور ندارم

 نهی کشم عشقش رو هم تو سی کنم و نفس می م حس منهی ضربان و تو سنی ای وقتتا

  .. کنمیم حفظ م

  

  ..دمی از خواب پری شب با کابوس بدهی ماه بعد بود که 3 ادمهی خوب

  .. بودیبیخواب عج..منم رو به روش بودم.. بود ستادهی پرتگاه اهی لب آرشام

اونم ..دمی شنیمن صداشو م..می زدی لبامون تکون بخوره با هم حرف منکهی ابدون

  ..نطوریهم

 روز هی نازت که ی وقت تو چشماچیه خوام ینم.. گفت مراقب خودت باشبهم

  ..نهیآرامش من بود غم بش

  

 لی پاش سر خورد و آرشام به سمت پرتگاه ماری سنگ از زهی جوابشو بدم که خواستم

  .. بوددهی چسبنی پاهام به زمیخواستم به سمتش بدوم ول..دمی کشغیج..شد
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  ..دو تا دست اونا رو نگه داشته بود.. کردمنگاهشون

 آرشام نگاهمو به سمت پرتگاه ادی فری با صدای ولهی اون کنمیدم تا ب برگرخواستم

  ..نییپرت شده بود پا.. اونجا نبودگهیآرشام د..چرخوندم

  .. و صداش زدمدمی کشغی ته دل جاز

  

  .. و عمومحمد هراسون اومدن کنارم ی بی که بدمی کشی تو خواب داد میجور

  .. زدمینفس نفس م..دمی عرق از خواب پرسیخ

 داشت ارومم یبا حرفاش سع.. بغلم کردی بیب.. زده اطرافو نگاه کردموحشت

  ..کنه

  

  ..دمی ترسیم.. شده بودی جورهی اون کابوس حالم دنی دبا

 داشته باشه و قتی که خوابم حقدمی ترسی می هنوز منتظرش بودم ولنکهی ابا

  .........ارشام

  

  ..بارها و بارها.. فکر کردمی خودکشبه

  ..ز مرگ نداشتم ای ترسچیه

  .. کنه که از انتظار خسته شده باشهی به مرگ فکر می کساما

  .. به بازگشت عشقش نداشته باشهیدی که امیکس

  .. رو باور کرده باشهزشی که مرگ عزیکس
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  .. ذاشتمی پامو تو قبرستون نمیمن حت.. من باور نداشتمیول

 نشستم و با خودم یوشه م گهی ها وونهیمثل د.. داشتم که عشقم زنده ستمانی اچون

  .. زدمیحرف م

انگار که دارم ..  شدم بهش ی مرهی خورد و من خی چشمام تکون می اهللا جلوپالک

  .. کردمی لب زمزمه مری زنم مرتب اسمشو زیبا ارشام حرف م

  

  .. کارتمو عوض کردمی چند تا تماس ناشناس داشتم که عمومحمد سلی اوااون

  ..بودم کس در ارتباط نچی با هگهید

  

 گرفتن به خاطر می تصمی بی ماه از مرگ آرشام گذشته بود که عمومحمد و بشش

  .. برادرشون تو مشهد بگذروننی رو خونه یمن مدت

 به نفع نی گفت ای عمومحمد میول.. نکنننکاروی همون حال ِ زارم اصرار کردم ابا

  ..همه ست مخصوصا من

  

  ..درش تهران بودن برایخانواده .. کردی نمی تو خونه زندگیکس

  .. کاملی ولکی کوچی خونه هی.... داشتهی خونه اسباب اثاثیول

  .. نبودشترراهی بقهی دق10 با اتوبوس ی شون به حرم فاصله داشت ولخونه

...  شدم ی مرهی خشییبه گنبد طال.. نشستمی رفتم و تو صحنش می بار م3 ی اهفته

 به حرمت امامش بهم صبر بده تا تمخواسی که تو دلم داشتم از خدا میو با تموم غم

  ..نمیبتونم به انتظار عشقم بنش
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  .. گرم کنهدلمو

  .. بدهدی ببره و بهم امنی وجودمو از بیسرما

  

تا .. شب تو خواب عمومحمد قلبش درد گرفتهی گذشته بود که می سال و نکی

  .. تموم کرده بودمارستانی بمشیرسوند

  

  .. ضربه ش رو هم بهم زدنی با مرگ عمومحمد دومی لعنتری تقدنیا

  .. کرد و شاهد غصه خوردناش بودمی مهی هر شب سر نماز گری بیب

  ..ختمی ری صدا اشک می عشقم بادی من هر شب تو بستر خواب به و

 که درسته از پوست یمرد.. دونستم ی که اون رو پدر خودم می مردادی به نطوریهم

  ..و گوشت و خونش نبودم اما

  .. کردمی و با تموم وجود حس مشی خالیوستش داشتم و جا دشتری پدرمم باز

  

 کرده بود کنار پدر و تیوص.. شمالمی عمومحمد برگشته بودی خاطر خاکسپاربه

  .. عمل کردتشی به وصی بیمادرش دفنش کنن و ب

  .. ماه گذشته بوددو

  

 هی در حال قدم زدن بودم که ری گشتم خونه تو مسی روز که از کنار ساحل برمهی

  .. کنارم زد رو ترمزنیاشم
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 که از ی زنی صدادنی با شنی تفاوت از کنارش رد شدم ولیب.. کردم مزاحمهفکر

  ..ستادمی زد ایپشت سر صدام م

  .. اومد، متعجب سر جام موندمی که با لبخند به طرفم می پردنی و با دبرگشتم

  .. همه مدتنی دوستم اون هم بعد از انی بهتردنید

  

  .. اشناش کردمی بیب خونه و با بردمش

 هم رو لبام کی لبخند کوچهی ی حتدی دی به روزم اومده وقتی نداشت چخبر

 بهم ای مدت چنی کنم کنجکاو شد تا بدونه تو ای و در سکوت فقط نگاهش منهیشینم

  ..گذشته

  

 پا به یپر.. کردمفی اتفاقات و براش موبه مو تعریهمه .. درد و دل کردمباهاش

  .. غصه بغلم کرد و باختیپام اشک ر

 فوت شده و اون و مادرش ی مغزی که در اثر سکته شهی می سال1 گفت پدرش بهم

  .. کننی میتنها تو تهران زندگ

  ........... ونهی بی منو می شمال که اتفاقادی بشهی مجبور می کارواسه

  

 ری خاطر گنی که گفت تو کار خالف بوده و به همدمی ازش پرسومرثی مورد کدر

   ..افتهی مسیپل

  .. داده ی هم انجام می ترنی سنگی قاچاق مواد بوده و خالفاجرمش
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 نی داشته و با اشهی شلوی ک2 کنن تو خونه ش ی مرشی همون موقع که دستگظاهرا

  .. برن ی و حکم اعدام واسه ش مشهی تر از قبل منیاوصاف جرمش سنگ

  

 تو چهره ش ی غم و ناراحتچی کرد هی مفی رو واسه م تعرنای داشت ایوقت

  .. ناراحتم نبودیخوشحال نبود ول..دمیند

  .. نکرده بودتشی کم اذومرثیک

  .. حق نشستهی جاخدا

  ..رهی گی سخت می ولرهی بگری ددی گفتن خدا حق بنده هاشو شاشهیهم

  .. چوب کاراشو خورد ومرثیک

  

 هم  بای زد و هر روز تلفنی بار بهم سر م3 ای 2 ی م و بهش داده بودم و ماهشماره

  ..میدر ارتباط بود

 داد ی اَم همونطور که به من محبت نشون می بی دوست داشت بیلی رو خی بیب

  ..اونو هم مثل دختر خودش دوست داشت

  

 تا می کنی تهران زندگمی برشهی همی و برامی اصرار داشت خونه رو بفروشیپر

  ..می باشکی به اونا هم نزدینجوریا

  .. رو دوست دارهنجای گفت ای کرد و می قبول نمی بیب

  



 

goldjar/me.Telegram  

 

1574

 ی رو راضی بی ماه تونست ب2 بود و باالخره بعد از ی دنده اهی هم دختر ی پراما

  ..کنه

 گرون تر از یلی خیلی اونجا خی خونه هایول.. تهرانمی و رفتمی رو فروختخونه

  ..شمال بود

 ی بود ولی تهران کافی نقطه نی ترنیی پای توی کلنگی خونه هی دی خری ما براپول

  .. بودیواقعا دختر لجباز.. دادی اجازه نمیپر

  

  .. منم قبول نکردمی بی عالوه بر بنباریا.. اونای خونه می اصرار کرد برنکهی اتا

 تونن اونو ی داره که می ساختمون مجزا پشت ساختمون اصلهی گفت خونه شون یپر

  ..بهمون اجاره بدن

 گهی ما هم بهتر بود که دی براینجوریا..می نداشتی کدوم حرفچی حساب هنی ارو

  ..میتنها نباش

  

  .. کردنی نمی سابقشون زندگی تو خونه گهید.. شون و عوض کرده بودنخونه

  .. گذشتنی و ماهها پشت سرهم مروزها

  .. مشغول به کار بودی شرکت خصوصهی تو یپر

  

 ی کارچی من مثل اون نبودم و تو هی جا مشغول شم ولهی کرد منم شنهادی پبهم

  .. نداشتممهارت
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 گهی و نه ددی کشینه ذهنم م.. درس خوندنم نداشتمی حوصله گهی دی طرفاز

  .. داشتمشوییتوانا

 و تی تونستم به فکر موفقی و ساکت شده بودم چطور مری همه گوشه گنی که ایمن

  !.. باشم؟لیتحص

  

  .. کردمی استفاده مرهی تی از رنگاشهیهم

  ..؟ی پوشی مرهی تی پس چرا لباسایار گفت تو که رفتن آرشام و باور ندی میپر

 که عاشقانه یکس..نمی رو تو تنم ببی رنگ شادچی خوام شاد باشم و هی گفتم نمیم

 ی رخت عزا به تن نمی مرگ ِ کسی ادم براشهیهم..ستیدوستش داشتم کنارم ن

  .. نبودی من محض عزاداری رهی تیلباسا..کنه

  .. چون عشقم وکنارم نداشتمدمی پوشی مرهی تمن

  .. شاد نبودمچون

  .. گشتم که نجاتم بدهی می غرق شده بودم و به دنبال دست کسیاهی تو سچون

  .. من باشهی تونست ناجی هم جز آرشام نمیکس

  

 ی ممونوی مقدار پول از فروش خونه تو بانک بود که با همون زندگهی

  .. بودم؟ی مدهی درد کشرزنی پنی سربار ادی بای تا کیول..میگذروند

 خواستم ی نمگهی دی هم منو مثل دختر خودش دونست و کمکم کرد ولنجایه ا بتا

  .. ادامه بدمنطوریا
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 تو همون ی گری منششنهادی بهم پعی گردم سری دنبال کار مدی فهمی وقتیپر

  .. کردی رو داد که اونجا کار میشرکت

  .. تونستم مشغول به کار بشمی کمک پربه

  .. شرکت موندمی به صورت دائم توسمی رئتی که با توجه به رضایشیماه ازما1

  

  .. به گردنم بودشهیهم.. کردمی وقت از خودم دور نمچی آرشام رو هپالک

 ی و جلودمی بوسی کنار تختم و هر شب تا اونو نمی ش و گذاشته بودم تو کشوحلقه

  .. بردی ذاشتم خوابم نمیچشمام نم

  

 زدم و تو یز همون عطر م از خواب اونطور که خودش دوست داشت به خودم اقبل

  ..دمی کشیجام دراز م

  .. که بهم داده بود و داشتمی اشهیهنوزم اون ش.. زدمی دلم باهاش حرف متو

  .. توش نبودی عطرگهی دیول

  

 چیه.. کردمی میمن با ارشام زندگ..دمی خری ازش مشهی شهی هر ماه نی همیبرا

 دی از انتظار هم ناامیحت.. از دست دادمشهی همیوقت احساس نکردم که اونو برا

  ..نشدم 

  

 بسته یصورتش و با چشما.. زدمی بستم و باهاش حرف می از خواب چشمامو مقبل

  ..دمی دیم
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  .. از سکوتی پرده اپشت

  .. مغرور و جذابی چهره همون

  

  ..دمی دی کنار هم ماهامی شب خودم و آرشام و تو روهر

  .. بودتی به واقعهی که شبییاهایرو

  .. کنهدای روز تحقق پهیارزوم بود  که یتیواقع

  

  .. سال گذشته5 حاال و

  .. که ترکم کرده و من به انتظارش نشستمی اون روزاز

  

  .. کردهریی تغزی چهمه

  ..ستمی من اون دختر شاد و سرزنده نگهید

  ..شهی مدهی به وضوح دی بی بی شکسته ی گذر زمان رو چهره ی پارد

  ..د زمانه سپردم  سال از عمرم رو به دست تندباپنج

  .. بشهلی تبدقتی به حقاهامی روی که تمومی انتظار روزبه

  

  .. دادم از مرگ آرشام حرف بزنهی کس اجازه نمچی هبه

  .. دادی ممی دلدارشهی موضوع واقف بود و همنی به ای بیب

 گفت که ی میزی چهی حتی هر بار محض نصی کرد ولی هم کمتر بهش اشاره میپر

  .. دادی ادامه نمگهیش ناراحت شدم د از حرفدی دیتا م
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  .. جونیلی زدم لی صدا ممادرشو

 یزن فوق العاده مهربون..می صداش کنینطوری بود و دوست داشت ایلی لاسمش

  ..بود

  ..ی بی دلسوز ِ بی هی و همسادوست

  .. رابطه شون با هم خوب بود واقعا

  

  .. نهایدوست داره  هنوز اونو نکهیا..دمی پرسی بار در مورد فرهاد از پرچند

  .. کنهی بهش فکرم نمی با پوزخند جوابمو داد که حتدمی درکمال تعجب دو

  .. حس زودگذر بوده هی گفت یم

 و اگه بناست ستی عشق نی هم گدای شده و پری وقت عاشق اون نمچی فرهاد هگفت

  .. رو بخوادی بنده که اونم پری دل می عاشق بشه به کسیروز

  .. متنفرههکطرفی گفت از عشق یم

  

  .. نداشتمی خبرچی فرهاد هاز

  .. از من بمونهی خبری داشتم تو بدوست

  ..افتادمی گذشته ها مادی حضورش با

  ..نهی وقت دوست نداشت اونو کنارم ببچی هآرشام

  .. کردی زدم نسبت بهش حسادت می باهاش حرف می وقتیحت
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 ییزایفادارم و از چ من هنوزم به آرشام وی کارم درست نباشه ولدیشا.. دونمینم

  .. کنمی می اومد دوری روز اون ازشون خوشش نمکیکه 

  

 به خدا ی اوونهی گفت دی خنده و مری زد زی مدی شنی حرفامو می وقتیپر

  ..مگه فرهاد چکارت کرده؟..دختر

  .. جواب من تنها بهش سکوت بودو

  .. سردیسکوت

  

  .. بودموونهی دمن

  .. آرشامی وونهید

  ..رگش و باور نکردم و به انتظار اومدنش نشستم وقت مچی که هیکس

  .. بهم قول دادچون

  .. قسم خوردچون

  .. قولش بزنهری نبود که زی مردآرشام

  ..دهی نشونه از خودش بهم مهی شده یحت

  .. کنمی باور نمزوی چچی وقت هچی خودش بهم ثابت نکنه هتا

  .. وقتچیه

  

  .. کم باهات حرف بزنم؟هی ی حالشو داری دل_یپر
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 دستمو گذاشتم رو ی توی چشمام برداشتم و برگه های مطالعه م و از رونکیع

  .........تخت

  .. شده؟یچ.. اره حتما-

  

  .. بچه ها گرفت تو بغلش نی به روم نشست و زانوهاشو عرو

  .. شو گذاشت رو پاهاش و نگام کردچونه

  

   ..جمی گی حسابی دونم دلینم.. شده باشهدمی شایعنی.. نشدهیچی ه--

   ..؟ی واسه چ-

  .. زانوهاش برداشت یچونه شو از رو.. انداختری کرد و نگاهشو زمکث

 خوشم یکی از ی جدیفکر کنم جد:  از چند لحظه نگام کرد و اروم گفتبعد

  ..اومده

  

  !.. شناسمش؟ی من مهیک!..؟یجد:  ابروم و انداختم باال و با تعجب گفتمی تاهی

 یمی قدی از دوستایکیپسر .. ِ ریماسمش ا..شیدی نه بابا تا حاال ند--

 سالشه و مهندس 31.. کردن تازه چند ماهه برگشتنی میخارج زندگ..مامانمه

  .. ِ یکشاورز

  ..ی که خوشبخت بششااهللایا..زمی خب مبارک باشه عز-

  

  .. به پامزد
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 می مستقری غیی جوراهیفقط ..هنوز نه به دار ِ نه به بار ِ .. مبارک باشه؟وی چی چ--

  .. از من خوشش اومدهرینش به مامانم گفته که امماما

  ..ن؟یدی مگه چندبار همو د-

تا .. زنهی سر منجای اادی زریمهناز جون ، مامان ام.. هست اومدنی ماه6شش--

  ..ش؟یدیحاال ند

  .. نه تکون دادمی به نشونه سرمو

  

 ینی شی تو اتاقت میای بعدشم می تعجبم نداره از صبح تا عصر که تو شرکت--

  .. هنوز تموم نشده؟یراست..یسی نویکتابت و م

  .. نه هنوز-

 برم ستی هم نیازی نگهید..رمی ازت امضا بگامی من بی چاپ کننوی تو اشهی می ک--

 ی چمی دارشمونی ِ رخی رو بسندهینو.. پشت در اتاقتامی سر بهی هیتو صف فقط کاف

  .. بهتر؟نیاز ا

  

اسمشو : دی کردم تو همون حالت پرسی تخت جمع می دست نوشته هامو از روداشتم

  ..؟ی بذاری خوای میچ

  ....... ها رو دسته کردمبرگه

  !.. رو؟ی اسم ِ چ-

  ..گهی دگمیاسم رمانت و م..ستایدختر حواست جمع ن.. اسم بچه ت و--

  .. هنوز اسم واسه ش انتخاب نکردم-
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  .. کننیتخاب نم که واسه ش اسم انادی نای تا بچه به دنهی حرفنمی اهان خب اره ا--

  

 به فکر ادی نای که تا بچه ت به دنیشیتو از اون مامانا م:  کردم که گفتنگاهش

  .. کردمدای االن اسم بچه هامو پنی از همستمی من مثل تو نیول..یافتیاسمش نم

 ی به بلوغ میپس ک..ی زنی نوجوونا حرف منی عی سالته ول27 و هفت ستی ب-

  .. تو؟یرس

  ..زمی می و برگه ها رو گذاشتم تو کشو رو تخت بلند شدماز

  !.. گفتم؟ی وا مگه چ--

  ..؟یینجای اقهی هر دقی نداری تو کار و بدبخت-

 هلک هلک از اون دمی چقدر به خودم زحمت می دونیم..گهی کار ِ دنمیخب ا--

  .. سر باغ تا به تو سر بزنم؟نی اامی کوبم میسر باغ م

  ..م ممنونتم باشدی بایی جوراهی پس -

  ..میستی نلی باش ما که بخ--

  .. کم استراحت کنمهی خوام ی اگه سر زدنت تموم شده پاشو برو م-

  .. رفت بهت بگمادمی و یزی چهی ی وقته تموم شده منتهیلی سر زدنم که اره خ--

  

  .. لب تخت و نگاهش کردمنشستم

  .. خب بگو-

  ..ادی بفرداشب قراره واسه ت خواستگار:  باز گفتشی مقدمه با نیب
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 هم از جاش ی که با من پردمی دفعه از جام پرهی.. گرد شده نگاهش کردمی چشمابا

  .. قدم رفت عقبهیبلند شد و 

  .........یخودت م..ی گفته باشی اگه جدی به حالت پریوا:  اخم بهش گفتمبا

  

 ی می خب بابا داشتم شوخیلیخ:  برد باال و با خنده گفتمی به حالت تسلدستاشو

  ..کردم

سرمو تو دست گرفتم و چشمامو محکم رو هم .. و نشستمرونی دادم بی و عصبنفسم

  ..فشار دادم

  ..دستش و اروم گذاشت پشتم.. کنارم نشستیپر

  .. و نگاهش کردمدمی صورتم دست کشبه

  

 ی می باهات شوخشهی داشتم مثل همدیببخش.. ناراحت شدن ندارهگهی خب د--

  ..کردم

  ......... بازم توادیوشم نم حرفا خنی از ای دونی م-

  .. بگم غلط کردم خوبه؟ی اوک--

  

  .. ازش گرفتمنگاهمو

واسه .. نه واسه توی منتهادی کنم که خواستگار محی حاال بذار جمله م و تصح--

  .........من

  .. جون؟یلی پسر دوست لنی نکنه هم-
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  .. لبخند سرشو تکون دادبا

  .. اره همون--

  ..؟ی پس چرا از اول نگفت-

  .. خواستم سر به سرت بذارم که نشد--

  .. چپ نگاش کردمچپ

  ..دیخند

  ..ستیدل تو دلم ن.. االن استرس گرفتمنی از هم-

  ..؟ی دوستش دار--

  

  .. جمع کردلباشو

  .. دارهی خاصی اخالقاهی..  ِ ی پسر باحالادی ازش بدم نمگم،یم.. خب اره--

  .. خوبه پس جوابت مثبته-

  .. تا بعدانیعال بف..مینی حاال تا بب--

  ..ان؟ی قراره بی ک-

 گفته ی بیالبته مامان به ب..دی باشدی هم حتما بای بیدرضمن تو و ب.. فردا شب--

  ..انهیاونم در جر

  

  ..میشونی و مچ دستمو گذاشتم رو پدمی تخت دراز کشیرو

  .. شدمرهی سقف اتاقم خبه
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  ........ منی دونی تو که م-

 اومدم باهات حرف بزنم نیاصال من واسه هم..کن تو رو قرآن باز شروع نی اِِِِِ دل--

 کرد و یمکث کوتاه........ی کنی قبول نمی بشنوی بی دونستم اگه از بیچون م

  ..؟ی بهت التماس کنم تا قبول کندیحتما با..دوست ِ گرام..زیخواهر ِ عز:ادامه داد

  .. بمونم بهترهنجایهم.. داره آخه؟ی ادهیاومدن من چه فا-

  ..؟ی زل بزنواری و به دینی گوشه بشهی تنها شهی که مثل هم--

  

  !.........وار؟یبه د:  چشم نگاهش کردم وبا اخم گفتم ی گوشه از

 یباالخره که زل م.. کنه؟ی میحاال چه فرق.. ِ واری که رو دیخب به عکس--

  ..یزن

 یم مشترک نی جهی نتهی وقت به چی مورد با من حرف نزن چون هنی در ای پر-

  ..میرس

  ..باشه؟..ای بی بی فرداشب تو هم با بی جون پری به کارت ندارم ولی باشه کار--

  

  .. کردی نشسته بود لب تخت و نگام مملتمسانه

  ....... خواهش کردم ازتی دل--

  .. خبیلی خ-

  

  .. رو هوا بشکن زدی خوشحالبا

  .. جبران کنمشااهللایا..یزمی عز--
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  .. الزم نکرده-

  ..ند شد و رفت سمت در رو تخت بلاز

  .. باشه باشه من برم تا نظرت بر نگشته--

  

  .. کجاست؟ی بی ب-

  ..؟یکارش داشت.. مامانشی پ--

  .. نه-

  ..باشه پس فعال--

  

  .. و با بسته شدن در منم چشمامو بستمرونی اتاق رفت باز

  .. دردا عادت کرده بودمنی به اگهید.. کردی درد مسرم

  .. دادی نممنی تسکیی قرص و داروچیه

  

 حرفا ی بعضطنتی شی اوقات از رویفقط گاه.. رو مثل خواهرم دوست داشتمیپر

  .. زد یرو م

  .. کنهی بازم کار خودشو می ولشمی دونه ناراحت می منکهی وجود ابا

  

  ..دی مدت کم برامون زحمت نکشنی ایتو

  ..می بمونششونی تنها نباشم اصرار کرد پنکهی دونستم واسه ایم
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 تالشش ی ولارهی داشت لبخند و رو لبام بیدر همه حال سع.. تنهام نذاشت وقتچیه

  .. بوددهی فایب

  .. تونستم شاد باشم و بخندم؟ی پر از غم چطور می دلبا

  

  .. انگشتم ثابت موندی توی زدم که نگام رو حلقه ی موهامو شونه مداشتم

  .. اوردمنیی آروم پادستمو

  ..دمی حلقه رو بوسی و آهسته رونرم

  

 با دی دی منو می خاطر هر کنیبه هم..ارمی وقت نخواستم که از دستم درش بچیه

  .. بابت خوشحال بودمنی گفت که متاهلم و از ای خودش مشی حلقه پنیوجود ا

  

 اجازه ی بشهی مثل همی کردم که پریداشتم مرتبش م.. و انداختم رو سرمشالم

  ..اومد تو اتاق

  ..؟ی در بزننی تقه به اهی قبل از ورود ی کنی عادت می ک-

 عی صدام زد که سری نسبتا بلندیو با صدا....... منیستینامحرم که ن.. وا--

  .. سمتشدمیچرخ

  !..؟ی دلـــــ--

  ..؟ی زنی چته چرا داد م-

  ..من هنوز نمردما..؟یدی پوشهی چنی ا--
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 ی دست کت و دامن نوک مدادهی.. نبودیمشکل.. گذرا به سر تا پام انداختمینگاه

  ..براق و شال همرنگش

  .. مگه چشه؟-

بابا .. کالغ پسندت بگذرپی تری امشب َرو از خهی ایجون من ب..ست؟ی بگو چش ن--

  ..نقدری نه اگهی دی ولستی نی رنگیاهی باال تر از سمی دونیم

  

  ....... تو همدمی کشاخمامو

 تو میگار تو مراسم خواستیگی میدی مری گای..ی خوای ازم مزی چهی هر دم ی پر-

  ..ی حاال که به رنگ لباسم بند کردایهم باش 

 10 تا می برایب.. بپوش اگه من حرف زدمی دوست داریاصال هر چ: سر هم گفتپشت

  .. رسنی مگهی دقهیدق

  ..نور؟ی ای اومدی اومدم تو چرا پاشدی داشتم م-

  .. دنبالتامی گفت بی بی ب--

  !..؟ی بیب-

 ری زی وقت بزنهی که دهیش از تو ترس اون بنده خدا هم چشمگهی اره د--

  ..زونه؟ی مپمیسر و ت.. من چطورم؟یآهان راست..حرفت

  

  .. چرخوندمکلشی رو هچشمامو

 و یریبا شال ش.. ش بودقهی ی هم گوشه ی گل نقره اهی..یری شی و دامن راسته کت

  .. ست کرده بودشینقره ا
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  ..ادی بهت می هم بپوشی تو اگه گون--

  .. بود؟فی مثال تعریگفت که االن ینی ا--

  

  .. افتادم سمت درراه

  ..قای دق-

  .. سرم با لبخند اومدپشت

  .. کردنت از پهنا تو حلقم خواهرفی تعر--

  

 نی با اضطراب ایپر.. بودنستادهی جون پشت در به استقبال خواستگارا ایلی و لیپر

عا بامزه شده  که به خودش گرفته بود واقیبا اون ژست و حالت.. کردیپا و اون پا م

  ..بود

  ..می نشسته بودییرای تو پذی بی و بمن

 زن هیاول از همه .. جون در و باز کردیلیل.. داشتدی همونجا به راهرو داز

 ی جون و پریلی با لیمی گرم وصمیلیخ..  پوش وارد شد کی و کامال شانسالیم

  .. کرد یشروع به احوال پرس

  ..مشم مهناز ِ گفت اسی می مادر اقا داماده که پرالبد

  

 سبد گل بزرگ وارد شد که باال تنه ش و هی مرد جوون و قد بلند با هی از اون بعد

  ..کامل پوشونده بود 
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 و مادرش سالم و ی با پرنی صورتش کنار زد و کامال اروم و متی گل و از جلوسبد

  .. کردیاحوال پرس

  .. دو نفر بودند نی فقط همظاهرا

  

 هم که یپر..ی داد دست پریود سبد گل و با احترام ِخاص بری داماد که همون اماقا

 گرفت و ری دسته گل و از امینی گل انداخته بود با لبخند دلنشیگونه ش هاش حساب

  ..تشکر کرد

 از جامون بلند ی بیمن و ب.. اشاره کرد و تعارفشون کرد ییرای جون به پذیلیل

  ..میشد

 بودنش کامال یهر چند مصنوع.. لبخند بزنمی امشب و به خاطر پرهی کردم یسع

  .. شدیحس م

  

 یچهره .. دادییجوابم و با خوشرو.. مهناز خانم دست دادم و سالم کردمبا

  .. شدی لحظه محو نمکی داشت و لبخند از رو لباش یمهربون

  

 آروم دمی اونو جلوم دی انداخته بودم که وقتریسرمو ز..ستادی رو به روم اریام

  ..اب سالممو آهسته دادجو ..دمینگاهمو باال کش

  .. نشستمی بیصورتمو برگردوندم و کنار ب.. شده بود تو چشمامرهیخ

  

  .. نشستنی بی من و بی و مادرش درست رو به روریام.. جون تعارف کرد یلیل
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 دستم دوخته بودم و ی توی رفت تو اشپزخونه منم تموم مدت نگاهم و به حلقه یپر

  ..کردم یاروم اروم با سر انگشتم لمسش م

  .. رو حس کردمی نگاهینیسنگ

  .. چشم توچشم شدمری سرمو بلند کردم و همون موقع با امی ورود پربا

 رو تو ی جور دستپاچگهی.. انداختری سرش و زدی تا نگاهه منو رو خودش دو

  ..دمی دیحرکاتش م

  ..دی لرزی برداشت دستش به وضوح مینی و از تو سی فنجون چای وقتیحت

  

پوست  .. ی قهوه ای پر پشت ِمردونه و چشمایابروها.. داشتی جذاب نسبتای چهره

 یلی خشی ته رهی..کی کوچادی بزرگ بود و نه زادی متناسب که نه زینی و بیگندم

  ..کمرنگ هم رو صورتش داشت

  .. آرشام انداختادی منو شی صورتش با اون ته رناخداگاه

  ..دم بستم و باز کرهی ثان3 و چشمام و واسه دمی گزلبمو

 ی م منهی امان تو سی قلبم بافتادمی مادشیهر بار که .. دستام عرق کرده بودکف

  ..زد

  

 متوجه شدم ریو از زبون مهناز خانم مادر ام.. رسوم دو طرف حرفاشون و زدنطبق

  ..کترهی کوچری تا پسر داره که ام2..که همسرش سالهاست به رحمت خدا رفته
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 ی جون با رویلیل.. حرف بزننی اقهی چند دق کرد که دختر و پسر با همشنهادیپ

  ..خوش قبول کرد

  .. خواستن برن تو باغیم.. با لبخند از جاش بلند شد و راه افتاد سمت دریپر

 سرمو ینگاهش و حس کردم ول.. محکم از کنارم رد شدی کوتاه ولیی با قدمهاریام

  ..بلند نکردم

  

  .. درسته؟دی جون هستی پریمی دخترم شما دوست صمدی ببخش_ خانم مهناز

  ..می سال هاست با هم دوستیمن و پر.. بله-

 که انگار واسه زدن حرفش یو با مکث کوتاه...... بودمدهی جون شنیلیبله از ل--

 زمی چندبار اومد رو زبونم ازت بپرسم عزتشیراست:  داشت من من کنان گفتدیترد

  .. کنمی دارم اشتباه مدی هر بار به خودم گفتم شایول

  ..دیی کنم بفرمای نه خواهش م-

 ادمی..دمی جا دهیانگار که قبال تو رو .. برام آشناستیلی دخترم چهره ت خ--

  .. کنمی دارم اشتباه مدمی دونم به خدا شاینم.. کجا اماستین

  

  .. کردیحتما اشتباه م.. داشتم که بگم؟یچ.. سرمو تکون دادم ی لبخند کمرنگبا

  ..ارم نشسته بوددرست کن.. نگاه کردمی بی ببه

  .. جون با مهناز خانم سرگرم صحبت شدندیلیل

  .. شناسه مادر؟ینکنه تو رو م:  گوشم گفتری اروم زی بیب
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  .. لب جوابشو دادمریز

  .. گرفتهی عوضیکیحتما منو با .. فک نکنمی بی نه ب-

  !.. کرد؟ی چطور نگات میدی پسره رو د--

  !.. چطور؟-

 ی بود نگاهشو از روت بر نمنیی َ م سرت پایوقت..تو ِ ی انگار اومده خواستگار--

  ..دی که مادرشم فهمییتا جا..داشت

  ....... همینکنه پر:  ارومتر از قبل گفتمی دلخوربا

بچه م از شرم تو ..ری نه مادر اون بنده خدا که همه ش سرش و انداخته بود ز--

  ..صورت پسره نگاه هم نکرد

  !.. و خجالت؟ی پر-

 دختر چه بخواد و چه نخواد شرمش ی شب خواستگارزمیز عگهی خب د--

 نی خودمون ماشااهللا سر زبون دار ِ وگرنه جلو مردم دختر سنگشی هم پیپر..شهیم

  .... ِ یو اروم

  

  .. رو شناخته بودی هم خوب پری بیب.. نگفتمیزی تکون دادم و چسرمو

 یو لباش داشت م که ری با اون لبخندی پریازچهره ..  ساعت برگشتن می از نبعد

  ..خوندم که جوابش به داماد مثبته

  .. کردنی که تو چشماشون بود به ما نگاه می دو با شرم ِ خاصهر

  

  ..م؟ی کننیریدخترم دهنمون و ش:  گفتی خانم رو به پرمهناز
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 با شرم یپر.. جون با لبخند سرش و تکون دادیلیل.. و به مادرش دوختنگاهش

  .. رو لباش نشستیند خواستن دوخت و لبخنینگاهش و به زم

  

 لی شروع کرد به کتشهی عالمت رضای بود سکوت ِ پردهی خانم هم که فهممهناز

  ..دنیکش

  .. تعارف کنینیریدختر گلم تو ش:  جون رو به من گفتیلیل

 تعارف کنه ینیری کردم رسمه عروس شیفکر م.. حرفش تعجب کردمنی ااز

  ..نتونستم مخالفت کنم..

  .. مهناز خانم گرفتمیجلو.. برداشتمزیاز رو م و ینیری شظرف

  .. جوون خوشبخت بشنی دختر پسرای که همه شااهللایا.. دخترمی شری پ--

  

  .. داشت نگاش تو صورتم بودی بر مینیری داشت شی گرفتم وقتی بی بیجلو

  !..؟یخوب!..ده؟یدخترم چرا رنگت پر:  گفتاروم

  .. دادم لشی تحوی امهی نصفه نلبخند

  .. نگران نباشی بی ب خوبم-

  

  .. گرفتم ی پری جون هم برداشت و ظرف و جلویلیل

  .. جوابمو داد و تشکر کردزی گفتم اونم رکی و تو گوشش تبردمی بوسصورتشو

  .. دستم بودینگام به ظرف تو..به صورتش نگاه نکردم ..دی رسری به امنوبت

  ..گمی مکی تبر-
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  ..ب تشکر کرد لری از تو ظرف برداشت و زینیری شهی آروم

  ..زی رو گذاشتم رو مینیری سر جام و ظرف شبرگشتم

 خورون رو به اتفاق ینیریو قرار ش.. تموم شدی و خوشری به خزی شب همه چاون

 هم اعالم شونی رسمی گذاشتن که همونجا نامزدگهی شب د2 واسه لی فامیبزرگترا

  ..بشه

  

  .. اومدمیم و م رفتی میهر روز با پر..می برگشت از شرکت بودری مستو

 جون و یلی که لیی شد تا جای می شدم بدجور شاکی که سوار اتوبوس ملی اوااون

  ..انداخت جلو 

  .. شناختمشی خوب میلی بود و خمیمی صمدوست

  ..ستی خواد نرسه دست بردار نی که میزی به اون چتا

  

  ..ی پر-

  .. برگشت و نگام کردی حالت گرفته ابا

  .. هوم؟--

  .. افتاده؟ی اتفاقیهمه ش تو خودت..ز؟ چته تو امرو-

  .. داد و نگاهش و به جاده دوخترونی بقی و عمنفسش

  

 کم حساسم هیفقط .. حسودمی اگه فک کنیونی مدی ولگمی مزی چهی ی دل--

  ..نیهم
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  .. خب بگویلی خ-

  .. قول؟--

  ......ی پر-

  ..ادته؟ی گرفتم ی که مرخصروزید..گمی خب میلی خ--

 زنگ زده بود به ری امگهی دیچیه:  مکث کوتاه ادامه دادهیبا . . تکون دادم سرمو

 کم واسه ش ناز کردم که اره هیمنم که دل تو دلم نبود ..نمتی خوام ببی که ممیگوش

  .. حرفانی و اشهیکار دارم و االن نم

  ..می شاپ قرار گذاشتی کافهیتو .. اصرار کرد منم قبول کردمدی شدیول

  .. همه اصرار کرد تا باهام حرف بزنهنی که ا خواد بگهی می کردم چفک

 حرفا نی و ای احوال پرسقهی دق10 آقا بعد از ششی ذوق و شوق پاشدم رفتم پی کلبا

  ..دی شد پرسی که به تو مربوط میخالصه هر چ.. از تو و گذشته ت و زی رهی

  

  .. تعجب نگاهش کردمبا

  !..؟یگی می جد-

  .. کنم؟ی شوخ مورد مگه خرمهی نی اره بابا تو ا--

  ..؟یدی و نپرسلشی ازش دل-

 یفقط گفت انگار تو رو م... که بهم ندادی جواب درست و حسابی چرا اتفاقا ول--

 که ستمی پپه نگهیانقدرام د.. کنجکاو شده در موردت بدونهنیشناسه و واسه هم

 سواال واسه ش چقدر مهم بوده که منو از محل کارم کشونده نینفهمم جواب ا

  ..اونجا
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  ..؟ی بهش گفتای تو چ-

  ..ی نباشی راضدی خودم گفتم شاشیپ.. نگفتمیادی ززیچ--

  ......... ببخش منیپر.. ممنونم-

اونم ..آره خب دوستش دارم.. اخه؟ی داریری شو تو چه تقصالی خی بی دل--

بچه .. خونمی از تو چشماش می ولاوردهیدرسته به زبون ن..ستی نلی مینسبت بهم ب

 همه نی که چرا منو کشونده اونجا تا انهی از امیناراحت..هی به چیمم چ که نفهستمین

  .. کنه؟چمیسوال پ

 ی نداشته و محض کنجکاوی قصد و قرضدیشا..الی خی به قول خودت ب-

  ..دهی دیی جاهی گفت انگار منو یاخه مادرشم اون شب م..بوده

  !..؟ی جون ِ پر--

 واسه ریالبد ام.. کنمی اشتباه م دارمدی اره بنده خدا اخرشم در شد گفت شا-

 چطور شده که ی شناسم ولیدر هر صورت من که اونا رو نم.. کنجکاو شدهنیهم

  .. دونمی براشون اشنام نمگنیم

  .. خوردمی داشتم حرص و جوش میخودی پس با ان حساب ب--

  .. ت ِ شهی که کار همنی ا-

  

 و نگاه رونیپنجره و ب سرم و چرخوندم سمت یبا لبخند کمرنگ.. چپ نگام کردچپ

  ..کردم

  !..ده؟ی پرسی در مورد من از پرری کردم که چرا امی فکر منی ش به اهمه

  !.. تونه باشه؟ی می چاشی کنجکاولیدل
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 بودم با شال همرنگش دهی پوشرهی تی دست کت و دامن شکالتهی.. بودی نامزدشب

  .. تر بودرهی دو درجه تیکیکه 

بزرگترا صحبتاشون و شروع کردن .. نشسته بودم خانمای هی بقشی پی بی بکنار

  ..دی رسهی مهرنیینوبت به تع..

 به مشهد و کربال و نجف و بی به ترتیارتی سفر ز5 تا سکه و 14 ی خود پرشنهادی پبه

  ..ومدی هاش خوش نیی به مزاج عموها و داشنهادشیظاهرا پ..  و مکه هیسور

 خواد ی تمام گفت که متیبا جد ی پری بود ولهی تر کردن مهرنی اونا سنگقصد

  .. قدر باشهنیمهرش هم

  .. اومدنی واقعا به هم مری و امیپر.. اونها خوشحال بودنی دوهر

  

  .. برادرش ِ ی نامزدیناسالمت..ومد؟ی مهناز پس چرا آرتام ن_ جونیلیل

 هی خب ی دوست داشت تو مراسم شرکت کنه ولیلیخ..ادی نتونست ب_ خانم مهناز

  .. کنهی جبران مری واسه عقد امشااهللایا.. اومد مجبور شد برهشیش پ برایسفر کار

   ..شهی مری داره دگهید.. پسر قصد ازدواج نداره؟نی ایراست..شااهللای ا_ جونیلیل

 جرات داره جلوش اسم زن و ی کی بگم ما که از خدامونه ولی واال چ_ خانم مهناز

  ..اره؟یازدواج و ب

  .. ِ ی ادهی و پسندکیکار ن..غمبرهیازدواج سنت پ..ه؟ی حرفا چنی اوا ا_ ی بیب

 ی می خدا چمینیتا بب.. کردشهی خب چه میول..گمی و منی منم هم_ خانم مهناز

  ..خواد
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 دختر خوب هیباالخره قسمت آرتام هم .. حق نشسته ی خدا خودش جا_ جون یلیل

  ..شهیو خانواده دار م

  ..م خوایمن که از خدا م..شااهللای ا_ خانم مهناز

  

  .. زدنی که کنار هم نشسته بودن و حرف مری و امی چرخوندم سمت پرنگاهمو

  ..دمی دی هر دوشون می عشق و تو چشمابرق

  

  .. گفتم و رفتم تو اتاقمری برگشتم خونه بهش شب بخی بی همراه بی شب وقتآخر

 یاز شب عروس..از ارزوهام براش گفتم.. صبح با آرشام حرف زدمیکای نزدتا

 که ی و غروب افتابایاز حرفامون کنار در.. تو کلبه ییایاز اون شب رو..خودمون

  ..میهر دو شاهدش بود

 دمی دیم.. کردمی حضورش و هر شب حس می جسمش و کنارم نداشتم ولدرسته

  .. زل زده بهمشیشگیباال سرم نشسته و با لبخند هم

 شی و خواستن جذابی تو چشماشمی مرهی که چشمام گرم خواب بشه خی من تا زمانو

  ..که واسه م مملو از ارامش ِ 

  

  ..گمی مری لب بهش شب بخری خوام چشمام و ببندم زی که می درست زمانو

  ..دی تپی منهی که قلبم به عشق اون تو سی تنها کسبه

  ..نمشی تونم ببی که با هر نفس میکس

  ..می از زندگهیتو هر ثان.. با من بودآرشام
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مرگ ..رهی تن بمنی ای دل_ یپر.. کردمیودم حس م و همه جا اونو کنار خشهیهم

  .. آخه؟یای تو َم بشهی میبابا چ..من

  .. و درش و بستمزمی کنار می ها رو گذاشتم تو کشوپرونده

  .. شدمی کم داشتم از دستش کالفه مکم

  

  ..ه؟ی همه اصرار واسه چنی فهمم ای نه نمیعنی گفتم نه ی پر-

  ..یشی خُل می تو اون دخمه داریدی که چسب بسگمی د ِ آخه من واسه خودت م--

  .. من حال و حوصله نداشتمی گفت ولی می رو با لحن شوخنایا

 بود خودم و سرگرم کردم زمی که رو می و مثال با خودکار و کاغذی رو صندلنشستم

  .......... شه المی خیتا ب

  ..دیچی ملتمسانه ش تو گوشم پی و صدازی رو مدستاشوگذاشت

  

 تو َم گمی میوقت ..ی دونی منویخودتم ا.. دونمی تو رو مثل خواهرم م منی دل--

 دلمو یایبه خدا اگه ن.. خاطره که دوست دارم خواهرمم کنارم باشهنی به اایبا ما ب

  ..ی شکنیم

  .. کردم و خودکار و انداختم رو کاغذیپوف

  .. کنهمی خواد راضی میقیبه هر طر..ستی انگار دست بردار نرینخ

  

  ..ام؟ی بی واسه چگهی نامزدت تو و مادرت و دعوت کردن من دیاده  خانو-

  ..یای کرد تو هم بدیدوما مهنازجون تاک.. هم هستی بی اوال ب--
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  ..ستی ندی ازت بعگه،ی دی البد تو بهش گفت-

  

  ..حــــاال:  داد و گفتلمی تحوزی چشمک رهی طونشی همون لبخند شبا

  ..یواسه م نذاشتآبرو .. شناسمت خبیم.. حاال و مرض-

اصال انگار حرف .. خود مهناز جون از خداش بود!.. تو دارم؟ی من چکار به ابرو--

  ..دلش و زده باشم تا اسمت و اوردم با ذوق قبول کرد

  .. موندهیسی تو رودرواچارهی حتما ب-

  .. و تمامامیفقط بگو م..؟ی تو چکار به اونش دار--

  .. وسالمامی نم-

  .. پا داره هیمرغت در همه حال  ..یه ا دندهی یلی خی دل--

  .. جمع کردملبامو

  .. هاشهی بد میینجای انهی ببسی برو سر کارت رئ-

  

  .. نگام کردی جور خاصهی

  ..ی از گله و ناراحتپر

فکر .. نه من نه توگهی دیای نی مهموننی خدا اگه باهام به ای به خداوندی دل--

  ..ی ازت داشتم قبول کنیخواسته ا ارزش دارم که اگه شتی پی کردم انقدریم

  

 بلند شدم و می و برگردوند و قدم ِ اول و به دوم برنداشته بود که از رو صندلروش

  ..صداش زدم
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  ..ستادی به من اپشت

  ........ وگرنهیمنظور منو خوب متوجه نشد..؟ی چته پر-

  .. و نگام کردبرگشت

  

 ی که مستی روز ن2ز و رو1.. کنهی کس بهتر از من درکت نمچی به قرآن ه--

  ..یشی اعتماد می حد نسبت بهم بنی اوقات تا ای دونم چرا گاهی نمیشناسمت ول

  ..ستی حرفا ننیاصال بحث اعتماد و ا..؟ی پری کنی چرا شلوغش م-

 نی از همای مراسم کنارم باش و تنهام نذار نی تا اخر اای ی دلنهی حرف من هم--

  ..شهی نمدامیو برت پ هم دور گهی رد کارم و درمیاالن م

  .......؟ی کنی چرا اصرار م-

  ..ی تو قبول نکردیول..خواهش کردم.. اصرار نکردم--

  

  .. دوستم نداشتمنی رو از جانب بهترهی نگاه و لحن دلخور و پر گالنی اطاقت

 کنارم موند و در میی تنهای که تو روزایکس.. بودزتری من از خواهرمم عزی برایپر

  .. نکردیالهمه حال پشتمو خ

 جوابش و نطوری خواد کنارش باشم وتنهاش نذارم ای چرا حاال که اون مپس

  !..دم؟یم

  

  ..؟ی دلی کنی قبول م--
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 مثبت تکون دادم با ذوق اومد سمتم و از یسرمو که به نشونه .. زدم تو چشماشزل

  ..دی خم شد صورتمو بوسزیاونور ِ م

  .. پسش زدم ی اخم به شوخبا

  ..ختر خودتو کنترل کن دهید ِ چه کار-

 کال یعنی..یتوقع نداشتم قبول کن .. ی چقدر خوشحالم کردی دونی نمی وا--

  .. شده بودم ازتدیناام

 ی روز تو رفاقت و در حقم تموم کردهی.. خورهی موقع ها منی به درد همی دوست-

  ......حاال هم نوبت منه

  .. زدی برق می از خوشحالچشماش

  .. روزا رو گذرونده بودمنینم ام.. کردمی و درک محالش

  .. و اضطراب بود اماشی پر از تشودرسته

 بودم که برام قابل یجانی شد و در کنارش شاهد هی وجود عشق ترس کمتر حس مبا

  ..وصف نبود

  .. گشتم به اون روزای کاش بر میا

  .. رو متحمل شدمیادی زی های چند سختهر

  .. الاقل عشقم و کنار خودم داشتماما

  

  .. بودمدهی خروارها خاک خوابری نداشتم تا االن منم زمی و تو زندگدی امهاگ

 ی و تو جادی شد امی کرد باعث می که با وجودش قلبم و گرم می انتظار و حساما

  .. حس کنم می ِ زندگیجا
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  .. کردمی بابت خدا رو شکر منی ااز

  

  ..م چرخوندم دور کامل اطرافهینگاهمو ..می شدادهی پی پرنی نفر از ماش4 هر

 فی ساختمون ردی تا جلوکی وباری راهه سنگالخهی کنار دی بلند و سفهی پایچراغا

  ..دی رسی به نظر مری و چشمگباینصب شده بودن و با وجود اونا باغ کامال ز

 نور ری که زی شکالتی و پنجره هادی سفی با نمای ما ساختمونی درست روبه روو

  .. داشتی خاص و منحصر به فردیتم بگم جلوه  تونسی باغ واقعا می چراغامیمستق

  

 به استقبالمون ریمهناز خانم همراه ام.. حرکت کردمی از همه به سمت در ورودآخر

  ..اومدن 

 فقط نی کامال سرسنگری با مهناز خانم رو به امی و سالم و احوال پرسی از روبوسبعد

  .. و اروم جوابم و دادنیسالم کردم که اونم مت

 ی میسع.. شدی مرهی از حد رو صورتم خادی افتاد زی نگاهش بهم می وقتهنوزم

  .. تفاوت باشمیکردم خودمو بزنم به اون راه و کامال ب

  

  .. و مدرن بودی داخل ساختمون کامال فانتزنی و تزئسبک

  .. و جذابکی شزی چهمه

  .. کردمونیی سالن بزرگ سمت راست که مهناز خانم به اون سمت راهنماهی

 ست شده ی و دوددی سفی که هر دو با رنگ های دست کامل صندلهیبل و  دست مهی

  ..بودن
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 و دی وسفی نقره ای از رنگ هایبی حال ساده، ترکنی در عی ولکی شی هاپرده

  ..یدود

  .. خونشون به نظرم جالب اومدی کل دکور داخلدر

  .. مبل تک نفره نشستهی رو ی هم اونطرف پرری نشستم که امی مبل کنار پریرو

  

 کردم مهناز ی حس می دونم چرا ولینم.. شدنییرای تا خدمتکار مشغول پذ2دو

  ..ستی حال و روزش خوب نیی جوراهیخانم 

  .. دادی رو می بی جون و بیلی جواب لی با دستپاچگمرتب

  .. هم که کال ساکت بودریام

  

 مواقع که نجوریا.. فضا رو تحمل کنمنی تونم ای نمدمی  ساعت که گذشت دکی

  .. دادی بهم دست می شدم احساس خفگیذب ممع

  .. کردمی نمی احساس راحتی دونم چم شده بود ولینم

  

  ..رونی از سالن زدم بهی بقنی نگاهه سنگری از جام بلند شدم و زدی ببخشهی با

  ..ستادمی ستون اهی و کنار ِ دمی کشقی نفس عمهی

  ..ستادی اومد و کنارم اری همراه امی از چند لحظه پربعد

  

  ..؟ی دلستی حالت خوب ن_یپر

  ..دهی دونستم رنگم پریم
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  .. خوبم نگران نباش-

  ..دینی بشنجایبهتره ا..دهی رنگتون پریول:  و اروم گفتستادی جلوم اریام

  .. کنار ستون برداشت و گذاشت جلوم زی از پشت می صندلهی و

  ..دمی نشستم و به صورتم دست کشی لبری تشکر زبا

 تازه یدوست داشتم برم تو باغ تا هوا.. کردمیم یدی شدی گرمااحساس

  .. کردنش معذب بودمانی واسه بری با وجود امیول..بخورم

  ..شهی که نمرونی پاشم برم بینجوری مردمه همی نباشه خونه یهرچ

  

  .. حالتم بهتر شددی شام،ی کم قدم بزنهی اطراف نی امی بری دل- یپر

  .. خدا خواسته قبول کردماز

 گاهه ی گاه و بی اونم با وجود نگاه هانمی حرکت بشی جا بهی بهتره تا  راه برمباز

  ..ریام

  

 کردم پسر ی حس میی وقتاهی.. زدی حرف می پشت سرمون بود و گه گاه با پرریام

 ی ش و درک نمرهی خی اون نگاه های وجه معنچی ِ اما به هیریخجول و سر به ز

  ..کردم

  

 هیاونطرف سالن .. کردمیب شده بود نگاه م نصواری که رو دیی به تابلوهاداشتم

 که انگار محض دکور گذاشته بودنش ی فانتزی نهی شومهی باز بود همراه با طیمح

  .. از غروب افتابیینما.. نسبتا بزرگ نصب شده بودی تابلوهی نهی شومیاونجا و باال
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  .. شده بوددهی کنار هم چی و بزرگکی کوچی قاب عکسانهی شومی روو

  .. بودشونی خانوادگی عکسا کهانگار

  

  ..؟ی عکسا هستنی ایتو هم تو: دی کرد و با لبخند پرسری رو به امیپر

  .. از عکسا اشاره کردیکی با لبخند سرشو تکون داد و به ریام

  .. هم کم سن وسال تر بودمنجایا.. نوجوون بودم انداختمی وقتنوی ا--

  

 که ی بودن و اونستادهی کنار هم ا از عکسا اشاره کرد که دو تا پسربچهیکی به یپر

 وهر دو با لبخند یکی اون ی بلندتر بود دستش و انداخته بود رو شونه یقدش کم

  .. کردنی نگاه منیتو دورب

 یلی که خشونیکی:  نگاه کرد و ادامه دادریو با مکث به ام.... ن؟ی دو تا کنی ا_ یپر

  ..ههی شباتیبه عکس نوجوون

  .. انداخت و لبخند زدیپر به من و ی نگاهمی نریام

  

 هم که دستش و انداخته دور گردنم برادرم یاون.. ِ خودممکتری که کوچی اون--

  .. آرتام یمخصوصا برا..زهی عزیلی ما خی عکس برانیا..آرتامه

   ..دمشی امشب ندیراست..دمی از مهنازجون در مورد برادرت شن_ یپر

  

  .. گرفته شدری حالت صورت امی حرف ِ پرنی کردم با ااحساس

  .. به من انداخت ی چشم نگاهه کوتاهی گوشه از
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  .. بودنش کامال مشخص بودی مصلحتی زد وللبخند

  

 یگفت خودش و م.. رفتی مدی از دوستاش دچار مشکل شده بود بایکی --

  ..ادی باغ و هم بهتون نشون بدم مطمئنا خوشتون ممی بریراست....رسونه

 بود اروم دنبالشون راه نیه از اولم قصدم هممن ک.. باز قبول کردی با رویپر

  ..افتادم

  .. رفتن و من پشت سرشون ی جلو ماونا

  

  

  .. کردمی فکر مری امی داشتم به حرفاناخواسته

  .. تو خودشرهی شدم که می راحت متوجه میلی اومد خی اسم آرتام میوقت

  .. زدنی َم با هم حرف می و پرری و اممی زدی قدم ممی داشتاطی حتو

  ..دوست داشتم تنها باشم .. رفتی داشت حوصله م سر مگهید

  .. زنگ خوردری املی بهشون بگم که همون موقع موباخواستم

  

  .. در اورد و جواب دادبشی و از تو جشیگوش

  ........... الو--

 ازمون دی ببخشهی انداخت و با ری چرخوند و سرش و زی من و پرنی و بنگاهش

  ..فاصله گرفت

  ..دمی شنی می صداشو تا حدین بود ول به مپشتش
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به مامان .....آخه!....؟یچ....؟یی معلوم هست کجاچی آرتام ه--

 منم ی خوایم..شه؟ی کارت تموم میک.......اره..؟یگفت

  ..........فعال..باشه....ام؟یب

  ..می دادی تموم مدت مثال خودمون و سرگرم ِ گال نشون می و پرمن

  ..دمی تو باغچه کشی سرخ و خوشبوی از گلهایکی ی نوازشگرانه رودستمو

  ........ بودیچه حس خوب.. لبخند زدمناخداگاه

  

  ....یپشت سرم بود و درست کنار پر..دمی و شنری امیصدا

  ..اد؟ی از گال خوشتون م--

 تر رهی نور کمرنگ چراغا تری ِ شب و زیکیچشماش تو تار.. و نگاهش کردمبرگشتم

  ..دی رسیبه نظر م

  

 تو باغچه مون و که یگال..اوف چه جورم:  با لبخند جوابش و دادی من پری جابه

  ....؟یدید

مامان اول مخالف بود ..  ِ یتمومش کار دل:  ادامه دادی سرشو تکون داد و پرریام

  ..... شد؟ی مفشی حری کی ولیشی متی گفت اذیم

  ..گهیخواهر خودمه د:  بهم چشمک زدی به شوخو

  

  .. انداختمریو ز سرم ی لبخند کمرنگبا
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  ..اد؟ی از همه خوشت مشتری بیاز چه گل:  گفتی رو به پرریام

  ..نرگس:  اروم گفتی خاصی هم با عالقه یپر

 نظر نیپس از ا:  خم کرد و آهسته زمزمه کردی رو به پری با لبخند سرش و کمریام

  ..ادی خوشم میلی خاسمیالبته من از ..  هامون مثل همه قهیسل

  

 ی و نگاهاسی با اوردن اسم گل ینگاهش هر چند کوتاه بود ول..  کرد  به من نگاهو

  .. باعث تعجبم شددی به سمت من کشی پریکه از رو

  !.. بود؟ی از اون نگاه چمنظورش

  .. نداشتی منظوردمیشا

  ..اما

  

 ِ ی معذرت خواههیبعد از خوندنش با .. اس ام اس واسه ش اومدهی لحظه همون

  ..ت و به سرعت رفت تو ساختمونکوتاه ازمون فاصله گرف

  ..هو؟ی چش شد ریام:  رو به من با تعجب گفتیپر

  .. م و انداختم باال شونه

  ..؟ی پرسی از من می تو زنش-

  .. چپ نگام کردچپ

  

  .. هم پشت سرم اومدیپر.. قدم بزنمخواستم
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 ی میچ.. گل و درختهی کنیهر جا رو نگاه م.. خوشم امدهیلی خنجای از ا_ یپر

 دست هی رشی شده داشتن و زی مجنونم اون سمت که فقط چمنکاردی بهیگه شد ا

 اونجا و ینی تابستونا معرکه ست که بشی ذاشتن وای فر فورژه می و صندلزیم

  ..یهندونه بخور

  

 فشی واسه ت ردعی سری بگری به امیدی خوبم تز میلی خی حاال که عروسشون شد-

  .. کنهیم

  ..م؟یاری و از کجا بدشیر شه درخت ب جوشی و صندلزی نه بابا م_یپر

  ..نه؟ی تو االن همی دغدغه -

  

مات و مبهوت رو به ..ستادمی دفعه از حرکت اهی و خواست جوابمو بده که دیخند

  .. کردمیرومو نگاه م

  ...... با تو َ میدل!..؟یدی جن دی دل_یپر

  .. افتادم سمتشراه

  ..رد نگاهم و دنبال کریمس.. کنارم اومددی با تردیپر

  

  ..اسیهمه هم .. رو باش چقدر گل نجای اوالال ا-یپر

 باغ رو پوشونده واری سراسر دچکی که مثل پیاسی یگل ها..ستادمی روشون اروبه

  ..بود

  .. بودنمحشر
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  ..دمی کشقیچند بار پشت سر هم نفس عم.. مشامم و نوازش داداسی عطر یبو

 خوردن چی پواری خوشگل رو د چهگای نیدل.. دارناسی گل شتری از مام بنای ا_یپر

..  

  

  .. روشوندمی انگشتم و اروم کشسر

  ..عاشقشون بودم..بی حس عجهی.. دادی می کردنشونم بهم حس خوبلمس

  ..رونی بمی همه وقت زدنی زشته امی بهتره برگرد_ یپر

  

  .. موافق بودمی پربا

  .. گال دل بکنمنی تونستم از ای دونم چرا نمی نمیول

  .. کردمی گشتم و نگاهشون می همه ش بر ممیونجا دور نشد که از ای وقتتا

  .. رو کاشته واقعا تو کارش مهارت داشتهنای که ای کهر

  .. دوست داشتم همونجا بمونمچقدر

  

 ی رفتن که طبق معمول پردیامروز واسه خر.. نمونده بودری و امی تا عقد پریزیچ

  .. قانعم کنه نتونستگهی دنباری ای اصرار کرد باهاشون برم ولیکل

 کردم ی حس مدی رفتم تا اخر خری بود با هم تنها باشن و منم اگه باهاشون مبهتر

  .. مزاحمم هی فقط نشونیب
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 کردم امروزم مشغول ی نشستم و رو داستانم کار می که عصرا مگهی دی روزامثل

  ..دمی شنرونی رو از بی پریبودم که صدا

  .. توادیدم تا بدون اجازه در و باز کنه و ب و از رو چشمام برداشتم و اماده شنکمیع

  .. منتظرم نذاشت ادمی البته زکه

  .. شاد و سرحال اومد تو اتاقی با شتاب باز شد و پردر

  .. و بزرگکی کوچی و بسته هادی پر شده بود از پاکت خردستاش

  

  .. بلند شدم و رفتم طرفشزمی پشت ماز

  .. چه خبرا؟ خوش گذشت؟-

  ..دی بوس جلو و صورتمواومد

  

 نبود که ی پاساژ و مغازه اگهی دمی چقدر راه رفتی دونی معرکه بود دختر نم--

  ..می نذاشته باشرپایز

  .. و گذاشت رو تخت و خودشو هم کنارشون پرت کرد داشیخر

  .. هالک شدم به خدای وا--

  ..ارم؟ی بی خوری میزی چ-

 رونی خورم بی گفتم نمهاری و شربت بوهی خواست برام می هم می بی نه اتفاقا ب--

  .. اشتها ندارمگهی خوردم دیزی چهی ریبا ام

  

  .. مرتب کردمداشوی نشستم و خرکنارش
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  ..دمشی امروز باالخره دیدلــــ:  گفتی ِ خاصجانی دفعه صاف نشست و با ههی

  !..و؟ی ک-

  ..مشیدی از پاساژا دیکی تو یامروز اتفاق..گهی و دری داداش ِ ام--

  .. وانداختم باال تفاوت شونه میب

  ..؟ی خوای میچشم روشن.. خوش به حالت-

  .. تو ذوقمی ا مسخره زد--

  ..؟ی برادرشوهرت باعث شده ذوق کندنی د-

 جا ی دلیوا..نی بودمش واسه همدهیاخه تا حاال ند..ه؟ی چه حرفنی اوونهی نه د--

  .. جذابهیلی خیبرادر

  

  .. تخت نیی پادمی رو کنار هم چپاکتا

  .. به من گوش کنقهی دقهی نارویا ول کن --

  .. گوشم با تو ِ-

 یدای به خری زنم حواست و دادی تا حاال دارم حرف می از کگه،ی دستید ِ ن--

  ..من

 جمع و دی مثل من بایکی یخودت که شلخته ا.. ِ برات مرتبشون کردم؟ی بدکار-

  ..جورشون کنه

  ....... گفتمی حرفا داشتم از آرتام برات منی االی خی خب حاال ب--

  !.. آرتام به من چه؟-
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 بگم قراره نوی نرفته اادمیآهان تا .... تو حال ِ منای امروز بزنی همت کردی دل--

  ..ی کننی عقدم و تو تزئیسفره 

  

  .. تعجب نگاهش کردمبا

  !..حالت خوبه؟!.. تو؟یگی می چ-

  .. به مرحمت شما--

  !..؟ی جون گفتیلیبه ل!..؟یگی می چی فهمی مچی مسخره ه-

  ..ه؟یمشکلش چ.. دوننی آره بابا همه م--

  

  .. موهی زن بهی گفتن من ی بود که همه منی امشکلش

  .. ها شگون ندارهنجورمراسمی تو احضورم

 داده و همه قبولش گهی دیکی به خورد دهی رسی غلط که هر کی مشت باورهاهی

  ..داشتن

  

  ..دی منظورمو از تو نگاهم فهمیپر

  .. و اوننی وِرد ِ زبون ِ ا نبود شدهیدی جدزیچ

  .. ستگهی دزی چهی حرف مردم یول.. موهی بهی وقت قبول نکردم که چیه

  .. فرق داشتهیاون برام با بق.. خواهرم بودیپر

  

  .. فشردی گرفت و دوستانه تو دستش به ارومدستمو
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باور ..ی بکننکاروی تو امی که دوست دارمی من و مامانمی بس کن اصل کاری دل--

  .... و نگه که چقدر دوست دارهارهی که مامان تو خونه اسمتو نستی نیوزکن ر

 ی اسوننی ِ به همی ِ من زن روشنفکری که مامی دونیم:  با خنده ادامه دادو

  ..ذارهی نمریخرافات روش تاث

  

 خودمو یجلو.. تو چشمام اشک نشسته بودی دونم چرا ولینم.. انداختمری زسرمو

  .. نکنمهیگرفتم که گر

  .. موفق هم شدمی تا حدو

  

  ....به خاطر من..؟ی کنی قبول م_ یپر

  ............. مردم کهیپر..ی ول-

  .... فقط توگمیعروس منم که م..؟ی به مردم چکار دار--

  ....مادرشوهرت..؟ی چریپس ام-

 مدت ِ کم نیتو ا.. نگران نباش مهنازجون که از خداش ِ اننی اونا هم در جر--

  ..حاال قبوله؟....ی دلش جا کردبدجور خودت و تو

  

  .. کردمسکوت

  .. بدم؟ی لفظری زدی نکنه با--

  .. لبخند سرمو بلند کردمبا
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 رو ی دارکی خوشگل و شی دهی ایپس خودت و اماده کن هر چ..آهان حاال شد--

  ..ی سنگ ِ تموم بذارتی خوام واسه ابجیکن که م

  ..که حرف بزنم و بتردمی ترسی گلوم بغض نشسته بود متو

  .. کنهی بهم توجه منهمهی ممنون بودم که ای پراز

  .. جون که تموم مدت مادرانه بهم محبت کردیلی از لنطوریهم

  ..سنگ صبورم..پدرم..مادرم.. که شده بود همه کسمی بیب

 پر مهرش اشک ی دستای هی ساری که سرم و رو زانوهاش نذاشتم و زیی شبهاچه

  ..ختمینر

  .. دادی ممیدلدار

  .. گفت صبور باشمی مبهم

  

  .. شونه ش گذاشتمی رو بغل کردم و سر روی پر از غصه پری دلبا

  .. کردمی هقم و تو آغوش مهربونش سر دادم و بغضمو خالهق

  ..ییپر از حس تلخ و عذاب اور تنها..پر از حسرت..پر از غم.. بودمپر

  .. اروم پشتم و نوازش کرد یپر

  ..م داشتازی ننمونی سکوت بنی به اچقدر

  

  .. کنههی کن بده آرتام برات تهستی رو لی که الزم داری دخترم هر چ_ خانممهناز

  .. انداختمری خجالت سرمو زی از روی لبخندبا
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نتونستم .. اصرار کردیلی خی پری خواستم مزاحمتون بشم ولی شرمنده م نم-

  .. بشمفشیحر

  

  .. شدمرهیسرمو بلند کردم و نرم تو چشماش خ.. لبخند دستمو گرفتبا

 یلی خیپر..یزی ما عزی تو هم براهیمزاحم چ.. حرف و نزن دخترمنی اگهی د--

 حرف و نی اگهیبارها خودش گفته پس د .. ی مونیدوستت داره مثل خواهرش م

  ..شمینزن که ناراحت م

 کنم واسه عقد ی اتاق فکر منیا:  که پشت سرم بود اشاره کرد و گفتی به اتاقو

  .. دخترم؟هینظر تو چ.. جا واسه مهمونا هستنکهی و هم اهم بزرگه..مناسب باشه

  

  .. دور تا دور اتاق انداختمی اجمالینگاه

  ..دیهر طور خودتون صالح بدون.. به نظر منم مناسبه-

 بشی پسر باز کجا غنی انمی برم ببی کنی و اماده مستی پس تا تو لزمی عزی شریپ--

  ..زده

  

 که تو دستام اماده نگه داشته بودم یاغذ و قلم رفت من موندم و کرونی اتاق که باز

  ..سمی بود و روش بنواجی که احتیتا لوازم

 اطالعات ی سرهی تای سای از تو بعضنی کارا نکرده بودم واسه همنی حاال از اتا

  ..گرفته بودم

  ..یی و طالی متر تور نقره اچند
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  ..ی و شکالتدی سفساتن

  ..ی و نقره ادی سفی هابادکنک

  .. کردمی ست ملشی با سفره و وسادی که باگهی دزیچ چندتا و

   ..امی بودم که بتونم از پسش بر بدواریام

  

 توسالن ی گشتم ولیدنبال مهنازخانم م..رونی که کامل شد از اتاق رفتم بستیل

  .. نکردمداشیپ

  ..... از خدمه ها سراغش و گرفتم که گفت رفته تو باغیکی به رو

  

  ..می درگاه رخ به رخ شدتو

  .. و بهتون بدمستی گشتم تا لیداشتم دنبالتون م..دی ببخشی وا-

  .. عجله داره، بده تا نرفته ببرم بدم بهشنهی تو باغ بودم دخترم آرتام تو ماش--

  

  ..رونی و دادم دستش اونم با لبخند از در رفت بکاغذ

 ی هاهی اسباب و اثاثیی از خدمه ها مشغول جا به جایکی تو اتاق و به کمک برگشتم

  ..میتو اتاق شد

  .. گذشته بودمیساعت و ن1 بایتقر

  .. درم پشت سرش نبسترونی از اتاق رفت بخدمتکار

 یکی یکی بند بود که داشتم واری رو دیدستم به تابلوها..  مشغول بودم یحساب

  .. داشتم تا جاشون بادکنک و تور بزنمیبرشون م
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  .. خسته شده بودمیحساب.. و پاک کردمیشونی پی پشت دست عرق روبا

 ییرای زد و بنده خدا همه جوره ازم پذی بار بهم سر مکی قهی هر چند دقمهنازخانم

  .. کردیم

  .. بودی خونگرم و ارومزن

  

 و رو یزی چهی همون لحظه ی کردم که توی به کمر داشتم اطرافم و نگاه مدست

  .. نگاهکی ینیسنگ..مثل..خودم حس کردم

  ..ستیاتاق ن که تو یکس.. بودبی عجبرام

  .. نبودیاما اونجام کس.. چرخوندم سمت درسرمو

  .... کردمی حس نمی قلبم و عادضربان

  !.. چم شد؟هوی

  .. دادم و راه افتادم سمت دررونی بقی حبس شده م و عمنفس

  

  .. جن جلوم ظاهر شدنی خدمتکار عرونی خواستم سرم و ببرم بتا

  .. عقبدمی و پردمی کشیفی خفغی ترس جبا

  .. بوددهیبنده خدام بدتر از من رنگش پر اون

  

  ..نیسادی وانجای دونستم ای خانم نمدیببخش.. بـ--

  .. اشکال نداره تو رو هم ترسوندم-
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  ..دی صورتش دست کشبه

  .. دستش افتادی توی به پاکتانگام

  

  ..ه؟ی چنای ا-

 یلاتفاقا تا پشت درم اومدن و.. رو آقا دادن گفتند بدمشون به شمانایآهان ا--

  .. دفعه برگشتن دادن دست منهی شد ی دونم چینم

  .. باشه ممنون-

  .. برم؟ای خانم باشم --

 ذارمی منکاروی که امی باد کندیفقط بادکنکا رو با.. ندارهی نه نصب کردنشون کار-

  ..آخر سر 

  ..پس من برم به خانم کمک کنم--

  

خدا هنوزم قلبم  یوا..دمی کشقی نفس عمهی سمت اتاق و دمی از رفتنش چرخبعد

  .. زنهیتندتند م

  .. کردم کف اتاقی خالیکی یکی رو پاکتا

  .. ناخداگاه رو لبام لبخند نشست ی و شکالتدی ساتن سفدنیبا د.. رو گرفته بودهمه

  .. بودفینرم ولط..دمی دست کشروشون

  

  .. کردمی خوشبختی دوستم ارزونیزتری عزی دلم براتو
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 عاشقشون ی و محبتو تو دالیو مهربون ..شونیدگ از زنهی عشق رو تو هر ثانایخدا

  ..حفظ کن 

  .. و کنارهم گذاشتم لوازم

  

  ..توشو نگاه کردم و با لبخند سرش و کج کردم .. بودنشونی بکی پاکت کوچهی

  .. قرمز و خوشگل افتاد تو دستمیلی تا قلب اکلدو

  ..دندی درخشی نور لوستر مریز

  .. کردمکی نزدمینیاگاه به بناخد..ی پاکت و بذارم کنار ولخواستم

  .. دادی می خوبیبو

  .. تعجب قلبا رو بو کردمبا

  ..ایخدا

  .. عطریبو

  ..یبو

  ..اسی یبو

  

  ..دمی بار پشت سر هم بو کشچند

  .. کنمی اشتباه نمنه

  .. دوتا قلب قرمز و درخشاننیفقط هم.. دادی بو رو نمنی کدوم از لوازم اچیه

  

  .. کردم سر انگشتام سر شدهی محس
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  !..د؟ی لرزی دستام مچرا

  ..دی تپی م منهی وار تو سوانهی دقلبم

  ..اسیاونم عطر .. عطر بده؟ی بودی دوتا قلب بانی فقط اچرا

  

  .. از جام بلند شدم و رفتم سمت درشتابزده

: دمی تا شده داشت پرسی از خدمه ها که تو دستش چندتا ملحفه یکی به رو

  ..اقا آرتام کجا هستند؟.. دیببخش

  .. تو باغ باشندی دونم خانم شای نم--

  

  .. لب ازش تشکر کردم و رفتم سمت درریز

  .. کمکم کردهی اثاثیی بر خوردم که تو جا به جای همون خدمتکاربه

  .. لبخند زددنمی دبا

  

  .. خانم؟دی دارازی نیزی به چ--

  ..فقط.. نه نه-

  ..ارمی براتون مدی بگنی خوای میهر چ.. خانم؟ی فقط چ--

  .. داشتمی کار فورهیباهاشون .. اقا آرتام کجاست؟یعنی..امآرت-

  

  .. تعجب نگام کردبا

  ..رونی رفتن بالی االن از ونی آقا هم--
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  .... کجا؟-

  .. شدشتری سوال بنی با اتعجبش

  .. مهمهیلیآخه کارم خ.. که کجا رفتن؟نهی منظورم ا-

من ..دنی نمحی توضی به کسی انجام کاری وقت براچی هشونیا.. دونم خانمی نم--

  .. خدمتکار ساده م خانمهیکه 

  

  .. وسرمو تکون دادمرونی نفسم و فوت کردم بیدیباناام

  ..بازم ممنون.. باشه -

  .. کنمیخواهش م--

  

  .. کردی گشت و نگام می مرتب بر می کنارم رد شد ولاز

  .. گردمی مسشی دنبال رئینجوری فکر کرده خل شدم دارم االبد

  .. داشتمی حسهی.. خودم نبوددست

 ی م منهی خودشو محکم به سنطوری بار بود که قلبم انی اولی سال برا5 از بعد

  ..دیکوب

  .. داشته باشهیلی دلهی دیبا

  

  .. دستم نگاه کردمی توی قلبابه

  .. بوشون کردمدومرتبه

  .. ِ آشنا ی بونیا
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  .. حس ِ آشناهی با همراه

  ..و اتاق نشسته بودن عروس و داماد ت1 درجه یمهمونا .....ایخدا

  .. بودرونی همراه عاقد بداماد

  

  .. گفتمکی گوشش تبرری رو مرتب کردم و آهسته زی شنل پرکاله

 کم باال داد و نگام هی کالهش و یلبه .. از کنارش رد شم که دستم و گرفتخواستم

  ..کرد

  

  ..؟یریکجا م:  گفتاروم

  ..ادیعاقد ماالن ..رونی برمیم:  تر ازخودش جوابش و دادمآهسته

  .. باشنجای همی چکار به عاقد دارادی خب ب--

  .. زشته ول کن دستمویپر-

 کجاش نی خوام خواهرم تو مراسم عقد کنارم باشه ای رو زشته می چی چ--

  ..زشته؟

  

  .. شده دالرام جون؟ی چ_ جون یلیل

  .. تو اتاق عقد بمونگهی دستمو گرفته مدی بپرسی از پر-

  ..شه؟ی می چ خب دخترم بمون مگه--

 چطور دارن نگام دینی بی مدی نگاه به مهمونا بندازهی!.. چرا؟گهی جون شما دیلی ل-

  ..حرف و سخنشم کمتره.. نباشم بهترهنجایمن ا.. کننیم
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  ..ستی خواد بگه بهت گفتم که واسه م مهم نی می هر چیهر ک.. الزم نکرده_یپر

 نگاه ها رو ندارم بذار نیاقت ا طشمی متیبمونم اذ..ستی نی االن وقت لجبازی پر-

  ..رونیبرم ب

  

  .. رنگ التماس به خودش گرفته بودلحنم

  .. جون متوجهه حال خرابم شدیلیل

  

  ..رهی بگمی بذار خودش تصمی پر_ جونیلیل

 بره یاگه دل..م؟ی کنی می زندگمیمگه ما واسه مردم دار.. مامان؟یگی می چ_یپر

  ..نه؟ی از اریغ.. غلطشونیورها زده رو تموم بادیی مهر تایعنی رونیب

  

 ی شناسم میفقط خودمو م..؟ی پرهی چه حرفنی من حرفاشون و قبول ندارم ا-

 و اشکم دمی باالخره طاقتمو از دست منی و سنگرهی همه نگاهه خنی اریدونم بمونم ز

  ..؟ی خوای منویتو ا..ادیدرم

  

  .. سکوت فقط نگام کردتو

 ادی حاج آقا بشنیره خانما دارن حاضر م منتظرونی دخترم عاقد ب_ جون یلیل

  .. کالهت و درست کن زشته مادریپر..تو
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 ی مدهی خوشگلش نگاه کردم که برق اشک به وضوح درش دی لبخند تو چشمابا

  ..شد

 کنم ی رو ارزو منایبرات بهتر:  گوشش اروم گفتمری ومرتب کردم و زکالهش

 هر ی که در حقم کردیی هایب به پاس تموم خوی رو داری خوشبختاقتیل..خواهرم

  ..یازت ممنونم پر.. بهت بدهی خوای از خدا متی تو زندگیچ

  

  .. بغض اب دهنم و قورت دادمبا

  .. تر شدنیسنگ

  .. مهمونا رد شدمنی و از بدمی گزلبمو

  .. سمت باغدمی دودی ازاتاق رسرونی پام به بنکهی محض ابه

  .. خلوت بودرونیب

  

 توجه فقط قدمامو ی بی ولدمی رو شنی بی بی صدانروی اومدم بی داشتم میوقت

  .. داشتمیتندتر بر م

 ی و گال رو تماشا ممی بودستادهی ای و پرری که اون شب با امی همون سمترفتم

  ..میکرد

  .. باغچه دامن لباسم و جمع کردم و نشستمکنار

  

  .. و بغضم شکسترمی خودمو بگی نتونستم جلوگهید

  .. سر داده بودن یهلهله و شاد..دنی کشین و سوت م زدی دست مالی تو ومهمونا
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  .. بودمری هام اسیی پر از غم هنوزم تو تنهای من با دلو

  .. کنشتری صبرم و بایخدا

  .. راه چاره نشونم بدههی ایخدا

  

  .. دنبالش بگردم؟کجا

  .. کردنش نکردمدای پی که برایی مدت چه کارانی ایتو

 ی و حتلشیروش اموالش و سپرده دست وک فی قبل از رفتن بهم گفت کاراخودش

  ..سهام کارخونه ش و هم فروخته به شرکاش

 و نه ششی اونجا باشه برم پنکهی ادی بود تا به امی اتفاقات نه خونه انی وجود ابا

  ..رمی شناختم که سراغش و ازش بگی رو میکس

 سنگ هی شمال و ی از روستاهایکی تو یمی قبرستون قدهی شد به ی خالصه متمومش

  .. روش حک شده بودیقبر که اسم آرشام تهران

  ..نمشی نرفتم تا ببکباری ی من حتو

  

  .. خروارها خاک مدفون شده ری بار حس نکردم که ارشام ِ من اونجا زکی یحت

  .... که مرگش و باور نکردمنهی به خاطر ارهی و مادی هنوز نفسم ماگه

  .. دونم ارشام ِ من نمردهیم

  .. نبودی اهل نامردآرشام

  .. قولشری بزنه زی نبود که به راحتیادم
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 هیاون .. شناختم فرق داشتی بودم و مدهی که به عمرم دیی با تموم مرداآرشام

  .. نبودیادم معمول

  .. خاص بودزشی چهمه

  .. بودی ستودنغرورش

  .. از غرورش کم بشهی بهم ابراز عشق کرد بازم نذاشت ذره ای وقتیحت

  ..ستین خاک قی الی ادمنیچن

  

  ..نمی بی جهنم و دارم به چشم مایخدا

  ..هرروز

  .. شبهر

 بازم ی آرشام ترکم کرده ولدمی بار خواب د2 نکهیبا ا..ی داددی بهم امایخدا

  ..رفتنش وقبول نکردم

  

  .. رو داشتم که دنبالش بگردم؟کجا

  ..هنوزم هستم.. سرگردونمشهیهم

  .. وقت تو آرامش روزم و به شب نرسوندمچیه

 روزگار بهم فهموند عمر ِ لحظات ی رو بچشم تلخی خوشبختنیری شیومدم مزه  اتا

  .. کوتاههیلی خیلیخوش خ

  ..گذاشتم بره.. قدرش و ندونستممن

  .. کردمی خداحافظباهاش



 

goldjar/me.Telegram  

 

1630

  

  .. نذار برهری گفت جلوشو بگی مدلم

آرشام سرسخت تر .. نکردمی قلبم گوش کنم ولی زد تا به ندابی عقلمم بهم نهنباریا

  .. حرفا بودنی ااز

  

 ی وقته اونجا نشستم و دارم با خدا درد و دل میلی خدمی خودم که اومدم دبه

  ..کنم

 انداخته ی خاکسترری شال حرهی.. بلند شدم و دامن لباسم و تکون دادمنی رو زماز

  ..بودم رو سرم که همرنگ لباسم بود

  .... حوصله مرتبش کردمیب

  

 افتادم که اون یاسی ی گل هاادی کردم یک م همون حالت که داشتم اشکامو پاتو

   ..می کردداشونی پیشب با پر

  

  .. اومد ی مکی موزیاز داخل صدا.. به همون سمت برداشتمقدمامو

 که اون شب حاضر نبودم یی اطراف فقط دوست داشتم برم همونجایای از دنفارغ

  .. ازش دل بکنمی جورچیه

  

 که یمرد..ستادمی نفر سر جام اکی دنید چند قدم بهشون فاصله داشتم که با هنوز

  .. نشسته بود اسی یپشت به من رو به گال
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  .. بگردم اماخواستم

  .. رفتی مشی پس بره پنکهی ای دونم چرا پاهام به جاینم

  .. پاهام متوجهه حضورم شدیاز صدا.. تر شدمکی بهش نزدگهی قدم دهی

  .. از جاش بلند شدآهسته

  .. پشتش به من بودهنوز

  

  .. نگاهش کردمقیدق

  ..دهی بلند و کشقامت

  

  .. به تن داشتی و خوش دوختی و شلوار مشککت

  .. عطر گل ها مشامم رو نوازش دادیبو

  

  .. انگار مزاحمتون شدمدی ببخش-

  .. شدمی و از اونجا دور مدمی کشی راهم و مدیبا.. گفتمی منوی ادینبا

  ..مدی دی کدوم رو در خودم نمچی هیی دونم چرا تواناینم

  .. و رفتارم دست خودم نبودحرکات

  .. اراده شده بودمی بانگار

  

چه واضح .. زدی وار موانهی که قلبم دیرو همون قسمت.. و رو شالم گذاشتمدستم

  .. کردمیحسش م
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  ..محکم فشارش داد و بازش کرد.. راستش مشت شددست

  ..ستادمیپشت سرش ا.. شدمکی بهش نزدناخداگاه

  ..ر نگشت  لحظه هم بهی ی برایحت

  

 که بهم دست داده بود مقابله کردم و از کنارش رد یبا حس.. تفاوت باشمی بخواستم

  ..شدم

  .. و با سر انگشت لمسشون کردمستادمی گل ها ایجلو

  .. نشست رو لبامی کمرنگلبخند

  

 جذاب آرشام و همراه با همون نگاهه مغرور یانگار چهره .. حال خودم بودمتو

  ..دمی دی گل ها منی ای تک تک گلبرگ هایتو

  

  

  

  .. کردمی لب زمزمه مریز

  .. دونم صدام تا چه حد بلند بودینم

 اسشونی ی و به گالستادمی شون ای پریانگار تو باغ خونه .. به اطرافم نبودحواسم

  .. کنمینگاه م

  

  .... خودم پرورششون دادمی که با دستاییگال
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  ..دمی پاشیشکننده شون م و فی مهر و محبت قطرت اب رو اروم به تن لطبا

  .. شون خشک بشهشهی وقت نذاشتم رچیه

  .. کدوم از اونها همراه با حس انتظار من رشد کرده بودندهر

  : کردمزمزمه

   بودرهی تی ابرهای البه الدر

   توی آمدن دوباره یایرو

  ...........ستی که آسمان گری شبآن

  

 چقدر دلم از غم ایخدا.. بودی چشمام بارونیحال وهوا.. تو چشمام نشسته بوداشک

  ..پر ِ 

  

   اشک منی که قطره های شبآن

  دی چکاسمنی ی برگ های روبه

  

  .. شدسی اشک خی در پیصورتم با قطرات پ..بغض داشتم..دی لرزی مصدام

  

   شکستاسمنی

  دی تا صبح نالابر

   غروب کردآسمان
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   خشک شدمی هااشک

   کور شدمی هاچشم

   سراب شدیزندگ

  

  ..دمی دی هر لحظه ش هزار بار مرگ و به چشم میافتادم که تو یی روزهاادی

  .. معنا شده بودی چقدر برام سخت و بدنینفس کش.. اونبدون

  

   گذشتروزها

   جوان شداسمنی

   شاداب شدیزندگ

  ..ی خسته ام ولی هاچشم

   انتظاری راه جاده هابه

   ابد ماندگار شدتا

   توی آمدن دوباره یایرو

  ار شد تشهی همی روزهامونس

  

  .. هم فشار دادمیچشمامو محکم رو ..دی لرزی م از بغض مچونه

  .. کنمی خالی جورهی داشتم داد بزنم و بغضمو دوست

 فشونی لطی گلبرگای سردمو آروم و با ظرافت رویانگشتا..دی لرزی تا پام مسر

  ..دمیکش
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  ستی ناهی دگر سآسمان

  دی آرام خواباسمنی

   شددی کم ناپدابرکم

   توین دوباره  آمدیایرو

   جاودان دل ها شدشهی همانتظار

  

  .. تا چه حد درداورهییتنها.. چقدر سختهیی جداایخدا.. کردمی دق مداشتم

 دارم جون شی هزار بار از درد دوریو من روز.. افتهی لحظه اتفاق مکی تو مرگ

  ..دمیم

  

  ..تو همون حالت برگشتم..دمی رو از پشت سر شنیی قدم هایصدا

  ..از اشک بود سی خصورتم

  

  .. قرارم رو تو چشماش دوختمینگاه خروشان و ب..ستادی به روم ارو

  .. مونده بوداسی ی گل های راستم رودست

  .. بستخی تنم

  .. تو دستم مشت شدگال

  

  .. دادمی کم داشتم توانم و از دست مکم
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  ..دمی شنی رو نمیی صداچیه.. جا سکوت بودهمه

   ..ی صدایحت

   ..یصدا

  

  .. کردیانگار داشت صدام م.. خوردی م تکونلباش

  .. کنهیداره لمسم م.. نشست رو بازوهامدستاش

  ..ستی سرد نگهید

  

  .. کردی نگام می نگرانبا

  .. کردمیفقط نگاهش م..دمی شنی نمیزی من چی شد ولی باز و بسته مدهنش

  

  .. لبخند بزنمخواستم

  ..نتونستم

  !..قت؟ی حقای ی دستم و به سمتش دراز کنم و بگم وهمخواستم

  .. نتونستماما

  .. بشمکشی جدا کنم و نزدواری خودمو از دخواستم

  .. بازم نتونستمیول

  

  .. تو پاهام نداشتمی حسچیه..شهی حس کردم چشمام داره اروم اروم بسته مفقط

  .. تا شدزانوهام
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  .. و مردونه نگهم داشتی بخورم دو تا دست قونی زمنکهی از اقبل

  .. چشمام بسته شداما

  .. و حاالدمی شنی نمیی صداچیه

  ..دمی دی ِ محض میاهی ِ چشمام تو سشی رو هم پایدن

  

  .. صورتم حس کردمی قطرات اب و رویسرد

  .. چشمامو باز کنمی نداشتم النا

  

   ..ادی داره بهوش م--

  .. نفس بکشه بنده خدادی بذاردی اطرافش و خلوت کن--

  

  .. تو چشمام خوردمینور مستق.. چشمامو باز کردماروم

  .. بستمشوندومرتبه

  

  .. نور اباژور روشن باشهدیبذار..دیچراغا رو خاموش کن--

 و منگ نگاهمو اطرافم جیگ.. چشمامو باز کردمیال.. نبودی از اون نور خبرگهید

  ..چرخوندم

  

  .. بودستادهی هم باال سرم اری کنارم نشسته بود و امیپر

  .. بودنستادهی تخت انیی پای جون و مهناز خانم با نگرانیلیل
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  .. تخت نشسته بود و دستم و دستش داشتنیی افتاد که پای بی به بنگام

  .. کردههیانگار که گر.. سرخ و متورم بودچشماش

  ..دمی سرم دست کشبه

  

  .. حالت خوبه؟ی دل_ یپر

  ..خوبم-

 از ی دستیخداروشکر فک کردم دست..ی پــــوف دختر نصف عمرمون کرد--

  ..یدست رفت

  ..ری ا دختر زبونت و گاز بگ_ جونیلیل

  

  .. شد از حال رفتمی که چارمی بادی کردم به یسع

 ی باغ افتاد چشمام گشادتر از حد معمول می که توی اتفاقاتیاداوری لحظه با هر

  ..شد

  

  .. هوا نشستمیب

  .. دستش و گرفتریام..دی که کنارم بود با ترس تو جاش پریپر

  !..؟ی چته تو سکته م داد_ یپر

  !....کجاست؟! کوش؟-

  !.. کجاست؟ی چ_یپر
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به ارواح خاک مادرم ..دمشی خودم دی بیب:  تند تند گفتمی بی به برو

 یب.. گفتم اون زنده ست؟یدی دی بیب..اسی ی باغ کنار گالیتو..دمشید

  ..........یب

  

 انکارش دی تونینم: با هق هق گفتمری رو فشار دادم و رو به امی بی بیدستا

  ..االن کجاست؟..حتما جزو مهموناتون بوده..دمیمن تو باغ شما آرشام و د..دیکن

  

  .. گرفته و ناراحت نگاهش و به مادرش دوختریام

 برادر دیدی که شما دی اوندی کنی اشتباه مدیدار:  از اون رو به من اروم گفتبعد

  ..من آرتامه

  

من اون .. کنمیممن اشتباه ن:  دستم و مشت کردم و جوابش و دادمی حالت عصببا

 که جلوم یاون مرد.. کردمی سال باهاش زندگ5 نی ای شناسم توینگاه و م

  ..د؟ی کنیچرا حرفم و باور نم.. شوهر من.. بود ارشام بودستادهیا

  

  .........گهی درست مری ام--

کم مونده .. زده دهنم باز موندرتی حدنشیبا د.. سمت دردی نگاه ها چرخی همه

  ..ستهیبابود قلبم از حرکت 

  .. بودخودش

  ..آرشام
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  .. به شباهت بارزشون اونم از نظر چهره بردمیتازه پ..ستادی اری اومد و کنار امجلو

  .. شدی نمباورم

  

  !..اما چرا؟..سرد.... نگاهش مغرور بود وشهیمثل هم.. داشتاخم

  .. م بهی کردم با نگاهش غری محس

  .. نهیول

  .............من مطمئنم.. بودخودش

  

  ............ییآرتام سما..اسم من آرتامه:  و مصمم گفتی زد تو چشمام و جدلز

  ....رونی کم مونده بود از کاسه بزنه بچشمام

  .. کرد؟یچرا انکار م.. برام سخته باورش

  .. چشمامهی حال گرم و آشنا جلونیو در ع.... اون نگاهه نگران هنوز

  

  ..وددستاش گرم ب.. منو گرفتافتادمی داشتم میوقت

  .. به مننگاهش

  .. نبودبهی غرای خدانه

  ............ چرا حاالپس

  

  .. هم پشت سرش رفت و در و بستریام .. رونی از اتاق رفته بدمی دامی به خودم بتا
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  .. وچشمامو رو هم گذاشتمدی بسته شدن در تنم لرزبا

  .. بلندم حس کردمی مژه های اشک رو از ال به الجوشش

  .. شدسی صورتم خهی از ثانی در کسرو

  

  ...........ی بی و بی جز پررونیهمه رفته بودن ب.. باز کردمچشمامو

   ..نیی سرش و انداخته بود پایپر

  .. کردی مهی گرصدای ، بی بیب

 نفر 2 شهیمگه م..ی بی بی بوددهیتو که ارشام ود.. اون آرشام ِ نه آرتامی بی ب-

 نایتو رو خدا تو بهم بگو که ا.. کنمیم دارم دق ی بیب!.. باشن؟هی حد بهم شبنیتا ا

  .. کابوس ِهیتمومش 

  

  .. هق هق کنان سرش و گذاشت لب تختی بیب

  ........رونی کرد از اتاق زد بی که با پشت دست اشکاش و پاک می در حالیپر

  

  

  .. کردمی مهیخودمم داشتم گر..ی بی و گذاشتم رو سر بدستم

  ..ه؟ی اشکا واسه چنی ای بی ب-

آروم باش :  گفتیدستم و تو دستش گرفت وبا هق هق خفه ا..بلند کرد  و سرش

  .....دخترم
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 نهی بینم.. کنه؟ی منکارویچرا آرشام با من ا..؟چطور؟ی بی چطور اروم باشم ب-

 ی بهیگناهه من چ.. شکستم و نابود شدم؟شی همه سال چطور از داغ دورنی ایتو

  ..دشهحاضرم قسم بخورم که خو..اون آرشام ِ ..؟یب

  

  .. از اشکش سی و خنی غمگی زدم تو چشمازل

  .. ؟ی کنی تو که حرفش و باور نمی بی ب-

  .. کردسکوت

  ....؟ی گفتم حرفش و که باور نکردی چرا ساکتی بیب:  گفتمبلندتر

  

 ادشیاون منو .. شدهیزی چهیحتما : دمی نالهی و تو دست گرفتم و با گرسرم

  .. نبودمبهی حد غرنیاهش تا اآره من مطمئنم وگرنه با نگ..ادینم

  .. و به زمان بسپر مادر اروم باشزی همه چ--

  

  ..ختمی ری دادم و تو همون حال اشک می تکون مخودمو

 روز هی سال از عمرم و دادم تا 5.. چقدر صبر کنم؟گهید..؟ی بی بیگی می چ-

 شدای حاال که پیول.. غم هام و فراموش کنمیبتونم تو چشماش زل بزنم و همه 

  ..به خدا طاقتم تموم شده..ی بی کشش ندارم بگهید.. ستبهی با من غرگهیکردم م

  

  .. کنارم و سرمو تو بغلش گرفتنشست
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 یبازم صبور:  گوشم زمزمه کردری کرد اروم اروم زی همون حالت که نوازشم متو

فقط از .. مادرادی از دستم بر نمیکار..ی کشی می چی دونم داریم..کن دخترم

 که به یی روز پاداش سالهاهیباالخره .. دلمزی خوام عزی و متیو خوشبخت ریخدا خ

 گلکم توکل کن به ستین دور یلیاون روز خ..ینی بی رو میانتظار نشست

  ...........خدا

  

  .. کردم؟ی مدی چکار باگهید

  .. و دم نزدمدمی مردم و رو خودم دنی بد و سنگی مدت نگاه هانی اتموم

  ..هرم زنده ست گفتم شوی اوهی بگفتن

  .. ستوونهی گفتم ادم عاشق دی شدوونهی دگفتن

  .... که نفسم به نفسش بسته ستی گفتم کس؟ی کشی رو می انتظار چگفتن

  ..گهی وقت بهم دورغ نمچی گفتم قلبم هادی وقت نمچی اون هگفتن

  

 اون زنده ست دی که به امیجسم..رهی گی حاال اومده و داره جسم و روحم و ازم مو

  ....الو حا

  ..ستمی نی کنی که تو فکر می من اونگهی زنه تو چشمام و می زل مبانهیغر

  .. من مطمئنمیول

  ....آرشام ِ نه آرتام..  که اونمطمئنم

  .. بدمحی لحظه امون بده تا برات توضهی ی دل_یپر
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تو دوستم .. دونستمیمن تو رو مثل خواهرم م..؟ی بدحی توضی خوای موی چ-

 پس چرا بهم شیدی دیتو که اون روز گفت..؟ی ازم پنهون کرد؟چرایچرا پر..یبود

  .. آرشام ِ؟ر،ی برادر امینگفت

  

 چرا ی دلستیاون آرشام ن..ستیچون ن:  بغض نشست رو تختم و پشت سر هم گفتبا

  ..؟ی کنیحرفم و باور نم

 من اونو ی کس به اندازه چیه..اون آرشام ِ :  از حد معمول سرش داد زدمبلندتر

  .. باشن؟هی حد بهم شبنی که دو نفر تا اشهیچطور م..اسه شنینم

  

 و نشونمون اشونی عکس بچگری که امیدی دی دونم ولی نمنوی منم ا--

 حافظه می هم نکرده که بگی تصادفچیه.. اسمش آرتامهگهیخودشم که داره م..داد

 یی برادرش ِ همه هم به اسم آرتام سمارمیمادرش مهناز ِ و ام..ش و از دست داده

  .. ازت پنهون کنم؟دی رو بای چگهی شناسنش دیم

  

 که انقدر یپس چرا اون روز بهم نگفت..ست؟ی اون آرشام نیگی خب مگه نمیلی خ-

  ..؟ی کردی چرا ازم مخفنویا.. ِ ؟هیبهش شب

  

 که سالهاست ی ِ شوهرت ِ ؟کسی گفتم برادر شوهرم کپیم.. گفتم؟ی مدی بای چ--

 که کردم فقط به خاطر ی به خدا قسم هرکاریدل..؟ی کشی انتظارش و میدار

  ..خودت بوده چون دوستت دارم
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  .. نشستم کنارش و سرمو تو دست گرفتمی درموندگبا

 تونم ی نمگهی دی پردمیبر.. ته خطدمی کنم رسیحس م... خستهیلیخ.. خسته م-

  ..ادامه بدم

  

  .. و گذاشت پشتمدستش

 ارشام گهیهت گفتم باور کن که داز همون اول ب..ی هستی نگو تو زن قونوی ا--

 ادم و از پا در یی و تنهاییجدا.. دونم سختهیم.. گردهی وقتم بر نمچیرفته و ه

 و ای تو روی خوای میتا ک.. کمم به فکر خودت باشهی خدا یاما محض رضا..ارهیم

  ........ دالرامایبه خودت ب..؟ی کنی زندگالیخ

  

  ..دی لرزی هام از زور هق هق مشونه

  .. تونمیم ن-

 روز هی که ی کنی منی به خودت تلقیتو دار..ی خوایفقط نم..ی تونیچرا م--

 که نهی همقتیحق..ی و قبول کنقتی حقی خوای که نمی گرده در صورتیآرشام بر م

  ..یبا چشمات شاهدش هست

  

  ..با پشت دست اشکامو پاک کردم.. جام بلند شدماز

  ..بذار تنها باشم.. تمومش کنی بس کن پر-

  .. داد و از رو تخت بلند شدرونی بقی و عمنفسش
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 دالرام یول..ی و فکر کنی که تنها باشی دارازی دونم االن واقعا نی باشه م--

  ..می خوای وقت بدت و نمچیمطمئن باش ما ه

  

  .. رفت رونی از اتاق بآهسته

  .. و افسرده خودم و پرت کردم رو تخت و از ته دل زار زدمخسته

  ..ردم؟ کی چکار مدیبا

  .. کنهی کس حرفم و باور نمچی هی دونم اون مرد آرشام ِ ولی ممن

  .. کردی که در مقابلم فقط سکوت می بیب

  .. گفت که اون آرتام ِ ی منانی با اطمیپر

  .. که برام گنگ بوددمی دی میبی غم عجهی و مادرش ری تو نگاهه امو

  

 سال از عمرم و 5ه  فهمونم کیبه تک تکشون م.. کنمی من بهشون ثابت میول

  .. تباه نکردمهودهیب

  .. ثابتش کنمدی و از خدا گرفتم فقط بامی صبورپاداش

  .. از خودم ضعف نشون بدمدینبا.. کنمی زندگینطوری تونم ای نمگهید

خود آرشام بود با ..دمی که اون شب اونجا دیو مرد.. باغی تواسی ی گل هاوجود

  ..همون نگاهه آشنا

   ..یلی اکل دو تا قلب قرمزاون

  ...... کردی آرتام مرتب خودش و ازم پنهون منکهیا
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  .. باشهی تونه اتفاقی نمنای کدوم از اچیه

  .. شناسمی آرشام و ممن

  .. بودی کافنی شروع همیبرا

  

  ..؟یستی نی که از دستم عصبانگهی د_ یپر

  ..؟ی کنی فکر می خودت چ-

  .......گفتم که..گهی دای اِِِِ دختر کوتاه ب--

  .. قانع نشدم-

 برات قسم خوردم که همه ش به خاطر خودت یدل.. کردم؟ی مدی خب چکار با--

 خواستم ینم.. آرتام همون آرشامهیگی و میزی ری دونستم بهت بگم بهم میم..بود

  ..نمتیتو اون وضع بب

  

  ..گمی و منی هنوزم هم-

  .....رهی نم انگار حرف حساب تو گوشتری نخیعنی کرد و سرشو تکون داد که یپوف

  .. حساب نبودیچون حرفش از رو.. رفتی هم نمواقعا

  ..دی لنگی کار می جاهی

  .. فهممیباالخره م..؟ی کجا و واسه چنکهیا

  

 ی درخت جلوری جلوتر درست زیکم.. تو کوچهدیچی پی که پرمی خونه بودری مستو

  .. بودسادهی پوش و قد بلند واکی شیدر خونه مرد
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  ..دمی که به چشماش داشت درست ندی خوش فرمی آفتابنکی و با وجود عصورتش

  .. جلو در؟هی اون ک_ یپر

  .. به نظرم اشناستیی جوراهی ی دونم ولی نم-

  

  

  ..می شدادهیهر دو پ..  خونه نگه داشتیجلو

 ی تامل از روی رو با کمشی آفتابنکیع.. برگشت نی ماشی صدادنی با شنمرد

  ..صورتش برداشت

  .....از از تعجب نگاهش کردم بی زده با دهانرتیح

  !!!!.........فرهاد

  

  .. قدم رفتم سمتشهی بودم اروم بستمش و سادهی وانی در ماشیال

  .. لبخند به طرفم اومدبا

  .. تو چشمام زل زده بودشیشگی همنی جذاب و لبخند دلنشی همون چهره با

  !..؟یخودت..فرهاد ..شهی باورم نم-

  ..ی شناسی منو نمگهی کردم دیفکر م..دم؟ سال چطور مون5 بعد از گذشت --

  

  .. که حاال کمرنگ شده بودی لحن دلخورش شدم و لبخندمتوجه

  .. دادم لشی تحوی امهی لبخند نصفه نیبا دستپاچگ.. خودم اومدمبه

  .. فرهاد تعجب کرده بوددنیاونم از د..ی سمت پربرگشتم
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  ....... برم توی ومنی من ماشیدل:  گفتی جدیلی که به من افتاد خنگاهش

  

  ........الی شد و رفت تو ونی سوار ماشیپر.. و تکون دادمسرم

  ..ستی که خوب ننجای تو امی بر-

  ..؟ی کنی می زندگنجایا:  انداخت و گفتالی به وی نگاهمین

  ........میمستاجر.. اره--

  !..؟یبا ک!..د؟یمستاجر:  تعجب تکرار کردبا

  ..ه در که باز بود اشاره کردمو با دست ب........  تومی حاال بر-

  ........ افتاد سمت در منم پشت سرش اروم حرکت کردمراه

  

  .. فرهاد تعجب کرده بوددنی هم با دی بیب

  .. کردرمونیفرهاد بدجور غافلگ..  داشتحقم

  .. کردی مییرای ازش پذیی و چاوهی هم داشت با می بی بودم رو به روش و بنشسته

  .. کردی مینیوم سنگ فرهاد تموم مدت رنگاهه

 کنار یهنوزم همون فرهاد سابق بود فقط چند تار از موها.. نکرده بودریی تغاصال

  .. شده بوددی ش سفقهیشق

 دوستم یوقت..شهیخودمم باورم نم..دی تعجب کردی حسابدنمی دونم از دی م_فرهاد

د  رو تو مراسم عقی گردی دنبالش می که سالهاست داریبهم زنگ زد و گفت دختر

 ی ولی کنی اشتباه می و گفتم حتما داردمیخند.. باورم نشددهیدوست خانمش د
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 شک نی بود واسه همدهی م دونهعکست و قبال تو خ..دهیاون مطمئن بود که تو رو د

  .......... کردمدایبه کمک خانمش ادرست و پ..ینداشت که اون دختر تو هست

  .. رفتیور م نشی ماشچیبا سوئ.. انداخت ری لبخند سرش و زبا

  .. از چند لحظه سرش و بلند کرد بعد

  .. به من گرفته بودنگاهش

  

 زنگ زدم تی به گوشیچند بار.. بودنجای تموم مدت فکرم اایتالی رفتم ای وقت--

 درس و کار شده ریدرگ.. شلوغ بودیسرم اونجا حساب..ی جوابم و ندادیول

  .. غافل نشدمادتی وقت از چی هیول..بودم

 المی خنکهیواسه ا.. کارم تمرکز نداشتمی سوختم و روی ازت داشتم می خبری بتو

  .. بهت سر بزنم و برگردمامی دو روز بیکیراحت بشه کارام و کردم تا واسه 

 ها سراغتون و گرفتم اما هیاز همسا..دیستی شمال نگهی ددمی اومدم دی وقتیول

 شی وقته پیلی اونجا رو خی آرشام ولیرفتم خونه .. ازتون خبر نداشتیکس

 گفتن یادرس کارخونه ش و بلد بودم به اونجا هم سر زدم ول..فروخته بودن

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

  .. تو چشمام نگاه کرددی کرد با تردسکوت

 خبر دنیاز شن.. گفتن قبل از مرگش سهامش و فروخته :  ادامه دادی لحن اروم تربا

 ادرس ی با بدبختیحت.. دونستم سر زدمیبه هرکجا که م..مرگش شوکه شده بودم 

  .. نداشت دهی کردم و از اونم سراغت و گرفتم بازم فادای آرشام و پلیوک

  .. گشتم ی بر مدی بای کردم و از طرفی نمدای طرف تو رو پهی از
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 داشتم دیهنوزم ام ..رانی اومدم ای کردم می مدت هر وقت که فرصت منی ایتو

  .. کنمی مداتیکه پ

 مشغول به کارم شرفتهی مجهز و پیمارستانای از بیکی ساله برگشتم االن تو 1کی

........  

 عیادرست و که گرفتم سر: داشت گفتی که نگاهش برق خاصی لبخند در حالبا

 از دوستم ممنون دیبا.. کردمداتی کنم که پیهنوزم باور نم..حرکت کردم

  ........باشم

  

  .. خونه رو پر کرده بودی فضاینی سنگسکوت

:  گفتشی ذاتیرو به فرهاد با مهربون.. کرد و از جاش بلند شدی تک سرفه ای بیب

  .. حاضر کنمیزی چهیمن برم واسه شام 

  .. برمدی کار دارم بای بینه ب:  و متواضع جوابش رو دادنی متفرهاد

 شام نخورده از ذارمی نمی انجام داد پسرم بعد از مدت ها اومدشهی کارو بعدم م--

  ..ی برشمونیپ

  

 هنوزم ی بیب: ت تو اشپزخونه فرهاد نگام کرد و با لبخند گفت که رفی بیب

  ..اصال عوض نشده ..همونطور مهربون و دست و دلباز ِ 

  .. لبخند سرمو تکون دادمبا
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عمومحمد و هم مثل پدرم دوست .. ِ ی بی دوستش دارم همه کسم االن بیلی خ-

 و آرشام و مثل بچه من.. رفتار نکردبهی غرهی وقت باهام مثل چی هشییخدا..داشتم

  ....... خودشون دوست داشتنیها

  

 خبر کشته شدنش و یوقت..واقعا متاسفم دالرام:  کمرنگ شد و اروم گفتلبخندش

  .. تا چند روز تو شوک بودمدمیشن

  .. حال صدام گرفته بودنیبا ا .. یشگی همون بغض همبازم

  .. اما آرشام زنده ست-

  !.. زنده ست؟ی چیعنی!.. ؟ی چ--

  

  .. دونستی و مزی همه چدی بارهادف

 و هم بهش قتی تونستم حقی خوشحال بودم اما نمدنشی دونه که چقدر از دی مخدا

  ..نگم

  .. کردمفی اتفاقات و به طور خالصه واسه ش تعری همه نی همیبرا

  

  .. مدت مات حرفام شده بود تموم

  ..؟ی نگفتیزیپس چرا به من چ: دی مکث پرسبدون

 خودم شی پی خواستم بگم ولی رفتی می داشتیوقت.. شدیعه ا دفهی زی همه چ-

  .. سکوت کردمنی کنم واسه همیفکرکردم با گفتنش در حقت ظلم م
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 همه نیپس چرا ا..؟یتو زن آرشام بود..تو االن.. دالرام ؟یگی می داری چ--

  ..؟ی کردیمدت خودت و مخف

 اونم به خاطر من  خواستن برن مشهدی بیعمومحمد و ب.. کردم؟ی چکار مدی با-

بعدشم که گفتم .. شمالمی عمومحمد اومدی که واسه خاکسپارمی هم برگشتیوقت

  .. تهرانمیچطور شد اومد

  

 ی همه ی بودشی همسر قانوننکهیبا وجود ا.. ارشام؟لی وکشی پی چرا نرفت--

  .............. پس چرادی رسی به تو مشییاموال و دارا

 وقت چیمن ه.. فرهاد تو رو خدا ادامه نده : فتم وسط حرفش و گدمی پری و جدتند

آرشام تو  ..رمیبه ثروت آرشام چشم نداشتم که بعد از مرگش بخوام دنبالش و بگ

 که ی ما خالصه شد تو چند روز و با وجود ترس و دلهره ایزندگ..قلبم زنده بود

حاال ..د نبوی طوالنی خوشبختنی عمر ااام.. روزا رو رقم زدنی برامون بهترمیداشت

  ............ فرق کردهزی همه چگهید

  

  .. آرتام همون ارشامه درسته؟ی کنی پس تو فکر م--

  ..... کنم مطمئنمی فکر نم-

  ..........؟ی کنی که انکار نمنوی کرده ای اما اون خودش و بهت آرتام معرف--

  .. خوام راجع بهش فکر کنمی فعال نم-

 هیو داره به دروغ خودش و .. هنوز شوهرته یعنی نی اگه اون آرشام باشه ای ول--

  .. کنهی می معرفگهیفرد د
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  .. بکنه؟نکاروی ادی آخه چرا با-

  ....اما امکانشم هست که درست بگه.. محکم دارهلی دلهی حتما واسه ش --

 سال انتظار 5..رمی بگمی تونم درست تصمینم..جمی دونم فرهاد خودمم گی نم-

 فرسنگ ها از نمی بی حاال که اومده می برگشته ولنمی خودم ببی که با چشمادمیکش

  .. سراب ِ هیحضورش برام مثل ..میهم فاصله دار

  

 اون می درصد هم احتمال بدهی اگه یول..ی داری دونم االن چه حالی دالرام م--

  ..؟ی چکار کنی خوایاونوقت م..؟یمرد آرتام باشه چ

  .. کردمسکوت

  .. امکان ندارهنی انه

  ....اگه

  .. که اون مرد آرشامهدهی شواهد نشون می دالرام همه نه

  .. بازمیول

  ............ احتمالش باشه کهاگه

  

 نگفت و گذاشت تو خودم یزی چرمی درگزمی با افکار بهم ری حسابدی که دفرهاد

  ..باشم

  

  ..دست پختش حرف نداشت.. زرشک پلو با مرغ درست کرده بودی بی شب باون
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 ی از خاطراتش به قدری کرد و بعضی مفی برامون تعرایتالی ا از خاطراتش توفرهاد

  .. و نخندمرمی خودم و بگی تونستم جلویبامزه بود که نم

  .. کردمی بود که تو ارامش سپری شبنی اولنی مدت انی ایط

  

 خوشگل یای از اون دختر خارجکی ی تونستی نگفتیراست:  رو بهش گفتمی شوخبه

  .. نه؟ای یو مو بور و تور کن

من با :  کرد لبخند زد و گفتی می از مرغ تو بشقابش بازکهی تهی که با همونطور

 می اونجا هم دانشگاهیرانی دختر اهیاما .. ندارمی خوبی ونهی می خارجیدخترا

  ........بود که

  .. شهیخب خب بق.......کــه: لبخند تکرار کردمبا

  ..دمی و تو چشماش دطنتیبرق ش.. و بلند کرد سرش

  ..می با هم مشکل داشتی خب از نظر سنی بود ولتیانم و با شخص خ--

  !.. بود؟کتری کوچیلی ازت خ-

  

  .. لبخندم نزنهی که حترهی گی خودش و می چطور داره جلودمی دیم

  .. بودمکتری کوچیلی نه من ازش خ--

  ..مگه چند سالش بود؟.. اوا خدا مرگم بده :  با تعجب گفتی بی دفعه بهی

  .. نه منرهی خودش و بگی بود که نه فرهاد تونست جلوی جوری بیب و نگاهه لحن

 نداشت یبنده خدا سن .. ی بیدور از جون ب:  گفتدی خندی همونطور که مفرهاد

  .. سالش بود45همه ش 
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  .. من و فرهاد بلند تر شدیخنده .. و اروم زد تو صورتشدی لبش و گزی بیب

  .. بودم صورتم سرخ شده بوددهی بس خنداز

  

  ..؟ی عاشقش شده بودی جدی اون وقت تو جد-

  ..... کردمی میداشتم شوخ..؟ی نه بابا تو هم باور کرد--

  ........؟یازار دار:  زدم به بازوش و گفتمی با اخم ساختگمای قدمثل

  

  ..می دو متوجه شدهر

  ..دمی خندی نمگهی من دی موند ولی فرهاد ثابت باقی رو لبالبخند

  .. انداختم که تموم حواسش به من بود ی بی به بی نگاهمی نی شرم خاصبا

  .. شده بودنی سنگیجو حساب.. و انداختم رو بشقابم نگاهم

  

 طنتی و شی جوونی رو از روی نبودم که هر کارطونی شی ساله 22 اون دختر گهید

  .. دادیانجام م

  .. هم نسبت به اون موقع ها پخته تر و مردونه تر شده بودفرهاد

  

 ببره رو نی افتاده بود و از بنمونی که بینی سکوت سنگنی ای جورهیت  خواسی بیب

  ..؟ی کنی می پسرم االن کجا زندگیراست: به فرهاد گفت

  .. جوابش و دادی با مکث کوتاهفرهاد

  .. ساعت راههمی ننجایتا ا.. سعادت آباد-
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 ادی گفت که فرداشب می از شام فرهاد شماره م و گرفت و قبل از خداحافظبعد

  ..رونی بمیدنبالم تا با هم شام بر

 در برم اما رشی از زی جورهی ی حتای من کنان خواستم درخواستش و رد کنم من

  ..اونم فرهاد بود

  ..ستی ول کن نگهی کنه دلهی پیزی به چیوقت

  

  .. شددای پی پری از رفتنش نگذشته بود که سر و کله قهی چند دقهنوز

 یشستم رفتم تو اتاقم تا رو رمانم کار کنم که پر ی بی ظرفا رو کمک بنکهی از ابعد

  ..هم پشت سرم اومد

 و خونسرد نشستم پشت دمی عالمت سوال شده بود خندنی ش که عافهی قبه

  .......زمیم

  ..؟ی خندی ترکم تو می می من دارم از فضول_ یپر

  .. مشخصهتیدگیقشنگ ترک.. خندمی منی اتفاقا منم به هم-

  .. کرد؟ی چکار منجایفرهاد ا زود باش بگو االی --

 دهی از دوستات منو تو مراسم عقدت دیکیظاهرا شوهر .. کرده بوددامی پی اتفاق-

  .. ش هم که معلومههی بقگهید........از قضا با فرهاد دوست بوده و 

  

  ......نجا؟ی اومده ای اون وقت واسه چ--

  .......یدون ی که منویا.. منهلیفرهاد تنها فام.. حالت خوبه؟ی وا پر-
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  .. هست حاالی انگار کلمهی تنها فامگهی منیهمچ:  کج کرد و ادامو در اوردلباشو

 و پیاز نظر ت.. تخصصش و گرفتهایتالی شهره که تو انی ای پزشکانی از بهتریکی -

  ..ست؟ی نی حاال به نظرت واسه خودش کسستهی هم که بافهیق

  ..؟ی کنی بهش فکر مینکنه دار!.. شد؟یچ!  شد؟ی چ--

  

  ........ زدیمشکوک م.. کم نگاهش کردمهی

  ......ی پر-

المصب ..ی خرم کنی بخواینجوری استمیمن پسر ن.. نگام نکنایاونجور.. هوم؟--

  .. کنهیبا اون چشاش ادم و مسخ م

  

  .. بودیاما لحنم جد.. م گرفته بودخنده

  ....ای راستشو بگیپر..؟ی کنی به فرهاد فکر نمگهی تو که دنمی بب-

  ..... خندهری دفعه بلند زد زهی شد تو صورتم و رهیخ

  

  ..یگی می تو چگمی میمن چ..ای دختر خل شد--

  .. ازتدمی پرسی جدی پر-

 به فرهاد ی حتگهیبهت گفتم که د..اون االن شوهرمه..رمی من عاشق اموونهی د--

  ..نی حس زود گذر بود همهیتمومش ... کنمیفکرم نم
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هنوزم دوستت ..نجای اومدهی نلی دلی کنم فرهاد بی محس:  گفتدی و که دسکوتم

  ..داره درسته؟

  .. م و باال انداختمشونه

درضمن از مرگ ..در هر صورت من که بهش گفتم قبال با آرشام ازدواج کردم--

  ..آرشام با خبر بود

  

  .. پنگ گرد شد نگی قد توپ پی پریچشما

  !!.. تو؟؟ی گفتیچ..ی دلـــ-

  .. گفتم؟ی چ-

  ......آرشام.. االنیعنی.. آرشام مری گفت--

  ..؟یگی می چنمی ا درست بگو بب-

  ....... که آرشامی تو واقعا قبول کردیعنی --

  

 گهیخب د.. اون مرد آرتامه نه آرشام؟یمگه تو نگفت:  جوابش و دادمخونسرد

  ..... مونهی نمیحرف

ون من بگو که  جیدل..شهی من که باورم نمی دلیدل:  گفتی تند با استرس خاصتند

  ..؟ی کنی مینجوریچرا ا..آخه..ی کنی می شوخیدار

 ری و تموم عشق و عالقه م و زادی سال از عمرم و هدر دادم تا ب5..؟یچجور--

  ........... بشه؟بهیپاهاش له کنه و اخرشم باهام غر
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 که از غرورش یکس.. کنمی احمق زندگهی خوام مثل ی نمگهید..نه :  زدمپوزخند

 بهش یوونگیاشت پشت سرش هزار جور حرف بزنن تهشم اَنگ دگذشت و گذ

  .. برسه؟نجای به ادیچسبوندن حاال با

مهم ..گهی هر کس دای خواد آرتام باشه یحاال م.. ندارمی با اون مرد کارگهی دمن

 اونو از دست شهی همی کنم که برایدارم باور م..ستی که اون آرشام ِ من ننهیا

  ..دادم

  

 تو یدل:  گفتدی لرزی که از بغض مییبا صدا.. شده بودسی خ از اشکی پرصورت

 ی می زنی حرف مینجوری ای دونم وقتیم.. فکر کنشتری کم بهی یدل..رو خدا

  ....ی کنی ت بازندهی و ای با زندگیخوا

  

 دمیتازه فهم..نگران نباش:  کردم گفتمی دست نوشته هام و مرتب مهمونطورکه

  ..همونطور که خودش خواست.. قلبم زنده ستیوآرشام ت.. کنمی چطور زندگدیبا

  

  .. جلو ودستشو گذاشت رو شونه ماومد

  ..خودکار و تو دست م فشار دادم..دی لرزی مانگشتام

  .......... کنم ی خواهش می دل_ یپر

  

  .. دستش و از رو شونه م پس زدم و بلند شدمیعصب
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 تا ی خوندی تو گوشم م که هر روز و هر شبی تو نبودنیمگه ا:  بهش بلند گفتمرو

 و از نو میخب حاال که دارم زندگ.. به آرشام فکر نکنم؟گهی برگردم و دمیبه زندگ

 کنم ی وقت فراموش نمچیمن ارشام و ه..؟یری جلوم و بگی خوای سازم چرا میم

 گهید.. وخراب کنممی ارزش زندگی مشت افکار پوچ و بهی خوام با ی نمگهی دیول

حق ..حق دارم نفس بکشم..دمی عذاب کشی کافی اندازه  چند سال بهنیا..بسمه

  .........منم ادمم..دارم مال خودم باشم

  

نکن :  لب زمزمه کردریز.. تکون دادنی به طرفی سرشو با ناباوریپر

  .......نکن..یدل

 ری گرفتم که اشکام سرازی خودم ومیبه زور جلو.. تو چشمام حلقه بستاشک

  ..نشن

  .. رفت و من ناتوان افتادم رو تخترونیاق ب هق هق کنان از اتیپر

   ........دمی رو تو مشتم گرفتم و سرم و با حرص رو بالشت کوبی تخترو

  .. کردم ی صدامو تو بالشت خفه می م بلند بود ولهیگر

  

  .. کنان نگاهش کردمهیگر.. و رو سرم حس کردمی دستیگرما

و شونه ش گذاشتم و زار سر ر..بغلش کردم.. کردی بود که با غم نگام می بیب

  ..زدم

  ..با صداش ارومم کرد.. کردنوازشم

  ..رهی گی مشی م اتنهی کردم قلبم داره تو سی حس میول



 

goldjar/me.Telegram  

 

1662

  .. شدمی درون داشتم نابود ماز

 هی و فقط نمی گوشه بنشهی تونستم اروم ی نمگهید.. خودمو گرفته بودممیتصم

  .. باشمیتماشاچ

  .. بودمساده

  .. کننی همه باهام بازگذاشتم

  .. تموم شدگهی دیول

 برداشتم و شمی آرازی می و از رومیشگیهمون عطر هم.. چکار کنمدی دونم بای محاال

  ..به مچ دستم و کنار شالم زدم

  .. لبخند زدمنهی خودم تو ای و به چهره دمی کشقی عمنفس

  

  .. رسمی به خودم منطوری باره که انی اولنی سال ا5 از بعد

و شلوار .. خوردی می کمربند پهن نقره اهی قسمت کمرش  که رویدی سفیمانتو

  ..همرنگش که رو قسمت مچ تنگ شده بود 

  .. و کفشم ست کرده بودمفی که با کنی به رنگ قرمز آتششالم

  

 ی هیسا.. که رو چهره م نشونده بودم از نظر خودم که حرف نداشتی کمرنگشیارا

 کرده جادی امی خاکستری چشما رو بای جالبی پشت پلکام هارمونیکمرنگ نقره ا

  ..بود

  .. خودم و گرفتمی سرخش کنم اما جلونی ازاشتری دوست داشتم بیلی که خیی لباو

  .. به بعدنی از ای اومد ولی بدم می روادهی زاز
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  .. افراط الزم بودیکم

  

 شی بعد از نماز رفته بود پی بیب..رونی تخت برداشتم واز اتاق رفتم بی و از روفمیک

  ..ون  جیلیل

 ی و سعدمی به مانتوم کشیدست.. اس داد که پشت در منتظرمهمی رو گوشفرهاد

  .. حفظ کنمنی و متنی سنگنطوریکردم رفتارم و هم

  

  ..رونی در رفتم باز

 ام و ی بهی که نشی ش و داده بود به ماشهی در تکی طرف کوچه درست رو به رواون

  .. بود یمشک

  .. فاصله گرفتنی لبخند از ماشبا

.. سالم خانم خانما:  و برام باز کرد و گفتنی که شدم همزمان در ماشکشیزدن

  .. کنمی خواهش مدییبفرما

  .. کج کردنی بامزه سرش و سمت ماشیلی خو

  .. روش لبخند زدم و اروم نشستم به

  .. و مرتبش کردمدمی شالم دست کشبه

  

  .. تا نشست پشت فرمون حرکت کردفرهاد

  ..ده امشب من شبی نصی چه افتخار--
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  ..دمیخند

  ..شهی شب که هزار شب نمهی -

  .. تو همدی اخماش و کشی شوخبه

  ..م؟ی نه بابا داشت--

  ..م؟ی مگه قرار بود نداشته باش-

  

  .. کردمی و نگاه مابونی جلو، خی شهیبا لبخند از ش.. وسرش و تکون داددیخند

  .. دلم واسه کل کل کردنامون تنگ شده بود--

  .. زدی لبخند نمهگید.. کردمنگاهش

  ..دمیچند لحظه بعد صداش و شن.. چرخوندمسرمو

  

  ..؟ی چرا ساکت--

  .. بگم؟ی چ-

  ..فقط ساکت نباش..ی خوای که می هرچ--

  

  .. و تکون دادمسرم

  .. خودت و بکنی امشب و دالرام سعهی.. اروم باشمدیبا

  ..م؟یری کجا م-

  ..؟ی تو کجا رو دوست دار--

  ..مطبق:  فکر کنم گفتمیه ا لحظنکهی دفعه بدون اهی
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 که ی اونجا رو انتخاب کردم با همون لبخند جذابلی دلی که فکر کرده بود بفرهاد

  .. انتخابت محشرهشهیمثل هم: رو لباش داشت گفت

  

  .. فکر بودمتو

 یوقت..دمی که آرشام و تو مطبق دیدرست اون شب..شی بودم به چندسال پبرگشته

  ..نیو من پرت شدم رو زم بهم می هوا برگشت و خوردیب

  ..) وی گردی چرا بدون راهنما بر مکهیمرت!..؟یمگه کور..اخ اخ.. دستمی ا-(

  

از ترس زبونم بند اومده .. زنهی نمگهی که تو چشماش افتاد حس کردم قلبم دنگام

  ..بود

  ..دنی بشه، تر و فرز از جام بلند شدم وشروع کردم به دوکی خواست بهم نزدتا

  

اما به همون .. که سرش اوردم لبخند نشست رو لبام ییاون شب و بال یاداوری با

  .. گلوم دادی تویسرعت جاش و به بغض بد

  .. رو با سر انگشت گرفتمنهی گونه م بشی که کم مونده بود روی اشکقطره

  

  .. دالرام حالت خوبه؟--

  .. گرفته بودنیواسه هم.. بغض داشتصدام

  .. نکردمنگاهش
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  ..ستی نیزیچ.. خوبم-

  

  .. خوام درمودش حرف بزنمی بود که بفهمه نمی خشک و جدی اونقدرلحنم

  .. خود دربند نه اون حرف زد نه منتا

  .. داشتم تو خودم باشمدوست

  

 دارم ینجوری مست کرده بود منم که ناوارد فکر کردم ای دختره حساب_ فرهاد

؟ بگو ببرم  کجاسته؟خونتیتا اومدم بهش بگم خانم اسمت چ..  کنمیبهش لطف م

 و به زبون خودش واری م و گرفت کوبوندم به دقهی از پشت یکی دمید.... برسونمت 

  !.... ؟ی که تو با دوست دختر من چکار داردیعربده کش

 بوده ریتا خواستم بهش بفهمونم بابا من قصدم خ..ی داشت مثل چــکلی هاروی

 هیو صورتم که با همون  مشت محکم خوابوند تهیچکار به کار دوست دختر تو دارم؟ 

  .... امواتم اومدن جلو چشمام یمشت همه 

 خورد شترشمی دخترشم که مست بود غش غش داشت به زد و خورد ما که بدوست

  ..دی خندیبود م

 بود که یاون ضرب المثله چ.. پسرهنی دست تو دست هم رفتن سمت ماشاخرشم

  .. منه بدبختهتهی حکانیا.. آش نخورده و دهن سوختهگنیم

  

 گرفتم ی دهنم و می جلویه.. بودم اشک تو چشمام نشسته بوددهی بس خنداز

  .. تونستمی بازم نمیصدام بلند نشه ول
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 ی من بود نمی هم جای اگهی کرد که هر کس دی مفی بامزه تعری به قدرفرهاد

  ..رهیتونست خودش و بگ

  

  ..........هنوزم مثل اونوقتا ..خدا بگم چکارت نکنه .. فرهادی وا-

  .. اروم اروم رو لبام خشک شدلبخند

  .... مایدرست رو به رو.. رد نگاهم و دنبال کردفرهاد

  ......همون.. کهنیا:  زده آهسته کنار گوشم گفترتیح

  ........آرتام: زمزمه کردم.. زدی تند تند مقلبم

  .. آرشام ِ ی کپنکهیا..شهی باورم نم--

  

  ..تمنگاهم و از روشون برداش.. خودم اومدمبه

  .. خواستم؟ی و نمنی هممگه

  .. نبودم؟تی دنبال موقعمگه

  .. بهتر؟نی از ای چگهید

  

  .. نشسته بودنزی مهی و آرتام دور ری و امیپر.. افتادم سمتشونراه

 رو به رومون قای آرتام دقیول.. هم کنارش نشسته بود ی پشتش به ما بود و پرریام

 دمی زدم نگاهش و رو خودم دیحرف م و با فرهاد دمی خندی داشتم میبود که وقت

  .......و الل شدم
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 سر میدیهمون موقع رس.. برگشتندنی نگاهه آرتام و که رو ما دی و پرریام

  ..زشونیم

 دادم چون همه ش تو گلوم یمرتب اب دهنم و قورت م..دی لرزی و پاهام مدست

  .. کردمی میاحساس خشک

  

  .. با تعجب به من وفرهاد نگاه کردیپر

 از دمی دی که رد تعجب و تو چشماش می هم با لبخند در حالریکه بلند شد ام اون

  .. با من و فرهاد دست دادکی سالم و علنیجا بلند شد و ه

   ..دمی رو بوسی پری گونه

  .. کردمی و آرتام معرفری و به امفرهاد

  .. از اقوام من هستندیکی دکتر فرهاد رادفر -

  .. چشماش رو من بودی کمرنگبا اخم.. و به آرتام دوختمنگاهم

  

 کنم ی کردم لرزشش و مخفی میدستم و که سع.. بلند شد شی صندلی از روآروم

  ..به سمتش دراز کردم

  .. کردیفقط نگام م.. گفتی نمیچیه.. زدم و نگاهمو زووم کردم تو چشماشلبخند

  

  ..یی سمای اقانمتونی بی منجایخوشحالم ا.. سالم-

 دی بود تا شدی حرکت کوچولو کافهی نیهم.. گرفت دستم و تو دستشدی تردبا

  ..و ضربان قلبم و که تو حالت نرمال نبود و باالتر ببره..احساس گرما کنم 
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  .... حالنی و در عیبیچه تضاد عج.. اون گرمی سرد بود و دستادستم

 یاون خودش و آرشام ِ من نم.... کهی تونم بگم آرامش بخش در حالی مچطور

  !..دونست؟

  

  ..دی دستش و عقب کشیبه اروم..مکث کرد و.. و شل کردم تا ولش کنه مدست

  .. کوتاه و مختصریلیخ.. فرهاد دست دادبا

  .. نشستمیبا لبخند کنار پر..مینی بشزشونی تعارف کرد سر مریام

  

  ..نجای انیای دونستم قرار ِ بی چه جالب نم_ یپر

 شنهادیپ:  شد گفتی منی آروم و متدی رسی تو جمع می که وقتشهی مثل همفرهاد

  ..دالرام بود

  

 یول.. شدرهی آرتام نگاه کردم که همزمان سرش و بلند کرد و تو چشمام خبه

  .. زود صورتش و برگردوندیلی نشد خی روم طوالنادینگاهش ز

  

  ..د؟ی خوری می شما چمی ما هنوز سفارش نداددیدی اتفاقا کامال به موقع رس_ ریام

  ..دی شما راحت باشمیشی ما مزاحمتون نم_ فرهاد

  

 ی خوش مشتری دور هم بدیباش..ه؟ی چه حرفنیا:  تند گفتری خواست بلند شه که امو

  .. دکتری آقادی ما رو قابل ندوننکهیمگه ا..گذره
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  .. متواضعانه لبخند زد فرهاد

   ..دی داراری اخت_ فرهاد

  

 هی کردم یم همه بهت اصرار نی اای هستیعجب ادم:  گوشم گفتری با لبخند زیپر

!  شده؟یحاال چ..  حال و حوصله ش و ندارمی گفتی دربند مایبار پاشو باهام ب

  ..؟ی شدی آفتابنورایا.....  اشاره کردپمیبه ت.....

  

 دایهمپاش و پ:  گفتمی ش پشت چشم نازک کردم و با لبخند و لحن کشدارواسه

  ..نکرده بودم

 زد نگاهش و رو یکه لبخند م یبه فرهاد نگاه کردم در حال.. چپ نگام کردچپ

  .. دادمینیمنم متقابال جوابش و با لبخند دلنش..دمیخودم د

 و زیدستاش و گذاشته بود رو م.. کردی اون نگام نمیول.. سمت آرتامدی چرخنگام

  ..انگشتاشو تو هم قفل کرده بود

  

بلند  زیهمون موقع آرتام از پشت م..رهی تا سفارش بگستادی با منو کنارمون اگارسون

  .. گردمیبر م: شد و گفت

  .. داشتیهر قدمش و محکم و کوتاه بر م.. به قد و قامت بلندش.. کردمنگاش

  .. راه رفتنشم مثل آرشام بودیحت

   ..ی مشکنی تنش کرده بود با شلوار جی سرمه ای بلوز جذب چهارخونه هی

  .. و جذاب بود پی خوش تهنوزم
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 اون یول.. شددهیو رستوران سمتش کش از دخترا تیلی رفت چشم خی داشت میوقت

  ..درست مثل آرشام.. توجه بودی نگاه ها بنیبه تموم ا

  

 نگذشته بود که منم از جام بلند شدم و قهیهنوز چند دق.. سفارش جوجه دادنهمه

  .. گردمیمن برم دستام و بشورم بر م: گفتم 

  ..رونیم ب از اونجا زدی فرهاد و پرنی سنگی نگاه هاری صبر نکردم و زگهید

  .. نبودیول.. گشتمی دنبالش مسرگردون

  .. کنمداشی تونستم پی نمتی اون همه جمعنی رستوران بیجلو

  .. جلوتر رفتمیکم

  .. انداخترمی خلوت گی جاهی ارشام دنبالم کرد و تو یوقت.. اون شب افتادمادی

  .. که تو بغلش بودمستادمی اییدرست همونجا.. سمت راه افتادم همون

  

  .. سرت اوردم واسه ت درس عبرت نشد اره؟ی که اون سرییبال..م کن اشغال ول-(

 تا به ی دخترچی که هی دونی نمنوی مطمئنم ایول..؟یی پررویلی خی دونستی م--

 نیهمچ..  و بکنه و رو من دست بلند کنهی غلط اضافه انیاالن جرات نداشته همچ

 قبل بهت گفته ی که سرهمونطور.. کنمی رو بدون مجازات رهاشون نمییدخترا

  ..بودم

 مثل ی خرهی تا نهی شی ساکت نمینجوری وقت همچی بدون که دالرام هنوی تو هم ا-

  ..)تو از راه برسه و بهش جفتک بندازه
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  ..صداشون هنوز تو گوشم بود..  که خوابوند تو صورتمی ای در پی پی هادهی کشو

  ..دمی گونه م دست کشبه

  

 دوم هم به خاطر همه ی دهیکش.. ه خاطر کار اون شبت  اول و زدم بی دهی کش--(

  )ی مونه مجازات اصلیو حاال م ..ناتی اون توهی

  

  .. که چطور تو صورتش چنگ انداختم و با ارنجم کوبوندم تو شکمشادمهی خوب

  .. از دهنم در اومد بهش گفتمی و خم شد که همون موقع هر چدی درد نالاز

  

 الی خارمیپدرت و در م..؟ی منو مجازات کنیه بخوا کی باشیک..ابوکشیکثافته (

  ..)ی؟عوضی چیکرد

   ..دی دستش بهم نرستیبه خاطر جمع.. برداشت که پا گذاشتم به فرارزی سمتم خبه

  .. موقع چقدر خوشحال بودم که از دستش فرار کردماون

 مسافرت بود و تونسته بودم از یمنصور..نجای شبم با فرهاد اومده بودم ااون

  ........ استفاده کنمتیقعمو

  

  .. همه طول بکشهنی از رستوران باشه و ارونی بیی کردم دستشوی فکر نم--

از حضورش اونم ..با ترس دستم و گذاشتم رو قلبم..دمی و از پشت سر شنصداش

  .. شوکه شده بودمی ناگهاننطوریا

  .. برگشتم سمتشاروم
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  ..ود بیدنی اطراف دی نور ِکم ِ چراغاری جذابش زصورت

  

  .. کردمی که تو دلم، داشتم حسش میزیبرخالف چ.. اخم نگاهش کردمبا

  ..د؟ی کنری ادما رو از پشت سر غافلگدی عادت دارشهی شما هم-

  ..نگاهش پر از غرور بود.. زدپوزخند

  !..د؟یشاهد بود:  ابروشو داد باال و گفتی تاهی

  ..........کم نه:  منم جوابش و با پوزخند دادمنباریا

  

  ..پشتم بهش بود..ستادمی صداش ادنی از کارش رد شم که با شنخواستم

  .. داشتیی گرمابی بود و حضورش عجستادهی اون پشت سرم او

  .. اون بودمی نگاهه هر چند آشناکی تاب ی که بی منیبرا

  .. شک ندارم که اون خود آرشام ِ نه آرتامهنوزم

  ..ه؟ی همه اصرار واسه چنی ا--

  !..ه؟یمنظورتون چ: با تعجب گفتم..ش برگشتم سمتآروم

  .. شده بود تو چشمامرهیخ.. کردکی و بارچشماش

  ..ستمی من ندی کنی که شما فکر می قبال گفته بودم اون کس--

  ..شمی موونهی دارم دایخدا.. اشاره کرده بودهی به قضمایمستق

  ..دیستیاتفاقا من مطمئنم که شما ارشام ن!.. گفته من به شما اصرار کردم؟ی ک-

  

  !..جدا؟:  باال انداخت گفتی و با تعجب ظاهرابروهاش
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  ..ستی به آرشام ِ من نهی نگاهتونم شبیشما حت..دی شک نکن-

  !..د؟ی انقدر دوستش داشتیعنی!.. آرشام ِ شما؟--

  

  .. بگمیزی چنتونستم

  ..نه

 اوردهی مطمئن نشدم و به زبون نیتا وقت.. سوال و بدمنی خواستم االن جواب اینم

  ..که خود ِ آرشام ِ نه

 بود که با حرفش سر جام دهی قدم اولم به دوم نرسی توجه پشتم و بهش کردم ولیب

  .. شدمخکوبیم

  !.. بودم که همسرتون فوت شده درسته؟دهی شنری از ام--

  !..گه؟ی می داره چنیا.. دادمرونی و با حرص بنفسم

  

 قدم کوتاه هی اون نکارمیا شدم که با کی قدم بهش نزدهی.. و نگاهش کردمبرگشتم

  ..به عقب برداشت

  .. زل زدم تو چشماشی و وحشگستاخ

  ..دی بپرسیزی از من در مورد شوهرم چدی شما حق ندار-

  ..شوهر مرحومتون:  کرددیتاک

  .......بار اخرتون باشه که .. محترمی شوهر من زنده ست اقا--

  

  .. کلمه خفه شدمی واقعیبه معن..ستادی م انهی به سنهی قدم و هم پر کرد و سهی اون
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  .. سرد زل زد تو چشمام ی مملو از غروریبا نگاه.. و مصممیجد

 نی همچهی دی مرد،تنها اومدهی موقع از شب با نی شوهرتون زنده ست و شما ا--

  ..؟ییجا

  

  ..دی لرزی صدام میول.. زبونم باز شدقفل

  .. ندارهی به شما ربطنی ا-

  !.. به شوهرتون چطور؟--

  !.. زنده ست پس کجاست؟دی گیم: ادامه داد..تعجب نگاش کردم با

  .. به شما جواب پس بدم؟دی چرا با-

 با یوقت..دمی پرسی رو ازش منای هم بود همی اگهی شما هر خانم دی جا--

 دیری مرونی بگهی مرد دهی در نبودش با نکهی همسرتون زنده ست ادی گی منانیاطم

 اسمش نیا!.. باشه؟ی تونه کار درستین م به نظرتودی کنی میو خوش گذرون

  !..ست؟ی نانتیخ

  

  .. جوش اورده بودمیحساب.. و که اورد اشک تو چشمام حلقه بستانتی خاسم

  .. گوششری اراده خوابوندم زی و باال اوردم و بدستم

  .. گرفتشی زدمش که کف دستم آتیجور

  .. و مبهوت دستش و گذاشت رو صورتش و نگام کردمات
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 همه نی که ایعقده ا..حرص..تیعصبان..از زور بغض..دی لرزیجودم م وی همه

  ..سال تو دلم تلنبار شده بود

  ..بذار بفهمه که چقدر داغونم.. زدمی حرف نمی باهاش رسمگهید

  

 نوی زن و شوهرها برات مهمه انی هم حفظ روابط بیلی به ظاهر محترم که خی اقا-

 هی ی حتیحق ندار..ستمی نگهی دی زنا ازیلیخوب تو گوشات فرو کن که من مثل خ

 راحت به شوهرش یلی تونه خی که می تصور کنیی زن هرجاهیلحظه تو ذهنت من و 

 که به خودت ی دونی می چمیتو از من و زندگ..؟ی دونی میتو چ.. کنهانتیخ

  ..؟ی قضاوت کنی شناسی که نمی درمورد کسنطوری ایدیاجازه م

نگاهاشون و .. مردمی حرفای نمرده ولگمیم.. زنده ستگمیم.. من شوهر دارماره

 که دهیاون سنگ قبر تو شمال و اون مدارک سوخته همه و همه نشون م..رفتاراشون

  ..شوهر من مرده

 به دلش زی داغ عزی که تو دوران جوونوهی زن بهی سالها به عنوان نی تموم امن

 که به ی هرچیپس حق ندار..ی دونی از من نمیچیتو ه.. کردمیمونده زندگ

  ..یاری و به زبون بدیذهنت رس

  

  .. کرده بودسیاشک صورتم و خ.. جلودارم نبودی کسگهید

بفهمه که .. به من گذشتهی بدونه که چدیاگه اون آرشام باشه با.. خواستم بدونهیم

 کردن اون مرده من باز دیی که تای وقتی نکردم حتانتی وقت به شوهرم خچیمن ه

  ..دی گی دروغ مدیمه تون دار و گفتم هستادمیجلوشون ا
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 ینم..نیپشتم و بهش کردم و راه افتادم سمت ماش.. کردی مونده بود و نگام ممات

  ..خواستم برگردم تو رستوران

  .. کس و نداشتمچی و هزی چچی هی حال و روزم حوصله نی ابا

  

  .. منتظرشمنی و براش اس فرستادم که دم ماشستادمی فرهاد انی ماشکنار

اشکامو پاک کرده .. شدهمیزی هراسون خودش و بهم رسوند فکرکرد چ خدابنده

  .. چشمام هنوز قرمز بودیبودم ول

 تو نمی خواستم بشیوقت..ستی نمیزی براش اوردم که خوبم و چلی جور دلهزار

 هی تکواری که به ددمی لحظه سرم و چرخوندم سمت رستوران و آرتام و دهی نیماش

  .. کردیداده بود و منو نگاه م

  

  ..به کف دستم نگاه کردم..فرهاد حرکت کرد .. نی تو ماشنشستم

 شده بودم که نتونستم خودمو کنترل کنم و اون ی عصبانی اون لحظه به قدریتو

  .. رو بهش زدمیلیس

  .. شده؟ی که چی بگی خوای دالرام نم_ فرهاد

  .. نشدهیچی ه-

  .. با آرتام حرفت شده درسته؟--

  

  .. کردمنگاش
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 ی ست رفتقهی گفت چند دقی پریستی تو ندی اومد تو رستوران دیت وق_فرهاد

 اونجا ی رو نگاه کرد ولیی رفت تو دستشویپر ..ی هنوز برنگشتیدستات و بشور

 دنبالت که امیخواستم ب..یستی گفت در دسترس نیشماره ت و گرفتم م..ینبود

 باهام یمرس ..اورد راه جوش نی حال پشت سرش اومدم بنیبا ا..آرتام نذاشت 

 خبر یول.. نزدمیگفت برم پشت رستوران و دنبالت بگردم منم حرف.. زدیحرف م

 اومدم ی اس ام اس دادیوقت..  کنه دای تونه تو رو پی دونه کجا مینداشتم اون م

  .. کنهی و داره نگات مسادهی واواری که کنار ددمشی همون موقع دشتیپ

  

 یم: و بشکنم گفتنمونیارم سکوت ب قصد ندی جورچی هدیفرهاد که د.. بودمساکت

درسته منم تموم .. ِ آرشام ِ هی شبیلی خیلیآرتام خ.. رو بهت بگمیزی چهیخوام 

 آروم نقدری تونست ای می کنی اگه آرشام بود فکر میول..حرفات و قبول دارم

 َ م ازش متنفر ی روزهی که از قضا مجرد مرد هیرفتار کنه و انگار نه انگار که زنش با 

  یزی و اونم چرونی بادی راحت بیلی و نداشته خدنشیده و چشم دبو

  !..نگه؟

  .. زدمپوزخند

 به ی موضوع بوده و حتنی بحث من و اون سر همی دونست که همه ی چه مفرهاد

  .. زدمیلیخاطرش س

  !..ست؟ی اون آرشام نی بگی خوای میعنی -

آرشام نباشه پس اگه ..گهی دزی چهی و رفتارش گهی مزی چهینگاش .. دونمینم--

 که یهمون اخم و همون جذبه ا..همون غرور.. حد خشک باشهنی رفتارش تا ادینبا
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 رفتارش کامال با گمی منیبه خاطر هم..نمی بی بودم و تو ارتامم مدهیقبال تو آرشام د

  .. کنهینگاهش فرق م

 به ی معذرت خواههیفرهاد من :  انداخته بودم آروم گفتمری که سرم و زی حالدر

  ..تو بدهکارم

  !..ه؟یمنظورت چ--

  ............ خواستمیمن م.. به خاطر کار امشبم-

  

 و پی تنیمن همون موقع که تو رو با ا..بهش فکر نکن :  و حرفمو قطع کرددیخند

 و ی هر راهیتو حاضر..ی کنی رو منکارای ای داری حدس زدم واسه چدمی دافهیق

  .. کنمیمن بهت کمک م..  نهای  اون مرد آرشام هستی تا بفهمیامتحان کن

  

من حاضرم .. کنم باور کنی نمیشوخ: با همون لبخند گفت.. تعجب نگاش کردمبا

 احساس من مربوط به یهمه ..ستی نی به معذرت خواهمیازین..بهت کمک کنم

 ی ازدواج کرددمی که نفهمی تا وقتی خوام بهت دروغ بگم ولینم..گذشته ست

 با ارشام ی گفتهم بشبی دی وقتیول.. قلبم حفظ کنم حس و تونی کرده بودم ایسع

 سابق بهت نگاه دی تونم از دی نمگهی ددمی و اون االن زنده ست فهمیازدواج کرد

  ..کنم

 که مرگش و هم یی تا جای وفادار موندتی مدت به مرد زندگنی دونم تموم ایم

 نیم ا کردیسع..ی تا چه حد ارشام و دوست داردهی نشون منیا..یباور نکرد

  .. تونم فراموشت کنمی که میی تا جاای.. ببرمنیاحساس و تو قلبم از ب



 

goldjar/me.Telegram  

 

1680

 شمی از حاال میول.. خودش و گذاشتهری مدت تاثنی تو ا،ی خبری و بی دورگرچه

  .. کنمی و کمکت مستمی ای برادر پشتت مهیمثل ..ی خواستی که تو میهمون

  

  ..ت جلوم و گرفی دستمال کاغذیجعبه .. داشبورد و باز کرد در

 خدا سر ی داری عجب شانسنیبب.. دختر خوب؟هی ابغوره گرفتنت واسه چگهی د--

 رو ی چیپس بخند غصه .. و باحال برات فرستادپی داداش خوش تهیبزنگاه 

  ..ی شاد باشدیاز حاال به بعد با..؟یخورد

  

  .. دستمال اشکام و پاک کردم با

  .. جبران کنم؟ تونم محبتات ویچطور م.. فرهادی خوبیلی تو خ-

  ..هی واسه م کافنمیلبخند و که رو لبات بب..فقط بخند--

  

  .. لبخند زدم و نگاش کردمونشی می بود ولی هنوز بارونچشمام

 سخت سر راهم قرار داد ی روزهانی ای که خدا تویکس.. فرشته بودهی واقعا فرهاد

  .. دور کنممی و غم رو از تو زندگیاهیتا بتونم س

  .. خواستمی از خدا مزی چهی فقط حاال

  .. و بهم برگردونهآرشامم

  ..ارهی بادی منو فراموش کرده به اگه

  .. دوستم نداره بهم بگهگهی داگه
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 و به جون بخرم فقط از زبون خودش بشنوم که اون شی و سنگدلی مهری بحاضرم

  ..ارشام ِ 

  .. خسته شدمیفی بالتکلنی از اگهید

  .. خونه نگه داشتیجلو

  ..گاش کردم  نی شرمندگبا

  .. ببخش، شب تو رو هم خراب کردم-

  ..خونسرد بود..دیخند

  ..ی جبرانش کنی جورهی دی پس با--

  !..؟ی چجور-

 ی شام خوشمزه درست مهی خودت ی تو و شما خانم خانما با دستامیری االن م--

  .. بنده هم در خدمتت هستمیکن

  !.. درست کنم؟یچ!.. موقع از شب؟نی ا-

  .. خوادی که دلت میهر چ:  شد گفتیم ادهی که پینیه

  .. و زدنی شدم و فرهاد قفل ماشادهیپ

 ی کردم و کنار بنشی مخلفات تزئی درست کردم و با کلینی زمبی شب کوکو ساون

  ..می و خنده خوردی با شوخیب

 شام و می خوای دادم که محی واسه ش توضی تعجب کرد ولدی ما رو دی وقتی بیب

  ..میخونه بخور

  ....دا چقدر اصرار کرد خودش شام و بپزه اما فرهاد اجازه نداد  خبنده
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 شد و هر ی کرد شوخ میهر وقت که اراده م.. ش و دوست داشتمهی روحنی اچقدر

  .. کردی رفتار می کامال جدستی جور نتشی موقعدی دیوقتم که م

  .. شدی راهم می برادر بزرگتر راهنماهی با حرفاش مثل و

  .. اماستمی نی خودخواهادم

 ی رو تو قلبم جای اگهی مرد دچی تونم هی ِ و نمی قویلی خیلی به ارشام خعشقم

  ..بدم

  .. من ارشام ِ زی چهمه

  .. فقط اونهدمی عشق و امی همه

  .. تونمی خوام و نه مینه م..شهی فراموش نمهرگز

  .. تو ذهنم کمرنگ بشهی و خاطرش لحظه اادی ذارهی قلبمه که نممهم

  .. کنهی م اعترافباالخره

  ....ستی دور نیلی روز خاون

  ..دمی داطی حی و توی دم در فرهاد و بدرقه کردم موقع برگشت پرتا

 یبا قدما.. دست تکون دادم و خواستم برم قسمت خودمون که اروم صدام زدبراش

  ..بلند خودش و بهم رسوند و بازومو گرفت

  !..؟ی کنی ا چته؟چکار م-

  .. اونورمیبر..شنوه خوام مامان بی نمسسسسسیه--

  ..باشه بابا دستم و ول کن کنده شد-

 اروم دستم و ول کرد و یپر..می و لب باغچه نشستاطی از درختا تو حیکی ری زمیرفت

  ..نگاهش و به اسمون دوخت
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  !.. تو حالت خوبه؟-

 معلوم هست یدل..یتو که از من بهتر:  کرد و گفتکیچشماش وبار.. کردنگام

  ..؟ی کنی چکار میدار

  .. تعجب زل زدم تو چشماشبا

  !.. مگه چکار کردم؟-

  ..ی خودت و نزن به اون راه، تو عوض شد--

  ..یگی می حرف بزن منم بفهمم چی جورهی -

 ی با فرهاد اومدی پاشدنکهیا..رفتار امشبت ..ی مطمئنم متوجه منظورم شد--

  . آرتام ویحرکاتت جلو..مطبق

  ..امه نده ادگهی وگرفتم جلوش که باعث شد ددستم

اوال اومدن ما به اونجا کامال ..؟یگی می چی داری فهمی خودت منمی صبر کن بب-

 به می بستینطوری ارتام چطور رفتار کردم که ایدوما مگه من جلو.. بودیاتفاق

  ..رگبار؟

 سابق ی اون دلگهی فرهاد برگشته تو دی از وقتیول.. من تو رو به رگبار نبستم--

  ..یستین

 سال ِ 5 که ستمی احمق و کودن نی اون دلگهیاره من د: ر هم گفتم حرص پشت سبا

  ..دنی خندتشی برف و همه هم تا تونستن به خرری کبک سرش و کرد زنیتموم ع

 به اون همه انتظار یعنی:اروم تر از حد معلوم گفت.. شدرهی لحظه تو چشمام خچند

  !..ت؟ی خریگیو عشق م

  .. نذاشتم بشکنهی داشتم ولبغض
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  ..دمیمام دست کش چشبه

 کردم چون سکوت تیخر.. نذارتمی خریعشق و انتظارم و پا.. من هنوزم عاشقم-

 خواست ی خواست بگه و هرکاری هرچیچون گذاشتم هرک..چون خام بودم..کردم

 ماالمال از عشق ِ به ی کردم اگه با قلبی فکر منکهیساده لوح بودم به خاطر ا..بکنه

 همه نی دونستم ای نمیول.. گردهی و اون برمشهیه م معجزنمیآرشام، به انتظار بش

 ی که تو بهم میزیدرست همون چ.. کنمی می زندگالیمدت دارم تو توهم و خ

  .. و من باور نداشتمیگفت

  !..حاال دالرام؟!..؟ی حاال باور کرد--

  .. نشدهری هنوزم د-

  ..ی مونی منتظرش می گفتی تو می ول--

 که ییتا جا.. کنهی میال برگشته و ازم دورحا.. تا برگردهدمی انتظار کش-

انگارکه ..ستمی من آرشام نگهی زنه می گرفته و تو چشمام زل میاحساساتم و به باز

اگه نتونم با عقلم اونو بشناسم با ..ی پرمهیمن حال.. شعور و نفهم طرفهی ادم بهیبا 

  .. تونمیقلبم م

  .. نگفتیزی کرد وچسکوت

 ی گفتی که می مگه تو نبودیپر: ته رو بهش گفتم گرفیی لحظه بعد با صداچند

 راه درست ینی بیحاال که م.. نکن؟ی زندگالی برگرد وتو ختیبه زندگ..عوض شو؟

  !..؟یو انتخاب کردم چرا حرفت و پس گرفت
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 زی چهی قهی م که هر دقوونهیمگه من د..دالرام تو رو خدا عاقالنه فک کن--

من گفتم با ..یت متوجه منظورم نشدمن هنوزم سر حرفم هستم تو درس..بگم؟

  .. خودت و بنداز تو چاهی دستی دستنکهی رو به رو شو نه اتیواقع

 شدم رهیاب دهنم و قورت دادم و به دستام خ.. خشکم و با نوک زبون تر کردمیلبا

  .. توهم قالبشون کرده بودمیکه با چه استرس

  ..ضع فرق کردهو..قبال مطمئن نبودم اما حاال.. گرفتمیمی تصمهی من -

  !..؟یمی چه تصم--

  .. تو سرمهی تونست حدس بزنه که چیانگار م.. مضطرب بودصداش

  .. برهی نممی قلبی به خواسته ی وقت پچی مطمئن بودم هاما

  .. خوام ازدواج کنمی من م-

  ..دی جاش پراز

  !!!!!؟؟؟؟یچـــــــــ--

ا وحشت رو به روم  کردم که چطور بی گشاد شده از تعجب بهش نگاه می چشمابا

  .. بود و زل زده بود تو چشمامستادهیا

  ..........یدل.. بگوگهی بار دهی:  تته پته گفتبا

 تو هم قالب شتریسرم و تکون دادم و دستام و ب.. کردم خونسرد باشمیسع

  ..سر انگشتام سر شده بود..کردم

  ........یاونم جد.. م فکر کنمندهی خوام به ایم..یدی درست شن-

 ی من درکت میدل..یگی می چی داری فهمی دختر تو پاک زده به سرت، نم--

  ..ستی راهش ننی اگمی خواهرانه دارم بهت میول..کنم 
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  ..ستادمی حرص از جام بلند شدم و رو به روش ابا

مگه ..ست؟ی و از نو بسازم درست نمی خوام زندگی منکهیا..ست؟ی درست نی چ-

  ....... خب منم نگفتم فراموشش کردمیلیخ.. آرشام مرده؟دی گیهمه تون نم

 ی م منهی سی که قلبم تند و پرشتاب خودش و به قفسه ییجا.. منهی زدم رو سمحکم

  ........دیکوب

 یاگه باور کرده بودم مرده کار.. تپهی وامونده هنوزم به عشق اون داره منی ا-

خاک مدفون  خروارها ریز..سرد بشه.. نزنهگهید.. ساکت شهشهی همی کردم برایم

 زنده موندم دیبا ام.. داشتمدیام..دمی کشی منه خاک بر سر انتظارش ومیول..بشه

  .. شد؟یاما چ..و صبر کردم

  .......... خودم اشاره کردم به

بارها .. پاهاش خرد کردری زیغرورم و اون لعنت..دمی به کجا رسنیبب.. منونی بب-

 و با فی کثی بازنیچرا ا.. چرا؟ و بگمستمیخواستم برم خونه شون و رو در روش با

 عالوه بر غرور نباری انکهیترس از ا..دمیاما ترس..؟یچرا ترکم کرد..؟یمن کرد

 همه نی نا ندارم اگهیاما د..گم به درکی مستیجسمم واسه م مهم ن..روحمم بشکنه

 یاون منو نم.. رو پاره کنمدهی پوسی رشته نی خوام ایم.. بکشمییعذاب و به تنها

  .. خواستیاون منو ترک کرد چون منو نم..؟ی پری فهمی منویخواد ا

 یپر.. کردمی صدا هق هق میب.. کردمهیسر رو شونه ش گذاشتم و گر.. کردبغلم

  ..پشتم و نوازش کرد

  .. اونم پر از بغض بودیصدا
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 خوام بازم یفقط ازت م.. کنمی خدا درکت میبه خداوند..ی آروم باش دل--

  .. که اون آرشام ِ صبر کنی دارمانیاگه ا..یصبر کن

 شدم تو رهیبا نگاه اشک الود و خسته م خ..رونی بدمی تو بغلش خودمو کشاز

  ..چشماش

  .. صبر کنم؟یگیچرا م..؟ی دونی می تو چی پر-

  ..دمی دی به وضوح منویا.. شده بودهول

  ..........من فقط..من--

  ..؟ درستهیتو از آرشام خبر دار.. کنم حرف بزنی خواهش می پر-

  ..دی لرزیشونه هاش از زور هق هق م.. ش گرفته بودهی گرخودشم

  .. کنمی خواهش میدل.. منی نه دل--

  ....... تونیایب!.. ن؟یسادی بچه ها چرا اونجا وا_ جون یلیل

  .. اشکاش و پاک کرد و برگشت عی که پشتش به مامانش بود سریپر

  .. بودادی گفت زشهی بود و فاصله ش با ما مسادهی جون تو بالکن وایلیل

  ....... مامان شما برو توامی االن م--

  ..دنی ها خوابهی موقع شب داد نزن همسانی دختر ا_ جونیلیل

  ..سهی تونست تشخص بده که صورتامون خی نمیکی تاریتو

  .... داد رفت توی که سرش و تکون می حالدر

 ی برم صداگهیمن د:  بود عقب عقب رفت و گفتدهی هم که فرصت و مناسب دیپر

  ..ریشب بخ..مامان در اومد

  ..... با تواَمیپر......یپر-
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  .. و تند رفت تو خونه دیدو.. ودستشو برام تکون دادبرگشت

  .. و پاک کردماشکام

  !.. کنن؟ی رو دارن ازم پنهون می چنایا

  !.. زدن؟ی و اضطرابم دامن مشی به تشوشتری هر لحظه بچرا

  ..!گه؟ی و مقتی داره حقی کایخدا

  ..دمی دزمی می و جلوی پررونی که اومدم بسی رئازاتاق

  ........ نشستم و پرونده ها رو گذاشتم تو کشومی صندلرو

  ..یینجایباز که تو ا-

  .. لبخند نگام کردبا

  .. کنه بهت سر بزنه؟ی لطف می از من کری غی که تو داری اخالقنی با ا--

  .. زدملبخند

  .. شده؟ی چ-

  ..بشه؟ یزی مگه قراره چ--

  ..نجا؟ی ای اومدی پس مرض داشت-

  .. ادب نشوی بی هویهو--

  .. کار دارمی باور کن کل،ی نکن پرتی اذ-

 سفر ِ چند هی ِ هیپا.. نگام نکنی اونجورگمی خب میلیخ..ایری گیامروز پاچه م--

  .. نه؟ای یروز ِ هست

  !..کجا؟-

  ..؟یفقط بگو هست..ری جاش با من و ام--
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  .. تونم جواب بدمی که نممی ری کجا م تا ندونموونهی د-

  ..؟یحاال چ.. شمال--

  !.. چرا شمال؟-

 هی اصرار کرد ریمامان ام..؟یتو به اونش چکار دار.. کردمایری بابا عجب گی ا--

  .. اونجا اب و هوامون عوض شه میچند روز بر

  !!..دی همه تون هستیعنی پس -

  ..انی هم می بیمامان و ب.. اره--

  !..؟ی هم گفتی بی مگه به ب-

  .. پررنگ تر شد لبخندش

  .. مامان تا االن بهش گفته--

  ..اد؟ی می دونی اون وقت تو از کجا م-

  .. مدت هر چند کوتاه رو تو شهر خودش بگذرونه؟هی ادی بدش می ک--

 وقته نرفته یلی کنه خیمطمئنم به خاطرعمومحمد قبول م..هی حرفنمی اره خب ا-

  ..روستا

  .. افتادهری گیم به خاطر جنابعالاون بنده خدا--

 اد،ی خب حاال بدت نیلیخ:  اروم با سر انگشت زد به شونه م وگفتدی و که دسکوتم

  .. تلخهقتیحق

 و دیخند.. که رو لبام لبخند بود خودکارم و پرت کردم سمتشی در حالضی غبا

  .. دادیجاخال

  .. مرض-
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  ..گه؟ی دیایم--

  ..نمی تا بب-

  .. نه؟ایاره  می ندارنمی تا بب--

  .. باهامون باشهدیاما فرهادم حتما با..ی اوک-

  .. پنچر شدکی الستنیع

  !.. چرا؟گهی اون د--

  .. که گفتمنی هم-

  .. کردزونی و لوچه ش و اولب

  ..ستی نی حرف--

  ..شن؟ی شوهرت که ناراحت نمیخانواده :  لبخند زدم و گفتمی بدجنسبا

  .. گرفتعی سری به آرتام بود که پرمنظورم

  ..اد؟ی نیگیاگه ناراحت بشن م:  ابروش و انداخت باال و گفتی تاهی

  ..امی باهام باشه وگرنه منم نمدی اتفاقا فرهاد با-

  .. کنهی هم میچه فرهاد،فرهاد..وونهی د--

  .. دادم و نگاش کردمهی تکمی لبخند، خونسرد به صندلبا

  .. کاسهنی آش ِ و همنی و بهم نگه همقتی خوره اما تا حقی دونستم داره حرص میم

  .. نداشتی مشکلچی هنیاز قصدم با خبر بود بنابرا.. زود قبول کردیلی خفرهاد

  ..رمی بگی روز مرخص3 تونستم ی کمک پربا

 هم که ی اما پرشه،ی گفت تازه شروع به کار کردم نمی کرد می قبول نمسی رئاولش

  .. کنهشی اونجا داشت تونست راضی پارتمچهی نهی
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  ..دنشیواسه دوباره د..شتم داجانیه

  ..می شناسی کنم انگار که همو نمی بازلمی چند مجبور بودم جلوش فهر

 اون زنده دی که به امی کسی کردن جلویچقدر سخت بود نقش باز..بهی دوتا غرمثل

  ..یا

  ..ی برش گردونی تا بتونی کنی اون تالش مدی امبه

  !.. هم داشت؟ی اجهی نتیعنی

  .. جنگمی داشتنش میپس برا.. دادی وصال مدیم ام با هر ضربان بهقلبم

 اشنا ی ردیحت..نمی که دوباره عشق و تو چشماش ببیبه لحظه ا.. به خداستدمیام

  ..از گذشته

 که با غی بنفش جیمانتو.. انداختمنهی ای نگاه و به خودم تونی و اماده اخرحاضر

 یاشتم و همراه ب ساکم و بردیدسته .. وشلوار همرنگشدیشال سف.. ست بودفمیک

  ..رونی ازخونه زدم بیب

  ..؟ی رو برداشتی که الزم داشتی دخترم هر چ_ ی بیب

  ..دمی اون دستم که ازاد بود شونه ش و بغلم کردم و سرشو بوسبا

  .. راحتالتیخ..اره قربونت برم-

  ..زمی عزی شریپ..خدا نکنه مادر--

  

  .. صندوق عقب رو گذاشتی بیساک من و ب.. دم درمنتظرمون بودفرهاد
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همون موقع .. کردنی وبا فرهاد سالم و احوال پرسرونی جون اومدن بیلی و لیپر

 فرهاد ترمز نی ماشی جلوی مشکیکی بود اون دی سفشیکی مدل باال که نی تا ماش2

  ..کرد

  .. مال اون بوددهی شناختم سفی و مری امنیماش

 دمی شد فهمادهی پیوقت.. !! فرهاد پارک شده بودنی ماشی جلوقای ِ که دقی مشکاما

  ..مال آرتام ِ

المصب .. همرنگشنی با جی دودشرتیت.. زده بود به چشماشیکی شی افتابنکیع

  .. کردی مخکوبمی درجا مدمشی دیهر وقت م

  .. نگام و از روش برداشتمی بدبختبه

مامان، شما با ما :  که رو به ما گفت ری رفت سمت امی داشت با لبخند میپر

  .. تنها نباشهای اقا فرهاد هست تو با آرتام بنی که تو ماشی بیب ،یدل..ایب

 پروا خواسته ش و به زبون اورده ی کامال بیپر.. و مبهوت تو جام خشکم زدمات

  ..بود

به فرهاد نگاه کردم که نامحسوس بهم  ..نی رفت تو ماشی حرفچی بدون هی بیب

  ..تی از موقعنمی ایعنیچشمک زد 

  ..دی لرزیپاهام بدجور م..ود که دل تو دلم نبمنم

 بهش بگه ستی نیکی..؟ی گذاشتیتی موقعنی چرا منو تو همچی خفه ت کنه پرخدا

  .. دختر؟یمرض داشت

الاقل ضبطشم ..میهر دو سکوت کرده بود.. جلو بود فرهادم پشت سرمونری امنیماش

  ..کم مونده بود خوابم ببره.. کردیروشن نم
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 ها رفتار بهی خوام باهاش مثل غری میشت وقت ندایمعن.. عقب نشسته بودمیصندل

 کم رفت تو هم اما هی در عقب و باز کردم اخماش دی دیوقت..نمیکنم برم کنارش بش

  .. تفاوت نشون دادمی توجه بهش نشستم و خودم وبیب

 ی و نگاه مرونی پنجره بی شهی داده بودم و از شهی تکی صندلی و به پشتسرم

  ..کردم

 مانتوم درش اوردم و به صفحه ش بیاز تو ج.. بلند شدمیوش اس ام اس گی صداکه

  ..نگاه کردم

  .. بودفرهاد

  ..»! گذره؟ی خوش م«

  ..وونهی دیپسره .. م گرفته بودخنده

  .. لبخند براش نوشتمبا

  ..»ی باشه کار دستمون ندتیحواست به رانندگ..گهی نمیچی نه بابا خوابم گرفته ه«

  ..»! نه؟دهی نخوابشبید..دمی ملتیالم تحو و سحی و صحی بی نگران نباش ب«

  ..»چطور؟..چرا اتفاقا ..؟ی بیب«

  ..» خر و پفش تو سرمه جرات ندارم ضبط و روشن کنمی صدا«

  .. دهنم و گرفتم تا صدام بلند نشهیجلو.. م گرفته بودخنده

  .. نظر داشتری جلو منو زی نهی حواسم به آرتام بود که از ای طرفاز

 ی نگاهش هر بار تنمو مینی بود تو هم و سنگدهی و کششی مشک پرپشت ویابروها

  ..پس نظرش جلب شده بود..لرزوند
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فکر کرد متوجه نشدم اما من .. کردمی صورتم تنظی رو، رونهی اول که نشستم اهمون

 ی مزی رو از جانبش انالی هوش و حواسم وداده بودم به اون و هر حرکتیهمه 

  ..کردم

  .. کرد ی نگام منهی ااز تو..  بود ی جدصداش

  ..دی و خاموش کنتونی زنگ گوش--

  .. الاقل بگه لطفاای اومد خواهش کنه یزورش م.. به جانب نگاش کردم حق

  !.. چرا؟-

  .. خورهی معلوم بود داره حرص می و داد ولجوابم

  .. تمرکز کنمذارهی خانم صداش نم--

  .. انداختم باالیالی خی م و با بشونه

  .. به تمرکز ندارهازی که نی رانندگ-

 من نیچرا خواست شما،تو ماش.. فهمم ی کار نمنی رو از ایمن واقعا منظور پر--

  !..؟ینیبش

 ی برایمطمئنا من همصحبت مناسب..ارمی که منم ازش سر در نمهیزی همون چنی ا-

  ..ستمیشما ن

  .. نگام کردمیمستق

  ..رمزآرتام هم پشت سرش زد رو ت..ستادی کنار جاده اری امنیماش

  ..فرهادم پشت سرمون بود..می شدادهیپ

  !.. شده؟یچ: دی پرسری رو به امآرتام

  .. اشاره کرد که رنگ به صورت نداشتی به پرریام



 

goldjar/me.Telegram  

 

1695

  ..میافتی حالش بهتر شد راه ممی کم صبر کنهی.. گرفتشنی ماشی هوا_ریام

  ..دستاش سرد بود..ششی پرفتم

  .. حالت خوبه؟-

 طول قهی کنه چند دقریقرص خوردم تا بخواد تاث..هفک کنم فشارم افتاد.. خوبم--

  .. کشهیم

  ..ی کن بخوابی باشه سع-

  .. شدهی دادم چحی هم نگران شده بود که براش توضی بیب.. و تکون دادسرش

 جون نشست وسرش و گذاشت رو شونه ش یلی لشی عقب پی رفت رو صندلیپر

  .. کردی نگاش می و با نگران هم دستشو گرفته بود تو دستشریمهناز خانم مادر ام..

 و گفت که حرکت نی نشست تو ماشریام.. کم کم خوابش بردیپر..می کم صبر کردهی

  ..میکن

  .. خامالی خی ولشمی که منم االن سوار مالشی نشست پشت فرمون و به خآرتام

   ..دی شما با اقا آرتام بری بیب:  گفتمی بی به برو

  .. مادر؟ی پس تو چ_ ی بیب

  .....امیم با فرهاد ب خوای م-

 ینم:  که بتونه بشنوه ادامه دادمی بود جورنیی آرتام پانی ماشی چون پنجره و

  ..خوام حوصله ش سر بره

 ی بیب.. خورهی داره حرص می اگه آرشام باشه االن حسابی ولنمشی ببنتونستم

  .. و منم نشستم کنار فرهادنی نداشت رفت نشست تو ماشیهم که بنده خدا حرف

  ..ی دلی اوونهید:  کرد گفتی و روشن منی که ماشینیه
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 هم یوونگی دیعاشق:  آرتام بود گفتمنی که نگام به ماشی زدم و در حاللبخند

  ..داره

  .. وسرش و تکون داددیخند

  .. اون که بلــــه--

  .. افتادراه

  .. حال دوستت چطور بود؟ی راست--

  ..به نظرم بهتره.. خوابش برد-

  ..ادی خوششون ندی ش کنم اما گفتم شانهیو معا جلامی خواستم ب--

  !..اد؟یچرا خوششون ن!..ه؟ی چه حرفنی ا-

  ..ستی و مادرش نری منظورم به ام--

  !..آرتام؟-

  .. و تکون دادسرش

  .. بگمی دونم چینم-

  ..ست؟ی نادی به نظرت سرعت آرتام زی دل--

  .. کردمنگاش

  .. کردی می رانندگآرتام با سرعت باال تو جاده.. با فرهاد بود حق

  .. کنه؟ی مینجوریچرا ا.. باالستیلی اره سرعتش خ-

  ..هی هول نکن معلومه دست فرمونش عال--

  ..نشهی هم تو ماشی بی اما ب-

  ..با تعجب نگاش کردم.. خندهری دفعه فرهاد زد زهی
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  !..؟ی خندی چرا م-

 فرسته ی م لب صلواتریداره ز..؟ی رو تجسم کنی بی بی افهی قی تونی االن م--

  .. برهواشی زنه یو به آرتام غر م

  .. خندمم گرفته بودی استرس داشتم ولنکهی ابا

   ..ی بی خدا ببنده

 ی ش خالچارهی بنی خشمش و سر ماشیداره همه ..هی بدجور از دستت عصبان--

  .. کنهیم

  .. خودشهری همه ش تقص-

  .. کنمنهی رو معای بی حتما بدی بامیدیرس.. بگمیچ:  ش و باال انداخت و گفتشونه

 یا:  شده بود اشاره کرد و ادامه دادشتری آرتام که حاال از قبلم سرعتش بنی ماشبه

  ..نهی آرتام بشنی تو ماشی ذاشتیکاش نم

 ی بودم اروم منشیمن که تو ماش.. کنهی رانندگینجوری خواد ای دونستم می نم-

  ..روند

  .. نگام کردطنتی شبا

 حرصش گرفته یستی االن که نی بودششی بود که تو پی اره خب اون واسه موقع--

  ..ی کنار من نشستنکهیاز همه بدتر ا

  .. لبخند روم و برگردوندمبا

 ی بی فرستادم آرتام کار دست خودش و بی لب صلوات مری خود شمال همه ش زتا

  ..نده
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 منو ادشی کرد اما سرعت زی میکامال ماهرانه رانندگ.. فرمونش حرف نداشتدست

  .. انداختیحشت مبه و

  .. مسن بود باز شدبای مرد تقرهی که یداری توسط سراالی ودر

  .. رومون بود شی پیلی نسبتا طوی سنگالخراه

 که سبکش کامال مدرن بود کی و شییالی وی با نمای ساختمونی جلونی سه ماشهر

  ..ستادندیا

  ..ی و بوموهی می پر بود از درختاالی تا دور ودور

 شهی و عاشق که همطونی دختر شهی.. گذشتهی بودم به حال و هوا که برگشتهانگار

  ..در حال فرار بود

  .. و از رو چشماش برداشت نکشیآرتام ع.. شدادهی آرتام پنی اروم از ماشی بیب

  ..دی و حالش و پرسسادی وای بی بکنار

  ..ستی خدا خب معلوم بود خوب نبنده

  .. نگاش کردمی و گرفتم و با نگراندستش

  .. قربونت برم حالت خوبه؟یب یب-

  .. جلودی که رفته بود عقب و با دست کششیچادر مشک.. زدی نفس منفس

 لب دعا خوندم وگرنه ری زز،ی رهی نجایتا خود ا..ادی باال نمگهیمادر نفسم د.. یوا--

  ..میمعلوم نبود االن کجا بود

له ت باد داره  کی دونم جوونیپسرم م:  بود گفتسادهی به ارتام که کنار من وارو

 ی نکرده تصادف مییچند بار گفتم سرعتت و کم کن خدا.. نکننیاما با خودت همچ
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 با یمونی عمر پشهی اونوقت افتهی بار مهیاتفاق ..ی که ندادی اما گوش ندادیکن

  .. کن مادراطیاحت..ارهیخودش م

  .. فقط سکوت کرده بودمونهی خوندم پشی که از نگاش مآرتام

 ش کرد نهیتو اتاق معا..می ببرالی رو تا وی بیو کمک کرد ب اومد جلو فرهاد

  .. شدی نبود و با استراحت بهتر می مهمزیخداروشکر چ..

  .. بود و خانما باالنیی پاونی اقااتاق

 بزرگ بای سالن تقرهی افتاد ی که چشمت بهش میزی چنی اولی شدی که مالی ووارد

  ..یش نقایبود که دور تا دورش پر بود از تابلوها

تخت من سمت .. جون هم اتاق جدا داشتنیلی و لی بی بود بیکی ی من و پراتاق

  .. سمت چپ ِ اتاق بودیراست و تخت پر

  ..هی باحالی عجب جاگمای م_یپر

  .. اره سبکش خوشگله-

  .. کرد و نشست رو تختزونی و لوچه ش و اولب

  .. باشمری امشی دوست داشتم فقط پ--

  ..رو تخت و ساکم و گذاشتم دمیخند

  ..شه؟ی می چی من باششی حاال پ-

  ..ا مسخره--

  .. بهت بد نگذرهدمی قول م-

  .. چپ نگام کرد که خنده م بلندتر شدچپ

  .. بود1.. ساعتم نگاه کردمبه
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 من ی درست کرده بود ولچی ساندوی بی راه بنی وقت ناهاره بگهی االن دگمی م-

  ..هنوز گشنمه

  ..خوابم خوام بی خسته م میلیمن که خ--

  .. کنمی اماده میزی چهی نیی پارمیباشه پس من م-

  ..دی که تنش بود گرفت خوابیی همون لباسابا

  .. که تو راه پله با آرتام رو به رو شدمرونی اتاق رفتم باز

  .. بودگهی همدینگامون تو چشما..نیی پله رفتم پاهی.. پله باهاش فاصله داشتم دوتا

  .. و نوازش دادمینی عطرش بیبو..ز کنارم رد شد ای حرفچیبدون ه..... اوناما

  .. حسنی به اچقدر

  .. داشتمازی نگاه ازجانب اون نهی به

 و دمی کشقینفس عم.. برمنیی تا پله نتونستم پا2 از شتری من بی رفته بود ولاون

  .. نبودگهید..اما..اروم برگشتم

مت راست سالن درست س.. کردن اشپزخونه دنبالش بگردم دای نبود واسه پیازین

  .. بزرگ که اُپن بودبای تقری آشپزخونه هی..

  .. به همه جا انداختمی نگاهه سرسرهی فیبالتکل..دمی رو تو اشپزخونه ندیکس

 و هم نگاه خچالیتو .. توش بودزیهمه چ.. باز کردمیکی یکی رو نتای کابدر

  .. درست کنمیزی چهی تونم ی منایخوبه با هم..کردم

  .. گرسنه نیثل من حساب هم مهی بقمطمئنم

  !.. به پخت و پز؟یدی چسبدهی هنوز نرس_ فرهاد

  .. داده بودهیبه لب اُپن تک.. به دست برگشتم و نگاش کردمقابلمه
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  .. لبخند قابلمه رو اب کردم و گذاشتم رو گازبا

  !..ست؟ی تو گشنه ت ن-

  .. ابروشو انداخت باالی تاهی و دی شکمش دست کشبه

  .. چه جورم--

  .. کمکای نکن بی تنبل پس-

 اورده خچالی داشتم گوجه ها رو که ازتو سادیاومد کنارم وا.... به چشم بانوی ا--

  .. شستمی مرونیبودم ب

  .. من چکار کنم؟--

  ..رونی باری بسته ش و بهی گوشت هست زری تو فر-

 به ی خوای میحاال چ:تو همون حالت گفت.. کردی و نگاه مزری تو فرداشت

  ..؟یخوردمون بد

  ..ی ماکارون-

  ..رونی بدی کشزری از تو فرسرشو

  ..؟ی دوست ندارهی چ-

 و نگاه زریتو فر....شهی نمشی حالزای چنی که شکم گرسنه امیچه کن:  جمع کردلباشو

  .... بخورمدیدوست نداشته باشمم با.........کرد

  ..االی پس -

  ..ست؟ی نری االن د--

  ..یفقط اگه کمکم کن..شهی زود حاضر م-

  ..فقط بگو چکار کنم.. من که دربست درخدمتم--
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  .. ش با منهی ساالد و درست کن بقای بیستی که بلد نی اشپز-

 نشسته یرو صندل.. وکاهو رو که شسته بودم ظرفش و گذاشتم جلوشاری و خگوجه

  ..بود

  .. اومدیاب کم کم داشت جوش م.. گوشت و برداشتم و رفتم کنار گازی بسته

 ی رو خرد مازایداشتم پ.. ظرفهی تو ختمیز وسط نصف کردم و ر رو اایماکارون

  .. در چه حالهنمیکردم که تو همون حالت برگشتم تا بب

  

  .. خندهری اراده زدم زی بدنشی دبا

 که تو دستش ی داشت به گوجه افی اشپزخونه رو گرفته بود تو دستش و بالتکلکارد

  .. کردیبود نگاه م

  ..م تو هدی اخماش و کشی شوخبه

 دستم بدون یدی کار سخته می هرچستمی بلد نی من اشپزی دونیتو که م.. عجبا--

  ..؟ی بکنیی راهنماهی نکهیا

  .. دستت؟ی رو گرفتی کارد به اون گندگی گاو بکشی خوایمگه م:  خنده گفتمبا

  .. رو تو دستش چرخوندچاقو

  ..د ساالد و باهاش زودتر بشه درست کردی اخه گفتم چون بزرگتره شا--

 تخصص ی چطور تونستی که داریی باالی هوشبی ضرنی من موندم تو با ایعنی -

  ....یاونم پزشک!..؟یریبگ

  ..... که محکم گرفته بود تو دستش اشاره کردمیی چاقوبه

  .. و بردارکترشی کوچهیبرو ..ری اشتباه نگی جراحغی با تنوی ا-
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  .. و پاک کردم کردهسی صورتم و خازای و که در اثر خرد کردن پاشکام

   ..می کرد ناهار و درست کردی که فرهاد می بامزه ای وخنده و کارای شوخبا

  ..زی اشپزخونه و دستام و گذاشتم رو می رو صندلنشستم

  ..شه؟ی حاضر می ک--

  . کم دم بکشه تاهی صبر کن -

  .. بودسادهی افتاد به آرتام که کنار اپن وانگام

  !..دم؟ی اومد من ندیک

 هول شدم برگشت پشت سرش و دیفرهاد که د..  قورت دادم دنشیبا د و لبخندم

  ..نگاه کرد 

 دست ی زنم بویحدس م:  گفتی سمتش و با لحن شاددی ارتام کامل چرخدنی دبا

  ..د؟ی نذاشته شما هم بخوابیپخت دل

و با ....خواب نبودم:  گفتی که نگاه نافذش فقط منو نشونه گرفته بود، جدآرتام

 ی توی کسذارهی خنده تون میمگه صدا:  رو به فرهاد ادامه دادیمسخرلحن پر از ت

  .. احساس ارامش کنه؟الی ونیا

 و یجد.. برگرده منو نگاه کنه جواب ارتام و دادنکهی بدون ای با مکث کوتاهفرهاد

 کنم صدامون اونقدرا هم بلند بوده باشه که بخواد یفکر نم:در کمال آرامش گفت

  ..آرامشتون و سلب کنه

  .. وقت دعواشون بشه هی دمیترس.. شده بودنرهی هم خی دو بدجور تو چشماهر

  ..دمی ارتام دی و تو چشماتی عصبانبرق

  .. فرهاد و گرفتم و تکون دادم نی استی قصدچی هبدون
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  ....... کنمیفرهاد جان خواهش م:  لب گفتمریز

 فرهاد که تو نیاستنگاش اول به .. آرتام دور نموندنیزبی حرکت من از نگاه تنی او

  .. شدرهیدست من بود افتاد بعد به چشمام خ

  ..دهی هم فشار می کردم داره دندوناش و روی ماحساس

  !....فرهاد جان؟:  تکرار کردی پوزخند زد و با همون لحن قبلتی عصبانونیم

  .. ارتام ی فرهاد و ول کردم اما با اخم زل زدم تو چشمانیاست

  .. کردم اروم باشمیسع

  .........شونیا..د؟ی داریشما مشکل..بله -

از اقوام من هستن و به خودم مربوطه « به فرهاد اشاره کردم و خواستم بگم و

 ما رو ی زد هر دوی مدی که نبایکه فرهاد با زدن حرف»  کنمی صداش میچجور

  ..شوکه کرد 

  ..مین ازدواج کیو قراره به زود..می در حال حاضر با هم نامزدی من و دل_ فرهاد

 ی نگاش اونو کامال خونسرد نشون میحت..اروم بود.. ونگام کردبرگشت

 ی م بخواد براندهی کردن با همسر ای کنم شوخیو من فکر نم: ادامه داد....داد

  .... کنهشی سلب اسایکس

 بابت احساس نی چون شما از ایول....... آرتام نگاه کردی صورت بهت زده تو

 تکرار گهی که ددمی شماست بهتون قول میالیهم و نجای و ادی کنی میتینارضا

  .......اما خب..نشه
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 ی وقتیول..هنوزم تو شوک بودم.. بستخیدستام .. هوا دستم و تو دستش گرفتیب

 ی ارتام چطور محکم و از روی که دست مشت شده دمیفرهاد دستام و گرفت د

  ..چشماش سرخ و فکش منقبض شده بود..حرص نشست رو اپن

  .......... من و فرهاد در رفت و امد بودنی و پر از خشمش بزی تنگاه

 به نظر برسه تو چشمام کی داشت لحنش رمانتی که سعی کامال اروم در حالفرهاد

 از رفتارام در مقابلش یبعض.. زود همسرم بشهیلیدالرام قراره خ:زل زد وگفت

  .........ارم قلبم دی ِ که نسبت بهش تویاونم به خاطر عشق..هیرارادیکامال غ

 ی مرمی تعجبم وبگیخودم و کشتم تا جلو.. کردکی و اروم اروم به لباش نزددستم

 بوسه اما بازم قلبم داشت از جاش ی کنه و دستم و نمی میدونستم داره نقش باز

  .. شدیکنده م

  .. که چطور به نفس نفس افتاده بوددمی و دآرتام

 آرتام چشماش و بست و به سرعت  نمونده بود فرهاد پشت دستم و ببوسه کهیزیچ

  ....دمی که با وحشت تو جام پردی درو بهم کوبنیهمچ..رفت سمت در

  .. بلند در باعث شد اونم چشماش و ببندهیصدا.. فرهاد رو هوا خشک شددست

  !..رفت؟:  بازشون کرد و با لبخند رو به من گفتاروم

  !......؟یتو چکار کرد:  و مبهوت زمزمه کردممات

 دینبا: با اخم تند تند گفتم....رونی بدمی دستم و از تو حصار انگشتاش کشعی سرو

  ..فرهاد تو..اون شوهر منه..ی کردی منکارویا

  ..سکوت کردم.. جلوم گرفتدستشو

  .. اشک و تو چشمام حس کردمجوشش
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 ی درموردم بکنی که خواستی بعد هر قضاوتگمی می چنی اول گوش کن بب_فرهاد

 دائما داره عقب نکهی ایول..  مرد ارشام ِنی مطمئن شدم ابایرمنم تق..اره.. بکن 

 تونم درک ی و نمستی خواد با رفتارش نشون بده که ارشام نی کنه و می مینینش

  ..کنم

گفتم من و همونطورنگاه کن که ..منم گفتم تا اخرش باهاتم..ی ازم کمک خواستتو

  ..مثل برادرت..ی خواستیم

 خواد نگاش وسرد نشون بده اما یم.. دارهی شوک قوهی به ازی دالرام ارشام ناما

 به همه ثابت کنه که دارن در موردش ضشی ضد و نقی خواد با رفتارایم.. تونهینم

  ..افتهی درست برعکس اون داره اتفاق می کنن ولیاشتباه م

 گهیآرشام نه حافظه ش و از دست داده و نه هر اتفاق د.. به من اعتماد کندالرام

  .. تو رو فراموش کردهیر کن که فکیا

اون سالمه فقط احساس .. کنمی خودم دارم به ارشام نگاه مدی پزشکم و ازدهی من

 ی براهی سر قضنی دونم ای رو نمهی چلشی چرا و دلنکهیا..رهی کنم با خودش درگیم

  .......منم مبهمه

 ی خوای منکهی دونم با ایم..ی دونم دوستش داریم:  اروم تر از قبل ادامه دادو

 رفتار یعی طبی تا بتوندهی اجازه رو بهت نمنی قلبت ای ولی کنیجلوش نقش باز

  ..یکن

 ارشام و ی ناراحتی تونیتو نم.. کنمی فهمم و کامال درک می من حالت و مدالرام

  ..؟ی و تماشا کنینی بشی خوای می اما تا کینیبب
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 که از خودش ییتارا و نسبت به رفلشی دالدیبا..ادی به خودش بدی باالخره بااون

  .... بدهحی رو واسه ت توضدهینشون م

  .. به جلو خم شد یکم..زی بلند شد و دستاش وگذاشت رو می صندلی رواز

گفتم .. دل پاک و مهربونت بشکنهذارمینم..به من اعتماد کن:  گفتی و جدمحکم

  .. و گفتمقتیهوات و دارم شک نکن که حق

 کوتاه از ی داد و با قدمارونیسش و بنف.. شد رهی از اشکم خسی خی چشماتو

  ..رونیاشپزخونه رفت ب

  .. هم فشار دادمی و تو دست گرفتم و چشمام و روسرم

 فرهاد فکر کنم اما ذهنم پر شده بود از نگاهه گرفته و ی خواستم به حرفایم

  ..ناراحت آرتام

 ی ب که چطور بادمی کرد دکی دستم وبه لباش نزددنی که فرهاد به قصد بوسیوقت

  ..نهی چشماش و بست تا نبیقرار

  ....... که کردی کاری فرهاد و قبول داشتم ولیحرفا

  .. تونم ساده ازش بگذرمینم.. رو فراموش کنمهی تونم اون نگاهه پر از گالینم

قطرات ..به سقف اشپزخونه زل زدم .. لبامی و به هم فشار دادم و گرفتم جلودستام

  ..ونه هام نشستن گیاشک از چشمام سر خوردن و رو

  ..ی کمکم کنی تونی فقط تو مایخدا

  .. توفقط

  ..می و بدون آرتام خوردناهار

  ..مردمی می برنگشته بود و داشتم از نگرانهنوز
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 ی سعنکهیمهناز خانم با ا.. دادی جواب نمی گرفت ولی مرتب شماره ش و مریام

  .. کرد خودش و اروم نشون بده اما اصال موفق نبودیم

 راه گلوم و بسته یزی چهیانگار .. نرفتنیی از گلوم پایغذا درست و حساب لقمه هی

  ..بود

 نداشت و قصدش کمک یریدرسته تقص.. بودمریازش دلگ.. کردمی فرهاد نگاه نمبه

 نطوری که از نبودش ای کسی ناراحتدنید.. نمیبه من بود اما بازم طاقت نداشتم بب

  .. زنمیدارم بال بال م

 حواسم نکهیبدون ا..دمی شنالی واطی و از تو حنشی ماشیه صدا عصر بود ک6 ساعت

  .. سمت پنجره وپرده رو کنار زدم دمیبه حرکاتم باشه دو

 مهمون لبام ی شد لبخند پر از آرامشادهی پنی که اروم از ماشدنشی دبا

 ی سرش نمزای چنی قرارم ای کردم اما دل بی رو حس مهی نگاهه بقینیسنگ..شد

  ..شد

  ..ستادی راه انیب.. کهالیومد سمت و ای مداشت

   ..دمیلبم و گز..دی منتظرم و دیو چشما.. و چرخوند سمت پنجره نگاهش

  ..الی انداخت و راه افتاد سمت وریسرش و ز.. تو همدی من اخماشو کشدنی دبا

  .. بلند شد و به طرفش رفتی ارتام تند از رو صندلدنی خانم با دمهناز

 لب زمزمه ری زییزای چهی بگه ارتام یزی تا خواست چ کرد وی نگاش می نگرانبا

  .. تندتند از پله ها رفت باال هیکرد و بدون توجه به بق

  .. انداخت و پشت سر ارتام رفتی به پری نگاهمی نریام
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 جون که قصد داشت مهناز خانم و اروم کنه دستش و گرفت و نشوندش کنار یلیل

  ..خودش

 ی ناراحتگهی و سالم برگشت دحیدا رو شکر صحآرتام که خ.. مهناز اروم باش--

  ..نداره

 یچ!..؟یلی بگم لیچ:  گفتی خانم که نگاش فقط به راه پله بود با ناراحتمهناز

  !..بگم؟

  ..سادی اومد کنارم واینگام به مهناز خانم بود که پر..  فکر بودم تو

  .. تو چرا ماتت برده؟--

  ..اراحته؟ مادر ارتام چرا انقدر نی دونی تو می پر-

  ..نی نگرانش شد همرکردی نداره ارتام ددنی که پرسنی ا--

  ..خونسرد بود.. کردمنگاش

  .. شمای روستامی برمی خوایامشب م:  هام و گرفت و با لبخند گفتشونه

  !.. ما؟یروستا-

 هم ینجوریا.. کنه؟ی میچه فرق..نای ای بی بی شما نه روستای حاال روستا--

 ای شب کنار درنکهیهم ا ..می خونی فاتحه واسه عمومحمد مهی قبرستون روستا میریم

  .... کباب وی و بساط ماهمی زنیچادر م

  !..م؟ی چادر بزنای کنار درمیشب بر!..؟ی شدوونهی د-

 اگه بنا باشه تو خونه می روز خوش بگذرون2،3 میاومد..ه؟ی اره مشکلش چ--

  .. مسافرت؟می چرا اومدگهی که دمیبمون

  .. نشدم اما چرا روستا؟شیو خوشگذرون حی منکر تفر-
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  .. باال اشاره کردی با چشماش به طبقه نهی به سدست

  .. دستور از باالست--

  .. نگاش کردممشکوک

  .. هست هم آرتامری باال هم امیطبقه ..ه؟ی منظورت ک-

  ..دیخند

 فقط شام و کنار می گردیدرضمن نگران نباش اخر شب بر م.. تو فک کن هر دو--

  ..می خوری مایدر

  .. کردم مکث

 دمی ازت پرسادتهی اون شب تو باغ یپر:  که نگام به مادر آرتام بود گفتمی حالدر

  ............که

  .. من برم فک کنم مامان کارم دارهیاِ دل--

  .. جون که اونطرف سالن نشسته بود یلیراه افتاد سمت ل..  حرفم و بزنمنذاشت

  ..خواد بگه ی دونه و نمی میزی چهی ندارم شک

  .. دارهرشی اخضی ضد و نقی واسه رفتارایلی دلهیحتما .. شناختم ی و میپر

  ......مخصوصا.. انداختی از قبل به شک مشتری هر بار منو بای بعضرفتار

  ..آرتام.. ویپر

 جون و مهناز خانم یلی و لی پرری امشنهادیو به پ..می برنی تا ماش2 شد فقط با قرار

  ..ری امنیرفتن تو ماش

  .. آرتامنی هم تو ماشی بی وفرهاد و بمن

  .. کنهی به آرتام سفارش کرد که اروم رانندگی قبل از حرکت کلی بی بالبته
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  ..دهی ترسیلی آرتام نشسته خنی که تو ماشی خدا معلوم بود از اون سربنده

  .. عقب ی هم رو صندلی بیمن و ب..  جلو نشستفرهاد

 ی آرتام هم منی پخشش تا تو ماشیصدا..ا بود منی کنار ماشری تو مسری امنیماش

  ..اومد

  

 نگام و از یبا حسرت خاص.. زدی حرف مری لبخند بود و داشت با امی پری لبارو

  .. به آرتام دوختمنهیروشون برداشتم و ناخداگاه از تو ا

 سرش و چرخوند منم نگاشون ری امنی بوق ماشی صدادنیبا شن.. رو من بود چشماش

  ..کردم

  

 منظورش به دمیفهم.. با سر به آرتام اشاره کردریام..خوشحال بودن  همه

  .. کردی ضبط و هم روشن نمیسکوتمونه که حت

  .. اومد امایخوابم نم.. دادم و چشمام و بستمهی تکی صندلی و به پشتسرم

  .. کردمی می احساس خستگیی جوراهی

  .. هم بلند شدنی پخش ماشی من صدای با بسته شدن چشماهمزمان

  .. حواسم و بهش بدمی شد همه ی که باعث می آهنگ اروم و کامال احساسهی
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  ود آهنگدانل

  )یاحقیآهنگ آغوش از محسن (

   کن در آغوشت منو ، دلشوره هاموجا

   کن از نامحرما ، درد و دالموپنهون

   نشونهی کن از اون را ه دور و بدامیپ

   ، رو گونه هاموی کن بادستات اشکاپاک

   ، صدامووووووووووویشنوی که مبگو

  

  .. کردی اون نگام نمی ول نگاه کردمنهیاز همونجا به ا.. چشمامو باز کردمیال

  .. شده بودرهی بود تو هم و به جاده خدهی وکشاخماش

  

   تو باشهی فقط اغوش من جاخوامیم

   ، خاطرهامونی بهتری که ساختییجا

  ی به من هر جا که باشی گفتادی ی مادتی

   هوا موی دلتنگ شم و ، داریزارینم

  .. هواموووووووو ی که چقدر ، داشتآخ

  

 مملو از ی نرم و اروم آهنگ بود که فضایفقط صدا.. زدی نمی حرفچی کس هچیه

  .. رو پر کرده بودنیسکوت ماش
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 جمله همراه با هی که هالکه ی داشتم اما از جانب کسازی نهی سکوت از جانب بقنی ابه

  .. خواستمیاز جانب اون سکوت نم.. نگاه پر محبتش بودم نهکی

  

  برهی شبا خوابت می کی من با صدابعد

  برهی ، شبو از روزگارت میمن آروم ک بعد

  کنهی می بازوونهی مثل من با خنده هات ، دیک

  کنهی می ، تو رو راضی که بهونه داریوقت
  

 شده بود که هنوزم مثل ییچشمام محو چشما.. نگام کرددی آهنگ که رسینجای ابه

  .. کردی تو قلبم نفوذ میسابق به راحت

  .. زدی باهام حرف منگاهش

  .. رو بهم بفهمونهیزی قسمت از اهنگ قصد داشت چنیا ا که بانگار

  بی با رقیخندی می که تو ، داری دل خوشه وقتیک

  بی ، منه ، مونده غرنی جز ، همکنهی می با تحمل زندگیک

  .. دلم تکرار کردمتو

  بی با رقیخندی می که تو ، داری دل خوشه وقتیک(

  )..بیه غر ، منه ، موندنی جز ، همکنهی می با تحمل زندگیک

 حس و تو خودش نی ادیاگه آرتام بود نبا.. دونستی خودش مبی فرهاد و رقهنوزم

  .. نشدنطوری بود اما اگانهی با من بزشیاز اول همه چ.. داشتینگه م

  .. تونهی باشه اما نمبهی خواد غریم

  .. تونهی حرفش و به اثبات برسونه اما بازم نمی محلی خواد با بیم
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 چی خواد منو پس بزنه اما بدون هیبا تموم قدرت م..نمی بی تالشش ومدارم

  .. اعتراف کنهنکهیبدون ا.. قانعم کنهنکهیبدون ا..یلیدل

  ..نه

  .. و برام روشن کنهزی همه چدیبا..نمی شی عقب نمنای کدوم از اچی بدون همن

  .. ماجرا بردارهقتی تونه پرده از حقی کس نمچی دونم جز خودش هیم

  ..فقط خودش برام مهم بود.. نداشتمهیه بق بی کارنی همیبرا

 سرد و ی رفتارالی افتاده و دلی فقط و فقط از زبون خودش بشنوم چه اتفاقنکهیا

  !..ه؟ی منطقش چیب

 مانتوم درش اوردم و به صفحه بیاز تو ج.. بلند شدمی زنگ اس ام اس گوشیصدا

  ..فرهاد بود..ش نگاه کردم

  .. کردینسرد نشسته بود و به جاده نگاه م بهش انداختم اما اون خوی نگاهمین

  .. و باز کردمامشیپ

 اخرش و به من ی کهیفکر کنم ت..؟ی که گذاشت گوش کردی دقت به آهنگبا«

  »..!!بود

  .. اخرش لبخند زدمی با خوندن جمله ناخواسته

 دستش بود و منم که لشیفرهاد که موبا.. نداشتم آرتام حواسش به ما هستشک

 باز نمی و حتما امی نگاهشنی ذربری زقای خوندم معلومه االن دقیم و امشیداشتم پ

  .. فرهاد بودی از نقشه یجزئ

  .. نوشتمبراش

  ..» تو حساسهیهنوزم رو..قای دق«
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  .. فرهاد بلند شدی گوشامکی زنگ پی صدادی نکشهی ثان2 کردم و به ارسال

 رو مینجوری و همتشینگاهه پر از خشم و عصبان.. نگاه کنمنهی جرات نداشتم تو اگهید

  .. نگاش کنممی مستقنکهی به حال ای واگهی کردم دیخودم حس م

  .. و داداممی جواب پفرهاد

 همه ش ی کنیباور م!.. تو رو؟ای ارهی االن به نظرت دوست داره اول دخل من و ب«

 پرت کنه نی ماشی و از پنجره رهی و بگمی االنه که گوشگمیدارم به خودم م

  »..!! دونمی خودمم نمدمی مامی دارم بهت پییازم با چه رو بیول!..رون؟یب

 هم چشماش و ی بی بلش،ی موبای بود و نگاهه فرهاد به صفحه می من به گوشنگاهه

  ..بسته بود 

 ی با صدانی دفعه ماشهی کرد که ی تندتند حرکت ممی گوشی رو دکمه هاانگشتام

 آرتام بود ی به صندل و من که از همون اول دستمستادی از حرکت ایگوشخراش

 ی بی قرار بدم، بی خودم و صندلنیتونستم تعادلم وحفظ کنم و دستم وستون ب

دستش و گذاشت رو قلبش و وحشت زده اطرافش و  .. دی بدجور از خواب پرچارهیب

  .. کردینگاه م

 نفر هیگفتن ) آخ (ی ترمز به گوشم خورد صدادنی که با شنیی تنها صدانی بنی در او

 جلو ی شهی فرهاد سرش با شدمی جلو نگاه کردم دی با ترس به صندلیوقتبود که 

  .. کردی ناله مزیبرخورد کرده و دستش و به سرش گرفته بود و ر

  ..چون کمربند بسته بود از جاش تکونم نخورده بود.. ارتام نگاه کردم به

نار جاده  کقایدق.. شدمادهی پنی به خودم اومدم و تند از ماشی بی صلوات بی صدابا

  ..زده بود رو ترمز
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  .. و باز کردمنی سمت فرهاد و در ماشرفتم

  .. بودشیشونیچشماش و بسته بود و دستش رو پ.. تو صورتش نگاه کردمی نگرانبا

  ..دستت و بردار.. شده؟ی چنمیبب.. فرهاد حالت خوبه؟-

ه زخم نشد.. برداشتمشیشونی داشت خودم دستش و گرفتم و از رو پی و بر نمدستش

  .. بوددهی ضرب دیاما حساب

  .. تو هم و به آرتام نگاه کردمدمی کشاخمامو

 پشت دینی شی چرا مدی کنی درست رانندگدیستی بلد نی محترم وقتی آقا-

  !.. چه طرزشه؟نیا!..فرمون؟

نگاهش به رو به رو بود که .. داشت آروم باشهیانگار سع.. هم فشار داد ی رولباشو

  ..مت من و زل زد تو چشمام دفعه سرش و چرخوند سهی

 با من حرف نطوری ای حق نداریدی رو ندیزی خودت چی با چشمای وقت--

 گناه در خطر بود که اگه به موقع ترمز نکرده بودم ی بوونی حهیجون ..یبزن

  ........االن

 از جون ادما براتون با ارزش وونایجون ح:  وسط حرفش و با حرص گفتمدمیپر

  ..تره؟

  !..آدما؟:  تکرار کردیا لحن خاصب.. زدپوزخند

  .. به فرهاد انداخت ی نگاهمین

  .. و روشن کردنی زد به جاده و ماشزل

  ..می معطل شدی کافیبه اندازه --

  ....شهیمثل هم.. دندههی و مغرور و قُد
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  ..می برنیمن خوبم دالرام شلوغش نکن بش:  اروم رو کرد بهم و گفتفرهاد

  .. نگاش کردمی نگرانبا

  .. کنه؟یسرت درد نم..؟ی خوبیئن مطم-

  ..دیخند

  ..نیبرو بش.. راحتالتی اره خوبم خ--

  ..ارمیبذار برات ب.. قرص سر درد دارمفمیتو ک.. ؟ی خوای قرص نم-

  .. گرفتنی استی برم که دستم و از روخواستم

  ..زمی خوبم عز--

  ..بودم ستادهی چون کنار در ادمی دی آرتام و نمنباریا..دی و تو چشمام دتعجب

 استفاده زمی از قصد از لفظ عزدمیفهم.. که روش به من بود بهم چشمک زدفرهاد

  .. که باهاش کردی اونم در مقابل کاراره،یکرده تا حرص آرتام و در ب

  ..هنوز درو کامل نبسته بودم که پاشو گذاشت رو گاز.. نی تو ماشنشستم

پسرم تو رو به : و التماس گفت حرکت کرد رو کرد به آرتام وبا ناله نی تا ماشی بیب

 ی اونجورنی ماشیوقت.. نمونده بود سکته کنمیزیبه خدا چ.. اروم تر بروزتیعز

 یخدا رو شکر کمربند بسته بود..می نکرده تصادف کردییتکون خورد گفتم خدا

  ..حواست و جمع کن..مادر

 به دهی بعاز دکتر مملکت:  هم نه گذاشت و نه برداشت رو کرد به فرهاد و گفتآرتام

  .. احترام نذارهنیقوان

 شما خبر داشتم حتما کمربند یاگه از طرز رانندگ:  با اخم نگاش کرد و گفتفرهاد

  .. کردمیاما ظاهرا اشتباه فکر م.. بستمیم



 

goldjar/me.Telegram  

 

1718

  .. ارتام دور فرمون محکم شدی چطور انگشتادمید

 یوقت..ستی من نیاشکال از رانندگ: کرد گفتی به من نگاه منهی که از تو اینیه

  ......نی همشهی باشه تهشم متونی و اس ام اس بازیتموم حواستون به گوش

  .. دکتری اقاستی نریخود کرده را تدب:  با منظور رو به فرهاد ادامه دادو

  .. شدی راه تو سکوت طی هیبق

 روستا میدی رسیوقت.. ما نشدری متوجه تاخنی از ما جلوتر بود واسه همری امنیماش

  .. نگه داشتری امنی در قبرستون کنار ماشیو جلو نشیارتام ماش

پس چرا : دی پرسی اومد جلو و رو به آرتام با نگرانی همراه پرری که اممی شدادهیپ

  ..؟یدی رسرید

  ..گمیبعد م:  آرتام کوتاه جواب دادو

  !..ه؟ی چهیقض:  گوشم گفتری اومد کنارم و زیپر

  .. کردمفیش تعر و به طور خالصه واسه زی قبرستون همه چی توتا

  .. فرهاد با آرتام دعواش نشد؟_یپر

  ..ستی اهل دعوا نچارهی نه بابا اون ب-

  ........ ارتام تا دلت بخواد یول:  چشم به آرتام اشاره کرد و با لبخند گفتبا

  .. کردمنگاش

  ..؟ی دونی تو از کجا م-

  .. شونه ش و انداخت باالالی خیب

  ..دمی شنری از ام--

  .. برداشتمکی سنگ کوچهیخم شدم و از کنار قبر  .. میستادیمحمد ا قبر عموکنار
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  .. لب فاتحه خوندنریشروع کردم ز.. و با سنگ چندتا ضربه به سنگ قبر زدمنشستم

آرتام کنارم نشست و سر انگشت اشاره ش و .. سرم حس کردمی نفر و باالهی ی هیسا

  .. لب فاتحه خوندریچند بار به سنگ قبر زد و ز

قبرستون مسکوت و گرفته .. کردی مهی بود تو صورتش و گردهی چادرش و کشی بیب

  ..نهی غم تو دلت بشییای شد دنیناخداگاه باعث م

 گونه هام ی ِ تمام رویچند قطره اشک با لجباز.. هم فشار دادمی و روچشمام

  ..نشست

 ختیر قمقمه آب هی ریام.. در اوردمفمی گالب و از تو کی شهیش.. و باز کردمچشمام

  ..رو سنگ قبر

 شده بود و ی خالشهی از شیمین.. بعد از اون با گالب اروم اروم سنگ و شستمو

  .. مردونه نشست رو دستمی که دستدمی کشیداشتم رو سنگ دست م

 گالب و ازم ی شهی نگام کنه شنکهیآرتام بدون ا.. سرعت برق نگاش کردمبه

  .. شستی قبر و م اون بود و اون با گالب سنگینگاهه من رو..گرفت

  !.. گالب و از دستم گرفت؟ی شهیچرا ش.. نداشتی که با عمومحمد نسبتاون

 که دست گرم آرشام لمسش ییناخداگاه به پشت دستم درست همونجا..ستادمیا

  ..دمیکرده بود دست کش

  !!.... آرشامگفتم

 مری خودم وبگی نتونم جلونکهیا.. اونو آرشام خطاب کنمدمی ترسی تو دلمم میحت

  ..ارمی هم اسمش و به زبون بتیو تو واقع

  .. از کارام دست خودم نبودی بعضیول..ارمی خواستم اون و به خودش بیم
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قبر :  تو صورتم نگاه کرد وگفتیجد..ستادی از جاش بلند شد و کنار من اآرتام

  !..همسرتون کجاست؟

  ..با تعجب نگاش کردم..ستادی لحظه قلبم از حرکت اهی یبرا

 کرد و رو خودمون حس ی که داشت اشکاش و پاک می بی فرهاد و بی رهی خنگاهه

  ..کردم

  !.. بهش بگم؟ی چایخدا

 بلند شد و چادرش و نی از رو زمانی گویاعلیاروم .. نگاه کردمی بی به بمستاصل

  ..تکون داد

  !.. چکار پسرم؟ی بدونی خوای م_ ی بیب

 یبه نظر شما واسه چ: و داد جوابش ی و با همون لحن قبلی بی رو کرد به بآرتام

  !..؟ی بی خوام بیم

  .. خوام واسه ش فاتحه بخونمیم:  من زل زد و ادامه دادی تو چشماو

 خوام واسه ش یم(صداش بارها تو سرم تکرار شد .. سردم و تو هم گره زدم یدستا

  ..)فاتحه بخونم

  ..دمی شن تر از قبلی جدی و از روش برداشتم اما صداش و کامال واضح و حتنگام

  .........مگه به!..د؟ی پس چرا ساکت--

  ........ دونه قبـیدالرام نم:  گفتی بی دفعه بهی

  .. ادامه بده ساکت شددی باشه نبادهی انگار که فهمو

  .. انداختی بی شک به من و بی از روی نگاهآرتام

  !.. قبرهمسرتون کجاست؟دی دونی شما نمیعنی:  من گفتروبه
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دستام و از سر خشم .. زد نگاش کردمی که تو چشمام موج می و حرص خاصی تندبا

  ..مشت کردم و فشار دادم

  !..ه؟ی نگاهه پر تمسخر واسه چنی خواستم بزنم تو صورتش و بگم ایم

 رو اشکام یکنترل..فرهاد پشت سرم اومد.. افتادم سمت در قبرستونراه

چرا ..ه؟ی واسه چی لعنتی اشکانیا..ایلعنت..دمیمحکم به صورتم دست کش..نداشتم

چرا تو صورتش داد ..چرا جوابشو ندادم؟.. گرفتم؟یچرا الل مون.. کنن؟ی مفمیضع

  ..؟ی ابهی اما باهام غریسادی که رو به روم وایینزدم که شوهر من زنده ست و تو

  .. خواد غرورم و خرد کنه؟ی مچرا

  !..چـــرا؟

از ..پر از خشم.. از حرصپر..تند..قدمام اروم نبود..ای بود برم سمت درنی اقصدم

  ...... و دردیی وفای همه بنیا

  .. اروم تری دل_فرهاد

  ..سادینفس زنون کنارم وا.. و اروم کردمقدمام

  .. تفاوت باشی کنم ازت نسبت به حرفاش بی خواهش م--

 یاز رو.. رفتارشیاز رو.. کنه؟ی می چرا داره باهام بازیاون لعنت.. تونمی نم-

هر وقت .. که اون خود آرشام ِ دمی رسنیقیبه .. صداشیچهره و حت..نگاهش 

  ....... فکر کردملشیخواستم شک کنم به دال

فقط چون .. بود فرهاد؟یمگه گناهه من چ:  صورت فرهاد نگاه کردم و گفتمتو

  ..ستی ننیبه خدا حقم ا..ستی حقم ننیا.. مجازات بشم؟نطوری ادیهنوزم عاشقشم با

  .. کننین مردم دارن نگات م اروم باش اشکات و پاک ک--
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  .. که جلوم گرفته بود و از دستش گرفتمیدستمال

  ..ی صبر کندی اما بازم بای دونم خسته شدیم--

  !..؟ی تا ک-

  .. دونمینم--

  .. ترسم درجا بزنم و نتونم ادامه بدمیم..دمی برگهی د-

  ..ی تونی می عاشقشی تا وقت--

 که با یهمون روز.. گذشته افتادمدای دنشیبا د..دمی و دای همون فاصله دراز

  .. م باهاش حرف زدمهی و من از مهرنجای امیآرشام اومد

  ..دستم تو دستش بود.. کنارش بودمیوقت.. زدی می قشنگی حرفاچه

  .. اغوش گرمشو

  ..؟ی خوای می بگو چقای دالرام دق--(

با  رو یچون مطمئنم خوشبخت.. حساب کرداتی که نشه روش به عنوان مادیزی چ-

 خوام واسه ینم.. بودمیی های زندگنیچون شاهد چن.. به دست اوردشهیپول نم

« با .... و از همه مهمتریوفادار..گذشت..با محبت.... کنمنی پول رو تضممیخوشبخت

  ..نهیمهر من هم.. کردنی مستحکم رو تضمی زندگهی شهیم» عشق 

 که خودم ی زندگنیز اا..دالرام تو از من..تو!..؟ی هستیتو ک.. به من نگاه کن--

  ؟ی خوای می کردم چاهشی خودم سیبا دستا

  ....... مهرمو-

  ! کدوم مهر؟--
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 که یهمون مهر:  که نگاهمون تو هم گره خورده بود نجواکنان گفتمی در حالو

 که با دل ی اهیمهر..نهی من همیقی حقی هیمهر.. خودت به زبون اوردمیجلو..االن

 نی از بمونی و درخشش رو تو زندگیقلم نتونه معن یاهی که سی اهیمهر..بسته بشه

  ..شهی همی براونما..کباری.. که گفتمهی من همونی هیمهر..ببره

  .. بودشی پهن و عضالنی هانهی سی روسرم

 دونم ازم یم.. منهشی ت پهیمهر:  شکل ممکن زمزمه کردنیباتری گوشم به زریز

 شک نکن چون ی وهستید بویافتنی برام خاص و دست ننکهیبه ا..ی خوای میچ

 اسمت ِ شک نداشته ی از نظر من ذاتت به ارومنکهیبه ا..باورت دارم

 ی نمخودم زمزمه کردنش رو هم در توان یحت.. بخوام بگمنکهیا..سخته..باش

  ..نمیب

  ..)ی تو ارومم کننکهیا.. دارم که اروم بشماجی احتدیشا

 به خودم فیلرزش خف هی با نی ماشی صدادنیاز شن.. کردمی صدا هق هق میب

  ..اومدم

  .. چشمام بودیهنوز جلو..میدی دی خودم و تو اون زمان مانگار

برگشتم و .. بودستادهیفرهاد ساکت و اروم کنارم ا.. دستمال اشکام و پاک کردمبا

  ..پشت سرم و نگاه کردم

   ..رونی اوردن بی منی و آرتام داشتن لوازم و از صندوق عقب ماشریام

 ازم فاصله گرفت و رفت نطرفی اادی داره می پردیفرهاد که د.. اومد طرفمیپر

  .. و آرتامریکمک ام

  !..؟یدالرام خوب--
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  .. شدمرهی خای و تکون دادم و به درسرم

  .. نداشتیباور کن آرتام منظور..؟ی رفتی دفعه گذاشتهی چرا --

  .. تو همدمی و کشاخمام

  ..ی حرفشم نزن پرگهی د-

 به پر و ی مواقع که سگ بشم دوست ندارم کسنجوریا دونست یخوب م.. شدساکت

  ..چهیپام بپ

  .. زدی به حال خرابم دامن منی مشکوک بودم و اشتری خودش از همه ببه

 زغال ی ها روی که ماهی و منقلای تا چادر با فاصله از در2.. شده بودکی تارهوا

  ..ِداغ در حال کباب شدن بودند و

  
هوا .. دادی رو بهم می حس خوبشیوختنشون تو ات ترق و ترق سی که صداییزمایه

  .. شمال کامال با تهران فرق داشتی خب هوایول..سرد نبود 

 هم توچادر نشسته ی بی جون و بیلی زد و لی حرف ملشی خانم داشت با موبامهناز

 می داده بودهی شن وماسه ها تکی دستامون و به عقب روشی دور اتیمن و پر..بودن

  ..مون بودو نگامون به اس

 ریاخالق ام.. کردنی ها رو کباب می و خنده داشتن ماهی و فرهاد با شوخری امو

  ..یکامال خوش رفتار و امروز..جدا از ارتام بود
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  .. کردی دونم داشت چکار می بود و نمنی توماشآرتام

 و خاله ت دارن تایب:  گفتری خانم که مکالمه ش تموم شد با لبخند رو به اممهناز

  ..نجای اانیم

  .. با لبخند به مادرش نگاه کردریام

  .. خورد؟تای کباب به دماغ بیباز بو.. ا چه خوب--

  ..دی خانم خندمهناز

 ی میبا خواهرم شمال زندگ.. خواهرزاده م ِ تایب:  گفتدی کنجکاو ما رو که دنگاهه

زنگ زده بودم ..ستی راه نشتری بقهی دق20 نجای تا االشونی از ونیبا ماش..کنن

 اونجا که من گفتم اونا می شمال گفت برمی اومددی فهمیحالشون و بپرسم که وقت

  ..نجای اانیب

دختر مهربون و ..دمشی بار تو جشن عقدم دهیمن :  گوشم گفتری زیپر

 کار داره ی گفت کلتای بیاون شب مهنازجون خواست نگهشون داره ول..هیطونیش

  .. برگردندیبا

  
  .. دادمیم گوش ی پری به حرفاالی خیب

  .. و اومد سمت ماینی سهی کباب شده رو گذاشت تو ی های ماهفرهاد
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 دهی نگاه ها به اون سمت کشی از پشت ِچادرا باعث شد همه نی ترمز ماشیصدا

  ..میاز جامون بلند شد..شه

 بود و حدس ی هم سن و سال من و پربای که تقریدخترجوون.. خودشون بودنانگار

 خاله ش ی و با شور و حرارت خاصدیبا لبخند به طرفمون دو باشه تای بدی زدم بایم

  ..دیو بغل کرد و بوس

  .. شده بودزهی رهی قربونتون برم دلم واسه تون یاله.. سالم خاله جون--

  .. کردی و باهاش احوال پرسدی خانمم صورتش و بوسمهناز

  ..ی کنی مغی دررتی پی زنگم از خاله هی دختر ی وفا شدی بدای جد_ خانم مهناز

  ..ره؟ی خوشگل من پی گفته خاله ی کدی داراریاخت--

 اومد طرفمون و بازار سالم و تایب ..دی خانم با لبخند صورت خواهرش و بوسمهناز

  .. گرم شدکیعل

 و ی قلمینیب.. بلند و فریمژه ها.. و درشتی قهوه ایچشما.. شدمقی صورتش دقتو

 گفت شهیواقعا م..یو گوشت کی کوچیلبا.. بودکی کوچی که خدادادیخوش فرم

  ..وصد البته شاد و سرحال.. بودیدختر خوشگل

:  با دست بهم اشاره کرد و گفتی پردیبه من که رس.. لبخند به همه مون دست دادبا

  ..دالرام خواهرم

  !..؟یمگه خواهر داشت:  نگاه کردی با تعجب به پرتایب

  ..دی خندیپر

  .. ترهکی از خواهر بهم نزدی دالرام دوستمه ول--

  ..نطوریکه ا..کالاااایبار:  ابروش و انداخت باال و با لبخند گفتطنتی با شتایب
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  ..می کردی مادرش هم سالم و احوال پرسبا

  .. طرفمونادی که داره مدمی موقع آرتام و دهمون

 آرتام بهمون برسه اون نکهی آرتام لبخندش پررنگ تر شد و قبل از ادنی با دتایب

  ..رفت سمتش

  .. جوابش و دادییآرتام هم با خوشرو..دی دست داد و حالش و پرسباهاش

  .... حالتاش دستم بودی لبخند نزد اما همه درسته

 که دل و دماغ فی حیول.. بودیمزه ش عال.. گذاشتم دهنمی از گوشت ماهکهی تهی

  .. نداشتمیدرست وحساب

شوهرت دوستت فک کنم مادر:  خورد گفتی که با اشتها غذاش و متای رو به بریام

  ..داره

  !..کو مادرشوهر؟:  با خنده گفتتایب

 مادرزنش یعنی دی تا سر غذا رسگنی کنه که می که واسه مردا صدق نمشهی هم_ریام

 مامان ی که غذای رسی می وقتشهی همقای خود تو دقشیکی..دوسش داره

  ..ی شکمو بودتمیاز همون بچگ..حاضره

  .. شکمو نبود؟شهیجون داره م که خاله ی مگه با دست پخت محشر_تایب

من که دختر ندارم تو ..نوش جونت دخترم:  خانم با محبت نگاش کرد و گفتمهناز

  ..؟ی داریبا اوالدم چه فرق

ما مخلص خاله خانم :  گفتی ش و با لحن بامزه انهی دستش و گذاشت رو ستایب

  ..میگلمونم هست
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 ندازه که هنوز با ارشام اشنا ی می زمانادیاخالق و رفتارش منو .. بودی بانمکدختر

  .. بودمطونی شاد و شنطوریاون موقع هم..نشده بودم

  .....اما حاال.. آرشامی اومد حتی از پس زبونم بر نمیچکیه

 اون هیبق.. و آرتام متوجه شدنی دادم که فقط پررونی م بنهی و اه مانند از سنفسم

  .. بودن و ازم فاصله داشتنشیطرف ات

  !..؟ی کشیچرا آه م: وشم گفت اروم کنار گیپر

  !..هوم؟-

  !..ه؟ی واسه چدنتی آه کشگمیم--

  ..شامت و بخور..یچی ه-

  ..؟ی خوبی دالرام مطمئن--

  ..؟ی ازم نپرسنوی ای بار ههی قهی دق5 هر شهیمن خوبم م..خواهر گلم .. جانی پر-

  .. بد ِ نگرانتم؟--

  .. نگفتم بد ِ گفتم شامت و بخور-

  .. کنهری تو بخیزمرغیاخالق چ خدا امشب و با --

  .. کنم ی سرم دارم شام کوفت مری خ-

   ..دیخند

  .. کوفت کند،ی خب ببخشیلی خ--

  ..دمی و خندرمی خودم وبگی جلونتونستم

 ی تو بشقابم بازی توجه به همه شون با ماهی رو ما بود و من بهی نگاهه بقینیسنگ

  .. کردمیم
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 و فرهادم کنار هم ریام.. می هم بودشی پیمن و پر ..می نشسته بودشی دور آتهمه

 داد و ی تکون مشی رو تو اتزمایآرتام با چوب ه.. زدنینشسته بودن و حرف م

  .. کردیشعله ورشون م

  .. که اسمش بهناز بود تو چادر نشسته بودنتای و مهناز جون و مادر بی بیب

  ..ببرهکم مونده بود شال و از سرم بکنه و با خودش .. اومدی میدی شدباد

 نفرمون به سمت اسمون 6 رعد و برق و بعدشم نم نم بارون نگاهه هر ی صدابا

  .. شددهیکش

  .. بهمختهی هوا بدجور ر_ فرهاد

  .. بشهدتری ممکنه بارون شدمیافتیکم کم راه ب..نهی شمال همی هوا_ ریام

 من و مامان تازه:  گفتجانی که پر بود از هی نسبتا بلندی با صداتای دفعه بهی

  .. آرتام و بشنومی اومدم که صدادی امنی همه ش به امیدیرس

 خکوبی از همه نگاهه متعجب من بود که رو آرتام مشتریو ب.. ساکت شدنهمه

  ..موند

 هی ما ی اخونی دونم تا ای مارمی و بتاریمن برم گ:  و از جاش بلند شددی خندریام

  ..یستیدهن واسه ت اواز نخونه ول کنش ن

 و از صندوق عقب نشی رفت سمت ماشریام.. دستاش و زد بهمیاص با شوق ختایب

  ..شمونی و برداشت و برگشت پتاری گفیک

  .. بسم اهللایاخو:  و گذاشت کنار آرتام و گفتتاریگ

که هنوزم مات و مبهوت داشتم آرتام و نگاه .. جز مندنی خندری امی به جمله همه

  .. کردمیم
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 نکهیچه برسه به ا.. بزنهتاریشام بلد نبود گآر.. امکان ندارهنیا..نه.. آرتاممگه

  .....دمیشا..بخواد بخونه

 دستاش گرفته بود ی و توتاری کردم که چطور ماهرانه گی و منگ داشتم نگاش مجیگ

  .. کردی ممشیو تنظ

  .. و رو به جمع نگاه کرددی لغزتاری گی هامی سی روانگشتاش

  ..عاشق اونم..یشگیهمون هم:  با ذوق گفتتایب

  .. دوختمتای نگام و به بدی تردبا

  !..ده؟ی قبال صداش و شنیعنی

  

  .. رو قبول کردتای ارتام نگاه کردم که بدون چون و چرا درخواست ببه

  .. شدی جورهی دلم تو

  .. حس بدهی

  .. حسادتدمیشا

  ..ی بود ولی دونم چینم

  ..ومدی خوشم نچیه

   ..دی کشی متاری گی هامی سی با تسلط، کامال ماهرانه انگشتاش و روآرتام

  !.. تونم باور کنم؟ی چرا نمایخدا
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  دانلود آهنگ

  )  یاحقیمحسن  از  احساسیکعبه گ آهن  (

   احساس مثه بارون منم نم نمیزیی پاشب

   کم کمشمی تو خودم انگار دارم عاشق مزمی ریم

   کنم هر دمی سردم تو رو حس مکمی گرمم کمی

  … عاشق شدم من همنیدی دی تکراری روزایآها

  دانلود آهنگ

  
  .. زل زدتای بود که همزمان با خوندن ترانه سرش و بلند کرد و به بنیی پاسرش

 رو تو بدنم حس ی روحچیاصال انگار اون لحظه ه.........ایخدا.. و زنده شدممردم

  .. کردمینم

  ستی و بس نی حد کافنی زوده تو دوست داشتن همنگو

  ستی مشخص نیزی دونم تا ته قصه هنوز چیم

 م و هرآن بشکافه و بزنه نهی سی قفسه دمی ترسی زد که می منهی تو سی جورقلبم

  .. و با هر تپش تموم احساسم و برمال کنهرونیب

  ..قه بست اراده اشک تو چشمام حلیب
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  ..محکم تو هم فشارشون دادم.. دستام عرق کرده بودکف

   چرا تو قلبت آشوبهشونهی چهره ت پرچرا

   من چقد خوبهی تو اگه زوده برایبرا

   که دل به تو بستمنی آخر قصه همستی نمهم

   عاشقت هستمای دنهی با تو احساسو شناختم

 اشک نشست رو صورتم که  قطرههی..رهی م نگهی وقت گرهی تا دمی لبمو گزی گوشه

  .. قطره اشک نشههی متوجه اون ی انداختم تا کسری سرم و زعیسر

 آرتام زل زده بود به نباری ای کرد ولی به آرتام نگاه می خاصی با عالقه تایب

  ..شیات

  ..دمی دی سردم نمی جز دستایزی و چنیی هم که سرم و انداخته بودم پاحاال

  ..ن تا گرم بشن به حرارت داشتازی که نییدستا

  .. تونست منو اروم کنهی جز حرارت نگاهه آرشام نمی حرارتچی هاما

  رمی از عشقمون سی بگی اگه تو حتستی نمهم

  رمی گی احساس و تو رو از خالق عشق پس می کعبه رمیم

   که دل به تو بستمنی آخر قصه همستی نمهم

   عاشقت هستمای دنهی با تو احساسو شناختم

 ی تابیدلم بدجور ب.. و نگاش نکنمارمی نتونستم طاقت بدی که رس آهنگینجای ابه

  .. کردیم

 ی نتونستم کارگهید.. که چشمم بهش افتاد نگاهمون تو هم گره خوردنی همیول

  ..رمینتونستم نگام و ازش بگ..کنم
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  ..اشیی وفایبا تموم ب..دمی دی فقط اونو محاال

  .....اما

  .. خواستی قلب هنوزم اونو منیا

 دیشا.. لرزهی کردم صداش داره میحس م.. خوندی شده بود تو چشمام و مرهیخ

  .. کنمی و فقط من دارم حس منیا

 بارون هرآن امکان ری که زیشی که چشماش مقابل نور اتدمی دی وجود می همه با

  ..دی درخشیداشت خاموش بشه چطور م

  رمی از عشقمون سی بگی اگه تو حتستی نمهم

  رمی گیتو رو از خالق عشق پس م احساس و ی کعبه رمیم

 و دی کشتاری گی هامی سیو انگشتاش و محکم تر رو.. بلند کرد رو به اسمون سرشو

  ..خوند

  رمی گی رو از خالق عشق پس متو

همه واسه .. شدی منیی ش با شتاب باال و پانهی سیقفسه ..ستادی از حرکت ادستش

  ..ش دست زدن جز من

 دمی بزنم دوی حرفای نگاه کنم و ی به کسنکهیدون ا از جام بلند شدم و بناخداگاه

 رو ی پریصدا.. از ما درست سمت راستمون بودادی زی که با فاصله یسمت صخره ا

  .. شدمیداشتم خفه م..دمی دوی اما فقط مدمیشن

  .. تند شده بودبارون

تا .. کنمی تا خودم و خالنجایاومده بودم ا..هی گرری و زدم زستادمی صخره اپشت

  ..از ته دل ضجه بزنم..تا خدا رو صدا کنم.. کنم و داد بزنمهیگر
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  .. جز خودش صدام و نشنوهیتا کس..پر از غم.. که پر از درد بودی دلاز

برگشتم و از پشت صخره اونطرف و نگاه ..دمی ماسه ها شنی رو، رویی قدم هایصدا

  .. تار از اشکیبا هق هق و نگاه..کردم

 ی که صدامون مدمی شنروی بلند امادی فریصدا.. اومدی سمت منی بود که به اآرتام

  ..میزد برگرد

 نبود یاهی جز سیچی شدم به طرف مخالف که هوونهی آرتام ددنی محض دبه

  ..دمیدو

  .... خواستم ینم.. باشهکمی خواستم نزدینم

 خواستم ازش دور ی ممی قلبیبرخالف خواسته ..رمی خواستم ازش فاصله بگیم

  ..بمونم

  ..سمی کرد وای و صدام مدی دویداشت م..و پشت سرم و نگاه کردم برگشتم

  ..بــــرو: دمی کشغیج....نمتی خوام ببینم..برگرد..ی لعنتاین:  زدم داد

با .. کرد وری چاله گهی و پام تو نمی بود نتونستم جلوم و ببکی چون تاری ولبرگشتم

  ..دیچیدرد مثل صاعقه تو کل تنم پ.......نی افتادم زمیفی خفغیج

  .. کردی عالوه بر روح،جسمم درد منباریا.. کردمی مهیگر

 به ادمیدستاش و هراسون دورم حصار کرد که از درد فر.. کنارم زانو زدآرتام

  ..آسمون بلند شد

 ری بارون تصوری که زسمینگاه خ..دمیچی پی پهلو افتاده بودم و به خودم مرو

  ..دی صورتش لغزی رودی دیصورتش و محوتر از قبل م

  ..دی کشقیچند بار پشت سر هم نفس عم.. زدی نفس نفس مبدجور
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  .. صدا زددهی بردهی و براسمم

  .. بلند شدشی گوشی که صدارهیخواست بازوم و بگ.. و برگردوندمصورتم

 صداش خش دار و ی ولدمی دی صورتش و نمگهید.. پشت سرهم سرفه کردچندبار

  ..دیچی تو گوشم پدهیبر

 ی برو چرا نمگمیبِت م: داد زد...... بروری تونم امی نم ..دی شما برگرد--

  ....... ونمیماش..الی رو با خودت برگردون وهیمن ارومم فقط مامان و بق..؟یفهم

 فقط هق هقش تو گلوم مونده بود هیبا همون حالم که حاال از گر.. سرفه افتادبه

  ........نگاش کردم

  ....ر پشت صخره و بذانیماش: گفتی تر از قبل تو گوشاروم

 زیمخیخواستم تو جام ن..نفساش اروم تر شده بود..نگام کرد ..نیی و اورد پاشیگوش

  .. از درد نتونستم وبا ناله افتادمیشم ول

  .. شونه هامری و گذاشت زدستاش

  .. کنم اروم پاشوی کمکت م--

اون به نگام تو صورتش بود و نگاهه ..لبام و با درد گاز گرفتم.. دادی تکونم مداشت

  .. بلندم کنهنی داشت اروم از رو زمیمن که سع

  .. الل شدمکشمی نزدنکهی ااز

  .. کردمی و با هر تپش از قلبم احساس مجانی کنه هی داره بغلم منکهی ااز

 حرکت از کیو با .. ش و دور کمرم حلقه کردگهی دستش و دور پاهام ودست دهی

  .. کنده شدمنیزم

  .. بارونری زسشیمحو صورت خ..محوش بودم ..زمی نبود که بری اشکگهید
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  ..شیشونی بود رو پختهی رسی خشی خوش حالت و مشکیموها

  .. دادی هم فشار می و رولباش

  .. بودادی زیلی بارون خشدت

چند  ..نهی تونست جلوش و ببیراحت نم.. خوردی تو صورتمون ممی مستقبارون

  ..قطره از بارون خورد تو چشماش

 یکف دستام م.. کرد و از همون سمت تو بغلش بودمی م دست راستم دردارنج

  ..سوخت 

از حرکت ..دمی چپم و اوردم باال و سر انگشتام و اروم به چشماش کشدست

  .. داشت ی قدم از قدم بر نمگهید..ستادیا

  .. بودیرارادیتموم کارام غ.. کنمی دونستم دارم چکار می نمخودمم

 پشت پلکاش و با سر انگشتام گرفتم تا یسیخ.. و اروم چشماش و نوازش کردمنرم

  ..نهیراحت تر بتونه بب

 وجذابش و تو ینگاه خواستن..چشماش و باز کرد..نیی دستم و اوردم پااروم

  .. انداختسمی خیچشما

  .. اوردم باال و دور گردنش حلقه کردم ی دو دستم و به بدبختهر

  ..حکم تر شد دستش دور کمرم م.. لحظه لرزوندهی آسمون تنم و واسه غرش

 کردم که همه ی حس میچون خودم و تو اغوش کس.. نداشتمیچی ترس از هگهی دو

  .. شدی تو وجودش خالصه مامی دنی

  .. شنهی و سرم و گذاشتم رو ساوردمی نگاهش و نتاب
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چشمام و بستم و با تموم .. محکم بودی حال اروم ولنی قدماش در عی افتاد ولراه

  ..دم قلبش گوش دایوجود به صدا

  ..نامنظم.. بود وتند

 نهیصورتم و به س.. کردمی حس مسشمی خی لباسای از روی گوشم حتری و زضربانش

  .....ش فشار دادم و

  .. حس شدی وجودم بی همه

  .. کردی رو حس نمزی چچی که بسته بود، اما حاال هییچشما

 هدی که نوازشگرانه رو صورتم کشیدست.. حس کردممیشونی و رو پیدی شدیگرما

  .. شدیم

....  چشمام بود و شیتموم حوادث و اتفاقات قبل پ.. نداشتم چشمام و باز کنمجرات

  .. کردمی نمیبی گرما احساس غرنیبا ا

 نفسام یصدا..دستاش چقدر داغ ِ .. انگشتام شده بودنی دستش حصار بیانگشتا

 از شترینتونستم ب.. کردم وی و با جزء جزء ِ وجودم لمس مجانیداشتم ه..بلند شد

  ..اون چشمام و بسته نگه دارم

ت بخش ازم *ذ* لی کامل باز بشن اون گرمانکهی بازشون کردم و قبل از ااروم

  ..دور شد

 بلند شد و دینگام و که رو خودش د..کنارم نشسته بود.. سمتشدمی و نرم کشنگاهم

  ..رفت کنار پنجره

 تعجب دهنم باز از.. و منگ چشمام و از روش برداشتم و به اطراف دوختمجیگ

  ..........موند
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  .. کرد یفقط زانوم درد م.. ضرب تو جام نشستم هی

  !..م؟یی ما کجا-

  .. و از پنجره نگرفت نگاش

  !.... تو کلبه--

  !..م؟یینجایچرا ا..نمی بی که خودمم دارم منوی ا-

  !.. دونمینم--

  ........ کهنجایاما ا!!..؟؟ی دونی نم-

پا رو دلم .. تو رفتارش حرصم گرفته بودیسرد همه خوننیاز ا.. کردمسکوت

  .. بودبهی که با آرتام غری کردم برگردم تو جلد دالرامیگذاشتم و سع

  ..ی ابهی باهاش غری و بگی سخته که کنارش باشچقدر

 بود و تو کلبه درست مثل اونشب که با ارشام کی تاررونیب.. اومدی بارون مهنوز

  ..بزرگ اطراف کلبه رو، روشن کرده بود وکی کوچی نور شمع هامی بودنجایا

 ی شهی که نگام به شی به خودش داشت در حالی خاصی که رنگ و بوی کالمبا

 نجایا..ادی زودتر بارون بند بیخدا کنه هر چ:  پنجره بود گفتمیبارون خورده 

  ..ستی درست ننی از اشتریموندنم ب

 ی میبش بازداشتم با اعصا..حدسم درست بود.. برگشت و نگام کردتند

  .. خواستمی که میزیدرست همون چ..کردم

  .. شناختمی حالت ها و عکس العمالش و می همه

  .. اخم نگام کردبا
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 ی زنگ زد بهش گفتم بارون که بند اومد بر متی نگران نامزدت نباش رو گوش--

  ..میگرد

 ایبل آرتام با قیلباسا..لباسام نم داشت اما..دمی تخت نشستم وبه زانوم دست کشلب

  ..که تنش بود فرق داشت

 بلوز هی تنش بود اما حاال ی کوتاه آبنی بلوز جذب استهی می کنار ساحل بودیوقت

  ....دی بلند سفنی استیمردونه 

 کس جز ما چی که هی کلبه اهیتو  ..بهی مرد غرهیبا ..من.. شهی معلومه که نگرانم م-

  ..شهی هم باشه نگران میهر ک..ستیتوش ن

 ی حرص مشتری من داره بی چطور با هر جمله دمیاختم که به وضوح د اندکهی تهی

  ..خوره

  ..ومدی و جلوتر نستادی تخت انیی همون پای قدم اومد سمتم ولهی

  .. چشماش نگاه کردم که چطور با خشم به من زل زده بودتو

  ..؟ی ساکتچرا

  ..؟یگی نمیچی هچرا

  ..هوار بکش..نسرم داد بز..تو رو به خدا بگو که من شوهرتم..بگو

 خواد بهم بگو فقط ساکت ی دلت میهر چ..ارمی حق ندارم اسم فرهاد و ببگو

  ..یبا نگاهت باهام حرف نزن بذار صدات و بشنوم لعنت..نباش

آرشام .. کردی و حل نمزی چچیسکوت ه.. از اون تحمل کنمشتری نداشتم بطاقت

  ..بشهک *ی*ر*ح* حرفا بود که بخواد با حسادت تنیمحکم تر از ا

  ..اما نشد.. خواستم شانسم و امتحان کنمی دونستم ولی منکهی ابا
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  .. کردمی می کارهی دیبا

  ......تشنمه-

  .. ابروش و انداخت باالی تاهی

  ..ستیتو کلبه اب ن:  به اطرافش نگاه کنه گفتنکهی ابدون

  .. اما من تشنمه--

  .. گفتمی که چیدی شن--

  !..خچال؟ی تو ی حت-

  .........اخچی تو ی حت--

از کجا :  تو صورتم زل زدم تو چشماش و گفتمیریی تغنیبدون کوچکتر.. شدساکت

  !!..ست؟؟ی اب نخچالی تو ی دونیم

  .. تفاوت برگشت سمت پنجرهیب

  ......دمی قبال د--

 خرت و ی و کلزمیه.. بود دهی روش چزی مزی چیکل..خچالی و چرخوندم سمت نگام

  ..گهیپرت د

  ........پس.. ِزمی هی کلخچالی اما رو -

  .. و نگام کردبرگشت

  .. بگه به لباساش اشاره کردمیزی چنکهی از اقبل

 ی تنت بود ولی کوتاه ابنی بلوز استهی ادمهی!..؟ی لباس عوض کنی تونستی ک-

  .........حاال

  .. کردی گفت فقط نگام می نمیچیه.. نگاش کردممشکوک
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  ..تی داشت اما نه از سر عصباناخم

  .. کردیزانوم درد م.. زدمیلنگ م..بلند شدم جام از

 ی کلبه رو از کجا منیتو ا:  تخت و رو بهش گفتمی و گرفتم به باالدستم

  !..؟ی کرددای رو پنجایچطور ا!..؟یشناخت

  ..نگاهش و از روم برداشت.. هم سکوتباز

 نگاه من به اون بود و نگاهه..سادمیرو به روش وا.. زدمیشَل م.. افتادم سمتشراه

  .. نامعلومی نقطه هیاون به 

  !.. عادته؟هی ی بگی خواینکنه م!..؟ی کنی استفاده ماسی چرا از عطر -

  .. کردنگام

  ..دی لرزلباش

  .. خون بودی کاسه چشماش

  ..یتو آرشام: با بغض زمزمه کردم.. دونه دونه رو گونه هام نشستاشکام

  .......نـــه:  داد زد ی جنون خاصبا

چرا تو : با هق هق گفتم.. و سرش و تو دستاش گرفت و به من کردپشتش

  .. لحظه هم شک نکردمهی یحت.. دونستمیاز همون اولم م..یتو آرشام..یخودش

  ..بِبر صدات و..خفه شــــو:  زدادی و فشار داد و فرسرش

  ..سادمی رفتم جلوش وااوردی که تو گلوم داشت از پا درم می هق هق و بغض خفه ابا

  .. ذاشتی داد بزنم اما بغضم نم خواستم سرشیم

 یچی خفه شدم و هیبسه هر چ.. بسمهگهید.. خوامینم:  حال صدام بلند بودنی ابا

  .. که نتونم اتفاقات اطرافم و بفهمم و درک کنمستمی احمق نایمن کودن ..نگفتم
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 حرکات و یهمه ..نگاهت و !..؟ی ظاهرت و چرمی بگدهی رو نادنای تموم ااگه

  ..نهرفتارت مثل او

  ....خوب نگام کن..نگام کن.. معرفت؟ی بی کنی ازم فرار می دارچرا

 وار صورتش و با دستام قاب گرفتم وانهی بود دنیی شدم سرش پاکی قدم بهش نزدهی

  .....و مجبورش کردم نگام کنه

 ی توی ولششی پی عمر منتظرت موند تا تو برگردهی که یکس..من زنتم:  زدمضجه

  ..یحسابمم نکرد و ی وفا زنده بودیب

  ..نگاش تبدار و پرحرارت.. داغ بودصورتش

  .. خاموش شدهی چشماش در کمتر از چند ثانشیات.. لحظههی ی فقط برایول

  .. و به شدت پس زد و عقب رفتدستام

  ..دی لرزیبه خودش م.. بودیعصب

 که تو شوهرت یهمون کس..اره من آرشامم:  و از هم باز کرد و بلند گفتدستاش

 ی کنی نامزد مگهی کس دهی چشمم با شی با وجود من و پی ولی کنیمخطابش 

  ....و

  ..پر از غم..هیصداش اروم تر شد اما پر از گال.. زدپوزخند

  .. پرده حسش کنمی تونستم شفاف و بی که میغم

 فرضش رتی غی شوهرتم ساده و بنکهی که با علم به ایهمون.. اره من همونم--

  .........گهی نفر دهیاش با  چشمی که جلویهمون ..یکرد

  ..تموم اون کارا به خاطرخودت بود..بس کن-

  ..دمی به عمرم نشننیمسخره تر از ا:  زد و با خشونت بلند گفتپوزخند
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  ......... اما به خدا من دارم-

  ..قسم نخور--

 با چشم دی که بایاون..قسم نخور دالرام: تکرار کرد.. خفه شدمادشی فری صدابا

  ..ستی اما و اگر نی جاگهید..دمید و دمی دیم

 و از پشت دمی و بهم کرد و خواست بره سمت در که با وجود درد زانوم دوپشتش

  ..بغلش کردم

  .. تنش و تو اغوشم حس کردملرزش

  ..دمی لرزی ممنم

  .. خواستم از دستش بدمینم

  .... بودستادهی حرکت وسط کلبه ای بغلش کرده بودم و اون بمحکم

 با عشق قلبم و بند یول.. بار شکستم هی.. طاقت ندارمگهی به قرآن دآرشام.. نرو-

 اون کارا یمن همه ..تو رو خدا نرو.. تلنگر تو بنده دوباره نشکنشهیاالن به ..زدم

 دمی فهمیستی ارشام نی تو خونه تون گفتیوقت..ارمیرو کردم تا تو رو به خودت ب

  .. حاال به دستت اوردمیو بودهدفم ت.. با هدفیبدون دفاع ول.. راهمنی ایکجا

دستاش که ازاد بود و اورد باال و پنجه هاش و ........ دستام و تنگ تر کردمی حلقه

  .. انگشتام فرو برد و دستام و از هم باز کردیال به ال

 پله ی قدم هاش و رویدر و نبست اما صدا ..رونی بلند از کلبه رفت بی قدم هابا

  ..دمی کلبه شنی جلوی چوبیها

 خم شده نییسرم رو به پا..نی زانو زدم و با هق هق دستام و گذاشتم رو زمهمونجا

  ..بود
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  .. هراسون سرم و بلند کردمادی فری صدادنی دفعه با شنهی

  .. و به زانوم گرفتم و از جا بلند شدمدستم

 ی از پشت کلبه مادشی فریصدا..ستادمی لنگان رفتم سمت در و تو درگاه النگان

  ..اومد

  .. کردمی اطرافم و نگاه میبا نگران..رونیتوجه به بارون از کلبه زدم ب یب

  .. خواستم قدمام و تند بردارمی رفت اما باز می فرو می تو گل و الکفشام

  .. سختم بودی زخمی اون زانوبا

 ادیپشت سر هم فر.. کلبه زانو زده بود و سرش و رو به اسمون بلند کرده بودپشت

  ..متوجه من نشد.. زدیا م و خدا رو صددی کشیم

 طاقت گهید.. بسمهگهید:  رو به آسمون داد زددمی رفتم سمتش که شنی مداشتم

 تموم ی م گذاشتنهی که تو سی همه دردنیچرا ا..شه؟یچرا تموم نم..ندارم

  .. سال کم بود؟15..شه؟ینم

م من که باورت کردم چرا تو باور:دی کشادی فری خش دار و گرفته ای با صدابلندتر

  !!..... خــــداااااااا ؟؟یندار

  ..صورتش جمع شده بود.. رو زانو افتادمکنارش

  ..چشماش و بست.. و رو زانوهاش مشت کرددستاش

  .. هم فشار دادیچشماش و محکمتر رو.. زدی به صورتش شالق مبارون

 کلبه ی از فانوس جلوینور کم.. بودکیاطرفمون تار..دی لرزی به خودش مبدجور

  ..دی تابی منطرفیبه ا

  ..سرش و اروم سمتم چرخوند..چشماش و باز کرد.. و گرفتمدستاش
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 ی تو چشمامی شدرهی دل اسمون خیسی به خی لرزون از بغض و نگاهی چونه ابا

  ..هم

  .. و محکم فشار دادمدستاش

  .. بازوهاش فشارم دادنی سمت خودش و سفت بدی هوا منو کشیب

  .. و از پشت چنگ زدمراهنشیپ

  .. کردمیه ش هق هق م شونیرو

چرا آرامش و از هر دوتامون ..؟یچرا تنهام گذاشت..؟یچرا رفت:  سر هم گفتمپشت

  ..؟یگرفت

لباسم که قبال نم ..می شده بودسیهر دو خ..دی لرزیشونه هاش م.. گفتی نمیچیه

  .. بوددهیداشت حاال کامل به تنم چسب

  ..گرفت بلند شد و دستمو نی زمیاز رو.. از خودش جدا کردمنو

  .. نگفتیزی چدی و که ددمیترد.. بغلم کنه نذاشتمخواست

  ..دمیبه موهام دست کش.. تو کلبه و آرشام در و بستمیرفت

  ..تنم داغ بود..دمی کشی و مرتب باال مدماغم

دستاش و ..نی نشسته بود رو زمسی خیبا همون لباسا.. تا به آرشام نگاه کنمبرگشتم

  .. بود که دلم و لرزوندیژستش جور..د باالبرده بود عقب وسرش و گرفته بو

  .. موفق شدمی اما با بدبخترمی چشم ازش بگخواستم

  .. بود تو فکرش بودمنهی شومشی که نگام به اتی و بهش کردم و در حالپشتم

  .. که بدجور سرما خوردمدمی عطسه فهمنی اولبا
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م بود که ظاهرا  سارافن روش تنهی.. و باز کردمراهنمی پی دکمه های قصدچی هبدون

  .. آرشام منو اورده بود تو کلبه از تنم درش اورده بودیوقت

  .. تنم بودرشی زدی مدل ِمردونه هم به رنگ سفراهنی پهی و

 تنه و می تاپ نهیحاال با ..نهی و از تنم در اوردم و انداختمش کنار شومسی خراهنیپ

 چاره ی شده بود ولسیختاپمم .. بودمستادهی اشی اتی رو به رودی سفنی شلوار جهی

  ..ارمی هم در بنوی تونستم ای نبود نمیا

  .. زدی با خدا حرف متیتو فکر آرشام که چطور با حرص و عصبان.. فکر بودمتو

  .. بدهحی و برام توضزی بودم هر چه زودتر همه چدواریام!.. کرد؟ی گله مچرا

  .. دور بودنشلیدل

  .. و نمونی بیبگی غراحساس

  ..صله رو برام بگه همه فانی الیدل

  

  ..دمی طرف شونه م و پنجه هام ومثل شونه ال به الشون کشهی ختمی و رسمی خیموها

  ..دی درخشی مشی اتمی و مقابل نور مستقدمی پوست سفی بارون روقطرات

موهام و افشون کردم تا نمش گرفته .. زانو زدم و دستام و گرفتم جلوششی به اترو

  ..شه

 ی رو،رونهی گرم تر از حرارت شومی خم شده بودم دستشی که رو به اتهمونطور

  ..پوست کمرم حس کردم

  .. برق از تنم رد شدانی که مثل جری بعد از اون شوکو
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توانش و تو ..قصدم نداشتم برگردم و نگاش کنم.. و گرفته بوددمی دی جلوموهام

  ..دمی دیخودم نم

د تماس دستش با پوست ر..تنم گر گرفت.. و نرم و اهسته رو کمرم حرکت داددستش

  .. شدیتنم سوزن سوزن م

اگه اجبار از اطرف آرشام باشه من در ..مجبورم کرد برگردم.. هام و گرفتشونه

  .. نداشتمیاری اختچیمقابلش از خودم ه

برد پشت ..با سر انگشتاش اونا رو عقب زد.. از موهام صورتم و پوشونده بودیمین

  ..گوشم و نوازشگرانه نگام کرد

 تو چشماش افتاده بود و درخشش شی اتینقش شعله ها.. زدی برق منگاهش

  ..چشماش و صد چندان کرده بود

 نیی تند و نامنظم قلبم باال و پای م که از تپش هانهی سیقفسه ..دی و تو نگام دجانیه

  .. حال خرابم بودانگری شد همه و همه بیم

چقدر بهش .. کردی نمی حرکتچیه..ه و سردم تو دستاش بود*ن*ه*ر* بیبازوها

  .. داشتمازین

 سال و به انتظار نشستم فقط به خاطر 5.. بودمی زندگی که همه یبه مرد.. شوهرمبه

  .. قلبم داشتمی که ازش تویعشق

  .. گفته هام و از تو چشمام بخونهی ِ همه قی تونه حقای مشهی دونستم مثل همیم

  .. تو آغوششدمی قرار دستام و دور گردنش حلقه کردم و خزی تاب و بیب

 کنترلش و از دست داد و به پشت رو رهی گرم و محکم که تا خواست کمرم و بگانقدر

  ..دی خوابنیزم
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  ..تو چشماش زل زدم.. عقبدمی و از دور گردنش باز نکردم اما صورتم و کشدستام

  ..دمی دزوی همه چتوشون

  .. و تمناعشق

  ..ازی و نخواهش

  .. وغم

  ..سکوت

  .. پر معنایسکوت

چشماش ..دمیگونه ش و بوس..نگاهش و از چشمام به لبام دوخت.. و بردم جلواملب

 یگوشه ..چونه..دمیاونطرف صورتشم بوس..با مکث سرم و بلند کردم..و بست

  .. گردنریز..یشونیپ..لباش

 ش و براش نهی قدم بشه و من داشتم زمشیدوست داشتم اون پ..دمی لباش و نبوساما

  .. کردمیفراهم م

  ..یی و جدای بود دور بسگهید

  ..میدی مانی حوادث تلخ و ازاردهنده پانی ما به ای هر دوامشب

 و نفس زنون برم ارهی نتوسنت طاقت بگهی ددمی گوشش و که بوسی الله ری و زگردن

 تو چشمام زل زده شی خمار و خواستنی زده بود با چشمامهیروم خ..گردوند

  ....امشب..دالرام: لباش و از هم باز کرد و زمزمه کرد..بود

  !..؟یامشب چ: دمی پرسی همون آرومبه

  ..خم شد رو صورتم.. من و خودش بود نی ستون بدستاش

  .. زدی مشی داغش پوستم و اتینفسا..دی چونه م و بوسری و برد زصورتش
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  .. حس خوبهی.. شدی مورم ممور

  ......فقط امشب:  گفتدی لرزی که میی و با صدادی گوشم و بوسی الله

 ی میآرشام چ!.. فقط امشب؟یچ:  تکرار کردمنی همیبرا..دمی و نفهمظورشمن

  .............چرا!..؟ی بگیخوا

  ........سسسسسسسیه--

 داد و تو همون رونی و آهسته نفسش و بقیعم..دیتو موهام نفس کش.. شدمساکت

  ..حالت با دست راستش صورتم و نوازش کرد

من ..ریازم فاصله بگ....دالرام.. تونمینم ی خوام بکشم کنار ولیم.. تونمی نم--

  .. و بکننکاری تو ای تونم ولینم

  .. موندرهی زده دستام دور گردنش خشک شد و نگام به سقف کلبه خبهت

  ............ خوام بایمنم م..خب من!.. آرشام؟یگی میچ:  گفتماروم

  .. به خاطر خودت--

  ..من زنتم..یمرز و دی قچیبدون ه.. خوام با تو باشمی من می ول-

  ............. خوام امشب با تویم.. خوام خودم و کنار بکشمی نم--

  ..اوردی و تو موهام فرو برده بود با هر نفس جمله ش و به زبون مصورتش

  

  .. دستام و دور کمرش حلقه کردم و به خودم فشارش دادمی ترس خاصبا

  ..ی خوام برینم.. نه-

  ..یشی ممونی پش--

  !..ه؟ی چه حرفنیا..شمی نم-
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  .... دالرام--

  !! .......... آرشام-

  .. و اروم اورد باال و نگام کردسرش

 پر شده از ی از سر عشق و نگاهیلبخند.. خمارش لبخند زدمی چشمادنی دبا

  ......تمنا

  

 آرشام اونا رو به ی که منتظر بودن لباییلبا.. از تو چشمام سرخورد رو لبامنگاش

  .. بکشهشیات

  ......و

 لبام و ی خاصجانی چشم به هم زدن خم شد رو صورتم و با شور و هکی در

  .. قابل وصفم نبودی بگم حتتونمی بود به جرات منمونی که بیالتهاب..دیبوس

دوست داشتم .. هام و تو موهاش فرو بردم و لبام و محکم به لباش فشار دادمپنجه

  .. و فراموش کنهدی کنم که تردیکار

 تو ارامش می تونستی اتفاقات منیبعد از تموم ا..  خواد باشهی که می هر چلشیدل

  ..میبا هم حرف بزن

  .. خواستمیفقط خودش وم.. لحظهنی ایتو..االن.. امشباما

 زن با تموم هی.. زنمهیمن .. همه سال سرکوبش کردمنی که ایازین.. داشتمازی نبهش

  .. من براورده کنه تونست اونا رو دریکه فقط آرشام م.. و خواسته هاشازهاین

 که با عشق باشه یرابطه ا.. که نسبت بهش احساس داشتمیکس.. اونفقط

  ..شهیش صد چندان م*ت*ذ*ل
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 بلندم کرد و رفت نی زمیتو همون حالت از رو..می دو به نفس نفس افتاده بودهر

  .. شدم تا اونم بخوابه زی خمیاروم خوابوندم رو تخت ن..سمت تخت

  .. و باز کردمراهنشی پیدکمه ها..اش کمرم و گرفت روش و با دستدمیچرخ

  ..دمی ش و نوازش کردم و بوسنهی سیقفسه .. و از تنش در اوردسی خراهنیپ

 نهی شومی تویزمای هشی بود از اتنمونی که بیگرما و حرارت.. گردوند رو تختبرم

  .. بودشتریهم ب

  .. داغشینفسا

  .. نگاهشحرارت

  .. دستاشالتهاب

  .. اغوششیگرما

 حرکت از تنم کی که آرشام تاپم و با دنی به اوج ِ خودشون رسی هر کدوم زماننهایا

  ........در اورد و

  .. بغلم کرد و صورتم و غرق بوسه کردسفت

  

 ی ش منهی سی قفسه یبا سرانگشتم به حالت نوازش رو.. ش بودنهی رو سسرم

  ..دمیکش

ود و نگاش به سقف م حلقه شده ب*ت*خ* لیدست چپش دور شونه .. بودداریب

  ..بود
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 ری دومم و زی ش نشوندم و بوسه نهی سی عضالنی قفسه ی پر از ارامش روی ابوسه

  ..چونه ش زدم

  .. شنهیسرم و گذاشتم رو س.. دادهی به سرم تکسرشو

  .. قلبش بلند بودیصدا

  .. بلندتر از معمول دمی دی قلبامون نمنی بی من که مرزی براو

  !.. زنهیچه تند م:  و اروم گفتمدمی خندنرم

  !!.. کنه بگم اصال نزنهی متتیاگه اذ:  گفتی با لحن جدی ولی شوخبه

  .. کردم وبا سر انگشتام زدم به بازوش و نگاش کردماخم

  ..دمی واسه ش تنگ شده بود و رو لباش دای دنهی که دلم ی لبخندهمون

  .. لبخندش لبام به خنده باز شددنی دبا

  .. و انداخت باالابروهاش

  !.. از حرفم خوشت اومد؟--

 بارت تنگ هی ی لبخند ِ سالی چقد دلم برای دونیفقط م!..؟ی شدوونهی نه مگه د-

  !..شده بود؟

  .. اروم اروم محو شدلبخندش

  ..ای حرفا بزننی نشنوم از اگهید:  تو چشمام بود که گفتمنگاش

سرم و بکشم نذاشت  ..دمی باالتر و گونه ش و بوسدمیخودم و کش.. بغلم کرد سفت

  ..دی و بوسمیشونی لبام پیاما به جا..عقب و چونه م وگرفت

  !..کدوم حرفا؟--



 

goldjar/me.Telegram  

 

1753

 نهی شی که شک نداشتم به دلش می ش و لمس کردم و با لحننهی سی دستم قفسه با

  .. بتپهدی قلب هر روز بانیا: گفتم

  !..؟ی تا ک--

  .. کردمنگاش

  .. تا ابد-

  !.. چقدر؟یعنی ابد --

-ِِِا..!!  

  ..دمیمنم خند....دیخند

  ..دمینشستم رو تخت و لباسام و پوش.. زده بوددهیسپ

  !.. کجا؟--

  ..کجاست؟..یی خوام برم دستشوی م-

  ..امیبذار منم باهات ب..پشت کلبه--

  .. شلوارم و بستمپی جام بلند شدم و زاز

  .. خواد هوا روشنهی نه نم-

  ..ستی اطراف امن ننیباشه ا--

  

  ..تو صورتم نگاه کرد.. شنهیم و گذاشتم تخت س که دستانهی بشخواست

   ....ستی گفتم الزم نزمیعز:  زمزمه کردمینیری لحن شبا

معلومه .. صورتت داغهشبیاز د:  گفتمدمی کشی دست مشیشونی که به پی در حالو

  ..شهی حالت بدتر مرونی بیای بی االن عرق داری خوری مثل من سرما میتو هم دار
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  ..اما من تو صورتش لبخند زدم.. کردی نگام می جور خاصهی

  !..؟ی کنی نگام مینجوری چرا ا-

  .. و با زبون تر کردلباش

  

شالتم فکر کنم .. اونو هم بپوشزونهیباشه برو فقط کتم پشت در او....یچی ه--

  ..ادیخشک شده اونم حتما سرت کن هنوز داره بارون م

سفت ..کم گذاشتم رو لباش  و لبم و محرمی خودم و بگیو نتونستم جلو.. دمیخند

  ..بوسش کردم

  .. نگاش کردمطنتی عقب و با شدمی شد که کشی داشت بسته مچشماش

  .. لبخند زددی و که تو چشمام دطنتیش

  
  )یاحقیمحسن _آهنگ به من برگردون(

  دانلود آهنگ

   خوب بودی من برگردون اون روزو ، که با تو زندگبه

   آشوب بودی هر دم ، تو دل بدجوردنتی شوق دبه

   ما بردارنی من برگردون اون روزو ، شبو از ببه

   تکراری بی کن که برگرده ، گذشته های کارهی

   من جا مونده ام انگار ، تو اون روزا و لحظه هاکه
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   ، من انگار مرده ام سال هاستمی من آشنا ننیا با

   وقفهی بی ، به خنده هاهی برگردون از گرمنو

   از برفهی زده از غم ، غمت طوفانخی وجودم

   ، که آرومم کنه بازمی من برگردون احساسبه

   سازمی نمی من بدون تو ، با دلتنگوگرنه

  نمی ، حاال که سرد و غمگی تو که رفتشی پامی یم

  نمیبرگردون آغوشقت ، که من محتاج تسک هم تو

   از دلم ناگهی که گرفتی من برگردون حسبه

   نهای می ، ما با هم بوده ای کنم حتی شک مدارم

   کن من مرده ، دوباره زنده شم در توی کارهی

  ... شو دای لحظه پکی ، فقط ستی نی کار سختزمیعز

  ... شو دای لحظه پکی فقط

  ... شودای لحظه پکی فقط

  .. کم اروم شده بود هی ارونب

  دانلود آهنگ

  
کت آرشام و از رو .. سمت کلبه و رفتم تودمی تند دورونی که اومدم بیی دستشواز

  .. کردم پشت درزونیسرم برداشتم و او

  ........... عاشق باروشهی من همی دونستی مادی هنوزم داره بارون میوا-
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با تعجب رفتم کنار پنجره و .. و پشت سرم و نگاه کردم اما آرشام اونجا نبودبرگشتم

  ..نمشیاما نتونستم بب.. و نگاه کردمرونیب

  .. گرسنه م بودیحساب.. قار و قور شکمم دستم و گذاشتم روشی صدادنی شنبا

زانوهام و بغل گرفتم و با فکر به آرشام .. و رو به روش نشستمنهی سمت شوممرفت

  .. دوختمشی سوزان اتینگام و به شعله ها

  .. انداختم توشزمی هکهی جام بلند شدم و چندتا تاز

 عینگام و سر..همون موقع در کلبه باز شد.. و نشستم رو تختدمی و به هم مالدستام

  ..چرخوندم سمتش

  .. هراسون از جام بلند شدمسی و صورت خدهی پریشام با رنگ اردنی دبا

  ..اومد تو و در و بست.. تو همدی من کشدنی و با داخماش

  .. که دستش و اورد باال سرجام خشکم زدنی همی برم سمتش ولخواستم

  !.. ِ ؟ینجوریچرا سر و وضعت ا!..؟یآرشام خوب-

   ..نیبش:  به تخت اشاره کرد وگفتیعصب

نشستم رو تخت اونم رفت سمت .. عقب عقب رفتمدیش کردم و با ترد کم نگاهی

  ..ستادی و همونجا انهیشوم

  .. جور دلشورههی..افتهی اتفاق بد بهیانگار قرار بود .. تو دلم نشستی بدترس

  ..ختی بهم رنطوری دفعه اهی دونم چرا ی حال و روز ارشام که نمدنی با دمخصوصا

  ..جواب داد.. زنگ خوردلشیموبا

  .. گفته بود خاموشش کرده اما حاال روشن بودشبید

  ......... خب باشهیلیخ.... دونمیاره م..گهی ساعت د1تا ....الو--
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  ..........باشه.. تونه حرف بزنهیاالن نم:  گفتیتو گوش....... و نگام کردبرگشت

  .. رو قطع کرد یگوش

  .. خاموشه؟تی گوش--

  .. و تکون دادمسرم

  ..؟یزد ی حرف مریبا ام-

  .. سرش وتکون دادفقط

  ........آرشام چرا تو-

  .. خواستم بگم اما نشدی مشبی همون دیعنی..گمی بهت م--

  .. و با استرس تو هم گره کردمدستام

  !.. شده؟ی چ-

 خواستم ی میی جوراهی..ه؟ی حرفا چنی نداشتم ازش بپرسم منظورت از اجرات

  ..سر اصل مطلب بره عی خواستم سری نمشهیبرعکس هم..کشش بده

  ..ستی نندیاصال خوشا.... خواد بگهی که میزی کردم اون چی محس

 جذب تنش کرده بود با ی خاکسترشرتی تهی نباریا.. کرد تو کلبه قدم زدنشروع

   ..رهی ِ تی سرمه انیشلوار ج

  .. بگهیزی چهی شدم بهش و منتظر بودم رهیخ

همون موقع منم .. کردیم ش خس خس نهیس.. حرف بزنه که به سرفه افتادخواست

 سرما یهردومون حساب..با وجود اون همه استرس خنده م گرفته بود..عطسه کردم

  ..میخورده بود
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 کنار تخت برداشتم و به دماغم زی می روی از تو جعبه ی دستمال کاغذهی

  ..دمی صداش وشننییدستم و که اوردم پا..دمیکش

  .........یجد.. وسرد

 ی خواستم جلوشبید.. سر اصل مطلبرمی معی سرستمیا ن حرفنی و اهی اهل حاش--

 از اون جلو شتری بی تونم اما از تو خواستم نذاری گفتم نمنکهیبا ا..رمیکارمون و بگ

 ینم..حداقل از جانب من..ناخواسته بود.. کردی شد کاری نمگهید.... اما میبر

 یداشتم وقت حق دی َ م شایی جوراهی ی دونیخب م.. کنمیدونستم دارم چکار م

 به چشم زیس انگ*و* که اونطور هدمی دی حجابچی سال جسمت و بدون ه5بعد از 

  ....... ورمی خودم وبگی نتونستم جلوی اومدیم

  ..دی صورتش دست کشبه

 وجودم شده بود چشم و گوش و فقط ی و مبهوت خفه خون گرفته بودم و همه مات

  !..؟ خواد به کجا برسهی منکهیا.. کردمیاونو نگاه م

 کردم ی میتموم مدت ازت دور:  داد و اروم تر از قبل گفترونی بقی و عمنفسش

 اغوش هی که یی گرم و دستایاون نگاه ها..اون عالقه.. مثل گذشته نبودمگهیچون د

 بود که ی سال زمان مناسب5.. من اون ادم نبودمگهید.. خواستیپر از ارامش م

 و برات زی خوام همه چینم.. دارمار قریگ زندنی ای که کجانمیبتونم فکر کنم و بب

 ری مسنی ما به اخر ای چون، هر دوگمینم..دمی رسنجای شد به ای چنکهی بدم احیتوض

  ..میدیرس

  .. کرد نگام

  .. کردمی مجسمه صاف وصامت فقط داشتم نگاش منی که عی منبه
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  .. کابوس وحشتناکهی.. خواب بدهی..نمی بی که دارم خواب مانگار

کار .. اون عالقه و شور و حال سابق و تو قلبم نسبت بهت ندارمگهید:د داادامه

نتونستم خودم و کنترل .. بودیرارادی عالقه م نذار اون کارم کامال غی و پاشبمید

  ....گمی خواستم بگم نشد اما حاال مشبید..ی نبودلی می تو هم بیکنم از طرف

  .. فرو برد شلوارشبیدستش و تو ج.. انداختریسرش و ز.. کردمکث

  !!.... که سر عقد دستش کردمیهمون.. اوردرونی ش و بحلقه

  !.. از دستم در اورد؟ی کنویا

  .. حلقه رو گذاشت کف دستمنهی طرفم اومد و با طمانبه

  .. بودی فلزی که سردتر از حلقه یدست

منم به  ..تی دنبال زندگیری تو می دردسرچیبدون ه..شمی ما از هم جدا م--

 کردم دای سال بدون تو ارامش و پ5 نیهمونطور که تو ا.. رسمیم خودم یزندگ

 هیبه ..دهی انجام ممونی خانوادگلی طالق و وکیکارا.. تونم ادامه بدمیبازم م

 ندازمی کارا رو جلو مین دوی مزویحاال که همه چ.. فکرکرده بودمی روزنیهمچ

 محضر و از هم جدا می برمی تونی دادگاه می بعد از کاراگهی دی هفته 1حداکثر تا 

  .......میبش

جسم و روحم پر از خشم ..دی لرزی وجودم میهمه .. رو تو مشتم فشار دادمحلقه

  ..بود

  .. بار خردم کردنی دومیآرشام برا.. شکستمنبارمیا

 ی چدمی زد که نفهمیاون هنوز داشت حرف م.. رمق از جام بلند شدمی و بلرزون

  ....ابوندم تو صورتششد و دستم و اوردم باال و محکم خو
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  .. سمت چپ و دستش و گذاشت رو گونه شدی چرخصورتش

  .. نگفتمیچیه

  ..یچیه

  .. صدای و بخاموش

 خواستم صدام و بشنوه و صداش ی نمگهید.. تونستم حرف بزنمی نمگهید

  ..افتهی خواستم نگاش تو چشمام بینم..وبشنوم

 ی افتاد ال به الیزی ریحلقه با صدا ..نهی خشم حلقه رو پرت کردم سمت شومبا

  ..زمایه

به خودت !!..ی مردیلی خزادی گفتم دستمری زدم و می تو صورتش داد مدیبا

 یلی جون عاشقت موند خی که تا پای و به زنی سال برگشت5افتخار کن که بعد از 

  !!....رونی برو بمی از زندگیگیآسون م

 که چطور نمیونم بب تی نمنی از اشتری بگهید.. التماسش و کردمی بود هر چبس

  .. کنهی پاهاش له مریغرورم و ز

  .. رسه پسی بدون من به ارامش ماون

  ..نهی نتونه منو ببگهی که درمیم

  .. تنم بودشبی دیهمون لباسا.. سمت دردمی تخت برداشتم و دوی و از روشالم

 ی چند بارصدام زد اما من بی و حتدمی بلندش و از پشت سر شنی قدم هایصدا

  ..دمی دوی اون فقط متوجه به

 کردم اما اشکام خود ی هق هقم نمیحت.. کردمی نمهیگر..دی باری نم نمک مبارون

  .. دارنی وقت دست از سرم بر نمچی هایلعنت..به خود صورتم و پوشونده بودن
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  .. که آرشامم نتونه به گرد پام برسهدمی دوی می بود حاال جوری که زخمیی زانوبا

نفسم .. سمت روستادمیدو.. خالص بشمی اون جنگل لعنت تونستم از شرباالخره

 نخورده یچی هشبی از دنکهیمخصوصا ا.. تو پاهام نداشتمی جونگهید.. بوددهیبر

  ..بودم

 هی نیهم.. داشتننی درست مرکز روستا بود که خدا رو شکر ماشی تلفنی تاکسهی

  .. تو روستا بودی تلفنیدونه تاکس

 بهم انداخت و ی نگاهمی جلو نی نهی ساله بود از تو ا60 حدودا رمردی پهی که راننده

  ..دهی پریرنگ و روت بدجور!..دخترم حالت خوبه؟:  پدرانه گفتیبا لحن

تنم داغ .. سوختیگلوم م..اب دهنم و قورت دادم..  سرم و تکون دادم فقط

  .. کردمیاما بازم مقاومت م.. سوختمیانگار که داشتم تو تب م..بود

  .. زنهیمرتب داره چراغ م.. که پشت سرمون ِ با شماست؟ینیاش دخترم اون م--

 نیماش..خودش بود.. و نگاه کردمرونی بنی عقب ِماشی شهی رمق برگشتم و از شیب

  ..آرشام بود
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 یخواهش م ..دی چراغ زد، بوق زد نگه نداریهر چ:  رو به راننده کردم و گفتمتند

  ..کنم

  !.. مزاحمت شده دخترم؟--

  ..فقط نگه ندار..اره اقا مزاحمه:  گفتم کردم ومکث

  ..اروم باش.. راحتالتیباشه دخترم خ--

 ی کردم چندبار خواست از تاکسی گشتم و پشت سرم و نگاه می برمی هالی خود وتا

 راحت تونست از پسش یلی کارکشته و باتجربه بود خی راننده که مردیبزنه جلو ول

  ..ادیبر ب

  ..ارمی ش و بهیشکر کردم و گفتم صبر کنه تا پول کراازش ت..  نگه داشت الی ویجلو

  .. مات سرجاش مونددنمی با ددمی رو دی در پریجلو

 راننده بنده خدا رو بده شرمنده عجله نی ای هی بدو کرایپر:  بهش گفتمتندتند

  ..دارم

 آرشام و از نی ماشکی ترمز وحشتناک الستیصدا..  بدو از کنارش رد شدمبعدم

همه توسالن .. زار در و باز کردمی و با حالدمی دوالیتا خود و..دمیپشت در شن

  ..نشسته بودن

 یفرهاد با قدم ها.. اون سرو وضع هراسون از جاشون بلند شدنی تودنمی با دکه

  .. شدکمی با صلوات نزدی بیب.. نگام کردیبلند به طرفم اومد و با نگران

  .. دونستم االن ِ که ارشام سر برسهیم

  .. حاالنی و بده فرهاد همچتیسوئ: رو به فرهاد گفتم اضطراب با

  !..آرتام کجاست؟!..ه؟ی چه سر و وضعنی دالرام ا-
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  .. کنمی و بده خواهش مچتیفرهاد سوئ:  زدمداد

 و از تو دستش چنگ زدم و چیسوئ.. خدا کپ کرده بود منم تو حال خودم نبودمبنده

 خلوت اطی بودمش به حدهی دقبال..دمی که تو اشپزخونه بود دویبه سمت در پشت

  .. راه داشتالیپشت و

  .. سوختم اما کف دستام سرد بودیتو تب داشتم م.. پشت سرم اومدفرهاد

  .. و زدمنی خواد سوار شه قفل ماشی فرهادم مدمی پشت فرمون و تا دنشستم

  ..شهی به شزد

  ..نیی رو دادم پاشهیش

  ..نیی پاایب..؟ی کنی چکار می دالرام دار--

  ..شهی مریاد برو داره د فره-

  ..می زنی با هم حرف منیی پاایب.. دختری سوزی می دالرام تو تب دار--

  .. تموم شدی همه چگهید..تموم شد فرهاد: دمی زدم تو چشماش و نالزل

  .. و روشن کردمنی باال و ماشدمی پنجره رو کشی شهیش.. و مبهوت نگام کردمات

  .. سمت ما دی دوی مالی که از پشت ودمی و دآرشام

 حرکت فرمون و چرخوندم وپام و رو گاز هی و با الی وی عقب گرفتم تا جلودنده

  .. ازجا کنده شدی وحشتناکی با صدانیفشار دادم ماش

 که رو به دمی شنی ارشام و مادی فری روندم و صدای سرعت به طرف در مبا

 ناچار دی و دنیش مای که سرعت باالداری زد درو باز نکنه اما سرای داد مداریسرا

  ..رهیشد درو باز بذاره و از در فاصله بگ

  .. زانو زدالی که رو سنگ فرش ودمی اخر آرشام و دی و لحظه ارونی در رفتم باز
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  .. روندمی می سرعت سرسام اوربا

 فرهاد ِ و نی ماشنی کردم ای حالم بد بود که حساب نمی اون لحظه به قدریتو

  ..دستم امانته

  ..م شده بودوونهید

  .. کدوم از کارام دست خودم نبودچی هگهید.. بودمدهی جنون رسبه

  .. خواستم فرار کنمی مفقط

 ساله 5 که ی تو همون جهنمدیبا.. اومدمی مدیاز اولم نبا..ستمی ننجای متعلق به امن

  .. موندمی زنم میدارم توش دست و پا م

  ..ستمی نی متعلق به ازادمن

  .. ارامش و ندارماقتی لمن

  .. غممیزاده  من

  .. اتشی زاده

  .. مرگمقی المن

  .. روز عشقم و واسه خودم نگه دارم2 نداشتم اقتی لیحت

  ....تو صورتم زل زد و گفت بدون تو ارومم.. خوادی منو نماون

  ..ـــرمی می دارم مایخـــدا :دمی کشغیج

  .. کردمی میبا خشونت رانندگ..نگام فقط به جاده بود.. شدمساکت

 ادی اهنگ بودم که بتونه حال دلم و فرهیدنبال ..دستم رفت سمت پخش اری اختیب

  .. کردمداشیو باالخره پ....بزنه
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 ی از بارون مسی خی وار تو جاده وونهید.. کردمشتری که بلند شد سرعتمم بصداش

  .. دادمی گاز فشار می فقط پام و رونای بوق ممتد ماشی توجه به صدایروندم و ب

از خودم که چرا .. بودم یعصبان!.. بهش نگفتم؟یزیه چرا چک.. گرفته بودحرصم

  !..ساکت موندم؟

  .. زدم تو صورتش امادرسته

 اون دالرام سابق نبودم که با گهید.. دونستمی می و براش کافنی لحظه هماون

  .. جواب همه رو بدمزمیزبون تند و ت

 یوون خام و ب جهی ی احساس و حس گذرای گرفتم نه از روی ممی با عقلم تصمحاال

  ..تجربه

  

  دانلود آهنگ

  )یاحقیآهنگ گله از محسن (

   اشکم هزار خاطره دفنهی هر قطره کنار

   قرنهکی قد یی که گومی قدر خاطره دارنیا

   که مثل زهرهی سوزه از عشقت عشقی مگلو

   من قهرهی عشق تو هردم خنده با لبهای بیول

  ازارمی بودن ننی اما به ای با مندرسته

   آه دوست دارمی گی با چشماتم نمی که حتتو



 

goldjar/me.Telegram  

 

1766

   لبهات بودی دوست دارم فقط بازی گفتاگه

   چشمات بودی نشسته توی نه رنگ خود خواهروگ

   خواستم ماله ما شهی من مای دنی عشقه تویهرچ

   غصه نباشهنمونی بی وقت نزاشتچی تو هاما

   مونمی بوسه با تو هم خونه مهی کردم با ی مفکر

   تونمی تو نمی اخه بشهی دونستم نمینم

  ی رحمی همه بنی کنم من از تو از تو که ای مگله

  یفهمی وقت نمچیمردم از عشقت تو که ه بار هزار

  ی رحمی همه بنی کنم من از تو از توکه ای مگله

  یفهمی وقت نمچی بار مردم از عشقت تو که ههزار

   آههی هی همزاد اشک و خون دلم همساچشام

   مکر روباهههی گرگ و عشق تو شبزمونه

   چوپان ساده لوح کنار گله احساسشدم

  ال گرگ دعواست گله سرچنگنی داره ای رسمچه

   فهمهی گله نمنی که ای هستی قدر خواستننی اتو

   رحمهی دلت از سنگ و بی لبخند به لب داراگه

   تورو رو کردی لهی عشق حنی خوبم اگه اببخش

   به دله ساده که به چنگال تو خو کردنینفر

   خواستم ماله ما شهی من مای دنی عشقه تویهرچ

   نباشه غصهنمونی بی وقت نزاشتچی تو هاما



 

goldjar/me.Telegram  

 

1767

   مونمی بوسه با تو هم خونه مهی کردم با ی مفکر

   تونمی تو نمی اخه بشهی دونستم نمینم

  ی رحمی همه بنی کنم من از تو از تو که ای مگله

  یفهمی وقت نمچی بار مردم از عشقت تو که ههزار

  ی رحمی همه بنی کنم من از تو از توکه ای مگله

  یفهمی نم وقتچی بار مردم از عشقت تو که ههزار

  دانلود آهنگ

  
دستم و اوردم ..نمی بب ذاشت درست جلوم وی که تو چشمام حلقه بسته بود نمیاشک

 لحظه حواسم پرت شد و هی یبرا..  شد ی چدمی که نفهمدمیباال و به چشمام کش

 اومد باعث شد کنترلم ی که درست از رو به روم مونی کامهی بوق وحشتناک یصدا

 برخورد ونی اراده فرمون و چرخوندم سمت راست که با کامیو از دست بدم و ب

  ......رم رد شد اما مننکنم و اون با سرعت از کنا

فقط .... پر از درخت بود وکی کوچی تپه هی منحرف شد سمت راست جاده که نیماش

 پنجره اصابت ی وهوا معلقم و بعد از اون سرم با لبه نی زمنی که بدمی دیخودم وم

  .. صورتم حس کردمی خون رو،رویکرد و جوشش و گرم

 نهی سی فرمون تو قفسه دشی شدیتکونا و در اثر ستادی انکهی تا ملق زد تا ا2 نیماش

 یچی هگهی م حس کردم و بعد از اون دنهی رو تو سیم فرو رفت که درد بد

  ..دمینفهم
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   ..شهی که از کاپوت جلو داره دود بلند مدمی اخر دی لحظه فقط

  .. شداهی چشمام سی جلوزی تو همون حال همه چو

  

  »..الیج شدن دالرام از و پس از خار_) سوم شخص( داستان یاز زبان راو.. «

  

  .. رو باز کردالی بود در ودهی پری که رنگش حسابی نفس زنان در حالآرشام

 ی آرشام با لبانی ولدندی به طرفش دوتی اون وضعی تودنشی و مهنازخانم با دریام

  .. گرفتی خسته از اونها سراغ دالرام و میکبود و نگاه

 یآرشام چ..رونیت ب که تو اشپزخونه ست رفی از در پشت_ ریام

  ..ستیحالت خوب ن..آرشام با تو اَم صبر کن..آرشام......شده؟

 پشت سرش ریام.. رفترونی بالی از وری امیادهای توجه به داد و فری آرشام باما

  ..بود

  .. تونستی نمی خواست قدم هاش و تندتر برداره ولنی ماشی دالرام تودنی دبا

  .. نامنظم بودنفساش

بلندتر از حد ..بلند بود..دی شنی واضح میلیبلند قلبش و خ ی تپش هایصدا

  ..معمول

  .. عذاب بودی هی االن فقط واسه ش مای صدا عادت داشت ولنی ابه

 تو پاهاش ی رمقچیه.. زدی که دستش رو قلبش بود فقط اسم اونو صدا می حالدر

  .. کردیحس نم
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 شی زندگیتن همه  صورتش عرق سرد نشسته بود و همچنان به خاطر نگه داشیرو

  ..دی دویم

 ی در لعنتنی بزنه که از اادی و فررهی خواست دالرامش و با هر دو دستش بگیم

  .. نرورونیب

 اونو حس یو درست زمان..دی دی مکتری انگاربا هر قدم خودش و به مرگ نزداما

  .. رفترونی بالی از در وادیکرد که دالرام با سرعت ز

 ازش جدا زشیهمه چ..نفسش رفت.. راه زانو زدنیب

  ..رونی زد بی لعنتیالی ونی از در همشیتموم زندگ..آرامشش..دالرامش..شد

  .. خواستی رو هم نمی حاال که نفسش نبود زندگو

  .. تو تن نداشتیجون.. بودخسته

  .. ها و استرس و اضطراب ها براش سم بوددنی دونی اتموم

  .. زدی گوشش زنگ می دکترش هنوزم تویحرفا

 تونیماری در خصوص بزوی رک همه چدی چون خودتون خواستیهران تیاقا( 

 با خودتون لج دیچون دار..دی نداری زندگی ادمه ی برایمتاسفانه شما شانس..گمیم

 ری زتی و شانس موفقسکهی که اونم ردی بدی تن به عمل جراحنکهیمگر ا..دی کنیم

 عتریهر چه سر که نهیا من ی و نظر پزشکمهی وخیلی شما ختیوضع.. درصد 50ِ

  ....)نصورتی اری در غدیاقدام کن

 ی هاحتینص..ری پر از بغض ونگاهه اشک الود امیصدا.. مهنازخانمونی شیصدا

 استادانش رو به عنوان پزشک معالج به اون نی از بهتریکی که به خاطر آرشام تایب

  .. کرده بودیمعرف
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اگه .. خواستیدالرامش و مهنوزم .. نداشتی ازهیانگ.. بوددهی برای ارشام از دناما

 نهیعشق اونو تو س..  کهنهی زنه فقط به خاطر ای اما هنوزم داره مزنهی مفیقلبش ضع

  ..ش حفظ کرد

حق .. داشتاتیدالرام حق ح..شهی باور داشت که دالرام با اون خوشبخت نماما

 عشقش ی تونه خوشبختیو در اونصورت م.. که سالمهی در کنار کسیزندگ..یزندگ

  .. کنهنیو تضم

  ....... دونست فقط فرهاد ِ کهیم

 تونست خودشو کنترل ی نمنی همیبرا.. دادی فکر کردن بهشم ازارش میحت

  .. شدی موونهی ددی دی فرهاد میتا نگاهه دالرام و رو..کنه

  .. کنهی مکهی تکهی جونش و تمهی داره قلب نزی تی چاقوهی با یکی کرد ی محس

 ی سال ِ داره تو حسرتش م5 رو که ی همون ارامش کلبه، بعد از سالهای توشبید

  .. کرده بوددایسوزه رو پ

 یبا کس.. بوداشی دنی که همه یبا کس....با همسرش....با اون.... اغوش دالرامتو

  ..که نفسش به نفس اون بسته بود

 ش نهی سی رو تو قفسه یدی درد شدرون،ی دالرام از کلبه زد بی وقتقای امروز دقاما

  ..یشگیهمون درد هم..داحساس کر

 دووم یادی قلب مدت زنیا..یری ازعشقت فاصله بگدی کرد بایاداوری بهش که

 سال 5.. وابسته ت بشهنی از اشینذار اون دختر ب..ری ش بگدهی پس نادارهینم

  .. عاشقانه سر کنهالیگذشته و بذار با همون خ

  ..نهی بی اون و ماهاشی که تو رویارشام.. ارشام سالمهی
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 به سر ی سال از عمرش و تو فراموش3 نکهی با وجود ای مثل آرشام، که حتتدرس

  ..دی دی ماهاشی اون دخترو تو روریبرد اما تصو

  .. کرد ی و نقاششی و دوست داشتنبای صورت زری اتاقش تصوواری دی که رویدختر

 اون دختر به نی رخ دلنشدنیهر شب با د.. تختش بودی که درست رو به رویوارید

  .. کردی صورت ارامش بخشش روزش و شروع مدنی رفت و هر صبح با دیب مخوا

 آشفته و یی خواب هادنیبا د..ارهی سال تونست حافظه ش و به دست ب3 بعد از و

  ....تای بیکمک ها..

  .. ازش داشتی کرد و نه نشونی می شمال زندگی توی نه دالرامگهید..اما

ه بعد از مدت ها لبخند و رو لبان آرشام  کرددای بهش گفت که دالرام و پری امیوقت

  ..دیبرق ام.. زدینگاهش برق م ..دید

  .. ندارهی فرصتنکهیا.. با حرف اخر دکتر اون نگاه خاموش شداما

 یلی عقد و گرفت چشمش به اون دو تا قلب قرمز اکلی سفره لی رفت وسایوقت

  ..افتاد

  .... قصدشم نداشت اما یحت.. خواست اونا رو بخرهینم

 تو وجودش افتاد که قلب یلرز.. حس از تنش رفتدی دالرام و تو اتاق دیقتو

  .. با خودش لرزوندمارشمیب

  .. خودش و دالرامنی راز بود بهی که یهمون عطر.. زداسی اون دوتا قلب عطر به

 ی نگاه ماسی ی پر از غم نشسته بود و به گل های با دلاطی تو حی و پرری عقد امشب

  ..دی دی دالرام و توشون منی و دلنشبایکه صورت ز ییبه گل ها..کرد

  .. نداشتی ادهی فاگهیانگار فرار د.. شوکه شددی که صداش واز پشت سر شنی زمانو
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 تونه بهش بگه ی هم نمی کنه و کسی اونا می هر کار که بخواد با دالسرنوشت

  ..بــســـــه.. عذابمون ندهگهید..میاحساس دار..میما هم ادم..نکن

 راز باخبر بودند نی همه از انکهی با وجود ای و پرری مکرر امیرخالف اصرارها باما

  ..قسم داد که سکوت کنند..همه رو قسم داد.. کردیآرشام خودش و ارتام معرف

  ..رهی شکل از دالرام فاصله بگنی به اتا

 دهی تونه وجود دالرام و نادیاگه اون نم.. دالرام هم مثل خودش عاشق بوداما

  .. تونستیدالرامم نم رهیبگ

 نقش ی تونست به درستینه ارشام م.. شده بودرهی قلب بر عقلشون چی نداانگار

  .. کنه و نه دالرام قادر بود آرشام رو فراموش کنهیارتام و باز

 کرد داره کار درست و انجام یفکر م.. دالرام بودی هدف ارشام خوشبختی همه اما

  ..دهیم

 ی تر مکی قدم به مرگ نزدکی کرد وخودش و یکر م به نداشتن دالرام فی الحظه

  ..دید

 یبا هر جمله م..دی کشیداشت عذاب م.. خواست اون حرفا رو بزنهی روز نماون

  .. کنهی دالرام و خرد می و شکننده فی که چطور داره قلب ظردید

  .. بازم سکوت کرداما

نبود چرا که  دلش یحرفاش از رو.. خودشم شکسترونی دالرام از کلبه زد بیوقت

  ..دی کشی مشی خودشم به اتیبا هر کلمه قلب عاشق و خسته 

  .. داد که تندتر از دالرام بدوهی بهش اجازه نمشی جسمتیاما وضع.. رفتدنبالش
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 ی کرد کم کم داشت توانش و از دست میحاال که ترس و تو دلش حس م.. نداشتنا

  ..داد

 بود از دالرام جدا بشه و بره نیقصدش ا..ستی ندی تردی درد بهش فهموند جااون

  .. دور به دور از همهی جاهی

  .. که خودش باشه و خودشییجا

 که بهونه یزندگ.. بودی زندگی که جایاغوش..رهی که مرگ و در اغوش بگی وقتتا

  ..ش دالرام بود

و ..یبه زندگ..دی دیخودش و ارجح م.. کردی حسادت می حاال مرگ به زندگاما

  ..ه ارشام مسرور بود بیکی همه نزدنیاز ا

  .. کنهی که طعم تلخ و هرم سردش و حاالم داره حس میمرگ

 رو تو ی غم مبهمهی شهی همی پشت سر گذاشت ولی سال و تو عذاب ِ فراموش3 سه

  .. کردی ش حس منهیس

  ....اون فراموش کرده بود اما ..درسته

  .. وزی همه چنه

  ..و نه برده بود اما عشقش ادی حوادث و از ی همه اون

  .. چشماش بودی دالرام جلوری تصونی همیبرا

 اروم ای تو روی حتدنشی دونست با هر بار دی دونست اما می که اسمش و نمیدختر

  ..رهی گیم

  ..با همون ذهن خاموش.. خواست بره و دنبالش بگردهبارها
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 اون دختر ی از چهره ری تصوهیفقط .. شهر بزرگنی ایتو.. مسخره بوداما

  !..دنبالش بگرده؟کجا ..داشت

   ..ی داشت و نه نشونی ادرسنه

  .. تونست درمون دردش باشهی صبر مفقط

  ..نجاستیحاالم ا.. کرد وصبر

 5 که بعد از یخط خوشبخت..خط سرنوشت..یخط زندگ.... قول خودش ته خطبه

  .. شب خالصه شدهی ارشام تو یخوشبخت.. شب متعلق به اون بود1سال فقط 

 خوش با یخاطره ها.. خاطره هایکلبه ..ت وسط جنگل کلبه درسی هم تواون

  .. سوق دادیی آرشام و به سمت روشناکی تاریایدن.. و ساختاشی که دنیعشق

  .. حاالو

 از یلمی شده بود و چون فنی بلند ضربان قلبش عجی اتفاقات با صدانی ای همه

  .. شدی چشمان تار و پر شده از اشکش رد مشیپ

  ..ی گفت از دستش دادی که مییصدا.. صدا درد داشتنیا

  ..تموم شد.... اما..ی نابود کردزوی خودت همه چیبا دستا..ی گفت خودت کردیم

  ..ش؟ی رسوندی زد حاال به خوشبختی شد و داد می که هر لحظه بلندتر مییصدا

  .. درحقشی کردیمردونگ..یخوشبختش کرد....آره

 عشق پاک و تو قلبش هیه  کیدختر.. بهت پناه اورده بود ی روزهی و که یدختر

  ..یداشت رو از خودت روند

  ..ستی جز مرگ نیزی تو چیسزا

  ..فقط
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  ..مرگ

  

 واسه برداشتنش ی تالشچیه.. بود اما بشیقرصش تو ج..دی چرخی دور سرش مایدن

  ..ی نکبتی زندگنی خواست خالص شه از ایم..نکرد

 ای دننی ایا ارشام توام..  زد یبا التماس آرشام و صدا م..  کنارش زانو زد ریام

 تو سرش حس کرد ی فرهاد و چون همهمه اادی و فرری امی که صدایزمان..نبود

  ..دینفسش بر

 گفت منو ببخش چشماش ی کرد و می لب زمزمه مری که اسم دالرام و زی حالدر

  ..بسته شد

  ..دی کشی نفس نمگهید.... نگهش داشت اما ارشامریام

  

  !!..خدااااااااا.. آرشام!..ش چشات و باز کنآرشــــام دادا.. آرشام_ ریام

با تو اَم :  کرد داد زدی مهی که گرریو بلندتر رو به ام!.... آرشام چش شده؟_ فرهاد

  ......ریام

  .. خوابوندنی و رو زمدی کشرونی بری حرکت آرشام و از تو بغل امکی با و

  .. نداشتی تپشچیه..گوشش و رو قلبش گذاشت.. زدینم.. و گرفتنبضش

  .. و لبان کبود و سرد آرشام نگاه کرددهی ومبهوت به صورت رنگ پرمات

  .. و از هم باز کرد و مردمک چشماش و نگاه کردپلکاش
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 ی قلبستیا:  گشت تند و پشت سرهم گفتی ارشام و میبای که جی حالدر

 یلعنت.. داشته باشهنیریسیتروگلی با خودش قرص ندیحتما با..کرده

  ...... کجـشی زبونریقرص ز..کجـــاست؟

 اورد و دهان آرشام و به رونی دونه بهی عیسر.. کرددای پبشی قرص و تو جیقوط

  .. زبونشریقرص وگذاشت ز..زور از هم باز کرد

 لب ریبا هر فشار ز.. ش گذاشت و ماساژ دادنهی سی قفسه ی دو دستش و روهر

  ..آرشام برگرد.. کرد برگرد یزمزمه م

  .. دادی ش و ماساژ منهی سی نفس قفسه با هر.. و باز کرددهانش

  

 که خودشم ریام.. و مهناز خانم تمرکزش و برهم زدی بی بی هی و گرغی جیصدا

  .. نداشت رفت سمتشون تا ارومشون کنهیحال و روز خوب

 ی دست قفسه ی بار اخر فرهاد عمل دم و بازدم رو انجام داد و محکم با نرمیبرا

  .. آرشام رو فشار دادنهیس

  .. فرهاد نشستی رو لبایلبخند کمرنگ.. شوکهیمثل ..دیآرشام لرز تن

 باال سرش زنگ زدم به یهمون موقع که اومد:  گرفته از بغض گفتیی با صداریام

  ..شه؟ی نمداشونی پس چرا پایلعنت..اورژانس

  .. زدی کند میلی خیلیخ.. نبض آرشام و گرفتفرهاد

 حالش اصال خوب مارستانی بمشین هر چه زودتر برسودیبا.. نبضش برگشت_فرهاد

  ..ستین
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د ِ المصبا چرا انقد لفتش : مشت گره کرده ش و تو هوا زد و با حرص گفتریام

  ....ن؟یدیم

 ری داد و زد زهی سرد آرشام تکیشونی و به پشیشونی سر آرشام زانو زد و پباال

  ..هیگر

  ......... قلبش یاز ک:  پر شده از غم گفتیی با صدافرهاد

 روح ی که نگاش به صورت بی مردانه در حالیرش و بلند کرد با هق هق سریام

  ...من و.. ستی نیدی امگنیدکترا م.. سال ِ 2االن : آرشام بود گفت

 کشان وارد ریامبوالنس آژ.. ازجاش بلند شدعیسر..دی امبوالنس رو شنری آژیصدا

  .. شدالیو

فرهاد بهشون .... کردند شدند و در و بازادهی پنی از ماشعای امداد سرنیمامور

  .. شدن ارشام و گفتهوشی و علت بیماریموارد الزم و در مورد ب

  

 کرد همراه ی می تابی بهی فرهاد همراه آرشام رفتند و مهناز خانم که با گررویام

  .. پشت سر امبوالنس حرکت کردندری امنی با ماشی بی و بی جون و پریلیل

 که لباس ی تا پرستار به همراه مرد3 و دستای امارستانی بی رو به روامبوالنس

  .. اومدندرونی بمارستانی به تن داشت همراه دوتا برانکارد از در بیپزشک

فرهاد .. بوددهی رفتند که قبل از آرشام رسی تا از پرستارا به طرف امبوالنس2دو

  .. که پزشک بود کارشون و انجام بدنی بود تا پرستار و مردستادهیا

 که صورتش غرق در خون بود و داشتن رو یدختر.. افتادینس کنار به امبوالنگاهش

  .. بردنش یبرانکارد م
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 که آرشام و روش گذاشته بودن و پشت سرش وارد ی درست همون موقع برانکاردو

  .. کردندمارستانیب

 کنار برانکارد آرشام بود ریام.. صورت دختر با َشک پشت سرش رفتدنی با دفرهاد

  .. کردیاز اون دختر حرکت مو فرهاد با فاصله 

  .. شدقیتو صورت دختر دق.. شوک ِ بزرگ خودش و به برانکارد رسوندهی با

  ..خودش بود.. صورتش و پوشونده بود امای همه خون

  ....... خانمنیا:  ترس رو به پرستار گفتبا

  !..دش؟ی شناسیم:  به فرهاد انداخت و گفتی نگاهمی نپرستار

  !!.. شناسمشیم: ه انگار هنوزم تو شوکه جواب داد لرزون کیی با صدافرهاد

  ..دیای پس همراه ما ب_پرستار

 مایو دالرام و مستق) وی ی سیس (ی قلبی بردن بخش مراقبت های و داشتن مآرشام

  ..اتاق عمل

  ..مارستانی بنی گفت که دالرام تصادف کرده و اوردنش همری به امرو

 دونست یمات و مبهوت مونده بود و نم شد ی که از همه طرف شوکه مری امچارهیب

  .. بگهیچ

  .. قصد داخل شدن به اتاق و داشت که فرهاد جلوش و گرفتدکتر

 تی خواستم از وضعیم.. هستم ینی دکترمن همراه خانم امی اقادی ببخش_فرهاد

  .. بدونمشونیجسمان

  .......توکلت به خدا باشه..نگران نباش جوون:  که عجله داشت گفتدکتر

  ..د اتاق شد وارو
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 ی و دکتر در حالدی ساعت به طول انجام2عمل دالرام .. گذشتی می به کندزمان

  .. اومدرونی کرد از اتاق بی و با دستمال پاک مشیشونی پیکه عرق ِ رو

  ..ستادی با استرس کنارش افرهاد

  ..دالرام حالش خوبه؟.. عمل چطور بود دکتر؟_فرهاد

 فقط ضربه ستی نی نگران کننده ازیچ..ام شد انجتی خداروشکر عمل با موفق_دکتر

 به سرش اصابت کرده بود که خداروشکر به موقع انتقالش دادن ی بدی

 بود که دهی ضربه دنی ش هم در اثر اصابت با فرمون ماشنهی سیقفسه ..مارستانیب

 ی مدای بهبود پی به زودن حالشوینینگران نباش پسرم خانم ام.... نبود ی مهمزیچ

 ری هستند و زفی ضعیلی خیاز نظر جسمان..ادی تا بهوش بمی صبر کندی بایهمنت..کنه

 کرد اما به موقع عمل دای کاهش پشونیاتی دادن و عالئم حی بار پاسخ منفهیعمل 

  ..میکرد

  ..ازتون ممنونم :  و سرش و تکون داددی کشقی نفس عمفرهاد

  ..شه به خدا بادتیام.. پسرممی مون و انجام دادفهی ما وظ_دکتر

نگاهه فرهاد به در اتاق بود که چندتا پرستار .. با لبخند از کنارش رد شدو

  .. اوردنرونی دالرام و رو خودش داشت و از اتاق عمل بفی که جسم نحیبرانکارد

: دی دالرام بود از پرستار پرسی دهی که نگاهش به صورت رنگ پری در حالفرهاد

  ..ژه؟ی وی بخش مراقبت هادشی بریم

 اونجا تحت مراقبتن بعد از اون انشااهللا منتقل ومدنی بهوش نیتا وقت.. بله_پرستار

  ..د؟یشما همسرشون هست...... بخششنیم

  ..برادرشم:  مکث جواب دادی فرهاد بدون لحظه او
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 دونه ی به دکتر گفت که خودشم پزشکه و می و بردن تو اتاق و فرهاد وقتدالرام

  .. چکار کنه تونست بره تو اتاق دیبا

  .. بوددهی تخت خوابی روهوشی شده بیچی باندپی دالرام با سراما

 کرد رو به ی و سرم دالرام و وصل ماتی حمی که داشت دستگاه تنظی در حالپرستار

 خون ی کلیطفل.. دکتر خدا بهتون ببخشهی اقانی داریخواهر خوشگل: فرهاد گفت

  ........ عملریاز دست داده بود ز

 شتریهواش و ب.. دوستش داشتهیلیخدا خ........... داد  رونی بقی نفسش و عمو

  ..دیداشته باش

  .. رفترونی از اتاق بو

  .. کنار تخت دالرام نشست و نگاهش کردفرهاد

  .. کرده بودی قبل از حرکت سهل انگارنکهیا.. دونستی و مقصر مخودش

  .. نکرده بودی درست کردنش اقدامی مشکل داشت و برانی ماشی هوای سهیک

  .. بردی مری تعمی اونو برانهای سفر رو نداشت وگرنه قبل از انتظارا

  ..ستی ساخته نی از کسیکار..افتهی اتفاق بنی دست به دست هم داد تا ازی چهمه

 اما فرهاد اجازه نداد و ششی شده بود خواست بره پی که تازه متوجه تصادف دلیپر

  ..گفت مالقات ممنوعه

 یمی دلش واسه صمی داشت ارومش کنه اما پری سعریام..ی نشست رو صندلهی گربا

  .... سوختی قلبا حکم خواهرش و داشت می که نه رسما ولیکس.. دوستشنیتر

 شهی دالرام چطور داره روز به روز آب مدی دیم.. کاش ارشام قسمش نداده بودیا

  .. بازم سکوت کردیول
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 یرزوش خوشبختا.. گفت اما نگفتی به دالرام مدیبا.. دونستی و مقصر مخودش

  .. بودرافتادهی و هوا گنی زمنیخواهرش بود و ب

 ی کنه و از طرفی می اخرش وسپری که داره روزاماری بی طرف آرشام با قلبهی

  .. از آرشام بگذرهستی حاضر نیطی شراچی عاشق که تحت هیدالرام با قلب

  .. دونست کدوم راه درسته و کدوم اشتباهی نمخودشم

 یناله م..  داده بود هی تکمارستانی بی شده کی سراموارید خانم سرش وبه یمهر

 مثل پسرخودش دوسش ی نبود ولشیآرشام پسر واقع..ختی ریکرد و اشک م

  ..داشت

  .... که با اونها نکردیی هایسرنوشت چه باز.. گذشته ها افتادادی

 داد که ی لرزونش نشون می بود تو صورتش و شونه هادهی چادرش و کشی بیب

 ی کرد و دعا می لب صدا مری اسم خدا رو زیهر از گاه..  کنه ی مهیرداره گ

  ..خوند

 یحاال با همون برا .. نداختی به گردنش مشهی شوهرش بود وهمادگاری که یحیتسب

  .. فرستادی اونها می شفاتی جون بچه هاش هر دونه رو با صلوات به نیشفا

 رو به بدنش ییا و لوله ها همی بخش به آرشام نگاه کرد که سی از پنجره فرهاد

 کنترل ضربان قلب،فشار خون،تعداد تنفس و یپرستارا دستگاه ها..وصل کرده بودند

 ژنی اکسی لوله قی رو به بدن آرشام وصل کرده بودند و تنها از طریاتیعالئم ح

  ..قادر به تنفس بود

 یون کنتی ورود داشت رفت تو اتاق و کنار دکتر که داشت وضعی که اجازه فرهاد

  ..ستادی کرد ای و تو پرونده ثبت مماریب
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  .. دکتر؟ی حالش چطوره اقا_فرهاد

 بست اون و به پرستار داد و ی که پرونده رو می کرد و در حالی مکث کوتاهدکتر

 یدر اثر فشار عصب.. برندی رنج می حادی قلبیماری از بشونیا: رو به فرهاد گفت

  .. شدنی قلبستیکه بهشون وارد شده دچار ا

  .. برگشتی و تنفس مصنوعنهی شد نبض نداشت اما با ماساژ سهوشی بی وقت_فرهاد

 شک ی بدی چکار کنن اگه شما نبوددی دونن بای مواقع منجوری افراد ماهر ا_دکتر

  .. کردی نمداینجات پ

  ..اد؟ی بهوش می ک_فرهاد

 روشون انجام بشه با دی باشیچندتا آزما..ستی مشخص نیزی هنوز چ_دکتر

 انیدر هر صورت بهوشم ب.. خوادی می خدا چمینی کنم تا ببیشونم مشورت مپزشک

  .. دردا ادامه دارهنیا

  ..نهی اروم و قرار نداشت تا دالرام و ببی بیب

 تونستن اونو ی مشهی فقط از پشت شی ولششی رفتن پی و پری بی همراه بفرهاد

 که ی و در حالهیگر ری داغ دلش تاز شده بود زد زی دلدنی که با دی بیب..ننیبب

کم تو .. مرگت بشه مادرشی پی بی بیاله:  لب گفتری زدی کشی مشهیدستش و به ش

 ی شفاایخدا..؟ین کردیچرا با خودت همچ.. دخترکم؟یدی کشی سختتیزندگ

 به دمی امیهر دوشون جوونن همه .. خوامیدختر و پسرم و ازخودت م

  .. نکنمارستانیت ب کس و گرفتار تخچی هایخدا..نجاتشون بده..خودته
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 داد و کیرو به فرهاد دو تا قرآن کوچ.. چادرش اشکاش و پاک کردی گوشه با

 ریخ.. بالشتاشونری دوتا قرآن و بذار زنی تو اتاق ای بری تونیپسرم تو که م: گفت

  ....... پسرمینیبب

 بالشت ری و گذاشت زشونیکی..دی گرفت و بوسی بی قرآن ها رو از دست بفرهاد

  .. بالشت آرشامری رو هم زیکیو اون دالرام 

 داد که در صیدکتر تشخ.. بودهوشی دالرام هنوز بی روز دوم بهوش اومد ولآرشام

 شیاتی عالئم حنکهی مختل شده و با وجود اشی عصبستمی حاد سیاثر فشار روح

  ..ادی بهوش می و به زودستی نی نگرانینرماله اما جا

  ..ز کرد سوم دالرام هم اروم چشماش و باروز

  .. بودیعی عالئم طبنی ایماری نفس داشت اما با وجود بی احساس تنگآرشام

 باشه اما آرشام که ی بسترمارستانی تو بگهی روز د2 دی داشت که بادی تاکدکتر

  .. حرف، حرف ِ خودش بود قبول نکردشهیهم

 ی نمی از زندگیزی چگهی مراقب باشه اما آرشام دشتری بهش گفته بود بدکتر

 ی کارچی های دننی با اگهیدر اون صورت د.. اونیفقط دالرام و خوشبخت..ستخوا

  ..نداشت

 حرف زدن ی رفت و نای مجیسرش گ..نهی بهوش اومد خواست فرهاد و ببیوقت

  .. از حدش فرهاد و کشوند تو اتاقشیاما اصرار ب..نداشت

 دونم یمن.. اومدی وقت ازت خوشم نمچی بگم که هدیبا.. هستمیمن ادم رک_آرشام

تو احساسم اشتباه ..ی باشبمی رقی تونی کردم می از همون اول حس میچرا ول
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مجبورم به خاطر نجات .. اما منی هنوزم باشدیشا..ی بودبمینکردم تو واقعا رق

  ..ی نفسم و برگردونم خواستی مجبورم چون نمگمیم..جونم ازت ممنون باشم

  .. حق تو ِ ی زندگ_فرهاد

 ش گذاشت و چند بار نفس نهی سیدستش و رو.. به سرفه افتاد پوزخند زد اماآرشام

  ..دی کشقیعم

 دارم یوقت: گفتی بم و گرفته ای که تو حرف زدن مشکل داشت با صدای حالدر

 تونه داشته باشه جز ی میی برام چه معنای زندگدمی از دست مشهی همیدالرام و برا

  !.. و حسرت خوردن؟دنی درد کشهیهر ثان

دالرام نسبت .. ارشامستی اخر خط ننیا..یینجای که حاالم ای خواست اما خودت--

 نی ای توی عشقنی که همچی دونیمطمئنم م.. عشق پاک و خالص دارههیبهت 

 کارت عالوه بر جسم نیبا ا..؟یری ش بگدهی نادی خوای چرا مادی مریزمونه کم گ

  ..ی کشیروح اون دخترو هم م

 باور نباری مرگم و باور نکرد اشی ساله پ5گه ا.. کنمی دونم دارم چکار می من م-

 که در گمی گفتم به تو هم مهیبه بق..ی بهش بگیزی چدی نباهی قضنیفقط از ا.. کنهیم

  ..فراموشش کن..ی دونی نمیچیانگار که ه..مقابلش سکوت کن

 تونه تو رو فراموش کنه ارشام چرا یدالرام نم!.. فراموش کرد؟شهی به نظرت م--

 اما ینی که اونو خوشبخت ببنهی دونم قصدت ایم..اره..؟ی بفهمنوی ای خواینم

 سال و به انتظارت 5 دوستت داشت که یاون انقدر..شهیدالرام بدون تو نابود م

 زد ی مبی فقط قلبش بهش نهی نبود که بهش ثابت کنه تو زنده ازی چچیه..نشست

اون .. شندهیبا ا..شیبا زندگ.. با خودش چکار کردی دونینم..ی گردیکه تو برم
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 اونوقت حرف از ی که تو بهش برگردشی از خوشبختی گذشت حتزشیاز همه چ

  !..ست؟ی نرمی امکان پذی که حتی زنی مییجدا

 اما اروم رهیاالن ازم دلگ.. کمهیلی عشق و نفرت خنی بیفاصله .. امکانش هست-

 ندارم  که اون روز تو کلبه بهش زدم شکییبا اون حرفا..شهیاروم عشقش سرد م

  ..شهی منطوریهم

  ..ی پس معلومه هنوز دالرام و نشناخت--

 شناختم فکر یاگه اونو نم:  شد و گفترهی فرهاد خی و گرفته تو چشمانی غمگآرشام

 خوام ی منی همی براهیدالرام دختر سرسخت.. زدم؟ی منکاری دست به ای کنیم

  ..یکمکم کن

 ی از عشقت بگذری تونیچطور م..ستی نی که شدنی خوای ازم میزی تو چ--

  ..اونم فقط به خاطر خودش؟

 تعجب یپس جا..؟ینی اون و شاد ببنکهی فقط به خاطر ای مگه تو از عشقت نگذشت-

  .......نداره

  .. لبخند زد وسرش و تکون دادفرهاد

 دمی فهمی وقتیمن حت.. وقت از دالرام نگذشتمچیاشتباه نکن آرشام من ه.. نه--

 ی بود حتششیخارج که بودم فکرم پ..ازم دنبالش بودماون تو رو دوست داره ب

  ..پس بدون ازش نگذشتم..همه جا رو دنبالش گشتم

 ِ که ادعا یو شوهرش کس.. کردم که بهم گفت شوهر دارهداشی پی درست زماناما

  ..ستی کنه همسرش نیم



 

goldjar/me.Telegram  

 

1786

 به ی تو رو دوست داشت بازم برانکهی نکن اگه دالرام مجرد بود با توجه به اشک

  .. کردمیست اوردنش اقدام مد

 ی ولی خودت عذاب بکشی تر از منه که حاضریعشق تو قو..ستمی مثل تو نمن

  ..ینی معشوقت و نبدنیعذاب کش

 شک نکن که دالرام بعد از ی دونی مدنتی و نفس کشی زندگی دالرام و بهونه اگه

  ..یا خوی نمنویمطمئنم تو هم ا.. کنهی و تحمل نمی زندگنی لحظه هم اهیتو 

 بهتر از یلی وگرنه تو خی زنی حرفا رو منی من قبول کنم انکهی دونم به خاطر ایم

 و دمی کردم دی دالرام ازدواج کرده سعدمی فهمیاز وقت..ی شناسیمن دالرام و م

  .. خواستی که خودش میدرست همون.. بدمریینسبت بهش تغ

 اما ارمی بادیسم و به  حی گاهدیشا..درسته سخته.. نمی بی اونو مثل خواهرم ماالن

 ی من باهاش ازدواج نمی اگه طالقشم بدیحت.. خوام بهش بها بدمی نمگهید

 نگاه کنه چه برسه ی اگهی مرد دچی به هی حتستیدالرام بعد از تو حاضر ن..کنم

  .. و بسازهشیبخواد از نو زندگ

 اون نفس دیتو هم به ام.. تو زنده مونددیدالرامم به ام..می زنده ادی ادما با امما

 تو بگو ستی نیدی گفتن امای دنیاگه همه ..ی کنی کن زندگیبکش و سع

   ......ی بنده یچون تا وقت..هست

  .. حلهزی همه چی هستییاون باال:  باال اشاره کرد و ادامه دادبه

 دالرام نکارتیتو با ا..زیبه همه چ..ی خوام خوب فکر کنیازت م:  کرد و گفتمکث

دالرام ..شهی اون ذره ذره اب میدیفقط هردوتون و عذاب م..ی کنیو خوشبخت نم

  .. کنهی کمم تو ارامش زندگهیبذار ..دهی کشی سختشی تو زندگی کافیبه اندازه 
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من با ..ستی من نشیآرامش دالرام پ.. که اون تو آرامش باشهنهی حرف منم هم-

 تونم به ی چطور مافتهی لحظه از کار مهی زنه و ی لحظه مهی که ضمی قلب مرنیا

  ............... بدم که دی امیکس

  .. کردسکوت

اگه واقعا دوسش ..ی تونی میاگه بخوا:  بود گفتدهی که منظورش و فهمفرهاد

  ..ستی سخت نیدار

  !..برادرانه؟:  که آرشام گفترونی از اتاق بره بخواست

 و حست به دالرام:  ادامه دادیآرشام با اخم کمرنگ.. با تعجب نگاش کردفرهاد

  !..برادرانه ست؟.. گمیم

  ..شک نکن:  زد وجواب دادلبخند

  ..یبمی کنم رقی هنوزم حس می ول--

  ..دی خندفرهاد

  ........ی گفتی مگهی دزی چهی ی داشتشی پقهی چند دقنیفکر کنم تا هم--

 نه یآرشام بهتره نه خودت و گول بزن:  گفتیبا لحن ارومتر.. کمرنگ شدلبخندش

  ..ی از دالرام بگذری تونی وقت نمچیتو ه..منو

 ی میی اجبار کارایادما از رو....مجبورم: دی آرشام و شنی سمت در که صدارفت

  .. در توانشونم نباشهدیکنن که شا

  .. رفترونی مکث کرد و از اتاق بی لحظه افرهاد

 ی نگاه مای عاشق به قضاهی دیآرشام عاشق بود و از د.. دادی بهش حق میی جوراهی

  ..نهی تونست ببی دالرام و نمیتو چشماکرد که غم 
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  .. ِ که لحظه لحظه نابودش کنهی خشم تو چشماش خونه کنه بهتر از غمنکهیا

  .. عشقشون و شعله ورترشیغم ات.. کنه امای مهر و سرد مخشم

گذشت کار هر .. داشتیآرشام واقعا قلب بزرگ.. کردی ارشام و درک میکارا

  ..ستی نیکس

  ..  ی دونی که عاشقانه اون و در حد پرستش میکس.... گذشت ازمخصوصا

  

  » دالرام «

  

  .. کردمی تو باغچه نگاه می هدف به گالی نشسته بودم و باطی حتو

  .. تهرانمی مرخص شدم و برگشتمارستانی روزه که از ب4 قایدق

 م نهی سی که تو سر و قفسه ی فقط دردستی نادمی یادی ززی چی اون تصادف لعنتاز

  .... محض بودیکی بعد هم تمومش فقط تارو..حس کردم 

 شی هم که واسه م پیاناتیبا جر.. کردی بهوش اومدم سرم به شدت درد میوقت

  .. رفتم ی از کوره در می حرفنی با کوچکترعیاومده بود سر

چندبار خواست باهام حرف بزنه اما .. هوام و داشتیلی مدت خنی فرهاد اچارهیب

  .. کردمی میراش براش بهونه تیمن به هر نحو

  ..ازداشتمی نیی تنهانیبه ا.. داشتم تنها باشمدوست

 ادم شکست هی.. ارزشی ادم پوچ و بهیاحساس .. کردمی خالء ماحساس

 شب از دست داده و حاال هم با هی و ارزوهاش وتو دهای امی که همه یکس..خورده

  ..شهی مرهی نقطه خهی هدف به ی گوشه و بهی نهیشی مری درگی خسته و ذهنیتن
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 شی لحظه پهی اوردم ادی چشمام و باز کردم و حوادث و به مارستانی بی تویوقت

  !.. خواب بوده باشه؟هی تمومش فقط شهی میعنیخودم گفتم 

 ادی بهی ثانهی نکرد یاون نامرد حت.. معرفتیاون ب..ومدی بودم اما اون نمنتظرش

  .. کشم؟یفس م هنوز زنده م و دارم نای.. مرده م نهیپشت پنجره تا بب

  .. ارزشم؟ی حد واسه ش بنی تا ایعنی

  .. داد؟ی ممی مدت داشت بازنی اتموم

  .. ش دروغ بود؟همه

و .. وجود حس کردمیاون اغوش مهربون که خاص بودنش وبا همه .. نگاه هااون

 که داره ی بودم آرشام داره از ته دلش با تموم غروردهی رسنیقیاون حرفا که به 

  ..د  خوای منو مگهیم

  ......که آرشام.. تونم باور کنم؟ی چطور ماخه

  .. تونه انقدر پست باشه؟ی چطورماون

منم .. نداشتمی فرقچی گرفتن هی مورد انتقامش قرار می روزهی که یی اون دخترابا

  .. سوختهی مهره هیو حاال .. مهره بودمهی

  ..کرد انسان روش حساب هی ش نداشت که بشه به عنوان نهی تو سی قلبآرشام

 ری دادم زی هم فشار می که دندونام و روی اراده مشت کردم و در حالی و بدستام

  ....یعوضــــ: دمیلب غر

  .. حرص از جام بلند شدمبا

 دونست و ی تموم مدت منکهیبه خاطر ا.. زدم، به خاطر سکوتشی حرف نمی پربا

  .. نگفتیزیچ
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  .. که مورد اعتمادم بودیاز کس.. بودمری دلگازش

  .. اون جانب آرشام و گرفت و در برابر من سکوت کرداما

اون ..رمی ش بگدهی تونم نادی نمدمی هم دلم پر بود اما هر کار کردم دی بی باز

  ..تنهام نذاشت و درهمه حال هوام و داشت.. بهم کمک کردیلی مدت خنی ایتو

ائل  مسنی دونستم تا چه حد رو ای به خاطر قسم آرشام سکوت کرده چون ممطمئنم

  ..حساسه

  .. انتظار داشتمنای از اشتری بی نداشتم اما از پری توقعهی بقاز

 داره و ی مورد اورژانسهی بهوش اومدم با فرهاد تماس گرفتن و گفتن نکهی از ابعد

  .. برگرده تهراندیبا

 نیاز ا.. بمونمنجای خوام ای نمگهی بود که دنی مرخص شدم تنها خواسته م ایوقت

  .. تو دلم مونده بودنی بد و چرکیه  خاطرهیسفر فقط 

 ی برمایگفت .. قبول نکردسی اما رئرمی بگیروز مرخص2 خواستم تمی خاطر وضعبه

  .. گردنی مدی جدی منشهی دنبال ایگردم شرکت 

 واسه استراحت گوش ی بی سرم وگرم کنم و به اصرار بی جورهی بودم مجبور

  ..نکردم و برگشتم سرکارم

 می راحت متوجه دلخوریلی زدم اما خی و باهاش حرف ممدی دی رو می پراونجا

  .. کردی مکالماتش و کوتاه منی شد و واسه همیم

  .. که تو وجودم پر بود رفتم تو اتاقم ی خشمبا

با چند گام بلند خودم و بهشون رسوندم و چند .. به دست نوشته هام افتادچشمم

  .. برداشتم زی میبرگش و با حرص از رو
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  ..تم از وسط پاره شون کنم دستم تو هوا خشک شد که خواسنیهم

 چند خط نوشته آروم نیبا پاره کردن ا.. کنم؟ی فرار مقی خوام از حقای مچرا

  .... تونمی نمنامیبا ا.. نه..شم؟یم

  ..زی هم فشار دادم و پرتشون کردم رو می و رولبام

  ..ی افتادم رو صندلخودمم

  .. موهام چنگ زدم به

  ..؟یا من چکار کرد تو بیلعنت..آرشام

  .. کاش تو اون تصادف مرده بودمی اایخدا

  .. خب چه خبرا؟_فرهاد

  .. نگاش کردمی لبخند کمرنگبا

  .. شلوغه؟یلیسرت خ..ستی نی خبر خاص-

  .. کنم سرم و بخارونمی وقت نمگهی برگشتم تهران دی از وقت--

  .. شده؟یزیچ:  گفتدی و که دسکوتم

 ی من وآرشام و که می هیقض:  گفتمدیبا ترد..دادم و تو مشتم فشار فمی کی دسته

  ..؟یدون

  .. و تکون دادسرش

  .. افتاده؟یاتفاق..یآره خب خودت گفت--

  .. زدمپوزخند

  ..هنوز نه-

  ..ه؟یمنظورت چ--
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  .. شدی بود که تو مشتم داشت له مفمی کینگام به دسته .. انداختمری و زسرم

  ...... خوامی من م-

 خوام هر چه زودتر از آرشام جدا یمن م........ اش کردم و نگدمی کشقی عمنفس

  ..شم

  !..؟یچ:  باز نگام کرد و گفتی با دهانفرهاد

  .. همون پوزخند نگاش کردم با

 داد می بازرنگی و نلهی تو شناسنامه م باشه که تموم مدت با حی اسم مرددی چرا با-

  .........اون به..ازش متنفرم..تا به منافع خودش برسه؟

  ..؟ی زنی که مهی چه حرفنیبس کن دالرام ا:  وسط حرفم و گفتدیپر

 گرفتم و با زیدستام و به لب م..سادمی وازشی می جام بلند شدم و رفتم جلواز

 رو ی خوام کاریم..رمی بگمی احساس تصمی خوام از روی نمگهید: حرص گفتم

  ..بکنم که درسته 

  ...... بخواد کهدیشا یبهتره با خودشم حرف بزن..ستی راهش ننی ا--

 به خودش زحمت یانقدر پست و نامرد بود که حت..می با هم نداری حرفچی ما ه-

  ........ دگهیم..درسته..مارستانی بادینداد ب

 ی از اشک محو و مات می که صورت فرهاد و از پشت پرده ای کردم و در حالسکوت

 احمق بودم که تموم واقعا.. وقته نابود شده فرهادیلی من خیزندگ:  گفتمدمید

  .. بود الیهمه ش وهم و خ..  کردم ی می زندگایمدت داشتم تو رو

اون انقدر .. من نبود و من باور داشتم که هستی از همون اولم تو زندگآرشام

  .. کردینامرد و سنگدل بود که عالوه بر جسم با روحمم باز
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 کنم یبه زور تالش م متحرکم که ی مرده هیاالن فقط .. ضربه خوردم فرهادبدجور

اما .. خوام ادامه ش بدمی واز نو بسازم فقط ممی خوام زندگی نمگهید..نفس بکشم

  .. تنهانباریا

  .... حاالی دوستش دارم گذاشتمش کنار ولدمی فهمی که از وقتی همون غروربا

 که شکست خورده من ی کنم اونیبهش ثابت م:  سمتش خم شدم ومحکم گفتمیکم

  ........ کنمی و رو مقتی نشون بده اما من حقنوی ادی شاهیظاهر قض..ستمین

  .. که صدام زدرونی و خواستم از اتاق برم ببرگشتم

  ..صبر کن --

  .. حرفا باهات دارمیلیخ:  کردم که گفتنگاش

  !..؟یی چه حرفا-

 و زی االن همه چنی همنکهی اشهیهر چقدر بخوام طولش بدم اوضاع بدتر م--

  ............ کهیحق دارتو هم .. بهترهیبدون

  ..ستادمیچون پشت در بودم کنار ا.. دو تا تقه به درخوردیکی

 109 اتاق ضی دکتر مریآقا:  از پرستارا بود که هراسون رو به فرهاد گفتیکی

  ..ستیحالش اصال خوب ن

  ..ستادی و دور زد و وسط اتاق ازشی بلند شده بود می صندلی که از روفرهاد

  !.. شده؟ی باز چ--

 هاش باز شد دو تا از پرستارا دستاش و نگه داشتن هی انقدر تقال کرد که بخ_پرستار

..  خواد با دکتر حرف بزنهی مگهی وگذاشته رو سرش و ممارستانیتکون نخوره کل ب

  ..گهی می چدینی ببدیایتو رو خدا زودتر ب
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و به  رفت سمت بخش ری همونطور که با عجله مرونی فرهاد از اتاق رفتم بهمراه

  ..امی باش کارم که تموم شد ماطیتو ح: من گفت

  .. نشستم ای از صندلیکی یرو..اطی و تکون دادم و رفتم تو حسرم

  .. تو فکر بودمیحساب

  .. اسم آشنا سرم وبلند کردمهی صدا و هی دنی دونم چقدر گذشته بود که با شنینم

  ..شدم همون موقع که نگام بهشون افتاد باهاش چشم تو چشم قای دقو

  .. کردمی حرکت فقط نگاش میب.. و منستادی و مبهوت سرجاش امات

 ناخواسته نشست رو ی اخمدمی رو کنارش دتای که دخترخاله ش بی درست زمانو

  ..میشونیپ

 هم که حاال تای به طرفم اومد و بی محکم و جدی با ظاهرشهی اروم و مثل همآرشام

  ..متوجه من شده بود با لبخند پشت سرش اومد

 تو چشماش ی و جورانگرمی داشتم نگاهه عصیفقط سع.. جام تکون نخوردماز

  .. ببرهمی به نفرت درونیبندازم که پ

 نجایا: صورتش بود گفتیشگی که مهمون همی و با همون اخمستادی به روم ارو

  ..؟ی کنیچکار م

 نیشلوار ج.. خوش فرمش انداختمکلی به قد و هی نگاهه سرسرهی زدم و پوزخند

 ظاهرش شهیمثل هم ..رهی تی که با کت اسپرتش ست بود و بلوز جذب ابی نفتیاب

  ..حرف نداشت
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خب !..د؟ی کنی چکار منجای ازتون بپرسم ادی منم که بانی کنم ایفکر م.. جالبه-

 نمی همچنجایپس اومدن من به ا.. محل کار فرهاد ِ مارستانی بنی که ادی ندوندیشا

  .........ستی نلی دلیب

  .. بودقیقدر عم چنگاهش

  .... وجهچیبه ه.. نبودممعذب

  ..اما

  .. بود و حاالامی دنی همه ی روزهی که ییچشما.. نگاه هم نبودمنی خواهان اگهید

 دهی که تو شمال دیمثل همون سر..رمی باعث شد نگام و از آرشام بگتای بیصدا

  ..بودمش خنده رو بود

 میدی رسی همراه مامشبیهران د تامی مجبور شدم بی کارهی راستش من واسه _تایب

 تا کارام و انجام مارستانیصبح آرشام لطف کرد منو رسوند ب.. خاله مهنازیخونه 

  ....بدم

اصرار کردم :  شد نگاش کرد و گفتی بودنش کامل حس می که ذاتی با مهربونو

  ..برگرده خونه اما قبول نکرد و

  .. تمام به زبون اورد ی که آرشام با خونسردی جمله او

  .. کردی سطل اب سرد رو سرم خالهی یکی که همون موقع انگار

  .... بستخی وجودم

 که تو چشمام زل زده بود یو در حال.... اطراف کار داشتمنی خودمم ا_ آرشام

 ش و هی روزا احضارنی فکر کنم همدمی داداگاه و دارم انجام میکارا: ادامه داد

  ........واسه ت بفرستن
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  .. کردی نگام می با نگرانتای بود که بدهینگم پر ردیشا.. دونمینم

  .. اروم باشمخواستم

  !.. شد؟ی مگه می و لحن خونسردش توجه نکنم ولی نگاهه معمولبه

  .. تفاوت باشم اما سخت بودی خواستم بیم.. خودم نبوددست

 رو ی نقش ادمدیو حاال با..  با جون و دل دوستش داشتمشی تا چند روز پنکهیا

  .. روحش پر شده از نفرتیکه قلب سرد و ب کنم یباز

  ....شوهرم.... از نفرت

 گفتن اون مرده ی وقتی وقت حاضر نشدم شناسنامه ش و باطل کنم حتچی که هیکس

  .... نکردمنکارویبازم ا

  .. حس عذاب اورهنی اچقدر

  .. بگه اما بازم تاب و تحملش و نداشتمنوی رفت ای از آرشام انتظارمنکهی ابا

  .......می برگهیبهتره د:  گفتی جدی اروم ولتای به برو

  .. که نگاش رو من بود سرش و تکون داد و پشت سر آرشام راه افتادتایب

 زدم مارستانیبا سرعت از در ب.. وانداختم رو شونه مفمی اونجا که دور شدن کاز

  .. بلند کردم و سوار شدمی تاکسنیدستم و واسه اول ..رونیب

 نی ماشی شهیسرم وچسبونده بودم به ش..رمی اشکام و بگی جلو نبود کهی مجالگهید

  .. کردی مسیو دونه دونه اشکام صورتم و خ

  ..ی و ازم گرفتزمی که همه چییتو..یازت متنفرم لعنتــ.. متنفــرم آرشامازت

  ..فرهاد بود.. بلند شدمی زنگ گوشیصدا

  !.. تو دختر؟ی الو دالرام کجا رفت--
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  .. خونهرمی زنگ زد دارم می بیب: فتم و قورت دادم و گبغضم

  .. زنمی فرصت بهت سر منیتو اول--

  ..شهی صدات قطع و وصل منمی ماش؟توی نداریکار..باشه-

  ..خداحافظ.. نه فقط مراقب خودت باش--

  ..خدانگهدار..باشه -

  .. دستمال اشکام و پاک کردمبا

  .. آرشام افتادمی حرفاادی.. شدم به فرهاد دروغ بگممجبور

  !!..دهی داره طالقم می جدی جدپس

 ونی فرهاد تا باهاش درمشی رفتم پنی همیبرا.. خواستمی و منی که هممنم

  ....بذارم

   .........ی خواستی نمنوی زد تو ای که بلند داد مدیچی تو سرم پییصدا

  .. خوامی هنوزم نمدیشا.. خواستم ی نمدیشا..اره

 ضربانش و به وضوح بلندتر از قبل حس دمشی دیوقت.. زنهی هنوزم داره تند مقلبم

  ..کردم

  ..... هنوزمیعنی

  .. نهگهید..نه

 ی که داره باهات چکار منی و ببایبه خودت ب.. احمق نباشگهی کن دالرام دتمومش

  ..کنه

  !!.. رسهی ش به دستت مهی احضاری زودنی به همگهی زنه و می چشمام زل متو

  ..فهمه چقدر عشقم نسبت بهش پاک بود شد که بی مشی حالی کاش الاقل اونقدریا
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  .. کردی رو باهام نمنکارای حرمت همون عشق ابه

  .. واقعا خودخواه بودآرشام

  ..مغـــرور..خوادخواه

  ..... سنگدلو

  .. در بلند شدی که صدامی کردی سفره رو جمع ممی و داشتمی شام خورده بودتازه

  .. کنمی خواست بلند شه که گفتم من باز می بیب

  .. ظرف آش رشته تو دستشهی بود با یپر

 ی پخته که انگشتاتونم باهاش می اشهیمامان .. اوردمی براتون چدینی بب_یپر

  ..دیخور

   ..ی بیبفرما ب:  و گفتی بی و گذاشت جلو بظرف

  ..؟یدیقربون دستت مادر چرا زحمت کش- ی بیب

  ..د؟ی داشتی شام چی راستی بی نداشت بی زحمت_یپر

  .. دخترمارمی برات بنیبش.. لو  پایلوب_ی بیب

   ..ی بی دست و پنجه ت طال ب-یپر

  .. نشستم و سفره رو دوباره پهن کردمنیسرسنگ.. با لبخند رفت تو اشپزخونهی بیب

  .. تفاوت بودم ی روم بود و من بی نگاهه پرینیسنگ

و ظرف چند .. اونم با اشتها شروع کرد ی پلو رو گذاشت جلو پرای بشقاب لوبی بیب

  .. بشقاب و برق انداختقهیدق

 نخورده ی خوشمزگنی پلو به اای دستت درد نکنه به عمرم لوبی بی بود بی عال-یپر

  ..بودم
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نوش جونت مادر گوشت بشه به :  خوشحال شده بود گفتی پریفای که از تعری بیب

  .. ظرفم واسه مادرت ببرهی پختم ادیز..تنت

  .. کنارشون بلند شدم و رفتم تو اتاقماز

  .. ظرفا رو بشورمی بی بره که برم کمک بی بودم پرمنتظر

پاشد اومد تو .. حدسمم درست بود..ستی نلی دلی بنجای دونستم اومدنش ایم

  ..اتاق

  !..؟ی کنیاز دست من فرار م:  و گفتدی خندطنتی شبا

  .. ندادملشی هم تحوی لبخند خشک و خالهی یحت

  ..خت نشست درو بست و اومد کنارم رو تدی و که دسکوتم

 الی خیب..منو ببخش.. کردمتیخر..شکر خوردم.. بگم غلط کردمیدل:  گفتاروم

  ..؟یشی سکوت چند روزه ت منیا

  .. کردمنگاش

  ..؟ی کنی میمونیاحساس پش-

  ..یلی به خدا خ--

  ..رهی د-

  ..باور کن همه ش به خاطر خودت بود.. دونم اما تو ببخشی م--

 سکوت به نفع من تموم نی ای زل بزن وبگو کجا تو چشمامیپر!.. به خاطر خودم؟-

   ........نکهیجز ا..شد؟

  .. دادم و روم و ازش برگردوندمرونی همراه با حرص بقی و عمنفسم
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آرشام به .. جز کمک نداشتمی قصدچی ِ هزی به ارواح خاک بابام که واسه م عز--

 داد تا  قسمزانمونی از عزیکی و هرکدوممون و به میهمه مون گفت سکوت کن

  ..میگی بهت نمیزیمطمئن بشه چ

  ..تی از سر عصبانیخنده ا..دمیخند

 ی کنه و واسه راحتی انقدر پست ِ که هر کار بخواد میاون لعنت.. جالبهیلی خ-

 هی دیباالخره با..؟یقسم به خاطر چ..دهی و محض سکوت قسم مگرانیکارش د

 ی اون آرشام ِ چه اتفاقدمی فهمیمن اگه م.. نه؟ای باشه که بخواد پنهون کنه یزیچ

  .........یتوبگو پر..هان..افتاد؟یم

  ..دیلبشو گز..اشک صورتش و پوشونده بود..نیی و انداخت پاسرش

  ..سرش و بلند کرد و با هق هق نگام کرد.. و گذاشتم رو شونه شدستم

  !..؟ی کنی مهی گری واسه چوونهید!..؟یپر-

  ..دالرام من و ببخش--

  .. نگاش کردمفقط

آرشام ..ی بخشیدالرام تو رو خدا بگو من و م: با هق هق گفت.. بغلم کردحکمم

 هی دونست ممکنه ی داد چون می نشون متی حساسی بی به من و بشتریب..قسمم داد

  ..می و بگقتی و حقمیکدوم از ما جلوت لب باز کن

  !.. اون آرشام ِ نه آرتام؟نکهیا!..قت؟ی کدوم حق-

ملتمسانه تو چشمام نگاه کرد و .. و دستام و گرفترونیب از تو بغلم اومد هی گربا

اگه .. منی خودت و بذار جایدل.. تونه بهت بگهی کس جز خودش نمچیه: گفت

حاضر ..؟ی کنی چکار می و به خاک پدرت قسمت بده که لب از لب باز نکنادی بیکی
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اه پس  سخته نه ریلی به خدا خاش از ما توقع نداشته بیدل..؟ی قسمت و بشکنیشیم

  .. برو باهاش حرف بزنری نگمیتو رو قرآن انقدر زود تصم..شی نه راه پمیدار

  ..ی ترسونی منومیدار!..ه؟ی چهیمگه قض!..؟ی پریگی می داری تو چ-

 دوستم و از نیزتری طرف عزهیاز ..ی حالم و درک کنی رو بهت گفتم تا بتوننای ا--

اون بنده خدا از .. نداشته باش َ م توقعی بیاز ب.. که خوردمی قسمگهی طرف دهی

 به هیامروز با گر.. تا چه حد معتقدهی دونی خودتم می دلسوز ِ ولشتری ما بیهمه 

 درد و دل شمی پگهی زنه، دی کم باهام حرف میلیمامان گفته بود دالرام تو خونه خ

  .. اعتماد شدهی کنه انگار بهم بینم

  .. خشم دستش و پس زدم و بلند شدمبا

 و دی دونی رو میزی چهی.. حس و دارمنیاالن به همه تون هم..اعتمادم ی اره ب-

 یلیخ..دی قسم خورددی گی مدی ساکت بموننکهیواسه ا..دی کنی ازم پنهونش مدیدار

 چی اما معلومه که حال و روز منم واسه هدی قسماتون و بشکندی خوایخب قبول نم

  .. ندارهتیکدومتون اهم

 گمی منیبه خاطر هم.. ندارهقتی حرفت حقنی که ای دونیدالرام خودتم خوب م--

  ..برو با خودش حرف بزن

 که امروز تو چشمام زل زد ی معرفتیبا اون ب.. حرف بزنم؟یبرم با ک:  زدمداد

  .. خواد طالقم بده؟یوگفت م

  .. نگام کردمات

  !.. گفت؟نویآرشام ا!..؟یچ--
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 و چرا داره هی دردش چنمی برم باهاش حرف بزنم تا ببیگی که می ادمنیهم..اره-

 دادن یاز همون اولم قصدش باز..دهی کنه رسما داره طالقم می رو منکارایباهام ا

  !.. گذاشتــه؟ی َ م واسه حرف زدن باقیمگه راه..من بود که موفقم شد

  .. شد و اومد طرفمبلند

 کنه که ی نذار کاریاگه هنوزم دوسش دار..یری جلوش و بگی تونی تو میدل--

 ی فهمه که داره چکار میاون االن نم..دی بشمونیوتون از انجام دادنش پشبعد هرد

  ..نهی کنه راه درست همیکنه فکر م

  ..می از هم جدا بشدیما با..نهی اتفاقا راه درست هم-

  .. و گرفت وتکونم داددستام

  !..؟یگی می چی فهمی مچی هیدل--

  .. عقبرفتم

 کی جلوش خار و کوچنی از اشتری خوام بی نمگهید.. و گرفتمممی من تصم-

 تا سادی شکست و وای رحمیاون قلبم و با ب.. غرورم و له کنهذارمی نمگهید..بشم

  !.... بگم؟ی برم بهش چیاونوقت توقع دار..  شکسته شدنش و بشنوهیصدا

 اسم گهی ددی ببخشمت بای خوای اگه میپر:  و محکم گفتمی و گرفتم و جددستش

 یمن م..ی خواهر کنارم باشهی واقعا مثل دیبا..یاری من نی رو جلویاون لعنت

 هی رو که یکس.. خوام فراموش کنمیم..خوام غرور از دست رفته م و برگردونم 

  .. کنمرونی از قلبم بشهی خوام واسه همی گفتم عاشقشم ومی میروز

  ........ گوش کن دالرام--

  .........اری اسمم و نگهی دای.. قبول کنای-



 

goldjar/me.Telegram  

 

1803

  ......ی ول--

  .. فقط جوابم و بده-

:  لرزونش و از هم باز کرد و گفتیباالخره لبا..معلوم بود دو دل ِ .. کردسکوت

  ..باشه

  .. زدملبخند

  !..؟ی چکار کنی خوای میدل--

  .. دارمی قدم و بر منی اول-

  !..؟یچ--

  ..شمیاز آرشام جدا م-

 بار سطل نیواسه دهم..مچاله ش کردم.. دستم انداختمی به کاغذ توی اجمالینگاه

  .. و هدف گرفتم و پرت کردم سمتشزمیاشغال کنار م

  ..ادی میامشب چه باد بد.. سمت پنجرهدی باد نگاهم و کشی زوزه یصدا

 خوردن و اسمون ی باد تکون مدی تو باغ در اثر وزش شدیدرختا.. کنارشرفتم

  .. زدیرعد و برق م

  .. بودکی تاری حسابرونیب.. ترسناک افتادمیلمای فادی

با ترس خواستم .. دور کمرم حلقه شدیخواستم برگردم که دست..دمی کشقی عمنفس

  .. دستشم اورد باال و گذاشت رو دهنمیکی بزنم که همون ادم ناشناس اون غیج

  ..دمی که صداش و شنرونی زد بی داشت از حدقه مچشمام

  .. که کل وجودم و در بر گرفتی شد با ارامشی گوشم مساوی صداش تودنیچی پو

  .. حس متفاوتهی
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 لحظه صورت نازت و هی تا بتونم ستادمی اتاقت ای پنجره ری زشی وقت پیلی از خ--

  ..ی کردغی ازم دریول..نمیبب

  ..... کردمتقال

فقط ..نجاستی منم همیجا.. تو اغوش مننجاست،یجات هم..بمون..سسسسسیه--

  ..کنار تو

برم .. زدمیم نفس نفس جانیاز زور ه.. دهنم برداشتی و از رودستش

  .. هنوز دست راستش دور کمرم حلقه بودیول..گردوند

  ..یپر از مهربون.. صورتم لبخند زدتو

  .. قلبشی راستم و گرفت و گذاشت رودست

دستم و .. شدم با تعجب نگاش کردمرهی تو چشماش که خی متوجه نشدم ولاول

  ..ضربان نداشت.. ش فشار دادمنهی سیمحکم رو

  .. سرد شدتنم

  ..وحشت و ترس

  ..دی لرزی همه سرما منی از اوجودم

  .....اما..عشقم و باور کن: زمزمه کردی لرزونی گوشم با صداریز.. بغلم کردمحکم

به ......دی لرزیو به خاطر همون بغض بود که صداش م..بغض داشت.. کرد مکث

  .......الل شده بودم..لباسش چنگ زدم

  ...........مرگمم باور کن--

 که جسمم و تو اغوش ی رعد و برقی شد با صدایز حرفش مساو قسمت انی او

  ..آرشام لرزوند
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 ی وقفه با تموم وجود داد میب..دمی کشغی حرف وحشت زده جنی ادنی شنبا

  .....زدم

  ........... چشات و باز کنی بی ِ بزدلیعز..دالرام دخترم.. دالرام_ ی بیب

 ترس چشمام و باز  زدم بای اسمش و صدا مغی که همراه با جی حالدر

  ..هراسون اطرافم و نگاه کردم و تو جام نشستم..کردم

  .. کنارم نبودی بی کس جز بچیه

  .. سمت پنجرهدمی ها از رو تخت بلند شدم و دووونهی لحظه شوکه شدم و مثل دهی

 ی نمی بادچیه.. از عرق بود پنجره رو باز کردمسی همون حالم که تنم خبا

  .. بودکیهمه جا تار..اومد

 انگار که به خودم ی بی بیو با صدا.. کس اونجا نبودچیه.. پنجره رو نگاه کردمریز

  ..نیاومده باشم پاهام سست شد و افتادم رو زم

  .. هق هقم سکوت اتاق و برهم زدی و گرفتم تو دستام و صداسرم

  .. کردی مهیخودشم گر.. اومد کنارم و بغلم کردی بیب

  ..یدی خواب بد دزمیاروم باش عز..؟ی کنی می تابی دخترکم چرا ب_ ی بیب

  .. از سوره ها رو زمزمه کرد و فوت کرد تو صورتمیکی لب ریز

  ..رمی می دارم می بیب:  گفتمهی ش و با گرنهی و گذاشتم رو سسرم

  ..... حرف و نزننیا.. خدا نکنه مادر--

  ..... توانش و ندارمگهی به خدا د-

  ..دی و نوازش کرد و رو موهام و بوسسرم

  ..دمیآرشام و تو خواب د..ی بیب-
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  ......رهی که خشااهللایا: کرد و گفتمکث

 گفت یم.. زدی آرشام داشت باهام حرف می بیب.. ترسمیم:  هق هق گفتمبا

 قلبش ی بیب:ضجه زدم....اما قلبش..دستم و گرفت گذاشت رو قلبش اما..عاشقمه

  .. نداشتی ضربانچیه.. زدینم

از جاش بلند شد و چند لحظه بعد .. پشتم و ماساژ دادی بیب..... اومدی باال نمنفسم

  .. زدی انگشتر طال توش بود و با قاشق همش مهی.. اب کنارم نشستوانی لهیبا 

بخور ..ی مادر رنگ به رو نداریدیترس.. اب بخورنی کم از اهی دخترم ایب--

  ..دخترم

  ..دمی و داد دستم و با عطش اب و تا ته سر کشوانیل

طاقت ندارم هر روز :  کرد گفتیهمونطور که نوازشم م.. و تو دست گرفتدستام

 کن یسع.. بخوابریاالن اروم بگ..یزی عزیلیتو برام خ.. باشمدنتیشاهد عذاب کش

 اول وقت زنگ بزن به فرهاد و بگو لهیفردا که تعط.. تا فرداصبحی فکر نکنیزیبه چ

  ..نجای اادیب

  .. پشت دست اشکام و پاک کرد با

  ........ کار دارهیفرهاد کل!..؟ی بی بیواسه چ -

دخترم .. رسونهی اگه کارم داشته باشه خودش و می حتادی میتو بهش زنگ بزن--

  .. دونهی مزویاز فرهاد بپرس اون همه چ

  !..؟ی بی رو بپرسم بیچ-

  ..در مورد آرشام--

  ..دستم و گرفت و بلندم کرد.. تعجب نگاش کردمبا
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 و بهت زی همه چی ازش بپرسی وقتشتی پادیفردا زنگ بزن ب.. دراز بکشری بگایب-

  ..گهیم

 از جانبم راحت نشد از الشیتا خ.. کردمیهنوزم بهت زده نگاش م.. رو تختنشستم

  .. نرفترونیاتاق ب

 کردم تا بفهمم ی فکر میهر چ.. نگام به سقف بودی بودم ولدهی تخت دراز کشرو

  ..دمی نرسی اجهی دونه به نتی و مزی بود که فرهاد همه چی چی بیمنظور ب

 هی قضی کنجکاو شدم ته و تودمی که تو نگاش دیدی و تردی پری حرفادنی از شنبعد

  .. نبرهاقمی به اشتی پی که کسی اما جورارمیرو در ب

  ..رمی بگدهی تونستم غرورم و نادی نمگهید

  .. لرزهی تنم مافتمی مادشیهنوزم که .. خوابم فکر کردمبه

  !!.. دارهی نشونه اهیحتما  خواب نیا

 رشی اوقات تعبیگاه.. نشونه ستهی شهی گفت خواب همی مشهی همامرزمی خدابمادر

  .. هشدار باشههی تونه واسه ت ی ست اما اون خواب مگهی دزی چهی

  .... حاالو

  !.. هشدار باشه؟هی تونه ی واقعا مدم،ی که امشب دی خوابیعنی

  .. و جواب دادم خودش بودفونیا.. ِ  زنگ در مطمئن بودم فرهاددنی شنبا

  .. جون یلی لشی رفته بود پشی ساعت پمیاز ن.. خونه نبودی بیب

 و پی خوش تشهیمثل هم.. بودستادهیفرهاد لبخند به لب پشت در ا..  و باز کردم در

  ..دهیاتو کش

  .. لبخند جواب سالمش و دادم و اومد توبا
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 یزیدالرام چ: برم تو اشپزخونه که گفتخواستم .. اشاره کردم ییرای دست به پذبا

  .. برمدی زود باارین

  .. و تکون دادم و رو به روش نشستمسرم

  .. از کجا شروع کنمدی دونستم باینم

  ..با تعجب بلند شدم و جواب دادم.. زنگ در بلند شدی موقع صداهمون

  !..بله؟-

  ..؟ییدالرام جون شما.. سالم--

  !..بله خودم هستم شما؟-

  ......... آرشامیدخترخاله ..د؟یبه جا اورد..زمی عزتامیمن ب--

  .. تعجب برگشتم وبه فرهاد نگاه کردمبا

  ......ادرس و.. تودییبله بفرما:  گفتمی گوشتو

  ....... قبال نشونم دادهیپر..زمیبلدم عز--

  .. و فشار دادمفونی ای دکمه

  .. خانم بود؟تای ب_فرهاد

  !..؟یدیاره تو از کجا فهم-

  ..نجای اادی ازش خواستم ب من--

  !..اخه چرا؟-

  ..ی فهمی مادی صبر کن ب--

 و یرفتارم کامال جد.. دادی نشون نمنوی کردم اما ظاهرم ای تعجب نگاشون مبا

  .. ازش نداشتمی که ناخواسته دل خوشتایو اونم فقط به خاطرب..سرد بود
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  .... کردی متمی حسادت زنانه که داشت اذهی.. جور احساس حسادتهی

 زوی قبل از تو زنگ زد و همه چی بیب:  کرد و رو به من گفتی تک سرفه افرهاد

 اشاره تایبه ب........ که قراره بهت بگمییزایاما به خاطر اثبات چ.. کردفیبرام تعر

  ....... اومدنی با من مدیخانم دکتر دانش هم با:کرد و ادامه داد

  .. و منگ نگاش کردم جیگ

  .. کم واضح تر حرف بزنهی.. فرهادیگی می چیار فهمم دی به خدا نم-

 خوام ارامش خودت و حفظ یفقط ازت م..دمی محی دالرام جون من برات توض_تایب

  ..یکن

  !.. شده؟ی مگه چ-

  .. فقط اروم باشزمی نشده عزیزی چ_تایب

 هی دی کردجمیگ..د؟ی زنی حرف مینجوری کنم شماها چرا ای به خدا دارم سکته م-

  ...... بگهیزیچ هیکدومتون 

  .... کنمیاروم باش، من شروع م.. خب باشهیلی خ_فرهاد

  .. کرد انداختی منو نگاه می که با نگرانتای به بی نگاهمی کرد و نسکوت

 تو و نی که بی اتفاقاتانی در جرشیمن کم و ب:  که مردد بود گفتی به من با لحنرو

  ..آرشام.. هم ازدمی شنییزای چهیهم از خودت ..ارشام افتاده قرار گرفتم

  !.. بهت گفته؟یاون چ!..آرشام؟-

 ی و مزی که همه چستی نیادیمن خودمم مدت ز..گمی صبر کن بهت م_فرهاد

  ..ادته؟ی و رونی بی زدالیاون روز که از و....دونم

  !..خب؟-
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 هیدنبال .. آرشام پشت سرت بودی رو ترک کردالی همون موقع که با سرعت و--

آرشام .. زانو زدنی آرشام رو زمدمیالت که همون موقع د دنبامی بودم بیراه

 ی کرد جوری ش خس خس منهیس.. زدی بود و به شدت نفس نفس مدهیرنگش پر

 که ی و در حالنی که افتاد رو زمدمی باال سرش رسیوقت..ادیکه انگار نفسش باال نم

 یقلب ستیمشکلش ا.. زدینبضش و گرفتم نم..ستادیدستش رو قلبش بود از حرکت ا

 ری و قرص زنهی سی بدم و با ماساژ قفسه یمجبور شدم بهش تنفس مصنوع..بود

  ........ بودهوشی هنوز بیول..تونستم برش گردونم) نیریسیتروگلین(یزبون

  ..آر..آ!..؟یچ..چـ-

 دی ادامه ش و بگم بای خوایاگه م.. کنم اروم باشی دالرام خواهش م_فرهاد

  ..ی و بدونزی همه چدی حرفا سخته اما بانی ادنی دونم شنیم..یارامشت و حفظ کن

هرکار کردم دهنم و باز .. سردم و تو دستش گرفتی اومد کنارم نشست و دستاتایب

  .. بگم نتونستمیزی چهیکنم و 

  .. کردمی الل فقط نگاشون می ادمانیع

و درست همون موقع تو رو هم با امبوالنس ..مارستانی بمی آرشام و رسوند_فرهاد

 تا بهوش دی روز طول کش2آرشام .. من باال سرت بودم .. مارستانی به همون باوردن

 دوباره دچار شوک نشه نکهیبه خاطر ا..ی روز سوم هوش اومدقای اما تو دقادیب

هرگونه اضطراب و ..می بهش نگیزی و از تصادف تو چمی سکوت کنمیمجبور شد

  ..استرس واسه ش سم بود

  ..اه کرد نگتای سکوت کرد و به بفرهاد
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 مهی سال و ن2 قایآرشام دق:  دستش داشت اروم گفتی که دستام و توی در حالتایب

 ی هی تو ناحیفی خفی ماه اولش دچار دردا6.. برهی رنج میماری بنیکه داره از ا

  .. توجه بودی بی شد ولی ش منهی سیقفسه 

ت  و همه ش دسستی حالش خوب نادی زدمی ما دعوت بودن دی شب که خونه هی

  .. ساده ستی گرفتگهی ستی نیزی گفت چدمیازش که پرس.. دادیچپش و ماساژ م

 بلند شد و رفت تو هوی شام زی سر می به حالتاش مشکوک شده بودم مخصوصا وقتاما

 قی دستش و گذاشته رو قلبش و پشت سر هم نفس عمدمیدنبالش که رفتم د..اطیح

  .. کشهیم

 ی قلبیماری که دچار بی واسه افرادرگایس..دی کشی مگاری از حد سشی بآرشام

  ....شهی محسوب مدی تهدنیهستند بزرگتر

 نوار قلب ، قیاز طر.. بدهشی و ازمامارستانی بادی شد بی اصرار من و خاله راضبا

  ..می شدشیماری متوجه بگهی دشی و چند تا ازمایوگرافی اسکن ، اکو کاردی تیس

 واقعا یول.. شدی بسترمارستانای بنی از بهتریکی از استادام تو یکی کمک به

  .. حاد بودتشیوضع

 تر از می حالش وخمیمتوجه شد..  همه مون و داغون کردشی ازمانی اخری جهینت

 نی و ترک کنه اگارشی آرشام نخواد سی حرفاست و استادم معتقد بود تا وقتنیا

 سکشی هست اما رتیشانس موفق% 45 یگفت با جراح..شهی خطرناک تر میماریب

  .. باالستیلیخ

 کس گوش چیهنوز که هنوزه به حرف ه.. دنده ستهی ارشام واقعا مغرور و یول

 و ترک کرده، البته فقط به قول خودش وگرنه گاری سگهیدرسته که االن م.. کنهینم
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 ی که میاونم درست زمان.. کشهی هاش چند نخ میی که تو تنهادمی دیچند بار

  ..شهی مرهی خقش اتاواریرو د ی شده ی رو تختش و به عکس نقاشنهیش

 یماری بنی که امهی سال و ن2 ی که حافظه ش و به دست اورده ولشهی می سال2 االن

  ..دست از سرش برنداشته

 اومد شمال و یوقت.. شد که حافظه ش و به دست اوردمی وخی زمانتشیوضع

  .. شدی چه حالینی که ببی نبودی ها گفتن از اونجا رفتهیهمسا

 ی به داروهاشم لب نمی حتگهی خورد دی میزی چی زد و نه حتیف م حری با کسنه

  ..زد

 دارو تو اتاقش داشت از پنجره ی هر چتی روز با عصبانهی دی اصرار ما رو دیوقت

  .. خواد نفس بکشهی نمی حتگهی و گفت دنییپرت کرد پا

 شهیهم گرفته بود و ادی ری زدن و از امتاریگ.. اومدی نمرونمی رفت تو اتاقش و بیم

فقط هم تو .. خوندی زد و می می احساس خاصهی احساس و با یآهنگ کعبه 

  ..اشییتنها

 واسه حالش نی خورد و ایهر بار به در بسته م.. نکردداتی دنبالت گشت اما پیلیخ

  ..اصال خوب نبود

گفته .. خوامی رو هم نمی زندگنی دالرام و ندارم اگهی گفته بود حاال که دری امبه

  .. کشم ی هر روز دارم عذاب ممی تو زندگشی خالی جادنیبود با د

 نویا..نهی که شده تو رو ببکبارمی ی بود که قبل از مرگش فقط برانی خواسته ش اتنها

  .. گفتی مشهیهم
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 نهیریکه خاله م مهناز دوست د..دهی شما رو سر راه هم قرار مری باالخره دست تقدو

  ..ادی و از هم خوششون بننیو بب رگهی همدی و پرری جون باشه و امیلی لی

 از شی بی که حاال به خاطر استفاده شیماریاما با وجود ب.. کنهداتی تونست پارشام

  ..دی دی و عدم مصرف دارو خودش و اخر خط مگاریحد از س

 اوقات با التماس و خواهش ی کرد وگاهی استفاده منیریسیتروگلی از قرص نفقط

  ..کرد یچند قلم از داروهاش و مصرف م

  .. نداشتیتی واسه ش اهمشی زندگگهید.. خودش لج کرده بودبا

  .. شده بودری دگهی دیول..دی کرد که تو رو ددای پتی اهمی زمانو

 دالرام واسه م مهم ی جز خوشبختیزی گفت حاال که ارزوم براورده شده چیم

 یزی همه رو قسم داد که چشیدی داسی ی اون شب ته باغ کنار گالیوقت..ستین

  ..بهت نگن

 نیمن قسم نخوردم چون به ا.. دادی نشون متی حساسی و پری بی رو بشترمیب

 رو واسه ت یشگی اون شب کنار ساحل همون اهنگ همیوقت.. نداشتمی کارایقضا

  ..چون اصال انتظارش و نداشتم به حرفم گوش کنه و بخونه..خوند تعجب کردم

 اومدم خونه ی که میینم وقتام.. خوندی اهنگ و نمنی وقت تو جمع اچی هآرشام

  .. دادمی رفتم پشت در اتاقش و به صداش گوش می شدم میشون و کنجکاو م

 نشون ی عشق سرسختنیاما آرشام در برابر ا ..دمی دی و تو نگاهه هردوتون معشق

  ..ی نششیماری تو متوجه بنکهی ای داد فقط برایم

  ..ده هم حاضر نبود تو رو از دست بی جورچی حال هنی ابا
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 ی وفکر مرهی صبح فقط راه می دهی و تا سپاطی تو حرهی گفت هر شب می مخاله

  ....کنه

 تمومش دروغ دهی دادگاه و واسه طالق انجام می بهت گفت داره کارای وقتروزید

  ..بود

  .. قدمم واسه طالقتون بر نداشتههی آرشام هنوز دالرام

گفت دالرام !.. کنه ؟ی تون مهندی با انکاروی که چرا ادمی ازش پرسمی برگشتیوقت

  .. داشته باشهی اندهی تونه با من اینم

 که ی تا زمانی شدی و سوار تاکسرونی بی اومدمارستانی از بی وقتی کنی مباور

 تو، از اونجا ی که رفتدی خودش ندیو تا با چشما!.. خونه پشت سرت اومد؟یدیرس

  ..تکون نخورد

 گفتم تو هم یم..ستی گفتم درست نیم و بهش دمی دی کاراش و منی ای همه من

 بخواد به نکهی کنه تا ای متی اذشتری تو رو بنکاراشی و اون داره با ایدوستش دار

  ..خاطرت از خودش وعشقش بگذره

  .. زدی اون بازم حرف خودش و ماما

  .. تو دستاش فشار داددی لرزی و که مدستام

آرشام .. کنهی می هردوتون بازیاون داره با زندگ..دالرام آرشام و تنها نذار_تایب

..  نداره یادیدالرام ارشام فرصت ز..رهی منی از بادیاگه هر چه زودتر به خودش ن

اون .. کنشی نشده راضری کنم تا دیازت خواهش م..ی کمکش کنیتونیفقط تو م

  .. هستیدی راه امهی ممن مطمئن.. معالجه بشهعتری هر چه سردیبا
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 که تند تند داشتم تو ی پشت سرم اومد و به منتایب..تاقمرفتم تو ا.. جام بلند شدماز

  .. شدرهی کردم خی و نگاه مزمی میکشوها

  !.. دالرام حالت خوبه؟-تایب

 داشی باالخره پیول.. و تار کرده بوددمیاشک د.. همون حالت سرم و تکون دادمتو

  ..کردم

  ..رونیرفتم ب از اتاقم تای توجه به بیب.. و شالمم عوض کردمدمی و پوشمانتوم

  .. و فرهاد پشت سرم اومدنتایب.. حواسم سر جاش نبوداصال

  !..؟یری کجا می دارسای دالرام وا-فرهاد

  .. آرشامی خونه -

  .. رسونمت صبر کنی خب من میلی خ_فرهاد

 هی نشستم پشت فرمون حتما ی حال و روزم اگه منی بود چون با انی راه همنیبهتر

  .. دادمیکار دست خودم م

 و خوش دی صورتم بوسیی بعد با خوشروی اول تعجب کرد ولدنمی خانم با دنازمه

  ..امد گفت

  ..زمی تو عزای ب--

  .. خواستم با آرشام حرف بزنم خونه ست؟یم..  ممنون-

 فونی دونم ای دخترم نمیشرمنده معطل شد.. بچه هاستشی پییرای اره تو پذ--

  ..چش شده امروز

  ...... روش لبخند زدمبه

  .... معطل نشدمادمیز..دی داراریاخت-
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  .. و من رفتم تواطی و مهناز خانم موندن تو حتایب

  ..دمی شنی که اسم خودم و از زبون پرییرای سر و صدا خواستم برم تو پذیب

   ..ستادمی اواری دپشت

  .. خواد جدا شهی مگهیم.. و گرفتهمشی دالرام تصم_ یپر

  ..نشن نگاشون کردم که متوجه من ی و کج کردم و اروم جورسرم

  .. هم کنارش نشسته بود ی پشتش به من بود و پرریام

 دهی اخماش و کشی پا انداخته بود و حسابی ارشام درست سمت راستشون پا رویول

  ..بود توهم

  ..؟ی باهاش حرف زد_ریام

 چیه.. و گرفتهمشیانگار واقعا تصم.... بوددهی فای هر کار کردم قانع بشه ب_یپر

درضمن :  گفتیو بعد از مکث کوتاه.... بودمدهی ندی حد جدنیو تا اوقت دالرام 

  ..دمی هم بگم من بهش حق منویا

 بلند از سالن زد ی مبل بلند شد و با قدمای به آرشام بود که با حرص از رونگام

  ..رونیب

  .. بود که از دو طرف راه داشتی جورشونییرایپذ

  .. سمت هم به راهرو و راه پله نیاو .. به اشپزخونه و اتاقا دی رسی سمت ماون

  .. مهنازخانم اومده تو دمی در فهمی صدادنی شنبا

 که ی رفتم سمت اتاقمی سمت چپ و مستقدمیچی نرفتم تو سالن ازتو راه پله پگهید

  .. دونستم متعلق به آرشام ِ یم
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ا از  چند جبای و درست کنم تقرری و امی تا اتاق عقد پرنجای بار که اومده بودم ااون

  ..خونه رو بلد بودم 

  ..ستادمی در اتاقش اپشت

  .. دادمرونی بقی نفس عمهی و که حبس کرده بودم با نفسم

  .. بودمیاز دستش عصبان.. خواستم در بزنمینم

  .. تونمی نمدمی دی خواستم اروم باشم می هم می چهر

  »مآرشا«........ رو گرفتم و در و باز کردمرهی حرکت دستگهی با نی همواسه

دور .. ترم کردی شدنش عصبدهی کوبیصدا.. پا در و پشت سرم بستمی پاشنه با

  .. شدنم نمونده بودوونهی تا مرز دیزیچ..دمی چرخیخودم م

  ..با استرس موهام و چنگ زدم.. تخت نشستمرو

  ..زمی می سمت کشودی چرخنگام

 نخ از تو هی..برش داشتم.. افتادگارمیچشمم به پاکت س.. خشم دستم و دراز کردمبا

  ....بسته ش در اوردم و

 که با ی دخترریبه تصو..واری رو ددی لبام، که همزمان نگام چرخنی بذارم بخواستم

  .. و براق زل زده بود تو چشمامی خاکستریلبخند قشنگش و اون چشما

نخ ....؟یدوسش دار: دمی رو محو شنییصدا.... لحظه تو همون حالت موندمهی

بلند شدم، پاکت و ..رداشتم و با حرص تو دستم مشت کردم و از رو لبام بگاریس

  .... که تو دستم بود و با خشم پرت کردم وسط اتاقیفندک و هر چ

دست از سرم بردار : داد زدم....یتو محکوم به عذاب: ی لعنتی باز اون صداو

  ....یلعنت
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و  تخت زاننییناخواسته پا.. م مشت شدنهی سیدستم رو قفسه ..دی کشری تقلبم

 کردم یسع.. دادمهی از عرقم و به مچ دستم تکسی ِخیشونیپ..به سرفه افتادم..زدم

  .. بکشمقینفس عم

 که از اب ی ی دهنم و مثل ماهژنی اکسی ذره ادنیواسه بلع.... سخت بودچقدر

  ..زی درد سرد و نفرت انگهی.. درد بدهی.... کردمی باز و بسته مرونیافتاده ب

درش و باز کردم .. اوردمرونی قرصام و بی و قوطبمیج رفت سمت اری اختی بدستم

 هی داخلش هر کدوم ی و قرصانی از دستم افتاد رو زمیقوط.. دی لرزیاما دستام م

 و با پاره رنی کنار هم قرار بگی که توسط رشته ایحی تسبیمثل دونه ها..طرف افتاد

   ..تنافی طرف بهی ادکشانی فرو رشته نخ، همه شون سرگردون هیشدن اون 

  .. کردی م خس خس منهی سی از حد معمول بازتر شده بود و قفسه چشمام

 دورتر از من افتاده بود کنار ی از قرصا که کمیکی خم شم سمت خواستم

 ضربان دی حس کردم عالوه بر تشدکی حرکت کوچهیبا همون ..نتونستم....تخت

  .. م منقبض شدنهی سیقلبم، قفسه 

سرم در حال ....دمی شنی جز سوت ممتد نمیی صداچیه..نی پشت افتادم رو زمبه

 ی تالش مدنیهنوز واسه نفس کش.. سوختیلبام خشک شده بود و م..انفجار بود 

 یداشت وجودم و پر م..دمی کشی مهی نفس مرگ و به ریبه جا....کردم اما

  .. کردمی و هرم سردش و احساس مرهیرنگ ت..کرد

 اتاق دی که نگام به سقف سفی در حالد،یک چشمم چی قطره اشک با درد از گوشه هی

  .... منهی سیبود و دستام مشت شده رو
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صداش محو ..دمی شنینم.... زدیانگار که داشت صدام م.. کنارم نشستیکی

  .. از اشک تار بودی پشت پرده ارشیتصو..بود

 زده م رو احاطه کرد اما خی که تن ییگرما..حسش کردم.. کنده شدنی از زمسرم

  .... حرکت و سرد بودمیب.. کردمیماد و احساس مهنوز انج

  ..اما فکم قفل شده بود.. لبام و از هم باز کنهخواست

  .... امادمی شنیداشتم م..اره...هی گریصدا

 ی جاهیسرم و تو .... زبونمریقرص و گذاشت ز..فکم درد گرفت.. و باز کرددهنم

  .. کردی داشت صورتم و نوازش میکی..گرم حس کردم

  ..دمی دینم

  .. و با درد بسته بودمچشمام

عرق .. شدمگهی دیای دنهیانگار وارد .. اطراف برام واضح شدی کم کم صداهااما

 شهی کردم همیحس م.. داشتیبی گرمش تضاد عجی با هرم نفسامیشونیسرد رو پ

  .. جور احساس ارامشهی.. گرما بودمنیخواهان ا

  ........ پرشتابیها دنیاون استرس از تپ.. گرفتی داشت اروم مقلبم

  ..خسته بودم..رهی رفت تا اروم بگی که میضربان.. کردمی سبکاحساس

  .. کردمی کرده باشم و حاال احساس رخوت می رو طیادی که مسافت زانگار

  .... کردی مهیاروم گر.. شددهی نوازشگرش رو صورتم کشیانگشتا

چشمات و ..ی شنویآرشام بگو که صدام و م.. بگویزی چهی آرشام تو رو خدا --

  ..........آرشام..تو رو قرآن جوابم و بده..زمیباز کن عز

  ..........دالرام-
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 سی و خی جفت چشم خاکسترهینگاهم تو .. چشمام و باز کردمیال..دی م و شنزمزمه

  ..گره خورد

  ..تعجبم از حضورش، با تکرار اسمش همراه شد.... لبخند زدهی گرونیم

  !....دالرام-

  ..یتو رو جون دالرام بگو که خوب..رشام حالت خوبه؟آ.. جانم--

 م گذاشتم نهیبا درد صورتم جمع شد و دستم و رو س..کمکم کرد..نمی بشخواستم

  ..سرفه م گرفته بود..

  ..دستاش و دو طرف شونه م گذاشت.. لب تختنشستم

 کرد یداشت کمکم م..دمی کشقی اراده نفس عمی عطرش که به دماغم خورد بیبو

 سرم جابه ری تو چشمام انداخت و بالشت و زینگاه کوتاه..بکشم که متوجه شددراز 

  ..جا کرد

  ...نمی خوام بشیم.. خوبم دالرام-

  .. کردی م هنوز خس خس منهیس

 نگام کنه نکهی بدون ای حرکت موندم و نگاش کردم، با اخم قشنگیب.. و گرفتدستم

  .. من بودیتموم حواسش به مرتب کردن بالشت و راحت

  ..نی دراز بکش حالت که بهتر شد بعد بلند شو بشده،ی رنگت پر--

  .. سکوت فقط نگاش کردمتو

  ..؟یخوب: کنارم نشست و با لبخند گفت.. تو دستش بوددستم

  .. بودینگاهش هنوز بارون.... و تکون دادمسرم
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 زبونت ریاگه به موقع قرص و نذاشته بودم ز: گفتدی لرزی که از بغض میی صدابا

  ......االن

 سی درشت و شفاف اشک صورت نازش و خیقطره ها.. نذاشت ادامه بدهبغض

 یفقط نگام م.. بردمشیدستم و پ..بازم نتونستم خودم و کنترل کنم..کرد

 جفت چشم نقره گون ثابت هینگاهه سرگردونم تو اون ..گذاشتم رو گونه ش..کرد

  ..بود

  .. پر از تحکمی با لحنو

  ..؟ی کنی مهی گری واسه چ-

نرم .. داغ و لرزونش و گذاشت کف دستم وی و از رو گونه ش برداشت و لبادستم

  .. بوسه رو داشتهی نیدلم ضعف هم....دیبوس

  .. شدسی بود خمیی تنهای که چشماش اسمون شبای کسی بارش اشک هاری زدستم

  ..اوردمی از اون طاقت نشتریب

 ی و گرفته، حرفانیهه غمگ نگانی و انجایحضورش ا..دهی و فهمزی دونستم همه چیم

 ی مادی پاک و معصومش تو صورتم فری دلش و با هرقطره از اون چشماینگفته 

  ..زد

 ی راضنیدلم به هم.... منهیسرش و گذاشت رو س.. سمت خودمدمشیکش

 خوش رنگش و تو دستم گرفتم و نفس ی از موهایتره ا.. شالش و برداشتم ..نشد

  ..سته شدچشمام خود به خود ب..دمی کشقیعم

 یایبا اون گرما از دن.. وقت نبودچیانگار که ه.. کردمی رو احساس نمی دردگهید

  .. که مملو از نور و ارامش بودییای شدم تو دندهی کشیاهیپر از س
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 از من سرش و گذاشته رو ی کمی با فاصله می زندگیهمه ..  ِ من کنارمهآرامش

 یدارم نفس م.... شدهنی عجمی با نبض زندگمارمی قلب بیتپش ها.. منهیس

  .. برگردوندگهی دیای دنهیدالرام منو به ..کشم

 خوشگلش یلبا.. کردی نمهی گرگهی دی بود ولسیصورتش خ.. و نرم بلند کردسرش

  .. از هم باز شدنی دلنشیبه لبخند

  .. شد که دلتنگشون بودمیی بسته به چشمانگام

  .... ترسمی مشی تو دستم ِ و از دوردستش

  ..............دالرام-

  ...........آرشام من--

  .... سکوت رو لبامون نشستمهر

 لحظه با هم به سمتم هجوم کیتو  .. یغم و دودل..یدیترس و ناام..ییجدا

  ..اوردن

  ..می و ترس به خاطر زندگییجدا

  ..اتی از نبودن حدیناام

 یم..و دلماره د.. بودرهینگام تو چشماش خ...........  بابت از دست دادن ِ میدودل

  ..یول....ترسم از دستش بدم

  ..مجبورم

 به دی ِ پر از امدیچشماش پر از ام.... گناهان ِ من بسوزهی به پادی نبادالرام

  ..یزندگ

  .. نابود بشهذارمینم
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  .. بهونه م سرد بشهی خاکستر ِ چشماذارمی اما نمشم،ی خاکستر مشی اتنی تو اخودم

  ....م رها شد موهاش از دستیتره .. فاصله گرفتازم

  .. به راز چشمام بردیپ.. بوددهیفهم

 من و از ی کنارت باشم خواستی بذارنکهی ایچرا به جا..؟ی نگفتیزی چرا بهم چ--

  ....؟یخودت دور کن

  ......... ارزشـی حد واسه ت بنی تا ایعنی........ کردمکث

  ........دالرام-

  .. بشهی رفت که بارونیچشماش م.. شدساکت

  ..گفت؟ بهت ی ک-

 که تو بازم نهیمهم ا.. دونمی و مزی که االن همه چنهیمهم ا.. داره؟یتی چه اهم--

 که نهی داره اتی که اهمیزیاالن تنها چ..یری بگمی با غرور تصمتی تو زندگیخواست

 ی کنیتو فک م..چرا آرشام؟....ی گرفتمی من تصمی ِ تمام به جایتو با خودخواه

  ..؟ی کنی می کارت من و مجاب به زندگنی با ایدفک کر.. خوشحالم؟ینجوریمن ا

  ..صدام گرفته بود، اما مصمم .. تو جام نشستماروم

  .. و کردمنکاریمن به خاطر خودم ا.. نگرفتممی تو تصمی دالرام من جا-

 درد نگاش ی از روی دادم و با لبخندهی تخت تکیبه باال..دمی و تو چشماش دتعجب

  ..کردم

 واسه من یتو بهونه ا....... از گذشته،حال ویجزو..ی من ِی از زندگی تو جزو-

 بشم می بار تو زندگنی اولیبرا..رمی نگمی خودخواهانه تصمنکهیواسه ا..دالرام

  ....ی تو از وجودمیستی ارزش نیدالرام تو واسه من ب.. که بودمیهمون
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اغوشم  تو امی به خودم بنکهیاومد سمتم و قبل از ا..دی با بغض لرزفشی ظری چونه

  ..فرو رفت

من واسه تو ..ی کردی وگرنه ترکم نمستم،ی نتیمن زندگ:  گفتهی پر گالی لحنبا

  ...ی دادی متی اهمتی وگرنه به خاطر منم که شده به سالمتستمیبهونه ن

  ....ی لعنتستمیمن از وجودت ن:  هق هق خودش وسفت تو بغلم فشار داد و گفتبا

  ......... کهیانقدر..ستمی نیچیمن ه.......... و چنگ زدراهنمیپ

 ِ که زی وجودم ناچیانقدر........ تو چشمام زل زدهی و بلند کرد و با گرسرش

  ............من..شوهرم نتونست دردش و بهم بگه

بسه دالرام .... نگویچی هگهید..نگو:  حرص بغلش کردم و به خودم فشارش دادمبا

  .... نزن دخترشمیبا حرفات ات....داغونم

قلبم .. بود که تو چشمام احساس کردمی و بازتابش سوزشختی ریغوشم اشک م اتو

شاهد ضربان بلند و محکمش .. م بودنهیسرش رو س.. کردی می قراری بنهیتو س

  ..بود

  ..دمی غم خندبا

 فرق گهی دی قلب با قلبانیا..دهیبا هر تپش داره هشدار م..؟ی شنویصداش وم-

  ....دهی مرگم و مدی نوده،ی نمی زندگدی کنه دالرام امیم

 قطره اشک خودسرانه هی.. و چشمام و بستمدمی رو موهاش و بوسی خشونت خاصبا

 جسم د،ی لرزیصدام م..........شیشمی نرم و ابری رو موهادی چشمم چکیاز گوشه 

  ...... اون هم تو اغوش منفینح
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 تقاصش ی حاال داری عمر خودت و دست باال گرفتهی گهیم.. خودخواه نباشگهیم--

 جلوش و ی خوای چرا مشمیدالرام من دارم مجازات م..یدیو پس م

 کنن و بدون ی میس زندگ*و* با هایلیخ..نهی مثل من همییعاقبت ادما..؟یریبگ

 محکوم به من عده هم مثل هیو ..شهی مدهی مرگ رو سرشون کشاهیمجازات چادر س

  .........ای دننی همیاونم تو..شنیمجازات م

با بغض سرش و تکون داد و صورتم و تو دستاش قاب ..رونیاومد ب تو بغلم از

  ..گرفت

 ینجوری که خدا بخواد ایتو مگه چکار کرد.. ندارهقتی کدوم حقچی هنای نه ا--

  ....مجازاتت کنه؟

  .. نباشهانگرمی طغی و نگام و ازش گرفتم تا شاهد چشمانیی و اوردم پادستاش

 هی روز و هی آرشام باالخره ی زندگیصه ق.. قصه م دالرامنی ای من ادم بده -

  .. تموم بشهدی باییجا

  .. و گرفتبازوم

  .. خواست حرفاش و بشنومی بلند ازم می صدابا

 حوادث تلخ ی چهیتو هم مثل من باز..ی بد باشی تونیتو نم..یستی تو ادم بده ن--

  ....؟ی کنی نگاه می منفدی از دزیچرا به همه چ..یسرنوشتت شد

  .........صداش پر شده از بغض..د کری مهیگر

 رو ی خواد راهی خدا میگی نمدمی دارم تقاص پس می بگنکهی ایچرا به جا--

ارشام ما با هم و کنار هم .. رو شروع کنم؟ی ِدوباره اینشونم بده که بتونم زندگ

 تولد دوباره، خدا انقدر بزرگ و بخشنده هست نیبعد از ا..می سازی مون و مندهیا
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 که دوسش یی در کنار کساونم و بده استنیه هاش شانس دوباره زکه به بند

  ....دارن

  ............ کرد که مجبور شدم نگاش کنمی تابی بانقدر

 االن ی ولی کردی میی احساس تنهای بوددهی بری و زندگایاون موقع که از دن--

مهربونشون و  ی ِ تو ِ که قلبامی ها هستن که نگاه پر از التماسشون به تو و تصمیلیخ

پس به ..تم؟ی زندگی من بهونه یگیمگه نم....آرشام به خاطر من..یباور کن

 لحظه هی گهی بشه من دتیزی تو چنکرده ییاگه خدا.... فکر کن، به بهونه تتیزندگ

  .........نمی رو ببای دننی رنگ استمیهم حاضر ن

  ..ک اون همه اشونیم..لبخند زد...... ساکت شددی تندم و که دنگاهه

با ..» خوامی دختر و منیمن چقدر ا« بار تکرار کردم که نی هزارمی خودم براشیپ

 هی ماری قلب بیآرامش دهنده .. باشه و همی تونست وحشی که هم می نگاهنیهم

  .........عاشق

 هم خمار شده ی نمناک و که حاال کمیاون چشما.. شدکمی تو چشمام نزدرهیخ

  ..بود

  ..؟ی گردونیومون بر م و به هردیزندگ..آرشام--

 خواد دور گردنم یدستش و اورد باال و فکر کردم م.. تر شدکینزد.... کردمسکوت

  ....یحلقه کنه ول

  .. که گردن تبدارم و لمس کرد من و به خودم اوردیری زنجیسرد
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 کامل تو بغلم بود و سرش و خم کرده بود رو شونه م تا قفل گردنبند و دالرام

 و دی خندزیر..دمی و بوسرگردنشیناخداگاه ز.. عطرشیبوو دوباره ....ببنده

  .. اون زل زده بودمی تو چشمایول..پالک و تو دستم گرفتم..نییدستش و اورد پا

  ..؟ی نگاش کنی خوای نم-

  .. شناسمشی هم مدهی ند--

  ..؟ی طالقم بدی خوایهنوزم م-

  ..دیخند.... کردماخم

  ..؟ی خوایپس نم-

  .. ابروهامنیاخم کمرنگ ببا همون .. نگاش کردمفقط

  ....خواست شالش و برداره که قبل از اون برش داشتم.. رو تخت بلند شداز

  .. کجا؟--

:  و گفتدی کشرونی کرد شال و اروم از تو دستام بی و رو مری که قلبم و زی لبخندبا

  .........خونه

سکوت  یول..  بگمیزی چهیلبام و از هم باز کردم تا .. و انداخت رو سرششال

  ..کردم

بعد از اون ..دی دست کشسشی خی ابروش و انداخت باال و به چشماطنتی با شکه

  ..؟ی بگی خوای میزیچ: نگام کرد و گفت

با همون لبخند کمرنگ رو لباش برگشت و خواست بره .. فقط سکوتم بودجوابش

 رخش سمت من بود مین..خشکش زد.. افتادواری دی روریسمت در که نگاش به تصو

  ..دی چرخی شده و صورت مبهوتش می نقاشری تصونیگاهه من بو ن



 

goldjar/me.Telegram  

 

1828

  ..دمیرو لباش لبخند و تو چشماش برق تعجب و د.. برگشت و نگام کرداروم

 خواست بگه رو به زبون ی که میزی اون چی چند بار باز و بسته شد وللباش

  ..اوردین

  ..؟ی بگی خوای میزی چ--

 کرد با ی می سعی حلقه بسته بود ولتو چشماش اشک.. دادرونی و با خنده بنفسش

  ..لبخند عکس ِ اونو نشون بده

نگاهش هنوز .. بازش کنه برگشت و نگام کردنکهی قبل از ایول.. سمت دررفت

  .. بودی و خواستنطونیش

 که تو دلم ی منم همون حرف،ی بگی خواستی می که چی هر وقت تو بهم گفت--

  ........یاهان راست.... زنمیهست و بهت م

 زمای هی ال به الشیحلقه ت و که انداختم تو ات:  با لبخند نگاش کردم که گفتمنتظر

  ..... گردنبند و اوردم کهنی اون برات ای جای رفت ولنیاز ب

 نباری ایول..نگاهش و چند لحظه از رو صورتم برداشت و باز بهم زل زد.. کردمکث

برات ..  فهمم کهیاون موقع م.. بهم برش گردونشیاگه نخواست: ارومتر گفت

  .... ندارمتیاهم

  .. رفترونی نگاه گرفته ش کرد و از در بی تلخ چاشنیلبخند

  ...... سرد نبودگهید..لمسش کردم.. تو دستم بودپالک

  

  » دالرام«
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  .. کنمی شب ِ دارم کف اتاقم و با قدمام متر م9 تا االن که 3 ساعتاز

  ..ار نداشتم لحظه اروم و قرهی.. خوردمی شام چدمی نفهمیحت

 ای حال بهم دست داده بود و تا االن که نی و باهاش حرف زدم ادمشی دی وقتاز

  .. کنمی و فکر مرمی دارم راه مایکنار پنجره م 

 عقده تو دلم تلنبار شده بود و سرش ی تا داد بزنم و هر چششی توپ پر رفتم پبا

  ......دمشی دتی اون وضعی توی کنم اما وقتیخال

 از موهام که افتاده بود تو صورتم و بردم ی و تره ارونیسم و دادم ب نفپــــوف،

  ....پشت گوشم

 که انجام ییبه خاطر گذشته و کارا.. کنهی ارشام داره خودش و مجازات مپس

  .. دونهیداده خودش رو محکوم به قصاص م

 ی قانون خداوند حرف اول و م،یخارج از قانون انسان..ستی درست ننی ایول

 از گناهانش شی خاطی بزرگ و بخشنده ست که اگه بنده یا به قدرخد..زنه

  .. کنهی روش باز مشی باشه در ِ توبه رو پمونیپش

 شی به زندگنصورتیدر ا.. کردی به اطرافش نگاه مدی بایقی با عدالت حقآرشام

  ...... خواستمی و منی شد و منم همی مدواریام

  ....باشه گذاشته ری کردم حرفام روش تاثی مخدا،خدا

  ..رونی بود، تند اوردمش بفمیتو ک.. بلند شدمی اس ام اس گوشیصدا

  !.. ناشناسی شماره هی

  .. حال بازش کردمنی ابا

  ».. در و باز کن«
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  ..رونی دوتا بوق پشت سرهم از بی صداو

  .. شدی مشتری هر لحظه داشت بتعجبم

  »!..شما؟«

اب دهنم و قورت دادم و دکمه ..دیدستام لرز.. زنگ زدمی که رو گوشدی نکشی طولو

  .. تماس و زدمی برقراری

 دی بای شمرم، اگه باز نکنی م3تا : دمی که گذاشتم کنار گوشم صداش و شننیهم

  ....ی وحشی گربه ی خودت بدبی درو از جنیخسارت ا

  ..!!..آرشـــام:  که نشست تو دلم گفتمی ذوقبا

  دو . کی....2....1 --

 جانی و دکمه رو زدم و بعدشم از زور هفنیندم به ا خودم و رسوی چطوردمینفهم

  .. زدمی م و نفس نفس منهی سیدستم و گذاشته بودم رو قفسه 

  .... زهرترک شدم ی کنی منی دختر چرا همچی وای ا_ ی بیب

 بود و تو سادهی شد که وسط هال وای بی بی دهی حواسم جمع صورت رنگ پرتازه

  ..تش بود و کامواشم دسی بافتلیهمون حالت م

  ...... حواسم نبود که شمای بی بدی ببخش-

 ی و چشمانهی باعث شد رو لبام لبخند بشالی واطی آرشام تو حنی بوق ماشی صداو

 رنگ تعجب به خودش ن،ی بوق ماشی موقعم و صدای به خاطر لبخند بی بیب

  ..رهیبگ

دم ولش  موند و بعرهی دستم رو دستگهی واسه چند ثانی در و باز کنم ولخواستم

  ..کردم
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 شده جی من گی که از کارای بی مکث کوتاه رفتم سمت اتاقم و رو به بهی و با برگشتم

  .. من تو اتاقمم، باشه؟نجای اادی ارشام داره می بیب: بود گفتم

  .. آرشام و که اوردم لباش به لبخند ازهم باز شداسم

  ..باشه دخترم--

  .. تو اتاق و درو بستمرفتم

  !.....راه برم!....پاشم!....نمیبش.... چکار کنمدی دونستم بایرس نم از زور استحاال

  .... کل حواسم پرت بودبه

 هم که ی همه مدت من دنبال اون بودم حاال نوبتنیا.. سمتمادی داشتم اون بدوست

  ..باشه نوبت آرشام ِ 

  ..ی بی آرشام با بی و بعد هم سالم و احوال پرسدمی در خونه رو شنیصدا

  .. پسرمی خوش اومدیلیخ _ ی بیب

  ..دالرام کجاست؟: دی آرشام که پرسی بعد از چند لحظه صداو

  ....نطرفیا..  تو اتاقش ِ _ ی بیب

  .... داشتمجانیه..دست و پام سر شده بود.. زدی تو دهنم مقلبم

  .. اجازه بدم درو باز کرد و اومد تونکهی تا تقه به در خورد و قبل از ا2 دو

 کردم خودم و یسع.. اروم بلند شدمدمشی در دی الیم که وقت تخت نشسته بودرو

  ..دستپاچه نشون ندم

  ..سالم:  لبخند نگاش کردمبا

  ..صاف تو چشمام زل زده بود..چند قدم اومد جلو.. تو و درو پشت سرش بستاومد

  ......سالم:  کوتاه و اروم جوابم و دادیلیخ
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 اونم تو رمنتظرهی و غیاگهان ننطوریحضورش ا..دست خودم نبود.. شده بودمهول

  ..اتاقم شوکه م کرده بود

  ..نی؟بشیسادیچرا وا:  تخت اشاره کردمبه

نگاهش و از روم برداشت و نشست رو .. و تکون داد و اروم اومد طرفمسرش

  ..کنارش با فاصله نشستم....تخت

 رو نجای دوست داشتم علت اومدنش به ایلیخ.. کردمی حس مدی قلبم و شدکوبش

  ..انگار از تو چشمام حرف دلم و خوند..مبدون

  ..میحاضر شو بر:  لبخند زد و به کمد لباسام اشاره کردکه

  !..کجا؟:  تعجب گفتمبا

 ی حرکتدید..نگام و از تو چشماش گرفتم و به دستش دوختم.. و سمتم گرفتدستش

  .. شد و دستم و گرفتکمی نزدی کنم کمینم

 چرا تو نیا: به حلقه م بود که گفتنگاش .. انگشتم و لمس کردی توی حلقه

  ..دستته؟

  .. لحظه از سوالش شوکه شدمهی

  !..؟یچ--

  ..با شصتش اروم حلقه رو نوازش کرد.. و اورد باالدستم

  ..؟ی نگه داشتی حلقه رو واسه چنی ا--

  ........خب چون..خب:  کردم و گفتممکث

  ......یمتاهل--

  .... و تکون دادمسرم
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 دی زن متاهل مگه نباهیو :  تو چشمام گفترهیش گرفت و خ و تو هر دو دستدستم

  ..کنار شوهرش باشه؟

آرشام منظورت از :  اورد سرم و تکون دادم و گفتمی که به زبون می از جمالتمنگ

  !..ه؟ی حرفا چنیا

نگام به چالش بود که خم شد رو .. که افتاد رو گونه شیو چال خوشگل..دیخند

  ..دلم ضعف رفت..دینرم گونه م و بوس..صورتم

 قهی هر دقه،ی هر ثاندیبا..ی خوام ازم دور باشی نمگهید:  صورتم زمزمه کردکنار

 ی ملتهبش و ال به الیدستم و گرم نوازش کرد و نفسا.........کنارم احساست کنم

  ..ذاره؟یبهونه م م.. و با خودم ببرممیاومدم زندگ........موهام فرستاد

آهسته سرش و برد عقب و نگام ..دی گوشم و بوسیبا حرارت الله ..دمی خندزیر

و من با لبخند چشمام و .. آره؟یعنی تکون داد که یسرش و به حالت سوال..کرد

  .......لبخند زد....بستم وباز کردم

  ..؟ی که به درمانت ادامه بدیدی قول م-

  .. ازش مونده بودی کرد و اون لبخند که حاال ردسکوت

  .. برو حاضر شو--

  ..ی بهم قول بددیاول با: م گفتیجد

 سبز ی مانتوهی حرکت درش و باز کرد و هیبا .. جاش بلند شد و رفت سمت کمدماز

  .. در اورد و اومد طرفمدیو شال سف

  ...... منتظرمرونیب:  نگام کنه اروم گفتنکهی کنارم و بدون اگذاشتشون
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 ی ولستادیا.. رفت سمت در که صداش زدمی و بهم کرد و داشت مپشتش

  .. و پشت گردنش و ماساژ داددیتو موهاش دست کش..برنگشت

  ..آروم برگشت و نگام کرد..ستادمی رو تخت بلند شدم و پشت سرش ااز

  ..؟ی و نگرفتمتی نکنه هنوز تصم-

  ..می زنی بعدا درموردش حرف م--

 تی اهمتیاگه به سالمت.. مشخص بشهفشی تکلدی االن بانی که هست همیهر چ..نه-

  ......نصورتیرای در غشتیاضرم برگردم پ من حیدیم

ادامه ..بگو:  شدم که ابروهاش و انداخت باال و چشماش و خمار کردساکت

  ............ش

 نجای همنصورتیرایدر غ:  تر از قبل سرم و انداختم باال و تو چشماش زل زدمیجد

 چی هی نگاه کنتی مثبت به زندگدی که از دی نشی هم راضی مونم و تا وقتیم

  ..........وقت

 یی حرف از جدایحق ندار:  وسط حرفم و با خشم بازوهام و گرفتدیپر

  ..؟یدیفهم: و بلندتر گفت......یبزن

  .. گفتمیمن جد:  خودم و نباختمی ولدی بلندش لرزی از صداتنم

 تا قدم بلند خودش و 2دستم و ول کرد و با .. موندرهی لحظه تو چشمام خچند

مات و مبهوت ..شال و انداخت رو موهام ..و و شالم و برداشت رسوند به تختم و مانت

  .... شد سمت دردهی کردم که دستم کشیداشتم به حرکاتش نگاه م

  ..؟ی کنی چکار میدار..آرشام....آرشام با تو َ م.. صبر کن ارشام-

  .. کردی با تعجب از تو درگاهه اشپزخونه به ما نگاه می بیب
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 اورد ی کفشام و میارشام که داشت از تو جاکفشرو به .... شده؟ی چ_ ی بیب

  .......پسرم چرا:  گفترونیب

 من تو دستش بود سرش و بلند ی جمله ش کامل بشه ارشام که کفشانکهی قبل از او

 فرستم ی رو میکی بگو لوازم دالرام و جمع کنه فردا ی به پر،ی بیب: کرد و گفت

  .. ببرهادیب

 ی آرشام به جایمنم که از حرکات تند و عصب.... با تعجب به من نگاه کردی بیب

  .... ناراحت بشم برعکس خنده م گرفته بود شونه م و انداختم باالنکهیا

 دونستم ی شناختمش و میچون م.. تعجب نداشتی رفتارا از جانب آرشام جانیا

  ..شهی رو انجام ندم به زور متوصل می کارلشیاگه به م

قبل از .. و جلوش ناراحت و گرفته نشون دادمخودم.. و اروم داد دستم مانتوم

 تنها نمون نجای قربونت برم شب ای بیب:  گفتمی بی رو به برونی از در برم بنکهیا

  ..... جونیلی لشیبرو پ

  .. لبخند اومد سمتمبا

  ..نشی رفت سمت ماشی و نگاه کردم، داشت مرونی در باز

 یری میدار..یشحال باش خوشبخت و خوتی تو زندگشهی همی دخترم اله_ ی بیب

  .. شوهرت؟یخونه 

نرم گونه ش ..دی بوسیصورتم و با مهربون.. روش لبخند زدم و سرم و تکون دادمبه

  ..اشک تو چشماش جمع شده بود..دمیو بوس

 کردم و رفتم سمت ارشام که ی بشم ازش خداحافظی خودمم احساساتنکهی از اقبل

  ..رد کی و نگاه منطرفی نشسته بود و انیتو ماش



 

goldjar/me.Telegram  

 

1836

  .... تو همدمی انداختم و اخمام و کشری رفتم سمتش سرم و زی که مهمونطور

  .. زنمی میی حدساهیگرچه .. کنمی متی راضباالخره

 در هی یجلو.. و آرشام دستش و گذاشت پشت کمرمستادی دهم ای طبقه اسانسور

  .. و تو قفل چرخونددشی و کلستادی سوخته ایقهوه ا

 ی خودشه ولی خونه نجایمطمئنا ا.. نپرسم؟یزیم که چ به خودم فشار اوردیلیخ

  .. بدجور بهم فشار اورده بودیکنجکاو

 بود که ارشام کیهمه جا تار..اروم رفتم تو.. باز کرد و دستش و گذاشت پشتم درو

  .. و بزرگ اطراف و روشن کردکی کوچینور لوسترا.. برق و زددیکل

 ی دست مبل و صندل2سبتا بزرگ با  سالن نهی که چشمم بهش افتاد یزی چنی اولو

 از جنس ی بزرگ سمت راستم که توسط پرده ای پنجره هیو  ..یی طالکی شیسلطنت

  .. شده بوددهی پوشیی و طالیو ساتن زرشک ..دیرسفیحر

 ی داخلش متشکل از رنگ هاسی و اپن که سروی نقلی آشپزخونه هی سمت چپ و

 زدم اتاقا اونجا ی که حدس مکیوچ کی راهروهیو رو به رو .. بوددی و سفیزرشک

  ..باشن

 کنار و رفتم گوشه دمیمحسوس خودم و کش.. دستش و رو کمرم حس کردمیگرما

داشت ..دمی و محکمش و شنقی عمی نفسایو از پشت سر صدا..  کاناپه نشستمی

  .. خوردیحرص م

  .. وسط سالنزی نگاهش رو من بود و نگاهه من به مستادی کنارم ااومد

 ساعته 2..ی کلمه هم حرف نزدهی نجای تا انیاز تو ماش..؟ی سکوت گرفتی روزه --

  ........ اما تومی ری کجا ممی داریمنتظرم بپرس
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بلند شدم و خواستم .. کاناپه نشستی اومد و اروم کنارم رو دسته قی نفس عمهی با و

صورتم و با اخم جمع ..از کنارش رد شم که مچ دستم و گرفت و نگهم داشت

  .. از دستش دلخور بودمیحساب..کردم

  ..آرشام ول کن دستم و-

  ..دیخند

  ..؟ی روزه ت و شکست--

  ..حوصله ندارم:  بود لبخند بزنم که صورتم و برگردوندم و گفتمکینزد

خودش و سر داد رو .. و چون خودم و شل گرفته بودم افتادم رو پاشدی و کشدستم

ند شم نذاشت، با هر دو دستش قفلم هر کار کردم بل..کاناپه و منو تو بغلش گرفت

  ..کرده بود

  .. منو؟ی حوصله یحت:  گفتاروم

 شی ناز هم چاشنی که تو بغلش بودم کمیی از اونجای بود ولی عصبنکهی با اصدام

  ..شده بود

  ..آرشــام-

پنجه هاش و تو .. حرکت شال و از رو سرم برداشتهی دستش و اورد باال و با هی

  .. کردمی چون نگاش نممرخ،یو کج کرد سمت خودش اما از نموهام فرو برد و سرم 

  ..جانــم:  گفتزی و ردی گردنم نفس کشریز

 ی که به زبون اورد احساس کرختی اغوشش و بدتر از اون واژه ای خاطر گرمابه

  .. هنوز زود بودیول.. دادمی داشتم وا میی جوراهی..بهم دست داد

  ..نکن: تم ش و اروم گفنهی و گذاشتم تخت سدستام
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  .. از خنده داشتی رگه اصداش

  .. نکردمی هنوز که کار--

 ولشون کردم و عیسر.. رو لبامدی نگاش چرخدمی چشم دیاز گوشه ..دمی و گزلبم

 و موهام تو دستش دی رسی که زورم بهش نمیی از اونجایصورتم و برگردوندم ول

 یزیو چ.. خودش حرکت صورتم و خم کرد سمتهی تو رهی دردم بگنکهیبود بدون ا

  .. صورتش نگه داشتیمتریلی مهینمونده بود لبام لباش و لمس کنه که سرم و تو 

 جفت چشم هیبه اون ..مجبور شدم نگاش کنم.. زدمی نفس نفس مجانی زور هاز

  .. کردی که وجودم و تو خودش حل ماهیس

م  اومدیوقت:  و تو همون حالت زمزمه کرددی دور تو صورتم چرخهی کامل نگاش

 خوام ی و مدهی نفسات بهم جون می صداگمی میوقت..یمی زندگگمی میوقت..ببرمت

  ..؟ی چیعنی نایهر لحظه شاهدشون باشم، ا

 تنگ می وحشیدلم واسه گربه : نگاهش و محو چشمام کرد و گفت.. کردمسکوت

  ... رو اب کردی ادم سنگهی پرواش دل ی که با نگاهه بیهمون..شده بود

  .... چونم و چشمام خود به خود بسته شد و چسبوند بهلباش

 ی خونه هیتو ..با تو.. قبول کردم از نو شروع کنمیعنی ی خوام برگردی می وقت--

  .......به دور از خاطرات تلخ گذشته..دی جدیای دنهی با د،یجد

  .........ایخدا.. رفتمیداشتم از حال م.. چونه م و گاز گرفتزیر

  ..یم و شکست تو، قانون سفت و سخت ارشا--
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 نفسام داغ و تند شده بود که تو گلومم عالوه بر یانقدر.. شدمی موونهی دداشتم

هر دو با .. عقب و تو چشمام نگاه کرددیسرم و کش.... کردمی میلبام احساس خشک

  .... مخمور و پر از خواهشینگاه

 نیا.. ش بود حرکت دادم اوردم باال و رو شونه هاش گذاشتمنهی و که رو سدستام

لبا و حرارت ..فقط نگاههامون.... نبودنمونی بی حد و مرزچیه.... کم یفاصله 

  .... گرفتی اوج مشتریهر لحظه ب..دالمون

 کنه و از کهی تکهی نمونده بود قلبم خودش و تیزی چگهی آخر آرشام، دی با زمزمه و

  ...........رونی م بزنه بنهیس

  ....دلم برات تنگ شده بود دالرام--

نفس تو ..با عطش سرم و کج کرد و لباش و به لبام فشار داد.....مکث کوتاه  هی و

  .. م حبس شدنهیس

 لحظه هی که دی کوبی محکم میقلبش به قدر.. شنهی تا رو سنیی و اوردم پادستام

  ..چشماش و بسته بود.. نگاش کردمی چشمام خمار شده بود ولنکهیبا ا..دمیترس

 زده بود و داشت با مهیروم خ.. وندم رو کاناپه  بغلش محکم نگهم داشت و خوابتو

  ....ستادی لحظه از حرکت اهی که دی بوسیولع لبام و م

 یتنش م..صورتش از درد جمع شد.. که از لبام کنده شد نگاش کردملباش

 یدستش رو قفسه .. زانو زدنی پام، رو زمنییبا درد از روم بلند شد و پا..دیلرز

  ..خم شده بود نی ش بود و رو به زمنهیس

 ی لب فقط ناله مری اون زی ترس کنارش زانو زدم و چندبار صداش زدم ولبا

  ..دمی دیصورتش و نم..کرد
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 که با دمی شد دستش و لب کاناپه گرفت و شنشتری که کرد ترسم بی بلندی ناله با

  ..........قرصام..قرص..ق: خس خس گفت

 بیبود به کار افتاد و دستم و تو ج که تا اون موقع از سرما و وحشت قفل کرده مغزم

دست و پام و گم ..  م گرفته بودهیگر.. پس کجاست؟یلعنت....شلوارش فرو بردم

  ..کرده بودم

ازش .. از توش برداشتمیکی اوردم و رونی رو بیقوط.. سمت چپش بودبی جتو

  ..خواستم دهنش و باز کنه

 قرصاش و یقوط....نش زبوری زور لباش و از هم باز کردم و قرص و گذاشتم زبه

 بدنش حالم یاز سرما.. عرق بودسیخ..گذاشتم رو کاناپه و صورتش و نوازش کردم

  ....بدتر شد

 که از ییبا صدا.. کم سرد بودهی هنوز تنش ی کم رنگ به صورتش برگشت ولکم

  ..؟یدرد ندار..؟یآرشام خوب: بغض خفه بود گفتم

با .. از درد لباش جمع شدینه ول سرش و تکون داد و خواست لبخند بزی حالی ببا

 ی مینجوری دونستم ای بود که نشون بده حالش بهتره و میاون حال صداش جور

  ..امی در بیخواد حواس منو پرت کنه تا از نگران

  .. سرخش بودی و چشمادهی هوش و حواسم به صورت رنگ پری من همه یول

 خودم و ی جلویلیخ..می باهم بودیوقت..تو کلبه..اون شب:  گفتدهی بردهیبر

  ......ی نفهمیزیچ..تا تو..گرفتم
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:  ادامه دادقی نفس عمهی کم بهتر شد و با هی..پشتش و ماساژ دادم.. سرفه افتاد به

 یخودم و رسوندم ال به ال.. نتونستمگهید..رونی بی از کلبه رفتیوقت.. یول

  ........درختا

 زد ی مادی ش و فرنهی تو س که درد و غم ِیبا لبخند..  نگاه کرد سمی خی چشماتو

 یچطور م.. ِ محروممی ِ هر زن و شوهری از زندگی رابطه که جزوهیاز : گفت

  ..؟ی کنارم بمونیخوا

 تو بغلش و سرم و دمیخز..ساکت و اروم.. بلندی اما نه با صداختمی ری ماشک

  .. شنهیگذاشتم روس

  ....... تای عمل کندیفقط با.. آرشامیشی تو خوب م-

اگه قلبم به درمان پاسخ مثبت بده امکان عمل ..ستی نی آسوننیبه هم.. ام دالر--

  ..؟ی بمونه چنطوری همتمیاگه وضع..هست

 ش دست هیبق..ی نصف راه و رفتیعنی ی داردی امتی که به زندگنیهم..نه آرشام-

 همه نی همه سال و بعد از انی اونم بعد از امیاگه ما االن کنار هم..خداست

 می دارمیدی رسنجایحاال که ا.... که خدا دوسمون داشتنهیبه خاطر امشکالت، فقط 

 و رنی گی قرار مشی مورد آزماوز رهی عاشقا باالخره یهمه ..میدیامتحان پس م

  .......... که همو تنها نذارننهیمهم ا

  ........ نگاش کردمسی و بلند کردم و با صورت خسرم

 یگفت..؟ی گفتی بهم چی بیمحمد و ب عموی تو خونه یقبل از خداحافظ..ادته؟ی-

 میاالنم دار....می بپردازدی رو هم بای خوشبختی داره، بهایی بهاهی یزیهر چ

من ..می کرددای رو پگهی و باالخره همدمیدی سال انتظار کش5..می کنی منکارویهم
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 تا بفهمه تا چه رهی خواست ازم بگا که خدی امتحانی پاذارمی رو می سال دور5 نیا

 ی درد تقاص کارانی و ایشی مجازات می داریگیتو االن م....ور وعاشقمحد صب

 رهی رو ازت پس بگیزیآرشام خدا اگه قرار بود تقاص چ..ستی نیگذشته ت ِ ، ول

 نیا.. ِ دوباره بدهی زندگهی خواد بهت ی حاال میول.. کردهنکاروی سال ا5 نی ایتو

  .. زنه ارشامی قصه رو رقم نمنی ااخر یماریب

  ..دی موهام و بوسی ش گرفت و رونهی و به سسرم

  ..جنبه نداره.. کمم به فکر قلب ِ من باشهی ی زنی که حرف مینجوری ا--

  ..دیاروم و مردونه خند.. اشک لبخند زدمونیم

  ..؟ی بمونیدیقول م--

  ..دمیقول م-

  ..؟ی تا اخرش تنهام نذاریدیقول م--

  ..دمیقول م-

  ..؟ی پرستارم باشیدیقول م--

  ..دمیقول م: دمیخند

  ..دمیمنم قول م: دیخند

 چونه ش ری و زاوردمی خندونش افتاد طاقت نینگام که تو چشما.. و بلند کردمسرم

  ..دمیو بوس

  ..؟ی چه قول-

 و قبل دیپشت پلکام و بوس..چشمام و بستم.. لباش و اورد جلو .. چشمام نگاه کردتو

  .. گردونمی هردومون برم رو بهیزندگ: دمی بازشون کنم صداش و شننکهیاز ا
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پاشو :  لحن ِخاص، اروم گفتهیچشماش و خمار کرد و با ..نگاش کردم..دمیخند

  .. تو اتاقمیبر

 کنم ی می سعنبارینترس، ا: با لبخند گفت.. و خوردم و با تعجب نگاش کردملبخندم

  .. زده نشمجانی هادیز

 چقدر ی دونیم:  و تو گوشم گفتدیگونه م و بوس.. لبخند چپ چپ نگاش کردمبا

که بازم تو رو کنار خودم داشته باشم و هر شب ..دم؟ی لحظه ها رو کشنیحسرت ا

 نیدالرام من همچ.... تو باشهطونی و شی چشمام نگاهه خاکسترشی صحنه پنیاخر

  ..ه؟ی چس دونستم احسای نمی بود که حتی روزهی.. نبودمیادم

  ..؟یاالن چ:  گوشش گفتمری زطنتی شبا

  . از جاش بلند شد و دستم و گرفتید جی ولآروم

  ..ینی خودت ببی تونی م--

که .. رفت سمت همون راهرویداشت م..دستش و دور کمرم حلقه کرد..دمیخند

  .. اتاقا اونجاندمیبعد فهم

 تا بزرگ 2 بهتره بگم همون اتاق خوابمون، از اون ایکه اتاق آرشام، .. تا اتاق3 سه

 بود همرنگ پرده دی و سفی و مشکیی طالشیبند تخت دو نفره که رنگ هی..تر بود

  .. بودیی و کمد ست ِ طالی و عسلنهی آزی که با می سلطنتی تخت دو نفره هیو ..ها 

 هم تو راهرو یکی تو اتاق خواب ما و یکی.. داشتی بهداشتسی تا سرو2 خونه

  ....یقسمت ورود

اطرافم ونگاه کنم به  نکهیقبل از ا.. پلکام و باز کردمی دوش آب، اروم الی صدااز

  ..دمیچشمام دست کش
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تنم .. نگاهه کوتاه به اتاق انداختمهی نگاه به خودم و هی.. شدم زیمخی جام نتو

 ی رو خودم و باالدمشیاروم کش..ه بود و ملحفه از روم کنار رفته بود*ن*ه*ر*ب

 لبخند شبی اتفاقات دیاداوریبا .. تختنییلباسام افتاده بود پا.. هام نگه داشتمنهیس

  ..زدم

 و نگام و دوختم به در که آرشام دمیتو جام دراز کش..دمی قفل در حموم و شنیصدا

  ..اهسته بازش کرد و اومد تو اتاق

 هم انداخته بود رو کی کوچی حوله هی.. بوددهیچی دور بدنش پدی سفی حوله هی

  ..موهاش

رو که از رو  حوله دارم،یاول متوجه نشد ب.. زل زده بودم بهش ی حض خاصهی با

 تخت بود نگاش افتاد به ی که رو به رونهی از تو انهیسرش برداشت و رفت سمت آ

  ..من

  ..ریصبح بخ:  لبخند گفتمبا

:  اومد سمتم گفتی که می رفت، در حالی که دلم واسه ش ضعف می همون لبخندبا

  ..؟ی شدداری وقته بیلیخ..ریصبح تو هم بخ

  .. االننینه، هم-

 چرخوندم و تو چشماش زل زدم که شی عضالنی هانهیتنه ش و س و رو باال نگام

  .. کنهی ابروش و داده باال و مرموز داره نگام می تاهی دمید

 از موهام و تو دستش گرفت و یتره ا..دی نشست و رو ارنج راستش دراز کشکنارم

  ..ناز کرد

  ..؟ی شدرهی خی به چ--
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  ..به شوهرم: دمی خندطونیش

  ..؟ی گفتم به چ،ینگفتم به ک:  تر شدکیون داد و بهم نزد و اروم اروم تکسرش

 یی شامپویبو..دیصورتش و تو قوس گردنم فرو کرد و بوس.. نگفتمیچی و هدمیخند

  ....بوش خوب بود..دیچیکه به موهاش زده بود تو دماغم پ

 نگات به باال ی اون موقع ها وقتادمهی:  م گفتنهی که سرش و گذشته بود رو سینیح

  ..ادته؟ی ،ی عادت ندارزای چنی به ای گفتیم..شیدی دزدی معی افتاد سری متنه م

  ..........با پشت انگشتاش صورتم و ناز کرد.. لبخند سرم و تکون دادمبا

  ..؟ی بهش عادت کندی گفتم باادتهی --

  ..ی خوری بپوش سرما میزی چهی: دمیخند

  .. م بودنهی هنوز سرش رو سی ولدی پهلو خواببه

  ..نجاستی تنم همیمنبع گرما: دیو سر شونه م و بوس شد کج

 ی چشمامون کلی که از جانب لبامون بود ولیهر دو تو سکوت.. نگاش کردمفقط

  ..حرف واسه گفتن داشتن

 هم خوب نویو ا:  رفت سمت کمدش گفتی که می رو تخت بلند شد و در حالاز

  .. که صبحونه هات و دوست داشتمادمهی

  .. کنمیاالن اماده م:  شدم و گفتمزیخیام نم همون لبخند تو جبا

  ..ری دوش بگهی عجله ندارم، برو --

  ..اوردمی با خودم لباس نی ول-

  ..با لبخند سرم و تکون دادم.. کمدش اشاره کردبه
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 بود اما سیموهام خ....رونی دوش مختصر گرفتم و اومدم بهی سمت حموم و رفتم

  ..شون  نداشتم، با حوله بستمدنیحال سشوار کش

 ی بلند مردونه نی آستراهنی پهی.. آرشام و بپوشم یراهنای از پیکی شدم مجبور

 و انتخاب نیاز قصد ا..دی رسی باسنم مری وجب زهی بلند بود که تا یانقدر..یکرم

  .. شلوار نپوشمگهیکردم تا د

 هی  تنش بود بادی کوتاه سفنی بلوز استهی.. بلند شد دی سالن نشسته بود، من و که دتو

 چند تار از جلو ی خوش حالتش و زده بود باال ولیموها..یشلوار گرمکن مشک

  ..شیشونیافتاده بود رو پ

 خواد ی مدمی دیم.. زدیلباس تو تنم زار م.. دقت سرتا پام و از نظر گذروندبا

  .. گرفتی جلو خودش و میبخنده ول

شون و  کنن لباس بزرگترایس م*و* که هیی بچه هانیشدم ع.. آره بخند-

  ..بپوشن

 یول: راه افتاد سمت آشپزخونه و گفت..اومدم طرفم و کمرم و بغل کرد..دیخند

  ..ادی میلی بهت خیجد

  ..میصبحونه رو حاضر کردم و کنارهم خورد.. دادمهی لبخند سرم و به شونه ش تکبا

 بود که به عمرم ی صبحونه انی همه سال بهترنی تونم بگم بعد از ای به جرات مکه

 ِ غم زده م رنگ و ی که با حضورش به زندگیبا آرامش، در کنار کس..وردم خیم

  .. بوددهی بخشی تازه ایبو

 زمان جشنشون و مشخص ی و پرری امیراست:  کردم که گفتی و جمع مزی مداشتم

  ..کردن
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  .. بهم نگفت؟یزی چیپس چرا پر!..؟یجد-

  ..گهیهت م حتما بدم،یاونجا که بودن شن..دمی عصر فهمروزی خودمم د--

  .. هست؟ی حاال ک-

  ..گهی ماهه د2 دو--

  .. لبخند سرم و تکون دادمبا

 افتاد دی هر بار تردی که تو دلم بود و ازش بپرسم ولی بار رو زبونم اومد حرفچند

  ..به جونم

:  و گفتستادی که کنارم انکیظرفا رو گذاشتم تو س.... هستمیزی چهی دی فهمخودشم

  ..؟ی بگی خوای میزیدالرام چ

   ..ای قدم شده بود دل و زدم به درشی که خودش پحاال

 سال ِ که از هم دور 5 نی مدت، منظورم به انی خواستم ازت بپرسم ای م-

از .. سوال دارم که ازت بپرسمی راستش کلیعنی.. افتاد؟ییچه اتفاقا....میبود

   .......ری امیخانواده ..ارسالن..انیشا

 برات بگم اتیاگه بخوام همه رو با جزئ:  دادهی تکنتی و به لب کابدی کشقی عمنفس

  .. کم بهم فرصت بدههی.. برهیزمان م

  .. آب و باز کردمری نگام و از روش برداشتم و شی لبخند کمرنگبا

 روز مو به مو همه رو هی:  شد و اروم گفتلی کم سمتم ماهی..ستادی و کنارم ااومد

  ..باشه؟.. کنمی مفیواسه ت تعر

  ..با لبخند سرم و تکون دادم....لحن و نگاهش اروم بود.. کردمنگاش
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 یعصر پر.. دوست نداشتم مجبورش کنمی بدونم ولزوی عجله داشتم همه چنکهی ابا

  ..ی جعبه رولت شکالتهیبعالوه .. و لباسام و اوردنلی وساریهمراه ام

  .. خبر بود ی هم از وجود آپارتمان آرشام بی پرظاهرا

  .. بموننشمونی شد شام و پقرار

اتاق :  کردم که رو کرد بهم و گفتی و تو اتاق جا به جا ملمی وسای با کمک پرداشتم

  .. ستقهیمعلومه شوهرت خوش سل..خوابتون محشره

  .. لباس و از رو تخت برداشتمی رهی لبخند سرم و تکون دادم و گبا

دسر من و  همه کشمکش و درنی که باالخره بعد از انهیمهم ا..ستی مهم نزای چنی ا-

  ..می سقف کنارهم باشهی ری زمیآرشام تونست

 هر دیشا..ی رو داری خوشبختنی ااقتی واقعا ل،یبرات خوشحالم دل.. اوهوم--

 کرد، ی و بازم ازدواج ماوردی سال و دووم نم5 نی تو بود ای جای اگهیکس د

  .. نخوادم مجبورهارنی همه حرف که مردم واسه ادم در منیمخصوصا با ا

 مشابه ش ی نباشه ولادیمن تعدادشون ز» مشکالت« با یی زنادی شا-

  .. که با صبر و استقامتشون زبانزدنییزنا..فراوونه

  ..؟ی چکار کنی خوایبا رمانت م:  و گفتزی دست نوشته هام و گذاشت رو می پوشه

  .. کمدنیی پای برداشتم و گذاشتم تو کشوزی میپوشه رو از رو..  زدم لبخند

  .. االن نهیول..دمی ادامه ش م-

  !.. چرا؟--

 واسه دی من وآرشام ِ ، بای زندگی های ها و شادی رمان داستان سراسر تلخنی ا-

  .. بکنمی درست و حسابیزی برنامه رهی انشیپا
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  ..ی تمومش کنی هول هولکی خوای نمتهی واقعی پس چون از رو--

  .. کرد؟ی چکار می بی بیراست....قای دق-

  ..شهیمثل هم..ای نبودششی شب پهی همه ش --

  ....... خبی تنهاش گذاشتم ناراحت شدم ولنکهی از ا-

 تنهاش ستی هم که قرار نیمن و مام..ی خودت و داری زندگگهی تو االن د--

  ..میبذار

 که تو و گمی گفتم بازم مشهیهم.. ازتون ممنونمای دنهی نمیبابت هم.. دونمی م-

  ..می کنییاس تنها احسی بی من و بدی وقت نذاشتچیمادرت ه

 الیدرسته اقوام و فام.. به اون درنی امیما هم تنها بود..می نداشتگهی نه د--

 سرش ی هر کمی باهاشون رفت و امد ندارادی که زی دونی میاطرافمون بودن ول

  ..به کار خودش گرمه 

  ..دمی کمد و بستم وبه لباسم دست کشدر

 گهید.. مرتب شدزی همه چ،ی بود واسه م کمکیلی امروز خی دستت درد نکنه پر-

  ..می به فکر شام باشمیبر

  ..دیخند

  ..ی کنی جا جبران مهی نداره یبی ع--

 با تیباشه تو عروس:  سمت در گفتممی رفتی که مینی لبخند سرم و تکون دادم و حبا

  ..ارمیابکش واسه ت اب م

  ..ن؟ی هم--

  .. ِ نقدی وسعم تا همگهی د-
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  .... نشسته بودنییرای تو پذریآرشام و ام....رونی بمی و رفتمیدیخند

 سر مایآرشام هنوزم مثل قد....می درست کردی و برنج زعفرونی کباب تابه اشام

 داد شنونده ی محی ترجشتریب..  خورد ی غذاش و می زد و جدیغذا کم حرف م

  ..باشه

  .. گرده شمال ی فردا بر متای که بدمی شنری شب از زبون اماون

 کردم ی و در مورد ارشام بهم گفته بود حس مزیود و حاال که همه چ نبی بددختر

  .. نسبت بهش ندارمگهی رو دیاون احساس منف

 راحت از یلی عمل درست و حساب شده باشه که خهی تونه ی اتفاقات مانی بچقدر«

  ..» کنهیری سوتفاهمات جلوگیکسری

 تو ظرف نهی تا بچرونیب اورد خچالی شسته شده رو از تو ی هاوهی می از شام پربعد

..  

 دهی دونستم آرشام قهوه رو تلخ دوست داره، قبال از بتول خانم در موردش شنیم

 دونستم آرشام کنار اپن یو نم.... تو فنجوناختمی اماده شده رو ریقهوه .. بودم

  ..ستادهیا

  .. کجاست؟تونی خوروهی می چاقوها،ی دل_یپر

  .. نگاه بندازهی باشه ایی باالنتیب کانی از ایکی تو دیشا.... دونمی نم-

 لحظه حواسم نبود هی.. بودمستادهی بود که من کنارش اینتی درست تو همون کابو

  ..آخ.... وزشی برگشتم که سرم محکم خورد به لب تهوی بازه نتیدر کاب

  .....ی وا_یپر

  ..... دالرام _آرشام
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 چون لبه ش کهی خراش کوچهی دونستم فقط یم.. و محکم گذاشتم رو سرمدستم

  .. سوختی کوچولو مهی کرد و هم ی در اثر ضربه هم درد می نبود ولزیاونقدرام ت

:  که گفتمنهی زخم و ببی داشت روی آرشام دور مچم حلقه شده بود و سعدست

 که کی کوچی ضربه هی خراش ِ ساده ست بعد از تصادف هی آرشام، فقط ستی نیزیچ

  .............عی خوره سریبه سرم م

 از موضوع تصادفم دی که نبادمی دفعه مغزم مثل موتور شروع به کار کرد و فهمکی

  .. گفتم ی میزیچ

  .. که دست آرشام از دور مچم شل شددمیو د..دمی و محکم گزلبم

 سر و صدامون اومده بود دنی با شنری بود و امسادهی وازی با فاصله از ما کنار میپر

  ..تو آشپزخونه

 یسرگردون آرشام که عالوه بر تعجب حاال اخماش و هم حساب زدم تو نگاهه زل

  .. بود تو همدهیکش

  ..؟ی گفتیتو چ:  کرد و گفتکی و بارچشماش

اصال حرکاتم دست خودم ..من من کنان برگشتم پشتم وبهش کردم.. شده بودمهول

  ..نبود

  .....من که..یچیه..ـیه.. هـ-

 یشتم باهاش رخ به رخ شدم و نفساو تا برگ.. و گرفت و با شدت برم گردوندبازوم

  .. تو صورتم پخش شدشیداغ و عصب

  .. بلندتر از حد معمول بودصداش

  .....؟یتو تصادف کرد.. دالرام راستش و بگو--
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ارشام آروم :  مداخله کرد و گفتری بگم که امیزی چهیخواستم ..دی لرزی ملبام

  .....باش من برات

 چیه: بود، دست چپش و بلند کرد و گفت من قفل شده ی که نگاش تو چشماارشام

: و نرم تکونم داد و گفت.... بدهحی رو واسه م توضیزی چستیکس جز خودش قرار ن

  ..ه؟ی تصادف چی هیقض

 خشک شده از استرسم و با یلبا.. دهنم و قورت دادم تا بغضم و همراهش رد کنم اب

  .. کردمسینوک زبونم خ

  ....آرشام..خب راستش.. من-

  .. نشهتی بدم که قلبش اذحی واسه ش توضی از کجا و چطوردیتم با دونسینم

 تو دیشما بر:  گفتری و امی تو صداش، رو به پرتی برگشت و با همون جدآرشام

  ..میای مگهی دقهیهال، من و دالرام تا چند دق

 رو با خودش برد ی سرش و تکون داد و پرری امی ولدمی و ددی تردی پری چشماتو

  ..رونیب

 نگام کنه رفت رو نکهی اروم دستش و از دور بازوم برداشت و بدون ایلی خآرشام

  .... نشستیصندل

 ی و اخمارهیسکوت کرده بود و از تو نگاهه خ.. رو به روش نشستمی حرفچی هبدون

 کنه تا ی داره خودش وکنترل میلی خوندم که خیدرهم و فک منقبض شده ش م

  .... نگهیزیچ

 و مخصوصا ی پنهون کارنی ِ آرشام قبول ای اخالقاتیص با خصوی واسه مردمطمئنا

  .... تونست سخت باشهی ما موجه بود میعلتش که تنها برا
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 بود که هی بازم مهم اصل قضیول.. کردمفی واسه ش تعرزوی اروم همه چاروم

  ..می نزدی به خاطر خودش حرفنکهیا....مجبور شدم بگم..

  ..ختی بلند شد که قلبم ریل با خشم از رو صندنی همچدی شننوی ایوقت

  ..صداش بم شده بود..دی تو موهاش دست کشیعصب

  ..؟ی رو از من پنهون کردی مهمنیچطور مسئله به ا.. اخه چرا دالرام؟--

  ..... من فقط-

  ..... ادامه ندهگهیبسه د.. بسه--

  .. دادهی تکزی و به مدی کشقی عمنفس

  .. باهاش حرف بزنمی کردم اروم و منطقیسع

 که یتی اون موقع با اون وضعی کردم ولفی واسه ت تعرزویشام من همه چآر-

  ......... اگهدی شایتو تازه بهوش اومده بود.. بهشون حق بدهیداشت

  .. بغض سکوت کردمبا

  .... مکث کوتاههیو ....میشونی شد سمت پدهی از تو چشمام اروم کشنگاهش

دم که دستش و اورد باال و با سر  کریسرم و باال گرفته بودم و نگاش م.. طرفماومد

  .. و لمس کردمیشونی پیانگشت، گوشه 

  .. هنوزم گرفته بودصداش

 بودم ی که من بستریمارستانی اونم تو همون بی بودهوشی روز ب3 تو --

  ....اونوقت

 بلند یدستش و تو دستم گرفتم و از رو صندل.. کرد و لباش و رو هم فشار دادسکوت

  ..شدم
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 اونم ال به کی کوچیلی زخم خهیاالن جز : رو لبام نگاش کردم و گفتم لبخند مات با

همه ش فکر ..تو هم منو درک کن آرشام....ستی ازش مشخص نیزی موهام چیال

با ....یومدی اما ن،ینی تا منو ببیای داشتم مدیام..ی کردم تو از موضوع باخبریم

 دهی دبیحا اس روی ولنداشتم ی مشکلیجسم.. بدتر شدمی وجود حال روحنیا

 بودم دهی و زمان برنی و بفهمم روز و شب نداشتم از زمقتی حقنکهیتا قبل از ا..بودم

  ....... حاالیول

 ی بهتره بگم تو قسمتای.. اونجا نبودنری و امیپر.. رو اپن اونطرف و نگاه کردماز

  ..... ما باشندرسینبودن که تو د

تام دور کمرش اخماش نرمک نرمک  دسیبا حلقه .. لبخند تو چشماش نگاه کردم با

  .. بودی هنوزم جدیاز هم باز شد ول

 و مونی و زندگمیقرار شد گذشته رو فراموش کن.. اد؟ی مادتی و شبمونی دی حرفا-

 تو خونه ت به دست خاطره ی که منو اوردشبی و همون دزیهمه چ..میاز نو بساز

  ........مونیگ دفتر زندی گوشه نیری خاطرات تلخ وشی سرهی..هام سپردم

 ی میی که حاال پررنگ رو لبام خودنمای دستش و پشتم حس کردم و با لبخندیگرم

 دمشی پرستی که روحا و جسما می عشوه گرانه نثار مردیکرد اروم و با حرکات

 گوشه از نی تو دورترمیندازی رو مری تقداهیاز حاال به بعد قلم س: زمزمه کردم

 از عشق ی که مرکبمیسی نویسرنوشتمون رو م خط به خط یخاطراتمون و با قلم

  ......ی زندگدی از برگ، برگ ِسفیباشه و صفحه ا

 گوشم ریبا عجز وعطش تو صداش، ملتهب و داغ ز.. کردکی و به صورتم نزدصورتش

  ...........دالرام مـ..ی نکردبندمی پاخودیب:گفت
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  ..ند کاره مومهی از تو سالن جمله ش نری بلند و شوخ امی با صداو

 تو اشپزخونه دیری اونوقت خودتون می کنی صابخونه، مهمون دعوت می اها_ ریام

 دهیبابا همه جوره ش و د.. به مهموناتون بر بخوره؟انای احنی گی نمدی کنیپچ پچ م

  ....... قلم وهی نی اال امیبود

 ری بلند زدن زیی بهش گفت که دو تای چری امدمی که نفهمی پری خنده ی صداو

  ..خنده

 نکهی بدون اکی نزدی لبخند کمرنگ به لب داشت از همون فاصله هی که حاال آرشام

 ی خاص تو نگاش تک، تک اجزایفتگی شهی منو از خودش دور کنه با متریلی مهی

 ی هر زمان از زندگی به بعد تونی از ایدیقول م: صورتم و از نظر گذروند و گفت

  ..؟ی نکنهونپن رو از من یزی چیطیمشترکمون و تحت هر شرا

  .. اونم از نوع زنونه شدمیقول م:  گفتمزی و خمار کردم و رچشمام

  .. نشست رو لباشی کمرنگلبخند

  ..اونم مرد و مردونه..قول....؟ی تو چ-

  ..ی رو قولم حساب کنی تونیم:  کم رنگ گرفت و سرش و تکون دادهی لبخندش

  ..ا شم که نذاشتدستاش و گرفتم و خواستم ازش جد.. لبخند نگاش کردمبا

  ..ننمونی بی مانی وقت مهیبده ..ششونی پمی برگهی د-

  ..م؟ی راحت باشمی تونی خودمونم نمی تو خونه --

  ..شهیبا وجود مهمون که نم: دمیخند

خواستم برگردم سمت ..  دستاش شل شد ی کرد حلقه ی نگام مرهی که خهمونطور

  ......د و تا برگشتم طرفش  دفعه نرم صدام زهی قهوه ها تا عوضشون کنم ینیس
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 همون ی ولدی طول نکششتری بهی ثان3 واسه دیشا.. لباش و رو لبام حس کردمیگرم

  .. بود تا قلبم و به تب و تاب بندازهیکاف

 نگاه خاص تو اشپزخونه تنها هی که تو شوک بوسه ش بودم و با ی از اون منبعد

  ....گذاشت و رفت

  ..م خودم که اومدم با لبخند برگشتبه

و در عوض پر از .. گذشتهاتیبا اخالق و خصوص.... کردمی فکر مرشی رفتار اخبه

  ....احساس

 ی که حتی شناسه سخت باشه اما منی که اون و نمی باور کردنش واسه کسدیشا

 وجودم احساس همراه با غرور ِ ی تونم با ذره ذره ی کردم میروحا باهاش زندگ

  .. خوامشیدرم رفتارش و درک کنم و بگم که چقیتو

  .. کردمیحسش نم.. افتادممیشونی پی زخم روادی

 بود صورتم و نهی ش از جنس اشهی که شنتای از کابیکی و از تو در دمی دست کشبهش

  ..نگاه کردم

  .. خراش کمرنگهیفقط ..  کردمی که فکر مهمونطور

  .. مونده بودری و امی پری چند روز به جشن عروسفقط

 هی.. و منظم درمانش و شروع کرده بودقی ماه دق2 نی ای آرشام طخداروشکر

 شهیخوشبختانه هم.. شدی قرص اروم مقی گرفت از طری که قلبش درد مییوقتا

  ..قرصاش و همراهش داشت

 نهی پشت فرمون نشگهی داوردهی و کامل به دست نشی تا سالمتنکهی ای من برااصرار

  ..کرد یاون در همه حال کار خودش و م.. موندجهی نتیهم ب
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 فروشگاهها رو یکی یکی ی و پررونی بمی اومده بوددی نفرمون واسه خر4 حاال هر و

  .. ذاشتی پا مریز

 هم رفته بودن ی و پرری و اممی زدی قدم ممی از پاساژا داشتیکی و آرشام تو من

  .. عروس و انتخاب کنندلیوسا

  ..می تنهاشون گذاشتنی واسه هممی تو کارشون دخالت کنمی نداشتدوست

  ..؟ی بخریزی چی خوای تو نم_آرشام

  ..؟ی مثال چ-

  ..یزی چیمثال لباس:  از مغازه ها نگاه کرد و گفتیکی نیتری وبه

  .. لباس که دارم-

  ..شه؟ی میزی چی هم بخرگهی دیکیاگه --

 مغازه اشاره کرد و نیتریبا چشم به و.. دستم و گرفت و کنار خودش نگه داشتو

  .. چطوره؟نیا: گفت

 که تا قسمت ی صدفدی سفی مجلسراهنی پهی.. که مدنظرش بود نگاه کردمیس لبابه

 فی ظرری زنجهیرو کمرش ..  شد ی کم گشاد مهی نییکمر تنگ بود و از اونجا به پا

..  گل رز بودهی خوشم اومد طرح یلی هم کار شده بود که از قفلش خینقره ا

  .. داشتی خاصیجلوه  نیتری وی المپاریسرتاسر لباس سنگ کار شده بود که ز

 هیتو .. شدی مدهی کشنی کم رو زمهی دامنش دنباله داشت و نکهی جالب تر از اون او

  ..جمله فوق العاده بود

 هیفروشنده .. تو مغازهمی و رفتدی دستم که تو دستش بود کشد،ی و که رو لبام دلبخند

  .. خوش ازمون استقبال کردیخانم نسبتا جوون بود که با رو



 

goldjar/me.Telegram  

 

1858

 نکهی به در اتاقک خورد بدون ایتقه ا..پرو کردم تن خورش حرف نداشت  و لباس

  ..بله: بازش کنم گفتم

  ..دالرام باز کن درو: دمی آرشام و شنی صداو

  .. تونستم راحت بازش کنمی لباس از بغل بود و مپی زخوشبختانه

  .. چند لحظههی صبر کن -

  ..بازکن کارت دارم:  که گفتاوردمی از تنم درش مداشتم

اما درو کامل باز .....قفل و باز کردم.. لباس و در اوردم و مانتوم و گرفتم جلومتند

 و خوش رنگ رو جلوم گرفت و ی نقره اراهنی پهی که دمینکرد فقط دستش و د

  .. هم بپوشنویا: گفت

 ی نقره اری ش حرقهیرو قسمت ..لباس وگرفتم جلو.. دستش گرفتم و درو بستماز

 هی بود که یجنس پارچه از ساتن نقره ا..دی رسی تا مچ پام مشیدکار شده بود و بلن

  ..گل بزرگ رو بند سمت چپ شونه م کار شده بود

 شتری ِ رو بی صدفدی بازم اون سفیول....... خوشم اومدیلی که کردم ازش ختنم

  ..رونی و رفتم بدمیلباسام و پوش..دوست داشتم

  ....نخوب بود:  گفتمزوی لبخند گذاشتمشون رو مبا

  .. کنم؟ی هر دو رو براتون بسته بند_ فروشنده

 من جواب ی کرد و به جای دستشی که آرشام پش،یکی باز کردم بگم نه فقط لب

  ..می بریبله هر دو رو م: داد

  ..... فقط همون که سـستینه الزم ن:  تعجب نگاش کردم و اروم گفتمبا

  ..وش نباشه فقط بپتیتو کار:  گفتی و تکون داد و جدسرش
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 تونست مهربونم ی حال که مغرور بود منی لحن بامزه ش خنده م گرفت، در عاز

  ..باشه

 ی َ رو واسه عروسیاون نقره ا:  گفترونی بمیاز مغازه که اومد.. نگفتمیزی چگهید

  ..بپوش

  .. خوشم اومدشتری ِ بدی من از سفیول:  گفتمرک

  .. خورهی روش م شالهی مناسبه الاقل رشونی ِ واسه جشن امی نقره ا--

  .. کنمی ستش مدی سفری حرهی نگران شالش نباش با -

  .. ِ بگو چشمی نقره اگمی بر دو نکن مکی دالرام با من --

اگه قرار بود نقره ..  ِ خوشگل تر ِ دی سفگمیخب منم م.. من بپوشم؟ستی مگه قرار ن-

  ..؟یدی رو هم باهاش خریکی َ رو بپوشم چرا اون یا

  ..ستی نی عروسنی اون لباس تو ای جای خوشت اومد، ول ازشدمی چون د--

  !.. پس کجاست؟-

 ی بعد به عهده ی من لباس بپوش دفعه ی قهی به سلنباریتو ا:  و نداد و گفتجوابم

  ..خودت، باشه؟

 اونم شوهرم ِ جا داره تو ستی نیخب حرف.. کردی اصرار میلیخ.. کم فکر کردمهی

 ی مصر بودنش و نملیگرچه دل.... نکنهلی تحمی موارد نظرش و بگه ولیبعض

  ..ومدی بدمم نشنهادشی اما از پدمیفهم

 رستوران هی نیی پایطبقه : اطرفش و نگاه کرد وگفت.... سرم و تکون دادمفقط

  ..می خوریهست ناهار و همونجا م

  ..؟ی چری و امی باشه فقط پر-
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  .. جا سرشون گرم شدههی نگران اونا نباش حتما تا االن --

 قهیو بعد از چند دق....می و هردومون سفارش کباب دادمی تو رستوان نشستمیترف

  ..سفارشمون و اوردن

  .. کردمی تاش و رو غذام خال2اب ..ی درشتیموترشای چه لیوا

  ..؟ی کنی چکار می دالرام دار_آرشام

 ترشش جمع ی ترش شده بود و زبون زدم و ابروهام و از مزه مو،ی که از اب لدستم

  .. تازهیموی واسه اب لرمیمی آرشام من میاو: شد

  .. نخوری کنی ضعف میبا شکم خال:  رو از جلوم برداشت و گفتموی لظرف

بو و ظاهر کبابا وسوسه .. آرشام خوردمنی نگاهه سنگری رو با ولع زموی لی مونده ته

هنم  قاشق و گذاشتم دنی دونم چرا تا اولی نمی گرسنه م بود ولنکهیبا ا.. بودزیبرانگ

 دهنم ی جلوزی و قبل از هر چرونی زنه بیحس کردم دل و روده م داره از حلقم م

  ..م بلند شدزیو گرفتم و از پشت م

 دهی که سمت چپمون بود فهمیی تو رستوران از رو تابلومی همون اول که اومداز

  .. سمتش و درو بستمدمی دوعی کجاست، سرییبودم دستشو

  ..حالت تهوعم کم شد به صورتم اب زدم تا از انقدر

 درو باز کردم چشماش که به قی نفس عمهیبا .. زدی از پشت در صدام مآرشام

دالرام چت شد :  اخماش و جمع کرد و گفتی م افتاد با نگراندهیصورت رنگ پر

  ..هو؟ی
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جلو مردم صورت .. دست راستش و دور کمرم حلقه کرد..... اروم گفتم خوبمفقط

 نی نقش زمی حالیم حواسش به من بود که از زور ب آرشام تموی نداشت ولیخوش

  ..نشم

  .. بهتر شده بودم اما حس تو تنم نبودگرچه

  

  ..ی لجبازمای هنوزم مثل قدی نخور ولی ترشی بهت گفتم با شکم خال_آرشام

غذاهامون که دست نخورده مونده بود .. دادمهی نگفتم و سرم و به شونه ش تکیچیه

  ..نی تو ماشمیت و برگشمی کردیو بسته بند

  ..؟ی بی بشی پمیبر:  دادم و بهش نگاه کردمهی تکی صندلی و به پشتسرم

  ..مارستانی بمیریاول م:  گفتی کرد جدی و روشن منی که ماشینیح

  .. کنم ارشام حالم خوبهیخواهش م.. نه-

  .. کجا حالت خوبه؟یرنگ به صورت ندار:  بهم انداخت و گفتی نگاهمین

  ..گهی دمیبر..شارم افتاده االن بهترم راه رفتم فادی ز-

 هی جلوتر نگه داشت و رفت تو یکم..تموم حواسش و داد به جاده..  کرد سکوت

  .. برگشتکی و شکالت و کوهی اب مهیفروشگاه و چند لحظه بعد با 

 ی بی بی وگرنه از خونه ی بخوردی و گذاشت تو بغلم و گفت همه ش و باپاکت

  ..ستی نیخبر

 وهیبه زور فقط تونستم ابم.. سرم و تکون دادممارستانی بمی ری نمنکهی از اخوشحال

 کم از شکالت رو هم هی که ارشام نشونم داد ی با اخم و جذبه ایول..رو بخورم

  ..خوردم
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  .. حالت تهوع نداشتمگهی بهتر شده بود دیلی خحالم

  .. برهدی راه بهش زنگ زدن که بانی بیول.. هم غذا گرفته بودی بی واسه بآرشام

  ..کهی هم تو سهامش شرری داره که امی شرکت تجارهی بود گفته

 ی کردم حالم بهتره و می که فکر میمن.. نشستم و سفره رو پهن کردمی بی بکنار

 سمت دمی باز دودیچی کباب و بوش که تو دماغم پدنیتونم غذام و بخورم با د

  ....ییدستشو

 که رونی اومدم بییال زار از دستشوبا ح.. عق زدم که جون نداشتم راه برمانقدر

  ..خدا مرگم بده دخترم چت شد؟: دمی خودم دی رو نگران جلوی بیب

  .. شدم فک کنم فشارم افتادهنجوری هممی که بودرونمی بیچیه..ی بی خدا نکنه ب-

  ..نگاهش کردم..گهی نمیچی هی بی بدمید.. دادمهی تکی و به پشتنشستم

  .. کردی نگام میص جور خاهی بود و ستادهی اجلوم

  ..؟ی بی شده بی چ-

  .. به روم نشست و دست سردم و گرفترو

  .. خوره؟ی فدات شه مادر، چند وقته حالت بهم می بی ب--

 نتونستم جلو گهی امروز دی دو روزه دارم ولیکیواال تهوع که االن :  گفتممردد

  ..؟ی بیچطور ب..رمیخودم و بگ

  ..؟ی عقبم انداخت--

  ..شهی می هفته ا3اره : سرم وتکون دادم و گفتم..مدی و فهممنظورش
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 قربون یاله:  که تو صداش بود بغلم کرد و گفتی نشست رو لباش و با ذوقلبخند

 شکرت که زنده موندم و ایخدا.. چشهیدختر گلم بشم که داره طعم مادر شدن و م

  ..دمی روز و دنیا

  ..؟یفت گی چی بیب:  بودم گفتمی بی و منگ تو بغل بجی که گمن

فردا اول وقت برو واسه :  که تو چشماش جمع شده بود گفتی کرد و با نم اشکنگام

  ..... دخترمی رو داری حاملگینشونه ها.. راحت شهالمونی مادر تا خشیازما

 ی ملی و تحلهی رو واسه خودم تجزی بی بی تعجب داشتم کلمه به کلمه حرفابا

  ..کردم

  !....من؟!..؟یحاملگ

  .... ممکنه؟یعنی خدا، یوا....میآرشام دارمن و ....یعنی

  ........شهی باورم نمی بی بیوا:  رو فشار دادمی بی بی ذوق دستابا

 که پشتم و ی بغلم کرد و در حالی بیب.. زبونم بند اومده بودجانی زور ذوق و هاز

  .. داد قربون صدقه م رفتینوازش م

 به ارشام یزی فعال چی بیب: فتم و گرونی که به سرم زد ازتو بغلش اومدم بی فکربا

  .. باشه؟رمی و بگشینگو تا جواب ازما

  .. من دلم روشن ِ یول..ی دونیباشه دخترم هرجور خودت صالح م--

  !..........بخندم!.. کنمهیگر.. دونستم چکار کنمی نمی خوشحالاز

 شی و رفتم پدمی نزدم و فردا اول وقت لباس پوشی حرفچی ارشام هشی شب پاون

 بازم واسه م ی بود ولنی پزشکمم همی احتمالصیتشخ ..مانیصص زنان و زامتخ

  .. نوشتشیآزما
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 ی چک گرفتم و وقتی بی بهی نشد سر راه از داروخونه ی وجود تست دلم راضبا

  ..یی خونه بدو رفتم سمت دستشودمیرس

 خدا یوا.. بکشم که لبم و محکم گاز گرفتمغی بود جکی جواب تست نزددنی دبا

  .. مثبت بودجوابش

  .. مطمئن شدم که باردارمگهی دنباری حاضر شد و ای جواب قطععصر

 که حاال عنوان مقدس یمن..دی کشینفس م.. داشتاتی که درون بطنم حی انطفه

  ..مادر رو به عهده داشتم

  ..مادر

  ..مامان

  .... م گرفته بودهی گریاز خوشحال.. لب تکرار کردمری بار زچند

  .. من و آرشامی بچه

  .. عشقمونی وهیم

  ..دمونی صبر و امی ثمره

  .... دوست دارمیلی خایخدا.. شکرتایخدا

 فوق تی موقعهی خواستم بعد از جشن تو ی بود و مری و امی پری عروسفرداشب

  .. موضوع رو به ارشام بگمنیالعاده مناسب و خاص ا

 ی خودم م زمستونه ش وی گفت دونه به دونه لباسایم.. رو پا بند نبودگهی دی بیب

  ..بافم
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 شب ارشام ی از اون نداشتم مخصوصا وقتیمنم دست کم.. چقدر ذوق داشترزنیپ

 ابروهاش و دی دی م وهمراه لبخند رو خودش مرهیاومد خونه هر وقت نگاهه خ

  !.. شده؟یزی چدی پرسی باال و منداختیم

  .. نهیعنی دادم که ی با لبخند سرم وتکون ممنم

  

 رو گفتم خواهرانه بغلم کرد وبا ذوق هی همونجا بهش قضگاهشی آرامی رفتی با پرصبح

  .. گفت خاله به قربونش برهیمرتب م.. گفتکیبهم تبر

 از یرنگ.. چشمام رنگ گرفته بودشی حاال پایدن.... خوشحال بودمیلیخ

  ..جانیشور و عشق و ه..دیام..یزندگ

لت بده و از قسمت  و حاناشیی خواستم موهام و ساده اتو بکشه و فقط پاشگری آرااز

 از اونها رو کج ی ساده همه رو جمع کردم باال و فقط تره ای تل نقره اهیجلو با 

  .. تو صورتمختمیر

 هی که خودم اورده بودم یلی با وسانی زننده باشه واسه همشمی نداشتم آرادوست

  .. و جذاب نشوندم رو صورتمحی ملشیآرا

 ی شکچی ارشام هی قهیبه سل.. کردفی ازش تعری کلیپر..دمی و پوشلباسم

  .. کامل بهم ثابت شده بودگهی دنیا..نداشتم

 تی نهای و جذاب رو صورتش بکی ششی و پفدار با اون آرادی تو اون لباس سفیپر

  ..خوشگل شده بود

 که تو سالن یی دختراغی سوت و دست و جونی مریام.. کردم شنلش و بپوشهکمکش

  ..بودن با دسته گل اومد تو
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  .... گرفتلمی اون جمع ِ شاد فی از لحظه، لحظه رلمبردایف

  .. منتظرتونننییشوهرتون گفتن پا:  گوشم گفتری از دخترا زیکی

 رو هم که از جنس خود لباس بود ی و شال نقره ادمی لبخند مانتوم و رو لباسم پوشبا

  ....و رو موهام انداختم

 نکیع..تم سمتشاروم رف.. داده بودهی تکنشی به ماششگاهی آرای جلوآرشام

  .. من از رو چشماش برداشتدنی و با دشیافتاب

 ی طوسراهنی براق و پیکت و شلوار خوش دوخت مشک.. و جذابکی ششهی هممثل

 رو به روم ی با ژست خاصنهیدست به س.... با کراوات همرنگشدی به سفلیکمرنگ ما

  ..ستادیا

  ..؟ی وقته اومدیلیخ.. سالم-

  ..نییصورتش تکون دادم که مچم و گرفت و اورد پادستم و جلو .. نگام کردفقط

  ..نداختی دلم و به ضعف می بود ولی جدنکهی با الحنش

  .... دخترنمتی بذار بب--

  .. و باز کردمنی و در ماشدمیخند

  ..... کهمی برادهی زدن زدی وقت واسه د-

و خواست گونه م و ببوسه سرم .. نگاش کردمنمی بشنکهیقبل از ا.. و گرفتبازوم

  ..لبم و به دندون گرفتم و با چشم به اطراف اشاره کردم..  عقبدمیکش

  .. نگفتیزی تکون داد و چنی لبخند سرش و به طرفبا

 نبود ادی زشگاهی از آرای سالن عروسیفاصله ..می حرکت کردری امنی سر ماشپشت

  ..میدی ربع رسکیعرض 
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  .. شدنتی هداشونگاهی مهمانان به طرف جای هلهله و شادانی و داماد معروس

آرشام هر لحظه که نگاش بهم .. و در اوردم و شالم و انداختم رو شونه هاممانتوم

  .. زدی افتاد لبخند میم

  ..با آرشام هم فقط دست داد..می کردیبا هم روبوس..  اومد جلودنمونی با دتایب

به ارشام  داد رو ی که به من و ارشام دست مینی و حستادی اتای با لبخند کنار بفرهاد

  .. تشکر کردیو آرشام کامال جد.. گفت کیتبر

   ..می نشسته بودزی مهی و آرشام سر ی بیمن و ب.. گذشته بود ی ساعت1 کی

 ی هم می رو به روی کردم که چقدر جذاب و خواستنی و فرهاد نگاه متای به بداشتم

  ..دندیرقص

هر دو پزشک و ..هشی میاگه باهم ازدواج کنن عال..انی دلم گفتم چقدر بهم متو

  ..دهیفهم

 یانقدر با حسرت نگاه نکن گربه : دمی گوشم شنری آرشام و زیصدا

  ..؟یدیافتخار م....یوحش

  ..بلند شد و دستم و گرفت... و سرم وتکون دادمدمیخند

  .. بودجانی شاد باشه توش پر از احساس و هنکهی از اشتریب.. عوض شده بودآهنگ

  ..میدی رقصیاهنگ با اهنگ م دستم و گرفته بود و همارشام

 بودم و همون موقع هم اعتراف کردم که دهی باهاش رقصانی شای تو مهمونقبال

  ..رقصش محشره

  



 

goldjar/me.Telegram  

 

1868

  )روشن_  آذراریآهنگ خشا(

  دانلود آهنگ

   منو با خودت ببر،ی عاشق ِ مناگه

   تو آسمون، عشقمون و با قلمسیبنو

   باشهادتی نوی فقط ا،ی بری خوای اگه مای

  شهی تو من نمی تو، برای برای کسچیه

   اومدم تا بهت بگم چقدر دوست دارممن

  ارمی قلبم تو رو من کم می توی بدونکاش

   دارهی هنوز راهی اومدم تا بهم بگمن

   دارهییتو دلت جا............. عشقمی اومدم بگمن

  

  .. شدمی حالهیانقدر اروم که ..  تو بغلش دی کم تو چشمام زل زد و منو کشهی

  .. بودختهی خواننده در هم امی ضربان قلبش با صدایصدا

  

   مونمیدارم برات م بمونه، تا نفس ادتی شهیهم

   مونمی می دونی که باشم، به تو دلبستم مای دنی جاهر

  المی و اون نگاهه معصوم، من پر از خواب و ختو

   تو دنبال فرارمی و از خودم رها کن، بمن

   اومدم تا بهت بگم چقدر دوست دارممن

  ارمی قلبم تو رو من کم می توی بدونکاش
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  ه داری هنوز راهی اومدم تا بهم بگمن

   دارهیی عشقم تو دلت جای اومدم بگمن

  

 که تو سقف نصب یکی کوچی سالن و قطع کردن و حاال فقط رقص نورای برقاکل

  .. کرده بودجادی ای و خوشگلی نورانیکرده بودن رو سر رقصنده ها شکال

 گوشم احساس ری داغش و زی تو بغلش بودم که برم گردوند و نفساهنوز

  ..احاطه کرده بود اطرافمون و یکیتار..کردم

  

  ینی شی من میکی تاری فانوس، توهی مثل نور تو

  ینی بی چشام می نهی نگفته هام و، از تو آی همه

  المی و اون نگاهه معصوم، من پر از خواب و ختو

   تو دنبال فرارمی و از خودم رها کن، بمن

   اومدم تا بهت بگم چقدر دوست دارممن

  ارمی قلبم تو رو من کم می توی بدونکاش

   دارهی هنوز راهی اومدم تا بهم بگمن

   دارهیی عشقم تو دلت جای اومدم بگمن

  داره.......یی جاهی..... دل تویتو....... عشق منیبگ

 یخودم و نرم چرخوندم و ازش فاصله گرفتم که تو.. و از تو دستش ازاد کردمدستم

 می بودستادهی ا کهی جهت مخالفنباریا.. بغلم گرفت و سفت نگهم داشتیکیاون تار

  ......اما..می گم شدتی جمعی تعجب کرده بودم که ال به النیاز هم..منو گرفته بود

  ..ایخدا ......نطوریهم.. عطر برام اشنا نبودنی ایبو
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  ..دلم برات تنگ شده بود..خوشگلم: دمی و کنار گوشم شنصداش

  .....!!!!...ارسالن..ارسـ..ا-

  

 بکشم که محکم غی لب بازکردم جرون،ی بزنه ب که کم مونده بود از حدقهچشمام

 اون ی توتی جمعیال به ال.. دهنم و گرفت و من و همراه خودش خم کردیجلو

  .. شدم ی مدهی دنبالش کشیکیتار

  .... رفتم ی زور تقال داشتم از حال ماز

  .. پشت ساختمون می چطور رفتدمینفهم

 یو با لحن بد....ال نکن المصبانقد تق: دی لب غرری زتی که با حرص و عصباندمیشن

  .. ببرمتی بدی جاستیقرار ن: ادامه داد

  

  .... صورتم وی دستمال گرفت جلوهی کنم ی و کارامی بخوام به خودم بتا

 از یچی هگهیو د ..افتهی بشه و اروم رو هم بنی تند باعث شد پلکام سنگی بواون

  ..دمیاطرافم نفهم

  

  » آرشام «

  

 هی......دی و چرخدی کشرونیام دستش و از تو دستم ب آهنگ بود که دالریآخرا

 صورتم امی شد و تا به خودم بدهی نفر کشکیهمون لحظه دستم توسط ..لحظه غفلت
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 کی تاربای تقری اون فضای که تویاز جانب کس..هدف مشت گره خورده ش شد 

  .. بدمصی نتونستم چهره ش رو تشخیحت

و اگه دستم و به ستون نگرفته بودم  دمی حرکت رو نداشتم چرخنی انتظار اچون

 تونست ی نمی ادم معمولهی..  بود یحرکتش کامال حرفه ا.. شدمی منینقش زم

  .. داشته باشهی ضرب دستنیچن

با روشن شدن چراغا .... نبودی کنم ولدای دالرام و پتی جمعنی بلند کردم تا از بسر

  ........دالرام..ینور همه جا رو پر کرد ول

بلندتر ..دمی نشنیجواب..صداش زدم.. کردم یت اطراف و نگاه م و مبهومات

  .....ایخدا.. نبودتی اون جمعنیدالرام ب..نبود..صداش زدم

اون اطراف و از نظر .... نشسته بودندهی و بقی بی که بیهمون سمت..دمیدو

  ..گذروندم 

  ..دالرام کجاست؟.. دالرامی بی ب--

 یاز رو صندل.. من هول کردی و آشفته  حال و روز خرابدنی با دچارهی برزنیپ

مگه .. تو بود پسرمشیپ:  گفتدی چرخی که نگاهش دور سالن میبلند شد و در حال

چرا رنگت : دی لرزیصداش م..تو صورتم مکث کرد....... وسط؟دیواسه رقص نرفت

  ..پسرم زنت کجاست؟..ده؟یپر

:  و داد زدمدمیب کوزی می رویمشت محکم..دمی تو موهام دست کشی و عصبانکالفه

  ............ستی ندمیتا برگشتم د.. شدی دفعه چهی دونم ینم.. دونمینم

 شدن بیغ.... لحظه غفلت من وهیو ..یکی تاری حرکت از جانب فرد ناشناس تواون

  ..هیرعادی غزیهمه چ....تی جمعنیدالرام ب
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  ..دمی و شنری امیصدا

  .. شده آرشام؟ی چ_ریام

 با بغض ِ تو صداش ی بیب.. گرفته بودشی م اتنهی سیفسه ق.. حرف زدن نداشتمتوان

  .. کجاستستیبچه م دالرام، معلوم ن:  و دادریجواب ام

  ....یی رفته دستشوای.. تو سالن باشهیی جاهی دی خب شا_یپر

 که به گوششون برسه سرم وتکون دادم و افتادم رو ی جوری اومد ولی باال نمصدام

  ..یصندل

  ........ بود کهکیفضا تار..میدی رقصی ممیشتبا هم وسط دا.. نه-

 حرفام نی که بتایفرهاد و ب.... کردمفی رو براشون تعرهی تو همون حالت قضو

 با دی بایکیاخه چرا :  به جمع انداختند و فرهاد گفتی نگاهی بودند با نگراندهیرس

  .... بزنه؟بشی همون موقع دالرام غقایمشت بزنه تو صورتت و دق

  .....قربان--

 رو جلوم گرفته بود از رو ی خدمتکار که پاکت نامه ادنیبا د.. وبلند کردمسرم

  .. بلند شدمیصندل

 به دست خود مهندس دیگفتند حتما با.. دادن که بدمش به شمای خانمهی نوی ا--

  .. برسهیتهران

  !.. بهت داد االن کجاست؟نوی که ای اون-

 خانم جوان هی.. سالن و ترک کردند هست کهی اقهی چند دقهی دونم قربان ی نم--

  .. پوشکی شاریو بس
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 رو داشتم فشی در پنهان بودن لرزش خفی که سعیبا دستان.. بوددی پاکت سفپشت

  .. زمان دست خطش رو شناختمنیو در کوتاه تر..نامه رو باز کردم

 به خون نشسته شاهد خط ی زانو بزنم و با نگاهنی زمی بود تا روی حدس کافنیهم

  .. زدی مشی باشم که به جونم اتیی نوشته هابه خط

  .. منی نهیریسالم دوست د( 

 به دست خطم دقت هی نامه رو نوشته تنها کافنی ای کنکهی اصی تشخی دونم برایم

 حرفا یلیباهات خ.... و قدرتمندرکی زیفرد..ی بودی ادم باهوششهیهم..یکن

  .. گردمیب م که سالهاست دارم واسه شون دنبال جواییسواال.. دارم 

 و غامی پنی ایاالن که تو دار....دهی وقتش رسگهید.. حسابمهی االن دنبال تسومن

 تا چه حد ی روزهی که ادتهی..  ِ ری من اسی خانم کوچولوت تو دستای خونیم

 رابطه با هر ی برقراری وقت مصر براچی بودم که هیمن مرد..خواهانش بودم

از همه .. بودیافتنیدست ن..رام فرق داشت بهی دختر با بقنی ای نبود ولیدختر

  .. بودزیمهتر، واسه آرشام عز

 دونم ینم.. ِ زتری من عزی باشه برازی واسه تو عزای دننی تو ای که، هر چی دونیم

 دای منو پی تونی که کجا می فهمی کلمه مهی نی با گفتن همی نه ولای هست ادتی

  ..یاموشش نکرده باش هنوز فردوارمیام.. »طانی شیرودخونه « ..یکن

 صبرانه یمن و خوشگل خانمت ب....نجای ایای و تنها بی نکنی کار احمقانه ابهتره

  ....نصورتیرای در غیبهتره عجله کن..می کشیانتظارت و م

 یجسم و روح دالرامت االن تو دستا..رمی گی از لمس تن، روحش و ازش مبعد

  ..منه
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  ....) عجله کنپس

 نهی ِ تو سشیات.. خم شدمنیرو به زم..زانوم و چنگ زدم.. از تو دستم رها شدکاغذ

  ... شدیم هر لحظه شعله ورتر م

 م نهیدست راستم و رو س..دمی لرزیم.. داغ بودنباری اشهی برعکس همتنم

 شاهد خم شدن کمر ی اون همه چشم، کسونیم... خواستم اونجاینم..گذاشتم

  ..آرشام باشه

 اطرافم برام یصداها..مع کردم تا بتونم بلند شم توانم و تو پاهام جی درد همه با

  ..گنگ و نامفهوم بودند

از جام بلند .. بازوم احساس کردم که با خشم پسش زدمری رو زی دستیگرما

 ی از جسمش تو دستاکهی رو داشتم که هر تیاحساس ادم..دی لرزیزانوهام م..شدم

 ی بدنم در حال متالشیتک تک اجزا..شهی مدهی ِ و از هر سو داره کشری نفر اسکی

  ..شدن بود

  .... نامنظم قلبمضربان

  ..ی و عذاب اوری تکرارتمی رچه

 رو ژنی اکسنی اشی من گنجافی قلب ضی ازاد بود ولرونی بیهوا.. سمت دردمیدو

  ..نداشت

 یسرفه م.. م گرفتم و خم شدمنهیدستم و به س.. از درختایکی ری زرفتم

  .. حس کردی رو بمی تنفسی مجرا که سوزش و حرارتشقیانقدرعم..کردم

  ....... قرصات کجاست؟یری از حال میآرشام دار.. آرشام_ریام

   کتم فرو برد بی و تو جدستش
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  .... باز کن دهنت و_ریام

 یاز افکار مزاحم..از وحشت..از درد.. وبستمسمی خی دادم و چشماهی درخت تکبه

  ........ رفتیکه در سرم رژه م

 ی رو واضح می و پری بی بونی و شهی گریصدا.. کردی مری کم کم داشت تاثقرص

  .. به اسمون نگاه کردمسی خیاز پشت پرده ا..دمیشن

نرم .. کردمی م رو هنوزم احساس منهی سیانقباض قفسه ..دمی کشقی عمنفس

  ..وآهسته از درخت کنده شدم

  ..پر بودماز نفرت  ..نهیازک.... درد نبودی تنها از رونباری ای ولدی لرزی مزانوهام

 رو نای کاغذ اکهی تهی نیتو ا..گه؟یپسرم فرهاد درست م:  گفتهی با گری بیب

  .. ِ مادر؟ری اون پست فطرت اسیدختر من تو دستا:ضجه زد.....نوشته؟

 دمی بود که دوومدهیهنوز حالم کامل جا ن.. نداشتم که بدمیجواب.. ندادمجواب

:  که داد زدمنشی سمت ماشرهیه م داردمید....فرهاد دنبالم اومد..نگیسمت پارک

  !..تو کجا؟

 حق نداره یکس:  نگاش کنم گفتمنکهی و زدم و بدون انمیقفل ماش.. حرکت موندیب

  ....افتهیپشت سرم راه ب

  ......... من باستی آرشام تو حالت خوب ن_فرهاد

 ،ی مونی مهی بقشی پنجایتو هم: و با خشم نگاش کردم........ که گفتمنی هم-

  .. شد؟مرفهیش

 با نیماش.. پام و رو گاز فشار دادم .. و روشن کردمنینشستم و ماش.. نگفتیچیه

  .. گوشخراش از جا کنده شدییصدا
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 که جلوم و دمی لباس عروس دی توونی گری رو با صورتی پرنگی پارکرونیب

نگاه اون به ..نیی رو دادم پاشهیش..دیبه طرفم دو.. محکم زدم رو ترمز..گرفت

  ...... بودیض شده از خشم من و نگاه من به در خروجصورت منقب

  .........دالرام االن..ارشام تو رو خدا نجاتشون بده:  هق هق گفتبا

  .. ساکت شددی نگاهه منو رو خودش دتا

  ..ه؟ی منظورت چ-

  .. داد ی بهش نمی مجالهیگر.. کردی هق هق میپر

  ..؟ی بگی خوای می چیپر:  زدمداد

 به اشک نشسته ش موج ی که تو صدا و چشمای بود با غمتادهسی که کنارش ای بیب

 خبر خوش و بهت نی خواست ایبا هزار آرزو م..پسرم زنت حامله ست:  زد گفتیم

  ..رهی گی رو ازتون می اون نامرد داره خوشیبده ول

 ایخدا.... درد..حسرت..یناباور..بهت.. رو لبام رفته رفته محو شدی عصبپوزخند

  .. قسمت ما بشه؟دیاب فقط با همه عذنیچرا ا

  ..چقدر سخت بود.. کردمی خودم هضم مشی رو پی بی بی جمله داشتم

 تو تی زندگی همه ینیکه بب ..یتی موقعنی همچهی زنت بارداره اونم تو ی بشنونکهیا

  .. ِ ری گرگ ِ گرسنه اسهیچنگال 

  .. حاال؟چرا

  ..افته؟ی اتفاق بنی ادی االن باچرا

  ..بدتراز قبل ِ اومد طرفم و درو باز کرد حالم دی که دریام

  .. کنمی می برو کنار من رانندگ--
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 دمی کار دست خودم مهی دونستم برم تو جاده حتما ی منکهیبا ا.. جمع شدحواسم

 باارزش ای دننی تو ایزیجون دالرام واسه م از هر چ..فرمون و تو مشتم فشار دادم

  ..تر بود

  .... برو کنارر،ی تنها برم امدی با-

 که ی از محلدمی قول می ولامی من باهات مستی آرشام لج نکن تو حالت خوب ن--

  ..باهات قرار گذاشته دور بمونم

 یلی نبود، خنی اگه حال و روزش ای قلب لعنتنیا.. تونم لفتش بدمی نمنی از اشتریب

  .. بودمدهی بهشون رسشیوقت پ

  ..ر راننده کنای رو صندلدمی نشست پشت فرمون و خودم و کشریام

  ....م؟ی رسیپس چرا نم..می جاده بودتو

  ..ی مواظب باش راه و گم نکن-

 تونم ی می ولادهی و خمش زچیپ.. رمی رو دارم می که دادی نه همون ادرس-

  .. کنمداشیپ

  .. باعث شد تو افکارم غرق بشمنی ماشسکوت

  ....طونشی و شی و نگاهه نقره انی دلنشری پر بود از تصوذهنم

 یهمه .. ِ منیدل)..پسرم زنت حامله ست( تو گوشم تکرار شد ی بی بی جمله

  ....آرامشم

 سال 5 نی ایمن قسم خورده بودم، تو..چرا مراقبش نبودم؟.. زودتر بهم نگفت؟چرا

  ..نهی نذارم غم تو چشماش بشگهی کنم دداشیبا خودم عهد کردم که اگه پ
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 نمشیتم تا تو آرامش ببچشم رو احساساتم بس.. خاطر خودش از خودش گذشتمبه

من در ....می سوختی ممی عشق و حسرت داشتشی ما تو اتی هر دونکهیاما غافل از ا

  .... دادمی خوشحال کردن اون داشتم عذابش میپ

 کردم اونم با یفکر م.. شرفش بودی بی همون عموی صفت لنگه وونی ِ حارسالن

از دوست .. بودمرشیگیدم پ حافظه م و به دست اورنکهیبعد از ا.. کشته شدهانیشا

  .. سراغشون و گرفتم می قدیو اشناها

 و ارسالن به دست سی به دست پلانیشا.. اونا کشته شدنی گفتن که هردویول

  .. هنوز زنده ستانمی شادیشا..پس همه ش دروغ بود.. ناشناسیافراد

 که داشتم بهش ی ایزندگ.. سال بودند5 نی ای من طیای مسبب تموم بدبختاونا

  .. شدم رو به کامم تلخ کردندی مدواریما

  .. آره؟نجاستی انگار هم_ریام

  .... و نگاه کردمرونیب.. خودم اومدمبه

  .. بموننجایتو هم-

  ..... آرشامی ول--

 جلو فقط یای بی حق ندار،یدی که شنیی افتاد هر صدایهر اتفاق.. که گفتمنی هم-

  .... خبر بدهسی کردم به پلریاگه د

  ..هیم خطرناک ارسالن اد--

  ..ای جلو نگمی منی واسه هم-

  .. مرده؟ی مگه خودت نگفت--

  .. تا جون داره پدرسگ7: دمیی و رو هم سادندونام
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  .. دستم و گرفتریام.. و باز کردمنی ماشدر

  .. مراقب خودت باش_ریام

  .. شدمادهی سرم و تکون دادم و پفقط

 و باز کردم و تا نمی استیه هادکم..نی و در اوردم و از پنجره انداختم تو ماشکتم

  ..آرنج باال زدم

 هی پشت اون درختا تو روز دیشا.. دورافتاده ستی جاهی محل خارج از شهر و نیا

 ی ولادی در بشی به نمای انندهی چشم هر ببشی و خاص پیی تماشایفضا

  .. و مسکوت بودکیتار..االن

 که یختان بلند و تنومنددر.. رفتمنیی کوه بود پای نهی که سی سنگالخیبی سراشاز

 ی مجادی رو ای مانندغی خش خش و جی وصدادندی لولیدر اثر وزش باد در هم م

  ..کردند

 رودخونه انی جریصدا..دی رسی دور به گوش می گرگ از فاصله ی زوزه یصدا

  .. نذاشتمنجای پام و اگهیسالهاست که د..رو دنبال کردم

  .. و روشن کردملمیوبا میصفحه .. فرو رفته بودیاهی جا تو سهمه

 ی انتظارم و می ِ آلونک چوبیی درختا که رد بشم اونطرف روشنانی انی باز

  ....دیکش

  

  » دالرام «
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 و از هم نمی سنگی پلکافی لرزش خفهی و رطوبت صورتم باعث شد با ی سرداحساس

  ..محکم بستمشون.. خورد تو چشماممینور المپ مستق..باز کنم

ارسالن با اون قد بلند و ..اعث شد با وحشت چشم باز کنم بنباری خش خش، ایصدا

  .. کردی نگام مقی بود و دقستادهی باال سرم اشی پهن و نگاهه سبز و وحشیشونه ها

و با دستمال ..دستم و با طناب.. شد خودم و جمع کردمدهی که رو اندامم کشنگاهش

  ..دهنم و محکم بسته بود

 دونه یخدا م.. و پرکرد و رو به روم زانو زدنمونی قدم بهی ترس نگاش کردم که با

 من باال و ی دهی و کشقی بودم و ضربان قلبم با هر نفس عمدهیکه تا چه حد ترس

  .. رفتیباالتر م

  ....زمی نترس عز--

نفسش و .. تو هم و صورتم و برگردوندمدمیاخمام و کش..دی گونه م دست کشبه

  .. داد و موهام و تو چنگ گرفترونیمحکم ب

 که آرشام برام یهمون لباس نقره ا.. جلوش نشستمی که با چه وضعدمی فهمازهت

س ارسالن و رو شونه و *و* و پر شده از هدارانهیگرفته بود و حاال نگاهه خر

 رو شونه هام ی که تو جشن عروسیبا همون شال.. کردمی برهنه م حس میبازوها

  ..انداخته بودم دهنم و بسته بود

 نی ای گرم و ارامش بخش آرشام بود، تو دستایمن نفس ها بلندم که مایموها

  ..شهی کنده مشهی داره از ری وحشوونیح

و نفسام تند و نامنظم ..چشمام از زور ترس گشاد .. کردکی و به صورتم نزدصورتش

  ..شده بود 
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چون االن مال ..؟ی ترسیعشقم، چرا ازم م:  گردنم زمزمه کردری خشن زی لحنبا

 یک:  ادامه دادضیو با غ....ن قبل از من تو رو تصاحب کرده؟چون او..؟یآرشام

االن ....خود تو..وجود تو..ییمهم تو.. تونه واسه من مهم باشه؟ی منایگفته ا

 از ی خبرگهی دنجایا....ی کنی حرکت حرارت اغوشم و حس مهیبا ..یکنارم

 ی ولمی همه مون مثل همیگفت..؟ی خوای اونو نمی بهم گفتادتهی..ستیآرشامت ن

نگاهت دنبال ..دی تپیقلبت واسه اون م....آرشام و..ی خواستیتو اونو م..مینبود

  ..زی همه چیاون کثافت ب..یاون لعنت..اون بود

  .... کرده بودسیاشک صورتم و خ.. داد و موهام و ول کردهولم

 کرد تا مرز سکته ی و باز مراهنشی پی دستاش که تند تند داشت دکمه هادنی دبا

 یول.... دهنم بسته بود بهش التماس کردمنکهی کردم با ایهق هق م..تم رفشیپ

  .. کردی رو لباش فقط نگام مهی پوزخند کرهیاون با 

  .. بچه مایخدا

  ..میزندگ

  ..آرشامم

  .. نذار تنم به گناه آلوده بشهایخدا

   ...ـــایخدا

  .. بکشه و به گندزمی همه چوونی حنی نذار ای ولری االن بگنی جونم و همایخدا

 شی گره خورده ش پیپوست برنزه و عضله ها.. و دراوردراهنشی حرکت پهی با

 که سوزش یجور....محکم..چشمام و بستم.. شدانی من نمای وحشت زده یچشما

  ..اشک تو چشمام دوبرابر شد
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 دستام بسته بود تقال نکهیبا ا.. که رو بازوم نشست هراسون نگاش کردمدستش

  .. مهارم کردرومندشی نیدستا ارسالن با یول..کردم

 که تو آلونک انبار ی خشکی نشده خوابوندم رو کاه و علفاینی بشی حرکت پهی با

 ی امانم سعی بی خفه و جمالت نامفهوم و تقالهای هاغی که با جیدر حال..شده بود

 مهی بسته شده م رو محکم نگه داشت و روم خیداشتم اون و از خودم دور کنم دستا

  .. کرددباش، رو پوست گردنم حالم و ب لیگرم..زد

  .. دادمی تنش جون مریز

  .. رفتی میاهی سچشمام

  .. جسم قدرتمند ارسالن در حال له شدن بودری و ناتوان من زفی ظراندام

  .. زدیت نفس نفس م*و*ه* زور شاز

 همه سال نی تونم بعد از اینم.. کنمی کار و تموم مادی شوهرت بنکهی تا قبل از ا--

  .. کنهی تن خوشگلتم حس منو ارضا میگرما.. ازت بگذرمی راحتنیمبه ه

 ی تر مفی باشه خودم رو هر لحظه ضعری گرسنه اسی که تو چنگال ببری شکارمثل

 تونستم راحت ی بود که دور دهنم بسته شده بود، نمیلبام تو حصار شال....دمید

  ..نفس بکشم

  ..د کری لمس مزی جنون آمی و با خشونت و حرکاتجسمم

  .. دادی رو میدی بارون شددی رعد و برق بلند شده بود و نویصدا

 هی من با ی در پی پی از تقالهایری دستام و با وجود طناب به خاطر جلوگدوتا

  .. بوددهی فای شاخ و دم بی غول بنیتقال در برابر ا..دستش قفل کرد

  ..رهیم وبگ االن جوننی همنکهیا.. خواستمی مزی چهیفقط از خدا .. نداشتمنا
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 کشم ی مادی از درون دارم فری ولادی صدام در نمایخدا..؟ی شنوی مـــــایخدا

  ..که صدام به گوشت برسه

 که ی نذار تن و بدنایخدا.. خالصم کنای نجاتم بده، ای..شمی متیثی حی دارم بایخدا

 دهی مرد به نجاست کشنی اون و لمس کرده تو اغوش امی عشق ِ زندگیفقط دستا

  ..بشه

  .. خدا؟رمی می پس نمچرا

  ..؟ی کنی راحتم نمچرا

 باال تا نتونه به خواسته ش ارمیهر کار کردم پاهام و ب..نیی ارسالن رفت پادست

 رو ازم ی هر حرکتی پاهام و جلونی از پاهاش و گذاشت بیکیبرسه نشد و در اخر 

  ..گرفت

د و تن من سرد و کف دستاش داغ بو.. تر و دامن لباسم و داد باالنیی رفت پادستش

 زدم ولم کنه یضجه م.. کردمی مهیگر..چندشم شد ..رونم و نوازش کرد.. زدهخی

  .. بردمی نمیی راه به جایول

 ی وحشتناکی و اورد باال و خواست کمربندش و باز کنه که در آلونک با صدادستش

  ..باز شد

 حرومزاده کثافت«  آرشام که داد زد ی صدایول.. و گرفته بوددمی دی جلوارسالن

  .. تو رگام، بهم جون دوباره دادیانگار که هرم زندگ» ! ؟ی کنی چکار میدار

دهنم بسته بود .. م حبس شده بودنهینفس تو س.. حرکت از روم بلند شدهی با ارسالن

  .. بازدمش رو نداشتشی گنجامینی بیو حفره ها
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 ی مهیر و گدمی کشی مغیبلند ج.. شده بودندری و ارسالن با هم درگآرشام

  ..اما صدام خفه بود..کردم

 شیماری دونستم آرشام با وجود بیم.. تو صورت آرشام زدی مشت محکمارسالن

  ..ارهی تونه در برابر ارسالن دووم بینم

:  نگاش کردنهی خشم و کی از رویارسالن با پوزخند.. شدجی با همون ضربه گآرشام

 اون وقتا ضرب ادمهی..ببازه؟ مشت خودش و هی با دهیاز ارشام بع..ی کم اوردهیچ

پاشو بهم نشون بده ..ید ِ پاشو لعنت: داد زد.... شده؟یدستت از منم بهتر بود پس چ

  ....االید ِ ..یکه هنوزم همون ارشام سابق

 و رویک کردن ارشام اونو به مبارزه دعوت کنه تا ن*ی*ر*ح* خواست با تیم

  ..ارهیا در ب راحت اونو از پیلی خینجوری بره و الیتوانش تحل

 زانو زده بود و دستش رو نیرو زم.. کردم آرشام به حرفش گوش نکنهی خدا مخدا

خواستم پاشم برم طرفش .. کردمی نگاش میبا ترس و نگران.. ش بودنهی سیقفسه 

  .. ارسالن تو جام خشکم زدادیکه با فر

  ....بتمرگ سر جات : ارسالن

..  غرش از جاش بلند شدهی و با  غفلت ارسالن، استفاده کردنی آرشام از همو

 ی خون بود اما داشت مقاومت میصورتش از درد جمع شده بود و چشماش کاسه 

  .. همه فشار واسه آرشام مثل زهر کشنده ستنیا..کرد

ارسالن که با ..دی رسی صدام بهش نمی که بکشه کنار و اروم باشه ولدمی کشغیج

 بود که آرشام با لگد زد ومدهیودش ن شده بود هنوز کامل به خریمشت آرشام غافلگ
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 فرز بود خواست پاشه که آرشام با زانو ن،یتو صورتش و ارسالن به پشت افتاد رو زم

  .. و کر کردوشم ارسالن گی نعره ینشست رو شکمش و صدا

 تو سر و صورت ارسالن یدستاش مشت شده بود و با چه خشم..دی لرزی مآرشام

ت * ه*ز*ر*به خاطر نگاهه ه.. کشمت کثافتیم: دی کشی اومد و نعره میفرود م

خواهرم به خاطر تو جوون ..میبه خاطر نابود کردن زندگ..به خواهرم..به زنم 

 به سمت ناموسم ه کییچشما.. کشمت حرومزادهیم..ی کشمت عوضیم....مرگ شد

  ....... زنمی مشی و آتارمی بشه رو در مدهیکش

ارشام تو رو :  داشتم بکشمش کنار گفتمی که سعی سمتش و با جمالت نامفهومدمیدو

  ....آرشام..شی عقب کشتایآرشام ب..خدا 

  ..دی دی زدنام و مشی تقال و به اب و اتی ولگمی دارم می فهمه چی بودم نممطمئن

 یم..دی کشی انتظارمون و نمی ساله اتفاقات خوبنی چندی نهی خشم و کنی اپشت

 خواستم ی منی و واسه همدمی ترسیم..دهیدونستم کم کم آرشام توانش و از دست م

  ..رمیجلوش و بگ

ارشام .. زورش بهش حمله کردی ارسالن با ته مونده نیی که دستش و اورد پاآرشام

 من و ارسالن نی بده و خودش و مابهی تکواری بود که منو به دنی که کرد ایتنها کار

 رگ برجسته  خواست ازم محافظت کنه چون نگاهه سرخ وی مینجوریا..قرار بوده

  .. ما رو نشونه گرفته بودی هر دومی گردن ارسالن و مشت گره کرده ش مستقی

 ختنی اسلحه به دست رکلی هی در آلونک باز شد و چندتا مرد قوی وقتمخصوصا

  .. خودش بودنیاز ادما..تو
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 و با پشت دست صورتش و پاک نی خون تو دهنش و تف کرد رو زمضی با غارسالن

  .. شرفی که خورده بود آخ نگفت بی مشتبا اون همه..کرد

 دهی کشینفسا..دی لرزیم.. کردی دستاش و از هم باز کرد و منو پشتش مخفآرشام

 ی نداشتم می که باهاش فاصله ای ضربان قلبش و منی صدایو حت.. و بلند

  ....دمیشن

دستش و .. و کنارش زانو زدمدمی کشغیج..نی و افتاد رو زمارهی طاقت بنتونست

  ..دیچی پی ش و به خودش منهیته بود رو سگذاش

 ی هاهی ثانی کردیفکرشم نم:  صحنه قهقهه زد و مستانه گفتنی ادنی با دارسالن

 جون ی ارزو داشتم لحظه شهیهم.. اره؟ی من بگذرونی چشماشی و پتیاخر زندگ

  ...ی داشتزی شرف همه چی بیتو..نمی خودم ببیدادنت تو صحنه باشم و با چشما

  ..ثروت

  ..درتق

  ..تیمحبوب

 ی به کسی راحتنی که به همیکس..ی بودانی مورد اعتماد شای جذاب و حتیظاهر

 که به من تعلق داشت و ازم یتو هر چ.. داشتی از تو حرف شنوی داد ولیباج نم

 خودت و خوب تو دلشون جا ی ولی ها نبودی وقت از تهرانچیتو ه..یگرفت

  ..یدی رسنجای به ا و حاالیاز ما بود یکیتو ..ی ها بودانیتو از شا....یکرد

 اومد زل ی رنگ در مهی آرشام زانو زد و تو صورتش که هر لحظه به کنار

 نهی سرم و گذاشتم رو سهیبا گر.. تونستی نمی داشت نفس بکشه ولیآرشام سع..زد

تو همون :  ارسالن، با بلندتر شدن تپش قلب آرشام همزمان شدی عصبیصدا..ش
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 تا نجای بکشونمت امخواست.. وقت از وجودت خبر نداشتمچی ه کهی بودییپسرعمو

 زدم به نباریبعد از تموم حرفام شاهد ذره ذره جون دادنت باشم که انگار ا

  .....اما خب..هدف

  ...ستادیبلند شد ا.. نگاش کردمونی گری چشمابا

گلش  خوشیدالرام هم با چشما: به من نگاه کرد و ادامه داد.... حاال بهتره_ارسالن

 یو زمان....دهی داره از دست مشهی همی باور کنه که عشقش و برادیبا..شاهد باشه

  .. من بمونهشی پشهی همی نباشه، آزاده که برایهم که آرشام

 هی من مشمئز کننده و کردی که از دیبا چهره ا..یطانی بلند و شیخنده ا..دیخند

   ..رونیهمراه ِ دار ودسته ش از آلونک رفت ب..بود

 دیصورتش سف.. بودی چشماش اشک جاریاز گوشه .. بوددهی به پشت خوابامآرش

نگاهه .. پلکاش و اروم باز کردیال..صورتم و بردم جلو..شده بود و تنش سرد بود

  ..ی محکم و ناگسستنیگره ا.. هر دومون تو هم گره خوردی و بارونسیخ

طره رو  آلونک چند قی اومد و از سقف چوبی شر شر بارون می صدارونیب

  ..دیصورتمون چک

 هی..قی خشک و عمیسرفه ها.. کردیسرفه م.. لرزونش و باال اورد ی دستاآرشام

باز .. شال و شل کردیدستش و برد پشت سرم و گره ..دینفس بلند و صدا دار کش

  ..شد و افتاد دور گردنم

 زده ش بوسه خیلبام و بردم جلو به صورت .. حس شد و افتادی آرشام بیدستا

تو رو خدا تحمل کن .. زمیعز..ارشام:  زدمی کردم وصداش میهق هق م..زدم

  .....تو رو جون دالرام مقاومت کن آرشام..میشی خراب شده خالص منیباالخره از ا
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 ش رو نهیقلبش با هر تپش قصد داشت س.. شنهی سرم و گذاشتم روسهی گربا

  ..بشکافه

نگاش ..م و صدا زدانگار اسم..زمزمه ش به گوشم خورد.. کردی خس مخس

  ..مضطرب و شتاب زده..کردم

  .. زدیآره داشت اسمم وصدا م.. تکون خوردلباش

  .... سرخش مخمور بودنگاهه

آرشام آروم ..نجامی من ازمیجونم عز..جون ِدالرام:  و رو به روش گرفتمصورتم

  ..... تونم قرصت ویدستم بسته ست نم....باش

گوشم و به لباش ..ونستم درست بشنوم گفت نتییزای چهی.. شددتری م شدهیگر

 ریام....ستی نشمیپ....قرصام.. نکن دالرام ..هیگر:  گفتدهی بردهیبر.. کردمکینزد

قبل ..دی بایول.. کنهیخبر م.. وسیحتما پل..حواسش هست..رونیاون ب

  . کهیزی چهی....بگم.... رو بهتیزی چهی....مرگم..از

هول .. صورتش جمع شد و به پهلو برگشت از دردی بلندیبا ناله .. سرفه افتادبه

  ..شده بودم

فقط االن آروم ..دمی بهت قول مشهی نمتیچیتو ه..یشی آرشام تو خوب م-

  .. کنم یخواهش م..باش

 دهیترس..نفساش نامنظم و صداش خش دار بود..سرش و تکون داد..برگشت

و از بدن  که سرماش یی مرتعش و دستای اشک الود و تنیوحشت زده با نگاه..بودم

  ..ارشام گرفته بود
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:  که آروم تر از قبل گفتدمیدوباره گوشم و بردم جلو و شن.. خواست حرف بزنهیم

کنار تو ..خوشحالم که..نیاز ا.... اخرهی هاهی دونم ثانیم..ستی نی فرصتگهید

 یبرا.. کنمیباهات خداحافظ.... بذار ..بذار بگم....دالرام....رمیمیم..دارم

مراقب .. بهم قول بده....نشد.. اماینیروزا رو بب.. نی خواستم اینم..  بارنیاخر

 یفقط م.. تونمی نمیول.. حرفا دارمیلیخ.... عشقمون باشیثمره ..خودت و 

  خوام بگم 

  

 نجواش تو گوشم یو صدا.. شده بود و کلماتش نامفهوم ترشتری ش بنهی خس سخس

  .. هق هقم شدیهمنوا با صدا

لحظه ... خداحافظ ..  لبخندنیآخر..  سوگند نیاول .. وندی پنیاول..خداحافظ--

دوست ..  وقفه یآغوش ب.. خداحافظ .... ما یناتموم موندند ، وعده ها.. ما یها

  .. حرفه، خداحافظ نیآخر..  حرفه نیآخر.. دارم 

   )»یاحقیمحسن _خداحافظ« از آهنگ یقسمت( 

  

  .. بلند شد نروی از بری آژی آرشام صدای با بسته شدن چشماهمزمان

 آرشام ساکت بود رو ی نفس های که حاال از صدایی گلوله فضاکی ممتد شلی صداو

  ..شکست

  ....نــــــــه..خـــــــدا:دمی کشغیج
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  )  حجتدی از ام" رمی تو مشی روز از پهی "آهنگ (

  دانلود آهنگ 

  هی که هوا بارونرمی ِ تو مشی روز از پهی

  رمی ِ تو مشی روز از پهی

  هی اشکهات پنهونکه

  زارمی سر رو زانوم میی تلخ ِ جدای لحظه

   آسمون بدونهگمیم

   چقــــــــدرکه

   دارمدوست

  ! مگه نه؟می بهاری وتو عاشق ابرامن

  میقراریباره ب ِ دوداری دواسه

  ! نه؟مگه

   کنمی با تو وعده می ِ آسمون ِ آبپشت

   روای ِ دنی همه دلخوشکه

  ! مگه نه؟یدار

  هی که هوا بارونزمی ِ تو مشی روز از پهی

  رمی ِ تو مشی روز از پهی

  هی اشکهات پنهونکه

  زارمی سر رو زانوم مییجدا. تلخ ِی لحظه

   آسمون بدونهگمیم
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   چقــــــــدرکه

  رم دادوست

  دانلود آهنگ 

  
 زدم که در آلونک ی تحرک آرشام بود و از ته دل زار می سرد و بی نهی رو سسرم

  ..با هق هق سرم و بلند کردم..باز شد

 ی روپوش پزشکیکی لباس مامور امداد تنش بود و اون شونیکی تا مرد که 2 و ریام

 به دست می سی تنش بود بسی مرد که لباس فرم پلهی اومدن تو و پشت سرشون عیسر

  ..ستادیوارد شد و وسط آلونک ا

 یاصال متوجه نشدم ک.. زدم تا ولم کنهیداد م.... به زور منو از ارشام دور کردریام

  .. بازوهام و گرفتریز خواستم سمت آرشام هجوم ببرم که امبا.... دستام و باز کرد

کتش ودر اورد و انداخت رو تنم و شال ..دمی کشی مغی زدم و جی لباسش چنگ مبه

  .. من به طرف آرشام بودی پرتمنای و دستارهی نگاهه خیو سرم کرد ول

  .... زدمی کردم و تو سر خودم می و مشت منی کف زمی و علفاکاه

 تنش بود نبضش و ی که لباس پزشکیاون..ر کنار آرشام نشستن  دو ماموهر

  ..» نبض نداره،ی قلبستیا«:گرفت

 ی نمری امی و چهاردست و پا خواستم برم طرفش ولدمی کشغی جدمی شننوی تا او

 ی مهی گرریام.........ششیولم کن بذار برم پ..یولم کن لعنت:  زدمیداد م..ذاشت

  ..آروم باش:  گفتیم..کرد
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 جون ی چشمام بشی پمی زندگی همه ی تونم آروم باشم وقتیچطور م..؟یرچطو

  ..افتاده؟

 یچونه ش و اورد باال و کم.. گردن آرشام و به جلو و سرش و به عقب خم کرددکتر

 یو با هر نفس صدا....2....1.. دادی میبهش تنفس مصنوع..  کردلیبه جلو ما

 یدستام م..دمی کشغی بس که ج گرفته بودشیگلوم ات.. شدی مشتری منم بهیگر

  .. کردمیسوخت بس که خودزن

  .. که شاهد پرپر شدنش بودمیمن.. کس جلودارم نبودچیه.. جلودارم نبودرهمیام

 ش گذاشت و نهیدستش و به حالت ضربدر رو جناق س.. نبض گردنش و گرفتدکتر

نوز نبض ه ..ی با نفس مصنوعایو دوباره عمل اح.. 5..4..3..2..1..محکم فشار داد

  ..و بازم تکرار..تکرار..تکرار..تکرار کرد..نداشت

 داشت و نبضش ی لحظه دستش و از رو مچ آرشام بر نمهی که کنارش بود ی مرداون

  .. کردیو کنترل م

 ی تحرکی دکتر و بی زده شاهد تقالهاخی دهنم و مات و ی و گرفته بودم جلودستم

  ....آرشام بودم 

چشمام وبستم و تو ..صلوات فرستادم..بسم اهللا گفتم.. لب اسم خدا رو صدا زدمریز

 نذار دمی کشیمیتی من درد ایخدا.. آرشامم و بهم برگردونایخدا..دلم نذر کردم 

  ..........ایخدا..بچه مم به درد من دچار بشه

نبض (ی کاردی برادصیتشخ..نبض برگشت« هق هقم گم شد ی دکتر تو صدای صداو

  ..»).. کندیلیخ

  .. و باز کردم چشمامتند
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  .. هست؟یدیام.. شد دکتر؟ی چ_سرگرد

:  که تموم حواسش به آرشام وکنترل نبضش بود سرش و تکون داد و گفتدکتر

در )..ی قلبی حمله _ ی قلبیسکته _انفارکتوس میوکارد ( هست MI من صیتشخ

 تر عیهر چه سر..شده )  قلبتمی بودن ریعی طبریغ (ی قلبیتمیحال حاضر دچار آر

   منتقل بشهدیبا

  ....شهی می قلبستی بازم دچار انصورتی اری در غمارستانیب

 تو پاهام نداشتم به یمن که جون..رونی و گذاشتن رو برانکارد و از در رفتن بآرشام

 نی شک نقش زمیاگه از رو کت بازوم و نگرفته بود ب.. از جام بلند شدمریکمک ام

  .. شدمیم

  ..دیای مساعد هست الزمه که همراهه ما بونتی اگر حال جسم،ینی خانم ام_سرگرد

 ادی..اهشی سیو چشما..قدبلند بود و چهارشونه.. روح نگاش کردمی و بسرد

 رو دی که حال زارم و دریام..رمی خودم و بگینتونستم جلو..  آرشام افتادم یچشما

 دی باستی که حال زن داداشم خوب ندینی بیجناب سرگرد م: به مامور گفت

  ..مارستانیبرسونمش ب

 یم:  به صورتم انداخت و به ناچار سر تکون دادی نگاهه کوتاه و سرسرهی سرگرد

 حالشون بهبود نکهیبه محض ا.. در دسترس باشندی بای ولستی نیتونن برن مشکل

  .. مراجعه کننسی پلی به اداره دی از سواالت بای کرد جهت پاره ادایپ

  .. سرش و تکون دادریام
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 پشت سرشون حرکت ری اون منطقه رو ترک کرد و من و امرکشانی آژآمبوالنس

 که یزیاالن تنها چ.. به سر ارسالن و دار و دسته ش اومدهی دونستم چینم..میکرد

  ....... ارشام بودی داشت سالمتتیواسه م اهم

 که آرشام روش ی شدم دوست داشتم پشت سر برانکاردادهی که پری امنی ماشاز

 ی تو پاهام حس نمیتوان.. نتونستمیول.. و ول نکنم بود بدوم و تختشدهیخواب

  .. معجزه بودهی دمی کشی هنوز زنده بودم و داشتم نفس منکهیا..کردم

 ی داشت رو به پرستار می که کنار تخت آرشام تند تند قدم بر می در حالدکتر

  نوار قلب : گفت

)EKG.(  

 وکاردی موژرنیاسکن پرف)..ی قلبی سطح آنزیمهای ارزیابیبرا(آزمایش خون .

 هر ماریب.. ژنی و اکسیوگرافیآنژ.. 99 می با تکنسویواکتیاسکن راد)..اسکن قلب(

  ..منتقل بشه) ی قلبیبخش مراقبت ها (وی ی سی به بخش سدی باعتریچه سر

 ی نوشت و سرش و تکون می وقفه دستورات پزشک رو تو پرونده می تند و بپرستار

  ..داد

  .. ورود ندادنی و به من اجازه ژهی وی ها و بردن تو بخش مراقبتآرشام

 که ی تو مشتم فشارش دادم و با غمقهیبا حرص از ..  رو شونه هام بودری امکت

 با چشمام هستم از پشت پنجره زل زده بودم به شیگیسالهاست شاهد همسا

  ..صورتش

 دستگاه و لوله رو به ی سرهی باال سرش بود و چند تا پرستار همزمان داشتن دکتر

  .. کردنیبدن آرشام وصل م
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 که نهیتموم تالشمون ا:  و تا نگاهش به ما افتاد اروم گفترونی از اتاق اومد بدکتر

 یدر حال حاضر نم....می خون رو حل کنی ضد انعقاد لخته هایبه کمک داروها

 داره یی باالسکی رماری چون با وجود عالئم نامنظم بمی فکرکنی به عمل جراحمیتون

 پاس ی بای جراحای ساز و ضربان جهت کار گذاشتن دستگاه میو اگه بخوا

 جهیدر نت..میندازی به خطر مماروی جون بم،ی قلب رو روشون انجام بدیسرخرگها

 بهشون ی حمالتنی هم چننیظاهرا قبل از ا..می هستی تردوارکنندهیمنتظر عالئم ام

  ..دست داده درسته؟

  .. نه شدتنی به ای بوده ولی بله، چند مورد_ریام

 انشااهللا که می مونی مشاتشونیمنتظر جواب آزما:  سرش و تکون داد و گفتدکتر

  ..... خواهد بوددوارکنندهی امجینتا

 چادر ری ش زدهینگاهم و به صورت رنگ پر.. دادم هی سرد تکی شهی و به شسرم

  .. و اون همه لوله و دستگاه دوختمژنیاکس

  .. لمس کردمشهیام صورتش و از پشت ش لرزونم و اوردم باال و با سر انگشتدست

  .... سرد بودشهیش

  ..دی لرزتنم

  .. ِ نگاه ماتم زده م ی اسمون ِ باروندینو.. دادی مدی و برق چشمام نورعد

  .. زدمهق

  ..ختمی راشک

  .. کردمبغض

  .. منهی سی همه غم تونی شدم از اخفه
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  .. ندارم خدانفس

  .. از عمر من کم کن بده به آرشامایخدا

  .. و بهم برگردونزمیهمه چ.. وبرگردونمیگزند

 اتی که درونم حی و نفر سومی ارشام و بهم دادی که ازم گرفتی از خانواده ابعد

  ..داره

  .. دارهجون

  .. کشهی منفس

  .. کنهی درد تو قلبمه و اونم داره احساس منیا.. کنهی ماحساس

  .. کنهی داره با مرگ دست و پنجه نرم ممارستانی رو تخت بپدرش

 یزی تونه چینم..ناتوانه..کهیروحشم مثل جثه ش کوچ.. بشهشیزی خواد اون چینم

  ..بگه

  .. ارهیول

  .. زنهی مادی اونم داره فرانگار

  .. زنهی تو رو صدا مداره

 بزرگ میتی..امی بای به دنمیتی خوام ینم.. خدا بابام و بهم برگردونگهی مداره

  .. زنه خــــدایداره داد م..بشم

  .. شنومی مدارم

  .. دارهروح

  .. دارهجون
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 قلب با هر تپش نیا.. چه خبرهنهی سنی از ارونی فهمه بی ضربان قلب نااروم من ماز

  .. کشهی مادیغم و غصه هاش و فر

  .......ایخدا

  .. و بهم برگردونزمیعز

  .. روآرشامم

  .......... روزمی چهمه

  .. هق کردم و چشمام و رو هم فشار دادمهق

  .....ر گذشت دونم چقدینم

  .. دونم چقدر فقطینم.. عمر1........ ساعت1......قهی دق1......هی ثان1 کی

  ..ختی دستگاه ها بلند شد قلبم فرو رغی جی صدایوقت

  ..دی برنفسم

  .... بودتوری مانی خط ثابت روهی دمی که دیزی چنی باز کردم و اولچشم

 اهویپرستارا به ه.. کرد پنجره داخل و نگاهی شهی سمتم هجوم اورد و از شریام

 جون ی سوت ممتد دستگاهها و جسم بدنی سمت اتاق و با شندیدکتر دو..افتادن

) به علت خطر جرقه و انفجار ( و قطع کن ژنی اکسانیپرستار جر: آرشام داد زد

  .....زهینکرونی سری غModeدستگاه شوک 

 و اونام ستادنی اپرستارا کنار..همه به تالطم افتاده بودن.. هم مضطرب بوددکتر

انگار مرده ..انگاراونجا نبودم......... منینگاهشون با غم به صورت آرشام بود ول

  ...........اره نفس ندارم.. روحم بود که شاهد بال بال زدن ِ آرشام ِ نیا..بودم

  .......اماده:دکتر
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 هگی دیکی و تورینگاه پرستارا به مان.... رو فشار دادی انرژی هی تخلی دکمه

  ........ دکترینوسی ستمیعدم ر: حواسش به نبض آرشام بود 

و بازم .......اماده:  آرشامی نهی شوک رو گذاشت رو سی دوباره پدال هادکتر

 توری من به مانی شد و نگاهه وحشت زده یجسم آرشام از رو تخت کنده م....شوک

  ....... کندهیلیدکتر نبض خ:  افتادتوریبود که با شوک سوم ضربان قلبش رو مان

 یزی چهی..نبضش و گرفت و به ساعتش نگاه کرد.. کردنهی آرشام و معای چشمادکتر

  ..رونی دوخت و از اتاق اومد بنی لب به پرستار گفت و نگاهش وبه زمریز

  .. و تو چنگم گرفتمدشی چطور به سمتش هجوم بردم و روپوش سفدمینفهم

  .. نگامم نکردیحت.. نگفت یچیه

از ال به الشون خارج !.......آرشامم..دکتر:  مثلیزیو باز کردم و چ لرزونم یلبا

  ..شد

 اومد ی مرونی که از قعر چاه بیی بود با صدادهی که چشماش سرخ و نفساش برریام

  .. چطوره؟؟حالشیگی نمیزیدکتر چرا چ: گفت

:  به آرشام بودی اشهی شی که نگاش از پنجره ی آروم دکتر در حالی صداو

 تا مطمئن شهی الزم روشون انجام مشاتیازما.. عالئم کما رو دارهماریمتاسفانه ب

 تونم یفقط م:  که دستم از لباسش کنده شد نگاه کرد و گفتیو به من....میبش

  .ستی نیدی امچی هگهی ددی باشدی قلب جدهیبه فکر ..بگم

  ..ختی فرو روجودم

  .. چنگ زدممارستانی سرد بیکای سست شد و به سرامزانوهام

  .... اومدی نمرونی هق هق از گلوم بی جز صدازی چچی بسته بود و هشمامچ
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  ....زار زدم.. زدمضجه

  .. شدمستین..مردم

  .. شدمنابود

  ..دمی نفهمیچیه..دمینفهم

  ..حس نکردم..دمیند

  ....سبک شدم........ شدمیته

  .. شداهی چشمام سشی زده م پخی یایدن.. وکی اطرافم تارزی چهمه

 چشمام و باز کنم صورتم از درد نکهیو دستم احساس کردم قبل از ا که تی سوزشبا

  ..جمع شد

  ..؟ی شدداری بی خانم--

 کنار ی افتاد که با لبخند کمرنگینگام به پرستار.. چشمام و باز کردمی الآروم

  .. بودستادهیتختم ا

  .. سوختی گرفته بود و گلوم مصدام

  !..کجام؟..من-

 که تو راه یی مراقب خودت و کوچولوشتری بدی بازمی عزیمارستانی تو ب_پرستار

  ..ستی همه استرس براش خوب ننیا..ی باشیدار

 ادی اون لحظه به ی دکتر و توی حرفای و آورد همه مارستانی اسم بتا

 ،ی بلند شدیدراز بکش نبا:  پرستار در اومدی شم که صدازیمخیخواستم ن..اوردم

  ..هنوز سرمت تموم نشده

  ..ادهی چقدر زیلعنت..به سرم دوختم رمق نگام و یب
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  .... شوهرمشی خوام برم پیم.. من خوبم-

 دهی پات به درگاه اتاق نرستی وضعنی با ای راحت ولالتی خیری شوهرتم مشی پ--

 شی برمت پی کم استراحت کن حالت که بهتر شد خودم مهی پس یریاز حال م

  ..شوهرت باشه؟

بهم قول :  رو با سر زبونم تر کردم و گفتم خشک شده می که به سرم زد لبای فکربا

  ..؟یدیم

  !..؟یچه قول:  تعجب نگام کردبا

 کنارش کی خوام از نزدیم.. تو اتاقششی پی بعد از تموم شدن سرم منو ببرنکهیا-

  ....باشم

  .. ممنوعه مگر با دستور پزشکژهیمالقات تو بخش و ..ی خانمشهینم:  زدلبخند

  ....ششی برم پدیمن حتما با.. کنمی خواهش م-

 نگام رهی مظلومانه بود که تا چند لحظه خی ملتمسانه و نگاهم به حدی به قدرلحنم

 استفاده تی موقعنیو از هم..مردد بود.. زدی لبخند نمگهید.. نگفتیزیکرد و چ

  ..رمیمی منمشیاگه نب..تو رو خدا: کردم و گفتم

 دونم قبول کنه ی مدیعب.. کنمیبا دکتر بخش صحبت م:  سکوت کوتاههی بعد از و

 اما قول شه،ی می چنمی کنم تا ببیبه هر حال تالشم و م.. ِری سختگیلیچون خ

  .....دمینم

  .. نگفتمیچیسرم و تکون دادم و ه.. دادملشی تحوی بندمی نلبخند

حتما ....دی و شال سفی ابنی و شلوار جدی سفی مانتوهی.. و عوض کرده بودنلباسام

  .. خدا نگرانمهی شهی ِ که همی بیداشتم کار بشک ن ..نجانی هم اهیبق
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 ی نمی ولدهی بهم آرامش مدی گفتم سفی نبودم متی وضعنی ای اگه تودیشا

  .. دادی بهم آرامش نمدی رنگ سفگهید..داد

 اومدن هی و بقری امدی طول نکششتری بهی رفت چند ثانرونی که از اتاق بپرستار

  .. کرده بودرخبرشونیحتما ام..تو

مهناز خانم با دستمال .. کردی هق هق می بیب.. بودسیرتش از اشک خ صویپر

 سرخ شده ری امیچشما.. کردی نگام منی جون غمگیلی کرد و لیاشکاش و پاک م

 دکتر یدی آروم باش مگه نشنی بیب:  گفتی بی گرفته رو به بییو با صدا....بود

  .. گفت؟یچ

: ش اشکاش و پاک کرد و گفت چادری که صداش از بغض گرفته بود با گوشه ی بیب

 ترکه ی داره منهی سنی استی دست ِ خودم نی علیبه وال..چه کنم مادر؟چه کنم؟

  .. کنمیبذار خودم و خال

اون دستم که ازاد بود رو به سمتش .. و غم تو صداش دلم گرفتی همه مهربوننی ااز

ذاشتم و سر شونه ش گ.. اروم اومد طرفم و همونجور بغلم کردی بیب..دراز کردم

  .. شدیاشکام رو صورتم جار

  ..ختمی ری صدا اشک می کرد و من بی هق هق می بیب

 با ستیدالرام دکتر گفته استرس واسه ت خوب ن:  که صداش بم شده بود گفتیپر

  ..........وجود

 که از جونمم یبچه ا.. بود که در بطن داشتمیمنظورش به بچه ا.. کردسکوت

  ..جود آرشام بود خواستمش، اون از ویشترمیب
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 کنار تخت زی می از روی برگ دستمال کاغذهی یپر.. اومدمرونی بی بی اغوش باز

 به خاطر ما تونی عروسیببخش پر: اشکام و پاک کردم و رو بهش گفتم..بهم داد

  ..خراب شد

 دالرام؟ ی زنی مهی چه حرفنیا: بغض داشت.. نتونستی خواست لبخند بزنه ولیپر

 تو و بچه ت و یاالن فقط سالمت.. حرفاست؟نیه فکر مجلس وا بی کطی شرانی ایتو

 که یو با چشمک و لبخند.... نکنتی مهمتره، خودت و اذیزیارشام برامون از هر چ

بذار :  ِ منه گفتی دلخوشض دونستم محی شد ومی حس مبی بودنش عجیمصنوع

م واسه  هم واسه ما و هرهی گی جشن مفصل مهی.. کنهی تالفدیآرشام خوب بشه با

  ..نمی ببیآرزو به دل موندم تو رو تو لباس عروس..خودتون

 هی اومد یاسم آرشام که م..به جاش بغض کردم.. نزدمی زدم ولی لبخند مدیبا

  ..... کردمی م احساس منهی رو تو سیسوزش بد

  .. کردنحتمینص.... دادنمیدلدار....باهام حرف زدن.... موندنشمیپ

به خاطر ....به بچه م فکر کنم....به خدا توکل کنم....غصه نخورم.... اروم باشمکه

  ....اون نشکنم

 ایخدا.. تودی به امای خاطر اون که از جنس آرشام بود کمر راست کنم و بگم خدابه

  .. نکندی وناامدمیام

 ی سال دور5هنوز قلبم از اون ..بهم زخم نزن....درد داره.. کمرم و نشکنایخدا

  .... سوزهیداره م

  .. تو ِ ی به دستادمی امیمه  هایخدا
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 شی خوام برم پی گفتم مریبه ام.. که تموم شد از رو تخت بلند شدمسرمم

 بهم یاری به خودت فشار بی برمت و اگه باز بخوای میاگه آروم باش: گفت..آرشام

  ....بگو

  .... کردمشونی هر جور که بود راضباالخره

 زنه االنا یه با دکتر ِ آرشام حرف مدار:  گفتدمی پرسی بیاز ب.. نبودنشونی بفرهاد

  ..شهی مداشی پگهید

 و داره باهاش ستادهی دکتر ای که کنار اتاق آرشام رو به رودمشی بخش دمیدیرس

 یتو چشماش نگران.... من از دکتر تشکر کرد و اومد طرفمدنیبا د.. زنهیحرف م

  .. دالرام؟یخوب:  زدیموج م

 ش رو رهی توجه به نگاهه خیب..و تکون دادم دادم و سرم لشی تحوی جونی ِ بلبخند

  ..ستادمی م رفتم کنار پنجره ادهیصورت رنگ پر

 چیانقدر محوش شده بودم که ه.. زدمیتو دلم باهاش حرف م.... بسته بودچشماش

 و دهی رو جز رخ رنگ پرزی چچی و هدمی شنی درونم نمی رو جز نجواییصدا

 یزل بزن..؟ی نگام کنی خوای نمگهید..؟یچشمات و بست: دمی دیخاموش عشقم نم

  ....دهی مامش چشمات بهم آریبگ....؟ی بشرهیتو چشمام و ساعت ها بهم خ

  ..ی وقت تنهام نذارچی کنم تا هی آغوشم مری تو رو اسیبگ.. دالرام ترکم نکنیبگ

 که مطمئن شدم منو دوست یاون شب....شی سال پ5درست .. اون شب تو کلبه؟ادتهی

 یکس.. همه غرورنی با ای گفتم آرشام، مردیم..دمی بالیودم مچقدر به خ..یدار

  .... خواد و دوسم دارهی پرستمش و نفسم به نفسش بسته ست منو میکه م
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 که تنهام یتو بهم قول داد..ی وحشیبلند شو و بازم بهم بگو گربه .. شو ارشامبلند

 یول.. م؟دی چقدر انتظار کشی دونیم..ی دوسم داریهنوزم بهم نگفت..یذارینم

 تونه عاشق ی تو هم ماتی با خصوصی مردینشون داد..یفقط بهم نشون داد..ینگفت

  .. کردم، باورت کردمدرک تو نگاهت یمن عشق و تو کالمت نه، ول..بشه

 پاشو بهم بگو که من گمیدستام و عاجزانه به طرفت گرفتم و م.. دارم آرشامازی نبهت

 و رتی که غییمثل وقتا..اخم کن....یودمبگو مال خ..یستی تنها نگهیبگو د..هستم

  ..دمی دیتو چشمات م

 که دمی دیم..ی تونی که نمدمی دی منو از خودت دور کنی خواستی می وقتیحت

  .... سختهیی و جدای تو هم دوریبرا

  ..........نجامیا.. آرشامنجامیمن ا.. شوداریپس ب..؟ی کنی نگاهم و حس مینیسنگ

از اون پنجره .. نداشتییزمان تو اون لحظه برام معنا.. از دستم در رفته بودزمان

 مسکوت و شه،ی که پشت شیریاز اون تصو.. کندمی سردش دل نمی شهیبا اون ش

  .. تونم دل بکنمی گرفته نمیاروم جا

  ........ بودمششی کاش پیا

  ....گفت دکتر مالقات آرشام و ممنوع کرده.. کنهی پرستار هم نتونست برام کاریول

 تا حاال رو پا ی کی رو صندلنی بشای بزمی عزیدل:  بغلم و گرفتریومد و ز ایپر

  .. سرمت نگذشتهقی ساعتم از تزر1 دختر هنوز یسادیوا

 سرد زیهمه چ.. شده بودند نشستمفی که کنار هم ردمارستانی سبز بی های صندلرو

  ..پنجره..نیزم..وارهاید.. های صندلیحت.. روحیسرد و ب..بود

  .... منی دستایحت..ی پری دستایحت..زیهمه چ..شهیش
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 ی گفت دالرام داریم.. کردی مهیگر.. بغلم کردیپر.. لرزمیدارم م..سردمه

 من نیا.. وقته که نابود شدمیلیو اون خبر نداشت من خ.. ی بری منیخودت و از ب

 ی بمارستانینفسم رو تخت ب..دهینفسم بر.. متحرکمی مرده هیمن االن ..ستمین

  ..بده تونه به جسم جون ی که تحرک نداره نمینفس..تحرکه

  ......ستمی زنده نمن

  .... سردهوجودم

نگاهش ....فرهاد کتش و انداخته بود رو شونه م.. مور مور شدی ناگهانی از گرماتنم

 و براق دی سفی روحم فقط به اون سنگاینگاه مسخ شده و ب..نیفقط زم..نکردم

  .. کننی می دارن بهم دهن کجبا سرماشون..اونا هم روح ندارن..بود

 ی که بمیواقعا همون دختر..م؟یمن ک.... شدمفیچقدر ضع..نهی سرم سنگچقدر

چقدر ....د؟ی خندی گفت و می اطرافش واسه خودش ازاد میای و فارغ از دنالیخ

  .. کنمی بدنم احساس می رو با تک تک سلولهارییتغ..عوض شدم

  ..ستمیاون دختر که نگاهش شاده من ن..ستمی من نکای خندون رو سرامری تصونیا

  .. عوض شدریتصو

تو چشماش غم ..  که نگاهش عاشقهیدختر.. منمنیا.. شناسمی و مخودم

  ..شهی مدهی چشماش دی نی که انتظار تو نیدختر..نشسته

  .. دختر منمنیا

 ِ ی به زندگشیزندگ..اره.. کشهی نفر داره نفس مهی که تو اغوش گرم ی دخترنیا

  ..ر بسته ست نفهیاون 
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 می و ازتو زندگدی امی که لحظه ایمن..منه دالرام..یمنه واقع.. دختر منمنی ااره

 و زمان ببرم و بگم تموم نی از زمدی االن که بایحت.. االنیحت..کمرنگ نکردم

 قلب عاشقم گوش ی هست که به صداییخدا.. هستیی خداگمیبازم م.. شد

 دیمن ام.. دارمدیاماره هنوزم .. نکنهدی و ناامدمی هست که امییخدا..کنه

  .. خدا باور دارمیبه لطف و مهربون..به اذن خدا..به وجود خدا..باور دارم..دارم

  .. بودی پریهنوز دستام تو دستا.. کنارم نشستیکی

  ........نهی خواد تو رو ببی منجای دالرام جناب سرگرد اومده ا_ریام

 یهمون مرد انتها.. کرد نگاه کردمی اشاره مری که امییبه جا.. و بلند کردمسرم

  .. بود و نگاهش رو من بودستادهیراهرو ا

 به سر ارسالن ی بدونم چدیبا.. بفهممدیبا.. باعث شد از جام بلند شمی حسهی

به خاطر حضور نحسش تو .. کردمنشیاون پست فطرت که نفر..اون کثافت..اومده

  ..میزندگ

 اون گرگ صفت نذاشت یداشت ول شرفتیآرشام تو درمانش پ.. خوب بودآرشام

  .. هم آروم بودیماری بنی که با وجود ای ایزندگ..می و بکنمونیزندگ

  .. و فرهاد پشت سرم اومدنریام

 در هر صورت من هم موظفم ی رو انتخاب نکردم ولی دونم زمان مناسبی م_سرگرد

  .. خودم عمل کنمفیکه به وظا

 ی و رو به سرگرد سالم نظامستادی ا تنش بود کنارمونی که لباس شخصگهی مرد دهی

  ..داد

  ..؟یی شده وفای چ_سرگرد
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  ............ قربان--

 لحظه هینگاهم و ..سرگرد سرش و تکون داد و ازمون فاصله گرفت.. به ما نگاه کردو

 عی به اون مرد گفت و اونم سرییزای چهی سرگرد نکهیاز روشون بر نداشتم تا ا

  ..رفت

  ..م؟یبا هم حرف بزن می تونی االن م_سرگرد

 حضور داشته دی تونیشما هم م:  گفتریو رو به فرهاد و ام...... و تکون دادمسرم

  ..دیباش

 ی نمیچی که گفتم هرهیفرهاد رفت قهوه بگ....مارستانی شاپ بی تو کافمیرفت

 مارشی که به بی گرفته بود و مثل پزشکوهی برگشت واسه م ابمیاما وقت....خورم

 فی و هم بخور بدنت ضعکی کنیا..یاری و در بوانی ته لدیبا:  گفتدهیدستور م

  ....شده

  .. باهاش کل کل کنم و نداشتم فقط به تکون دادن سر بسنده کردمنکهی احس

 کنم سواالتم و ی میسع:  از قهوه ش رو خورد و رو به من گفتی جرعه اسرگرد

و با .......کنم ی درک میتی وضعنی چنیدر هر صورت حال شما رو تو..کوتاه کنم

 که از ی خوام هر چیم.. درسته؟دی شناسی رو مانیشما ارسالن شا: مکث ادامه داد

  ..نی و بگدی دونیاون م

 رو ین.. بخورموهی داشتم از اون ابمازی نبیعج..گلوم خشک شده بود.. کردمسکوت

  .. رو خوردموهیبه لبام چسبوندم و چند جرعه از ابم

اون هم با فشار دادن .. اونها پنهونش کردمی هر سه دی از دیول..دی لرزی مدستام

  .. دستامی تووهی سرد ابموانیل
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 عموش اون و ی مهمونی توشی سال پ5.. شناسمی من ارسالن و به اون صورت نم-

 و گاه رهی خینگاه ها.. بودکای به افتخار ورودش از امریدر اصل اون مهمون..دمید

 کنارش احساس یی جوراهی شهیو هم..م  کردی گاهش و همه جا رو خودم حس میب

  .............نه داشت منو از اون دور کیآرشام سع.. کردمیخطر م

 هم ی اگهیبرخورد د:  شد سمتشدهی نگام کشدمی سرگرد و که شنی جدیصدا

  ..د؟یباهاش نداشت

  !..ه؟ی منظورتون چ-

 و سر رهی دل بگ بهنهی باشه و بخواد ازتون کدهی همسرتون دای از شما ی مثال عمل--

  .. تو فکر انتقام باشههی قضنیهم

 با شهی ارسالن همنکهی دونم فقط ای نمیزیمن چ:  دهنم و قورت دادم و گفتماب

آرشام هم ازش .. و نداشتدنشی وقت چشم دچیانگار ه.. کردیآرشام بد تا م

 از نوی شد ای که بود مربوط به گذشته می اومد و مطمئنم هر چیخوشش نم

  ..دمی فهمیمحرفاشون 

 که به ارسالن و شوهرتون مربوط ی اتفاقد؟هری شما از اتفاقات گذشته خبر دار-

  ..بشه

 یزی خواستم چی نمیول.. کرده بودفیآرشام همه رو برام تعر.. دونستمیم

  ..سرم و تکون دادم.... کردمی سکوت مدی بانجایا..بگم

ورم به زمان ربوده شدن منظ.. افتاد؟یاون شب چه اتفاق:  دادرونی بقی و عمنفسش

  ..شما توسط ارسالن ِ 
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 دهنم و ی بکشم جلوغی خواستم جیوقت..ادی نمادمی یادی ززیچ.. دونمی نم-

 رقص نور هیبرقا رو قطع کرده بودن و فقط .. رونیکشون کشون منو برد ب..گرفت

 قطع شدن برقا هم دی بعد فکر کردم شای دونم ولینم.. روشن بودتیوسط جمع

  .... بودکیاشه اخه همه جا تار بیساختگ

 کرده بود رشونیبله، اون شب ارسالن توسط چند نفر که با پول اج:  کردمکث

 ی سالن هم توسط همون افراد قطع شده بود و برایبرقا.. بشهیتونست وارد عروس

 صورت اون نیدر ا... نشه رقص نورا رو روشن گذاشتنختهی برانگی شک کسنکهیا

 از قای نبرد، دقرونی رو با شمی از در اصلیول..دیسته ش رس راحت به خوایلیهم خ

  .. که پشت سالن مخصوص خدمه قرار داشتیدر فرع

  ......دمی ندیزی چیکی باشه، من تو تاردی گی که شما منطوری همدی شا-

  ..دی خب، ادامه بداری بس--

 حرفامون تموم شد ازش در یوقت.. کردمفی براش تعرزوی کوتاه همه چیلی خو

  ..دمیمورد ارسالن پرس

هنوز به ..می کردریارسالن و دستگ:  شد گفتی بلند می که از رو صندلیدرحال

 دی بدوننوی اقتیدر حق.. رو لو دادن زای چیلی ادماش خی اعتراف نکرده ولیزیچ

  .. ندارهی درخشانی وجه سابقه چیکه ارسالن به ه

  !.. بدونم چکار کرده؟شهی م-

 ی قاچاق و اعضااءی باند بزرگ مواد مخدر و اشیه  سرکردان،ی ارسالن شا--

 رو تو جنوب ی کارگاهدی دونی ازش نمیزی چدی گی که شما می ادمنیا..بدن

 رو بعد یادی نوجوون زی شخص اطفال و دخترانی نظر همری که زمی کرددایتهران پ
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و  بدنشون ری اونها اعضان کردهوشی دادن و بعد از بی به اونجا انتقال مبیاز فر

ظاهرا از همسر شما هم بارها .. کردنی داشتن و به اونور اب صادر میبرم

 با نویا.. تن ندادنشونی ای کنند ولتی گروه ها فعالنی ایدرخواست شده که تو

   ..میدی فهممی ارسالن داشتی که قبال از ادم هایی هاییتوجه به بازجو

 من یخدا.... کردمی زد مات و مبهوت نگاهش می مدت که از ارسالن حرف متموم

 برخورد ی ادمنیو من چه راحت با همچ.... کارا رو کرده؟نی ای ارسالن همه یعنی

 من قبول ستی نی ادم درستنیآرشام گفت ا....انی شایالی کردم، اونم تو ویم

 که چرا ارشام منو از اون م فهمیپس حاال م.. رفتمرونمی بینکردم و باهاش حت

  ...ایخدا..!!..ا منم بدیشا.. دادیخراب شده فرار

  ..ده؟ی آرشام بعدا فهمیعنی

  ............رونی بارهی فهمه و منو می مشهی مشنهادی بهش پنکهی بعد از االبد

پس با :  گفتری که تا اون لحظه ساکت بودن از جاشون بلند شدن و امری و امفرهاد

  .. که مرتکب شده حکمش صددرصد اعدامهی همه جرمنیتوجه به ا

 در یمدارک قابل توجه..می منتظر حکم دادگاه باشدیر حال حاضر با د_سرگرد

  ..می همسر شما هستونیمد: به من نگاه کرد و گفت.... که تمومش رو میدست دار

 شونیاری هوشنکهی بعد از ای آرشام تهرانیاقا:  تعجب نگاش کردم که ادامه دادبا

 مراجعه سی پلی رو به دست اوردند با در دست داشتن اون مدارک به اداره

 خود تونسته نی مرگ دروغی کشته شده بود و ارسالن هم با شائعه انیشا..کردند

 گروه ارسالن با توجه به اون ه خب چند باند بزرگ وابسته بیول....بود فرار کنه

 دای اون گارگاه و پمی اسناد تونستنیو ما به کمک هم.. افتادندسیمدارک به چنگ پل
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 باخبر نبودن وگرنه حتما جون ی مدارکنیراد از وجود چن شک اون افیب....میکن

  ..افتادیهمسر شما به خطر م

 به خاطر انتقام گرفتن از آرشام بوده یی جوراهی کار ارسالن نی ایعنی پس _فرهاد

  ..درسته؟

اون شب ..می کردداشی که پمیتا به االن دنبالش بود..نهی حدس ما هم هم_سرگرد

 یگرچه متاسفانه تو.. اتفاقات قرار دادنانیرو در جر سی به موقع پلیی سمایاقا

 ری ادم رو دستگنی امی اما تونستدنی تن از افراد ما به شهادت رس2 یری درگنیا

  .......میکن

انشااهللا که .. ممنونم خانمتونیاز همکار:  و فرهاد دست داد و رو به من گفتری امبا

  .... کننددایهر چه زودتر همسرتون بهبود پ

  .. لب تشکرکردمریفقط ز.. تو شوک حرفاش بودم هنوز

دختر چرا لج .. ت رو بخوروهیدالرام ابم:  که رفت فرهاد رو کرد بهم و گفتسرگرد

  ..دهی رنگت پری کنیم

  .. ارشامشی خوام برم پیم.. تونمینم:  رو پس زدم و از جام بلند شدموهیابم

 و دی خرتیسکوبی و بکیک و شکالت و وهی ابمسهی کهی نشد و المی خی بازم بیول

  ....باهام اومد

  .. برم تو؟ی کنی کارهی ی تونی فرهاد تو م-

  ..شهی نه نم_ فرهاد

  .. کنشیبا دکترش حرف بزن راض.. من مطمئنم،ی تونی تو م-
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 دی دکترش هم معتقده که اطراف ارشام بایول.. بهش نگفتم؟ی فکرکرد-فرهاد

نفسش و ........... هم ممکنه شهی م باال سرش هم حال خودت بدیریم..خلوت باشه

 عنوان چی آرشام االن به هی دالرام،درک کن که حال جسمنیبب:  داد و گفترونیب

 تنش و چیه.. بحث جداستهی شی مشکل قلبمیریاگه کما رو فاکتور بگ..ستینرمال ن

 عکس هی اطرافش واقفه و ممکنه با طیاون به مح..ستی واسه ش خوب نیاسترس

  ..ی خوای نمنوی دونم که تو هم ایم..افتهیونش به خطر ب جیالعمل منف

  

 اصرار گهی کوتاه از جانب فرهاد مجبور شدم ساکت بمونم و دحی توضهی نی با همو

  ..نکنم

  .. خواستم جون ارشام و به خطر بندازمی نممن

 م نهی که تو سی دردنی کم باهاش حرف بزنم تا اهی و ششی خواستم برم پی مفقط

  .. آروم کنمیور جهیهست و 

  .. ببوسمصورتشو

  .. موهاش دست بکشمتو

  .. و مردونه تنگ شده بودی قویدلم واسه لمس اون دستا.. تنگ شده بوددلم

  .. کس بگمچی تونم به هی که نمنهی دارم تو سی دردایخدا

  .. خودتجز

  .......... قرارمی بر دل بی هر دردی دواکه

  

  .. هفته گذشت1کی
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 که دی کشی ساعت نم2 رفتم خونه و باز به یسه حموم کردن م مدت فقط وانی ایتو

  ..مارستانی گشتم بیبر م

  .. شناختنی همه اونجا منو مگهید

  .. بار نرفتمری کم استراحت کنم زهی اصرار کردن برم خونه ی هر چهی و بقفرهاد

 بهم دادن تا شبا رو اونجا مارستانی تو همون بی تخت خالهی کمک فرهاد به

  .. کنماستراحت

  .. سمت بخشافتادمی عرق راه مسی و خدمی پری هر شب با کابوس از خواب مگرچه

  .... گرفتمی اروم نمدمی دی نمتوری تا اون خط منظم ضربان و رو مانو

 سجاده ی وقت نماز نخوندم و الچی هگهی خانواده م و از دست دادم دنکهی از ابعد

  .. رو باز نکردم یا

  .. حاالیول

  .. شدمینماز اول وقتم غافل نم لحظه از هی

  .. شده بودمکی خدا نزدبه

  .. کردمی هر رکعت حسش مبا

  ..دمی کشی هر سبحان اهللا آرامش و به تن مبا

  .. کردمی طلب مدی کردم و ازش صبر و امی هر سجده اون و شکر مبا

  .. آرشام بودی م سالمتقهیهر روز و هر دق.. هر شبمذکر

  ..ده باشم نبود که نذر نکریزی چگهید

  .. به دامن ائمه شدمدست
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  .. اهو رو قسم دادمضامن

  .. رو قسم دادمدالشهدایس

  .. عاشقیبا قلب.. خالصی بنده هی خودم عهد کردم که بشم ی خدابا

   .....ایخدا

  ..ابی ت رو دربنده

  ... نذارتنهاش

 ورود به اتاق یفقط اجازه .. زدی شغلش ازادانه بهم سر می به واسطه فرهاد

 ی متی آرشام رعای فرهاد به خاطر سالمتیام و نداشتم منم با توجه به حرفاآرش

  ..کردم

 ی میتابی بیلیمادرش خ.. اومدی مشونی و زارونی شی روز بود صدا3 هی

پدرش کمر ِ خم شده ش نشون .. کردی منی و نفرشیخواهرش پونه باعث و بان..کرد

 دونستم یسن مادرش بود و نم زن که هم هیو .. داره نهی تو سی داد داغ بزرگیم

 از ری خیاله: دیکوب ی ش منهی زد و به تخت سی باهاش داره، ضجه میچه نسبت

 تی روز خوش تو زندگهی یاله..ی گرم بخورنی به زمیاله.. هوشنگینی نبتیجوون

  ........ی که بچه م و پرپر کردینینب

  .!.ه؟ی کوی ی سی که اوردنش تو بخش ای بودم، بدونم اونکنجکاو

 ی به اسم پدرام ِ که ضربه مغزافهی و خوش قدی جوون رشهی گنی که پرستارا میاون

  ..ه؟یشده ک

   ..رن؟ی زنن و قربون صدقه ش می کشن و داد می مغی که جهیک
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 ضجه زدنشون ی صحنه ی شدم به صورت اتفاقی روز که داشتم از اون بخش رد مهی

  ....دمیو د

 ی مادیاز اونجا به بعد چون ز.. رو به رو شدماطی روز با خواهرش تو حهی نکهی اتا

  ..می تر شدکی به هم نزدمارستانیاومد ب

 زنه و ی به برادرش سر مای دونستم کی مگهی من دی بخشامون جدا بود ولدرسته

  .. کردمی حالش و درک میی جوراهی.. رفتمی مدنشی دیهمون موقع برا

 توپر و قد کلی و هدیصورت گرد و سف.. سالش باشه25 ای 24 خورد ی مبهش

  .. روشنشی قهوه ایچهره ش بانمک بود مخصوصا با اون چشما..متوسط

 مارستانی بنی همی تو کماست و توی قلبیماری گفته بودم شوهرم به خاطر ببهش

  .. ِ یبستر

  .. آروم بشه گذاشتم بگه و سبک شهنکهی سر درد و دلش باز شد و منم واسه ااونم

 ، رانیشروع شد که پدرام درسش تموم شد و برگشت ا ی از وقتزی همه چ_پونه

  ........اما

 و فی دختر ظرهی.. دختر خاله مون بودایرو: با بغض ادامه داد.. کردی مهیگر

 که یانقدر.. دوست داشتنی رو از بچگگهی همدایپدرام و رو..خوشگل و مهربون

  .. شدی هم در میجونشون برا

 ما یهمه .. گفت منتظرش بمونهایلمان به رو خواست بره آلی واسه ادامه تحصیوقت

  .. داداشم بودی خورده ینیری شایرو..میشاهد عشق پاکشون به هم بود
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 مزاحمش نجای ایکی خوند ی داشت درسش و ماشی روالی پدرام اونجا با خیوقت

 دلش ی پول باباش هر غلطی بود و به واسطه شی پسر که هم دانشگاههی..شده بود

  .. کردی خواست میم

 کرد تو دشی تهدیحت..ارهی رو به دست بای کرد تا رویهر کار.. هوشنگ بوداسمش

 از دهنش ی روز هر چهی ازش گذشت و الی خی بای رویول.. پاشهی مدیصورتش اس

 سی گفت که نامزد داره و اگه مزاحمش بشه به پلنمیدر اومد به هوشنگ گفت و ا

  ..دهیخبر م

 رو ای ش سپرد رونکارهی ایقایود به دوست و رف صفت بطانی پسر شر و شهی که اونم

  .. کارو هم کردن نی وجدان همی بینامردا..بدزدن

 بره تو ی بود و مزتری که واسه داداشم از جونش عزی پدرام و دختریای روهوشنگ

 رو ای رورهی شرش گردنشون و نگنکهیواسه ا.. کنهیبهش تجاوز م..  پرت ی جاهی

  ..کشن یبعد از تجاوز جا در جا م

 رفته نیصورت خوشگلش از ب.. کننی مدای پسای ش و چند روز بعد پلجنازه

  .. نمونده بودی باقای از رویزی چگهید..بود

 ازش یچرا خبر.. کجاس؟ای گفت روی داد مینامه م.. زدی زنگ مپدرام

 ی جواب نامه هام و واسه م نمگهیچرا د..ده؟ی زنم جوابم و نمیچرا زنگ م..ست؟ین

  ....فرسته؟

پدرام بهش گفته بود .. شدی و داغ دلمون تازه ممی خوندی عاشقانه ش و می هانامه

 گفت هر شب تو اون لباس بلند و یم..دهیلباس عروسش و از همونجا براش خر

  .. تپهی گفت قلبش با عشق میم.. کنهی و تصور ماشی رودیسف
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 یسش و ول م بفهمه درمی دونستیم..می کردی بهونه دست به سرش مهی بار با هر

  ........ای اوردی سر خودش میی بالهی ای حاال نجای اادیکنه و م

  .. شده بودسیصورت منم از اشک خ.. گرفته بودهی از زور بغض و گرصداش

 هم نتونستن سای پلیهوشنگ گم و گور شده بود حت:  و گفتدی و با غصه گزلبش

 اون یول.. بدهیار تونست پسرش و فری راحت میلی خرپولش خیبابا.. کننداشیپ

 رو گرفته عشق اونو هم از ای خواست حاال که جون رویم.. دست بردار نبودیعوض

  .. ببرهنیب

 ِ خدا قسم خرد یبه بزرگ.. شکستدی رو دای روی خالی پدرام برگشت و جایوقت

 کرد که دل سنگ ی می اهیگر..دی لرزی خونه میوارای زد که دی داد میجور..شد

 رو صدا ای شکست و اسم روی اومد می جلو دستش میهر چ.. شدیبه حالش اب م

  .. زدیم

 هر می بوددهیما که تا حاال اشک پدرام و ند....ومدی نرونی چند روز از اتاقش بتا

  ..میروز و هر شب شاهد ضجه زدناش و هق هق کردناش بود

 بارون موند تب ری شب از بس زهی..دی خوابی گرفت بغلش و می رو مای عکس روشبا

  .... از دست رفته بودمارستانی بمشی لرز کرد و اگه به موقع نرسونده بودو

 می زنگ زدشیبه گوش..ومدیشب شد ن..رونی خبر از خونه رفت بی روز بهی نکهی اتا

 تا دی جوشی و سرکه مریدلمون مثل س..دوستاشم ازش خبر نداشتن..خاموش بود

  .. برگشت خونهنی و مالنی خوننکهیا
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 چی بازم هی ولمی خبر دادسیبه پل.. اون بال رو سرش اورده بودن هوشنگی هانوچه

..  کنه ی پدرام تو خواب داره ناله ممیدی شب بعد د2 نکهیتا ا.. نشددای ازش پیاثر

  .. شده بود ورد زبونشایرو

 کس حاضر نشد چیبا ه.. ها شده بودوونهی مثل ددی باال سرش و از خواب که پرمیرفت

 همون روز خبر اوردن که پدرام تصادف کرده و یاو درست فرد..حرف بزنه

  ..مارستانیرسوندنش ب

 به کمک گنیم.. کردی کارشهی نمگهی دگنیدکترا م..ضربه به سرش خورده:  زدضجه

 پدرام می متوجه شدروزی پرنیتازه هم.... کشهیهمون دستگاههاست که داره نفس م

 بدنش و ید از مرگش اعضا عضو رو پر کرده و گفته که بعیقبل از مرگش فرم اهدا

 ی خواسته نی داده و اتی رضادرام پنکهیبا ا.... اهدا کننازمندی نیمارایبه ب

  ....رممکنهی دل کندن ازش غیخودش بوده ول

 به نیخوراک روز و شبمون نفر..بدبختمون کرد.. بال رو سرمون اوردنی اهوشنگ

 گهی دیکی قبرستون و ی هنی و فرستاد سشیکی هامون و زکردهی تا از عز2جونش ِ که 

  ..مارستانیش و هم اندخت رو تخت ب

پدرام هم واسه رفتن عجله .. منتظرشهای دونم رویم.. دونمیم

  ............یول..داره

داغ ..داغ فرزند سخته..سخته دالرام:  گفتهی و گذاشت رو شونه م و با گرسرش

  ........برادر سخته

  .. بودیزی انگ و پدرام واقعا سرگذشت غمای روسرگذشت
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 نی بود و رو زمی کردم، واسه دوتا عاشق که عشقشون اسمونی مهی پا به پاش گرمنم

  .. نداشتییجا

  .. االن هوشنگ کجاست؟-

خدا رو شکر .. گرفتنشروزید:  و با دستمال اشکاش و پاک کرددی و باال کشدماغش

 ی نمخدا کنه قصاصش کنن ما که ازش..ستی پول باباش کارساز نگهی دنجایا

  ..میگذر

  ..شهی اون بخواد همون میهر چ.. به خدا باشهدتی ام-

  .. بغض سرش و تکون دادبا

 بودم و به ستادهیکنار پنجره ا..  زده بود به سرم ی خوابی شب که مثل هر شب بهی

  ..دمی کردم که فرهاد و کنارم دیارشام نگاه م

  ..؟ی کنی چکار منجای موقع شب انی تو ا-

  .. نهای کنه که بهت بگم ی متمیسر شب تا حاال داره اذ از یزی چهی --

  !..؟ی چ-

نگران نباش حرفام :  و گفتدی ترس مبهم رو تو چشمام دنیو فرهاد ا.. بودمدهیترس

  .. باشهدوارکنندهی تونه امیم

  .......یتو که نصف جونم کرد!.. شده فرهاد؟یچ-

 ی رو که موی ی سیمورد بخش ا:  و گفتدیبه لباش دست کش.. کردمکث

  ..گمیپدرام مودت رو م..؟یشناس

  !.... شده مگه؟یچ.. خب اره-
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 بدنش و ی کردن و اونم قبل از مرگش اعضادی که دکترا ازش قطع امی دونی م--

 بخوره به دی شایکی تو تارری تهیگفتم ..امروز با پزشکش حرف زدم.....اهدا کرده

  ........هدف

  !....؟ی بگی خوای می فرهاد چ-

 ی هر دوشون به هم می گفت گروه خونیم..دی ارشام و دیشکش پرونده  پز--

 بدن و انجام تی هست که اگه خانواده ش رضاشی ازمای سرهی به ازیو فقط ن..خوره

 کار بشه در نی ادوارمی که من اممی رسی می قطعی جهیبشه به نت

  ................اونصورت

  .. باز موندرتی از حدهنم

   ..ایخدا......آرشام....قلب پدرام..یعنی

  ..... که راز نگاهم و خونده بود سرش و تکون دادفرهاد

 دونستم االن ینم.. دونستمینم.. دهنم و به ارشام نگاه کردمی و گرفتم جلودستم

 کنم به هی گرای شده بود و دای که واسه آرشام پی خوشحال باشم از وجود قلبدیبا

  .. شدهید دچار مرگ مغز گفتننانی که دکترا با اطمیخاطر جوون

  ..ایخدا

  .. حق بدهبهمون

  ..می بده که تو حکمتت بمونحق

  ..ایخدا

  !....... ادامه داره؟ی سرنوشت تا کی بازنیا

  ی راههی یعنی یزندگ
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  ی آزمون الهواسه

   کالغ پریعنی یزندگ

 تو دی روز باهیما همه .. داشتممانیبهش ا..آره.........  آخری روزهی میری مهمه

و  ..شهی مروزی پی به زندگی زهی و انگی قومانی با ایکی..می بشدهیآزمون سنج نیا

در .. کنهی شبه طهی خواد رهه صدساله رو ی مدهی با عجله و اعمال نسنجیگرید

  ..یدگبن بست ِزن.. خورهی به بن بست مجهینت

  .. فرهاد منو به خودم اوردی بودم که صداگهی دی حال و هواهی تو

 ی اورژانسیمعموال موردا.. ِ دالراممارستانی بنی ِ ای مورد اورژانس آرشام تنها--

 اهدا ی خانواده یالبته با توجه به، اجازه : مکث کرد..... باشنتی تونن تو اولویم

  ....کننده

  !..؟ی چیعنی:  استرس نگاش کردمبا

  ماهه که1 به کی االن نزدن،یبب: آرومتر از قبل ادامه داد.. شدشمی ِ تشومتوجه

 که اون قلب رو به می پدرام مطمئن بشیاگه از جانب خانواده ..آرشام تو کماست

 ی که با پزشک آرشام داشتم می کنند با توجه به صحبتی اهدا ممی که ما باشرندهیگ

 یبازم جا.... کرد امایادی کار زنشه دیشا..درسته..می تالشمون و بکنمیتون

  .. هستیدواریام

 رو نمیبازوم و گرفت و گفت بش..دی خرابم و فهمفرهاد حال..دی لرزی مصدام

 ی چیعنی حرفت نیفرهاد، ا:  من تو چشماش بودی نگاه مسخ شده یول..یصندل

  ..ممکنه خانواده ش قبول نکنن؟..؟

  .....چقدر کمرنگ و گرفته ست.. زدلبخند
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 هیو با ....؟یدی ش ترسکهی تهی نی همه حرف زدم تو ازهمنی دخترخوب، من ا--

 یبا مشکل بزرگ..  ارهیول:  سرش و تکون داد و نگاهش و ازم گرفتقینفس عم

  ..دنی نمتی رضای راحتنیمطمئنا به هم.. میمواجه

  !.. بدن؟تی رضاادی دلشون بمیبچه شون ِ ، چطور توقع دار.. ِ یعیطب-

  ........ کردنگام

  ..می ما هم مجبوریول--

  ... پدرام کهیتو مطمئن: مکث کردم و گفتم.. و تکون دادمسرم

  ........دی منظورم و فهمیول.. ندادمادامه

و .. تونه نفس بکشهیپدرام االن فقط به کمک اون دستگاه هاست که م.. مطمئنم--

  . کهیی کنه تا جای مدای کاهش پشیاتی از بدنش عالئم حستمیبه محض قطع س

دالرام آروم :  حرفش وقطع کرد و گفتعیسر.. م شددهی ِ رنگ پرمتوجه

 طاقت گهی دی نه ولای داشتم که بگم دی تردتتیمنم به خاطر وضع....باش

  .. قلب واقعا قسمت ِ آرشام ِ نی ادی شامی کنی کارهی نشده ریگفتم تا د..اوردمین

  .. نفر؟هی از دست دادن جون متیبه ق..؟ی پدرام چی ول-

  

 یآخه تو چقدر دلرحم:  که مملو از آرامش بود گفتی کرد و با لحنمکث

 اطرافت پر از یستی نی نرمالتی کنم تو خودتم االن تو موقعیدرکت م..دختر

 یدی امچیه.. اون پسر ِ ری تقدنی ای چه نخوایاما چه تو بخوا.. ِشیاسترس و تشو

 شهیبا سرنوشت نم..می باشدواری درصد به زنده موندنش ام1 شده ی که حتستین

 ی منویتو ا..شهی مگهی دیکی اون قلب قسمت میاگه ما درخواست ند.. دالرام دیجنگ
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به .. فکر کنتیبه زندگ..؟یری شانس و از خودت و آرشام بگنی ای خوایم..؟یخوا

 یدالرام مرگ و زندگ.. قلب ِ نی اازمندیبه آرشام که ن.. که تو راههیاون بچه ا

 ی روزهی ما یهمه ..می کنفی و تکلنیی واسه ش تعمی که بخواستیدست من و تو ن

 حق گهی نفر دهی روز با مرگمون به هی دیو شا.... واسطهی بای واسطه  باای حاال میریم

نه تنها قلب، بلکه ..ستی که تعدادشون کم نییمثل پدرام و پدرام ها..می بداتیح

 دوباره ی زندگگهی تونن به چند نفر ِ دی میی بدن پدرام به تنهایتموم اعضا

 دی در حال حاضر فقط باستی ندی تردیجا.. کم به حرفام فکر کنهیدالرام ..ببخشن

  ..میعجله کن

جوون .. اون پسری مردد نبودم ولی آرشام ذره ایواسه سالمت....نه.. نداشتمدیترد

  .. دادمی حق و به فرهاد منکهیبا ا.... سوختیدلم م..بود

  !..م؟ی چکار کنیگی تو م-

  ..... ِ رو به رو دوختواری داد و نگاهش و به دهی به عقب تکنهی به سدست

 خانواده ی بازم به اجازه ی رو پر کرده ولتنامهی خود پدرام فرم رضانکهی با ا--

 قلب اهدا بشه اونم در نی که بدون آه و ناله انهیراه درستشم هم..می دارازیش ن

  ......نیکمال آرامش طرف

نکنه :  کردم و گفتمکیچشمام و بار.. بودی جورهینگاهش .. و کج کرد سمتمسرش

  ...........دیمن با

 یاگه اون راض.. بکششی مسئله رو پنی ایی جوراهی..ییمی تو با خواهرش صم--

  ..ی چکار کنگمیمنم پشتتم و م..  تونه با مادرش حرف بزنهیبشه م
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 تیاونا رضا.. تونم فرهادی من نمیول:  برابر شد10 حرف فرهاد نی با ااضطرابم

  ........من..دنینم

 خوام باهاشون ی و مهناز خانم هم می بیو ب یاز پر.. دالراممی نداری چاره ا--

به هرحال زن .. تونه با مادرش ارتباط برقرار کنهی بهتر میلی خی بیب..حرف بزنن

 مادر ِ در هر هیمهنازخانمم .. چکار کرددی مواقع بانجوری دونه ای ِ و میجاافتاده ا

 ااهللاشیا..دی هم با خواهرش حرف بزنی پروتو .. کننی همو درک میصورت حرفا

  ..می رسی مثبت می جهی نتهیکه به 

 بحث رو نی ادامه دادن ای برایجمله ا.. گفتن نداشتمی برایحرف.. کردمسکوت

  ..دی چرخیزبونم نم

  ..به خاطر پدر بچه م مجبور بودم..به خاطر آرشام.. بودممجبور

  .. تنهام نذارایخدا

  .......... حالم ناتوانم، تو بهم توان بدهنی با امن

  .. بودشمونی هم پی پرنباری ای ولمیهر روز کنار هم نشسته بود مثل

  ..دمی کشی مشی حرف و پی جورهی دیبا

 دونم ینم.. شدی حالم بد مشتریصبح ها ب.. داشتی تهوع دست از سرم بر نمحالت

 کم هی داشتم و بعد از اون تا جهی بود که از اذون صبح تا عصر تهوع و سرگیچه سر

هر .. از نوی بازم روز از نو و روزیول...... شدیحالم بهتر م کردم ی مزه میترش

  .. بساط و داشتمنیروز هم

از همه .. غذایبو.. گلیبو.. الکلیاز بو.. اومدی عطر خودمم بدم می از بویحت

  ....زیچ
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 عی منو داشته باشه که تا حالم بد شد سری از پرستارا سپرده بود هوایکی به فرهاد

  ..خبرش کنه

 پاشم هی خودش بود مارستانی پاش تو بهی.. خودش و داشتیه ها مشغلاونم

 کرد باهام با ارامش ی می سعشهی همی ولدمی دی رو تو چشماش میخستگ..نجایا

  ..رفتار کنه

 از اون سپاسگزار ِخدا بودم که فرهاد و برادرانه کنارم شتری ممنون بودم و بازش

  ..ونم بدون پشتوانه نمیتی موقعنی چنینگه داشت تا تو

 رنگ نگاهش فرق ی کرد ولیگرم نگام م.. نگاه هاش مثل گذشته نبودگهید

 خودمم نکهیبا ا.... کنهرونی تونسته منو از قلبش بنکهیا..خوشحال بودم..داشت

 اما اون ست،ی نی تونم بگم کامل شدنی می و حتهی دونم چه کار سختیعاشقم و م

  .. کنهیداره تالشش و م

 زود تونست یلی خاص خودش خی هاطنتی هم با شی و پر بودی دختر خونگرمپونه

 ی پرنکهیتا ا.. شنونده بودمشتریمن به خاطر حال خرابم ب.. بشهیمیباهاش صم

 دی کششی از دوستاش و پیکیو بعد مورد ..  به پدرام دیکامال ماهرانه حرف و کش

مرگ  نفر از نی شخص چندنیم هی بدنش و اهدا کرده و االن به واسطه یکه اعضا

  .. اون دختر هستندونی و مدشونی کردند و سالمتداینجات پ

 درموردش باهام حرف شی وقت پیلی خیپر.. داشتقتی موضوع حقنی واقع ادر

  ..زده بود

 یحت.. چشمامیحت..دی لرزی وجودم میهمه ..دمی ترسیم.... نوبت من بودنباریا

  .. سرد بودی داشتم گرم نشونش بدم ولی که سعینگاه
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  .... بشهوندی عمل پدی دکترا گفتن بانکهیاز ا..م گفتم آرشااز

 رو تو ی اون دلسوزگهید.. که اومد نگاهش رنگ باخت یوندیاسم قلب پ..دیفهم

از ..از حرص..از بهت.. که بود، از تعجب بودیهر چ..دمی دیچشماش نم

  ......و در آخر خشم..تیعصبان

 از بغض تو گلوش بود رو به ی که ارتعاشش ناشیی بلند شد و با صدای رو صندلاز

 تا حاال مخ منو کار یاز ک..شما دوتا:  انگشتش و نشونه گرفت و گفتیمن و پر

  .......که قلب داداشم و.. که دیگرفت

ببند دهنت :  بگم که مهلت نداد و بلند گفتیزی چهیخواستم .. زدی نفس منفس

 هست که باهاش درد یکی کردم یمنه خر و بگو که فکر م..منو بگو: پوزخند زد....و

 مارستانی رو تخت بزی عزهی که خودشم یکی.. که باهام همدردهیکی..و دل کنم

 چشمت به قلب نکهی خاطر ابهاز اولشم ..؟ی فکر کردیتو درمورد من چ....داره

  ....... کردمی فکرش و مدیبا.. آره؟ی شدکیداداشم بود بهم نزد

 ی به گرمای نداشت، لرز تنم کاردهی فای دستم و گرفت ولیپر.. ترس بلند شدمبا

  ......از ترس و دلهره پر بودم..دمی لرزیم.... نداشتیدست پر

به ..من اصال روحمم خبر نداشت..نه به قرآن نه..زمینه به عز..نه به خدا..نه-

 دمیاز دهن خودت فهم.. بشهینجوری دونستم قراره ایارواح خاک پدر و مادرم نم

 شی تونه به زندگی عمل شوهرم منی با ادمی فهمشبیه دتاز.. کردندیدکترا قطع ام

  ..برگرده

 از بس صداش گرفته بود ی بود ولیعصبان.. جلوش و گرفتی حمله کرد که پربهم

  ..اونم بغض داشت.... تونستی بکشه نمادی کرد بلند شه و سرم فریکه هر کار م
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  ..ه؟ی چه عذابنی اایخدا

پس داداشم ..شه؟ی می من چیاده پس خانو..؟ی پس من چی د ِ اخه لعنت--

 هی تککهی برادرت و تی ذاشتی می من بودیتو اگه جا..؟ی کردی میتو بود..؟یچ

  ..کنن؟

  ..نه

  .. دونمینم

  ..سخته

 رو کنار ی تر شد و پری عصبدیسکوتم و که د.... بهش فکر کنمی تونم حتینم

 ی حرصفقط.. نداشتمیکار.. چقدر داغونمدی فهمیم.. دونست حالم ویم..زد

  .. خواد بگهی می ذاشتم هر چی دادم و میبهش حق م.. بودیعصبان..بود

د بگو ..؟ی کردی چکار می من بودیتو اگه جا..؟یگی نمیچیچرا ه--

  ....یلعنتــ

  .. دونمی ِخدا نمیبه خداوند.. دونمینم: ختمیاشک ر.. زدمهق

  ..؟ی خوایازم م رو ی ِ محالزی چنی چرا همچی دونیپس تو که نم:  داد زدهی گربا

 ی مهیاونم گر.. هم نتونست نگهم دارهی پریتوانم و از دست دادم حت.. زدمزانو

 پونه ی دهی دل زنجی برایمات و مبهوت مونده بود و بدتر از من جواب..کرد

  ..نداشت

 جون ی بمارستانیپدر بچه م رو تخت ب..پونه من حامله م..مجبورم: هق هق گفتمبا

 ندارن اما همونا به من گفتن یدیتن به زنده موندن برادرت اماگه دکترا گف..افتاده
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 دای قلب سالم پهی که واسه ش ی کنه فقط وقتی تونه زنده بمونه و زندگیشوهرت م

  ......بشه

بهم .. تو شکمم رحم کنیبه بچه ..بهم رحم کن:  شدمیداشتم خفه م.. زدمضجه

  ......رحم کن پونه

 با فاصله از ما، فقط ماریچندتا پرستار و ب....میرد کی مهیهر سه گر.. زانو زدکنارم

 ی هاختنی پونه و اشک ری من و هق هق کردنای ِضجه هایتماشاچ.. بودندیتماشاچ

  ....یپر

ترسم از رد شدن ِ .. ترسمیم.. امتحانت سختهایخدا..برام مهم نبود... نگاه کننبذار

و تو دلم داد ..ه؟ی گناهه من چایخدا..ترسم از، از دست دادن ِ ..ترسم از نتونستن ِ..

  !..؟یعاشقــــ: زدم

 یاهیچشمام س..حالت تهوع داشتم..دستم و روش مشت کردم.. زدی تندتند مقلبم

 گرفتم که نی دستم و به زمهی.. با پلک زدن مداوم هم بهتر نشدی رفت و حتیم

  ..افتمین

 چشمات و باز دالرام..زمیدالرام عز..دالرام:  بازوم و گرفتی خفه اغی با جیپر

  ..کن

 تو پاهام یجون.. بلندم کنن نی داشتن از رو زمی و پونه سعیپر.. حس بودی بتنم

  .. تونستم قدم از قدم بردارمینداشتم و اگه کمک اونا نبود نم

منو برسون ..حالم بده....یپر..پـ:  گفتمی همون حالت که تعادل نداشتم رو به پرتو

  .......دسـ
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تو رو خدا : و بلندتر گفت.... برمتیباشه باشه االن م..باشه:  با بغض گفتیپر

  .......رهی کمک خواهرم داره از دست مادی بتونیکی

 رمیهر کار کردم جلو خودم و بگ.. کمک دوتا از پرستارا منو بردن توبه

 ی معده م رو خالی ِ نداشته اتی محتودی رسیی که پام به دستشونیهم..نتونستم

  .. از گلوم خارج نشدیچی زرد رنگ بود هی ماده هیه م که  معددی از اسریغ..کردم

 دادم به هی حال تکی که بدی اومد کنارم و دیپر..درو نبسته بودم.. سوختی محلقم

 یخوب:  گفتی بازوم و گرفت و با نگرانریز..یی سرد دستشووارید

  .....فقط سرم و تکون دادم............زم؟یعز

  ....مردم یداشتم م..حالم خوب نبود..نه

 خوابم ی کدمی شد و نفهمنی که بهم زدن چشمام کم کم سنگی و سرمیتی امپول تقوبا

  ..برد

  .. کردی داشت دستم و نوازش میکی

  ..پلکام داغ بود.. با لبخند مهربونش ازم استقبال کردیپر.. چشمام و باز کردماروم

  ..؟ی خوابی تنبل خانم چقدر مگهی بسه د--

  .. سرُم تو دستم نبودگهید.. رمق سرم و چرخوندمیب

  !..دم؟ی چقدر خواب-

   ........قهی دق20 ساعت و 4 قایدق:  ساعتش نگاه کرد و با لبخند گفتبه

  ..؟ی نکرددارمیچرا ب!..؟یجد: تعجب نگاش کردمبا

 استراحت دی حالت فقط بانیبا ا!..؟ی چگهید:  کرد و گفتینیری شاخم

  ...... گفتمی کنی حاال بباد،ی مایدن خودت منگول به نیاخرش بچه ت ع..یکن
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 تلخه قتیحق: دیمقاومت نکرد و خند.. جون مشتم و اوردم باال و زدم به دستشیب

  ..... دوست دارماشمی خاله قربونش بره منگولیول....خواهر ِ من

 زود لبخند از یلی با وجود اون همه فکر تو سرم خیول.. خنده م گرفته بودخودمم

 کردم رنگ نگاهش با ی دونم چرا اما حس مینم..دی فهمیپر....رو لبام رخت بست

 ی وسر به سرم مدی خندیم..شاد بود.. که هنوز خوابم نبرده بود فرق دارهیزمان

  ..ذاشت

  ..........رفت؟! شد؟ی پونه چ-

  .....حله:  لبخند سرش وتکون دادبا

  !.. حله؟یچ:  تعجب نگاش کردم و با مکث گفتمبا

 و مامان مهناز ی بیاالنم که وقت مالقاته ب..با مادرش حرف بزنه قرار شد پونه --

 یگرچه به نظرم همون ب.. مادر پدرام تا باهاش حرف بزننشی خودم رفتن پیو مام

  ..شهیقربونش برم لب باز کنه طرف عاشقش م.... جلو بهتر بودمینداختی رو میب

  ..د نشست رو لبام لبخنی بی پرمحبت بشهی تصور صورت مهربون و خندون و هماز

  ......یذاری ماراتون می هم دارم که اگه بگم تا خود بخش دوگهی خبر دهی --

 تو رو خدا سر به سرم نذار حال و یپر:  گفتمدمی و خندونش و که دطونی شنگاهه

  ........حوصله ش و ندارم

منو بگو دو .... خواست سر به سرت بذاره؟یک..اوهو: نبودی جدی ترش کرد ولرو

 بهت بگم آرشام بهوش اومده که ی چطوردمیت ِ نشستم واسه خودم برنامه چساع

  .. دست که نمک ندارهنی بشکنه ایول..ی شفیخرک
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 کردم که تا اسم آرشام و اورد لبخند که رو لبام ی با لبخند به غرغراش نگاه مداشتم

 بسته شد و ی و شتاب زده نشستم رو تخت که همزمان نطق پرری متحچیخشک شد ه

  .......با ترس نگام کرد

  !..؟ی گفتی چ-

  !..؟ی شدی جنرمی واسه ت بگیزی چیی دعا معاهی دیبا..چته تو؟.. بسم اهللای وا--

 پر ِ، تمی رو بذار کنار ظرفی کنم شوخی خواهش میپر:  حوصله گفتمی و بکالفه

  .... حالمو؟ینی بی نمچونیتو رو خدا حرفت و نپ.. آرشام بهوش اومده؟یگفت

آره خواهرجون درست ..می خب بابا، مخلص شما و اون وروجکم هستیلیخ: دیخند

 هم که دل مبارکش یزی چنیاول.. بهوش اومدشی ساعت پ2 نیآرشام هم ..یدیشن

  .......یخواست تو بود

:  ذاشتی خواستم برم سمت در نمی که سفت دستم و گرفت منیی از تخت پادمیپر

  !..؟ی چرا دستم و گرفت،یولم کن پر

 حال نی با ای ماراتون بدی دوی خوای می جدی گفتم جدیزی چهیبابا حاال من --

  !..و روزت؟

 سر به سرم یتا خود بخش کل..رونی بمی که دستم تو دستش بود از اتاق رفتهمونطور

  ........ اصال حواسم به حرفاش نبودنکهیبا ا..گذاشت

 ی سیمت س سدمی و دودمی کشرونی بخش دستم و از تو دستش بمیدی رستا

  ..ستادمینفس زنون پشت پنجره ا.....وی

  ....قلبم گرفت.. بسته بودچشماش
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:  لبخند زد و گفتدنمی جلوش و گرفتم با درونی تو اتاق بود که تا اومد بفرهاد

  ..چشمت روشن

 واقعا گه؟آرشامی راست میپر:  توجه به حرفش گفتمی که تو حال خودم نبودم بمن

  !..بهوش اومده؟

  .......منتظرته: سرش و تکون داد و به اتاق اشاره کرد لبخند با

  ..حتما خوابه..چشماش بسته بود...... از پنجره نگاش کردمباز

 یم:  فرهاد تو همون حالت موندمی که با صدارهی درنگ دستم رفت سمت دستگیب

 دالرام قبال هم بهت گفتم ی چون خودش خواسته باهات حرف بزنه ولشینی ببیتون

 گان دیدر ضمن قبلش با.. مراقب باشستی استرس واسه ش خوب نمگیبازم م

 بوده و عمدتا از جنس یب آای به رنگ سبز یمارستانی بیلباسها و پوششها..( یبپوش

  )........ باشندیپنبه م

  .......دمی رو کشرهی و تکون دادم و اروم دستگسرم

 به صورتم بستم و  ماسک همرنگش همهی..دمی رو پوشی کمک پرستار گان سبز رنگبه

  ........ رفترونی شدنم مطمئن شد از اتاق بلی از استریوقت

آرشام فقط چند قدم باهام ..دمی پشت پرده بودم و با رفتن پرستار پرده رو کشمن

 دی تردنکهیبدون ا..هنوز پلکاش بسته بود..ستادمیکنار تختش ا.......فاصله داشت

  ..کنم خم شدم رو صورتش

 و تو همون حالت نرم و اروم دمی عقب نکشیه صورتم بود ول ماسک بنکهی ابا

سرم و از صورتش فاصله دادم ..مکث کردم..قلبم آروم گرفت..دمی و بوسشیشونیپ

  .. و براق گره خورداهی جفت چشم سهیکه نگام تو 
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پر از خنده .. چشمامی شده بود ولی مخفی ماسک لعنتنیپشت ا..دیند.. زدملبخند

  ..یپر از شاد..بود

با همون لبخند دستم و که .. و تکون داد و همزمان پلکاش و بست و باز کردانگشتاش

دلم گرم ..ستی سرد نایخدا.. انگشتاشریکنارش گذاشته بودم سر دادم ز

دلم ..آروم گرفتم.. مردونه پر از آرامش شدی اون دستایوجودم از گرما..شد

  ..ریگن آرامش و ازم نی اایخدا..وجودم اروم شد..آروم گرفت

  

 کردم و اروم لی مانییسرم و رو به پا.. نافذشی تو دستش بود و نگام تو چشمادستم

  ..؟یخوب: گفتم

صداش و .. ذاشت راحت باشهی نمژنی اکسیکاسه .. لباشیول..دی خندی مچشماش

  .. گرفته تر هم شده بودژنیکه با وجود اکس..بم و خس خس مانند..دمیشن

هر دوش ..چه بد..چه خوب باشم....ستیهم نم..تیوضع..نی ایتو..حال من--

  ........خوبم..یتا نگ..ستمیاروم ن..یول....هیکی

 و نیی پادمیماسک و کش.. نبودیبرگشتم سمت پنجره کس..اوردمیطاقت ن..دمیخند

سخت بود کنارش باشم و اروم ..نتونستم.... قراری و بعیسر..دمیپشت دستش و بوس

  ..رمیبگ

 ی مدیشا..حق داشت بگه حق ورود به اتاق و ندارم..رهیگ حق داشت جلوم و بفرهاد

  .... باشمی تونستم ادم خودداریکنار ارشام نم..دونه کم طاقتم

 ینم.. ماسکم و بزنم دستش واورد باالنکهی قبل از ای و اوردم باال ولسرم

  .........مثل گذشته..هنوزم محکم بود..دیلرز
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سر .. شده بودسی که از نم اشک چشمام خییلبا..دی سر انگشتاش به لبام دست کشبا

 شکمم مکث یرو..ماسکم و زدم..نییدستش و اورد پا..دمیانگشتاش و بوس

:  گرفته گفتیتو چشمام زل زد و با همون صدا.. تکونش ندادگهید..کرد

  ........ن؟یخوب

 بود تا دلم غنج بره و ی که اسمش بود کافیزیواژه و هر چ..جمله.. کلمههی نی همو

  .......می ما هم خوبیتو که خوب باش..زمی عزمیخوب: رمی و محکم تو دستام بگدستش

 یزی چدهی نسنجنکهیترس از ا..دمی ترسیم.. تونستم حرف بزنمینم.. کردسکوت

 کردم و با همون نگاه هزاران حرف ِ یفقط نگاش م..زمیبگم و آرامشش و بهم بر

  ..ختمی رینگفته رو به چشمان شبگون و جذابش م

 ی بگه که در اتاق باز شد و صدایزیلب باز کرد تا چ.. کردمی میانگشتاش باز با

  .....خانم وقت مالقاتتون تموم شده: دمیپرستار و از پشت سرم شن

دستور پزشکشون ِ :  گفتی با لبخند کمرنگدیالتماس و تو چشمام د.. کردمنگاش

.......  

دستش ..برگشتم سمتش..ونریاز اتاق رفت ب.. وسرم و تکون دادمدمی کشقی عمنفس

:  و محکم بودی تن صداش قوی حال بود ولی بنکهیبا ا..دمیو از پشت ماسک بوس

  !.. خونه؟یریم

  ..دمیخند

  ....نجاستی من همی ماهه که خونه 1 کی نزد-

  .. نگام کردفقط
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 نگات شهی از پشت شی تو ولامی بدنیفقط بهم اجازه نم.. آرشامستمی من ازت دور ن-

با .. گرفتمی صورتت آرامش مدنی کردم و ازدی مدت منی ای که طیرکا.. کنمیم

  .... زدمی تو دلم باهات حرف می ولی خواب بودنکهیا

  ..آرشام من خواب بود.. بودمزاریاز اسمش هم ب.. کما، گفتم خوابنگفتم

  .. کرداخم

  ..ده؟ی بهت اجازه نمیک--

  .......گهی منوی خودت ای دکتر به خاطر سالمت-

  .... خودمشی پیایم.. ب امش--

  ....ذارنینم: و رو شده بود گفتمری از جمله ش دلم زنکهی ابا

  .. کردنخودیب--

 نیا.. کالمش که هنوزم مثل قبل بود باعث شد لبخند بزنمتی جدنی بود و همیجد

 ی کرد و کاری که در همه حال اقتدارش و حفظ میمرد..مرد ِ مغرور، مرد ِ من بود

  .......شت نداتشیهم به موقع

  ..؟یمطمئن:  گفتمطنتی شبا

  .......منتظرتم:  و نرم برد باال و گفتابروش

 ژنی اکسی ماسک وامونده و اون کاسه نی چقدر دوست داشتم اایخدا..دمیخند

  .. زدمی کردم و به لباش بوسه می کردند تا محکم بغلش می نمجادی مرز انمونیماب

 از شیموندنم ب.. گرفتطنتیم رنگ ش که نگاهه اوندی حسرت و تو چشمام ددیشا

   .دمیکنار آرشام طاقت از کف م.. شناسمیخودم و م.. نبودزی جانیا
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  )زادهیمحمد عل_آهنگ دلت با منه( 

   اما دلت با منهی دورازم

   دورم اما دلم روشنهازت

   توی من عکس چشمای تو عکس چشمامه و توو چشمای چشماتوو

   که دورم ازتیی لحظه هانی ایتو

   خاطره هامون و خط به خطمهه

   کنمی توو ذهنم نگاه مدوباره

   کنمی صدا می اسمت و هدارم

   کشم؟ی گفته از عشق ِ تو دست میک

   کشمی تو نفس مالی با خدارم

  ی چه آرامش،یبی حس عجچه

  ی کشینفس م ........المی هم با ختو

  ی دونم تو هم مثل من دلخوریم

  ی خوری هم مثل من بغضت رو متو

   پر از حرف و درد دلههتنگا

   فاصلهنی اشهی خب تموم میول

  می قدی مثل اون روزادوباره

  می زدی با هم توو بارون قدم مکه

  می کنی حظ مگهی احساس همداز

  می کنی و زمان رو عوض منیزم
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  .... اما دلت با منهی دورازم

 سه با هر..دمی دی و فرهاد رو نشسته رو صندلری و امی پررونی اتاق که امدم باز

  .. بلند شدندنمید

  !.. حالش چطوره؟_ریام

  ......خوبه خداروشکر:  زدملبخند

  ......خداروشکر:  لب گفتری و زدی کشی راحتنفس

  !.. کجان؟هی و بقی بیب-

  ..زننی مودت حرف می دارن با خانواده _فرهاد

  به بعدش ونجایدالرام از ا: جلوم و گرفت و فرهاد گفتی منم برم که پرخواستم

  ..ی تو باشستی صالح نشی مابقگهی دی ش و فراهم کردنهیزم.. بسپر دست ما 

: ی و نشوندم رو صندلدی دستم و کشیپر..گهی منوی اتمی دونستم به خاطر وضعیم

  ..؟ی حالت تهوع ندارگهید.. تکونم نخورنجای همنیبش

  .... نه بهترم-

 ری زیافتیوگرنه باز مبخور :  داد دستمکی اب پرتقال و کهی کنارش لونی تو نااز

  ..سرم

  ...... اشتها ندارم-

  .. کم حرف گوش کنهی..شهی باز حالت بد می اگه نخور_فرهاد

 کردم تو فکر ِ یحس م.. کردیبا غم از پنجره به آرشام نگاه م.. نگاه کردمری امبه

  ..صورتش جمع شده بود و تو خودش بود..
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 سیصورتش از اشک خ..گام کرداول متوجه نشد و بار دوم برگشت و ن.. زدمصداش

  !..؟یبا من بود:  کرد اومد سمتم و گفتیهمونطور که اشکاش و پاک م..بود

  !.. حالت خوبه؟-

  ....خوبم..خوبم:  تکون دادسر

  !..ر؟ی شده امیزیچ..دهی رنگت پریول:  گفتیپر

 ی بود و اون سعدنی باریهنوزم چشماش اماده ..انگار کالفه بود.. سکوت کردریام

  ..رهیت جلوشون رو بگداش

  .. داداشم افتادمادی --

  !..آرتام؟:  هم پر از غم شدی پریصدا

 ی کردم نتونستم حرفی و منگ فقط نگاشون مجیمن که گ.. سرش و تکون دادریام

  ..بزنم

  ........ جوون بودیلیخ..داداشم به خاطر سرطان مرد:  ادامه دادری امخود

 ادیمنو ..زارمی بطی محنیچقدر از ا: دیکش بخش نگاه کرد و آه یوارای در و دبه

 دی سفی و اون پارچه ستادی که قلب آرتام از حرکت ای وقتادی..ندازهیاون زمان م

  .... دستگاه ها هنوزم تو سرم ِ غیج.. رو صورتشدنی رو آروم کشیلعنت

 هی و بهش تکشیشونی و پدی کوبواریبا حرص مشتش و به د..دی موهاش دست کشتو

غرور آرشام منو ..آرتام مغرور بود.. داداشم و برام پرکردی به مرور جاآرشام: داد

 هم خواست از یوقت..دی دیمامان آرتام و تو وجود آرشام م..نداختی اون مادی

بعد .. اون حرف حرف خودش بودی خواستم ولیمنم نم.. بره مامان نذاشتشمونیپ

در ..مل ترکمون نکرد کای رفت ولشمونی حافظه ش و به دست اورد از پنکهیاز ا
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 اون گهی حافظه ش و به دست اورد دیاز وقت.. ما بودشی روزش و پ4هفته چهار

  .........اسی ی ته باغ کنار گالای تو اتاقش بود ای..آرشام سابق نبود

 یبه نقطه ا..نگاهش به سقف بود.. دادهی سرش و به عقب تکواریپشت به د..برگشت

  ..........نامعلوم

 زدم ی داداش صداش مشهی که همیکس..مارستانهیال اونم رو تخت ب حای ول_ریام

  ........االن

 رفت یپر.. دادی اجازه رو بهش نمنیبغض حبس شده تو گلوش ا.. ندادادامه

  ...ی دستش و گذاشت رو دست پرریام..بازوش و گرفت و نوازش کرد..کنارش

 و اون رمیم و بگ خودی حال نتونستم جلونی با ایول..می و فرهاد ساکت بودمن

  .. که مدت هاست دنبال جوابشم و نپرسمیسوال

 شما آشنا یآرشام چطور با خانواده :  صدام نگاهش و به صورتم دوختدنی شنبا

  !..شد؟

  .....دمی از اونو رو لباش دی انقدر کمرنگ که فقط ردیول.. زدلبخند

 لی وکمییدا: مکث کرد.....می ما چطور باهاش آشنا شدیدی پرسی بهتره م--

با ..تی مهربون و با درایمرد....یدی سعنیحس.. بودیدی سعشیلیفام....ارشام بود

 قای دقنکهیتا ا..رهی ازمون فاصله بگذاشتی کرد چون تنها بود مادرم نمی میما زندگ

 مرد جوون پشت هی.. برم کمکشست اومد خونه و از من خوامهی سراسشی سال پ5

اون .. تومشیبرد..ده و دست و پاشم شکسته بودسرش بانداژ ش.. نشسته بودنشیماش

 ی بسترمارستانی هفته هم تو ب2 دمی شنمییمرد آرشام بود که همون روز از زبون دا

  ....بوده
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 نهیمنظورم ا!.. کرد؟ی کارنی همچیدی سعیچرا اقا:  و گفتمدمی حرفش پرونیم

  .. برده بود خونه ش؟یآرشام و واسه چ

  ..و با معنا حرف یچند لحظه ب.. کردنگام

 واسه ی و چون سوال کردنجاشیفقط تا هم.. بذار اونا رو خود ارشام برات بگه--

چون .. زدی بهمون سر می هر از گاهتایب..کم کم حالش بهتر شد.... کردمفیت تعر

 ی هاییبه کمک استادش و راهنما.. کمک کردیلی خوند به آرشام خی میپزشک

 غم مبهم تو چشماش بود هی شهی بازم همیلو..اون آرشام حافظه ش و به دست اورد

  ....ـی ای و برااوردی کس ازش سردر نمچیکه ه

داشت با مهناز خانم حرف .. سمت چپدینگام چرخ.. دادمصی رو تشخی بی بیصدا

  .. بودینگاهه هر سه شون سرخ و بارون.. زدیم

  !..؟ی بی شد بیچ:  بلند شدم و رفتم سمتشونی رو صندلاز

 و تو همون حالت هن یرفت سمت صندل..گام کرد و دستم و گرفت مهربون نی بیب

  ....سادمی بس که رو پا واادی باال نمگهی نفسم دنمی مادر بذار بشیا: هن کنان گفت

  .. باز کرد و داد دستشوهی ابمهی یپر .. ی رو صندلنشست

  ...... مادری شری پ_ ی بیب

  .. جونم کنارش نشستنیلی خانم و لمهناز

خودمم مادرم، ..دلم کباب شد به خدا: م با دستمال نم چشماش و گرفت خانمهناز

  ....... چه کنم که طاقت ندارمی ولدمیبهش حق م..دمیداغ د

تا ما رو :  کرد گفتی که نفسش تازه شده بود همونطور که اشکاش و پاک می بیب

به احترام .. رو واسه ش گفته بودیدخترش همه چ..می اومدی واسه چدی فهمدید
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 باال سر که یبه خدا.. که رفتمیارتیبهش گفتم به ز.. بلند حرف نزددمی سفیمو

 درصد باشه خودم واسه ش 1 ی گرده حتی بر میشاهده اگه بدونم پسرت به زندگ

  .......دکترشم اونجا بود.... کنهدای زهرا شفا پی کنم به حق فاطمه ینذر م

دکتر ِ گفت بچه ش :  گفتبا هق هق چادرش و گرفت تو صورتش و..  کردی مهیگر

 رو ی اب پاکی ولاوردمی هم گفت که من سر در نییزای چهی.. گردهی بر نمگهید

 شب بعد از 2 گفت بچه ش ی زد میمادر ِ زار م..... رو دست همه مونختیر

 و دمی خواب پراز که هراسون یگفته مادر همون شب..تصادف اومده به خوابش

 بود که انگار هی شبتی انقدر به واقعیخواب بود ول نکهی گفت با ایمادرش م..ادته؟ی

 ی بر نمشتونی پگهیمن د:  گفت بچه ش بهش گفتهیم..پسرم واقعا کنارم نشسته

 خوام که برگردم چون همه ینم.. عهد کردم تنهاش نذارمایهمون شب با رو..گردم

  ........نجاستی من همیای روی

کنارش ..ختمی ریاشون اشک ممنم همپ.. دادی خودش و تکون مهی با گری بیب

  ..نشستم و سرم و تو دستام گرفتم

 گهیم..شهیبازم مادرش دلش رضا نم:  با دستمال اشکاش و پاک کرد و گفتی بیب

 ش و دهی تونم تن ورزینم..واسه ش هزارتا آرزو داشتم.. گوشه م ِ گریج..بچه م ِ 

 دهی منم داغ دگفتم.. دادمشیدلدار..بازم باهاش حرف زدم.... کنمکهی تکهیت

  ....... خودش بوده بازم توکلم بیبچه هام و خدا ازم گرفت ول..م

  

 بخش و پر کرده بود که یسکوت بد.. زدی کس حرف نمچیه.. سکوت کردی بیب

 معلوم بود جونه یول....می برگشتگهی نمیچی هگهی دمیدی دیوقت: مهناز خانم گفت
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دل سنگ با ضجه هاش اب ..ته بود بهش وابسیلیخ..مادر ِ به جونه بچه ش بسته ست

  .. شدیم

 نگاه همه مون رو به اون سمت مارستانی بیکای زنونه رو سرامی تق تق کفشایصدا

 یپونه هم باهاش بود، با چشما....می مادر پدرام از جا بلند شددنیبا د..کشوند

  .. بازوش و گرفته بودری راه رفتن نداشت و پونه زیمادرش نا.....سرخ و متورم

 ری نفرمون متح7 هر یاز حضورش اونم سرزده و ناگهان..ستادی ما ایوجل

جلو اومد .. به تک تکمون انداخت و رو من ثابت نگهش داشتینگاه کوتاه..میبود

 بهم حمله کنه دی ترسیالبد م.. سمتمدی کم خودش و کشهیکه احساس کردم فرهاد 

  ..دبو دی بعنی نگاهه غمگنی با ادهی مادر رنج کشنی از ایول

تو :  که لرزش و بغض کامل درش مشهود بود گفتییبا صدا.. تو چشمام بودنگاهش

  ..؟یزنش

راه افتاد .....سرم و تکون دادم..به اتاق ارشام اشاره کرد.. و متوجه نشدممنظورش

 و تو اتاق و نگاه ستادی پشت پنجره ای پشت سرش رفتم ولعیسر..سمت اتاق

  ..تگاه چشماش بسته بود اون همه لوله و دسریآرشام ز..کرد

  ..؟یحامله ا:  مخاطبش من بودمی رو آرشام بود ولنگاهش

  .......بله:  و از روش برداشتم و اروم گفتمنگاهم

  ..چند وقته؟--

  .. ماه3:  جواب دادمی ولدمی نفهمدی پرسی که میی و از سواالمنظورش

  .....گمیبچه ت و م..؟ی دوسش دار--

  .......جونمه:  مکث گفتمبدون
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هنوز :  بودی لحنش جدی اشک الود بود ولنکهینگاهش با ا.. و نگام کردبرگشت

 یگی و میدی اومدنش و با چشمات ندایهنوز به دن.. جونتهیگی و میمادر نشد

 و از دهن ی و شبا باال سرش ننشستی و بوش نکردشیهنوز تو بغل نگرفت..جونته

 یمن چ..ر؟خت بگم دیمن چ.... جونتهیگی دهنش می بذاریخودت نکند

  .......بگم؟

  

چونه م از .. تونستم تو چشماش نگاه کنمی به منظورش برده بودم نمی که پحاال

  ..نیی و سرم و انداختم پادیبغض لرز

 از سی صورت خدنیبا د.. چونه م و سرم و بلند کردری اشاره ش و گذاشت زانگشت

  ....... شدسیاشکش صورت منم خ

  ..؟ی خوای شوهرت و چقدر م--

  .. بودزمیهمه چ..نفسم بود.. آرشام نگاه کردمبه

  .. ِ می عمر و زندگیهمه : لحن ممکن زمزمه کردمنی اراده با عاشقانه تری بو

نتونستم ..زل زده بود تو صورتم.. نگاش کردمدمیسکوتش و که د.. نگفتیچیه

  .. اون نگاهه لرزون ویسکوتش و معنا کنم حت

 ِ تی زندگی ِ وشوهرت همه زتریجونتم برات عزبچه ت از :  باز کرد و اروم گفتلب

  !.. تا شوهرت زنده بمونه؟ی بچه ت و بدیحاضر..

 و ستادیپونه کنارم ا..... گرفتم تا سقوط نکنمواریدستم و به د.. نگاش کردمریمتح

  ........ کنمیمامان خواهش م: معترضانه رو به مادرش گفت
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 دختر یدی ترسیاز چ: د من بوی دهی نگاهه مادرش رو صورت رنگ پریول

: با بغض گفت....رمیمن که فقط حرفش و زدم نخواستم بچه ت و ازت بگ..جون؟

 بهت بگه بازم ادی بیکی اگه یحت..ی اگه حرفش و بشنویحت.. دونم سختهیاره م

 بازم مرگ و با چشمات ی ولی حسش نکردنکهی با ایدی فقط شننکهیبا ا..یدیجون م

  ..ینی بیم

  .......تو رو خدا..دی ادامه ندگهیدا دتو رو خ:  زدمهق

 رو ری و امیفرهاد شتاب زده کنارم نشست و پر..سر خوردم.. تو پاهام نداشتمیتوان

 اون یو صدا.. دست سردم و گرفتانی گو»نی حسای «ی بیب..به روم بودن

 کهی تکهیمن بچه م و ت:  کردی مهی گرنباری ای داد ولیهنوزم داشت ادامه م..زن

  ...... کنمینم.. کنمینم

  

 دی اون لحظه از ذهنم رد شد که مگه نبایتو.. پونه بلند شدلی موبای برهی ویصدا

  !.. کرد؟یخاموشش م

  .. حال خودم نبودمتو

  ......میایباشه باشه االن م!....؟یچ:  جواب داد و بلند گفتپونه

  ......پدرام..مامان:  رو قطع کرد و رو به مادرش گفتی هق هق گوشبا

 از اطیبابا رفته تو ح.... مهی وختشیوضع: با ترس نگاش کرد که پونه گفترش،ماد

 دنی زده که دکترا رسی پدرام داشته رو تخت بال بال مگهیاونجا بهم زنگ زده م

 دی کنان دوهی پونه تموم نشده بود که مادرش گریو هنوز جمله ...... باال سرش

  .....سمت راهرو
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  ... نجاتمون بدهـــایخدا: دمیتو دلم نال دادم و هی تکواری و به دسرم

 تموم دنی رسی که بهش وارد شد اگه دکترا به موقع نمی بعد از اون شوکپدرام

 که دی خودش شنیو با گوشا....دی خودش دیبا چشما..دیمادر پدرام د..کرده بود

  .. دادندی گرده و حاال چشماش شهادت می بر نمگهیپدرامش د

  .. بودسخت

  ..والد سخت بود کندن از ادل

 ی ازهی انگی دونستم پدرام واسه زندگیم.. سوختیدلم م.. کردمی مدرکش

 که استی به رودشی امی نداره و همه ای دننی ای تویدیام..نداره که بخواد برگرده

  .. کشهی انتظارش و مایاون دن

 محض ِ خاطر مادر ِ دلشکسته ش ای دننی همه تقال و کشمش واسه دل کندن از انیا

  ..ودب

  .. کنمی حس منویا

کنار ..آروم بشه..راحت بشه..بذاره خالص بشه.. خواد دل بکنهی مادرش ماز

واسه ..عجله داشت واسه رفتن.. خواست برهیم..عشقش به ارامش برسه

  ....دارعشقشید

  ....حس کنم..با تمام وجود درک کنم.. رو بفهممنای تونستم ایم

  .. خوبیلیخ.. فهممی و خوب مدردشون

   ستی ابانهی غریای دنچه

   رودی میکی دی آی میکی

   ستی پر فرازیای دنچه
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  ...........ردی می میکی ماند ی میکی

 از اون بهمون اجازه شتریب..قهی فقط چند دقیول.. آرشام موندمشی شب پاون

  ..ندادن

  .. کردمشی هرطور که بود راضی ذاشت ولی نمآرشام

 ی دورنیا..مجبور بودم..ودش نتونستم بمونم اما به خاطر خششی خدام بود پاز

  .. اجبار بودیفقط از رو

 پونه هم باهام گهی دیبا پدرش برخورد نداشتم ول.. دادتی مادر پدرام رضاباالخره

 کردن ی لطف و در حقمون منی که انیهم.. دادمیبهش حق م.. زدیحرف نم

  ..می پدرام بودونی ِدوباره رو مدی زندگنیو ا.. ارزش داشتییایخودش دن

 دو حس قایدق.. کنمهی گرای دونستم بخندم ی خبر و فرهاد بهم داد نمنی ایوقت

  .... داشتم یچقدر حس ِ بد..متضاد

  .. کس نکنچی قسمت هایخدا

  .. نکنی مادرچی درد و قسمت هنیا

  .. نکنی همسرچی امان رو قسمت هی بی هاهی گرنیا

  .. قسمت نکنایخدا....نکن ی فرزندچی پر از حسرت رو قسمت هی آه و ناله هانیا

 داد که اماده ست صی ارشام بهوش اومده بود بعد از کنترل عالئمش دکتر تشخچون

  ..یواسه جراح

دستش و تو ..  تختش قدم برداشتم یتا دم اتاق عمل پا به پا.. تو دلمون نبوددل

 یتو بر م..من دلم روشن ِ ..توکل کن.. باشدواری گفتم امیم..دستم گرفته بودم

  ....ی گردیتو بر م.. آرشامشمی پی گردیتو بر م..یدگر
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  .. گذشتی می به کندقیدقا

  .. پدرام حاضر نشدن اونجا بموننی خانواده

 هم که داشتم رو ازم ی ذره توان و انرژهیهمون .. ساعت پشت در اتاق عملنیچند

  ..مجبور شدن بهم سرم بزنن..گرفت

 ی زود کرخت میلی شده بود خفیعبدنم ض....یسرم لعنت.. بازم اروم نگرفتمیول

  ..شد

  ........... همراهش نداشت تن خسته م رو در بر گرفتی ارامشچی که هی خوابو

  

 خواستم ی مزی چهیفقط .... کنارم نشسته بودی بی چشم باز کردم که فقط بیوقت

 نفس هی..بگو تا نفس بکشم..ی بیبگو ب...... عمل چطور بود؟نکهیا..بشنوم

  .......راحت

خدا روهزار مرتبه شکر دکترش گفت عملش خوب .. آروم باش دخترم_ ی بیب

  ..بوده

  ..االن کجاست؟:  زدم و گفتملبخند

  .....مشینی ببمی برذارنینم.. تحت مراقبته--

  .. بودندهیپرده رو کش.. پشت دررفتم

 گفتن دکتر عملش و یم..رو لباشون لبخند بود.. بودندستادهی تو راهرو اهمه

  .. اعالم کرده  بخشتیرضا

  ..می صبر کندی بافقط
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 یصبر م.... راحت شهالمیخ..فقط آرشام خوب شه.. کنمیصبر م.. کنمی مصبر

  ..کنم

  

  ..نرمال بود..آروم بود..دیتپ.. آرشام قلب و پس نزدی قوبدن

  .... و شکرتی هزاران هزار بار بزرگایخدا.. شکرتایخدا

 بود اما هوشیهنوز ب..ل کرد که داد همه مون رو خوشحای با نظر قطعدکترش

  .. نداشتیعالئمش مشکل

  .....»  صاحب دل بخوان یا«  نامه داد دستم که پشتش نوشته بودهی یپر

  .... داد که بدمش به تونویپونه ا.. نامه رو پدرام نوشته:  گفتدمی که پرسی پراز

  .. دستم نگاه کردمی تعجب به پاکت توبا

  .... اوردم و خوندمرونی رو بنامه

  

   )یبسمه تعال( 

   باران استهی قافیزندگ

   گل سرخکی با گاه

  اهی با برگ سگاه

   شودی آخر متیب

   استدی باغچه امیزندگ

   با آه خزانگاه

   با تابش توگاه
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   شودی آخر مفصل

   استی مهتابی شب هایزندگ

   تویای با روگاه

   ماهری با تعبگاه

   شودی آخر مشب

   عشق استری درگیزندگ

  استی روری در گیزندگ

  ی و بخوانی بدانتا

  استی روکی یزندگ

   صاعقه حادثه استیزندگ

   با باران عشقگاه

   دلری با کوگاه

   رسدی سر میزندگ

  

 مرد هی مال نی دل قبل از انیا.. صاحب دل مراقبش باشیفقط ا.. ندارمیحرف

 عشق نی نبود انیمال زم.. بودی که ستودنیعشق.. عاشقشهی مرد ِهمهی..بود

  .. خوام ی نمیچیازت ه..  ِ ینی قلب زمنی ایول..ود بیآسمون

 یبذار مهربون..نذار ساکت بمونه.. بزنهادی بذارم قلبم با هر تپش عشق رو فرفقط

 تنها ی که بدوننهی نامه انی اقتیو حق.. از محبت دارهی قلب رنگنیا..بلد ِ ..کنه

استم اگه با مرگ  که از خدا خویقلب.. بدنم قلبم بودی اعضای من از اهدایبهانه 
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 اهدا ی باشم بعد از مرگ، قلبم به کساهداکننده تونستم ی نمردم و به هر نحویعیطب

خدا .. عشق رو دارهاقتی دونه لی که میکس..ی عاشق واقعهی..بشه که عاشق باشه 

  .فقط..رو قسم دادم و حاال خوشحالم چون مطمئنم جوابم رو گرفتم

  

  رد سیزیی ِ باغ است و پای برگی بفصل

   عاشق باشای ست، بی و زرنگری تزوفصل

   جملهکی ست و کوتاه و در ی مجازچه

  ............ عاشق باشای ست، بی ِ ما فرصت ِ تنگعمر

   پدرام مودت:  کنندهاهدا

  

 ری خورد تا زی و سر مدی چکی قطره اشک از چشمام رو صورتم مهی هر جمله با

  ..چونه م

  ..ایخدا

  .......جز.. دارم که بگم؟یچ

  ............ رو شکرحکمتت

  

  

  دانلود آهنگ

  ) زادهیمحمد عل_آهنگ هواتو کردم(
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   کردمهواتو

   روزا هواتو کردمنی تو ارونی حمن

   خوادتی مدلم

  ورت بگردم تو آسمون دامی خوام بیم

   شمی مییهوا

  ی هوامو دارنمی بی روزا که مهمون

   خوام بدونمیم

  یاری و به روم نینی ببی خوای می کتا

   دست تو دادمدلمو

  ی دلتنگ احساسمن

   که تنها شمیذارینم

  ی حساسیلی رو من ختو

   دست تو دادمدلمو

   کنی آسموندلمو

  ی مهربون بودشهیهم

   کنی مهربوندوباره

  یدی د روزا حالموچه

  یدی که رسیی شباچه

  یدی منو شنی دله تنهای صداتو

  یدونی که دردامو متو
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  ی خونی که چشمامو متو

  ی نشونـــــهی بازم به دله من بده

   دست تو دادمدلمو

  ی دلتنگ احساسمن

  ی حساسیلی که تنها شم، تو رو من خیذارینم

   کنی دست تو دادم، دلمو آسموندلمو

  . کنی مهربون،دوبارهی مهربون بودشهیهم

  دانلود آهنگ

  

  
  

  

  

  »  هفته بعد3 سه «
  !..؟ی کنی چرا انقدر اصرار می پرشهی گفتم که نم-

  ..اشااهللا ارشام که سرپاست مگهی ددی شما هم باشمی بابا خب دوست داریا--

 دی شلوغ و استرس زا هم باطی مدت استراحت ِ مطلق، از محهی دکترش گفته تا -

  ..دور باشه
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  !.. استرس زاست؟طی ما محی خونه گهیدستت درد نکنه، حاال د--

 ی می مهمونهیبذار ارشام بهتر بشه به خدا خودم :  لحن دلخورش خنده م گرفتاز

  .. بکنی هر کار خواستای کنم، تو هم بی همه رو هم دعوت مرمیگ

 نبارمی خب ایلیخ.. بکن انگار چه خبره حاالی هر کار خواستگهی منیهمچ: دیخند

 خودت تلپ ی بعد خونه ی نامردم اگه دفعه ی آرشام ولتی به خاطر وضعگمیم

  ..نشم

  .. زدم؟ فقط االن بذار برم به کارام برسمیباشه مگه من حرف:  خنده گفتمبا

  ..ست؟ین اونجا ی بیمگه ب--

 یگاه.. بخورگهی مدهی پزه به زور می میه..  چرا بنده خدا تو اشپزخونه ست -

  ..ارمیاوقات نفس کم م

 ی داره صدام مریمنم برم ام..ادی از پس تو بر می بی بده همون برشی خدا خ--

  ..کنه

  .. باشه فعال-

خونه  آش رشته کل یبو.. رو گذاشتم رو تلفن و راه افتادم سمت آشپزخونهیگوش

  ......رو برداشته بود

  .. مرخص شدهمارستانی هفت ست که ارشام از ب2دو

  .. داد و چشماش و بستهی مبل تکی پدرام و خوند سرش و به پشتی نامه یوقت

 ی سرخ نشون می بود و اون رگه هاسی نگام کرد چشماش خیوقت..  زدم صداش

  ..داد ناراحته
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ونش بدم اما چون گذاشته بودمش تو  خواستم تا کامل خوب نشده نامه رو نشینم

  ....فقط سکوت کرد.. نگفتیچیبا خوندنش ه.. کرده بودداشی پزی میکشو

 نفساش و یهر شب صدا..ستی سفارش کرد که استرس واسه ش خوب نی کلدکتر

  ..اگه تو خواب عرق کرد و ضربان قلبش باال رفت داروهاش و بهش بدم..چک کنم

 با چند تا نفس ی کرد ولی ش احساس منهی سی  تو قفسهکی درد کوچهی گاه گه

 دی بامیمن به خاطر باردار..ی روادهی پمی رفتیهر روز با هم م.. شدی رد مقیعم

 که آرشامم نی بهتر از ایو چ.. دادمی اختصاص می روادهی ساعت و به پمی نیروز

  ..همراهم بود

رار گذاشته بود آرشام با خودش ق.. بهشت زهرامی هفته قرار بود برنی جمعه اشب

  ..که هر هفته بره سر خاکش

  ..می خانواده ش بردنی بود که به دومدهی نشی پی فرصتهنوز

 نی امی آرشام مجبور بودتیبه خاطر وضع.. روز مونده بود3 تا اون زمان فقط و

  ..میمدت صبر کن

  .. پرونهی آشت برق از سر ادم میبو ..ی بی بی راه انداختییچه بو..اومممممم-

 خودت ی امام زمان آش نذر کردم واسه سالمتتیروز جمعه به ن:  نگام کردونمهرب

 ی پخش مهی درو همسانی و بمی کنینذر آرشام و هم بهش اضافه م..و بچه ت

  !....خوبه مادر؟..میکن

 قربونه دل مهربونت بشم یا: دمی و گوشتالوش و بوسدهی چروکی جلو و گونه رفتم

  ..دستتم درد نکنه.. چرا بد باشه؟ جونی بیاره ب..یکه انقدر خوب
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 من یخدا نکنه مادر تو چرا راه به راه قربون صدقه :  کرد و گفتی بامزه ااخم

  ....؟یریم

 ری شوانی لهی برو یسی وانجای انکهی ایبه جا: خچالی و گرفت و رفت سمت بازوم

  ....... شوهرت ببریگرم کن برا

فک :  کردم گفتمی و باز مخچالیر  که دینیح.. ساعت تو اشپزخونه نگاه کردم به

  ..کنم االن خواب باشه

  ......شهی داره شب مگهید.. کندارشیباشه مادر ب--

اروم در و باز کردم ..راه افتادم سمت اتاقمون..ینی و گرم کردم و گذاشتم تو سریش

 صورت پر از ارامشش لبخند زدم و دنیبا د.. بوددهیاروم رو تخت خواب..و رفتم تو

  ..زی گذاشتم رو م روینیس

 برهنه دراز ی و در اورده بود و با باال تنه راهنشیپ.. تخت نشستم و نگاش کردمرو

 قرمز و ی جاش کمنکهیو حاال با ا.. بستی زخمش و باند نمی جاگهید.. بوددهیکش

  .. ش پنهون شده بودنهی کم پشت رو سی موهای ال به الیمتورم بود ول

 فعال یول..دلم ضعف رفت بغلش کنم.. ش بوددهی محکم و ورزی رو عضله هانگام

 تی فعالچی هفته بعد از عمل ه2دکترش گفته بود تا .. کردمی صبر مدیبا

بازم نگرانش .. هفته گذشته بود3 االن یول.. داشته باشهدی نبای*س*ن*ج

  .. حالش بد شه ومی مثل اون بار که تو هال بوددمی ترسیم..بودم

  .. کردی االن، اوضاع کامال فرق میود ول قلبش ناراحت بی اون سرگرچه

سرش و چرخوند سمتم و اروم ..تکون خورد.. و نرم رو بازوش حرکت دادمدستم

  ....ساعت خواب:  چشماش پررنگ شددنیلبخندم با د.. چشماش و باز کردیال
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 که در یی داد و با صداهیبه ارنج دست چپش تک.. شدزیمخی لحظه نگام کرد و نچند

  ......دیبه صورتش دست کش......ساعت چنده؟: شده بود گفتاثر خواب بم 

  .....ی روادهی اوردم بخور بعد برو پریواسه ت ش .... می و نشیش-

 رو باال تنه ش هی ثان3 فقط واسه دیو نگاهه من شا.. نگاه کرد زی می رووانی لبه

 و تو اقی تا اشتنییسرم و انداختم پا.. کردرمی زمان کوتاه غافلگنیموند که تو هم

 ی صدادمی ترسیم.. راه انداخته بودی بازوونهی م دنهیقلبم تو س..نهیچشمام نب

  .. شدنش رو آرشامم بشنوهدهیکوب

  .. بمونیعنیکه .. بلند شم که مچم و گرفت و به تخت فشار دادخواستم

 کردم و با سر به در یتک سرفه ا.. لبخندش منم لبخند زدمدنیبا د.. کردمنگاش

  ........ چونی بی من برم کمک ب:اشاره کردم

نگاهش و از تو .. سمت خودشدیاز اونطرف منو اروم کش..کی و اورد نزدصورتش

  ..نییچشمام گرفت و اورد پا

 و دی رسی زانوهام می وجب باالهی دامن تا یبلند.. تنم بودری تاپ و دامن بنفش سهی

 ی مردونه و بیدستا نی نگاهه داغ و حرارت ِ انیبا ا.... بودیتاپمم جذب و بند

  ..... کارت در اومدی گفت دلدی باگهی من دی چشمایتاب

 داره چکار ی بیمگه ب: اروم گفت..دی کامل گرفت تو اغوشش و گردنم و بوسمنو

  ..طون؟ی کمکش شی کنه که تو بریم

 نذاشت ی کم بکشم عقب ولهی داشتم صدام نلرزه خواستم خودم و ی که سعمن

  ...........داره ..تو آشپزخونه ست:  کرد گفتمینوازش مهمونطور که بازوم و ..
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 ازیچقدر بهش ن.. خواستمشی چقدر مایخدا..الل شدم.. رو تختخوابوندم

مال .. اغوش مهربون که فقط متعلق به من بودنی گرما و به انیبه ا..داشتم

  !..؟ی بشه چشیزی تحرکات چنیبا ا.. اگه آرشامیول..یول....دالرام

دستم رو ..چشمام و خود به خود بسته بودم..دی بوسیت صورتم و م حرارت داشبا

  ......حالت..آرشام نکن:  گفتمزیبازوهاش بود که تو همون حالت مرتعش و ر

  ....تپش قلبم تندتر شد.. داغش بستی و با لبادهنم

 مهم یزی خودش واسه م از هر چیسالمت..دمی ترسی ولدمی ترسی مدینبا..دمیترس

  ..تر بود

 هنوز شکمم به اون صورت که مشخص باشه برامده نکهیبا ا..دی روم نخوابکامل

  .... کردی مراعات مینشده بود ول

 دستش در رفتم ریشل که گرفت از ز..دمیخند.. گردنم و قلقلک دادری زبونش زبا

 سمت دی تا خواستم از رو تخت بلند شم دستم و گرفت و نرم کشیول..

  ....دمی کشغیجافتادم تو بغلش و بلند ..خودش

 می دارنجای کرد ما ای بنده خدا هم که فکرش و نمی بی باز بود و بمهی اتاق ندر

  .. دری هراسون اومد الم،ی کنیچکار م

  .. بمانددی دیتی ما رو با چه وضعحاال

  .. بود رو تخت و منم کامل تو بغلش بودمدهی خوابآرشام

  .. بود توصورتش ختهی رموهام

 و از زور شرم دمی کشغی جفی خفدمی گرد شده تو درگاه دی رو با چشمای بی بتا

 خودم و ی کرد واسه تقالهای فک مدی دی رو نمی بیحاال آرشام که ب..سرخ شدم
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مچ دستام و سفت نگه .. کنمی مینی کشم و عقب نشی مغیخودشه که دارم ج

  .. شده بودمد من از زور شرم کبوی حرکاتش نرم بود ولنکهیبا ا..داشت

 افتاد ی بیو تا نگاش به ب..نهی رو ببی بی عقب تا موهام بره کنار بدمیکش و سرم

  ...........ی بیب..ا..ا:  گشاد شده همزمان گفتی شد و با چشمازیمخین

 دونستم ینم.. بنده خدا رو به خودش اوردی بی بود که بی اونقدر جدصداش

  ..نیی سرم و بندازم پاایبخندم 

 بود رو دهی که ترسی نفس زنون در حالافتهیه آرشام ن داشت نگاش بی که سعی بیب

 هی ای نکرده یی گفتم خدادمیترس..؟یدی کشغیاخه دختر جون چرا ج: به من گفت

  ....ای واسه خودت افتاده یاتفاقات

و ..لبخند زد و سرش و تکون داد .. دی نفس راحت کشهی صورت خندون من دنی دبا

 ادتی که یی کجای جوونیه:  گفترونی رفت بیهمونطور که از در م

 و چشم شور کور لی اسفند واسه تون دود کنم چشم حسود و بخهیبرم ..برم..ریبخ

  ......شااهللایشه ا

جفت دستام و اروم گذاشتم  ..دی که آرشام دستم و گرفت و کشدمی خندی مداشتم

 هی چرا طونید ِ آخه ش:  گاز گرفت و گفتواشی هوا چونه م و یب.. شنهیرو س

  ....افته؟ی باشی جوونادی یتی موقعنی همچهی تو چارهی برزنی که پی کنی میکار

 آخ ی گوشش و دندون گرفتم که صدای که گرفت الله ی گازی و به تالفدمیخند

  ....گفتنش بلند شد

 با اخم دی کشی گوشش دست میهمونطور که به الله .. خنده از کنارش پا شدم با

  .. خانمی دلمیشی روز تنها مهیباالخره که : گفت
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  !..اد؟ی روز بهیکو تا اون :  نگاش کردمطونی و تو هوا تکون دادم و شدستم

  .......گمیصبر کن بهت م....حـــاال:  نگاهه خاص گفتهی و تکون داد و با سرش

  .....سی رئی نره اقاادتی:  اشاره کردمری شوانی و انداختم باال و با چشم به لابروم

  ..س؟یمگه بهت نگفتم به من نگو رئ: ن لحن گذشته گفت با همو،ی کرد و جداخم

  ....آرشام جون خوبه؟.. بگم؟یپس چ:  گفتمطنتی با شمای قدادی به

از قصد نگاهش و رو اندامم .. شدی جورهی که تو دلم دی نگام کرد و خندی جورهی

 بمون تا گهی چند لحظه دهی:  گفتیزیه انگ*س*و*س* لحن وهیچرخوند و با 

  .........اونوقت

 شد پا به ی مزیخی گرفت و خودش که داشت سمتم نمی صداش که اوج مدنی دبا

  ..دمی خنده ش و از پشت سرم شنیفرار گذاشتم و صدا

  .. دادمهیبا لبخند بهش تک..  بستم درو

  .. و بستم و سرمو باال گرفتمچشمام

  ...........شکرت..ایخدا:  تو دلم زمزمه کردمو

  ..میود دو کنار هم نشسته بهر

 ی لب دعا مریمن ز..می و براش فاتحه خوندمی قبر پدرام و با اب و گالب شستسنگ

 ما برگردوند و آرشام ی رو به هر دویخوندم و از پدرام ممنون بودم که زندگ

 رهی پدرام خی حک شده ریهمونطور که انگشتش و گذاشته بود رو سنگ به تصو

  ....شده بود

  ....... خاک نبودقی الی ولامرزدشیخدا ب.. جوون بودچقدر
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 سکه تمام به عنوان کادو واسه هی و آرشام از قبل میدی خرینیری راه گل و شسر

 ی شد رفت اونم برای که نمیبه هر حال دست خال.. بوددهی مودت خریخانواده 

  .... بارنیاول

 مودت گرم یپدرش اقا.. نشون ندادنی عکس العمل بددنمونی با دخوشبختانه

  ..فتار کردباهامون ر

 نه ی کرد ولی ست نگامون محانهی بودم اسمش ردهی که قبال از پونه شنمادرش

  .. دادی زد نه جوابمون و میحرف م

  ..... نبودنی مثل قبل سرسنگگهی دپونه

 زد که همه رو ی مودت حرف می مسلط با اقای با منش ِ خاص خودش به قدرآرشام

 یتوجهش و رو آرشام م.. پدرام  مادریحت.. خودش قرار داده بودریتحت تاث

  .......دی فهمی منویا.. تپهی ارشام داره می نهی قلب پسرش االن تو سنکهیا..دمید

 و سادیچشم تو چشم آرشام مقابلمون وا..میستادیهر دو ا.. رفتن صدامون زدموقع

به ..یپسرم ازت خواسته بود مراقب قلبش باش: بعد از چند لحظه سکوت گفت

  ..؟ی کنیمخواسته ش عمل 

  .. رو صورتش داشت سرش و تکون دادی که بر حسب عادت اخم کمرنگآرشام

  ..یمرد و مردونه بهم قول بده که مراقبش هست:  خانم با بغض گفتحانهیر

  .....دمیقول م:  گفتی محکمی با صداآرشام

خوشحال .. بهم زنگ بزنیهر وقت خواست:  جلو اومد و شماره ش و بهم دادپونه

  ..شمیم
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: تو چشمام نگاه کرد و گفت..میدی رو بوسگهی لبخند بغلش کردم و صورت هم دبا

 دمی خوندم فهمنکهیبه محض ا.. کرده بودمدای پزشی میاون نامه رو از تو کشو

گفتم .. و بهش دادمدمی در دی رو جلوی پری ولمارستانیاوردم دم ب....هی چهیقض

  ....حتما به دستت برسونه

 دوسش یلیخ.. دونه برادر و داشتمهی نیمن هم: ا بغض گفت ارشام نگاه کرد و ببه

 ی نهی قلبش تو سیول..قسمت نبود که باشه..ستیاما حاال ن..یلیداشتم خ

  .. و داره اقتشی شده که لیمطمئنم قسمت کس..پدرام دلش پاک بود..شماست

 و اوردی سمت در طاقت نمی تا دو قدم رفتیول.. تو سکوت فقط شنونده بودآرشام

 دی شد دی رو به اون جمع سه نفره که تو نگاهشون نم اشک و به وضوح مستادیا

 به من ی نگاهمین.... پسر شما هستمونی که االن دارم و مدی و آرامشیزندگ: گفت

 االن کنار همسر و فرزندم خوشبختم و هم نکهیا: انداخت و ادامه داد

 گنج هیالصه شد حکم  خیاهی و سی گذشته م تو تلخی که زندگی منیبرا..ونشمیمد

 اگه اهلش هستم و ی دونم ولی قلب و نمنیحکمت ِ ا:و آرومتر ادامه داد....و داره

  ....... از همه جهت راحت باشهالتونیخ.. توان مراقبتش و هم دارمقشمیال

  .. هر سه لبخند نشستی لبارو

  ....دی داد و به صورتش دست کشرونی بنهی و محکم از سقی خونه نفسش وعمیجلو

  .. دادم سکوتش و نشکنمحی راه و ساکت بود و ترجتموم

  ..... داشتازی بهش نمطمئنا

  ..می بپزی قرار بود آش نذرامروز
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 بزنم مخصوصا دی و سفاهی کردن و اجازه ندادن دست به سهی کارا رو بقی همه

 کردم با اخم ی بلند می خالی قابلمه هیآرشام که در همه حال هوام و داشت و تا 

  ......نی داد که بذارمش زمیشدار مبهم ه

 رونی بچ،ی همیکل واحدا رو که داد..می ها پخش کردهی همسانی که شد آش و بعصر

  ..دیمجتمع هم به همه آش رس

 گفت پا سفره ثوابش ی می بیب..نی رو زممی ونشستمی هال سفره پهن کردتو

 ،یوا..هنم  قاشق آش و گذاشتم دنی خوند اولی بی که بییبعد از دعا..شترهیب

  .. بودیعال

  .. کردنی مفی و دستپختش تعری بی خوردن و از بی با ولع مهمه

  .. کس واسه شام گرسنه ش نبودچی هگهید

 بی همه فراز و نشنیبعد از ا..میاز ته دل شاد بود..دمی وخندمی اون شب گفتچقدر

کردم  خدا رو فراموش نی خوشنی از اقهی و من تو هر دقدمی خندی راحت مالیبا خ

  ....و شکرگزارش بودم

 یم.. هی دونستم قصدش چیم.. برگردهنای اری اصرار داشت با امی بی شب باخر

 که آرشام اون روز عصر به اب ی دست گلدنیبا د..خواست ما رو با هم تنها بذاره

  ..می دارازی نیی تنهانیداد حتما فکر کرده به ا

  ......م که دست تنها نباش.. مدت هم به خاطر من موندنیا

 یآرشام هم صورتش نشون نم.. کردمی نمی از رفتن مهمونا اصال احساس خستگبعد

 ازش گهی بار دهی بود که سواالم و تی موقعنی بهترنیبنابرا..داد که خسته باشه

  ..بپرسم
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  .. و رفتم تو هالختمی به خاطر آرشام کمرنگ بود رشیکی که یی تا چادو

  ..زی رو گذاشتم رو مینیس.. نشسته بودونیزی تلوی به رورو

  .. چپش و به طرفم دراز کرددست

  .. لبخند دستم و گذاشتم تو دستش با

  .. نشوند رو پاش و دستش و دور کمرم حلقه کرد منو

 بلند و ی موهای بود ال به الی از زندگی داغش و که واسه من طرواتی نفساو

  ..افشونم رها کرد

  .. عقبدمی کم صورتم و کشهی و دمیخند

  ....رشام؟آ-

 نفس هیو با  ..دی کشیچشماش و بسته بود و نفس م.. عطر موهام بود هنوزمحو

 م وونهی موها که دنیواسه عطر ا..دمی چقدر حسرت کشی دونینم:  و آه ِ بلندقیعم

  .....ـوونهید.. کنهیم

پس خودم !..فقط موهام؟:  کردن ناز کردم و دلخور گفتمی که تو دلم قند اب ممن

  !......؟یچ

راز ..زل زد تو صورتم، بعد هم تو چشمام.. خمارش و آروم از هم باز کردیچشما

  ....گنی نمیچی زنن و انگار که هیباهام حرف م.. چشما رو چطور بفهمم؟نیا

 شدم که صورتش و به صورتم ی شبگون غرق میای جفت درهی کم داشتم تو اون کم

:  و به تالطم ِ احساسم وا داشت لحن ممکن، قلبمنیباتری گوشم با زری کرد و زکینزد

  ...دارمی هر روز بدی امنیبا ا

   تو رو دارمنمی بی روز که مهر
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  .... روز حالم با تو آرومههر

   دوست دارمیلی کنم خی محس

 حس رو داشتم که نی و بهترنی اون لحظه باالتریتو.. گردنم و .. بوسم کردنرم

  .. عوضش کنمیزی چچیحاضر نبودم با ه

 ری ازش امکان پذیی برد که رهای منیری شینان منو به خلسه ا صداش همچو

  ..رمی گی که دستات و میوقت:نبود

  رمی می تو می کنم بی محس

  .. جهان من تو دستاتهدیشا

  رمی گی دست تو من جون ماز

 موهام و با نوازش ِهماهنگ ی مردونه ش رو آهسته سوق داد ال به الی هاپنجه

  ....سوختم..داغ بودم.... شدیم داشت عوض م تنم، حالم کم کیِدستاش رو

  .... کنم نازمی موهات می تودست

   بازمی که من دل به تو مامروز

 ی بی زندگنیا:  با هرم نفسش که با جمله ش همراه شده بود رعشه به تنم انداختو

  .. معناستیتو ب

  .......سازمی و با تو ممی زندگمن

 بدنم عشق به آرشام و دارن یسلوال تموم ایخدا.. گشتی رفت و بر می منفسم

  .. تونمیبدون اون نم.. خوامشیم..چکار کنم؟.. زننی مادیفر
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 دستش ی حلقه د،یچی نامنظمم که تو گوشش پی نفس های و صدادی و که دسکوتم

 پاهام و بلندم ری دستش رو هم انداخت زیکیدور کمرم محکمتر شد و اون 

  ..در مقابل شوهرم خلع سالح بودم..در برابر آرشام....مقاومت نکردم..کرد

  ..می با هم باشنکهیا.. باهاش باشمنکهیا.. وقتش بودگهید

 و فی ِ ظرءی شهیمثل .. خوابوند رو تختاطی تو اتاق و منو اروم و با احترفت

 مکث تو چشمام خم شد رو صورتم و با هیبا .. زدمهیروم خ....شکننده هوام و داشت

  ....ته شدنم رو شعله ورتر کرد خواستن و خواسشیهر بوسه ات

تو همون حالت که اون داشت .... بودتی برام تو اولوشی و سالمتتیهنوز وضع...اما

  ..... آرشام؟یخوب:  کرد زمزمه کردمی و نوازشم مدی بوسیصورتم و م

سرش و ..........خوبم:  لبم فقط گفتی گوشه ی طوالنی بوسه هیو با .. کردمکث

  .... ماهت شده درسته؟4چهار:  بازش نگام کردمهی نیشما چیاورد باال و از ال

 شی پیمشکل: دستام و دور گردنش حلقه کردم که گفت.. و تکون دادمسرم

  .....اد؟ین

 ی گفت تو بعضدمیاز دکترم که پرس.. دونمینم: با لبخند گفتم.. دمی و فهممنظورش

 رحم یاز باردار دوره نیمعموال تو ا..خانما ممکنه سخت بشه رابطه برقرار کرد

  ....شهیحساس م

خواست خودش و بکشه کنار که ...... ولش کنیچیپس ه:  کم نگام کرد و با گفتنهی

تو و اون کوچولو از : نگام کرد!.......ا نه چرا؟:  دستام و تنگ کردم و گفتمیحلقه 

و ..........ستی نیزی که چازمیسرکوب کردن ن..نی من باارزش تری واسه یزیهر چ
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 نره ادتی:  کرد گفتی میی لباش خودنماو که کمرنگ ری لحن خاص و لبخندهیبا 

  ....ارمی سال تونستم دووم ب10من 

خب به : دمی چونه ش و بوسری و لوند و عشوه گرانه سرم و اوردم باال و زدمیخند

  ....ارزه؟یامتحانشم نم

 و قیس عم نفهی نفسم و نگاهه مجذوب کننده م صبر و طاقت و ازش گرفت و با هرم

 زیبلوزم و از تنم در اوردم و سرشونه م و ر.... نگاهه کوتاه تو چشمام خم شد رومهی

اگه به خاطر : نگام کرد..سکوت کردم........ست؟ی بهتر نمی بشالشی خیب: دیبوس

  .........دی دالرام بای کنی و منکاری ایمن دار

به ..به خاطر خودش بود..به خاطر خودم بود..نه..شل شد..لبام و گذاشتم رو لباش

  .....خاطر هردومون بود

لبم .. تماس دردم گرفتنی با اولی نباشه ولی و مشکلارزهی به امتحانش بدیگفتم شا

نگاش ..نگران صدام زد..نم اشک تو چشمام نشست.. کناردیکش..دی فهمدمیو که گز

  !...... تو؟ی کنیآخه چرا حرف گوش نم: دیپشت چشمام و بوس..کردم

تو چرا به حرف من گوش :  کم احساس درد و داشتمهی هنوز یول..دمیخند

  ...........؟یکرد

 بود که با اون نگاهه خوشگلش داشت یک: دی و با دوتا انگشتاش کشمینی بسر

  ....... کرد؟یم م* ه*س*و*س*و

  .......من که نبودم: دمی ش و بوسنهی سی قفسه

زدم به  ........گـی زن ِ دهی یآره تو که نبود:عرق کرده بود..دی دراز کشکنارم

  !........آرشام..اِِِِ : بازوش ومعترضانه صداش زدم
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 نهیسرم و گذاشتم رو س..دیرو موهام و بوس.. و سفت تو بغلش نگهم داشتدیخند

  .....سمت راستش بودم..ش

الاقل از : نگام کرد....نه:  گفتیجد.....خورد تو ذوق هردومون نه؟:  کردمزمزمه

دستش و گذاشت ......یتو مهم تر:  ادامه داددی م و که درهینگاهه خ..طرف من نه

 از خجالت هم در ی حسابادی بای به دنطونی شی کوچولونیبذار ا: رو شکمم

 ی همون گربه یحاال شد: گفت و دیبهش چشم غره رفتم که خند..........میایم

  ...... ِ خودمیوحش

 اروم تکون یلیمان خوروجک ما..دستش رو شکمم بود که....دمیخند

  ..آرشام که چون دستش رو شکمم بود تونست حسش کنه و متعجب نگام کرد..خورد

تو ماهه چهارم بودم و .. شدمی شروع شده بود و من با هر تکون غرق لذت متازه

 پزشکم البته به مرور یکه طبق گفته .. بودیعی طبکی کوچی تکون هانیا

 بود که به طونی شیلی کوچولو انگار خنی ای دونم ولینم.. خواهد شددترهمیشد

 شد ی شروع مدی باچهارم اواخر ماه ای تکوناش و شروع کرده بود وگرنه ی زودنیا

  ...... ماهه پنجملی اواای

 که هنوزم تو بهت ی لحن بامزه اهیو با .. خندهری صورت آرشام بلند زدم زدنی دبا

  ..... شد االن؟تکون خورد؟یچ: بود گفت

گونه ..پر از احساس..پر از ارامش..اروم..لبخند زد....رم و تکون دادم لبخند سبا

 و می ِخوشبختدی با بودنت نونکهیاز ا..ی هستنکهیاز ا..ممنونم دالرام: دیم رو بوس

 برام زی چچیه.. ازت ممنونمیدی و بهم نفس می هستمی تو زندگنکهیاز ا..یدیم

 هی از یجزو..انون گرم کهیتو ..م که با تو باشستی ننیباارزش تر از ا
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 عشق تو قلبم داشتم یو هر چ..لبخند زدم........ از خودمونیخانواده ا..خانواده

 شهیمنم هم: مینگاهه مرد ِ زندگ.. تو چشمام و نثار نگاهه جذابش کردمختمیو ر

 کنم، اونم با ی میاالن احساس خوشبخت.. رو داشتمی خانواده انی همچهی یآرزو

  ...دتموم وجو

 کرد و باز برگشت تو جلد یتک سرفه ا.....حظه محو چشمام شد لچند

پدرسوخته از :  و گفتدیبا اخم دستش و رو شکمم کش..یشیالبته کامال نما..سابقش

 یبیع:  چشمک بامزه ادامه دادهیو با .. شدهی همه جنب و جوش ِ ما عصباننیا

  .. توقع داشتشهی نمنمی از اشتری آرشام بینداره از بچه 

  

 قتیحق: با حرص گفت.... خندهری بامزه بود که بلند زدم زی اخرش به قدری جمله

  .....و که گفتم خوشت اومد اره؟

باالخره :  از اون اخم کنه و لبخند زدشترینتونست ب...... خنده سرم و تکون دادمبا

خب ..اوهوم:  و گفتمدمی خندیبا بدجنس.... خانمی دلشهی چند ماه هم تموم منیا

  .. دادیفقط با همون نگاهه خاص سرش و تکون م....... !تموم بشه

 تا 2....ارمی ش فشار بنهی زخم رو سی نبود که به جای جوری بغلش کردم ولمحکم

  ......بوسه که رو موهام نشوند دلم و اروم کرد

 نی اایخدا..ناخداگاه لبخند زدم..دمی شنی قلبش و میصدا.. ش بود نهی رو سسرم

 وقت ازمون چی رو هنمونی محبت بنیا.. روی خوشبختنیا..و گرما رنیا..صدا رو

  .... کمرنگش هم نکنیحت..رینگ

  ..... از چند لحظه سکوت صداش زدمبعد
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  .....آرشام؟-

  ........هوم؟--

  ....؟یگیبرام م-

  !..؟یاز چ--

 بهت یگفت..ی کنی مفی وقتش برسه تعری که بهم گفتییهمونا..ی از همه چ-

  ....ادته؟یفرصت بدم، 

  ......خب:  داد و گفترونی بقی و عمنفسش

  .... خوام بدونمی مزویهمه چ..زویهمه چ.. بهم بگو-

  ..اد؟یخوابت نم--

  ....؟یتو چ: نگاش کردم..............نه-

  ........ ذرههی یحت--

  .....؟یگیپس م:  زدملبخند

 ملحفه هیتا اون موقع فقط .. روموندی شد و پتو رو کشزیمخین.... و تکون دادسرش

  ......... دادهی تکمیشونیتو اغوشش بودم و اون سرش و به پ.. نازک رومون بودی

 با نکهیاز ا.... و از اول برات بگمزی بذار همه چ،ی بدونی پس حاال که مشتاق--

  ....نجای ادمی چطور شد رسنکهی نفر چکار کردم تا ا8اون 

  .. نگمیزی کلمه هم چهی وسط حرفات دمیمنم قول م-

  !..چرا؟--

  ..که تمرکزت بهم نخوره:  لبخند نگاش کردمبا

  ....ی وحشی خوره گربه ی وقت تمرکزم بهم نمچی هیتو که باش: دی و بوسمیشونیپ
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  .. بار امشب قلبم گرم شدنی هزارمی صداقت کالمش برااز

  .. مشتاق بودماره

   ..یی و جدای سال دور5 نی ای ِ دونستن لحظه به لحظه مشتاق

 بهت گفته بودم اونا رو جمع کردم ادمهی:  کرد گفتی بازوم و نوازش م کههمونطور

 پر بودم و تنها به ای حس ِ بد ِ تو دنیاز هرچ..نهیاز ک..اون موقع از نفرت....تو انبار

  .. آروم بشمنکهیواسه ا..دنبال انتقام

که زجرشون ..رمیکه جونشون و بگ....نهیرسمش هم..نهی کردم راهش ای مفکر

  .. کنمی وسر اونا خالمی همه سال بدبختنی ایه تالفک...بدم

 جا با هی کنم و بکشونمشون داشونی پی کردم وقتیفکر م.... من مقصر بودندی داز

همونطور که اون شب تو اتاق ..شمی مواجه مهیس باز و کر*و* هیهمون چهره ها

  ..... مادرمیشاهد بودم اونم جلو

 شده بود ی حاجشونیکی یحت..جالبه....دن سابق نبوی ادماگهیاونا د.. نبودنیول

 بازنشسته و شونیکی....توبه کرده.. گفت رفته مکهیم.. زدنیو حاج اقا صداش م

  .... بساز بفروش ویکی تو کار بازار و یکیاون 

 یمن امارشون و داشتم ول!!..ر؟؟یی همه تغنی سال و ا10 نی ای شد توی نمباورم

 همه نای گفتم ایم..شتری کار نه بطی فقط تو مح کردن اونمی که مییفقط امار کارها

  .. نبودیکلک ِ واسه فرار کردن از گذشته ول..ش دروغ ِ 

 که به دمی رو دیپدر.. کردهی دخترش گری که به خاطر ابرودمی رو دی پدراونجا

 دهی ندی جسمبی کدوم از دخترا اسچی هیول.. کردنی دخترش نفریخاطر خودکش

  ..اغون شده بودندروحا د..فقط روحا ..بود
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بگن از گذشته فاصله گرفتن و ..زار بزنن..گذاشتم بگن.. حرفاشون گوش کردمبه

با .. پر ابهت و مغرور گذشته نبودنی اون ادماگهید.. باهاش ندارنی کارگهید

 یحس انتقامم ارضا شد وقت.. ظاهر مفلوک و شکست خورده شون ارضا شدمدنید

پس انتقامم و گرفته ....نوشت شالق ِسرریاونم ز به زانو در اومدن نطوری که ادمید

 نی دونستم ممکنه بعد از ایم..ولشون کردم.. باهاشون نداشتمی کارگهید..بودم

 از همه ی واسه م شر درست کنن ولمی من کدنیحاال که فهم..رنیمقابلم قرار بگ

 بودن من دهیفهم..دی ترسی سگ ازم منیمخصوصا صدر که ع.. آتو داشتمهیشون 

 ترسوند و ی اونا رو تا سر حد مرگ منیهم.. دست کم گرفتنو که بشه اوستمی نیکس

  .. بودی حد کافنی من تا همیبرا

 نه ی رو برات گفته ولییزای چهی سی دونم پلیم: گفتقی نفس عمهی کرد و با مکث

اونا ..گهی ِدزی چهی ِ و از زبون من زی چهی از زبون اونا قتیحق.. و قتی حقیهمه 

  ..گمی و مدمی و شندمیو منم اونچه که د.. و گفتن دنیه داونچه ک

 بود و پرت نی که تو ماشیاون ادم.... دالرامی بشنوی خوای ِ که مینی همقتیحق

 و دنی که همه با چشم دی آرشامی کنارش بود ولوانیک..شد ته دره ِ من نبودم

ارک آرشام و  که مدیاون.. گرفته من نبودمشی بوده و اتنیشهادت دادن که تو ماش

  ..همراهش داشت من نبودم

 انی با شایوقت....مخصوصا ارسالن.. بودانی سر ارسالن و شاری حقه ها زنی ای همه

 با اونا وانیک.. اونجا رو محاصره کردنسای گلوله بلند شد پلی شدم و صداریدرگ

  ..انی دونستم هم شای هم من منوی کرد ای میهمکار
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 قبول ی خودت و بکش کنار دردسر درست نکن ولبهش گفتم.. ش بد تموم شدواسه

 اون همه نکهیقبل از ا..»ی کنی که تو فکر می نه اوننهیراهش هم«گفت ..نکرد

 انی که افراد شاییاونم با چاقو.. بودمی شاهد کشته شدن شکوهافتهیاتفاق ب

 دست ری که با زنیبب«گفتن .. گلوش و جا در جا شاهرگش و زدنخیگذاشتن ب

  ..»می کنیار موفادارت چک

 از خدمتکارام یکی نکهی که تو خونه م حکم بزرگتر و داشت و با ایکس.. خانمبتول

 با غرور جلوشون شهی کردم همی رفتار میجد..درسته.. فرق داشتهی با بقیبود ول

 حرمت ِ اونو هم نگه ذاشتمی احترام می بی بازم همونطور که به بی ولستادمی ایم

  .... داشتمیم

اصال .. که بهش وارد شده بود سکته کردیدیحت بود ودر اثر شوک شد ناراقلبش

 و سوختم و دمید.. نکردنی کارچی و هدنیجون دادنش و د..واسه شون مهم نبود

  .. من بوددنیقصد اونا هم عذاب کش..گذاشتم به وقتش.. دم نزدم

 پر خشم سراسر وجودم و.. شدلی تکمتمی ظرفدمی شنانی اسم تو رو از زبون شایوقت

ادماش منو بردن ..می شدری خشم هجوم بردم سمتش و با هم درگنیکرده بود و با هم

  .. نبودشمی پوانی اتاق و کهیتو 

 بود یهر جور.. نفر1 نفر بودن و من 7اونا ....دمی اتاق دی به خودم توهی نفرو شبهی

وار  شلهیاون مرد ..کتم و از تنم در اوردن.. نشدیخواستم از دستشون خالص شم ول

 نکیکتم و تنش کرد و ع.. تررهی تی رنگش کمیهمرنگ شلوار من پاش بود ول

 گرفتن خواستن گردنبد و باز کنن که زمتموم مدارکم و ا.. و به چشماش زدمیافتاب
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 نیاونام از ا.. کرد جمی که به گردنم زد گی با ضربه اشونیکی.. شدمریباهاشون درگ

  ..فرصت استفاده کردن

 شده میاون مرد که مشابه ِ من گر.. هم واسه مبارزه نداشتمیحس ی نبودم ولهوشیب

  .... منی صورتش خون آلود بود که مثال کتکش زدن اونم جایبود چند جا

 سای از پشت ساختمون اومد، کار پلکی شلی و همون موقع صدارونی بفرستادنش

 از سایه پل کیی از جاقایدق..رونی بردن بیاون ادما منو با خودشون از در پشت..بود

 منو منتقل نکهی خب بعد از ایول..ارسالن سر دسته شون بود..محلش باخبر نبودن

 فرار کرده سای ماهرانه از دست پلیلیخ..دی بعد ارسالن هم رسقهیکردن چند دق

  ..بود

 دهی من رفته بود و با پول خری که جایاون مرد.. بهم گفتزوی چهمه

 یزی برنامه ریجور..طرتا رو خورده بود پست فنی ای هم گول حقه وانیک..بودنش

 فکر کنن که سای به نظر برسه و پلیعی کامال طبی سوزشی اتیکرده بودن که صحنه 

  ..من مرده م

 صخره و دستام و باز کردن و نقاب از صورتم هی ی ارسالن منو بردن باالیادما

 کهنی صورت ارسالن و اون پوزخند مسخره رو لباش بدون ادنیبا د..برداشتن

ادماش منو نگه داشتن و اون کثافت .. رو خودم داشته باشم بهش حمله کردمیکنترل

 به خشم یبا هر مشت و ناسزا پ....هم سواستفاده کرد و با مشت و لگد افتاد به جونم

  .. وقت دوست من نبودچیاون ه.. بردمی اندازه ش میو نفرت ب

 دهی دیی سر و پایر من از هر ب ِ که به خاطیی ِ تموم اون حقارتای تالفنی گفت ایم

زانو .. کردم ی تو پاهام حس نمیجون..به نوچه هاش گفت ولم کنن....دهیو شن
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 یادی زبی شی کوتاه و بلند ولی دره پر بود از درختانییپا..لب پرتگاه بودم..زدم

  ..نداشت

نگاه .. اخر ِ راههگهی دنجایا..ازت متنفرم کثافت«:دی کشادی چشمام زل زد و فرتو

 دردناکه یلیخ..مـن.. زنهی و رقم متی داره اخر زندگی کنیبب..کن

 تونه ی میک..یشی من به درک واصل میامروز با دستا«: قهقهه زد..»یلیخ..اره

  ..»باور کنه؟

 کنم ی تونم کاری رمقم فکر کرد نمی شل و بدیاون که د.. بلند شدم نی رو زماز

 ی کاریکس..نشده به عقب پرت شد ینی بشی که محکم بود و کامال پی با مشتیول

 لبش و پاک کرد و با یخون گوشه ..انینکرد چون ارسالن بهشون اشاره کرد جلو ن

 دی از جانب ارسالن بودم که ماهرانه چرخی هر حرکتیاماده ..پوزخند اومد سمتم

 تونستم تعادلم و حفظ کنم یاگه پشتم دره نبود م..و با پشت پا به صورتم لگد زد

  ...... شد که به عقب پرت شدم وی چدمین حرکت نفهم با اویول

 تو بغلش و رو موهام و دیتنگ منو کش.. افتاد تو تنم و حس کردی که ناگهانیلرز

با ..دیچی بلندم تو دل کوه پادیفر..دمی و هوا معلق دنی زمنیخودم و ب: دیبوس

 یه م کیبه هر چ.. شدمی مدهی کشنیی کردم و به پای صخره برخورد می وارهید

 تو دست و پام ی حسچیه.. تقال کردنا سرعتم و کم کرد نیو هم..تونستم چنگ زدم 

 رو تو پا و دستم حس یدرد بد.. از درختایکی ی شاخه هایافتادم ال به ال..نداشتم

 بزرگ و خشک درخت برخورد کرد ی از شاخه هایکی که سرم با یکردم و زمان

 یزی صخره گرفته بود و خونری وارهیه ددرست همونجا قبال ب..دمی نفهمیزی چگهید

  .......داشت
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  ...... پس تو-

  .......گمی بهت م--

 جونش و نجات ی چطور زنده مونده و کنکهیا..منتظر بودم که بگه.. کردسکوت

  !..داده؟

 یکارا.. گذاشته بودمانی رو تمام و کمال در جرلمی اتفاقا وکنی ای قبل از همه --

 ِ دست داری داشتم خرشی که تو کیخونه ا..ن انجام دادفروش سهام و خونه رو او

 ی زود ردش کردم سهام کارخونه رو هم که رو هوا منی همیبه نقد داشت واسه 

 فرصت بودن که براشون جور هی بال دنشهی تو کارخونه همکامیزدن چندتا از شر

 ی میدی موند اون خونه و کارکنانش که مراحل اخر فروشش بود و سعیم..کردم

 ی مزی وارسیازم وکالت داشت و پول حاصله رو به حسابم تو سوئ.. ِرشیگیگفت پ

  .....انی شایحت.. ازش خبر نداشتیدی کس جز سعچی که هیحساب..کرد

بهشون گفته بودم هر .. نظر داشتنری ززوی سابقم همه چی و چندتا از محافظایدیسع

 چیم بود که جز خودم هبرام فقط اون مدارک مه.. که افتاد مداخله نکننیاتفاق

 یپا.. خطرناک بودی هر کسیدونستنش برا.. خبر نداشتشونیکس از محل نگهدار

  .. رو بکنمیسکی رنی همچدما تونستم رو جون اون ای وسط بود و نمایلیجون خ

 از ارسالن شتریدنبال اطالعات ب.. مناسب اونا رو، رو کنمتی موقعی داشتم تا توازین

مدارک مربوط به خودم .. منو نقش بر آب کردنیم نقشه ها تموی بودم ولانیو شا

 یفکر م..  بند نبود یی بدون مدرک دستش به جاسی برده بودم و پلنیو که از ب

  ..نطور نشدی ای منم که برنده م ولنی اشهیکردم هم
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 دای پسای پلی وقت سرو کله هی کنن که ی اونجا رو ترک معیارسالن و ادماش سر

  .... ِ ی مرگم حتمی ارتفاعنی همچهیا پرت شدنم اونم از  دونستن بیم..نشه

 رو ی نقشه انی ارسالن همچنهی بی می که از دور مراقب اوضاع بود وقتیدیسع

 نکاروی اون بود همی هم جای اگهیمطمئنا هر کس د..ادی ترسه و جلو نمی مختهیر

ا چندتا محافظ  ارسالن کجا و افراد من که تنهی دهی دمیافراد زبده و تعل.. کردیم

  .... کارش و خوب بلد بودنجایارسالن ا.. بودند کجایشخص

  ..... ش حرکت دادم و نوازشش کردمنهیدستم و رو س..دی کشقی عمنفس

 تو سرم و سوزش ینیاحساس سنگ.. بودممارستانی چشم باز کردم که تو بیوقت--

 ادی و به زی چچیه.. داشتی لحظه دست از سرم بر نمهی یچشمام حت

  .. ِ لمی گفت وکی که کنارم نشسته بود و می مردیحت.. اسمم ویحت..اوردمیمن

 هفته ش و تو کما به سر 1 گفتن یم.. بودمی بسترمارستانی هفته تو ب2دو

 شب و هی.. کردیسرم درد م.. رفتمیدست و پام شکسته بود و به زور راه م..بردم

 و فراموش تمی هوی حت کهی منیدیسع.... تونستم سر کنمیبدون قرص و دارو نم

 ری و خواهرزاده ش امهنازاونجا با خواهرش م..کرده بودم و با خودش برد خونه ش

 بازم دمی دی که مییبا تموم محبتا.. از اون خانوادهیکم کم شدم جزو..اشنا شدم

 ناخداگاهم به ریتو ضم.. کمهمی تو زندگیزی چهی کردم یاحساس م..تو خودم بودم

  !..؟ی کی حتای.. تونه پر کنه؟ی می رو چی خالی جانیا گشتم که یدنبالش م

 با دمی فهمیم.. خواب و خوراک و ازم گرفته بود،ی دختر که چند شبهی ری تصوجز

 بود که کم کم با ای روهیواسه م .. بشمالشی خی تونم بی اونم تو خواب نمدنشید

 ی دونستم می نمیتا اون موقع حت.. شدلی تبدتی اتاقم به واقعواری دی رودنشید
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 به یوقت..اول رو کاغذ.. و کردمنکاری اراده ای روز بهی یول.. کنمیتونم نقاش

مات .. رو کاغذ گره خوردطونیخودم اومدم که چشمام با دو تا چشم خندون وش

  !.. بلدمی که دقت نکردم من نقاشیجور.. جفت چشم شدمهیاون 

 گرفته بودم وهر ادی زدن و رتای گری از امیتازگ.. کردمادهی پواری رو دروی تصواون

 که زل ی نشستم و تا زمانی اون دختر مری تصوی کنم جلونی خواستم تمریوقت م

به ..... شدی نمدهی کشتاری گی هامی سرد و لرزونم رو سی زدم تو چشماش دستاینم

 گم کرده باشم همونطور یزی چهی انگار دمی کشیاگه نم.... اورده بودمی روگاریس

  ...... شدمی می و عصبدمی چرخیودم مسرگردون دور خ

 اون موقع که ی دونم چرا ولینم.. بودیطونی دختر شاد و شری امی دخترخاله تایب

 بهی که باهاش غریکی.. نداختی نفر مهی ادی بی منو عجطنتاشی بودم شیتو فراموش

 رفتم تو خودم و از اون جمع دوستانه فاصله ی ناخداگاه منیبه خاطر هم..نبودم

  .......رفتم گیم

 ی که میهر خواب.. کمک کردنیلی خمی تو بهبودیمی رحی و استادش اقاتایب

 ی مونی بود رو با دکتر درمتی به واقعهی از اندازه شبشی که بیی اونایحت..دمید

  ..ارمی بود که هر چه زودتر حافظه م و به دست بنیتموم تالشم رو ا..ذاشتم

 دونه ی گفت نمیم.. گفتم امکان ندارهیم گفت قبال ازدواج کردم و من ی میدیسع

 کردم که اون دختر ی فکر منیاون دختر کجاست و من هر شب و هر روز به ا

 کمک کرد حافظه م و ری تصونیو هم.. دادمی ربط مواری رو دریاونو به تصو..ه؟یک

 نی همدنیو د..می زندگاقات تموم اتفیتو..ی خوابم بودیتو تو..ارمیبه دست ب

  .. روم پررنگ کردشی و پقیحوادث کم کم حقاصحنه ها و 
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 کرده بودم و از اون دای پی قلبی زمان که تحت نظر پزشک بودم تازه ناراحتاون

 حافظه م و به ی وقتیول.. تحت درمان قرار گرفتمتای و بریجهت هم به اصرار ام

ر  کنم و بدتداتی تونم پی نمگهی که ددمید..ی رفتدمید..یستی ندمیدست اوردم و د

 نی اگهیگفتم د.. و شکستم دمید.. سی پلیت جا بند نبود حچی دستم به هنکهیاز همه ا

 که بهم ی از اندازه م و شوکشی بدنی کشگاریدکتر گفت س.. خوامی رو نمیزندگ

  ..ستی نی خوبی نشونه نی رو تحت شعاع قرار داده و امی قلبیماریوارد شده ب

 تو چه مرحله میماری که بدمی دکتر شن و از زبوندمی و دشی جواب آزمای وقتیحت

  .. شانس زنده موندم کم ِ نکهیا.. بهم دست ندادی حسچی ِهیا

 و کم کرده بودم گارمیس..نمی بار تو رو ببهی موقع ارزو کردم قبل از مرگم فقط اون

 شانس و به خودم نیکه ا.. توی دوباره دنیاونم به خاطر د.. زنده بمونمشتریتا ب

 یخودم و داشتم مجازات م.. نبودمی زندگقیال..اهکار بودمهر چند گن..بدم

 ها دنی عذاب کشنی اقی دادم الم که انجاییبه خاطر تموم اون کارها..کردم

 ی کردم که تو شدداتی پی کردم وقتی فکر نممی به زندگنیبه خاطرهم....بودم

  .. واسه موندن نداشتمی زمانگهید.. شده بودری دگهی دی ولمی زندگیهمه 

اون .. هم بودینگاهمون تو چشما..رونی و از تو بغلش اومدم بدمی پهلو دراز کشبه

  ........ اوردی که به زبون می جمالتیگرفته و من تشنه 

 ی نمیول..کی نزدی و خوشبختی خواستم تو رو از خودم دور کنم و به زندگ--

هر .. خواستمی که مستی نی اونری مسنی و ارمیدونستم دوباره دارم راه و اشتباه م

 توجه ی و نشون ندم و به فرهاد بتامیحساس..رمی خودم و بگی کردم جلویکار م

 و بازم ی کشی عذاب می داری بدوننکهیا.... تونمینم..شهی نمدمی دیباشم م
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 هزار بار جون دادن ِ هیمثل تو هر ثان.. سختهیلی خی سوق بدشیخودت و به سمت ات

..  

  ......دستم و گرفت.. رفت تو هماخماش

 امی پام و اوردم باال تا بنی اون روز که فرهاد دستت و گرفت وگفت با هم نامزد--

 زی همه چی باد مشت و لگد و بزنم تو دهنش و بگم خفه شو بری زرمشیسمتتون و بگ

 که عاشقانه زل زده بود به تو ییاون چشما....ی ِ من کردیکه نگاهت و محو زندگ

 ری تی ساقط کنم ولی و وجودش و از هستارمیدر ب دستام نی خواستم با همیرو م

 بار تو گوشم داد نیهزارم.. بارنیصدم.. بارنیواسه دهم.. زدبی قلبم بهم نهدنیکش

  ....؟ی لعنتی کنی چرا ولش نمگهید..ی خواستی و منیزد خودت هم

با اون ..پس رفتم.... کردی و دردش و رسوا ماوردی موندم قلبم دووم نمی ماگه

 و توش جا گذاشته بودم می که عمر و زندگییالی شدم و از اون ونیر ماشحالم سوا

 ادیتا رمق تو تنم بود فر..تا جون داشتم داد زدم..ایرفتم کنار در....دور شدم

 مثل گذشته گهیچرا د.. داغونم؟راکه چ.. کردمتیاز خدا به خودش شکا ..دمیکش

 یچرا نم.. تو رو داشته باشم؟ تونمیچرا نم..ستم؟ی باشم و رو پام بای تونم قوینم

بهش گفتم .... و تو چشمات زل بزنم و بگم ارومم؟رمی راحت دستات و بگالیتونم با خ

 زهیواسه ت انگ....ی تو بودمیزندگ.. و نهمی زندگی ولری م بگنهینفس و از تو س

  .. قصه من بودمنی گناهکار ِ ای از طرفی ولداشتم

 ی لبخند کمرنگ گوشه هیو با .. نوازش کرد تار از موهام و گرفت تو دستش وچند

 نی ادمی دیم.. عذاب واسه منهنی ادمی دیم: غم بود ادامه دادیلباش که از رو

 کی عذاب شرنی خواستم تو رو هم تو ای گناهان ِ منه و نمیعذاب ثمره 



 

goldjar/me.Telegram  

 

1980

 و با تموم وجود حس اهت نگینی که بودم سنگاطی برگشتم خونه تو حیوقت....کنم

 که یاز خودم بدم اومد، من.. نگرانت افتاد دلم گرفتیکه به چشماچشمم ..کردم

  .. کردمیناخواسته تو رو هم با خودم شکنجه م..باعث آزارت بودم نه آرامشت

 می زندگی کنم بازم تو توی هرکاردمی فهمدمی موقع که نگاهت و دهمون

و به  ی که بری شدی می و نه خودت راضی خوام که نباشیچون نه خودم م..یهست

  ..ی دامن بزنیی جدانیا

با پشت انگشت اشاره ش گونه م و نوازش کرد و اروم .. چشمام نگاه کردتو

 که ی در حالی زدی دونستم؟ تو منو فقط آرتام صدا می که نمی کردیفکر م:گفت

 بهی و باهام غری شناسی که منو نمیاوردیبه زبون م.. من آرشاممی دونستیقلبا م

  .. زدی مادیم گفته هات رو فر چشمات عکس تموی ولیا

 یول.. جور شه و بهت بگم تی موقعهی نکهیواسه ا.. رفتن به روستا از من بودشنهادیپ

  ..از رفتن..نه از موندن

 هدف، قلب خودم و ی به جای رها کنم ولیکی شکسته رو تو تارری تنی خواستم ایم

 یی سر اون قبر کذا تا حاالدمی تو قبرستون فهمیاون روز وقت..نشونه گرفته بودم

 بهم دست داد که قابل وصف ی حالهی.. چقدر خوشحال شدمی دونی نمینرفت

 ی گذاشتی من باشاقی از اشتر شاهد نگاهه گرم و پنکهی تو قبل از ایول....نبود

 اون شب فرق یول.. خوندمی وقت اون آهنگ و تو جمع نمچیمن ه..یرفت

 نی ای که بهونه یهمون..ته بود بود که بهونمم کنارم نشسیاون شب شب..داشت

  ....آهنگ و ترانه بود
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اما .. کردمی می بشم و با نگام ازت دورکی بازم غرورم اجازه نداد بهت نزدیول

 دلم ادی فرنیو ا.. آهنگ هم ترانه شده بود ی با صدافممی قلب ضعی تپش هایصدا

  .. خط به خط ِ اون آهنگیبا تموم وجود تو..بود

 رهی سرش و خری دستش و گذاشت زهی..دمیبه پشت خواب.. سمتمدی و کشخودش

  ........نگام کرد

 رو ی جفت چشم بارونهینتونستم اون .. دنبالت اومدمی رفتی گذاشتیوقت--

  ....... حالم بد بودیول..ارمیطاقت ب

 که چقدر سخت بود ی وای وایوا: دی کرد و از ته دل آه کشکی و بارچشماش

 ی گرفت ولی قلبم درد مدیبغلت که کردم با..امینو در نخودم و جلوت نبازم و به زا

 ارامش خاص و تکرار هی..دستت که به پشت چشمام خورد اروم شدم.. نشدنطوریا

  .......لبه رسوندمت تو کعیتو بغلم که خوابت برد سر..ینشدن

 جادی صورتامون فاصله انی بنکهیبدون ا..دی بوسزی شد رو صورتم و رو لبم و رخم

 ستی ش و الزم نهی بقگهید:  تو چشمام زل زد و زمزمه وار گفتکیهمون نزدکنه از 

 شتی دستم پگهید..یاونجا توانم و ازم گرفت....ی دونی دونم که خودت میم..بگم

 یلیخ.. رو شده بودی و وحشطونیش دختر هی شیپ..دست آرشام....رو شده بود

  ..حرف ِ ها

  !.. َم؟یمن وحش: معترضانه گفتم....دمیخند

  !....؟یستین:  چشم نگام کردی ابروش و انداخت باال و از گوشه ی تاهی
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 کرد ی میسرش و تکون داد و همونطور که با موهام باز.... لبخند نگاش کردمبا

 که ی پروا بودی و گستاخ و بی دختر وحشهی قبال یول..ی نباشدیاالن شا: گفت

  .. هات تونست نظرم و به تو جلب کنهیی پروای بنیهم

  ....ی نگفتزوی چهی:  لبخند گفتماب

  !..؟یچ--

  !..؟یاون و چکار کرد..ی عکسمم با خودت برده بودادمهی -

 با خودم انی شاشی خواستم برم پی وقتیول..اره :  و تکون داد و گفتسرش

 یوقت.. همونجا بودلممیموبا.. کردمشونی جا مخفهیهمراهه اون مدارک ..نبردم

 از اون المی خنکهیبعد از ا.. دادمسی پللیرک و تحوحافظه م و به دست اوردم مدا

 ی بازنی گفتم نفر دهم اادتهی....  شدمانی ارسالن و شاریگیمدارک راحت شد پ

  .... داشتمی عکسای و نه ازش نشون هی دونستم کی که نه میکس..پدرم ِ ؟

  !....چطور؟..ادمهیاره خوب -

  .. تو همدی و کشاخماش

  .. بودی صداش هنوزم جدیول.. پر کرد نگاهش و غمشی اورادی با

 بود دارم دهی فهمیمنصور.. پاکت به دستم رسوندهی ی منصوری از نوچه هایکی--

 مثل یکی اونم یول.. بابت خوشحال بودنی کنم و از ای میی کاراهی ارسالن هیبر عل

از کامران .. گفته بودمی اون پاکت از پدر واقعیتو.. نداشتی واسه م فرقان،یشا

 که یمدارک.. با سند و مدرک بودرفاشح..انی شازی و کامبونیبرادر هما..انیشا

 اونا رو برام ی تموم نامه هایحت....عکساش با مادرم.. کرد اون پدرمهیثابت م

  .. کامرانیهمراهه ادرس و نشون..فرستاده بود
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 که یکس..من پسر کامران بودم.. دارهقتی تمومش حقدمی کردم فهمقی تحقیوقت

  .. ارسالن بودی و عموانیشابرادر 

  ....... از احساسیتلخ و عار.. زدپوزخند

 ها ی همه سال خودم و از تهراننی انکهیا.. بودیشوک بد.. تونستم باور کنمی نم--

 ی گفته بود که با پدرم دوستایمنصور.. ها بودمانی دونستم و حاال از خون ِ شایم

 وقته یلی گفت خیم..درم بوده کامران و مانی شاهد عشق بنکهیا.. بودنیمیصم

 دای از من پی اثرگهی بعد از اون اتفاق دخب ی مدارک و بهم بده ولنیدنبالمم ِ که ا

  ..نکرده

تو .. کردی نمی زندگنجای ای زنده بود ولشی سال پ8 به زمان االن تا پدرم

 جونش و از دست یماری بنی در اثر انکهیتا ا........ وغربتییتو تنها.. فرانسه

 شده نی گوشه نشلچری گذروند و رو وی اخر عمرش و می روزایمنصور....دهیم

 چیگفت کامران ازم خواست ه.. گفتمی راز و بهت منی ادیگفت قبل از مرگم با..بود

تو ..ی هستی که کی بدوندی تو بای نزنم ولتی واقعتی از هوی حرفچیوقت بهت ه

 دست اون ریفر بودم چون ز ازت متنشهی همنی و واسه همانی مثل شای هستیکیهم 

 انی وقت مثل شاچیگفت پدرت ه..ی من قد علم کردی و جلوی بزرگ شدیعوض

 مرد بازم نیا.. داره منو ازار بدهی هنوزم سعقی دونستم با گفتن حقایم....نبود

  .... کردی میداشت تو لباس گرگ نقش باز

 و زیهمه چ کم کم ی داشت ولیادی زتی بودم برام اهمدهی که فهملی اوااون

  .. کردمدایفراموش کردم چون تو رو پ
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تو ..  قسمتش و گم کرده بودم وهیکه ..  پازلهی شده بود مثل می جالبه، زندگیلیخ

  ..یاون قسمت ِ گم شده م بود

چقدر سخت بود و .. داشته باشمشهی همی تونستم تو رو براینم.... امای بودکنارم

 اسی ی نداشتمت خودم و با گل هایوقت.. عذاب و با تموم وجود حس کردمنیا

 محض خاطر شتری زدم بی سر منای اری روز به ام4 ی کردم و اگه هفته ایسرگرم م

  ..اون گال بود

 و تمی قرار شد هویوقت.. و مثل برادرمری دونستم و امی خانم و مثل مادرم ممهناز

  ..اب کنم  بود که اسم برادرش و انتخری امشنهادی پنیا.. کنم شدم آرتامیازت مخف

  .. باز شد؟مونیچطور پاش تو زندگ..؟ی ارسالن چ-

 نکرده دای هنوز تو رو پی وقتیحت.. دنبال من بودشی وقت پیلی ارسالن از خ--

 ی نمی دنبالم ِ ولهی به ساهی ساشهی همیکی کردم یاون زمان هم حس م..بودم

ش بودم بهم اون موقع که دنبال.. کردم مردهیفکر م..دونستم اون ادم ارسالن ِ 

 مناسب که بهم ضربه تیع موقهیو دنبال ..  زنده بودیول..گفتن کشته شده

  .. نقشه ش و عوض کردهدهی تو رو دیحتما وقت....بزنه

نگاهش به سقف بود .. ش قالب کردنهی و دستاش و رو سدی پشت رو تخت دراز کشبه

  ..و نگاهه من به لباش

حاضر .. کنهریینخواست که تغ..ض شهنتونست عو.. گرگ زادههی..اونم گرگ بود--

حرص و طمع .. چنگ بزنه فقط بتونه منو شکنجه کنهی ادهی ِپوسسمونیبود به هر ر

  ......نهیوجودش پر بود از نفرت و ک..چشماش و کور کرده بود
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 اون ی روز جاهیمنم :  مکث کوتاه گفتهیو با .. و چرخوند سمتم و نگام کردسرش

  .. نبودمنجایگه راه و رسم اونا رو قبول داشتم االن اا.. ارسالن نبودمیبودم ول

 یدی سعیاقا: موهام و از تو صورتم کنار زدم و گفتم.. لبخند سرم و تکون دادمبا

  ..دمشی مدت ندنیتو ا!..کجاست؟

  ....... گردهی بر مگهی تا چند ماهه دیول.. پسرششی کنه، پی می آلمان زندگ--

  .. خوابت گرفته آره؟گهید: و گفت لبخند زد دی خمارم و که دیچشما

  ....اوهوم-

 دی صداش نگام چرخدنیبا شن....نرم بود.. صورتم و تو بالشت فرو کردمو

  ......روش

  .......نجای اایب--

  ..شهینم..نچ: لبخند زدم و گفتم.. اغوشش اشاره کردبه

  .......رمی گینترس گازت نم!..چرا؟:  تعجب گفتبا

 ی به هر چشهی دم سحر که مقایدق..صف شب حالم بد شه ترسم نینه اخه م: دمیخند

  ...... خودمیچه عطر و گل، چه تن و بدن تو و حت..شمیبو اطرافم ِ حساس م

  !..؟یدی خوابی مدت با فاصله ازم منی که انهی پس به خاطر هم--

البته ..شمی ِ کم کم خوب مینجوری گفت چند ماه اول ای دکترم میول....قای دق-

  .. تونستم تکون بخورمی که صبح ها نمشی ماه پ1 بهترم تا یلیاالن خ

  .....می بوددهیهر دو به پهلو خواب.. سرشری و گذاشت زدستش

 شد و با نگاهش صورتم و رهیانقدر بهم خ.. کردنی چشمام و سنگنمونی بسکوت

  .. چشمام گرم شد و خوابم بردی کدمینوازش کرد که نفهم



 

goldjar/me.Telegram  

 

1986

  

 و راهنشی پی قهیداشت ..نهی آیرفت جلو....... خــواب پر از آرامـــشهی

  .... کردیدرست م

  

  !.. باهاش حرف بزنم؟شهی می خوام بدونم چیم:  گفتمدلخور

 کرد و تو شی هم چاشنی نگاهه جدهی.. بود تو همدهی و طبق معمول کشاخماش

 از هی قضنیا.. بار گفتم نه بگو خبهیدالرام :  گفتدی پوشیهمون حالت که کتش و م

  .. ِ یمن منتفنظر 

  
 نی ایول: دستم و به کمرم گرفتم و اروم از رو تخت بلند شدم.. و در اورده بودلجم

 بهتر از یک!..رهیفرهاد مثل برادر ِ منه دوست دارم سر و سامون بگ!..نظر تو ِ نه من

  ....درست مثل فرهاد..دهیفهم..نیمت..با وقار!..تا؟یب

 که یو در حال.... هم به مچ دستشیو کم و زد به گردنش شیشگی کم از عطر همهی

من :  تر هم شده بود گفتی بست با همون حالت قبل که حاال جدی و مشیساعت مچ
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 یزیاگه به چ.. رسهی مگهی ساعت دمی سپردم، تا نی بی و به بزیهمه چ..رمیدارم م

  ....ارمی مرمی گی بهم زنگ بزن سر راه می داشتازین

 توجه به اخم و َتخم ِ من یب..رومو ازش گرفتم و ندادم در عوض با اخم جوابش

  !..دی مکث کوتاه خم شد رو صورتم و گونه م و بوسهیو بعد از ..اومد جلو

نگاهه من ..بازوهام و گرفت و سرش و اورد جلو.... عقبدمی ناز سرم و کشی کمبا

  .. منی رخ ِ گرفته می نگاهه اون به نینی اتاق بود و سنگیبه پنجره 

 داره که به خاطرش اوقات ِ هردومون و تلخ تی همه برات اهمنیوع ا موضنی ا--

  !..؟ی کنیم

  ..... حرف بزنمتای نداره بذار با بتیاگه اهم:  چشم نگاهش کردمی گوشه از

 خوام باهاش ی نمگمی نداره متیچون اهم:  گونه م و گاز گرفت و با لبخند گفتنرم

  !..اصال به ما چه؟..یحرف بزن

  .. بدخلق شدم و دستم و گذاشتم رو صورتمیگازش درد نگرفته بود ول ی جانکهی ابا

 رو یبا سر انگشتام ساتن براق رو تخت.. کردی ممیسکوتش عصب.. لب تختنشستم

  .... کردمیلمس م

فقط صداش و .. برنگشتم نگاش کنمیحت.. و پشت سرم احساس کردمحضورش

مراقب خودت ..می زنیعصر که برگشتم در موردش حرف م:  که گفتدمیشن

  ...... گفتمی نره که چادتی....باش

 بازدم ی از صدانویو حاال ا.. متنفرهی دونستم از کم محلیم.. و بلند نکردمسرم

 بلند بدون ی و با قدم هادی کشقی نفس عمهی..... تونستم بفهممی نفسهاش میعصب

هنوز در کامل بسته نشده بود که سرم و ....رونی از اتاق رفت بیخداحافظ
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 شدنش دلم و دهی کوبیصدا.... بگم کهیزیچرخوندم سمتش و خواستم چ

  !....لرزوند

دستم و ....چشمام و باز کردم..بچه تو شکمم لگد زد.. کردم و چشمام و بستمیپوف

  ..گذاشتم روش

 نکن یطونیش:  که رو لبام بود زمزمه کردمی کردم و با لبخند کمرنگنازش

 حقش بود یول.. رو اعصاب بابات رژه رفتم کوچولوهیفقط ..ستی نیزیچ..یمامان

  !....نه؟

 دنده هی قُد و نقدیآخه بابات چرا ا:  بلندتر گفتمی و کمرونی و دادم بنفسم

  !....ست؟

  ..ستادمیاز رو تخت بلند شدم و کنار پنجره ا....دمیخند.. منقبض شدشکمم

 ی درد هانیا دکتر ی بود و طبق گفته میماه آخر باردار.. کردی کم درد مهی کمرم

  !.. بودندیعی گاه طبیگاه و ب

 همونجا قهیچند دق..نمی و ببنشی ماشدیتا شا..ابونی اون فاصله نگام و دوختم به خاز

هنوزم !....رونی آرشام با سرعت اومد بنی باز شد و ماشنگی در پارکنکهیتا ا..موندم

  .. ِ یعصبان
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  .... رو انداختمپرده!.. شد با نگاهم بدرقه ش کردمی هر کجا که متا

 زدم تو همون حالت که داشتم ی شدم با دخترم حرف می هر روز صبح که تنها ممثل

 دمیلبخند زدم و ملحفه رو کش.... کله شقهیلیبابات خ:  کردم گفتمیتخت و مرتب م

 گمی من می چشمات به من بره ولگهیاون م.. به حرفش گوش نکنیول: رو تخت

  !.... بابا آرشامتمیعاشق چشما

 یسع..ی تو هم و نشستم رو صندلدمیاخمام و ناخداگاه کش.. شده بودشتری بدردم

  !.... برهادمی از ی جورهی درد نیکردم فکرم و مشغول کنم تا ا

  .. که انجام داد بهم گفتی سونوگرافشی دکترم تو ازمانویا.. مون دختر بودبچه

ا و عروسکاشم همه لوازم و لباس ..می مات انتخاب کرده بودی اتاقش و صورترنگ

  !..دخترونه بود

 دعوت نای ای پریخونه ....شبی دی خودم و فرهاد تو مهمونیبه حرفا.. تو فکررفتم

 هفته همراهه هی هم واسه تایب.. باشهی از فرهاد هم خواسته بود تو مهمونریام..میبود

 شری و غافلگدمی دتایاونجا چندبار نگاه فرهاد و رو ب..مادرش اومده بود تهران

  !..کردم

 کم من و من کرد و خواست هیاولش  ..دمی و از خودش پرساوردمی طاقت ننکهی اتا

 نکهیا.. و گفتزی نداره همه چی چاره ادی دیوقت.. نذاشتمی در بره ولرشیاز ز

  !.. عالقه مند شدهتای ِ به بیمدت

 ی جورهی هاش و یدوست داشتم تموم خوب.. دونه که چقدر خوشحال شدمی مخدا

  ..ن کنمجبرا
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 لی می کردم نسبت به فرهاد بی احساس منکهیو ا.. بودی از همه نظر دختر خوبتایب

   ..ستین

 ی نه به ما ربطگهی حرف بزنم متای بذار با بگمی به آرشام می هر چشبی داز

 رو تای مصر ِ بره جلو و مرد و مردونه بگه که بمشیفرهاد اگه انقدر رو تصم..نداره

  !....؟ی واسطه ش چرا توگهی خواد، دیم

 آرشام هم هنوز همون یول..رمی ش بگدهی تونستم نادینم.. فرهاد برادرم بودیول

 جز حرف خودش و قبول ی حرفچی بود که هی دنده اهیآرشام مغرور و 

  .......هرطور که شده.. کنمی مشیاما باالخره راض!..نداشت

  .. به خودم اومدمدمی زنگ در و که شنیصدا

  ..دیخند اومد تو و صورتم و بوس بود با لبی بیب

  !.. مادر چرا تنت سرد ِ ؟ی وایا--

  !.. کنهی درد میلیکمرمم خ..ی بی دونم بی نم-

  ..چادرش و برداشت و نشست کنارم.. رو مبلنمی کرد بشکمکم

رنگ به رو ..دخترم حتما فشارت افتاده:  و تو دستش گرفت و مهربون گفتدستم

  !.. کنه؟یدلتم درد م..یندار

  ...... دلمریز..آره :  و تکون دادمرمس

  ..ی مراقب باششتری بدی ماه بانیا..خدا مرگم بده دختر:  شدنگران

  .......ی بیب....ی بی بیا..آخ....ی بیدور از جونت ب-

 بنده خدا ی بیب.. دستم و به شکمم گرفتم و خم شدمدیچی دلم پری زهوی که ی دردبا

  ..آروم باش دخترم..دالرام..دالرام..مه زهرا فاطای: که هول شده بود با ترس گفت
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  !.. درد دارمیلیخ..فکر کنم وقتش ِ ..ی بی تونم بینم:  م گرفته بودهی درد گراز

نگران .. تر و فرز از جاش بلند شد و رفت سمت تلفنی بود ولدی از سنش بعنکهی ابا

  ....دی لرزیبود و دستاش م

  .. دادمهی و بستم و سرم و به مبل تکچشمام

نه مادر ....ستی خونه زنت حالش خوش نای زود بیپسرم هر جا که هست....الو--

فقط مواظب ....باشه ..باشه....مارستانی بمشی برسوندینگران نشو انگار وقتش ِ با

  ....خدا پشت و پناهت....یاری مادر تو جاده بال مال سر خودت بیباش هول نکن

لباسات : شت رو تلفن و رفت سمت اتاق رو گذای گوشی بیب.. پلکام و باز کردمیال

  !..مارستانی بمیری رسه میاالن شوهرت م.. بپوشارمیو م

 و پشت لبم عرق سرد میشونیضربان قلبم رفته بود باال و رو پ.. حرف زدن نداشتمینا

 دونه که یو خدا م.. کردی گرفت و ول می بار مهی قهیدرد هر چند دق..نشسته بود

 و ناله م بلند غی جی تا صدادمی گزی و لبمو مدمی کشیم گرفت چقدر درد ی میوقت

  !....نشه

  .. بودم دهی لباسام و پوشی بی کمک ببه

 تو قفل و بعد هم در با شتاب باز شد و هنوز خودش تو درگاه دی چرخش کلیصدا

 دالرام ی بیب..ی بیب: دیچی دادش تو خونه پیظاهر نشده بود که صدا

  !....کجاست؟

خداروشکر حالش .. کهافتادهی نیپسرم آروم باش اتفاق:  و گفت سمتشدی دوی بیب

  .... شده، بجنبکیخوبه فقط درداش نزد
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 دی من که ولو شده بودم رو مبل دودنی با دی بی بی بدون توجه به حرفاآرشام

دستم و تو دستش گرفت وسرماش و حس .. نشستنی دو زانو رو زمیسمتم و با نگران

  ....کرد

 اعتنا ی ب»ستینکن واسه ت خوب ن« : گفتمی من که میه مخالفتا بغلم کرد و بتند

  ....بود

 و با رمی خودم و بگی نتونستم جلوگهی که دردم شروع شد دنباریا..می بودنی ماشتو

 ی گوشم دعا مری زی بی و بدمیچی پیمثل مار به خودم م.. کردمی ناله مهیگر

  .. زدیرش آروم صورتم و باد مبا پر ِ چاد.... کرد تو صورتمیخوند و لرزون فوت م

چشمام بسته بود و قطرات داغ اشک !.... تنم سرد بودی بودم ولشی آتی تو کوره از

 نی تنم و از بی تونست سرمای اونام نمی شست و گرمای زده م رو مخیصورت 

  ....ببره

 ادی بنمی ترسم فشارش از ایتنش سرد ِ م.. لرزهیبچه م داره م:  با بغض گفتی بیب

  !.... کنی کارهی پسرم تو رو خدا ستیحالش خوب ن.. ترنییپا

 نمونده یزیچ..ی بیهولم نکن ب: دی لرزی اونم میصدا.. بودادی آرشام زسرعت

  .....مارستانی بمیری ممیزنگ زدم به دکترش گفتم دار..می رسیاالن م

 آرشام و گرفته ی کرد و جلوی که آروم حرکت میی جلونی از پنجره رو به ماشو

بکش کنار بت ..؟ی زنم مگه کری همه بوق منیا.. بکش کنارکهیمرت: د داد زدبو

  !..گمیم

 آرشام تا راه واسه ش باز شد پاش و گذاشت رو ی گفت ولی چاروی دمینفهم

  ......گاز
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 و منو بردن بخش مارستانی بمیدی چطور رسدمی بد بود که نفهمی به قدرحالم

  ......مانیزا

  

  » آرشام «

  

تو حال .... زدمی و طول و عرض راهرو رو قدم مدمی کشیهام دست م تو موکالفه

  .. نبود که به خودم مسلط باشمی جورتیموقع..خودم نبودم

 خراب نی تو ایکی:  سرش داد زدماری اختی برونی از پرستارا که از اتاق اومد بیکی

  !.. جواب منو بده؟ستیشده ن

 که گفتم و ییکارا.. رو سرت؟ی و گذاشتمارستانیچه خبرته آقا ب:  اخم گفتبا

  ....د؟یانجام داد

 ی جواب درست وحسابهی تونیکی....دادم دکترتون برد تو:  اتاق اشاره کردمبه

  !..زنم حالش چطوره؟..دهینم

چرا ..چه خبره؟:  و گفترونیهمون موقع خانم دکتر از اتاق اومد ب.... کردسکوت

  ........مگـ!.. محترم؟ی اقای زنیداد م

 حرف اضافه رو ندارم خانم فقط بگو زن من حالش دنی شنی حوصله :دمیتوپ

  ....چطوره؟

 بود تا ی بلند و جدی من انقدری صدایول.. تو همدی برخورد و اخماش و کشبهش

  .. نداشته باشمی رو بگه که به خاطرش رو اعصابم کنترلیهمون
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تون حالش خانم.. تا من جوابتون و بدمنیی پادیاریشما صداتون و ب:  گفتآروم

  ..می نداری اگهی راهه دنیجز عمل سزار..ستی نی نرمالتی بچه تو وضعیخوبه ول

  .. شوک بودمتو

دالرام ..؟یزنم چ!..ست؟ی که بچه حالش خوب نی چیعنی!..؟ی چیعنی -

  .........که

 به خطر شونمی ممکنه جون ادی گفتم که حال خانمتون خوبه گر چه اگه عجله نکن--

 قبال هم به خودش گفته ی کرده بودم ولینی بشی پیعی و طبنشمایمن زا..افتهیب

 مجددا سونو ی وقتشی ماه اخر باردار2 می کننشونی سزارمیبودم ممکنه وادار بش

  ........می نداریگه ایحاال هم راه د.... بهش گفتمنویانجام شد ا

م  خوای ازتون نمیچیه....دی الزمه انجام بددی دونیهر کار که م.. خبیلی خ-

  ........وگرنه....دیفقط جون زنم و نجات بد

 نی و ادی تهدی جانجایا..می کنی مون عمل مفهی محترم ما به وظیآقا:  گفتیعصب

  .......... به حراست خبر بدم که شـدیمجبورم نکن!..ستیحرفا ن

 یانگشتم و جلو..ستادی قدم رفت عقب و کنار پرستار اهی قدم رفتم جلو که اونم هی

 ی خوای که می هر چیشما پا:  و محکم گفتمیون دادم و جدصورتش تک

 و با تموم دم و دستگاه و مارستانی بنی تار مو از سر زنم کم بشه اهیفقط ..بذار

 خوام یاون موقع م: دمپوزخند ز..... کنمیپرسنلش رو سر تک تکتون خراب م

  !.... زنه؟ی چرت و پرتا حرف منی و افهی از وظی کنمیبب

مات و مبهوت ....حاال برو تو و کارت و انجام بده: اره کردم و بلند گفتم اتاق اشبه

  .......... برو تواالید :  کرد که بلندتر گفتمی بود منو نگاه مسادهیوا
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 خودش و جمع و جور کرد و بدون یبا تک سرفه ا ..دمی و تو نگاهه جفتشون دترس

  .... رفت تو اتاقعی بگه سریزی چنکهیا

پسرم آرامشت و حفظ کن به فکر قلبتم باش مادر تازه : نارم و گفت اومد کی بیب

 دنی شون و انجام مفهی خدا هم دارن وظی بنده هانیا....یچند ماهه عمل کرد

  !....؟یچکارشون دار

 مگه ؟ی بی بیگی می داریچ:  گفتمیگرفته و عصب..  دادم هی راهرو تکواری دبه

منم تو همون حالت ..روز ازم دلخور بودام: مکث کردم.... حال و روزمو؟ینی بینم

  ......... به خاطر مندیشا..نگرانشم....ولش کردم رفتم شرکت

 جر نیا..فکرت و مشغول نکن پسرم:  و گفتی نشست رو صندلی بیب.. کردمسکوت

 میگی ازمون گذشته می که سن وسالییماها.. زن و شوهرا هستی همه نیو بحثا ب

دالرام ..دی نازشون و خردیبا.. کم ناز دارنهی هم ی امروزیجوونا.. ِینمک زندگ

  .........ستی تو دلش نیزی دونم چی شناسمش می دوستت داره میلیخ

  .. برام مهم بودشیفقط سالمت.. نگفتمیزی دادم و چرونی بیقی و با آه عمنفسم

 گفتن یم.. پرونده دالرام و بردن اتاق عمللی و تشکتنامهی از پر کردن فرم رضابعد

  ....ادی بای به دنیعی که طبستی نیه تو حالتبچ

  .. کس خبر ندادمچیبه ه.. شدمی میشترعصبی بالی از فشار فکر و خقهی دقهر

 راهرو و نی دل از استمی نشنوم حاضر نی اتاق لعنتنی خبر خوش از اهی ی وقتتا

  !..سکوته سردش بکنم

  ..رونی پرستار لبخند به لب اومد بنکهی اتا

  !.... نازو خوشگلتونیهم حال خانمتون خوبه هم دختر کوچولو..گمی مکی تبر--
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 مینتونستم چشمام و ببندم و اونا شاهد خوشحال.. لبخندم و پنهون کنمنتونستم

  .......نتونستم..نباشن

  ..... بهش دادمی تا تراول پنجاه10 ی و به عنوان مژده گونبمی و بردم تو جدستم

  .....ی تهرانی اقامیتون ندادما هنوز بچه رو نشون:  لبخند گفتبا

  !..نمشون؟ی تونم ببی میک.. ِ ی کافدی و دادشونی که خبر سالمتنی هم--

کوچولوتونم همون موقع .. بخششنی منتقل مادی خانمتون بهوش بدی عجله نکن--

  ....... مادرششی تو اتاق پارهیپرستار م

  !..نمش؟ی تونم ببی االن نم-

  !..با اجازه........دی رو هم تحمل کنقهی چند دقنیا دی شما که تا االن صبر کرد--

 هزارمرتبه ایخدا:  دستش و بلند کرد و گفتی با خوشحالی بیب.... کنارم رد شداز

  .... و شکرتیبزرگ

 ِ دینور ام..  پدر و مادر ِ یدختر برکت خونه ..پسرم چشمت روشن:  رو به من گفتو

ه خونه ت و پر نعمت کرده  دوستت داشته کیلیخدا خ..دل پدر و مادر ِ 

  .......چشم و دلت روشن....مادر

  ....... باشنجای شما همامی برمی بگینیری شرمیمن م:  زدم و گفتملبخند

  ..... قدر پول صدقه بدههی یری میفقط پسرم دار..باشه مادر برو خدا به همرات--

  .. سمت راهرودمی و تکون دادم و دوسرم

 هم به خود خانم دکتر و یکی و رشی دادم پذیکی  گرفتم وینیری تا جعبه ش3سه

 و همراهاشون پخش مارای بنی از پرستارا تا تو بخش بیکی رو دادم دست هیبق

  !....کنه
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  .. تو بخشارنی خواستن دالرام و بی تازه مدمی رسیوقت

 شده بود و دندوناش و رو هم فشار شهی تر از همیرنگش مهتاب..دی لرزی تخت مرو

  .... کرد یرد ناله ماز د.. دادیم

 از پرستارا که یکی اون حال و روز نتونستم خودم و کنترل کنم و سر ی تودنشی دبا

  !.... حالش خوبه؟نیگی مینجوریا: تو اتاق بود داد زدم

لرز و درد از ..دی داد و قال راه نندازگهی دنجای کنم ایآقا ازتون خواهش م--

خواهش ..شنی آروم مگهی دی قهی دق تا چندستی نیمشکل..عوارض بعد از عمل ِ 

  !..می ما به کارمون برسدی بذاررونی بدی کنم بریم

  ....اری بگهی دی پتوهیبرو :  و گفتمدمی که تو دستاش بود و کشی املحفه

  .......یول: گفت.. مونده بود سر جاشمات

  ...... کمهنی بنداز روش ااری بگهی پتو دهی خانم، برو می و اما و اگر نداریول--

 گهی دی پتوهی برو یخانم شکور:  رو به همکارش گفتی نگام کرد و عصبدی تردبا

  ....اریب

  

 از یکی که دورش حفاظ داشت توسط کی تخت چرخدار ِ کوچهی موقع همون

 افتاد که چشماش ی بار رو صورت نوزادنی اولیو نگام برا....پرستارا اومد تو اتاق

  .. زدی می به قرمزی نور اتاق کمری زدشیو بسته بود و صورت کوچولو و سف

 جرات نداشتم قدم از قدم بردارم و یول.... بهم دست دادی حس خاصهی دنشی دبا

  ..برم سمتش

  .. اومد تو اتاق و حواسم از رو بچه پرت شدگهی دی پتوهی با پرستار
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لرز .. روشدمی بندازه رو دالرام از دستش گرفتم و خودم آروم کشنکهی از اقبل

سرد ..دمی و بوسشیشونی اون همه پرستار پیخم شدم و جلو..ر شده بودتنش کمت

تو .. دالرامنجامیهم:  گفتمرگوششیز..لباش تکون خورد و اسمم و صدا زد....بود

  !....اروم باش

  ..چشماش بسته بود.. نگفتیچیه

  ....... چند لحظهرونی بدیی بفرمای تهرانی آقا_پرستار

  .... تکون دادم بهش انداختم و سرم وی نگاهمین

  .. همه رو خبر کرده بودی بیب..رونی اتاق رفتم باز

  !..؟یتو چرا شرکت و ول کرد:  گفتمری به امرو

  !.. بهم زنگ زد خودم و رسوندمی تا پر_ریام

  .... تومیپرستارا نذاشتن همه مون بر..حالش چطوره؟:  اومد جلو وگفتیپر

  !..رونی گفتن برو ب کهنمی خواستم برم بچه رو ببیتازه م.. خوبه-

 تو اتاق اونم تو بخش زنان خب ی رفتکلتی قد و هنیبرادر ِ من با ا: دی خندریام

  ..ـی ادیشا! دنیدرضمن اونام دارن کارشون و انجام م..  کنن ی مرونتیمعلومه ب

 ی کافی نزن که به اندازه نای ِ ای شناسفهی دم از وظگهی دیکیتو :  زدمپوزخند

  !..دمیامروز شن

  !.... تو بمونهذارنی نفرو مهی..ششی پرمیمن م_ ی بیب

  ...... نفر بودمهیمنم که !.. چطور؟-

  ..ستی که، درست نشهی نمیمادر تو مرد: دیخند

  ..... شوهرشمی ول-
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 ی بششیشما برو پ:  گفتی بیرو به ب....ایآرشام کوتاه ب:  بازوم و گرفتریام

  ......یب

  

  » دالرام «

  

  .....از همه بدتر کمرم بود.. کردی هام درد مهی بخیجا

 کمک کرد و با کمک اون ی بیب..  گرفتی م و نمنهی کرد بچه سی هر کار مپرستار

 زد و ی مکی کوچولو و سرخش آروم می م و گرفت و با اون لبانهیبچه نرم سر ِ س

  .... خوردی مریش

  ....ی چه حس خوبایخدا

عث شد دردم و فراموش کنم  که بایحس.... حس خاصهی.. حس فوق العاده ستهی

تو اغوشم بود و با ملچ و .. بدوزم که مادرش من بودمیو نگاهم و به صورت نوزاد

مادر ..احساس مادر شدن.... شدی که راه انداخته بود قند تو دلم آب میملوچ

  !.. داشتیبرام تازگ..جانی جور حس ههی..یقیشدن ِ حق

اومد ..لبخند زد.... در مکث کردی من تو اون حالت جلودنیبا د.. اومد توآرشام

 من و بعد ی خم شد و اول گونه رهی نگاهش و از تو چشمام بگنکهیطرفم و بدون ا

  ....دی بچه رو بوسیهم گونه 

  !.... راه انداختهییچه سر وصدا:  لحن بامزه گفتهی با و

  .... هام درد گرفت و اخمام جمع شدهی بخیجا..دمیخند
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 خوان یهمراهاتون م:  و گفتستادیپرستار تو درگاه ا بگه که یزی خواست چآرشام

  .... داخلانیب

پرستار تو درگاه خشکش زد که !.......الزم نکرده:  تند برگشت سمتش و گفتآرشام

  ....... ِ اون همراها مردم هستیقاط:آرشام به من اشاره کرد و گفت

ت چشم نازک کرد و پش..  به منظور ارشام برده بود سرش و تکون داد ی که پپرستار

  ..رونیرفت ب

 به یپسرم امروز کل:  با لبخند رو به آرشام که هنوز اخماش تو هم بود گفتی بیب

 ورودت و ی با ترس و لرز اجازه ادیپرستارا تا اسمت م..یدی بنده خداها توپنیا

  !..دنیم

 گرفت و ی زخمم درد می گرفتم چون جای خودم و می جلوی م گرفته بود ولخنده

  .....سوخت یم

 کدومشون جواب درست هی..ی بی بذارنیاعصاب واسه ادم نم:  کالفه گفتآرشام

  ........دنی به ادم نمیوحساب

 که ردشی خواست از بغلم بگی بیب.. خوردی نمری شگهی خوابش برده بود و دبچه

  .. دستاش و اورد جلوی بیآرشام نذاشت و زودتر از ب

محوش شده .... مرتب کردی بیو لباسم و ب لبخند نوزاد و گذاشتم تو بغلش با

 ِ پر از عشق ی زندگنی ای که ثمره ی بود و بچه امی که مرد زندگیمحو کس..بودم

  !..ومدی که آسون به دست نیعشق..بود

 که مثل ی نوزادی بسته یبه صورت معصوم و چشما.. آرشام به صورتش بودنگاهه

  ..ده بود  دای و باارزش تو اغوش خودش جای ء شکستنی شکی
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انقدر آروم ..دی و بوسفشیخم شد و صورت نرم و لط.. آروم و قرار نداشتنگاهش

  ....رمیکه نتونستم چشم ازش بگ

 نگاه رو نی اینی فقط نگاهمون رو آرشام و حرکاتش بود که ظاهرا سنگی بی و بمن

  ..حس کرد و برگشت

  !.....اد؟یبهم نم!..ه؟یچ:  شد و گفتی ما جددنی دبا

 نمیواسه هم..ادی هم بهت میلیاتفاقا خ:  من گفتمی نگفت ولیزی و چدید خنی بیب

  !..می کردی نگات ممیداشت

  .. زد و همون موقع در باز شدلبخند

  ...... جون اومدن تویلی همراه مهناز خانم و لری و امیپر

 مدت که دکتر نیتو ا.. بشهمی ها ترمهی بخی تا کامل جادی هفته طول کش6 تا 4چهر

 عاتی از ماشتری بلند نکنم و بنی سنگیزای استراحت کنم و چدیکرده بود با زیتجو

  .. هم تنهام نذاشتنقهی دقکی ی و پری بیاستفاده کنم ب

 نی ای خسته بود ولنکهیبا ا.. بودن و عصر به بعد هم ارشام کنارم بودشمی عصر پتا

  .. کردی بچه کمکم می و تو نگهداراوردی جفتمون نمی رو به رویخستگ

 می واسه بچه اتاق مجاور و اماده کرده بودنکهیبا ا.. ذاشت بلند شم ی شب نمنصف

  .. تو اتاق خودمونمی و اورده بودشی الی الی نی نیول

 ی مهمونهی قرار شد نکهیتا ا..می نزده بودی حرفی کدوم سر اسمش به کسچیه

امه گرفته براش شناسن..می و اونجا اسم نوزاد رو عنوان کنمی بدبی ترتیخانوادگ

  !.. دونستی نمیزی از اسمش چی کسی منتهمیبود
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 دار بلند نی دامن چهی با یری بلند شنی بلوز آستهی.. همه بودنی مهمونشب

 ی رنگی جالب و نقره ای دامن طرحای هاهیهمرنگش تنم کرده بودم که تو حاش

 هی.. کار شده بودی شده بود و وسط بلوزمم به حالت کج از همون گلدوزیگلدوز

 موهام رد ری هم سرم کردم و گره ش رو از زی نقره ای با رگه هایری شریشال حر

  .... کج بستمونیکردم و به حالت پاپ

  .. رفتنی داشتن قربون صدقه ش مری بود و با امی تو بغل پردخترم

 یکیظاهرا بحث سر .. زدنی نشسته بودن و داشتن با هم حرف می کنارتای و بفرهاد

  .... کنجکاو بود در موردش بدونهتاید بود که ب فرهایاز عمل ها

 هم که باشه یخب نوبت:  بود که آرشام رو به همه گفتی شاد و خونوادگجمعمون

  ....نوبت ِ 

 خانم خوشگله نیانتخاب اسم ا:  و گفتندنی جمله ش و برتای و فرهاد و بری و امیپر

  !....ست؟

انقدر که سر ..دیبابا دقمون داد دیبگ:  رو به من گفتیپر.. سرش و تکون دادآرشام

 قی دقرستانمی دبیاضی امتحان ری کردما اگه سر سواالی کوچولو کنجکاونیاسم ا

  !.. شدمیبودم اون سال و رد نم

  ..میدیخند

 شنهادی اسم و پنی که دالرام خودش اییاز اونجا:  صداش وصاف کرد و گفتآرشام

ول اسم باباش و دو حرف اخر دخترمون دو حرف ا....کرد، منم ازش استقبال کردم

  ..........پس..اسم مادرش و داره

  !....آرام؟:  رو به هردومون گفتریام
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 ی بی تک تکشون نشست و بیلبخند رو لبا....می و آرشام با لبخند سر تکون دادمن

  ........ی صلوات ِ محمدهی ی بی خوشگلم، آروم ِ دل ِ بی نوه یواسه سالمت: گفت

اَلّلهملّّ عآلِ محمد یل ص ّد ومحم .......  

 پر برکت پدر و مادرش سالمت ی هی ساری در پناهه خدا و زشهی همشااهللای ا_ی بیب

 بچه ادیبه رخ ناز و آرومش م..اسمشم مثل خودش قشنگه....و خوشبخت باشه

  ....ماشااهللا..م

 پر از عشق..دیبه روم لبخند پاش.. کردیآرشام داشت نگام م.. و چرخوندمسرم

تو دلم بابت !.. کردممشی از جنس احساس تقدیو من نگاهم و همراه با لبخند....

  .. خدا رو شکر کردمی همه خوشبختنیا

 که چه یوا.. جفت النگوهی ری و امیپر.. دادنی شب همه به آرام چشم روشناون

  ..کوچولو وخوشگل بودن

 تمام بهار یسکه  دونه هی هر کدوم تایو مهناز جون و ب) کادیو ان ( پالک ی بیب

  ..یآزاد

 سرخ خوشگل و نی نگهی بود که رو هر کدومش دهی جفت گوشواره خرهی فرهاد

  ..کوچولو داشت

 یکی بود و ی آبشیکی.. گذاشت تو دستمی مخملیدو تا جعبه .. آرشامی اما کادوو

  .. هم بزرگتر بود قرمزی ش که کمگهید

 ی جعبه یو تو....آرام بود به اسم خود فی ظرری پالک زنجهی ی آبی جعبه یتو

 بزرگتر و خوشگلتر که دور تا ی باز پالک بود ولنمی گردنبند که اهیقرمز رنگ 

  .. کار شده بودی حال درخشاننی و در عزی رینایدورش نگ
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  !!........؟؟» دالشام « ....  بودبیبرام عج..  اسم ِ روش تعجب کردمدنی دبا

 نگاه ها نیتوقع ا: نگاه کردن که آروم گفت و که خوندم همه با تعجب به ارشام اسم

اخر اسم ) شام(که اول اسم دالرام ِ و ) دال..( راحتهیلی جوابش خیول..رو داشتم

  ....آرشام

اون از .. شوهرت تو مخفف کردن اسما استاد ِ هایدل:  و رو به من گفتدی خندیپر

  ......اگنی منی به اتی خالقیعنی.. از اسم ِ رو پالکتنمیاسم بچه تون ا

  ..دنی به گردنبند من اشاره کرد و همه خندو

 هر دو تا اسم و روش حک شهی گفت نمیطالساز ِ م:  نگام کرد و با لبخند گفتآرشام

  ..به نظر خودم که جالب اومد.. بکنهنکارویمنم گفتم ا..کرد حک هم بشه ناخواناست

رم و تکون  وقت قصد ِ کمرنگ شدن نداشت، نگاش کردم و سچی که هی لبخندبا

 که هم دمشی بوسی رفتم تو بغلش و انقدر میاگه دور و برمون شلوغ نبود م..دادم

  ....خودم خسته شم هم اون

 یلیخ....دالشام.... دوسش داشتمی بود ولبی حال که برام عجنی کارش در عنیا

 لحظه نگاهم و هی تو دلم نشسته بود که دوست نداشتم ی ذوقدنشیاز د..جالب بود

   ....رمیبگاز روش 

  ..مجبور شدم برم تو اتاق.. کردی مهی شام آرام گرموقع

 رو ینیس.... پر از غذا اومد توینی سهی خورد که آرشام با ی و مرشی داشت شارام

  ..گذاشت رو تخت

  .....تا قاشق و چنگال لبخند زدم2 تا بشقاب و2 دنی دبا

  .. نشده کوچولو که هنوز غذاخورنیا!..چرا دوتاست؟:  گفتمی شوخبه
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  .. کنارمنشست

  !..ست؟ین.. کوچولو که غذاخور هستنی ای بابا--

  ..دمیخند

  !..؟یتنهاشون گذاشت.. مهمونا زشتهی جلوی ول-

  ......نجایتعارفشون کردم و خودمم اومدم ا..ستنی که نبهیغر:  گفتیجد

خب همونجا :  بشقاب ساالد گذاشتم دهنم و گفتمی شده توزی ری برگ از کاهوهاهی

  .......ی خوردیارشون شامت و هم مکن

  !.... رفتی نمنییپا:  به بشقاب غذاش بود که گفتنگاهش

  !..؟یچ:  تعجب گفتمبا

  ........غذا: قاشق پلو گذاشت دهنش و گفت هی

 گذاشتمش تو تختش اطیبا احت..خوابش برده بود.. م و ول کردنهیآرام س..دمیخند

  ....ستادمیو برگشتم کنار آرشام ا

  ........هی بقشی پمی بردی که خواب آرام-

  .. و گرفت و نشوندم رو تختدستم

  ......میری شامت و بخور بعد منی بشری بگ--

  ........ اخه زشته-

 ی اتاق برنی که شام نخورده از در انهیزشت ا:  کرد و قاشق و داد دستماخم

غذات و  گذره تو یبهشون بد نم..ی شنوی قاشق و چنگاالشون و که میصدا..رونیب

  .....بخور
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 نی من عاشق ایعنی:  رو برنجم و گفتمختمی کم خورش فسنجون رهی لبخند با

  !..؟ی دونستیاستدالل و منطقتم م

  ........دمیاالن فهم:  و تکون داد و با همون لحن گفتسرش

  ....رونی بمی و از اتاق رفتمی هم شاممون و خوردکنار

 یبا کل.. هم جمع کرده بودنزویم..چی خداها شامشون و که خورده بودن هبنده

 ی و تعارف مدنی خندی اونا می کردم ولی ازشون معذرت خواهیشرمندگ

 رو پا بند نبودم بس که گهی که از بس سر به سرم گذاشت دیمخصوصا پر..کردن

  !.....دمیخند

  ........ نبود که انجام بدمی کارگهی شب بعد رفتنشون دآخر

 خورد ری کم شهی که نی کاراش و انجام دادم و همیه هم..  شدداری دومرتبه بارام

  ..خوابش برد

  ....... برم درست مثل اسمش آروم و ناز بودقربونش

  !.. عوض کرده بودی کمرنگ و شلوار راحتی نازک آبشرتی تهی لباساش و با آرشام

 کش و ی خستگی که از جانب آرام راحت شد دستام و از هم باز کردم و از روالمیخ

  .. به خودم دادم و نشستم لب تختیقوس

  !.. بود و نگاش به سقف بوددهی دراز کشآرشام

  .....آرشام-

  ..به روش لبخند زدم.. کردنگام

  !..؟ی چرا تو فکر--

  !..م؟ی کم با هم حرف بزنهی امشب یحوصله دار:دی به پهلو خوابقی نفس عمهی با



 

goldjar/me.Telegram  

 

2007

  !....ه نهآره چرا ک:  و تکون دادم و چهار زانو رو تخت نشستمسرم

 ادتهی:  که لباش و با نوک زبونش تر کرد و گفتمی هم نگاه کردی کم تو چشماهی

 که از طرف ارسالن دی نامه به دستم رسهی ی و پرری امیبهت گفته بودم شب عروس

  !..بود؟

  ....... و تکون دادمسرم

  !.. اورده بوددای اون نامه رو ش--

  !..؟یچ:  ابروهام از تعجب خود به خود رفت باالجفت

 و ارسالن با هم قصدشون انتقام دایش:  گفتی و تکون داد و با اخم کمرنگسرش

  ..بود

  !..؟ی دونی رو از کجا منای تو ا-

 هی و ازم خواست می روز سروان زنگ زد رو گوشهی که یهنوز آرام و باردار بود--

 اونم به جرمش اعتراف کرده.. کرده بودنری رو دستگدایش..ی آگاهامیسر ب

  !.....بود

  !.....؟ی همه مدت پنهونش کردنیچرا ا..پس-

 ی شد کاری که به گذشته مربوط می و کال هر چدای با ارسالن و شگهی ما د--

 گهیاالن د.. کردم؟ی جهت ذهنت و مشغول می و بخودی بدی بای واسه چمینداشت

  !.. تموم شدهزیهمه چ

  !.. چکار کردن؟دایبا ش-

  .... دونمینم: دیدراز کش و تکون داد و به پشت سرش

  !..؟یازش خبر ندار!..؟یدلربا چ: دمی مقدمه و بدون فکر پرسیب
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  ..دلربا به من چه؟.. داشتم بگه نهدوست

  ....خبر دارم:  گفتیول

اون موقع که دنبال : گفت.. بپرسم از کجا؟نکهیبدون ا.. و بستم و باز کردمچشمام

 ییکای امرهیظاهرا همونجا هم با ..کایر برگشته امدمی بودم از گوشه و کنار شنانیشا

  ......ازدواج کرده

 از شتری از دلربا بی دونم چرا ولینم..آرشام متوجه نشد..دمی نفس راحت کشهی

  .. به خاطر عالقه ش به آرشامدیشا.. داشتمنهی کدایش

  ...... سر وقت تو همسای روز پلهی..  ممکنه کهیعنی:  من کنان گفتممن

چه !..؟ی ترسی میازچ:  گفتی بخشنانیو با لحن اطم..ندادمادامه .. کردنگام

 رو ی کسلی بدون مدرک و دلی قانونچی خواد باشه هی که مای دنی چه هر کجانجایا

 داشته باشه که در تی شکای کسنکهیمگر ا!.. کنهی نمریبه عنوان مجرم دستگ

هر ..رک آتو دارم نه مدیمنم نه دست کس.. وسطشهی مدهی کشسی پلیاونصورت پا

  .... بردمنی که بود و از بیچ

 کردم که صداش آروم و گرفته ی می دامنم بازی هیبا حاش..نیی و انداختم پاسرم

 یوقت..ستی نیدی دکترا گفتن راهه امیوقت.. بودمضی مریوقت:  تو گوشمدیچیپ

 تو رو یوقت.. درصد ِ 50 ری که شانس زنده موندنت زیدی کشگاریگفتن از بس س

 که هستم و هنوز دارم یبفهمون با نگاهت و صدات بهم ی کنارم نبودیتوق..نداشتم

 ی مدی به اونچه که بادنیواسه رس.. کشم زمان داشتم واسه فکرکردنینفس م

 روز به دست قانون حکمش صادر نشه به هی مثل من اگه ی گناهکارنکهیا!...دمیفهم

 که انجام یه واسه گناهان مردم نتوننیاگه دادگاه و قانون ِ ا..شهیدست خدا حتما م
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نگام : مکث کرد...... و بکنهنکاری هست که اگهی قانون دهی حتما رهدادم حکم بب

  !.....کن

لبخند .... از اشک زل زدم تو چشماشی و بلند کردم و از پشت پرده اسرم

  .... کمرنگیلیخ..زد

م که دست  بردنیاگه اون مدارک و از ب.. دارمکافاتهای دندمی اونجا بود که فهم--

 ی اجهی نتهی ی باهام کرد که بفهمم هر عملی بهم نرسه درعوض خدا کارسایپل

 ی شکستن دل اون همه ادم بی جهینت..دمی دی کارام و می جهیمنم داشتم نت..داره

 کدوم چی هانیچه ارسالن و چه شا..ت و داشطانی که روح شی با کسیهمکار!..گناه

 بشم ی ازم خواستن وارد گروهی بودانیشا یالی تو ویوقت.. نبودنی درستیادما

 گفت یاون م.... تموم کرده بودمانیبا شا.. بدن بودیکه کارشون قاچاق اعضا

 روت حساب نکرده سمی گفتم از اول به عنوان رئی چشم و من می بگدی باستمیرئ

  .... بود که ادا شد و بسنی دهیفقط ..ی برداروربودم که حاال د

 دونستم ارسالن ِ پست ی سر در اوردم که تا اون موقع نمناشوی از کثافتکاریوقت

 بدنشون ی اعضاکهی تکهی کنه و تی گناه چکار می بیفطرت داره با جسم و روح ادما

من فقط .. که اطرافم چه خبرهنمی کنه اونور اب تازه تونستم بفهمم و ببیرو صادر م

 اونجا واسه تو امن گهید....ده بودم نه همه روی و دانی ِشافی کثی گوشه از کاراهی

 و بدون ی کار دست خودت ندنکهیفقط واسه ا..تو هم قصدت انتقام بود ..نبود

 زمان نی تا تو کمترششی گرفتم تو رو بفرستم پمی تصمانی شاشی پی من نریاجازه 

 تو لج یول....ی نظر خودم بودری حداقل زینجوری ارون،ی بارمتیممکن ب
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 اَرزن هم هی ِ که جون ادما واسه ش قد یم رذل اون چه ادی دونستینم..یکرد

  !....ارزش نداره

 تا دیچند لحظه طول کش..رونی فوت کرد بی و بست و نفسش و عصبچشماش

  ..... اتاقمونواریبه د.. رو به رو بودواری حاال نگاش به دیول..چشماش و باز کرد

 هیتو اتل که اون روز یریهمون تصو..من و آرشام کنار هم.. و چرخوندمسرم

 شده ی نقاشری که ارشام با خودش برده بود حاال تصویهمون عکس..میانداخته بود

  !.. تختیدرست رو به رو.. کردی میی اتاقمون خودنماواریش رو د

 ی مهناز خانم و گفت که می روز رفت خونه هی بود که ومدهی نای آرام به دنهنوز

 ی پس نمستمی ننجای اگهی من که د گفتیم.. پاک کنهواری و از رو دریخواد اون تصو

  .... خونه بمونهنی اواریخوام عکس زنم رو د

 ارسالن نقش معشوقه م ی خواستم جلوشیتو ک:  به همون سمت بود که گفتنگاهش

 ی رو میچشمش دختر..ستی نی دونستم ارسالن ادم مطمئنی چون میوداشته باش

اون موقع بود !..داشته باشه غرور خاص هم تو چشماش هی ییبای که عالوه بر زرهیگ

 چی انداختنش هم از هم به دایبرا..ی شد طعمه و ارسالن شکارچیکه دختر م

  !....ی کارچیاز ه.. کردی نمغی دریکار

 و واسه چند لحظه به دندون گرفت و ادامه نشییلب پا.. کوتاهیلیخ.. کردسکوت

ا چند تا از بچه ها  روز واسه گردش بهی می بودقیاون موقع که مثال با هم رف: داد

 که یرودخونه ا..می رودخونه برخوردهیتو راه برگشت به .. به دل کوهمی زدیگروه

 یبچه ها م.... خودش گم کرده بودو پرنده ها رو هم تی صدای حتدشی شدانیجر

 رودخونه نی با وجود ای روحی مسکوت و بطی محنی همچهی گفتن تو ی و مدنیخند
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 یرودخونه .. روش گذاشتشهی اسم مهی ِ فقط یحتم توش مرگش افتهی بیکه هر ک

  ....طانیش

 خودش تنها رفته ی چندبارهی ادمهی یحت.. گفت از اونجا خوشش اومده ی مارسالن

اون موقع !.... کار به کارت ندارهی ِ و کسی گفت محل دنجیم..بود کنار رودخونه

 دهی تو رو دزدیوقت....هنوز دستش واسه م رو نشده بود.. ِ ی دونستم ادم خالفینم

 خواد ی مدمی اورده بود فهمو طانی شیبود و تو نامه ش اسم رودخونه 

 هیاز .... کردی متی که از اون محل تبعیکس.. بودطانیارسالن خود ِش!..چکارکنه

  !..دمی ترسی منی کارا ساخته بود و من از همیلی خی ادمچنیهم

  .... انگشتام فرستادم پشت از موهام که اومده بود تو صورتم و با سری اتره

 واسه ت با ی گفتی که می داشتالی اتاق تو وهی ادمهی..می بودشی اون موقع که تو ک-

 که ی اسب هم به اسم طلوع داشتهی ادمهی یحت.. کنهی فرق مالی وی گهی دیاتاقا

  ....ی در موردش بهم نگفتیزی وقت چچیه

  ..مایدرست مثل قد.. نشست رو لباشی کجلبخند

بعد از .. دوست داشتیلیمادرم اون اتاق و خ..ن اتاق پدر و مادرم بود او--

 تا دیشا..گذاشتم بمونن تا خاطراتمم باهاشون بمونه.. دست نزدمیچیمرگشون به ه

 رفته ی که همگی هفته ا1 شد تو ی خاطرات خوبم خالصه می همه ی سالگ20قبل از 

 میاز ته دل شاد بود.. رفتیر نم کنان لحظه لبخند از رو لباموهیاونجا ..شی کمیبود

  ..در ضمن طلوع اسب آرتام بود..می کردی تو دالمون احساس نمیو غم

  .. به هم ِ هی شبری جالب ِ که اسم برادر تو و برادر ِامیلیخ:  زدملبخند
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 آرتام ای دننیفقط اسم برادر من که تو ا:  و تکون داد و با لبخند گفتسرش

  ....ستین

 ازش یی صدای خورد ولیلباش تکون م.. شد تو همدهیاخماش کش.. کردسکوت

 واسه گفتنش ی ولارهی رو به زبون بیزی چهی خواست یانگار م.. اومدی نمرونیب

  ......مردد بود....چند بار نگاهش و ازم گرفت .. داشتدیترد

  !..؟ی بگی هست که بخوایزیچ-

  .......ی عصبیول..صداش آروم بود....  کرد و تو جاش نشست یپوف

  !..ادته؟ی خودم واسه ت گفتم و ی اون شب تو کلبه که از گذشته --

  !..چطور مگه؟..آره-

 از بعد مرگ پدرم و یول..دی کاراش و دی سزانکهیفقط ا.. هم گفتمالی از ل--

  ...... برات نگفتمیزیآرتام چ

 خواست بگه که واسه گفتنش ی میمگه چ..سکوت کردم تا ادامه بده.. کردمسکوت

  !..داشت؟ دیترد

 کردم که در یبا تعجب به حرکاتش نگاه م.. سمتم و دستام و گرفتدی و کشخودش

  !.. بود و هم ناراحتی حال هم عصبنیع

االن ..اما االن نه.. دارمدی وقته واسه گفتنش تردیلی هست که خیزی چهی نی بب--

ن مربوط به همو..شهی وقته چون مربوط به گذشته میلی خگمیم.. خوام که بگمیم

 االن ی داشتم ولنویاون موقع ترس ا.. وقت از دستت ندمهینگفتم تا ..شب تو کلبه

  ..... ترسم فقط نگرانمیاالن نم..نه

  .........مـ!.. چرا نگران؟-
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 چی تونم نگم و هیم..فقط گوش کن..سسسسیه:  اشاره ش و گذاشت رو لبامانگشت

 حرف ِ چی االن هنکهیا..م کنی با گفتنش خودم و خالص میول.. افتهی هم نمیاتفاق

  !..خب؟.. باشهدی نبانمی استی ننمونی بینگفته ا

 گردنم حس ری زد که نبضش و تا زیقلبم انقدر تند م.... سرم و تکون دادمدی تردبا

  !.. کردمیم

 یمهمون.. بودمانی شاشیاون شب پ.. تازه چند روز از چهلمشون گذشته بود--

اون موقع هنوز وارد گروهش نشده ..رو شد مشروب سیگرفته بود و طبق معمول کل

 بشم و اونم راه و برام باز گذاشته انی شاکیتازه شروع کرده بودم که نزد..بودم

 کله کی اون شب با خوردن چند پی تجربه ش و داشتم ولی دو باریکی نکهیبا ا..بود

 تن انی به اصرار شایاول قصد خوردنش و نداشتم ول.. بودی قویلیخ..م داغ کرد

 که بد یاریاز نظرهوش.. و خودم و رسوندم خونهنیبه زور نشستم پشت ماش..دادم

 و شی اتیتنم شده بود کوره .. داغ بودمی تونستم تعادلم و حفظ کنم ولینبودم م

  .. نداشتدنمقصد خاموش ش

 رو تو لباس الی که خواستم برم تو اتاقم برق راهرو روشن شد و تا برگشتم لنیهم

برگشتم برم تو ..دی فهمنویا..حالم خراب بود..دمی و کوتاه ددیفخواب تمام تور س

قبل  .. دمیدستم و کش.. موقع شب؟نی تا ایکجا بود: گفت..اتاق که بازوم و گرفت

 حال به حال دیچی عطرش که تو دماغم پیبو..سادی برم تو اتاق سر رام وانکهیاز ا

ر سخت بود که تو اون  بدنم فعال شده بود و چقدی*ز*ی*ر*تموم نقاط ِ غ..شدم

 هم سن و سال نکهیبا ا....سن باهاشون بجنگم و نخوام که کار دست خودم بدم
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 زیس انگ*و* هی اگهی واسه هر مرد ددیشا.. داشتیفی ظرکلی هیمادرم بود ول

  ....برو کنار:  حال گفتمی و بدمپسش ز..بود

 رهنمیپ..عرق بود ِسیصورتم خ..گرمم شده بود..اونم پشت سرم اومد.. تو اتاقرفتم

 ِ خینگاهه خمارش م..  پشت سرم ِ دمیبرگشتم د..و در اوردم و پرت کردم رو تخت

 یول.. رونیبرو ب: سرش داد زدم..باال تنه م بود و نگاهه من با نفرت تو چشماش

دستاش و دور کمرم .. تکون بخورمداشتمنا ن.. شدکیبرخالفش عمل کرد و بهم نزد

 لختش و یبازوها.. م زد حالم بد شدنهی سیه به قفسه  کیحلقه کرد و با بوسه ا

من امشب و مال ِ تو َ م تو هم : گفتیم.. ول کن نبودیگرفتم و پرتش کردم کنار ول

  ..مال من باش

 بار ری گرفتمش زی نبودم متی اون وضعی که اگه توگهی مشت چرت و پرت دهی و

 حرفاش و عشوه یول..رونی کردم بی سگ از خونه پرتش مهیمشت و لگد و مثل 

هم خمار بودم هم اون .. شل گرفتمدیاونم فهم..ارمی و نتونستم طاقت باشیگر

 که ی کن رابطه اوردالرام با.... زدی با حرکاتش به حال خرابم دامن میعوض

س از جانب اون *و* ههیفقط .. گرفت کنترلش دست من نبودیداشت صورت م

 داشتم به یرارادی غی نفرت داشتم ول ازشنکهیبا ا .. نی آشغال، همی* ه*ز*ر*ه

 تو بغلم ِ ی پوششچی بدون هدمیو به خودم که اومدم د.. دادمیخواسته ش تن م

  ........و

 خشکم و رو هم فشار یلبا..دی لرزی سرد بود منکهیدستام عالوه بر ا.. شدساکت

 یو با همون کلمه ..دی لرزی آرشامم میصدا.. بودریسرم ز..دادم تا بغضم نشکنه

  .. مردونه ش مشت شدیاول دستام تو دستا
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چون .. چشمام و باز کردمی لحظه الهی..  نمونده بود کار تموم شه یزی چگهی د--

 یاولش فکر کردم توهم ِ ول..دمی راهرو دواری مرد و رو دهی ی هیدر اتاق باز بود سا

مت  رو از خودم جدا کردم و رفتم سالیبه زور ل..دمی قدماش و هم شنی صدایحت

ت *و*ه* که بود از سر شی هر چحاال بود و دهی پری از سرم تا حدیمست..در

  .. پا کمرنگ شدی و صداهی اون سادنیکه اونم با د..بود

 وسط هال نیی سر و صدا رفتم پایب..  دادم که دزد باشه ی خودم احتمال مشیپ

 یناش.. و از کنارم برداشتم و اروم رفتم پشت سرشستالیگلدون کر..دمشید

 ی نفساش و که از سر ترس تند و نامنظم شده بود و می صدایحت..بود

 داد زد و به شت از وحدنمیدستم و بردم باال که همون موقع برگشت و با د..دمیشن

 و التماس دی ترسیم.. ش و گرفتم و بلندش کردمقهی..نیحالت التماس افتاد رو زم

 برقا رو الیل.. فته بود ترس زور و جراتش و ازش گرنیو هم.. کرد ولش کنمیم

 زتی کرد که تو رو جون عزیولش کنم و اون مرد التماس م:  گفتیم..روشن کرد

 ی کنی من چکار میتو خونه : داد زدم......ه خوردم..بذار برم گ..ولم کن

  !..که؟یمرت

از نبود من استفاده ..الستی لی معشوقه اروی نی ادمیاونجا بود که فهم:  زدپوزخند

 سرم و ی جورهی خواد ی فهمه اومدم می تا می اورده بودش خونه ولکرده بود و

 حرفا نی پست تر از االی لیول.. اون مرد بتونه فرار کنهیگرم کنه تا از طرف

  ......... ِل بهونه داشت با منم مثنیچرا که به ا..بود

 راه گرفتشون و محکم نی که بدمی کشرونیدستام و از تو دستش ب.. ندادادامه

  ..... کردمینگاش نم..ون داشتنگهش
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  .........فقط.. نشدیزی چگمیدارم م.. دالرام روت و از من برنگردون--

 نشه داری که آرام بیجور.. و از کنارش بلند شدمرونی بدمی دستم و کشیعصب

 و حواست جمع ی بوددهیاگه اون مرد ِ رو ند.. بشه؟ی چی خواستی مگهید: گفتم

  ......... شد البد با همینم

 شد نشده بود ی مدی که نبایاره اون کار..ارمی تونستم اسمش و به زبون بی نمیحت

 تونسته حس الی لگهیخودش داره م..؟ی شد چیاگه م..؟ی احتمال چیول

حتما لمسشم کرده .. لخت تو بغلش بودهگهیداره م.. کنهداریه ش و ب*ز*ی*ر*غ

  ..گهید

  ..شــمی مــوونهی دارم دایخدا

 دست از هی نگاه کنم نکهی که رفتم سمت کمد و بدون انیی پاادی از تخت بخواست

  .. راه دستم و گرفتنی که برونیلباس خوابام و برداشتم و خواستم از اتاق برم ب

  ..؟یری می کجا دارنم،یصبر کن بب:  بودی عصبصداش

  ..... ول کن دستم و-

 و تو مشتم فشار لباس..اما هنوز حاضر نبودم باهاش چشم تو چشم بشم.. گردوندبرم

  .....دادم

 و بهت قتی تونستم حقیم.. نکردمی من کارگمیدارم بت م..ه؟ی کارا واسه چنی ا--

 نیاون موقع نگفتم چون از هم.. رو ازت پنهون کنمیزی خواستم چی نمینگم ول

  !.. نکنمونمیپش....دمی ترسیعکس العملت م
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 ی بشمونیمثال پش:ه گفتمزل زدم تو چشماش و به حالت پرخاشگران..اوردمی نطاقت

 یکی با یری واقعا منبارینکنه ا!..؟ی کنیچکار م!..هان؟!..؟ی چکار کنی خوایم

  ........ـیزی ری مالیبدتر از ل

 و ی عصبی نفسایصدا..دینفسم بر.. و که اورد باال ناخداگاه چشمام و بستمدستش

اخماش ..دستش تو هوا مشت شد.. پلکام و باز کنمیتندش باعث شد اروم ال

 شیشونیرگ پ.. زدی می چشماش به سرخیدیوحشتناک رفته بود تو هم و سف

  .. زدی ش تند مقهیبرجسته شده بود و نبض کنار شق

 از من تن ری تونستم تحمل کنم که آرشام به غینم.. و کارام دست خودم نبودحرفام

 نه...........تو بغل هم و با هم.. رو لمس کرده باشه وگهی زن دهیو بدن 

  ....رممکنهیتصورشم برام غ..خدا

 یصدا..رونی گرفتم و از اتاق رفتم بانگرشی عصی اشک الودم و از تو چشمانگاه

 خفقان اور اون اتاق و تحمل طی تونستم محی نمی ولدمی آرام و شنی هیگر

 به پشت در نفس حبس شده م و دادم دیو تا پام رس..دمی کشی نفس مدیبا..کنم

  .....ن کرددایده پشت پلکام راهشون رو پ و اشک محبوس شرونیب

..  کهرونی لباس خواستم بزنم بیبه بهونه .. تو اتاق آرام و لباسم وعوض کردمرفتم

  !.. گشتمی بر مدیحاال به خاطر آرام با

 ییرفتم تو دستشو.. کرد ی می قراریارام ب.. و بندش و بستمدمی و روش پوششنلش

 با حوله صورتم و خشک کردم و عیسر..و چندتا مشت اب سرد به صورتم زدم

  ....برگشتم تو اتاق
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 شد ی مداری موقع شب که بنیا.. تونست ساکتش کنهی تو بغل آرشام بود و نمآرام

 فقط دمی چکش کردم دیکه وقت.. خواستی مری شای کرده بود سی پوشکش و خای

 نکردم یهتوج.. نگاهش روم بود ینیبچه رو که از تو بغلش گرفتم سنگ.. گرسنه ش ِ 

 دادم نگاهم و فقط ی مری آرام شهتو همون حالت که ب..و پشت بهش نشستم رو تخت 

  ..دی مکی م و منهیبا ولع س.. کرده بودمدشیمعطوف صورت خوشگل وسف

 کرد و چند بار دستش و تو ی طتی تا چند لحظه طول وعرض اتاق و با عصبانآرشام

 هام یطاقت کم محل.. شدینصرف م بگه که هر بار میزیهوا تکون داد و خواست چ

  ..رونی از اتاق رفت بی حرفچیبدون ه..و نداشت

 هی..شه؟ی پشت سر هم، هق هقت بلند می ههیچ..اَه....رهی م نگهی تا گردمی و گزلبم

  !..؟یمثل دختر بچه ها اشکت دم مشکت ِ که چ..کم خوددار باش

ت و به موهام چنگ نشستم رو تخ..گذاشتمش تو جاش.. زود خوابش بردیلی خآرام

 دهیتا سپ.. بردیخوابم نم....خودم و به پشت پرت کردم رو تخت..کالفه بودم..زدم

  .. داشتی دست از سرم بر نمالیفکر و خ.. تقال کردم ی صبح کلی

  .. شد و خوابم بردنی چشمام سنگی کدمی نفهمنکهی اتا

 شدم و به زیخینم رمق یب..چشمام و باز کردم.. پنجره افتاد رو صورتمی از النور

  .. سوختیچشمام م..دمیصورتم دست کش

 ییتا اونجا.. شده بوددهی افتاد که روم کشییچشمم به پتو ..نمی شدم تا آرام و ببکج

  .. ملحفه هم روم نبودهی ی چشمام بسته شه حتنکهی قبل از اادی مادمیکه 

 اتفاقات ادی و کرده لبخند نشست رو لبام که همزمان نکاری آرشام انکهی فکر ااز

  .... تو قلبم خفه شدبای افتادم و اون حس زشبید
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 نه مثل اون ی ولنمیهنوزم باهاش سرسنگ.. گذشتهی هفته از اون شب لعنت2دو

  ....شب

  !..ی کامال معمولی ولمی زنی هم حرف مبا

 نمونی اون گرما بگهی در خفا دی ولمی کنی رفتار مشهی جمع مثل همتو

 من بودم نی هر بار ای کنه ولکیرد خودش و بهم نزد تالش کیلیآرشام خ..ستین

  .. کناردمی کشیکه م

 کنار زنم و شتری خوام بیم:  گفتی اومد خونه و می زود می به هر بهونه الیاوا

  ..دخترم باشم

  .. کردمیری من کناره گیول.. بار خواست باهام حرف بزنهچند

 ادی حس سرکش زنینم ا دویم.. کنمی میادروی دونم دارم زیم.. دونم مقصرمیم

  .... کنهی میشرویاز حد داره پ

 همه نیاز ا.. خسته شدمی محلی و بی همه کم محلنی از اگهید.. خواستمشیم

  .. زنهی مخی از سرماش تنم یکه گاه.. سرد ِ یلیخ..نمونیسکوت ب

 گهی بار دهی جلو و ادیچند روز ِ که منتظرم ب.. بشهشقدمی داشتم که اون پازی نیول

 ی از هم فاصله ممی و نکرده و بدتر هر روز دارنکاری اید باهام حرف بزنه ولبخوا

  ..میریگ

 افتاد جسم یبعد از اون تا نگام به باال تنه ش م.. واسه چند روز بودتمی عصبانتموم

 تصورشم ی بودمش ولدهی وقت ندچی هنکهیبا ا.. چشمامی اومد جلوی مالیلخت ل

  ..برام سخت بود
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 که تمیعصبان.. کردمی و اون شب فکر نمالی به لگهید..سرد شد نمی همنکهی اتا

 و بهم نگه و قتی تونست حقیکه آرشام م..فروکش کرد نشستم با خودم فکر کردم 

 اون اعتماد کرد و یول.... تو قلبش نگه دارهشهی همی رو براهی قضنیا

  .. صداقتش و بهم نشون بدهگهی بار دهیخواست ..گفت

 مورد ی بشینگران........نگرانم:  گفتیم..دی ترسیهنوزم م.. بوددهی خب ترساره

 تونستم شوهرم و اونطور که ی نمای متاهل و متعهد ِ دنی زنایمنم مثل همه ..نبود

   .....گهی زن دهیاونم با .. کرد تصور کنمی مفیخودش تعر

چون آرشام فقط ..چون دوسش دارم.. کنمیپرخاش م.. زنمیداد م..شمی میرتیغ

  .. قسمت کنمی اون و با کسندهی خوام چه تو گذشته چه حال و چه ایمنه و نممال ِ 

 که چرا بدون فکر حرف زدم و بدون شمی ممونی َ م وبعدش پشی چند روز عصبانتا

 نسپرده یمگه هر دومون گذشته ها رو به باد فراموش....فکر عمل کردم

 خوام با ی مدی قلب جدنیمگه آرشام نگفت با ا.. نبود؟نیمگه قرارمون هم..م؟یبود

 گفتم گذشته با تموم ی مه من نبودم کنیمگه ا.. و شروع کنم؟دی جدی زندگهیتو 

 از ی خطمونی زندگدی فراموش بشه و جاش تو دفتر سفدی باشی و نحسیاهیس

  ..م؟یاری از محبت بی از عشق و سطریاحساس و نثر

 حاال در کنار زن و یل ودنی انجام منی بدتر از ای هستن که تو گذشته کاراایلیخ

 راز و از نی وقت اچی هیحت.. گذروننی رو دارن می معمولی زندگهیبچه هاشون 

 زود یلی خشهی و کرد و من مثل همنکاری آرشام ایول.. کننیگذشته شون فاش نم

  !..جبهه گرفتم
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بخواد .. بکنهی حرکتهیکه ..که بکشونمش سمت خودم.. فرصت بودمهی دنبال حاال

  ..رمی گی جلوش و نمنباریحرف بزنه و خدا شاهده که ابازم باهام 

  ..الی ومی شد که شب برنیقرار بر ا..  بود ی تولد پرامشب

 کردم ی زدم و نازش می و گرفته بودم بغلم و همونطور که باهاش حرف مآرام

 نکهی قبل از ایلبخند زدم ول.. آرشام بودیشماره .. زنگ تلفن بلند شدیصدا

  !..دمی کشقی کردم و نفس عمی اجواب بدم تک سرفه

  ..الو، سالم-

  ..ومده؟ی نیهنوز پر..سالم:  گفتی جدی کرد و آروم ولمکث

  .....نه هنوز-

  .... مکث کوتاههی بازم و

  !..؟یی تنها--

  .. و خوردملبخندم

  .....ستمی که تنها نیعنی ِ شمی آرام پیوقت-

  ..دمی شنی نفساش و میفقط صدا.. کردسکوت

  !..؟یزنگ زد نی واسه هم-

  ....... آه مانندیی جوراهی..دی کشقی عمنفس

  !.....فعال..برو به کارات برس.... ولش کنیچیه.. نه--

  ....دیچی پی بوق ممتد تو گوشی صداو

  ..ناخداگاه لبخند زدم..نیی رو اوردم پایگوش
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 غروش یول.. زد خونهی از شرکت زنگ می به هر بهونه ای مدت هر از گاهنیا

 ی سراغ آرام و مای.. کردی کلمه بسنده م2 نیبه هم.. بگهیزی داد چیاجازه نم

 واسه یزی چهی نکهی وسط فقط واسه ادی کشی رو می اگهی موضوع دهی ایگرفت 

  !..مکالمه داشته باشه

  ..رمی گی صبر و طاقت و ازش مباالخره

ه  که قراری بازم دوست داشتم اونی بحث و کدورت من بودم ولنی مقصر انکهی ابا

 بود که عاشق ی تو هر زنی خونیمطمئنا ا.... کشش رو تجربه کنه آرشام باشهنیا

 توجهات رو نامحسوس به نی گه گاه انکهیآرشام با ا..جلب توجه ِ شوهرش باشه

 اون، منم غرورم و هنوز حفظ هانه تن.. هنوزم مغرور بودی داد ولیسمتم سوق م

  !..کرده بودم

  .. زنگ خوردفنیآ

  .. ِ ی پرحتما

 فر شده م رو ی از موهایتره ا......شگاهی آرامی تا با هم برنجای اادی بود بقرار

  .. و رو شونه م نشستدیولش که کردم مثل فنر لرز..دمیگرفتم تو دستم و کش

 از موهام یمی نشگریآرا.. کردمی نگاه منهی خودم تو آری به لب داشتم به تصولبخند

  .. بود رو شونه مختهی از اونها رو فر ریته ا کرده بود و از سمت راست دسونینیو ش

  .. رفتی مجی تندش سرم گی بس تافت و چسب ِ مو زده بود که از بواز

 اول رو صورت اون کار کرد بعد که کارش تموم شد شگریآرا.. بودی تو بغل پرآرام

  .. آرام و گرفتیمن نشستم و پر
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 یکه البته اجازه  ..میبود دهی خری پری بود که با آرشام واسه عروسی همونلباسم

  ...... امشب نهیوقتش که شد بپوش ول:  گفتیم..  رو هم بهم نداد دنشیپوش

 یالمصب برق لباست چش و م.. توی شدی چی دلیوا:  ذوق زده گفتیپر

  !..؟یدی خری کنویا..زنه

  .. آرشام ِ ی قهیسل..... وقتهیلیخ: دمی لبخند به کمرم دست کشبا

  .....گمیم..همون:  و گفتدی خندی شوخبه

: بغلش کردم..هی گرریآرام بغض کرد و زد ز.. کردم که خنده ش بلندتر شداخم

  ..شی نکره ت ترسوندیبده من بچه م و با اون صدا

 گردنه یندازی چرا مگهی خودت ِ دیبچه ..خوبه حاال..اوهـــو:  چپ نگام کردچپ

 ی خاله پرشیخاکستر ی اون چشمایول..اصال اخالقش به باباش رفته!.. من؟یصدا

  ....رو کشـــته

تو و :  بدم تو همون حالت گفتمری تا به ارام شینشستم رو صندل..دی گونه ش و بوسو

  !..د؟ی اضافه شدی قصد ندارریام

  !..؟ی چیعنی--

  !....گمیبچه رو م-

  .. کنارمنشست

  !..گهی می چشی جواب ازمامینیتا بب..  من که از خدام ِ --

  .. و سرش و تکون داددیخند.. تعجب نگاش کردمبا

  !..؟یپس چرا نگفت..ای هستیعجب ادم: دمیخند
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 نی ایمگه تو وقت:  و گفتدی خورد دست کشی مری آرام که با ولع شی گونه به

  !..؟ی گفتی به کسی رو حامله بودگرطالیج

  !.. دونه؟ی مریام.... بعدرمیگفتم اول جواب وبگ..خب مطمئن نبودم: دمیخند

 زنه ی به سرم نمی بازکیآره بابا من که مثل تو هوس ِ رمانت: اد و تکون دسرش

  !.. شک ندارم حامله میول..شگاهیاتفاقا با خودش رفتم آزما.. کنمزیبخوام سوپرا

  !..چطور؟--

 ییزای چهی ستمی ساله که ن14دختر ....گهیحسم بهم م:  و انداخت باالابروهاش

   !..مهیحال

  ..خوابش برده بود..دم و به صورت آرام نگاه کردمیخند

 کالفه شده گهید!..ستی گفت در دسترس نی زدم می زنگ مشی به گوشی چهر

  ....بودم

 تا حاال ی کنمیپاشو بب:  و گفتدی حواسم و پرت کنه دستم و کشنکهی واسه ایپر

  ..ی صندلنی به ایدیچسب

همه ..آهنگ شاد بود..در اصل بلندم کرد وگرنه قصدشم نداشتم.. لبخند پاشدمبا

  .. زدنیدست م

  .. کردی اطرافش و نگاه می بود و با کنجکاوداری تو کالسکه ش بارام

  .. هم بلند شدنتای و فرهاد و بری کم امکم

 لباسم باز ی کجاچیه..گرمم شده بود.. انداخته بودم رو موهامینجوری و همشالم

آرشام ..نه برهنه م و بپوشوی بودم تا شونه هادهی کت کوتاه همرنگش پوشهی..نبود

  .. موردا حساس بودنیرو ا
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 ی با شادی بیمهناز خانم و بهناز خواهرش و ب..دی خندی می زد و پری سوت مریام

 لحظه از هی نگاهه من ی نبود ولنی تو اون محفل غمگیکس.. زدنیو لبخند دست م

  .. شدیدر کنده نم

  ..دمی که فرهاد و جلوم دنمی دستم و ول کرد و برگشتم بشیپر

  !..داره؟.. ندارهی که اشکالی دور با داداشت برقصهی: خند گفت لببا

 ی بگم خسته م نمدی مظلومانه بود که رو زبونم نچرخی و نگاهش به قدرلحن

  ....تونم

 ی بابت خوشحال بودم که منیاز ا.. دستمم نگرفتیحت..می هم بودی رو به روفقط

  .. کنهتی رعادیدونه چطور با

 یبه پشت سرم نگاه م..ستادیفرهاد آروم از حرکت ا بود که ی به در ورودپشتم

با چند قدم فاصله ..آرشام بود.. حرکت موندم و اروم برگشتمیکرد، ناخداگاه منم ب

  ..شیشونی رو پظی اخم غلهیو ..از من 

 و یجواب سالم منو هم معمول.. کردکی سالم و علهی و فرهاد دست داد و با بقری امبا

  .. دادی لبری زیی جوراهی

 لبخند و ازش یول.. رفتی وقت تو جمع قربون صدقه ش نمچیه.. سمت آرامرفت

 که صادقانه و از ته دل نثار صورت یلبخند ِ مهربون و پرمحبت.. کردی نمغیدر

  .. کردیدخترش م

مثل من که .. گرفتیارام چشم از صورت آرشام نم.. کرد و رو مبل نشستبغلش

  !..توانش و هم نداشتم

  .. نشستمکنارش
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  ..........تیگوش!..؟ی کردریچرا د-

  !........ بودکی تراف--

 یایتو دن..میهر دو ساکت بود.. نگفتمیزی چگهید.. نگفتیزی چگهید..نیهم

  .....خودمون

 و گذاشت دهن کی از ککهی تهی..دی و خنده بری و اورد و با شوخکی کیپر

 دلربا یمونخودم و تو مه.. گذشته تو قلبم زنده شدی و خاطره ادی....ریام

 و گذاشت دهن آرشام و آرشام نگاهه کی از ککهی تهی دلربا با ناز یوقت..دمید

  ....دی منو دیگرفته 

 حرکت و نیخودشم هم.. و بذارم دهنش کی که مجبورم کرد کیوقت.. آشپزخونهتو

  ..تکرار کرد

  ..زیو سحرانگ..رایگ..گرم.. چشمام بودشی نگاهش پهنوز

در کمال تعجب نگاهش روم ..سرم و چرخوندم سمتش که نشست تو دلم ی ضعفبا

  .. ِ ادشیپس اونم .... متوجه ِ نگاهه من شد روشو ازم برگردوندیبود که وقت

 و بعدش هم می برقصگهی آهنگ دهی:  گفتی و صرف شربت، پرکی کمی از تقسبعد

  .. سر وقت شاممیبر

 کنن یورم م و آرشام مجبی بی دونستم بی میول.. جا واسه شام نداشتمگهید

 بچه ت و ی تا جون داشته باشی بخوردیبا:  گفتی که می بیمخصوصا ب..بخورم

 و بچه گناه شهی خشک مرتی نکرده شیی باشه خدافی گفت بدنت ضعیم..ی بدریش

  !..داره

  ..ی بی ارام و گذاشت تو بغل بآرشام،
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و دور  دست مردونه ش ی داده بودم و دستم کنارم بود که گرماهی مبل تکی پشتبه

  .. نگام کنه دستم و گرفته بودنکهیبدون ا..سر چرخوندم..مچم حس کردم

 حرکت منو هم مجبور به نی انگشتام قفل کرد و بلند شد که با ای هاش و ال به الپنجه

  !.. کردستادنیا

 کاراش و لی تا از تو چشماش دلنهی منو هم ببدی کردم که شای تعجب نگاش مبا

 کنترل یانگار حت.. شدیخط نگاهش واسه م سخت م خوندن یگرچه گاه..بخونم

  .. هم تو دستاش داشتنویا

  

اون دوتا که .. و دستش و گرفتستادی اریام.. آهنگ و عوض کرد و اومد جلویپر

 نی با کمتریتو بغلش بودم ول.. سمت خودشدیشروع کردن آرشام دستم و کش

  .... ش حفاظ کرده بودمنهیدست راستم و رو س..فاصله

 کرد حرارت نرمال بدنم فراتر از اون ی می بود که کارنی سنگی روم به قدرنگاهش

تو آغوش ..من.. لحظهنیتصور ا!.. کردی تصورشم دگرگونم می بره که حتیزیچ

  ......چشم تو چشم هم..گهی بار دهی..آرشام

  

کمرم ..فقط تو بغل هم..حرکاتمون اروم بود..میدی رقصی شاد نمری و امی مثل پرما

 ابهت و شیشونی بود که با اون اخم ِ رو پیینگام قفل ِ جفت چشما.. دادو فشار

 تو یجانیشور و ه.. مایآهنگ نسبتا شاد بود ول.. صدچندان شده بودشونییرایگ

  .......فقط نگاههامون..میحرکاتمون نداشت

  

  !....هی بقیجلو.. دادمیامکانشم نم..از تعجب چشمام گرد شد.. و خم کردسرش
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  ....... آروم خوندیلی گوشم خری تصورم کج شد و ز بر خالفیول

  

  
)����� ��	
  ) ا���ن ����_�ه�� 

  دانلود آهنگ

  شهی میهمون.... دارهی چهمه

  شهیزم هما...ی خواستی تو مکه

  قرارمـونـه... وصداقتعشق

   بمونهادتی....شـهی همنویا

  

  .. خودش بارها بهم گفته بودنویا.. و صدات قرارمون بودعشق

  .. کنهی میاداوریداره بهم .. کنهی اهنگ داره تو گوشم تکرارش منی حاال با او

  .. خوندی نمگهید.. کردی نگام نمگهی دیول.. و بلند کرده بودسرش

 همه نی انی بشونمی پریو فقط چند تار از موها.. ده بود سمت گردنم خم شسرش

  !..صورتم از صورتش فاصله داشت..  کرده بودجادیگرما مرز ا

  

   خوامیاونقدر که م....یزی عزیلــیخ

  ـــامیتمــوم دن.... تو باشهمــال

  عمرم و جونم.... تو باشهمــال
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   مونمی مشتیپ....استی دنای دنتا

  

 یچشما.. زدی کرد و لبخند می نگاه مری افتاد که چطور تو صورت امی به پرنگام

 به اونا بود هی شبشنمونی پوزنکهیو من و آرشام با ا.. زدی مادیجفتشون عشق و فر

 ی نگاه فرارنی از ای بهتره بگم، به نوعای..میدی دزدی نگاهمون و از هم میول

رس ما از برمال شدنش  داشت و تادی نگاه حرف واسه گفتن زنیچون ا..میبود

  ........بود

  تمـوم قـلبـم.... تو باشـهمـال

   کم کمشهیخوب م.... با تـــوی چهمـه

  یدی امیعشق....یزی عزیلیخ

  یدی میدل خوش....شهی من همبه

  شهیبرام هم....یزی عزیلیخ

  شهیبگو تموم نم... خوبی روزهانیا

  

ستم خودم و از تو بغل خوا..  زدن ی که تموم شد همه هنوز داشتن دست مآهنگ

 افتاده بودم ولم ری محکمش گی بازوهانی که قبل از اون چون برونیآرشام بکشم ب

  .....اطی سمت حدینکرد و دستم و نامحسوس کش

  .... و همزمان دستم و ول کردمیستادی بالکن اتو

 موفق یول.. و منظم کنهتمشی داشت ری سعقی نفس عمهی زد که با ی نفس منفس

  ..نبود
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  .... کردی مدادی باهشی سی تو چشمای قراری و بیاارومن

 چه نیا:  با تشر گفتبای تقری و اروم ولدیبا اخم نگاهش و رو اندامم کش.. کردمکث

  !.. ِ ؟یسر و وضع

 نی کردم امشب با ای که فکر میمن!.. کلمه بدجور خورد تو ذوقمی واقعی معنابه

  ...... حاالرهی چشم ازم بگستی لحظه هم حاضر نهی آرشام پیت

  .........مـ..با تو َ م--

  ..دی و خورد و با حرص تو موهاش دست کشحرفش

 امرزمیبه قول مادر خداب..هنوزم لجباز بودم..  تو هم دمی من هم اخمام و کشمتقابال

  .. توننی و بتونن عوض کنن خصلتشون و نمشونیادما هر چ

  !.. مگه سر و وضعم چشه؟-

  ..؟ستیبگو چش ن:  زدپوزخند

  !..ه؟ی واسه چنایا.. لباسنیا..شی آرانیا:  لحظه گرفت و گفتهی م و واسه چونه

 تو همون نهیدست به س.. موهام و فرستادم عقبی ِ خاصی لبخند زدم و با طنازکج

تولد هم .. تولد ِ نجای که امشب ایظاهرا فراموش کرد: حالت آروم جوابش و دادم

شونه م و .... رسنیمه به سر و وضعشون م هم معموال هیتو مهمون..ی مهمونیعنی

  !..ه؟ی چاهشگن.. و کردمنکاریمنم هم..خب: انداختم باال

  .. اوردجوش

 بعد نجای که خسته از شرکت پاشدم اومدم انهیگناهش ا!.. آره؟هی که گناهش چ--

 هی.... رقصهی داره مکهی زنم تو بغل اون مرتنمی بی میهنوز پام و نذاشتم تو مهمون
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 تیحاال حال..نهی ابشیع..نهیگناهش ا:  م تشر زدنهی به سنهید جلو و سقدم اوم

  ..شد؟

  !....ست؟ی فرهاد نانای احکهیمنظورت از مرت:  ابروم و انداختم باالی تاهی

گلوم از استرس خشک شده ..اب دهنم و قورت دادم.... جوابم و دادزشی نگاهه تبا

  ..بود

 یدوما پر.. دستشم بهم نخوردیاون حت.. اوال تو بغلش نبودم، رو به روش بودم-

 رفت تو هم که معلوم نبود ی حوصله م داشت سر مگهید..اصرار کرد منم قبول کردم

 ی هم شماره ت و میهر چ..می دعوتنجای رفته بود امشب اادتی اصال به کل ییکجا

  ........اون..ستی نبهی که غردسوما فرها!..یستی گفت در دسترس نیگرفتم م

 خواد باشه، چه فرهاد ی که میهر ک:  گفتضیش و پر کرده بود که با غ وجودخشم

 که زنم با ستیتو رسم من ن: ش اشاره کردنهیبه س....ی اگهیچه هر مرد د..ریچه ام

  !.. فهم شد؟ریش.. برقصهدی که از راه رسیهر مرد

 دمی نرقصیمن با هر مرد..نه نشد:  گفتمی از تعصبش خوشم اومده بود ولنکهی ابا

 که من و فرهاد مثل خواهر و ی باور کنی خوایتو چرا نم..ی دونی خودتم منویا

  !..داره؟..برادر که به خواهرش نظر نداره..م؟یبرادر

 نیبب.... دونمی نوع برادراش و نمنی از ای نه، ولیبرادر واقع: دی توپزی امتمسخر

 بازم ادی بنیزم اسمون به ای به آسمون بره نیاگه زم..خوب گوشات و وا کن دالرام

اصال ..شهیاز اون اول دلم باهاش صاف نشد حاالم نم..ادی خوشم نماروی نیمن از ا

 کمکاشم قبول دارم به وقتش یهمه .. ِ درسترادی و ابی عیفرهاد ب..فرهاد خوب

 ی باشیمی بذارم باهاش اونقدرا صمشهی نملی دلنای ایول..ازش تشکرم کردم
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 یول.. مثل برادرته بازم درستیگیم: دی کشمکث کرد و به صورتش دست.....که

 مرد عزَب چرا هی کنم که ی مشیوگرنه حال.. نگه دارهدیحد و حدود خودش و با

  .... هم که دلش خواست بکنهیه زن شوهردار برقصه و هر غلطی با دینبا

  .... به سرعت باد از کنارم رد شد و رفت توو

 مینی باغچه بی گالیبو..دی کشقیس عمنف.. بالکن گرفتمی فلزی و به نرده هادستام

  .. خواستم بازم نتونستم لبخند نزنمیو نوازش داد و اگر هم نم

  ..ستی آقا آرشام ِ ما عوض بشو ننیا..رینخ

  .. بازم پات ِ ی پات ِ نخوریبخور..نهی همگنی کشک ِ خاله که مآش

 و  اخالقشنیگرچه ا.. خوامشیبا بد و خوبش م.. کردشهی نمشیکار..عاشقشم

  ..دوست داشتم اما خب

  !.. زدی و طوفان به سرش مانی طغی هوام،ی ِ زندگی بهارمی نسنی بدجور ایگاه

آرشام آرام و که ..تو همون حالت مانتوم و در اوردم.. رمق نشستم رو تختیب

رفت سمت .... روشدی نرم و کوچولوشو کشیخواب بود و گذاشت تو تختش و پتو

  ..م نظر داشتریحرکاتش و ز..کمد

لباساش و از تو کمد برداشت و رفت سمت .. و برداشتم و رفتم طرفشمانتوم

 گشتم که واسه امشب مناسب ی میزیتو کمدم دنبال اون چ..پشتم بهش بود..تخت

البته قرار بود که خاص ..واسه آرشام..واسه من.. شب ِ خاص بودهیامشب ..باشه

  !..م کنیمن خاصش م.. لبامی نشست گوشه یلبخند کمرنگ..باشه
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 ش تمام تور کار شده بود و نهی براق، که رو قسمت سی لباس خواب ساتن شرابهی

 باسنم ری وجب زهیفقط تا .. نگم بهتره شیاز بلند!.. داشتیفی ظریگلدوز

  !.. قصد داشت بپوشه؟ی کی خورد ولیالبته روش شنل م..بود

 مانی هم زایوقت.. گشاد بپوشمی که آرام و حامله بودم مجبور بودم لباسای وقتتا

و حاال .. با شوهرم رابطه داشته باشمدی نبای مدت ِ مشخصهیکردم که دکتر گفت تا 

 ریفقط چند روز دلگ.. قرن گذشت2 ی هفته واسه م به اندازه 2..  وقتش بودگهید

 ی کنه منم جری نمیدم اون مغروره کاری دیم.. غرور بودی ش از روهیبق..بودم

 جادی فاصله انمونی تکرار و تکرار و تکرارها ما بنیو ا!..م شدم کارش و تکرار کنیم

  !..کرد

 یول.. و تو اتاق آرام لباسام و عوض کردمرونی نگاش کنم از اتاق رفتم ببرنگشتم

 و فقط دهیرو تخت دراز کش..مسواک زدم و برگشتم تو اتاق..دمیشنلش و هم پوش

 شی آرازیرفتم سمت م..تم سمدیبا ورودم نگاهش چرخ..اباژور و روشن گذاشته بود

 عاشق شهی دونستم همیم.. و شونه زدمم موهانهیاروم و با طمان..و برسم و برداشتم

طبق عادت ِ قبل از .. بلندم و جمع کردم و انداختم پشتمیخرمن موها..نکارمهیا

 یلیخ..قصدم تشنه کردنش بود.... عطر به خودم زدم و برگشتم سمتشیخواب کم

 جهی نتهیپس حتما .. دمی به خودم نرسنطوری و ادمیلباس نپوش ینجوریوقته جلوش ا

  ........ نه مقابل منیخوددار ِ ول:  گفتی مشهیهم.. دارهیا

 که دستام و بردم نیهم.. راستم و گذاشتم لب تخت و بند شنلم و باز کردمیزانو

 و نشستم رو دمیچرخ.. خورد و از تنم افتادزی لفشیعقب به خاطر جنس لط

  ..دمی پتوم و روم بکشم دراز کشنکهیبدون ا..نییل و انداختم پاشن..تخت
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 بی نصی هفته ازش ب2 رو که ی کسی نفس های صدادنی داشت شنی چه لذتو

  ..یبود

 فقط در حد نگاه بود و ی هفته احساسش کردم ول2 نی ای رو که همه ی نگاهیگرما

 یوشم م گری نامنظمش زی نفس هایصدا.. بودکمیحاال نزد.. زدیحرف نم

 ی غلت ِ کوچولو رو تخت مهی کم بود که فقط با یلی خنمونی بیفاصله ..دیچیپ

کم بودنش به .. بودادیز.. بودی تونستم برام طوالنی چون نمیافتادم تو بغلش ول

 یتشنه ..تشنه بودم.... شدیاحساس نم.. اومدیچشم نم

 ینه ش متش....دالرام گفتنش..لمس آغوشش..لمس روحش..اشیمهربون..محبتاش

 مرتعش و ی نفس هایصدا.... بودجانیاز ه..دی لرزیتنم م..مثل خودم..کنم

 پروا جلوش ینطور بی کنارشم و بعد از مدتها انکهیاز ا.. بودیاز کالفگ..قشیعم

 نیا.. دادی اجازه رو بهش نمنیغرورش ا.. کنهی تونه کاری و نمدمیدراز کش

  .. دادیاجازه رو به هر دومون نم

خم شدم پتو رو بردارم که دستش رو بازوم ..سردم بود.. کردم و بهشپشتم

 هوا از کف دستش به ی که بییاز اون همه گرما..نه از سرما..دیتنم لرز..نشست

  ..زل زده بود تو چشمام..برم گردوند..تو جام خشک شدم.. شدقیوجودم تزر

  !..؟ی کنی و منکاریچرا ا:  کوتاه زمزمه کردیلی مکث خهی با و

  !..؟یچه کار: و خمار کردم و گفتم چشمام

  ....حس کردم اروم حرکتش داد..دستش محکم دور بازوم بود.. کردمکث

اونا هم به !..؟ی کنیچرا تو چشمات حبسشون م!..؟ی زنی چرا حرف دلت و نم--

  !.. من محکومن؟یجرم ِنکرده 
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  .......من-

 یخوام بگم نم یم..یگی نم،ی بگی خوای روز ِ که م3 هفته و 1 قایاالن دق--

  !..چرا دالرام؟..تونم

  .... گوشمریلباش و برد ز..نییصورتش و اورد پا.. بودمساکت

 و با امیگفته بودم دن..گفته بودم نفسم به نفست بسته ست..یمی گفته بودم زندگ--

  !..؟یپس چرا گرفت: دیآه کش....ریارامشم و ازم نگ.. نکناهیبستن چشمات س

 رهیخ..سرش و بلند کرد.....رونی زنه بی م منهیداره از س قلبم ایخدا..دمی و گزلبم

 یمن هم جسمت و م..ی کردغی که ازم دری من تو بودیزندگ: تو چشمام گفت

ازم دور .. سردم کردنیهم.. جسمت و داشتم روحت و نهیول..خوام هم روحت و

  ........ بـقهی ارامش هر دقیچشمات به جا..یبود

  !...... منو ببخش-

  

فقط همون چند : لب باز کرد که گفتم..فقط نگام کرد..میساکت موند..مید بوساکت

 و ستیمقصر منم که گفتم گذشته ت واسه م مهم ن.. بودمیروز اول و از دستت عصبان

 رو که بارها با خودم ی جمله انیا.. رفته بودادمی ی خوام ولیفقط خودت و م

م دست خودم نبود حرفام و کارا!.. کردم و فراموش کرده بودمیتکرار م

  .......وگرنه

  !.. چرا؟ی دونیم.. بهتر شدینجوری ایول..دمیفهم..باشه..سسسسسیه--

  ..... و تکون دادمسرم
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 شد و نگفتنش بهتر از گفتنش ی رو که مربوط به گذشته می حرفدمی چون فهم--

 زی خواستم چیفقط نم.. اعتراف کنمشتی کرد که بخوام پی رو دوا نمیبود درد

 شد ی همون الکپشتتی ِ من حکاتی حکانباری انگار ایول..نی باشه،همنمونی بیپنهون

  !.... موقع باز شودی که بیکه گفت لعنت بر دهان

 به خاطر اون یحت: چند لحظه نگام کرد و گفت..دی من خندیاز خنده ..دمیخند

 که اون یهر چ..چون اون دوست داشت.. متنفر شدمدمجنونی از بشهیزن هم

  .. من ازش متنفر بودمدوست داشت

  !.. و فراموش کن باشه؟زیهمه چ-

  .. و تکون داد سرش

  !..؟ی کنیفراموش م!.. دالرام؟یتو چ--

  .. روز ِ که فراموش کردم3 هفته و 1 قایدق:  زدملبخند

  .......دیخند

 ی قبال میعنی.. بهت بگمدی هست که بایزی چهیمنم ..ی و گفتزیحاال که همه چ-

  !..ومدی نشی پتشیموقع..ب خیخواستم بگم ول

 وقت سمت اون چی که هی بهم گفته بودادتهی....... کنجکاو شده بود.. کردممکث

  ..اتاقا نرم؟

  ..خب:  کردکی و بارچشماش

   .......ی بار فقط محض کنجکاوهی.. خب من-

  !!......اون دفترچه: مشکوک نگام کرد..........نکنه....نمیصبر کن بب--

  .....دمی لبمو گز و تکون دادم وسرم
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  !...... پس کار تو بود-

 نی مونده از ای باقی هفته 2 ستیحاال بهتر ن:  توهمدیاخماش و کش.. نگفتمیچیه

  !....م؟ی بشی مساوینجوری ادیماه رو من قهر کنم تا شا

  .. اخماش باز شددیخنده م و که د.. نخندمنتونستم

  .. به بازوشزدم

  !..؟یذاری سر به سرم م-

 ی بود ولی جدیلی بودم مطمئن باش برخوردم باهات خدهیون موقع فهم اگه ا--

  ........االن

 ی مدت که منیچرا ا: زل زد تو صورتم....واسه م تموم شده ست: قی نفس عمهی با و

  ..؟ی زدی م منهیاومدم جلو تا باهات حرف بزنم دست رد به س

  .. بودمی چون اون موقع هنوز از دستت عصبان-

  !..؟یستیاالن ن: ش و انداخت باال ابروی تاهی

  ....نه:  تکون دادمنی و به طرفسرم

  ..دمیخند..دلم ضعف رفت.. گوشم و گاز گرفتی الله

  !.. چرا اونوقت؟--

  .....چون من: با لبخند گفتم.. و تو دستام گرفتمسرش

سرش و خم کرد رو صورتم و تو همون حالت که تو .... و گذاشت رو لبمانگشتش

  !....چون دوستت دارم: ده بود گفتچشمام زل ز
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 که یبوسه ا..که به لبام مهر سکوت زد.. هم دوستت دارم یلی بگم اره، خخواستم

و چه حس .... محبت..یمهربون..عشق....نیری مختلف و شیمملو بود از حس ها

  .. که لباش و از رو لبام برداشت و نگاهمون تو هم گره خوردی وقت،یخوب

  ......قایقد:  زدم و گفتملبخند

  !..قا؟ی دقیچ:  تعجب گفتبا

  !.. من دوستت دارمیکه گفت-

  !..خب اونو که من گفتم--

  ..گهی دیاز جانب من گفت.. دونمیم-

  .....نه از جانب تو نبود: دی ابروهاش و انداخت باال و گونه م و بوسیجد

  !.. بود؟یپس از جانب ک: دمی چونه ش و بوسری و بلند کردم و زسرم

 نی روز گناهه اهی که ییاز جانب همون بنده خدا.. بنده خداهینب از جا--

 ی داد و خواست عاشق باشه چون گناهه عاشقحیاحساس و به گناهان گذشته ش ترج

از ..دهی از مرگ میی از نفرت و بوی گناهه انتقام رنگی داره ولی زندگیرنگ و بو

  !.. که دوستت دارمگمیم.. گناهکارهیجانب 

  .........گونه ش و به گونه م چسبوند.. بودمرهیرکت تو چشماش خ حی مدت بتموم

 کردم خوشت ی فکر می کردی و سکوت می گرفتی ازم فاصله می وقت--

 گهی دی من امشب با شبای وحشی گربه یول.. اومدم سمتتی نمنی همیبرا..ادینم

  !.. تموم شدهدمیفهم....نجای چه اری امیچه تو خونه ..فرق داشت

  !..؟ی چ-

  !........میتحر:  گفتطنتی شبا
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 کرد و یپوف.... شدی مداری آرام بیدوست داشتم ازته دل قهقهه بزنم ول..دمیخند

  .......رمی گی مشیدارم ات:  و در اوردشرتشیت..از روم بلند شد

  .. شده بودگرمش

 لب تخت و بلند دمی روم که خودم و کشافتهی برهنه خواست بی باال تنه با

جلو :  به تخت آرام اشاره کردم و گفتمدمیعجبش و که دنگاهه مت..شدم

  .....ا!..بچه؟

  !....... خانم خانما که خوابهنیا:  دادهی و به ارنجش تکدیخند

  !..ستیبازم درست ن.. خب خواب باشه-

 سمت در و رفتم دمی که دوردتمی و بگنیی پاادی شد از تخت بزیمخی دفعه نهی

 نیکجا با ا: از پشت منو گرفت تو بغلش و گفت..دیتو راهرو دستم و کش..رونیب

  !..عجله؟

  ..ول کن آرشام، دستم شکست: دمیخند

منو خوابوند رو کاناپه و اباژور ..برقا خاموش بود.. دست بلندم کرد رفت تو هالرو

  ..دیگونه م و بوس.... بلند کنار مبل و روشن کرد هیپا

  !..؟ی بهونه کنی خوای رو می چنمی ببگهید--

  .... سوالهی: بخند نگاش کردم و دستام و دور گردنش حلقه کردم لبا

  ......بپرس--

  !.. کرد؟یاون لباس خواب تو اتاق من چکار م.. ای بگشیی خدا-

  !.. کدوم لباس خواب؟--
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 تو ی و اومدی بودی تنم کرده بودم و تو عصبانی که اون شب اشتباهی همون-

  .... رودای که شیشب..اتاق

  !..؟ی بدونیخوا ی و ملشیدل--

  .....آره-

 یحت..ستمی نی گفتیتو م.. نهای یکه از اوناش هست.. خواستم امتحانت کنمی م--

 گهی کردم دی می کارهی دی اثباتش بایبرا..ی شدی افتاد سرخ مینگات به تنم م

  !..نه؟

  ....پس از همون موقع چشمت و گرفته بودم:  گفتمطنتی شبا

  .......گهی خب دیلو.. دونمی نمیاز ک:  زدلبخند

  !..؟یگی ازت بخوام نه نمیزی چهی -

  !.. باشهیتا چ--

 با گفتنش ناراحت ی دونی اگه میحت.. رو ازم پنهون نکنیچی وقت هچی ه-

  ..شمیم

 بار واسه م هی گهینه د: دستاش و اورد باال و گفت.. کناپهنیی کنار و نشست پادیکش

  ..تجربه شد بسه 

  ..مملتمسانه نگاش کرد..نشستم

 تا االن هر ی دونیدرضمن خودتم م.. رفتار کنمی منطقنی بعد از ادمی قول بهت م-

 یی موردانی همچهی ی افتم ولی نمادشونمی یحت.. که بوده رو فراموش کردمیچ

خب .... که از زبون شوهرش بشنوه ویزن.. کنهی رو ناراحت می ِ هر زنیعیخب طب

  !..؟یشی ناراحت نمیخودتم باش
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 یلی که خی قبول داری ولی که ناراحت بشدمی حق و بهت منیا اتفاقا --

  !..؟یلجباز

  .......من فقط:  کردماخم

  .... بگو خبی لجبازگمی م--

  ..ی مغروریلی تو هم خیول.. خب من لجبازیلیخ..باشه قبول-

 نی که ایوا:  اومد سمتم گفتی که اروم می لحن خاص در حالهی و با دیخند

  ........ خواد به کجــاها برســهی من کنار هم میبودنا تو و مغرور یایلجباز

 لحنش ی تو هم ولدیاخماش و کش.. زدمهیروم خ..دمیخواب.. نگاهش تنم داغ شداز

 یدرضمن گربه : و گفتمینیبا سر انگشت اشاره ش زد نوک ب.. بودیهمون لحن ِ قبل

 پا ریم و ز زنانه غروری که به خاطر جاذبه هاستمیمن از اون مرداش ن.. یوحش

  !.. نکنای دلبرنی از اگهید..بذارم

 نفسات هنوز تو یصدا..یگینه بابا، تو که راست م:  و لبام و جمع کردمدمیخند

  ..گوشم ِ جناب ِ مهندس

در .. پس فقط ظاهرا حواست به من نبوده:  لحنش کرد و گفتی کم حرص چاشنهی

  !..ی کارام و داشتزی به رزیاصل امار ر

عشوه گرانه دستام و دور کمرش حلقه کردم و محکم .. تکون دادم و سرم ودمیخند

 ی نگاه نمی اگهی زن دچی دونم که تو جز من، به هی میول: به خودم فشارش دادم

  ..ی قبال بهم ثابت کردنویا..یکن

 دونم یم: نجوا کردم..دمی گردنش و بوسریلبام و بردم ز..محو چشمام.. بودساکت

 ی دونم نگاهه منه که ارومت میم..ی خوددار باشی تونیفقط در برابر من نم
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بدون هم ..میما با هم کامل.. منیهمونطور که وجود تو منبع ارامش ِ واسه ..کنه

  .......میستیم ن)من (یحت

 نیتو ا:  شونه هاش و گفتمیدستام و اوردم باالتر تا رو.. کوتاهیلیخ.. کردمسکوت

  ....ارمیم لحظه هم دووم نهی بدون تو دمیچند روز فهم

 یتو..دی لغزینگاهش م..بازشون کرد..چشماش و بسته بود.. و بردم عقبسرم

  ....چشمام

هنوزم دوستت ....یشوهرم شد....عاشقت شدم.... دوستت داشتم-

 و با لبخند دمی کشقینفس عم.... دارمرتی روت غیو چون شوهرم..عاشقتم..دارم

  ........نیفقط هم: گفتم

  ........طاقت و ازش گرفتم....صبر نکرد..سکوت نکرد..د مکث نکرگهید.. کردنگام

 وجودم و به یچونه و گردن و همه ..لبام..گونه م..چشمام ..دی بوسی و مصورتم

  ....ی از جنس دلدادگیبوسه ا..با حرارت..با ولع..رگبار ِ بوسه هاش بست

  .... کنم؟دارشی رو بیی برم بابا_آرام

  ....یامانبدو م: زی پلو رو گذاشتم رو مسید

 خوب ی همه بونیا:  آرشام اومدی که صدارونی ذوق برگشت از اشپزخونه بره ببا

  !.. ازمن توقع ِ خواب داره؟ی کدهیچیتو خونه پ

  .. قرمز شده بودیچشماش به خاطر خواب کم.. لبخند به صورتش نگاه کردمبا

موقع  کم استراحت کن، هیبرو :  خسته بود بهش گفتمی شرکت که برگشت حساباز

  !.. شدی نمدهی تو صورتش دی از خستگی اثرگهی االن دیول!.. کنمیشام صدات م

  ..دی و از تو درگاهه آشپزخونه بغل کرد و محکم گونه ش و بوسآرام
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  ....طونی شیدی شکالت میتو که باز بو--

 برام شکالت ی کلهیفرهاد :  لباش وغنچه کرد و با ذوق گفتی زبوننیری با شآرام

 دونه بخورم و بعدشم مسواک بزنم که 1 ی بهش قول دادم فقط روزیول..دهیخر

  ..دندونام و کرم نخوره

دوما اره .. فرهادییاوال فرهاد نه و دا: زی و نشست پشت می و گذاشت رو صندلآرام

  .... بخورشهی همی کمتر بخور ولییبابا

  !..؟ی بی مث ب_آرام

  !..؟ی چی بی ب_آرشام

 گفت دکتر گفته ی بی بدمیشن.. می بودنای ای خاله پری که خونه روزی اخه پر_آرام

  .... بخور شهی همیبرنج و گوشت کم بخور ول

  ..میدی لحن بامزه ش هر دومون خنداز

  !....بابا آرشام؟_آرام

  ........جانم--

  !.. بگم؟ی من به فرهاد چ_آرام

  !..؟یی بابایواسه چ:  رو برنجش و گفتختی ری قاشق از قرمه سبزهی آرشام

  !.. بهش بگمی دونم چیآخه ازم سوال کرده منم نم_آرام

  .. نوشابه ش و برداشتوانی لقمه ش و قورت داد و لآرشام

  !..ده؟ی ازت پرسی مگه چ--

 اومد خونه تای با خاله بروزیپر:  آرام با اب و تاب دستاش و از هم باز کرد و گفتو

: بعدش بهم گفت..و پاهاش بغلم کرد و نشوند ردیبعدش منو که د..نای ای خاله پری
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 امی خوام بی که میاونقد: بعدش گفت..گفتم نه.. چقده دوستت دارم؟ی دونیم

  ........دهی من نمه دونم بابات تو رو بی می ولتیخواستگار

 تو دی اخر آرام نوشابه پری جمله دنی خورد با شنی که داشت نوشابه ش و مآرشام

 هی عی سری آرام خنده م گرفته بود ول از حرفنکهیبا ا..گلوش و به سرفه افتاد

 و دو تا سرفه حالش قی نفس عمهی و با دی نفس سر کشهی آب دادم دستش که وانیل

  ..جا اومد

  !..؟ی آرشام خوب-

  !.. فرهاد بهت گفته؟یی رو دانایا:رو به آرام گفت.. و تکون دادسرش

بعدش من ..وهوما:  لقمه ش و قورت داد گفتنکهی سرش و تکون داد و بعد از اآرام

حاال .... و بوسم کرددی نگفت خندیچیه..؟ی چتای پس خاله ب،یگفتم تو که زن دار

  !.. بهش بگم؟دی بایمن چ

 نگاش ی داد جدی انجام می که آرام کار اشتباهییمثل وقتا..  اخم کرد آرشام

  !..باشه؟..یی باباای حرفا نزننی از اگهید: کرد و گفت

چرا : ش معصومانه زل زد تو صورت آرشام و گفت خوشگلی کم با چشماهی آرام

  !..؟ییبابا

 ی به من که لبخند می نگاهمین.. آرشام از هم باز شدی ناز شده بود که اخماانقدر

  هیچون حرف ِ بد: زدم انداخت و رو به آرام گفت

  !.. کرده؟ی اونم کار ِ بدیعنی.. پس چرا فرهاد گفت؟-آرام

  .... رسمیم فرهادتم بعدا یی حساب دا-آرشام

  !..ش؟ی زنی میعنی -آرام
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 شی کاریینه بابا:  باشهی داشت جدی بازم سعیول.. خنده ش گرفته بودآرشام

  ..ندارم

 دست از سر من ستی هنوزم قرار نی داداش جنابعالنیا: رو به من گفتی به شوخو

  !.. برداره نه؟یکی

 ینجوریا.. کنهی بهت گزارش مادیآخه خبر داره آرام همه رو م:  و گفتمدمیخند

  .. کنهیخواسته شوخ

 خان داداش شما نیفقط دستم به ا:  و تکون داد و نگاهش و به بشقابش دوختسرش

  ........اونوقت..برسه

  !..ش؟ی زنیم!..؟یی بابای اونوقت چ-آرام

 آرام و ناز کرد و ی گونه رهی خنده ش و بگی تونست جلوی سخت مگهی که دآرشام

 یدیمگه تا حاال د..؟ی دارتییر به کتک خوردن دا تو چه کایینه بابا: گفت

  !..بزنمش؟

 فرهاد گفت بهت نگم چون اگه بهت بگم یول....نه:  سرش و انداخت باال و گفتآرام

  !..شی زنی میریم

  .... خندهری زمی دومون زدهر

  .......حاال غذات و بخور.. باهاش ندارمی نترس دخترم کار_آرشام

  ..وشو گذاشت دهنش و به من و آرشام نگاه کرد با لبخند قاشق کوچولآرام

 وقت ساکت چی خونه هاشی زبوننیری و شطنتایبا وجود ش.. سال4 رفته بود توتازه

  .. کردی وقت اخم نمچیآرشام ه..نبود
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 آرشام نویا.. جمعه متعلق به آرام بودیروزا.. پارکمی رفتی سه اخر هفته ها مهر

  .. همه توجهه پدرشنی کرد از ای میفیکتو خونه باب کرده بود و آرام هم چه 

  !.. تو و فرهاد و ضبط کرده بودم؟ی من اون روز صدای دونستی م_آرشام

  !..؟یک:  تعجب نگاش کردمبا

  !.. اومد؟ادتی.. تا باهات حرف بزنهالی که فرهاد اومده بود ویهمون روز--

  ..!؟ی ما رو ضبط کردی تو صدای جدیجد:  گرد شده نگاش کردمی چشمابا

 حاضر نبودم نگهش یحت.. گوش کردم خردش کردمنکهیبعد از ا:  و تکون دادسرش

  ....دارم

 تعجب یپس جا.. نبوددی کارا بعنی شناختم ای که من میاز آرشام..دمیخند

  ..نداشت

  .. زنگم نزدنگهید!..؟ی خبر ندارشی از خاله ت و بچه هاش تو ک--

  ...دمی فهمروزیخودمم تازه د....یبرگشتن دوب..چرا اتفاقا--

  .... سر و صدای چه ب-

  ....... دونمی ش و انداخت باال که نمشونه

 ی ولمی رفت و امد نداشتنکهیبا ا.. شد که باهاشون اشنا شده بودمی می سالکی

  .. گرفتیارشام دورا دور سراغشون و م

حاال .. بودیزن کم حرف.. فوت شده بوددی شدادی شوهرش در اثر اعتشی ها پسال

  ..ی گفت همراه ِ بچه هاش برگشتن دوبیه آرشام مهم ک

 که من به قول یهمون شب.. کنمی وقت فراموش نمچی ازدواجمون و هسالگرد

 شد که یو همون..ی بدریی م و تغهی مهردی نشوندم و گفتم بایآرشام حرفم و به کرس
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 م هی جزء ِ مهرنی تری اصلیعنی..مهر من عشق شوهرم بود.. خواستمیخودم م

  ..نیهم

 بود نیقصدم ا.. شهر گرفتی از سالنایکی جشن بزرگ تو هی اون شب آرشام

 و ی کردن من پرری کرد که واسه غافلگزمی آرشام واقعا سوپرای باشه ولیمعمول

 شگاهی که خودش اومد دم در ارایزمان..  و فرهاد هم بهش کمک کرده بودنریام

  ..ب و خوش پوش جذاشهیمثل هم.. سر شوق اومدمپشی تدنیدنبالم با د

 میکجا دار: دمی پرسی هم ازش میهر چ.. که برام اشنا نبودیری از اون مسبعد

  !..ی فهمیصبر کن به وقتش م:  گفتیم! م؟یریم

 زن و شوهرا ی هی مثل بقمی وقت نتونستچیدرسته ما ه.. بودییای اونشب روزی چهمه

گرچه ..ن کرد آرشام تو سالگردش جبرای ولمیریشب اول ازدواجمون رو جشن بگ

  !.. توقعشم نداشتمیحت

هم اسم !.. پسر ناز و خوشگل داد که اسمش و گذاشتن آرتامهی ی و پرری به امخدا

  ..نیری ناز و شی کوچولوهی..ریبرادر ام

 بود که اون نی حرفش همیهمه .. حرف بزنمتای کردم تا با بی آرشام و راضباالخره

 کارا نیدوست نداشتم خودت و تو ا و دمی دی و متتی گفتم نه چون وضعیموقع م

  !.. دونستم منظورش به فرهاد بودیم...... فرق داشتگهی االن دیول..ی کنلیدخ

 و یو هر بار که خوشحال.. با هم ازدواج کردنتای شد که فرهاد و بی می سال1کی

 اقتیهر دوشون ل..شمی شاد مشونی منم از خوشبختنمی بیعشق رو تو چشماشون م

  ..و داشتن ری خوشبختنیا
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 ی کل کل میگاه..شهی بحثمون می زن و شوهرا گاهی و آرشام مثل همه من

 ی مرونی لبخند غم و از تو دالمون بهی هم با یگاه..می شی منی غمگیگاه..میکن

  ....میکن

 ی تموم نمکش به آشتی ولمی دلخور بشدیشا..می کنی کدوم قهر نمچی هگهی دیول

  ..بعدش ِ 

 پر از احساسمون رو ی ِ که هنوزم با گرما و نورش قلبای عشقمونی زندگینیری شو

  ..روشن نگه داشته

 ِ که کانون خانواده نمونی و وفا و صداقته بی مهربوننیهم.. عالقهنیهم.. عشقنیهم

  !.. پابرجا حفظ کردهشهیمون رو گرم و هم

  .. آرام و خوابوندم سر جاش برگشتم تو اتاق خودموننکهی شب بعد از ااخر

  .. خوندی و کتاب مینشسته بود رو صندل آرشام

  .... شروع کرده بودشی شب پ2از .. رمانم تو دستاش لبخند زدمدنی دبا

  ..»گناهکار « ..رو اسم کتاب.. رو جلدش ثابت موندهی واسه چند ثاننگام

  !..؟ی هنوز تمومش نکرد-

ور دستش و د.. رفتم سمتش .. دست چپش و باز کردی کرد و با لبخند کمرنگنگام

  ..رو پاش نشستم..کمرم حلقه کرد

 ی ما اتفاقی حوادث تو زندگنی کدوم از اچی که هیباور دار:  گوشم زمزمه کردریز

  !..ست؟ین

  .. کردمسکوت
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تو رو ....انی شایتو مهمون..تو مطبق..ابونی اون برخورد اول تو خیحت:  دادادامه

 که ی کردن راهدای پیبرا.. باز داشتن من از گناهانمیبرا.. کرده بودلهیخدا وس

از .. دالرامی بودلهیتو وس.. برگردوندن من به خودمیبرا..سالها گمش کرده بودم

 ای دننی تو ایچی که هدمی باور رسنیابه ....از همون برخورد اول..همون اول

 اتفاقات و کنترل کنه و بدونه که داره چکار نی هست که ایکیچون ..ستی نیاتفاق

 میدیتا رس..میدی و چمیدی و چمیدیچ.. بودنی جورچیثل باز ما میزندگ.... کنهیم

  ....نجایبه ا

 لهی جور وسهی ای دننی ای ادمایو همه ..من و تو:  دادمهی و به سرش تکسرم

  .. از هم گسستنی برایگری دادن و دوندی پی برایکی..میا

  ......ی دادوندی و تو پ_آرشام

 روز ارزوشون و داشتم هی رو که ییزای اون چی و همه می و خوشبختمی تو هم زندگ-

  ..یو بهم داد

  .. اخر کتاب بودی هر دومون به صفحه نگاهه

  .. آرشام و دالرامیانی پامکالمات

و مربوط به آرشام رو هم خودش .. خوندمی مربوط به دالرام رو من ممکالمات

  .. کردی گوشم نجوا مریزمزمه وار ز

  ..یی و جدایدور_دالرام

  ..یاکام و نیتلخ_آرشام

  ..یغم و شاد_دالرام

  ..ی ِزندگبیفراز و نش_آرشام
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  .. و لبخندهیگر_دالرام

  ..میهمه و همه رو پشت سر گذاشت_آرشام

  ..می برگردهی پر گالی به گذشته، به اون روزهاستی قرار نگهی د_دالرام

  ..میدیو رنج زمانه رو به جون خر..میدیدرد کش..میدی درد د_آرشام

اما رسوا ..میعاشق شد..می قصه هم شدیآدم خوبه ..می قصه شدی آدم بده _دالرام

  ...اما.... خدا چراشیپ..مینشد

 تا به آرامش می کردیزندگ..می کردیبه عشق هم زندگ..می اما باز هم موند_آرشام

  ..میبرس

  ..می کشی قلبامون رو به رخ می پر نبض ِ تپش هایهنوزم صدا_دالرام

  .. که عاشقهیبه رخ ِهر ک_آرشام

 ی می احساس ِ پاک غننی رو از امونی و هر لحظه از زندگمی مونی م_دالرام

  ....میکن

  .... هستشهیچون خدا هم_آرشام

  ..میما پاک.... ندارهیی ما جانی بیی با بودنش تنها_دالرام

  ..بدون گناه..هر دو_آرشام

  ..بدون غرور_دالرام

  .... بدون غرور_آرشام

  .. پاک ِ آرامش سرشار از احساس ِیدختر_دالرام

  ..اما شفاف ِ .. تونه بشکنهی که مشهی از جنس شی با قلبیمرد_آرشام

  .. حسهیو _دالرام
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  .. حسهیو _آرشام

  .... حس ِ نابهی_دالرام

  .. که از خاطرها پاک نشهی حس_آرشام

  ..ی حس تکرار نشدنهی _دالرام

  .... از گناهی عاری زندگهی آغاز ِ ی براانی پاهی.. ِ انی پاهی نی و ا_آرشام

  .............چون..ستی کس گناهکار نچی هگهی د_دالرام

 به ی کنم تو را حتیگناه م.. که اشتباهایدوست داشتنت، گناه باشد _ و دالرام آرشام

  ...اشتباه

   )انیپا( 

  1392 مرداد چهار:  تاریخ انتشار 

  1396ساخت کتاب تابستان 

FARID.S  

  

 

   رمانی  تلگرام کتاب هاکانال
  وتری و کمپلی موبای های انواع گوشی برا
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