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  مقدمه

  بگم داستانم شخصيتاى از اول خب

 و داده دست از رو درشما و پدر و شيطونه شرو دختر ى که هست رها اسم ب دخترى درباره رمان

 و هست همخونه دوستاش از تا دو با اون و نميگيرن ازش سراغى هيچ مادرش و پدر خونواده
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 دانشگاهو و درس خرج و ميکنه تدریس زبان آموزشگاههاى از یکى تو هم و زبانه دانشجوى

 . طرفس یک عشق یک درگير قلبش و درمياره خودش زندگيشو

 غييرت باعث که اتفاقاتى و دربيان هستن که اى خونه از ميشن مجبور دوستاش و رها دالیلى بنابر

  ميگيره قرار عشق دو بين و ميده قرار سختى دوراهى تو رو اون و ميشه زندگيش

  ميشه نوشته رها زبان از رمان

 ......... ميشه روشن براتون قضایا رمان خوندن با حاال

 

  کردمو ازب رو در و برگشتم کار سر از کوفته و خسته

 فهميدم بهم ظرفا خوردن بهم صداى از اینو بود آشپزخونه تو هما معمول طبق شدم خونه وارد

 خيلى ولى بود تپل دختر ى ميرسيد شکمش خوراک و خورد ب زیادى بود آشپزخونه پاتوقش

  بره در تنم از خستگى بگيرم دوش تا حموم طرف رفتم و دادم سالم بودبهش مهربون

 اینکه از جدا گردنم رو افتاد شتلق سقف آجراى اون از کوچيک تيکه ى یهو که بودم دوش زیر

 آجر چجورى که بودم این شوکه تو هنوز مبهوت و مات شد نصيبم هم درد ى نرفت در خستگيم

 زا و تنم به پيچيدم رو حوله و گرفتم دوش زود و سقف به شدم خيره گردنم به خورد و شد تکه

 .بيرون زدم حموم

 کجایى؟ هاله؟نکبتهاله؟

  اومد آشپزخونه داخل از صداش

 شکموء بشر این چقد

  بنال سرت انداختى کالغ مث صداتو باز ميگى چى:هاله

 رو هک روزاس همين بکنه چيزى ترميمى ى رو خونه بياد نگفتى نکبت صدرى این به تو مگ:رها

 شه خراب سرمون

 خودتونه مشکل گفت ولى گفتم بهش پریروز چرا:ه

 گدا کچلش سر تو بخوره خونش نميدیم اجاره بهش ما مگ خودتونه مشکل چى ینى:ر
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  تو اومد در از سودابه که ميدادم فحش داشتم همينجورى

  ميشه شنيده اونورتر کوچه تا هفت از داره صدات, شده چى:س

 آوار سرمون رو روزاس همين نميخوره بدرد اینجا ميگردیم دیگ خونه ى دنبال فردا از هيچى: ر

  بشه

 دیگ خونه درمياریم ک پولى غاز چندر این با ميدیم زور ب داریم هم رو همينجا پول عزیزم:س

  بود کجا

 از گا بمونين جا همين خواستين خودتونه ميل شمام کنيم پيدا تا ميگردیم اونقد بامن اونش:ر

  آخرت سفر برین ميخواین و شدین سير جونتون

  گردنم اوخ اوخ پوشيدم لباسامو اتاقمو فتمر سودابه و هما غرغراى ب توجه بى

 ؟ من صاب بى گردن ب ميخورد درست باید بود قحطى جا خدا اى

 چقدم آشپزخونه طرف رفتم و داشتم نگهشون باز همينجورى کنم خشک موهامو اینکه بدون

 بود گشنم

  بویى چ اوف

 نکناخ داشتم ميکرد تممس بوش کال بودم غذا این عاشق بود گرفته جارو همه سبزى قورمه بوى

  دستم اوخ اوخ دستم پشت خورد تلپى قاشق ک ميزدم

 ؟ ميزنى کردى رم چرا روانى چته:ر

 فتکو شد حاضر وقتى بيرون برو بزنه ناخنک غذاهام ب,کسى نمياد خوشم من گفتم دفه صد:ه

 ميکنى

  کنى هآماد غذارو تو تا ميميره گرسنگى از شوهرت بيچاره افتادى آشپزخونه تو ساعته ى بابا برو:ر

 خسته هم بودم گرسنه هم آخ شدم خوردن مشغول و کشيدم غذامو هما غرولند ب توجه بدون

 .ميخوابيدم زود باید داشتم کار کلى هم فردا

 ک نکشيد ثانيه چند ب و تخت رو انداختم خودمو اتاقم تو رفتم گذاشتم شویى ظرف تو ظرفارو

 . برد خوابم
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 مادهآ صورتم و دست شستن بعد و پایين اومدم تخت از شدم بيدار مگوشي مالیم آهنگ با صب

 با شمب خارج خونه از اینکه قبل پوشيدمو کفشامو داشتم کالس دو ساعت تا دانشگا برم تا شدم

 يرفهمش خونه دنبال بریم باید منتظرم هميشگى شاپ کافى تو نيم دو ساعت زدم داد بلند صداى

 شد؟

  بيرون زد رجهشي اتاق از جت مث سودابه

  پام کف افتاد ؟قلبم بگى آدم عين ميميرى شده چى کردم فک روانى تيمار

  نخوابى ظهر لنگ تا باشى تو تا:ر

 . الفرار و اومدم بيرون در از باسرعت که طرفم کنه پرت مياورد در دمپایيشو داشت

  راننده شى جزغاله الهى گرما از پختم اوف کرده دیر هم لعنتى اتوبوس این معمول طبق

  بياد مياد سرت بالیى هر بعد دانشگا برسون منو بيا اول ن ن

 و دمش سوار دانشگاس سرویس همون منظورم بياد ک شد راضى اتوبوس باالخره تاخير کلى بعد

  بخير صب اتوبوس سالم گفتم راننده حرص آوردن در برا

 . ارزشه با خيلى من وقته نياد دیر باشه این تا حقشه کالم این با زدم آتيشش ینى

 هههه آمریکام جمهور ریيس یا ميکنم هوا جنگنده جت انگار حاال

 , دانشگا رسيدم تاخير ربع ى بعد باالخره

 . مياد دیر دفه هر سرویس راننده این ک بگم آموزش مسئول ب باشه یادم

 سوا نشستم کالس ته هميشه مث و شدم کالس وارد عذرخواهى ى با و کالس رفتم بدو بدو

 . بود خوبى جاى شيطنت

  هوف این با ؟اونم استاد ى با ساعت چهار آخ خدا اى دادن درس ب کرد شروع استاد

 ى و آوردم در خودکارمو ته بيکارى از منم ميرفت ور چيزى ى با هرکسى نميکرد گوش هيشکى

 هخودش نآها برم نشانه ک بودم طعمه دنبال حاال تهش گذاشتم و کردم مچاله کوچولو کاغذ تيکه

 شانهن خودکار با نميداره بر کارا این از دست کالسم سر ميکرد بازى کلش گوشيش با داشت آرش

 گوششو ها زده جن عين یهویى خخخخ هدف ب زدم درست کردم فوت و گوشش پشت رفتم
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 اوخ نزمي رو افتاد شتلق و گوشيش ب خورد آرنجش کرده کارو این کى ک ببينه برگشت و گرفت

 زور ب من حساسه خيلى گوشى ب آخ بيرون انداخت کالس از رو آرش و برگشت استاد اوخ

 .نيومد در جيکمم کالس آخر تا و دادم قورت خندمو

 . رفت سرم این ميزنه فک چقد شد تموم آخيش

 شده خيره درهم اخماى با و روبرویى دیوار ب بود داده تکيه آرش واى واى شدم خارج کالس از

 ردتمب کشون کشون گرفتو دستمو مچ ک بشم رد کنارش از سریع و زنمب جيم خواستم بهم بود

 . کنم سکته موندم کم غرید جورى ماشينش طرف

  ؟ کردى غلطى چ کالس سر تو

 و خوب دختر چ من ميدونى ک خودت جلدم تو رفت شيطون باورکن داداشى د د گفتم من من با

 (ميکرد کمکم چيزا خيلى تو و بود مهربون خيلى چون ميگفتم داداشى بهش) نازیم

  قحطيه آدم فقط تو جلد تو ميره مياد هى چرا شيطون این نميدونم خيلى آره:آ

  ترم متفاوت بقيه از براش من حتما خب:ر

  خونه برسونمت سوارشو ک نميارى کم زبون از برم روتو: آ

 ؟ چى بعدى کالس پس:ر

  کى نيس معلوم هنوز لىو جاش ب بياد دیگ یکى قراره داده استعفا استادش اون:آ

 اونم و اهآموزشگ ببره منو آرش گفتم همين برا بگيرم کتاب تا چن مصطفى از بود قرار ک افتاد یادم

 شگاهآموز مدیر سراغ رفتم, شدم پياده و کردم تشکر رسيدیم وقتى طرفه همون مسيرش ک گفت

 فيعىش خانم اینک بلداشتن؟ق کالس امروز سرتراش آقاى شفيعى خانم روگرفتم مصطفى سراغ و

  داد جواب سرم پشت از خودش بدن جواب

  بفرمایيد دارم کالس بله

 .طرفش برگشتم هرچى حاال أه, هزار دو رو نه هزار رو رفت قلبم ضربان
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 دماوم خودم ب نميشنيدم چيزى من ولى ميخورد تکون لباش آسمونيش آبى چشماى ب زدم زول

 وقتى ها بچه همين واس بود ارشاد فاميليم)؟ خوبه تونحال ارشاد خانم ميکنه صدام داره دیدم

 (مميشد کفرى چقد ک بماند حاال و اومد ارشاد گشت ميگفتن بهم بذارن سربسرم ميخواستن

  ببخشيد رفت جایى ى فکرم ن ن گفتم

  هيزى چقد فهميد اونم ک زدى زول بهش تابلو انقد رها سرت تو خاک

  بدن نبهتو رو خواستين ک کتابایى بدم بهتون دوستمو رسآد تا اتاقم تو بفرمایيد خب خيلى:م

 ردک کر گوشمو صداش ک قلبمم این خدا اى اتاقش تو تنهایى کنم قش ک االنه ميلرزید قدمام

 برم ک کرد تعارف نبود خودم دست رفتارام بردارم دیگ قدم ى نداشتم جرات زد خشکم در جلوى

 آدرسو کاغذ ى رو برم تا بنویسه آدرسو زود شهب اگ دارم عجله و راحتم ک گفتم من ولى تو

 قعمي نفس ى آموزشگاهو بيرون ب رسوندم تند خودمو خدافظى و تشکر بعد دستم داد و نوشت

 . کشيدم

 بهم ماون ینى کنم کنترل خودمو پيشش بود سخت چقد بيرون دادم نفسمو هوا از شدن پر هام ریه

 قطره اراده بى طرفه یک عشق این از ودمب شده ميفهميدم؟خسته باید چجورى ؟ داشت حس

 و گرفتم تاکسى ى بود دو درست کردم نگاه ساعتو کردم پاکش زود گونم روى چکيد اشکى

 ودب ک ترافيکى وجود با بمونن منتظرم زیاد دخترا نميخواستم دادم بهش رو شاپ کافى آدرس

 قهوه و کيک نداشت و هميشگى جاى بودن نشسته سودابه و هما رسيدم ساعت سر درست

 . نشستم و کنارشون رفتم منم ميخوردن

  ميکنيا سالم یهو:س

 گرسنگى از ؟مردم بدین سفارش منم واس ميمردین بشه کوفتتون, خوردم بودم گرسنه: ر

  ميدم سفارش واست االن نمير:ه

 ونهخ ى تادنبال شدیم پا کردنم جون نوش و سفارشم آوردن بعد بده سفارش منم برا تا رفت هما

 . باشه سالم توش اینک هم باشه بودجمون با مناسب هم ک بگردیم

 واس ميدادم باید ماهمو پنج حقوق بود کرده غوغا ها خونه قيمت ولى زدیم سر بنگاه تا چند ب

 خورنب بياره چيزى ى تا رفت هما خونه رفتيم بودیم شده خسته دیگ بودم شده نااميد کال اجارش

 .خوابيدم اتاقمو رفتم راست یک داشتمن کارى هيچ ناى اصال من ولى
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 ثرىا هيچ انگار ن انگار ولى خونه دنبال ميرفتيم هرروز دانشگا و درس و کالس بعد ک بود هفته ى

 اونروز مثل ميکردم فک رو آخر کالس ک امروزم نبود دانشجو تا سه واس مناسب خونه ى از

 بعد کالس سر نشستم رفتم پکر سني کنسل و شده پيدا جدید استاد ى انگار گفتن ولى کنسله

 يدهپوش شلوار و کت بود خوشتيپ واقعا باشه جوون انقد نميکردم فکر اومد هم استاد دیقه پنج

 ردميک توجه جلب چشماش جذابيت هرچيزى از بيشتر ولى داشت پرپشتى و سياه موهاى و بود

 ک بدم فوحشش مبرگرد خواستم بازوم ب خورد چيزى ى ميکردم آناليزش داشتم ک همينطور

 حنل با.سرم باال اومده کى نشدم متوجه ک بودم آناليزش درگيره اونقد سرمه باال و استاده دیدم

  گفت جدى

 ؟ چيه اسمتون

  استاد هستم ارشاد رها:ر

 کنيم شروع رو درس و کنم معرفى خودمو ميخوام شد تموم آناليزتون اگ احيانا:استاد

  گفتم منم غرورم تو خورد جورى بد

 دادین تشخيص آدم اینهمه بين ک ميکردین آناليز منو داشتين شما کنم فک فقط ميدم اجازه بله

  دارم شما کردن آناليز از مهمترى کاراى من آخ نيس کالس تو فکرم من

 .فهميدم سرخش صورت و رفته توهم اخماى از برجکش تو زدم ک بود معلوم دقيق

 کرد معرفى رو خودش و تخته طرف رفت

 تو بازى دلغک از من ک بگم چيز همه قبل بامنه تخصصيتون زبان درس هستم بهادرى آرشام

  کنه حذف درسمو خودش بره باید و ميشه بيرون کالس از ببينم موردى اگ متنفرم کالس

 , کنن غلطا این از دیگ دفه بخشيدمت رو دفه این ینى ک,ميکرد نگا بمن ميگفت ک رو حرفا این

 نميشه حاال بود عالى دادنش درس طرز واقعا بودنش مخ رو از جداى نداد درس کرد شروع بعد

 اهامب بمونم ک گفت بمن ولى برن ميتونن همه ک گفت کالس آخر, کنم انصافى بى موردشو این

 . داره کار

 ىکتابای همون بردار گفت جلومو گذاشت کتاب تا داشتين؟چند کارى گفتم و ميزش سر رفتم

 خودش ک ميدونه کجا از این ک بود زده خشکم همينجورى,حرفش زا شوکه ميخواستى ک هستن
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 ادد شمارتو اونم ن ک گفتم منم ن یا کتابا دنبال اومدى آیا ک زد زنگ بهم مصطفى امروز گفت

 يدمپرس اسمتو وقتى ک بزنم زنگ کالس بعد ميخواستم بودمت دیده دور از آموزشگاه تو بار چن

 . اینجایيد خودتون وقتى ندیدم زدن نگز ب لزومى بنابراین خودتى فهميدم

  پایين انداختم سرمو و شدم شرمنده خيلى

 بردارى؟ کتابارو نميخواى بکش بعدا دار نگه خجالتتو خب خيلى:آرشام

 . کردم ترک رو کالس اى دیگه حرف بدون و کردم تشکر ازش و برداشتم کتابارو

 کيفم وت رفتن کلنجار کلى با زد زنگ مگوشي ک خروجى در طرف ب ميرفتم دانشگا سالن از داشتم

 خونه دنبال صب از ها بيچاره بود رفته یادم کلى ب بود سودابه کردم پيدا رو گوشى باالخره

  دادم جواب زود پيششون برم منم بود قرار ميگشتن

 چطوله؟ من عجقوليه الو

 هستى؟ گورى کدوم تویيم معطل ساعته ى زهرمار عجقوليو:س

 بذارى جيگر رو دندون تموميد کالسم تازه گندیده مرغ تخم بکشم نازتو هنيومد بهت اصال:ر

 رسيدم

  ميفرستم برات آدرسشو االن ميگم ک جایى بيا نکرده الزم:س

 کردین؟ پيدا خونه کجا؟مگ:ر

 باى برسون خودتو زود توهم ميریم هما منو هست جا ى آره:س

 ک آدرسى و گرفتم تاکسى ى عجلهبا دانشگاهو محوطه بيرون رفتم تندى کردمو قطع تلفنو

 گفتم راننده ب رو بود کرده اس سودابه

 ب هردوشون شدم پياده وقتى بودن خونه جلوى هم هماوسودابه داشت نگه نقلى خونه ى جلوى

 وحش باغ از مگ وحشيا مچم إى إى گرفتنم ک کنم فرار برگردم خواستم آوردن یورش طرفم

  کردین فرار

 هستن طلبکارم خانم بعد ميگردیم ونهخ دنبال داریم صب از:ه

  داشتم کالس خو تللى یللى رفتم من مگ:ر
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 قش رد دم داشت چى بنگاه ک ببينيم رو خونه داخل بریم شدیم,راضى باالخره جروبحث کلى بعد

 ميخندید چال و خل ما روز و حال ب قش

 .نذاشتيد واسم آبرو کنه چکارتون خدا بگم اى

 ى و بهداشتى وسرویس کوچيک خيلى سالن ى و داشت اتاق ى فقط و بود کوچيکى خونه

 يتونهم دونفر واس فقط ک بود گفته صاحبش و بره راه توش ميتونست نفر ى بزور ک آشپزخونه

 . اومدیم بيرون خونه از دمق دمق نشد روشن واسمون چراغى ک هم اینجا از بده اجاره

 ميرفتم باید امروز بودم داده دست از واميدم کال دیگ منک ولى همين بود شده کارمون روز هر

 .ميدادم بهادرى استاد تحویل پروژمو و دانشگاه

 ادمد سالم و رفتم طرفش دوان دوان درمياد کالسا از یکى از داره دیدم ک ميگشتم دنبالش داشتم

 .برميداشت قدم سریع چون داشت عجله انگار ولى داد جوابمو اونم

 نميرسه شما سرعت ب سرعتم من ؟آخ برید راه آرومتر استاد؟ميشه استاد:ر

 و مکن کنترل خودمو نتونستم ميرفتم راه سرش پشت چون من و چرخيد طرفم ب و واستاد یهو

 بهش زدم زول کشيدمو عقب خودمو,سينش تو رفتم

 کنى؟ رفتار جدى یکم بریزى؟نميتونى مزه هميشه مجبورى تو:آ

  متاسفانه يباشدنم دسترس در جدیتم نظر مورد مشترک استاد ن:ر

 کرد فوت آه ومثل کشيد عميق نفس ى

 داشتى؟ چکارم خب:آ

  رمان ترجمه همون استاد بدم تحویل پروژمو بود قرار آهان:ر

  بيام تا باش منتظر و اتاقم تو برو

 . رفتم اتاقش ب و کردم فرمانبردارى منم

 ک ميشهن دانشگا تو چون تمنداش انتظار اینم از بيشتر خب بود ساده,خيلى بودم منتظرش اتاق تو

  پاشدم احترام نشانه ب شد پيدا سروکلش ساعت نيم بعد, بذارى خواستى هرچى

  کردم دیر همين براى داشتم کوچيک کار ى, بشين:آ
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 استاد نداره اشکالى:ر

 کو؟ پروژت خب خيلى:آ

 سریع و انداخت بهش نگاهى و برداشتش ميزش روى گذاشتم و آوردم درش کيفم از سریع

 و اهسي چشماى و پر ابروهاى پرداختم صورتش کنکاش ب معمول طبق منم ميکرد رد هاشو صفحه

 سرفه با بود جذاب قيافش بود نازک زیاد ن و پر زیاد ن ک لبایى و صورتش متناسب کوچک بينى

  اومدم خودم ب کرد ک اى

 پروژت تو ىاشکال اگ برى ميتونى دیگ خب گفت,نداشتت مغز تو خاک هيزى فهميد اینم رها

 کرد صدام ک ميرفتم بيرون اتاقش از داشتم کردم خدافظى و پاشدم,ميگم بهت باشه

 ارشاد؟ خانم:آ

 سمتش ب برگشتم

  استاد بله:ر

 ميگردى؟ خونه دنبال تو گفت منتظرم دید وقتى کرد مکث کمى

  کردم تعجب سوالش از کمى

 ميدونيد؟ کجا از شما ولى استاد بله:ر

  شنيدم تصادفى ميکردى صحبت تلفنى سالن تو داشتى اونروز:آ

 پرسيدید؟ چرا ولى درسته:ر

 کنممي اس شمارت ب آدرسشو کنيم صحبت مفصل دربارش و بذاریم قرار جایى ى فردا ميشه اگ:آ

  بياى ک اميدوارم

 .بيرون زدم اتاق از و کردم خدافظى گنگ و گيج

 امتحان ها بچه از بود قرار زشگاهآمو ميرفتم باید بگه بهم ميخواد چى ک ميکردم فک داشتم

 .بگيریم

 بياین؟ لحظه ى ميشه ارشاد خانم. زد صدام مصطفى ک کنم پخش رو ها ورقه ميخواستم
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 موکشيد عميق نفس ى زدن تندتند کرد شروع قلبم دوباره پرید ذهنم از کال آرشام حرفاى فکر

 کالس از بيرون رفتم

 بفرمایيد بله:ر

  دارم مهم قرار ى بگيرید؟من شما رو امتحانشون مکني مخلوط کالسارو ميشه:م

 وت کسى پاى داشت؟ینى قرار کى با ینى"دارم مهم قرار ى من" کردم تکرار مغزم تو آخرشو جمله

 خودم ب ميره راست و چپ ب چشام جلوى دستى ى دیدم ک بودم درگير خودم فکر زندگيشه؟با

  خوبم آره آ گفتم دستپاچگى ا؟ب خوبه حالتون پرسيد شدم متوجهش دید وقتى اومدم

 ؟ ميکنين قبول خب:م

 بيان توننمي نيس مشکلى بله گفتم و حرفشو افتاد یادم ک رو چى بگم و بدم سوتى بود مونده کم

  کالس این تو

 بعد کنارمو اومد مصطفى اومدن من کالس طرف ب و پاشدن ها بچه و گفت ها بچه ب سریع اونم

 . رفت آموزشگاه از زود تشکرى از

 رارق کى با ک بودم کنجکاو خيلى بود مصطفى حرف درگيره فکرم بدن رو ها ورقه ها بچه وقتى تا

 هاشونو ورقه یکى یکى ها بچه ميکرد دیونم داشت زندگيشه تو اى دیگه کس اینک فکر داره

 خونه راهى و گذاشتم کيفم توى رو همه منم داد تحویل ورقشو هم نفر آخرین باالخره و ميدادن

 .مشد

 ازشب بود ناشناس شماره بود اومده اس ى برداشتمش ویبره رو رفت گوشيم ک بودم تاکسى تو

 بود نوشته کردم

 "بياى اميدوارم ده ساعت منتظرتم دانشجو کافه تو فردا هستم آرشام سالم"

 ميخواد چى ببينم بودم کنجکاو طرفم ى از ن یا برم ک بودم دودل ولى ميشناختم رو کافه

 .رسيدم,بگه

 با رفتيم ما دیدم یادداشت روش ک بخورم چيزى ى تا یخچال سراغ رفتم نبود خونه,هيشکى

 .هما بمونيم اونجا تامون سه کنه قبول شاید بزنيم حرف دیروزى خونه صاحب
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 ى کردم باز یخچالو,اینجابود از بهتر بود هرچى ولى ميشيم جا اونجا ما مگ هم کنه قبول هه

 ودب بلوند مو تپل دختر ى کرده درستش برام هما ک بودم بودمطمئن توش الویه ساالد ساندویچ

 من قد هم و داشت ظریفى اندام و بود مشکى مو دختر سودابه اون بودبرعکس 061 هم وقدش

 خوردن بعد.بودیم هما منو ميکرد تحملش ک کسى تنها داشت تندى خيلى اخالق و.071 بود

 صاحب اب صحبتشون نتيجه ميپرسم ازشون فردا االح بخوابم تا رفتم گرفتمو دوش ى ساندویچم

 .شد چى خونه

 طرفى زا بکنم باید چکار نميدونستم داشتم دلشوره افتادم آرشام پيام یاد پاشدم خواب از ک صب

 تصميم نبراهمي باشه داشته دانشجوش با ميتونه چکارى استاد ى ببينم بود کرده گل فضوليم هم

 رایشآ و پوشيدم مانتوم همرنگ کفش و سفيد وشال سفيد وارشل و آبى مانتو ى برم ک گرفتم

 ودابههماوس ببينم نکردم نگا ک باال بود زده کنجکاویم ازبس رفتم بيرون ازخونه و کردم مالیمى

 بودمنم دور خيلى اونجا تا خونه از آخ ميگذشت ساعت ى کافه برسم تا بود 9 ساعت ن یا خونن

 .برم ااتوبوسب دادم ترجيح نرسم زود اینکه برا

 ارشاد؟ خانم:پرسيد بودازم قارسون طرفم اومد پسرى ى ک ميگشتم دنبالش داشتم رسيدم وقتى

 خودمم بله:ر

 منتظرتونن باال بهادرى آقاى:ق

 ک پنجره کنار رفتم باال طبقه ب بود پایينى سالن کنار ک مارپيچى هاى پله از و کردم تأیيد باسر

 آبى وارباشل لجنى بلوز ى و کاهویى کت ى ميکرد نگاه رو بيرون بودو نشسته بود شهر منظره ب رو

 مسال مالیمى صداى با نشد متوجهم ولى طرفش رفتم. بود کرده ست بامنم چ هه بود پوشيده

 خودشم و کشيد عقب روبرام صندلى جنتلمنها مثل شدو بلند, کرد سالم اونم چرخيدطرفم ک کردم

 .نشست من روبروى

 ونگارس داد سفارش شيرکاکائو آرشامم خواستم تلخ قهوه ى من بدیم رشسفا تا اومد گارسون

 هدید چى ماشينا آمد و رفت تو نميدونم خيابون ب شد خيره و پنجره طرف چرخيد دوباره رفت ک

 کرد رت لباشو و سمتم برگشت خودش ک بگم چيزى خواستم بود زده زول بهشون اینجورى ک بود

 .ن یا بزنه حرفشو نبود مطمئن انگار

 .ميشد منصرف دوباره ولى بزنه حرف تا ميکرد باز لباشو هى
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 هستين دودل یانگفتنش گفتن تو بگيد؟انگار رو حرفتون ميشه بهادرى آقاى:ر

 ب دو هباش ميتونه چى حرفم ب نسبت العملتون عکس نميدونم ینى کنم شروع کجا از نميدونم:آ

  بذارم ميون در باهاتون چجورى ک شکم

 تا چن چيد ميز روى سفارشارو و ميز کنار اومد بختک عين گارسون این ک يزدم حرف داشت

 الشهخ خونه انگار ميکرد حرکت آروم هم انقد حاال ميز وسط گذاشت بشقاب ى تو هم بيسکویيت

 ندارین؟ اى دیگ سفارش بهادرى آقاى گفت و سرم پشت ایستاد و کنار رفت چيدن بعد

 با تيکه هتيک زبونشو ميزو دوتا الى بذارم سرشو پایين ارمبي فکشو بزنم پاشم ميخواستم ینى

 ام حرف وسط افتادى دیگ ميگفتيم اول همون داشتيم دیگ سفارش ذهنى معلول آخ چاقوببرم

 . نممنو خيلى ن گفت آرشام ک ميکردم جنگودعوا باگارسون تومغزم داشتم.ندارى رفتنم خيال

 اجازه با:ق

 صورتمه رو چيزى کردم فک برنميداشت ازم چشم و بمن شد خيره آرشام گارسون رفتن بعد

 ميکنى؟ ازدواج من با:گفت آرشام ک نبود چيزى ولى صورتم ب کشيدم دست

 سپ ندیدتم بيشتر بار دوسه ميکرد؟اونک خواستگارى ازم داشت ینى بودم حرفش شوکه تو

 رو مصطفى نم کنم قبول پيشنهادشو نميتونم منک این از جداى,گرفته تصميمو این چطورى

 لندىب قهقه آرشام حرفم این با.نيستم عاشقتون من ولى گفتم و بهش دوختم نگاهمو دارم دوست

 ضدونقيض رفتاراى از متعجب منم کردن نگاه بهمون بودن نشسته کافه تو ک نفرى چن ک زد

  شدم ابروت و چشم عاشق گفتم من مگ دختر آخ:گفت ک بودم خيره,خندش ب فقط آرشام

 ادپيشنه ک نبود پيش دیقه چن انگار بوزینه چمه من مگ گرفت حرصم دلم تو خندید دوباره و

  بهم داد ازدواج

 گفتى؟ چيزى:آ

 دادممي سوتى و ميکردم بيان صدا با فکرمو وقتا بعضى آخ) آوردم زبون ب باصدا فکرمو بازم واى

 (نمونشه ى اینم

 ?دادین ازدواج پيشنهاد چرا پس, آره ینى ن:ر
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 نبي دروغى ازدواج ى ینى باشه رسمى ازدواج نيس قرار ولى بگم بهت چجورى يدونمنم ببين:آ

 کنى قبول اگ البته منوتو

 ؟ کنم قبول پيشنهادو این بایدمن چى واس اونوقت:ر

 نيستى؟ خونه دنبال مگ:آ

 چى؟ ک خب:ر

  من مشکل هم ميشه حل تو مشکل هم اینجورى جمالت ب خب:آ

 افتادین؟ پيشنهادى همچين فکر ب ک دارید مشکلى چ شما مگ بگيد واضحتر ميشه:ر

 اومد حرف ب دیقه چن از بعد رفت فرو فکر ب آرشام

 مپدربزرگ بچگى تو خونوادمون بودن سنتى بخاطر کشوره از خارج ک دارم دخترخاله ى من ببين

 ورتص وصلت این دالیلى ب حاال کنيم ازدواج باهم باید شدیم بزرگ وقتى ینى زده وصله بهم مارو

 بل و إل ک, پيش سال یک دقيقا انداختن رو بحثش خونوادم دوباره چندسال بعد اینکه تا نگرفت

 ردمک ازدواج ک گفتم نداشتن بهم دیدى و بودن آمریکا خونوادم چون منم کنى ازدواج باهاش باید

 حرف اهمب تصویرى و تلفنى یا بفرستم براشون همسرخيالى این از عکسى ميخواستن ک هردفه و

 مچمو مثال تا ایران بيان قراره کردنو شک بهم کنم فک,ميرفتم طفره و مياوردم بهونه هى من بزنن

 ,کنم ازدواج خالم دختر با بشم مجبور و بگيرن

 نميکنين؟ ازدواج باهاش چرا خب:ر

  ندارم بهش اى عالقه چون:آ

 ندارید عالقه بمنم خب:ر

 کاغذ رو فقط و دروغى دارم تو با:گفت انداختو بهم مونگلى چقد تو ینى ک نگاها اون از نگاه ى

 ... مجبورم کنم ازدواج اون با اگ ولى ميکنم ازدواج

 ک ئنممطم پایين انداختم سرمو همين برا بگه ميخواد چى ک گرفتم خودم گذاشت نصفه حرفشو و

 تونىمي ميمونى من خونه زنوشوهریم ک مدتى تا چيه؟قراره جوابت حاال:پرسيد. شده سرخ صورتم

 ونهخ مشکل اونم از بعد تا ميکنم تو بنام رو خونه هم طالق بعد بذارى خواستى ک هم شرایطى هر

 .باشى نداشته
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 سيدنر براى راهى هيچ دیگ بعد چى ميفهميد مصطفى اگ ولى بود عالى ینى نبود بد پيشنهادش

 .باشه فتادهنيو هم اتفاقى اگ حتى آخ ميکرد ازدواج مطلقه زن ى با کى نداشتم رو بهش

  مياد زندگيم سر ب چى بعدش ک بسنجم باید کنم فک باید نميدونم:ر

  کردم خدافظى ازش و شدم بلند

 .نشد مانعم چون کنم فک و بمونم تنها باید ک فهميد اونم کنم فک

 

 چ منميدونست ميزدم قدم گنگ و گيج ک بود ساعتى ى ميزدم پرسه خيابون تو داشتم همينجور

 فىطر از ميشدم خونه ى صاحب طرف ى از ميکردم قبول اگ بودم سردرگم گيرمب باید تصميمى

 چى؟هر من عالقه پس ولى نداشت بهم اى عالقه هيچ ک درسته ميدادم دست از رو مصطفى هم

 . ميشدم تر گيج ميکردم فکر چى

 يفمک از گوشيمو,کنه راهنمایيم ميتونه هميشه مث کمکم ميتونه اون آره ندیدم آرش جز اى چاره

 , داد جواب بوق تا سه بعد گرفتم تماس آرش با درآوردمو

  ?کردى ما از یادى عجب چ گلم آبجى به:آرش

  ?داداشى: گفتم مظلوم حالت ى با

  ?افتاده اتفاقى ?داداشى جان:آرش

 نىت برادر اگ نميکنم فک باشم داشته دوستش زیاد انقد ميشد باعث ک بود مهربونياش همين

 بابام هه آدماس قلب مهم نيس مهم بودن ناتنى یا تنى ک واقعا باشم صميمى شباها انقد داشتم

 . داشت فرق آرش ولى نداشت توجه بهم اى ذره بودم خونش گوشتو از اینک وجود با

  باشى نداشته کارى اگ ?ببينمت ميتونم:ر

  دنبالت بيام بگو ?کجایى آره:آرش

  هس لىمفص موضوع آخ خونه بيام اى خونه اى؟اگ خونه:ر

  منتظرتم باشه:آرش
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 خودمو پياده بودم محلش نزدیکاى تقریبا کردم حرکت خونش طرف و کردم قطع رو,گوشى

 همسرش,ثمين کوچولوش دختر و ميکرد زندگى مادرش با بود قدیمى خونه ى خونش ب رسوندم

 کسعبر بدن نجات رو ثمين تونستن فقط ک بود باردار رو ثمين وقتى بود کرده فوت تصادف تو

 .بود دخترش عاشق آرش نداشت دوستم اى ذره ک من باباى

 بغلش کردم پرت خودمو کنم مالحظه اینک بدون کرد باز رو در

 ميشى تر زشت نکنيا گریه زشت اردک جوجه:آرش

 ک تو از سبز هالک:گفتم اومدمو بيرون بغلش از بذاره سربسرم اینجورى ميکرد سعى هميشه

  خوشگلترم

  اوجه تو ک سقفتم ب اعتماد اوه:آرش

 ؟ چى پس:ر

 ختبدب منه شکم تو کوبيده خودشو ثمين دیدم کردم نگا شکمم تو خورد محکم چيزى ى دفه ى

 .کردم بغلش شدمو خم

  ببينم بکن خوشگل ماچ ى رو خاله:ر

 شدم ولو مبل رو بودم خسته خونه داخل رفتيم بعد.کرد حلقه گردنم دور دستاشو و بوسيد گونمو

 ب کرد شروع و نشست کنارم ثمين.همسایه خونه بود رفته(آرش مامان)ترالن لهخا اینک مثل

 سينى.اومد چاى باسينى آرش.منفجرميشد آدم مغز ک ميپرسيد اونقدسوال هميشش کردناى سوال

 .نشست روبروم و گذاشت,ميز روى رو

 چيه؟ قضيه خب:آرش

 خاله يارب بکش نقاشى اتاقت تو برو پاشو بابا ثمين:گفت و فهميد منظورمو کردم اشاره ثمين ب

 .اتاقش تو رفت بپربپر ذوق با هم ثمين.نگاکنه

 . کردم تعریف براش بود افتاده برام ک رو اتفاقایى پياز تا سير از

  کن مکمک تو بگيرم تصميم نميتونم کرده هنگ ؟مغزم کنم چکار حاال:پرسيدم فکر تو بود رفته
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 وسوسه ب آدمو پيشنهادش چى؟درسته نباشه خوبى آدم دارى؟اگ شناخت ازش چقد تو:آرش

 قلىعا دختر ک ميدونم من شناخت ظاهرشون از رو آدما نميشه بسنج خوب جوانبو همه ولى ميندازه

 بگير نظر در رو حاالت تمام ولى هستى

 کنيممي بازى نقش خونوادش پيش سالى ى فقط باشيم هم کنار عمر آخر تا نيس قرار ک ما ولى:ر

 ميشيم جدا هم از بعدش و

  ىبکن نميتونى فکرشم حتى ک بيوفته برات اتفاقاتى ميتونه سال ى این تو ولى آره:آرش

 باشه صالحت ب ک بکن رو کارى ميذارم خودت عهده ب تصميمو من

 پيششون رو شام تا کرد اصرار, ميداد آرامش بهم آرش با زدن حرف زدم حرف باهاش هم کمى

 خاله از شام خوردن بعد کردیم آماده باهم شامو کردم کمکش منم و اومد هم ترالن خاله بمونم

 . بود برده خوابش هم ثمين کردم خداحافظى

 وبارهد نميخوام بکن فکراتو خوب رها:گفت بشم پياده ميخواستم وقتى رسوند خونه ب منو آرش

 .بشه ناراحتيت موجب کسى

 .کردم خدافظى ازش زدمو بهش لبخندى

 رفک ميخوردم وول جام تو هى نميبرد خوابم صب تا ميکردم کف تصميمم ب داشتم شب تموم

 رو قدم این من باید شاید برنميداشت سمتم ب قدمى هيچ اون ولى بودم مصطفى ب نسبت عشقم

 . ميکردم اعتراف بهش برميداشتمو

 حتى کنم رتصو کنارم رو اى دیگه کس نميتونستم من ميگفتم بهش باید بود همين کار بهترین آره

 .برد خوابم ک بودم فکرا این تو وغدر ب

 با ميپریدن بهم گربه و موش مثل داشتن باز شدم بيدار خواب از سودابه و هما سروصداى با صبح

 .سالن تو رفتم و پاشدم گشاد هاى پيژامه همون

 شما؟ باز چتونه:ر

 گذاشته کجا نميدونه االنم برداشته رژمو بهترین( کرد اشاره هما ب)بپرس این از:س

  انداخته کجا نيس معلوم آورده در بازى خنگ خودش ب دادم بردم من:ه
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  زدم داد ک ميکردن بحث باهم داشتن همينجور

 خفهههههههههه دوتون هر

 ( جذبه ایول)گرفتن خون خفه هردوتاشون دفه ى

 داره؟ دعوا رژ دونه ى آخ ناهنجارتون صداى این با کردین داغون مغزمو

 ( ميکندن کلمو ميفهميدن بودم کرده گمش من آخ)ميخرم همون از ىیک برهرکدومتون خودم اصال

 ميبوسيدنم هى شدنو آویزون سروکولم از اومدن خوشحال هردو

 عجبت ناگهانيم حرکت از سودابه و هما پاشدم جت عين و افتادم تصميمم یاد بازیامون دلقک بعد

 چته؟ گفتن باهم هردو و کردن

 ک اردکا بچه این عين ميرفتم جا هر هم سودابه و هما بشم آماده تا رفتم بهشون توجه بدون

 شده؟ چى ميگفتن هى دنبالمو بودن افتاده ميرن راه مامانشون دنبال ميوفتن

 يتونمنم دارمو عجله االن ولى کنم عمليش ميخوام و گرفتم تصميم ى من ها بچه گفتم ایستادمو

 ولى دوننب ک بودن کنجکاو اوناهم کنممي تعریف رو چى همه برگشتنى بدم توضيح این از بيشتر

 . تواتاقشون رفتن نميگم چيزى این از بيشتر دیدن وقتى

 تمتکليفموميدونس باید ميزدم حرف باهاش باید داشت کالس امروز آموزشگاه طرف ميرفتم داشتم

 نچ زدم در ب اى تقه اتاقش سمت رفتم رسيدم دودلى اینهمه بود بس بار ى هم شيون یبار مرگ

 کرد المس پاشدو ادب نشانه ب بعد کردولى تعجب دیدنم با اول شدم وارد,بفرمایيد گفت بعد يهثان

 مباه شد تموم کارتون اینکه بعد ميشه سرتراش آقاى گفتم معطلى بدون و کردم سالم منم

  اینجا ن کنيم؟البته صحبت

 .تمنشس منتظر و خودم اتاق تو رفتم و گفتم اى اجازه با منم.کرد قبول ولى بود متعجب حرفم از

 روى و رفتيم آموزشگاه نزدیک پارک ب باهم و شده تموم کارش ک گفت و اومد بعد ساعت نيم

 ردموک جمع جرأتمو تمام ولى ميلرزید بدنم تمام داشتم بدى دلهره نشستيم ها صندلى از یکى

 .بگم دلمو حرف تا سمتش برگشتم

 :بيرون ميزد سينم ازقفسه داشت قلبم
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  من من:ر

  سرد سرده نبود نگاهش تو حسى هيچ طرفم برگشت هم مصطفى,ميلرزید صدام

  بزن حرفتو باش ؟راحت چى تو:م

 دارم عالقه شما ب من:ر

 دادم ادامه,ایستاد روبروم پاشد

 بهتون دیدم رو شما و( پيش سال ى از) کردم تدریس ب شروع آموزشگاه تو ک وقتى از درست

 ردمک تازه نفسمو وایستاد من ب پشت.ن یا بگم بهتون ک ودمب مردد االن تا ولى شدم عالقمند

 خوشحال ینى. خندیدن ب کرد شروع دفه ى,برگشت ک شد خوب بودم معذب نگاهش زیر

 قهقهه ب شد تبدیل خندش طرفم برگشت داشت؟دوباره عالقه بهم بود؟اونم

  من؟ تو؟عاشق:م

  داشتم بدى حس تمسخر با اینبار خنده همون دوباره و

 منطق؟ کدوم ببينى؟با من سطح تو خودتو ميتونى چطور وت:م

 باشه سنگدل انقد ميتونست چطور ميکرد تحقيرم داشت

 خونواده حتى تورو ميکنه عالقه ابراز بمن اومده,کارى و کس ن داره اى خونواده ن ک دخترى:م

 کنم؟ قبولت من دارى انتظار چطور نکردن قبول هم پدرومادرت

 دیگ بود داده آمارمو بهش لق دهن شفيعى خانم مطمئنم ميدونست يموزندگ کل دراومد اشکم

 ب کردم شروع نبود انصاف ميشدم تحقير این از بيشتر نباید ميرفتم باید نميشنيدم حرفاشو

 آدماى ميزدم نفس نفس داشتم ميکردم گریه ميدویدمو سرعت با نکردم نگاه سرمم پشت دویدن

 کرد له بدجورى غرورمو نبودن مهم برام هيچکدوم ميکردن نگاه بهم ترحم و تعجب با ورم دورو

 چى ردموميک فکر چى نميومد باال نفسم کردم گریه هق هق نشستمو خيابون جدول کنار, شکستم

 .نميشنيدم حرفارو این ميمردمو کاش شد

 ک آدماهم بودم نخورده هيچى صب از بود شده کرخت بدنم تمام نداشتم شدن بلند براى نایى

 تو داره االن ک کرده کارى ى حتما چاره؟حقشه بى دختره شده چش ینى بودن مخم ور دیگ
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 با تبس نميشد مردمو دهن ک واقعا ميکردن قضاوت دربارم داشتن ندونسته هه,ميزنه زار خيابون

 .رفتم خونه طرف ب و شدم بلند حالى بى

 ردوه کردم باد شماوصورتچ و وضعيتم دیدن با شدن شوکه بادیدنم سودابه و هما شدم خونه وارد

 .اومدن طرفم ب

 کردى؟ گریه چرا رها؟ شده چى:ه

 شده؟ چى بشم قربونت من رهایى:س

 يکردم خس,خس و بود گرفته گریه بخاطر ک صدایى با نداشتم اتفاقا توضيح براى نيرویى هيچ

 .نپرسين چيزى ميکنم خواهش بخوابم ميخوام خستم خيلى گفتم

 .کردن همراهيم اتاق تا و گرفتن بازوم زا نيس خوب حالم دیدن وقتى

 .برد خوابم ک نکشيد طولى کشيدمو دراز تخت روى

 آخرین یادمه بودم کرده عرق بود آتيش عين بدنم شدم بيدار خواب از شدیدى تب احساس با

 فتهگ اونم نداره دوستم چرا ک ميخواستم دليل ازش ميکردیم دعوا بابام با شدم اینجورى ک بارى

 شده خراب سرم رو آوار عين حرفش.بود زنده مادرت االن نميومدى دنيا ب مزاحم توى گا ک بود

 .هبش راحت و بميرم ک بود خداش از نيومد دیدنمم حتى شدنم مریض و کردنم تب هم بعد و بود

 سودابه و هما سالن طرف کشيدم کشون کشون خودمو بشم بلند نميتونستم پایين اومدم تخت از

 ياهىس بعد و ميرفت گيج سرم.درنيومد گلوم از صدایى کنم صداشون خواستم دهرچق بودن خواب

 .مطلق

 و هما کردم بازشون کم کم و ببندم چشمامو دوباره شد باعث اتاق نور ولى کردم باز چشمامو

 .ميزد صدا پرستارو هى و اتاق بيرون طرف ب دوید سودابه بودن سرم باال سودابه

 کجا؟ من هما:ر

 ازدر سالن وسط دیدم بخورم آب پاشدم شب شدى بيهوش و بود بد حالت اونروز بيمارستانى:ه

 ک روز دو بيمارستان آوردیمت ک هم بعد ميسوزى تب تو دیدم ک کنم بيدارت خواستم کشيدى

 ...بعد و ميکردى تشنج مياوردیمت دیر اگ گفت دکتر بودى بيهوش
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 يمردمم هم یا کنم حرکت نميتونستم و مميشد معلول عمرم آخر تا یا بعدشم آره.کرد قطع حرفشو

 .ميشدم خالص نکبت زندگى این از و

 . تو اومدن آرشام و سودابه و دکتر شد باز در

 اینجام؟ من ک فهميده کجا ميکرد؟از چکار اینجا این

 ک بره خواست بعد و درنمياوردم سر ازشون من ک دیگ کاراى بعضى و کرد چک سرممو دکتر

 جااین تو برگشتم آرشام سمت.رفت بعد و.مرخصيد بعدازظهر ؟امروزميشم مرخص کى پرسيدم

 ميکنى؟ چکار

 نمم بيمارستانيد ک گفتن و دادن جواب رو گوشيتون(هما)دوستى خانم ک ميزدم زنگ بهت دیروز:آ

 زىچي اوناهم کنن ترک اتاقو تا خواستم سودابه و هما از.بکنم براومد دستم از کمکى اگ تا اومدم

 .چرخيدم آرشام سمت هدوبار.نگفتن

 .ميکنم قبول پيشنهادتونو:ر

 گفتى؟ چى:آ

 ميکنم قبول پيشنهادتو,گفتم چى ک شنيدى:ر

 مطمئنى؟:آ

 .ميشم پشيمون وگرنه نپرس سوال این از بيشتر بشه؟پس حل مشکلت نميخواى مگ:ر

 هااشت اصال من ولى بخورم چيزى اى آبميوه ى تا خواستن تو اومدن سودابه و هما نزد حرفى دیگ

 .نکردن اصرارى اوناهم نميخوام گفتم نداشتم

 هم بعد بشم آماده من تا کردن کمک هم سودابه و هما کنه حل رو مرخصى کاراى تا رفت آرشام

 ينماش طرف رفتيم هرچهارتایيمون و نکردم اعتراضى منم.ميرسونه خونه تا مارو ک گفت آرشام

 خاطرب ازش رسيدیم وقتى جلو هم سودابه منشستي عقب هما منو بود مشکى سانتافه ى آرشام

 باالوپایين ها زده جن عين سودابه یهو,شدیم خونه وارد و کردیم تشکر کرد همراهيمون اینک

 .پرید

 ک چشاشو محشره واى کردى پيدا کجا از اینو رها خوشگله,چقد جيگریه چ پسر این رها واى:س

 داشت سگ المصب نگو دیگ
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 حال زیاد.ميحرفيد ریز ى شب آخر تا ميکردى ولش ميکرد دتمجي و تعریف هم سر پشت هى

 رو چى همه کردم شروع و بشينن هم هماوسودابه تا خواستم و مبل رو نشستم ولى نداشتم

 .کردم تعریف براشون

 نفرین و فحش مصطفى ب داشت هم هما و بود شده پکر یکم آخریم نظر از سودابه

 خالى رو شتمپ و کنيد کمکم گرفتم ک صميمى تو گفتم قبلش ولى اتاقم تو رفتم پاشدم.ميباروند

 .بستم اتاقمو در بعد و شمایيد فقط دارم ک کسایى تنها نکنيد

 ودب نوشته بودم کرده سيو شمارشو بود آرشام کردم باز اومد پيام بازم ویبره رو رفت گوشيم

 حل رو واجازد کاراى تا بگير تماس باهام شدى خوب ک کردى حس و شد بهتر حالت هروقت

 .کنيم

 وقب بعد نميده جواب چرا هوف... بوق...بوق...بوق کنم صحبت باهاش تلفنى تا گرفتم شمارشو

 .داد جواب باالخره پنجم

 ؟؟؟!!!الو:آ

 ؟؟؟!!!الو:آ

  ازدواج کاراى دنبال بریم ميتونيم فردا بگم خواستم سالم:ر

 گدی روز چن بندازیم ميتونيم نباشه خوب حالت اگ ولى باشه:آ

  حله بقيش کنى قبول اگ دارم شرایطى من فقط خوبه حالم ن:ر

  باشه کامل مدارکمون باید بدیم آزمایش بریم باید چون باش آماده زود فردا پس اوکى:آ

  فعال باشه:ر

 وزىر چن ازش و ميکردم صحبت شفيعى خانم با باید.نشستم تختم روى و کردم قطع رو,گوشى

 ضمبغ دیروز,یادآورى با دوباره.بشم رو رودر,مصطفى با استمنميخو اینک هم ميگرفتم مرخصى

 کنم دردودل باهاش ميتونستم کاش بود زنده مادرم بکشم؟کاش زجر بود قرار چقدر شکست

 بالشم ب صورتمو کشيدمو دراز شد شدیدتر گریم کنه نوازشم اونم و بذارم پاهاش روى سرمو

 .برد خوابم ک نگذشت کمى نره بيرون صدام تا چسبوندم
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 شد قطع تماس ک نکردم,پيداش گشتم هرچقد بود کى ینى پریدم خواب از گوشيم باصداى

 بود مآرشا برداشتم و شدم خم ميومد تختم پایين از کردم دنبال صدارو رد اینبار خورد زنگ دوباره.

 . زدم رو اتصال دکمه

 سالم:ر

 .منتظرتم پایين حاضرى؟من,نميدى جواب ميزنگم ساعته ى کجایى,عليک:آرشام

 ناال باش منتظر دیقه پنج ميام زود گفتم نيستم آماده منک بود نه ن واى کردم نگاه ساعتو

 ردموک پام سفيدمم اسپورت کفشاى و پوشيدم کاهویى شال و شلوار و سبز مانتو ى زود زود.اومدم

 .بيرون زدم خونه از زود

 من مث هم یکى ب تاميدى دو تا ود یکى ب خدایا آورده,تشریف پورشه ى با امروزم جوووووووون

 هوا پریدم متر سه زد ک بوقى با.شکره بزرگيتو نميدى داغونشم و درب دونه ى اون زده فلک

 .دمش ماشين سوار و نذاشتم منتظرش این از بيشتر ها ميکنه سکته نميگه روانى مرتيکه

 ب وقتى بدیم ایشآزم تا رفتيم اول.رفتيم ک بدو گرفتو ماشينو گاز احوالپرسى و سالم بعد

 چرا هچت گفت عقبو برگشت آرشام برنداشتم جلو قدمى و ایستادم در دم من رسيدیم آزمایشگاه

 نمياى؟

 ندیم؟ آزمایش ميشه:ر

 .کنيم عقد نميتونيم و ميمونه ناقص مدارکمون نباشه اگ چون نميشه ن:آ

 ميترسم آمپول از من آخ:ر

  گفت و کنم همراهيش کرد وادار منو و رفتگ دستمو مچ بعد و زد کش دختر لبخند ى آرشام

 ومدنا قبل کنيم تموم عقدو کاراى روز سه دو تا باید داریم کار کلى امروز تازه پيشتم من نترس

 .خونوادم

 از اشتمد بخوریم,چيزى ى رفتيم هم بعد بگيریم فردا رو جواب ميتونيم ک گفتن آزمایش دادن بعد

 ب وقتى تا و گذاشت مالیم آهنگ ى آرشام, ازصب بودم نخورده هيچى ميشدم تلف گرسنگى

 .نزدیم حرفى برسيم رستوران
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 اردشو وقتى و بود شده کارى سنگ کال بود عالى نماش داشت نگه شيک خيلى رستوران ى جلوى

 هایى منظره همچين عاشق بود گياه و گل و درخت پر اطرافش و بود سنگى هم,زمينش ميشدى

 رکنا بيرونش نشدیم ساختمون داخل و رستوران انتهاى رفتيم ميکرد عوض آدمو روحيه بودم

 و هجوج من دادیم سفارش و نشستيم بودن چيده صندلى و ميز رو اطرافش ک کوچيکى رودخونه

 ردمب لذت بود اومده گيرم ک اى منظره از بيان سفارشا تا مخلفاتش با داد سفارش کباب آرشام

 داشتم ها جوجه جون ب افتادم ها زده قحطى عين نآورد سفارشارو ميداد آرامش بهم آب صداى

 ميخورى تند اینجورى ک ميقاپن دستت از مگ چته:گفت آرشام ک ميخوردم تند تند

 ک ميکردم سرفه هم سر پشت و ميشدم خفه داشتم گلوم پرید جوجه آخرى تکه حرفش این با

 با و شدم بهتر کمى خوردم نفس ى رو همه منم,دستم داد و ریخت برام دوغ ليوان ى آرشام

 .پایين انداختم سرمو خجالت

 تا بگير جون بخور نکش خجالت حاالهم بخور آروم ميگم همين واس گفت زدو لبخندى آرشام

 تپش منم بياره حسابو صورت بگه گارسون ب تا برگشت. دارى الزم انرژى داریم کار کلى شب

 درآوردن شکلک مشغول تمگف ایش ى و درآوردم شکلک کردمو کج براش لوچمو و لب سرش

 .ندارم اشتها دیگ من گفتم باال دادم دستامو شدمو هول منم برگشت یهو ک بودم

 ؟ خدا ميدم سوتى انقد چرا من هوف ميداره نگه زور خندشوب داره بود معلوم

 تا تليهآ ميریم بعد بخریم لباس دست چن خرید بریم باید ک پاشو شدى سير ک حاال خب خيلى:آ

  کردم نگاهش تعجب با.یمبنداز عکس

  بيام نميتونم من نميشه نشدیم محرم هنوز ک چى؟ما ینى:ر

 نميخورى تيپم ب بخورمت نيست قرار نترس:آ

 شدم در کنارش از زمينو کوبيدم پامو پاشدم.ترکيب بد زشت بوزینه برجکم تو زد دوباره باز بيا

 اشلباس واقعا بود توش چى همه للمج پاساژ ى ب رفتيم,افتاد راه و کرد بلند خنده ى سرم پشت

 برو ابي گفت دستمو داد آورد,لباس تا چن آرشام کنم انتخاب کدومشونو نميدونستم بودن عالى

 .کردن وصل بهم اسکلتو دونه تا چن انگار نباشه 66 از بيشتر کنم فک ک سایزتم کن پرو اینارو

 حرفاتو همه تالفى رهام منم اگ کن صبر ميبره لذت,انقد من دادن حرص از بشر این چرا خدا اى

 ملباساروه همه چ هيز پسره.کردم پرو لباسارو و پرو اتاق رفتم آرشام آقا کن صبر فقط ميارم در
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 ونوبير اومدم پوشيدمو خودمو لباساى نميپوشم اینارو هم بميرى کرده انتخاب اى دکلته و باز

  بغلش کردم پرت لباسارو

 بازن خيلى نميپوشم اینارو من:ر

 خوبى این ب لباس بازه کجاشون:آ

 نميپوشم کالم ختم کالم یک...یکى بازه پشتش ؟یکى خوبن بابا ن إإ:ر

 ن؟ یا شوهریم زنو ما ک کنن باور عکسا این دیدن با خونوادم باید ببين:آ

 ب ریمب تا ورفتيم خریدیم هم دیگ وسایل تا چن خریدیم لباسارو ميرسيد,نظر ب,منطقى حرفش

 قصن بى چى همه باید کن دستت گفت و آورد در جيبش از انگشتر ى آرشام ماشين تو آتليه طرف

 مرسيدی.بود شده کار جواهر سنگ روش ک بود ناز و خوشگل خيلى سفيد طال انگشتر ى.باشه

 .تليهآ داخل رفتيم و برداشت پشتى صندلى روى از بود خریده ک کفشهایى و لباسا آرشام آتليه

 عدب کنيم تعویض لباسامونو تا کرد راهنمایى اتاقى طرف ب مارو و فمونطر اومد ميانسال خانم ى

 ک فتمگ منم کنه آرایشتون تا بياد آرایشگر اید آماده اگ گفت و اومد جوون دختر ى لباسا تعویض

 .حاضرم

 برام مالیمى آرایش ميزد حرف باهام گرم و مهربون خيلى و بود ساله 63 حدودا خانم ى آرایشگر

 ذاشتگ باز همونطور موهامم و عزیزم باشه چشم تو طبيعيت خوشگليه ميخوام گفت و کرد انتخاب

 .منتظرته در دم هم شوهرت برى ميتونى ک گفت کارش اتمام بعد

 .ميکردم حسش غریبه بود متفاوت برام تلفظشم اومد جورى ى برام شوهر کلمه

 واقعا ياهس کراوات سفيدو بلوز با بود پوشيده سياه شلوار و کت ى آرشام رفتم اتاق بيرون و پاشدم

 زا آه ى.بود کنارم مصطفى االن,ميشد چى کردم تصور اون,جاى رو مصطفى لحظه ى ميومد بهش

 همونب رو ميگرفتيم باید که رو فيگورهایى و,اومد جوون دختر رفتم آرشام سمت و کشيدم دل ته

 خسته واقعا هوف ميشد هگرفت دیگ عکساى دوباره و ميکردم عوض لباسامو زود زود من گفت

 دور رو دستتون شمام خانم کنين حلقه خانم کمر دور رو دستتون شما آقا ک گفت عکاس.بود کننده

 یمکرد رو کار همين ماهم.باشه هم نزدیک صورتتون و کنين نگاه چشماش ب و بندازین آقا گردن

 رو شماشچ ب نگاه تحمل ميشدم جورى ى,ميخورد صورتم به ک نفساش گرفت گر صورتم

 دیگ خب گفت دختره ک مياوردم کم نفس داشتم.ميشد تموم بازى این زودتر,کاش نداشتم
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 يپوشيدمم لباسامو ک اتاقى سمت ب کشيدمو بيرون بغلش از شدخودمو تموم بشين جدا ميتونين

 .دویدم

 مه آرشام بيرون رفتم پوشيدمو خودمو لباساى دادم بيرونش شدت با کشيدمو عميقى نفس

 اومدسمتم بود کرده وعوضلباساش

 خوبه؟ حالت:آ

 خروجى در سمت ب ميرفتم شدم دور ازش دادمو تکون آره نشونه ب سرمو بهش نگاه بدون

 عاواق گفت و جلو اومد ميانسال خانم همون ک ميومد سرم پشت و بود برداشته لباسارو آرشامم

 .ردیمک خدافظى تشکرو خانمه از و کردیم نگا بهم آرشام منو مياین بهم خيلى هستين زیبایى زوج

 حرفى هيچ راه طول تمام رسوند خونه ب منو آرشام بدن تحویل فردا پس تا عکسارو بود قرار

 .کردیم کوتاه خدافظى ى فقط رسيدم هم وقتى نشد ردوبدل بينمون

 بودم خسته خيلى اینک با کنم تعریف براش امروزو اتفاقاى تمام بود داده گير سودابه هم توخونه

 ودز بقيش خب ميگفت ميکشيدو جيغ ى حساس جاهاى هم سودابه کردم تعریف چيزو همه لىو

 ميخواست دلش اون ميکشيدم عذاب داشتم من بود اى دیونه ى خودش واس اینم زود,زود بگو

 .بگذره وقتش آرشام با ساعت ى فقط تا باشه من,جاى

 .اینا و عقد محضرو ميرفتيم هم بعدش بگيریم آزمایشارو جواب ميرفتيم باید صب

 اقدع وقتى محضر رفتيم,بود مثبت ک آزمایش جواب گرفتن بعد رفت باد و برق سرعت ب هفته ى

 دوتا آرشامم بودن اومده همراهم سودابه و هما فقط داشتم بدى دلشوره ميخوند رو,عقد خطبه

 روسع ميگفت و وسط ميپرید ؟سودابه وکيلم آیا ميگفت عاقد که هربار بود آورده خودش با شاهد

 کنم خفش پاشم ميخواستم ميکنم شوهر واقعى دارم انگار حاال کنه بل رفته عروس کنه ال رفته

 وکيلم؟ آیا خانم عروس سوم بار براى گفت عاقد

 .بله گفتم من اینبار ک

 این تو.بودم متأهل دیگ.تمام و برگه تا چن روى امضا تا چن و گفت بله اونم پرسيد آرشام از بعد

 خوابش اتاق توى هم رو تا چن بودیم چيده آرشام خونه تو و بودن داده تحویل عکسامونم هفته ى

 ى تو بود قرار من نداشتم خاصى چيز و بود اینا لباسو فقط گرچه بردیم خونش تو منم وسایالى

 وت خونش.نکنن شک اومدن وقتى,خونوادش ک بودیم گذاشته وسایلو جورى ولى بمونم جدا اتاق
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 يبترت جشن ى آرشامم باشن ایران خونوادش فردا بود قرار.بود,لوکسى جاى ولى بود آپارتمان ى

 اررفت خوب باهام بخرم مناسبى لباس تا خرید برد منم بشن سورپرایز اومدن وقتى تا بود داده

 ارمب ى حتى روز اون از و نميرفتم آموزشگاه ک بود اى هفته ى باشم معذب ک نميکرد کارى ميکرد

 .بودم ندیده رو مصطفى

 .کنه تحقيرم باز و بشم روبرو باهاش ميترسيدم

 و زن دروغى بفهمن همه ها درنيارى بازى تابلو شب گفت بهم بره ازخونه اینک قبل آرشام صب

 ب مگفت دربيارم حرصشو اینک براى منم اى عقده آورد روم ب بودنمو دستوپاچلفتى باز,شوهریم

 ومددرا تيک صداى ثانيه چن بعد.اتاقم تو رفتم تندى بعد درآوردمو براش زبونمو و مربوطه خودم

 .ميداد آرشام رفتن از نشون ک

 پدرش باغ خونه تو جشن بود قرار بشم آماده کنن کمک بهم تا آرشام خونه اومدن سودابه و هما

 .ميموندن خونه همون مادرش پدرو ک بعدشم بگيرن

 کنمم نحو بهترین ب چيز همه ميخواست خونه بياد تا بود گفته اونروزى آرایشگر همون ب آرشام

 .نداشت خبر کرده ازدواج کى با اینک از کسى نداشت آمد و رفت کسى با چون باشه

 رشکا طال دستش واقعا,داد نشون هنرشو باز آرایشگر بشن سورپرایز فاميل کل بود قرار ینى

 ارىک سنگ سينم پایين تا هام شونه از باالش لباسم زد زرشکى لباسم همرنگ روژمم بود عالى

 کوتاه لباس ى هما(من نمونش)عاليه انتخاباش آرشام این خودمونيم بود تنم فيت بودو شده

 دکلته لباس ى هم سودابه بود بسته سرس دور بودو بافته موهاشو و بود پوشيده,سفيد پرنسسى

 وهاموم بزرگ افرب گذاشتم باز موهامو من ولى بود بسته اسبى دم موهاشو بود پوشيده دراز سياه

 بعد دکر نگاهم طوالنى خيلى دید منو وقتى سالن رفتم منم اومد آرشام باالخره.داشتم دوست باز

 سودابه هما خندید خودش حرف ب خودش بعد و نميترشى هست بهت اميدى ن گفت و,کرد سرفه

 هيچ من ولى دادم جواب منم فروختن اى عقده این ب منو نامردا ميرفتن ریسه خنده از داشتن هم

 موشال و بپوشم گشادمو رولباسى تا رفتم اتاقم طرف ب و مخى رو خيلى چون ندارم بهت اميدى

 سوار فتمر منم پایين بودن رفته احتماال نبود سالن تو کسى برگشتم سالن ب دوباره و کردم سرم

 نشده اروس آرشام ولى بودن نشسته ماشين عقب صندلى وسودابه هما رفتم پایين شدمو آسانسور

 و شد نزدیکم ک بشم سوار ميخواستم جلو رفتم کرد باز رو راننده کمک طرف در دید منو,وقتى بود

 دىج من ولى نداره اشکالى گفتم منم نداشتم بدى,منظور ميخوام معذرت کردم ناراحتت اگ گفت
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 حرص از رو در شدو سوار اونم.ذوقش تو زدم ک کردم کيف کلى تودلم و سوارشدم گفتموبعد

 .بود گذاشتنم بسر سر اونهمه تالفى اینم بود حقش. کوبيد محکم

 مهه حياط انتهاى برد رو ماشين بودن گذاشته بازش ک داشت آهنى بزرگ در ى باغ خونه رسيدیم

 نگز هم خودش داخل بریم و بشيم پياده گفت بما ایستاد وقتى بودن شده پارک اینجا ماشينا

 يشپ ميومد بعد و یان افتادن راه ببينه ک باغ خونه بياره وادشوخون بود قرار ک اى راننده ب,ميزد

 .ما

 وسایالى با بزرگ خيلى خونه ى بود مونده باز دهنمون مون سه هر شدیم خونه وارد تایى سه

 اى ونهخ همچين بحال تا باال طبقه ميرفت ک مارپيچى هاى پله سالن وسط از و آنچنانى و سلطنتى

 مسن خانم ى نداشتم بودن اونجا ک کسایى ب توجهى و بودم ونهخ تماشاى محو بودم ندیده

 ىا گوشه و سالن داخل رفتيم و دستش دادیم و درآوردیم شالمونو و لباسى رو ماهم طرفمون,اومد

 . ایستادیم

 موندن کم گفت و ایستاد من پيش,اومد خودش و کنن خاموش برقارو تا گفت داخلو اومد آرشام

 .برسن

 اى؟ پسرم؟آرشام؟خونه بود مادرش انگار ميکردن صدا داشتن اومدن

 امآرش ک نگفت راننده مگ کجان ها بچه کجاس طلعت این پس ببينم کن روشن برقارو مسعود

 ى کردن تعجب آقا و خانم.سورپریز زدن داد باهم همه و کردن روشن برقارو یهو.اینجاس

 بغض مادرش کرد بغلشون طرفشونو رفت آرشام.بود خالش دختر,شاید بود پيششون دخترهم

 ک نميگفت این مگ.کرد بغل هم دختررو بحالش خوش دارن دوسش خيلى بود معلوم بود کرده

 بود؟ چى این پس نداره دوست دخترخالشو

 با منو پيشش برم تا زد صدا منو آرشام ميرقصيدن آروم,وسط جوونا کردن پخش مالیمى آهنگ

 بود مهربون ولى پدرش دادم دست باهاش يکردم براندازم جورى ى مادرش کرد آشنا خونوادش

 کرد بودآشنام زیبا واقعا ک جوون دختر با آخر در و داد دست باهام گرم خيلى

 واى گفت کردو بغلم,پرید بود مهربونى العاده فوق دختر اونم.آهو خودم کوچولوى خواهر اینم خب

 زیبایى عاواق نگو ميکنه ریفانقدتع زنشى چون ميکردم فک منم ميگفتا هى داداشم خوشگلى چ تو

 .نشستيم مبل روى و سالن از اى گوشه رفتيم باهم و زدم بهش آرومى لبخند
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 ینميد رقص افتخار:گفت و کرد دراز رو,دستش پيشمو اومد آرشام ک ميزدیم حرف آهو با داشتيم

 چشمه برقص داداشى با پاشو خوجلم داداش زن آره: گفت و کشيد بنفش جيغ ى مادمازل؟آهو

 ما ب اخم با داشت و بود داده تکيه سالن وسط ستون ب ک دخترى ب دربياد غزل دخترخاله این

 ستون زا تکيشو بود کرده آرایش غليظ خيلى بودو آبى چشم و بلوند مو دختر.کرد اشاره ميکرد نگاه

 وهعش با و آرشام شونه رو گذاشت دستشو و ایستاد آرشام کنار برداشت قدم ما سمت ب و گرفت

 ب ودشوخ بيشتر و برقصم باهات ميتونم من نميکنه قبول رقصتو پيشنهاد خانم اگ عزیزم گفت

 دیگ کس با خانمم جز ب من جان غزل:گفت و کرد جدا غزل از خودشو آرشام چسبوند آرشام

 .کرد بلندم گرفتو منو دست و شد بعدخم و نميرقصم

 روعش گذاشتن مالیم آهنگ ى بودیم وسط آرشام منو فقط و رفتن کنار همه رفتيم سالن وسط ب

 تو هم چشماى ب بودیم زده زول ميکردیم حرکت آهنگ با هماهنگ درست تانگو رقص کردیم

 مپيشوني ب اى بوسه آرشام شد تموم آهنگ چى بفهمم نميتونستم ولى بود چيزى ى نگاهش

 سوت و دست ب کردن شروع همه بودم نکرده تجربه ک بود عجيبى حس گرفت گر بدنم نشوند

 . ميکردن نگاه مارو داشتن و بود باز بناگوششون تا نيششون هم سودابه و هما زدن

 تو ک پسرى دوتا همراه هم سودابه و هما شدن هاشون خونه راهى همه و,شد تموم جشن باالخره

 صاحب ک اى خونه همون تو و بودن کرده عوض رو خونه راستى.خونه رفتن شدن آشنا جشن

 تو اهمم آهو اصرار بخاطر.بودند شده ساکن کنن زندگى توش دونفر از بيشتر دنميکر قبول خونه

 هس هم اتاقى چ باالیى طبقه بردتو بمونم بود قرار ک اتاقى ب منو خانم طلعت موندیم باغ خونه

 .شد باز در ک ميزدم حرف باخودم داشتم بخوابم ميتونم راحت بزرگ ک تختشم آخيش

 آرشامه دیدم برگشتم

 ميکنى؟ چکار نجاای تو:ر

 بخوابم اومدم ،خب:آ

  منه اتاقه اینجا ولى:ر

 بخوابم؟ کجا باید من اونوقت:آ

  بخواب دیگ اتاقه ى تو بدونم چ:ر
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 جدا ک هستين شوهرى زنو چجور شما ک نميگن خونوادم احيانا بعد بگيد شما هرچى حتما چشم:آ

 ميخوابيد؟ هم از

 و تخت سمت رفتم بمونم اتاق,ى تو این با چجورى من حاال بودم نکرده دیگ اینجاشو فکر واى

 رویسس سمت به و بودبرداشتم گذاشته,روش( اینا آرشام خدمتکار)خانم طلعت ک خوابى لباساى

 .کنم عوض لباسامو و برم بود اتاق تو ک بهداشتى

 انداخت سرشو دیدى گودزیال عين یهو کرد اعتماد,نميشد آرشام این ب کردم قفل پشت از رو در

 ى لحداق بيرون برم چجورى من حاال بازه خيلى اینک خدا یا پوشيدم خوابرو,لباس تو اومد پایين

 ور و بود کرده عوض لباساشو آرشام کردم نگا بيرونو و کردم وا درو آروم ندادن هم چيزى شلوارى

 بيرون رفتم بود کشيده دراز تخت

 االب رفتم رفت یادم لباس بودن باز الک کشيده دراز راحتم چ ميخوابيدم؟نگا کجا باید من حاال

 .دادم تکونش و سرش

 ؟ هوم گفت چشماش کردن باز بدون

 (گفتما دلم تو البته)زهرمار و هوم

 بخوابم؟ کجا,باید من خوابيدین تخت رو عالى جناب:ر

 بهم زد زول و کرد باز چشماشو بعد و شوهرت کنار:آ

  کمه اشتهاتم چ بابا ن إ:ر

 خودته ميل بخوابى هم کاناپه رو ميتونى ىخواست اگ خوددانى:آ

  بخواب اون رو برو تو نميشم جا کاناپه اون تو منک:ر

 منم بخوابه راحت نميذارم خونده کور گرفت حرصم بخير شب گفت و کرد بهم پشتشو توجه بدون

 تخت رو کشيدم دراز برگردوندمو بهش پشتمو

 شمبلوز و کرده حلقه دورم دستشو دیدم برگشتم شد حلقه دورم چيزى ى بعد و خورد تکون تخت

 شوهر و زن مگ گفت و زد درآر حرص لبخند ميکنى؟ى چکار دارى گفتم زدمو کنارش درآورده

  نميکنم ک شرع خالف کار محرممى خب نيستيم
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 زد قهقهه و کرد بلند خنده ى صورتش تو کوبوندم برداشتمو بالشتو

  اومدم پایين تخت رو از و ببينى خواب تو اینک مگ طلب فرصت هيز:گفتم

 .عزیزم ميبينم واقعيتم تو گفت آرشام ک

 زمينو ور بندازم و کنم پيدا چيزى پتویى ى تا گشتم جاشو همه رو بود اتاق تو ک کمدى طرف رفتم

 رو ک اضافى مالفه بالشتو اتاق گوشه انداختم و برداشتم رو پتو کردم پيدا یکى جون آخ بخوابم

 .ردب خوابم گذاشتم بالش رو سرمو تا بودم خسته ازبس بخوابم تا رفتم و برداشتم رو بود تخت

 چجورى آخ ولى بودم تخت روى کردم ورم دورو ب نگاهى شدم بيدار,در تق تق صداى با صب

 .نبود اتاق گوشه پتوى و بالش از اثرى کردم نگا ؟اطرافو اینجا اومدم

 تهانداخ گردنش دور حوله ى فقط بود دهنپوشي بلوزشو هنوزم دراومد بهداشتى سرویس از آرشام

 ب رفت بود خيس موهاشم چون گرفته دوش بود معلوم بود پيچيده کمرش دور هم حوله ى و بود

 نبيای کن بيدار خانمتم حاضره صبحونه جان آرشام گفت بود خانم طلعت کرد بازش و در سمت

 من:پرسيدم ک کمد سمت ميرفت داشت بست رو در و گفت اى باشه آرشام منتظرتونن همه

 .بودم خوابيده زمين رو تخت؟منک رو اومدم چجورى

 ک بودم جواب,منتظر و بهش بودم زده زول همينطور شد لباساش پوشيدن مشغول نداد جوابى

  بپوشم شلوارمو ميخوام اونور بکن روتو:گفت

 بهش شدم خيره سماجت با

 تخت؟ رو رفتم چجورى من,برنميگردم ندى جوابمو تا:ر

  برگردوندم رومو زود ک کنه باز خواست کمرشو دور حوله و خودته ميل گفت

 حيا بى نميشه,سرش هم حيا و شرم عوضى

 رو قيهب پایين بيا شو آماده زود:گفت بشه خارج اینک قبل رو در سمت رفت لباساش پوشيدن بعد

  رفت و نذار منتظر هم

 مهه پایين رفتم پوشيدم رو بود کمد وت ک چرم شلوار و تاب ى نداد منو جواب,آخرش االغ خر کره

 .نشستم بود آرشام کنار ک خالى صندلى رو و رفتم منم بودن نشسته سالن تو ميز دور
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 زندگى بشم رو در رو مصطفى با نميخواستم و نميرفتم آموزشگاه دیگ و ميگذشت ماهى ى تقریبا

 هى فقط.نداشت امباه فيزیکى تماس هيچ قرارداد طبق ميرفت پيش خوب آرشام با دروغيم

 .نميذاشتمش جواب بى منم و مياورد در حرصمو

  برداشتم بدم جواب رفتم زد زنگ خونه تلفن

 الو؟

 الو؟الو؟ کردم تکرار دوباره نشنيده صدامو شاید اینک تصور با نشنيدم جوابى هيچ ولى

 .ممتد بوق صداى بعد و نداشت اى فایده ولى

 .گرفته تماس اشتباهى حتما

 دادم جواب بالفاصله بود آرشام داشتم,برش بود موبایلم اینبار ولى خورد زنگ دوباره

 الو؟

 اى؟ خونه سالم:آ

 مگ؟ چطور آره:ر

  کنى آماده چيزى ى ک بدم خبر خواستم خونه بياد دوستام از یکى قراره امشب:آ

 هست؟ کى حاال باشه:ر

  فعال ميبينيش اومد وقتى حاال:آ

  کرد قطع گوشيو کنم خدافظى من اینک بدون

 آخ مياورد در بدبختو من حرص کاراش این با ک,بس کنم جدا بدنش از سرشو داشتم دوست

 کيه؟ بگى ميميرى

 .غذا کردن آماده ب کردم شروع و آشپزخونه رفتم سریع

 و بادمجان خورشت و سبزى قورمه بودم یادگرفته آشپزى منم هما سر سایه از پختم غذا نوع چند

 . داره دوس غذاهایى چجور مهمونش يدونستمنم چون پختم الزانيا
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 و پوشيدم بود زانوم روى تا ک سفيد لباس ى اتاقمو تو رفتم بود آماده چى همه,شد شب باالخره

 .مالیم آرایش و کردم سرم کمرنگ خيلى صورتى شال ى

 اومدن بعد اوناروهم ک غذاها بود مونده فقط بودم چيده غذاخورى ميز روى وسایالروهم تمام

 .مياوردم همونام

 بود مونده در پشت ک کسى ب و تو اومد آرشام بعد و شد باز در بعد و,اومد کليد چرخيدن صداى

 . تو بياد تا کرد تعارف دوستش ینى

 .بود غيرممکن این بست یخ بدنم تمام زد خشکم خونه داخل دوستش اومدن با

 سردموبردم جلودست دبوددستشوآور روبروم حاالدیگ برداشت قدم طرفم ب, داخل اومدن

 نميتونستم ازترسم همدیگ توچشماى بودیم زده زول دستموگرفت طوالنى ولى آروم طرفش

 .اومدیم خودمون ب آرشام بودباصداى کرده پيدام چجورى بکنم حرکتى

 تند,اددربي خستگيمون ک بيار بریز چایى دوتا عزیزم گفت بمن رو بعد.بشين جان حميد بفرما:آ

 حميد ک موقعى ب درگيربودرفتم فکرم ميریختم چایى استکانا تو داشتم نهآشپزخو سمت رفتم

 ستاشدو با تيربرق کنار محلمون تو پيش از برگشت توراه.ميرفتم دانشگاهى پيش روشناختم

 لىخي برميداشتم قدم تند ندادمو جوابى من ولى انداخت متلک بهم منودید وقتى بود ایستاده

 کم کم دیگ حرفاى و شده عاشقم ميشدميگفت سبز سرراهم مدرسه بعد هرروز.بودم ترسيده

 ادميوفت دیگ پسر ى ب نگاهم تصادفى خيابون تو اگ نبود عادى رفتاراش ولى زدم حرف باهاش

 آدرس ازم پسر ى ميومدم باروقتى ى حتى بدترميشد رفتاراش روزبروز ميکرد سياه روزگارمو

 خواستم بيچاره پسر زدن ب کرد شروع وشد نزدیکمون سرعت با دیدو اتفاقى پرسيدحميدهم

 و مميرس بعدا تورو حساب شو خفه گفت زد داد زمين خوردم داد هولم ک جلوشوبگيرم بدم توضيح

 جدا پسره از رو حميد بزور و اومدن گرفته باال دعوا دیدن ک مردم پسره طرف برد هجوم دوباره

 مش جدا ميخوام ک گفتم بهش شتمگذا قرار باهاش بشم جدا ازش خواستم قضيه اون بعد.کردن

 درآوردو جيبش از چاقویى و دیوار ب چسبوند منو هستم دیدجدى ک بعد نميشدولى باورش اول

 بودم فهميدى؟ترسيده مرگ یا من یا گفت کردو نزدیک گوشم ب صورتشو گردنم رو گذاشت

 فهميدى؟ گفتم:گفت زدو دیوار ب مشتشو و کشيد نعره ک ندادم جوابى

 فهميدم آره آ دادم جواب لرز و ترس با

 .کشيد عقب خودشو و بوسيد گونمو بعد و نشنوم چرندیات این از دیگ, خوبه:ح
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 واقعا نداشت بهم توجهى چون بگم بابام ب نميتونستم کردم گریه کلى خونه رفتم وقتى

 ستمخوا بار چن ميگشتم روح مثل خونه تو و بودم شده افسرده کال دیگ کنم چکار نميدونستم

 . شدم پشيمون بعد ولى بکشم ودموخ

 بهترین شدم شاد خيلى دیگ جاى ى بریم و بفروشيم رو خونه باید ک گفت و اومد بابام روز ى

 يدحم ب خبرى دیگ منطقه ى رفتيم و فروختيم رو خونه باد و برق سرعت ب شنيدم ک بود خبر

 يکنمم پيدات باشى سنگم یرز بود گفته بود,حميد اومد پيام بهم روز ى کردم عوض مدرسمم ندادم

 ى و ستمشک کارتمو سيم بست یخ بدنم.ميکنم سياه روزگارتو,هيچکس مال یا منى مال یا لعنتى

 .خریدم جدید سيمکارت

 بخاطر ميریختم چاى وقتى کشيدم جيغ و بيرون اومدم گذشته فکر از دستم سوزش حس با

 زدى؟بادیدن جيغ شد؟چرا چى,خونهآشپز تو اومد بدو آرشام دستم رو ریخت چایى ذهنم درگيرى

 ودستم بعد خودت؟و با کردى چکار گفت و آورد کابينت تو از سوختگى ضد کرم رفت زود دستم

 تگف کردو اشکاموپاک شد تموم وقتى و کرموزد ميکردم گریه داشتم منم زد کرم روش و گرفت

 .ميبرم رو چایى من بشور صورتتو و برودست نکن گریه

 ارچک گفت و آورد کابينت تو از سوختگى ضد کرم رفت زود دستم ى؟بادیدنزد جيغ شد؟چرا چى

 مومت وقتى و کرموزد ميکردم گریه داشتم منم زد کرم روش و گرفت دستمو بعد خودت؟و با کردى

 .ميبرم رو چایى من بشور صورتتو و برودست نکن گریه گفت کردو اشکاموپاک شد

 سح سنگينشو نگاهه ولى حميد ب نگاه بدون مشد رد تندى سالن از دسشویى رفتم سرعت ب

 خداااااا؟ انقدبدبختم من چرا آخ شد شدیدتر گریم بستم ک دررو کردم

  دکتر بریم نيس خوب حالت خوبى؟اگ.آرشام صداى متعاقبش و خورد در ب اى تقه

 وت رفتم زدمو آبى صورتم ب.ميام االن خوبم ن دادم جواب کردم صاف صدامو و کردم پاک اشکامو

 منشست آرشام کنار و رفتم منم بودن نشسته ميز دور حميد با و بود چيده غذاهارو آرشام سالن

 ربنظ برین دکترى ى نيستين خوب خوبين؟اگ,اومد حميد صداى.کشيدم غذا کمى حرف بدون

 .اینا و شدى شوکه دیدنم از ینى ک ميزد حرف منظور با داشت نيس خوب زیاد ميادحالتون

  توجهتون از مرسى خوبم ن گفتم و نلرزه صدام کردم سعى
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 و حول حميد و آرشام فقط نزدم,حرفى هيچ نرفت پایين گلوم از چيزى ک خوردن شام آخر تا

 از و داشت چيزا این و کنسرو غذایى مواد کارخونه ى حميد اینک مث ميزدن حرف کار حوش

 .فالن و خوبيه کار ک ميداد توضيح داشت و بشه شریک باهاش ميخواست آرشام

 .کنه تدریس داره دوست فقط و نداره کار این ب اى عالقه ک ميگفت آرشام ولى

 .ميشد بد خيلى وگرنه نکرد قبول باز خداروشکر

 ظرف ماشين تو ظرفارو داشت وقتى کنم کمکش من نذاشت و کرد جمع رو ميز آرشام شام بعد

 از,شد نزدیکم و گرفت مودست مچ و شد بلند,حميد ک پيشش برم پاشم خواستم ميذاشت شویى

 برى در مدست از ميکنم؟نميتونى پيدات باشى سنگم زیر گفتم دیدى:گفت شدم شوکه حرکتش

 و ردک ول دستمو تند بود دستش ميوه ظرف ک آرشام ورود با مينشونمت سيات روز ب چجور ببين

 مخانمت کنم زحمت رفع دیگ من دیدنت از شدم خوشحال دیگ خب گفت و آرشام سمت رفت

 خوردن بعد و بمونه ک کرد اصرار آرشام پریده رنگش صورتشون نيس خوب زیاد حالشون انگار

 اميد ب خوشبختم آشنایيتون از گفت بمن رو بعد و کرد خدافظى و نکرد قبول حميد ولى بره ميوه

 .دیدار

 تاقما سمت رفتم حالى بى با منم کرد همراهيش در دم تا آرشام,بود کنایه با حرفاش کلمه ب کلمه

 خورد در ب اى تقه.کشيدم دراز تخت رو

 دمنمي جواب دید وقتى ندادم جوابى و بستم چشمامو من ولى زد صدام بود آرشام شد باز در بعد و

 .بست درروهم و رفت

 عادى تامحال بخونم نميتونستم هيچى ولى بودم تعطيل ترمم پایان امتاحانات بخاطر رو اى هفته ى

 شده زىچي ک,ميپرسيد ازم هى,بود شده رفتارام متوجه آرشامم ميترسيدم داص کوچکترین با نبود

 طمئنم دیگ داشت ادامه جواب بى تلفناى هم باز نميگفتم بهش چيزى و ميرفتم طفره هربار من و

 ميرفت حميد طرف فکرم دوباره بخونم درس ک مينشستم گاهى.حميده طرف از ک بودم شده

 يکردم رفع اشکاالمو و,ميکرد کمکم خوندن تو و مينشست کنارم ميومد ام کالفه,ميدید ک آرشام

 .بود نرفته یادم حرفاش هنوزم ولى نميکردم فکر مصطفى ب دیگ

 دکب امتحانام آرشام کمکاى بخاطر دادم امتحانمم آخرین بود تير اوایل دادم هم امتحانارو باالخره

 نارمک از و اومد باسرعت موتور ى هکوچ سر ک برسم بودم مونده کم خونه برميگشتم داشتم.نبود
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 روى و خونه رسوندم خودمو کندنى جون هزار ب ميلرزید پاهام ترسيدم کردخيلى فرار و شد رد

 .شدم ولو مبل

 تابستان ترم کنيم عوض هوایى و آب ى تا شمال بریم اینا آرشام خونواده با فردا پس بود قرار

 کمى ک بود شمال سفر دلخوشيم تنها نداشتم نخوند حوصله و حال دیگ واقعا چون برنميداشتم

 .کنم فراموش رو افتاده اتفاقات و بشه عوض روحيم

 ک وسایالیى تمام گذاشتم چمدون ى تو و لباسام کردن جمع ب کردم شروع لباسامو سراغ رفتم

 باسمل دست چن تا آرشام اتاق رفتم. گذاشتم کنارى و بستم رو چمدون و برداشتم رو,ميشد الزمم

 رشب خورد دستم ب لباساش بين سفت چيز ى ک ميگشتم کمدشو تو داشتم بردارم اون راىب

 يمردمم کنجکاوى از داشتم.بستمش دوباره ولى کردم بازش بود چرم مشکى جلد با دفتر ى داشتم

 بـعـضـــی بود نوشته زیبایى خيلى خط با اول صفحه کردم بازش دوباره و نياوردم طاقت

 هــــــــــــــا

 

 ميشوند عزیــــــز ســـــاده آنقدر

 

 هــــــم نبودنشــــــان فکـــــر کـــه

 

 ...!!!مياندازد شمـــــاره به را نفسهــــایت تمــــام

 سيخ اتاق ب آرشام ورود با جاش سر گذاشتم بستمو و دفتر زود سالن در شدن باز باصداى

 ميکنى؟بدون غلطى چ من اتاق تو تو زد ادد روم و دید کمد جلوى و اتاق تو منو وقتى وایستادم

 اتاق از و اتاقمو مياى اجازه بدون باشه آخرت دفه بيرون شو گم گفت بدم جوابشو بذاره اینک

 .بست محکم درو و کرد بيرونم

 .بداخالق کرد اینجورى چرا این وا

 ىب ولى بود جملش درگير همش بود؟فکرم چى بود نوشته دفتر تو ک حرفى اون از منظورش حاال

 و يزم پشت نشستم و کردم درست خودم برا ساندویچ ى و آشپزخونه سمت رفتم و گفتم خيالى
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 وحشى شده چى انگار ک,بود کرده اخم همچين شد پيدا آرشام کله سرو ک شدم خوردن مشغول

 .ميبردمش چيزى,روانشناسى ى باید بگيره پاچه سگا این عين بود بلد فقط

 سمت برگشت.خرید برم بودم نکرده وقت چون نبود خوردن براى خاصى چيز یخچال طرف رفت

 کو؟ من نهار:گفت منو

 کجاست ببين بگرد بدونم چ من:ر

 دستت؟ تو چيه اون:آ

 باش خودت نهار فکر ب توهم منه نهار و سانویجه ک ميبينى دارى چشم:ر

  ساندویجه ک آهان:آ

 آبميوه بعد و منه نهار دیگ حاال گفت و زد روش بزرگ گاز ى و قاپيد دستم از ساندویجو و اومد

 .کشيد سر و برداشت پرتقالمم

 راچ عزیزم گفت و باال آورد سرشو آوردم در شکلکشو بود داومده حرصم ک ميخورد ولع با همچين

 زمينو کوبيدم پامو پاشدم اومد جوش ب خونم نيست سيرک ک اینجا درميارى رو دلقکا اداى

 رد يزم کنار از خواستم بعد و شى خفه کنه گير گلوت تو الهى خور مظلوم حق زشت الشخور:گفتم

  یدميخند حالم ب قاه قاه آرشام شدم زمين رو نقش شتلق و کرد گير صندلى پایه ب پام ک شم

 کردنته؟ کمک عوض نخند بگيرى حناق:ر

 از شدپا و خندید دوباره و داد جوابتو خودش دیگ داره دوسم چقد خدا ميبينى جوابت اینم بگير:آ

 .بشم بلند کنه کمکم اینک بدون بيرون رفت آشپزخونه

 رد ب زدم محکم پام با حرص از بود بسته درشو ک اتاقش طرف رفتم عصبانيت با شدمو بلند

 ى مياد ویه روانيه این نميکنه عيب کارى محکم از کار.کردم قفل دررو اتاقمو تو رفتم تندى اتاقشو

 .کن جمعش و بيا حاال مياره سرم چيزى بالیى

 این ب ک ميگفت بهم حسى ى داشتم بدى دلشوره ى صب از رسيد شمال ب سفر روز باالخره

 ایالرووس تمام.شدم پشيمون دیدم آهورو خوشحالى وقتى ولى بشم منصرف ميخواستم نرو سفر

 ونهجداگ ماشين با آرشامم باباى مامان ماشد ماشين سوار آهو گذاشتيم ماشين عقب صندوق تو

 با داشت ک هم آهو بود کرده زیاد صداشم بود گذاشته رو بده تکون آهنگ آرشام راه تو اومدن
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 ى انتظار نميشه داداش ازاین باالخره باشه حاد دیونگيش کنم فک اینم ميداد جر خودشو آهنگ

 داشت آروم و ساکت خواهر

 . بودم اتفاق ى منتظر همش نبود خوب حالم و حس اصال ولى من

 نشستيم ها آالچيق از یکى زیر رفتيم و داشت نگه سنتى رستوران ى جلوى آرشام نهار براى

 خب:گفت بمن رو و نشست من کنار برگشت وقتى. بده سفارش دیزى هممون برا تا رفت آرشامم

 برات بدم سفارش دیگ چيز ى مياد بدت نمياد؟اگ بدت دیزى از ک تو خانمم

 بازى نقش خونوادش پيش بگه؟داره ىچ دارى انتظار خدا خنگ خانمم؟خب گفت خانمم؟بمن

 .شد جورى ى دلم گفتنش خانمم تلفظ با بازم ولى خب ميکنه

 عزیزم نکن رودروایستى بگو مياد بدت ميکنى؟اگ فک چى ب:آ

 احساسات با داره خورده؟چرا چيزى دیوارى درى سنگى ب سرش ميکنه اینجورى چرا این خدا اى

 دوس ن:گفتم و اومدم خودم ب نکردم عادت کسى زا کلمات این شنيدن ب ميکنه؟من بازى من

 .کردم اضافه عزیزم جملم آخر ب منم و بدى سفارش دیگ چيز نميخواد دارم

 .نشنيدم گفت آروم چون ولى گفت چيزى ى لب زیر

 ى آرشام ولى بل و ال و اینستا تو بذارم بگيریم سلفى باهم باید ک داد گير آهو غذا خوردن بعد

 وت بذارى رو انداختى رها با ک ازعکسایى یکى حتى ندارى حق گفت و کرد بهش وحشتناک اخم

 شده تموم وقته خيلى قجرى عصر فکراى داداش گفت و,شد ناراحت آهو,حرفش این با.اینستا

  باش فکر روشن یکم

 من باشه فکر روشن بگو شوهرت ب کردى شوهر هروقت باشم فکر روشن زنم برا نميخوام من:آ

 .راضيم دنمبو قجرى عصر از

 نشست باباش ماشين تو و رفت ناراحتى با و نزد دیگ حرف آهو ک گفت جدیت با همچين

 .شد ناراحت بچم اوخى

 .رفت غنج دلم شدن غيرتى این از باشه هم دروغى اگ حتى ولى من

  افتادیم راه و شدیم ماشين سوار
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 آرشام؟: ر

 جانم؟:آ

 جانم؟ گفت چرا پس نبود نپيشمو کسى ک االن شد کاسه ى قد چشمام تعجب از

 شده؟,چيزى:آ

 شکستى کردى؟دلشو رفتار اونجورى آهو با چرا آره ینى,  ن:ر

  بگه اراجيف زیرش بياد کسى هر باشه مجازى شبکه تو زنم عکس ندارم دوس چون:آ

 نيستيم واقعى شوهر و زن ما ولى:ر

 کنم خيس خودمو ندممو کم ک ميروند همچين کرد زیاد سرعتشو بعد و هستيم ک زمانى تا:آ

 .نميشدم متوجه کال ینى نمياوردم در سر من ولى. ميگفت چيزى لب زیر همش

 بود دریا ب رو دیگش طرف و,بود جنگل طرفش ى ک بود بزرگ ویالى ى.رسيدیم ک بود 7 ساعت

 ىجالب هارمونى و بود,یاسمنى رنگ مبال و پرده مثل وسایل همه و بود عالى ک هم ساختمان داخل

 عدادىت راهرو سراسر و بود العاده فوق پایين مثل هم اینجا ک باال طبقه رفتيم بود بنفش گرن از

 هم باز.بود محشر خونه یون دکوراس,...(ببر,عقاب,اسب)بودند گذاشته حيوانات انواع از مجسمه

 اینجا بود راهرو راست سمت, در دومين ک شدم اتاق وارد ميموندیم اتاق ى تو باید آرشام منو

 روبروم بود نظير بى این واى ميکردم نگاه اتاق اطراف ب داشتم بودن کرده کار آبى رو گشرن

 شهشي در طرف رفتم بود دیدم تو دریا منظره بودن زده کنار هارو پرده بود شده کار شيشه سراسر

 آرشام اومد در صداى ميشدم مرگ ذوق داشتم بود عالى هواش تراس تو رفتم و کردم بازش و اى

 واهشخ دریا لب ببر منو محشره عاليه اینجا واى گفتم خوشحالى با و طرفش رفتم تو,اومد ک,بود

 فتگ بعد ميزد لبخند فقط مکالمم طول تو آرشامم ميدادم نشون ذوقمو و شوق دستام حرکات با و

 دمز لپش ب بوسه ى و کردم بغلش پریدم و شدم جوگير یهو بریم تا کن عوض لباساتو باشه

 برو بخ خيلى گفت اونم.ببخشيد گفتم و انداختم پایين خجالت از سرمو شدم جدا شاز برق عين

 . اتاق از بيرون رفت و,بپوش لباساتو

 صداى با ک ميخورد آبميوه و,بود نشسته مبل رو آرشام پایين رفتم جت سرعت با شدمو آماده تند

 بریم؟ ام آماده من گفتم بلند

 بریم:آ
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 .رفتيم ساحل طرف ب و شد بلند

 ميخورد پاهام ب آب از موجى ک هربار ميداشتم بر قدم ها ماسه رو برهنه پا و درآوردم دمپایيهامو

 شروع و آب تو رفتم رسيد ذهنم ب فکرى ى یهو ميپریدم پایين باال ها بچه مثل ميکشيدمو جيغ

 ب آروم. بپاشه آب من رو تا اومد و نياورد کم اونم آرشام سمت کردم پرت آب مشت مشت کردم

 همچنان ونا ولى ميشم خوبى دختر ببين ببخشيد ها,نپاشى آب آرشام ن گفتم برداشتمو قدم عقب

 ى ک ميرفتم عقب عقب جورى همين.بشينى لرزشم پاى باید خوردى خربزه ميگفت و ميومد طرفم

 و ستد داشتم نبودم بلد شنا آب تو افتادم و کنم حفظ تعادلمو نتونستم و شد خالى پام زیر دفه

 و کمرم دور انداخت دستشو و اومد زدو شيرجه آرشام ک ميشد بریده نفسم دیگ و ميزدم جهپن

 . بيرون کشيدتم

 يدميپرس هى آرشامم نميومد باال نفسم کردن سرفه ب کردم شروع بيرون کشيدتم آب از وقتى

 دیمز دوتایى دفه ى و کردیم نگاه بهم اومد سرجاش نفسم و شد تموم سرفم خوبى؟خوبى؟وقتى

 يسخ بدنمون و لباسامون تمام شدیم چشم تو چشم ميخندیدیم و بودیم آب توى هنوز خنده زیر

 موگون شستش انگشت نوک با بعد و گونم رو کشيد و آورد باال دیگشو دسته آرشام بود شده

 سينم هقفس ب وار دیوانه داشت قلبم لبم رو کشيد انگشتشو و لبام سمت اومد نگاهش کرد,نوازش

 بود گرم تنم ولى بودیم آب توى اینکه با بشم جدا ازش نميتونستم بودم شوک تو يشدم کوبيده

 العملى عکس حرکتش دربرابر بود شده کم خيلى صورتمون فاصله مياورد نزدیکتر صورتشو داشت

 .کردم پيداشون بياین اینجان بابا مامان اومد آهو صداى یهو ک ندادم نشون

 دش چى نميدونم بيرون بریم آب از تا کرد کمک جداشدیم هم از و کشيد عقب خودشو تند آرشام

 .رسيد راه از سرزده خروس عين ک دادم آهو ب آبدار فحش ى دلم تو ک

 رها ک گفت آرشامم.شدیم نگران زد غيبتون یهو چرا شما پرسيدن رسيدنو آرشامم باباى و مامان

 راه بعد.قسمتهایى سانسور با اینا و دادم نجاتش من و آب تو افتاد بعد و بزنه قدم یکم ميخواست

 .ساختمون سمت افتادیم

 یمرسيد. ميشدم سفيد و سرخ منم ميکردین چکار داشتين شلوغ اى ميگفت گوشم دم هم آهو

 کشيدم دراز تخت رو بعد و نخورم سرما تا کردم عوض لباسامو اتاقامو تو رفتم زود من ویال

 طولى و نکردم اعتراضى بودم خسته چون,کشيد دراز روتخت و کرد عوض لباساشو اومد آرشامم

 .برد خوابم ک,نکشيد
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 تو نم گرفتتم برق انگار کردم بلند سرمو بود سفت چيز ى رو سرم بلندشدم خواب از در تقه با

 چ ميخوابيد وقتى اوخى بود کرده حلقه دورم دستشو اونم بود سينش رو سرم و بودم آرشام بغل

 در و شد ظاهر جن عين باز آهو ک کنم بيدارش نيومد دلم گرفت خندم حرفم از بچم ميشد مظلوم

  انداخت ورش دورو ب نگاهى و پرید خواب از آرشام بيچاره ک بازکرد آنچنان رو

 و برگشت دوباره ک بيرون بره در از خواست برسين عشقوالنتون ب شما ببخشيد واى اى:آهو

 .... بياین بعد بخوریم شام بياین گفت انمام ولى بشم احساساتتون مانع نميخواستم البته گفت

 .کرد ترک اتاقو خنده با و گذاشت نصفه حرفشو

 بود؟ چى,منظورش:گفت ميزد گيج هنوز آرشام

 است شده آماده دانلود نگاه درسایت کتاب این

www.negahdl.com 

 .پایين برم بعد و بگيرم,دوش ى تا رفتم و نميدونم گفتم و زدم چپ على کوچه ب خودمو

 درآوردم کيفم تو از خورد زنگ گوشيم نبود اتاق تو آرشام اومدم در حموم از و پوشيدم حولمو

 .دادم جواب بود سودابه

 الو:ر

 آدم بردى یاد از مارو کردى بکنى؟شوهر دوستات از,یادى بزنى زنگ ى ميميرى درد و الو:س

 فروش

 بریدم حرفشو ک ميکرد گالیه داشت ریز ى جور همين

 .ميشى خفه ميحرفى سرهم پشت همينجور کن تازه,فسىن ى عزیزم:ر

 گمر شده؟بگوبگوبگو ؟چيا چطوره شمال کن تعریف حاال خب.شده تنگ برات دلم خو کوفت:س

 سودابه

 و جيغ هى اونم کردم تعریف براش چيزو همه کرد ک اصرارایى بودبا کرده گل فضوليش این باز

 امولباس خواستم کردیم خدافظى حرفيدن ساعت نيم بعد.ميداد نشون العمال عکس این از و جون

 سودابه ميگى چى باز واى.زد زنگ دوباره گوشيم ک بپوشم
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 دادم جواب بود ناشناس شماره داشتم,برش

 الو؟الو؟

 .اومد پيام ک نکشيد ثانيه چن ب کردم قطع نيومد جوابى بازم

 ردیدا,اميد ب نزدیکه سياهت روزاى ک بکن ميگذره؟شادیاتو خوش:ناشناس

 . بود,حميد این این کردم یخ

 .نرفت پایين گلوم از هيچى شام ميز سر

 رو مدید ک پيشش رفتيم بود کرده کرایه قایق ى هم آرشام دریا کنار رفتيم آهو اصراراى با صب

 چهب عين رفتاراش چون بود آهو فکر کنم فک بادبادک دوتا واى شدم نزدیکتر هس چيزى ى زمين

 .بود ساله01 بود کوچکتر من از سال 4 اشتند هم سنى البته بود ها

 سطاىتقریباو نيومد و ميکنه هوا بادبادکو ساحل کنار ک گفت آهو ولى شدیم قایق سوار آرشام منو

 رفتهگ نخ از باهم کردیم هوا رو بادبادک ميوزید مالیمى باد برداشت رو بادبادک آرشام ک بودیم آب

 دنبو نزدیک از دیگ و بودم کرده پيدا آرشام ب بتنس عجيبى حس ى بود خوبى روز واقعا بودیم

 نميشدم معذب بهش

 .زد صدام آهو ک باال ميرفتم ها پله از داشتم خونه برگشتيم

 مياى؟ لحظه ى رها:آهو

 آشپزخونه تو,برد و گرفت دستمو طرفش رفتم

 نرفته؟ ک یادت آرشامه تولده امشب رها:آهو

  نميدونم ک نکردم معلوم ولى نميدونستم تولدشو تاریخ اصال من واى

  کنيم,سورپرایزش ک بزنم حرف باهات ميخواستم منم یادمه چرا چرا گفتم

 جشن تدارکاته مونده فقط باشن اینجا امشب ک کردم دعوت دوستاشو همه من عزیزم واى:آهو

 قبول؟ نخوره بهم سورپرایزمون ک کنى دور خونه از آرشامو,باید فقط دارم نياز کمکت ب ک
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 پریدم ميخوابه بشر این چقد هوف بود کشيده دراز آرشام اتاق تو باال رفتم کردم قبول دشوپيشنها

 گفتم و کردم نگاش,مظلومى حالت ى با سمتم چرخيد و باال پرید,مترى 4_6 بيچاره ک تخت رو

 جون؟ آرشام؟آرشامى

 يزپلييي بينمب اینجارو بازار دارم دوس خرید؟خيلى,ميبرى منو دادم ادامه بود شده تا 4 چشاش

 مدک طرف ب و,شد بلند بعد و نميشى بزرگ تو:گفت دادو تکون راست و چپ ب تاسف با سرشو

 .بشم آماده ک گفت بمنم و بپوشه برداشت شلوارتوسى و آبى کاله و تيشرت ى و رفت

 اشينسوارم زدمو چشمکى آهو ب پایين رفتيم و سياه کاله و شلوار با پوشيدم زرد مانتوى ى منم

 .خرید,سوى ب پيش شدیم

 تر درنم وسایالش ک بود پاساژ ى فقط داشت سنتى,لباساى و وسایل بيشتر و بود سنتى بازارش

 بينهب رو داشت پاساژمغازه تو ک قدیميش دوستاى از یکى تا رفت آرشام پاساژ تو رفتيم اول بود

 .بخرم براش هدیه ى تا رفتم کردمو استفاده فرصت از منم

 کرد جلب توجهمو ساعت ى ک سندمبپ چيزى نميتونستم

 تو رفتم معطلى بدون مياد خوشش ک بودم مطمئن بود اسپورت سياه ساعت ى بود قشنگ واقعا

 هم دبع و پيشم اومد آرشام گذاشتم کيفم توى و بپيچه کاغذکادو دورش گفتم خریدمش و مغازه

 تا بياین شب ک داد اس آهو خوردیم بيرون هم رو نهار. خریدم سنتى لباس و وسيله تا چن ى

 .زدم رو ارسال دکمه و عزیزم باشه نوشتم منم برسن مهمونا همه اونموقع

 اجاه خيلى شب تا.باشن اینجا شب اوناهم تا فرستادم سودابه و هما و آرش به نوشتم پيام ى

 ميکردن اذیتم و نميذاشت سربسرم قبل مث دیگ چون بود عجيب آرشام رفتاراى گشتيم و رفتيم

 پيش رمب باید شده طوریش نکنه ميخندید فقط و نميگفت بهم چيزى ميذاشتم ربسرشس ک منم

 واال نگرانشم خو چيه.شده جمبل جادو کردن خورش چيز حتما رمال ى

 روشنن همشون چرا,پس کنن خاموش چراغارو نبود قرار مگ إ خونه رسيدیم شد شب باالخره

 رفموط چرخيد آرشام نبود هيشکى خونه تو فتيمر ها درآورد سر نميشه هم آهو این کاراى از عجيبه

 کجان؟ ميدونى گفت

  نميدونم ن:ر

  بخوابم بعد بخورم آبى ى ميرم من:آ
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 تمدس یهویى ک باال رفتم برداشتمو وسایلمو و بکن صدام داشتى,کارى اتاقمم تو من باشه:ر

  اشب ساکت هيس: گفت گوشم دم و گرفت دهنمو دستى ک بکشم جيغ خواستم شد کشيده

  ميکردم سکته بگى؟داشتم آدم عين نميشد: گفتم و طرفش برگشتم آهو روحت تو اى

 اساونج سورپرایزمون ساحل کنار بياین داداشى با کن عوض لباساتو برو حاال خو ببخشيد:آهو

  باش زود

 ردمک مالیمى آرایش و پوشيدم دراز سفيد لباس ى. بشم آماده تا اتاق تو رفتم و گفتم اى باشه

 .نوچ نوچ نوچ گفتم و ایستادم جلوش پریدم ک ميومد باال ها پله از داشت آرشام معمول قطب

 براش خودمو ها بچه عين و ساحل برم موخوام من بخواب دیر کمى رو امشب ى, خواب بى خواب

 رفتمگ بازوش از و حرفشو شنيدم ایندفه ولى کوچولو نى نى گفت زبونش زیر آروم ک کردم لوس

 . پایين طرف ب کشيدمش و

 . دیوث خودشو کرده هم تقویتى چ رو عضله جوووووووونم

 شروع دیدن مارو وقتى و بودن شده جمع دورش همه و بودن کرده درست آتيش ى ساحل رفتيم

 انداخت بمن نگاهى آرشام چيزا این مبارکو تولدت خوندن و کشيدن هورا و جيغ و دست ب کردن

 ميدونستى؟ تو گفت و

  کردم اشاره آهو ب بعد و بود اومده بزرگ جاى از ردستو خو آره:ر

 رفتيم بشه جدا ازش شد راضى باالخره و مورچ و مارچ کلى و کرد بغلش آرشامو سمت دوید آهو

 .....ب خورد چشمم ک ميکرد احوالپرسى و سالم همه با آرشام و مهمونا طرف

 بود؟ کرده دعوت کى دیگ اینو

  مميگ تبریک گفت بمن رو بعد داد دست باهامون و رسوند امآرش منو ب خودشو بلندى قدماى با

 شباخود منو بعد و جان پسرعمو ممنون خيلى گفت و گرفت دستمو آرشام ک کردم نگاهش گيج

  اینا آهو پيش رفتيم و دیگ طرف کشوند

 فک بودم شده گيج واقعا باشه پسرعموش مصطفى ممکنه چطور ک ميکردم فکر این ب همش

 کرد وردبرخ باهاش سرد خيلى نبود قبل مثل مصطفى با آرشام رفتار ولى دوستن فقط ک ميکردم

 هرسه ک آرش و سودابه و هما ب خورد چشمم.نبود اینجورى رفتارش ميومد ک آموزشگاه تو قبال
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 بغلم و پریدن دیدنم با هماوسودابه پيششون رفتم ميزدن حرف و بودن ایستاده اى گوشه تاشون

 خودش و کشتينش خواهریمو کنين ول گفت و داد نجاتم آرش ک شم خفه بود مونده کم کردن

 تيمرف باهم ميدزدمو پيشتون از خواهریمو دیقه چن ى من گفت سودابه و هما ب رو بعد و کرد بغلم

 .باشيم بقيه از دور تا جلوتر کمى

 هستى؟ راضى:آرش

 کردم نگاهش گيج

 چى؟ از:ر

 نميکنه؟ ک اذیتت, تصميمت از:آرش

 يکنهم لبش ب جون بخواد دلت تا خواهریت ولى نميکنه اذیتم ن گفتم شدمو منظورش توجهم تازه

 دیدى؟ رو مصطفى:گفت ک خندیدم بعد و

 چطور؟ آره:ر

 نشون دستپاچگى هيچ پيشتون اومد وقتى ندارى حس بهش قبل مث دیگ ميکنم حس:آرش

 ندادى

 عدب زدیمو حرف هم بودکمى عجيب خودمم برا نشدم دستپاچه دیدمش وقتى دیگ ميگفت راست

 روبرو نىخو چشم دوتا با برگشتيم و شدم جدا بغلش از وقتى هستى ک مرسى گفتم کردمو بغلش

 .بيرون ميزد صورتش از داشت پيشونيش رگاى شدم

 شد؟ اینجورى چرا این یاخدا

 شوداص زور ب بود معلوم بيا لحظه ى گفت و کشيد دستمو و اومد آرشام ک ها بچه پيش برگشتيم

 ميکنه کنترل

 ميکردى؟ غلطى چ بغلش کيه؟تو اون گفت شده کنترل صداى با و جنگل طرف بردتم

  گفت شده فشرده دندوناى با رو ميکردى غلطى چ

 نم کار ب چکار پس نيستى واقعيم شوهر ک ؟تو چ بتو عشقمه گفتم و کنم اذیتش خواستم

 دارى؟هوم؟
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 مبگ وداع رو فانى دار و بدم آفرین جان ب جان مموند کم ک انداخت بهم وحشتناکى نگاه آنچنان

 همچين هوگرن مرتيکه این کيه بگو بنال نبریدم بيخ از زبونتو تا گفت و گرفت محکم دستمو مچ

 .نميکردى فکرشم ک ميدم نشونت بودنو واقعى شوهر

 بود خسر سرخ صورتش و خون کاسه بود شده چشاش بياره سرم بالیى ازاینکه ترسيدم لحظه ى

 و کرد ول دستمو مچ کم کم اینا و ميگم داداش بهش ک گفتم, گفتم بهش رو چى همه ترسم زا

 .ميام االن منم برو گفت

 با فقط و رفتن همه ها هدیه دادن و خوردن و شمعا کردن فوت بعد و آوردن رو کيک باالخره

 ک وقتى.بدم بهش اتاق تو تا داشتم نگه هدیمو منم.موندن آرش و سودابه و هما من اصراراى

 برات آدرسو کنم صحبت باهات باید گفت گوشم در و اومد مصطفى ميرفتن داشتن مهمونا

 .رفت ميفرستمو

 باباى مامان جداگونه اتاق ى هم آرش موندنو اتاق ى تو سودابه و هما ویال سمت رفتيم همگى

 ورد جوونا تا شونآشناها از یکى خونه بودن بعدرفته بودنو داده هدیشونو تولد اول همون آرشامم

 شلوارش جيب تو دستاشو و بود ایستاده بمن پشت پنجره دم آرشام اتاق تو رفتم.باشن هم

 خموا انقد این چرا خدایا بود هم تو اخماش طرفش رفتم برداشتمو کيفم تو از هدیمو.بود گذاشته

 آرشام؟:کردم صداش ازش ميترسه آدم داره تشریف

 له؟ب داد جواب کنه نگام اینکه بدون

 وردبرخ بهم چرا نميدونم بود کردن بازى نقش همش پس ميگفت جانم اینا مامانش جلو فقط هه

  نياوردم خودم روى ب ولى

  مبارک تولدت:ر

 مایستاد و گرفتم مچشو ک در طرف ميرفت داشت و ممنونم گفت خشک وخيلى طرفم برگشت

 شتمگ کنى؟کلى باز منو هدیه نميخواى گفتم و گرفتم سمتش هدیمو چشماشو تو زدم زول جلوشو

 .کردم نگاش مظلومانه کردمو کج سرمو بعد و مياد خوشت ببين کن باز کنم پيداش برات تا

 ب خورد دستش ميگرفت ازم رو هدیه وقتى طوالنى خيلى کرد نگام خاصى حالت ى بهم شد خيره

 .صورتم تو شد پمپاژ سرعت ب خون داشتم عجيبى حس دستم

 ميبندیش؟ برام ممنونم خوشگله خيلى گفت درآوردو توساع کرد باز رو جعبه
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 ضدونقيضمون احساسات اینهمه با خوبه نميرم امشب آخر تا بود قدرتم از خارج دیگ این خدا واى

 ضربان داىص پيشونيم ب چسبوند شدوپيشونيشو نزدیکم و گرفت دستامو ک بستم براش ساعتو.

 بعد و سيدبو گونمو و,شد خم بعد خوشحالمو خيلى کنارمى اینکه از:گفت. ميشنيدم خوبى ب قلبمو

  بيرون اتاق از رفت

 دیگ چجورى و چرا نميدونم زدم لبخند ى ميسوخت بوسش جاى گونم رو گذاشتم دستمو

 ینکا بدون گوشيم ب اومد پيام ى, بخوابم تا تختم سمت رفتم ولى باشم دور ازش نميخواستم

 . ميخوندمش فردا حاال خوابيدم کنم بازش

 لىو پایين رفتم خوابيده؟پاشدم کجا نيومده؟پس شب ینى نبود اتاق تو آرشام پاشدم ک صب

 کجاست؟ پسر این پس بودن شده پا همه نبود هم اونجا

 اشتند سودابه و آرش پى رفت توجهم نخوردم صبحونه شد کور اشتهام نشستم بقيه پيش رفتم

 ربسرشونس تا نشستم کنارشون رفتم مياد ىبوهای ى انگار شيطونا اى ميگرفتن قلوه و ميدادن دل

 اشاره هما و خودم ب و ها بچه جلو داره بدآموزى بزنين دید عشقوالنه همدیگرو کم به به. بذارم

 آدم:گفت و نياورد کم آرش ولى ميشد سفيد و سرخ و مينداخت باال ابرو و چشم هى سودابه کردم

 بودن درست حدسام پس جوووووون تمگف و کشيدم سوت ى ?بزنه دید کيو نزنه دید عشقشو

 دز زنگ گوشيم.خندیدیم هم دور کلى ميزد دست هم هما و بادا مبارک ایشاال بادا بادابادامبارک

 تو رفتم نکنن شک بقيه اینک براى زد زنگ دوباره ندادم جواب,بود ناشناس شماره بازم هوف

 .دادم ج و آشپزخونه

 بفرمایيد الو

 خودتى؟ رها الو

  خودمم بله گفتم بود مصطفى

 گفتم؟ ک آدرسى مياى امروز:م

 نميشناسم رو جا هيچ اینجا من:ر

  بزنم حرف باهات باید نيار ن ميکنم خواهش بریم باهم ویال نزدیک ميام باشه:م

 شامآر برم برگشتم وقتى کردم قطع رو,گوشى دنبالم بياد دیگ ساعت ى شد قرار و کردم قبول

 ميزدى؟ حرف داشتى باکى: ميکردپرسيد نگام مشکوک و بود ایستاده در جلوى
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 ميدى؟,گوش من مکالمه ب و ایستادى اینجا کى از تو:ر

  رها نده ج سوال با سوالمو:آ

 ؟ منى وصى وکيل تو مگ چ بتو:ر

 دیوار ب خوردم ک ميرفتم عقب قدم ى ميومدمن ک قدمى هر با بود کرده اخم بازم جلو اومد

  جلو آورد صورتشو و دیوار رو دوطرفم گذاشت دستاشو ایستاد روبروم ایستادم

  ميزدى حرف کى با بگو خوب دختر ى مثل حاال نيارى باال سگمو روى اون کن سعى:آ

  سررسيد نجات فرشته ى مثل سودابه ک بگم چى بودم مونده

 یرز از و شدم خم ک بره خواست,اینجایيد شما نميدونستم,شدم ببخشيدمزاحم واى اى:سودابه

 رونبي ميومدیم داشتيم بود شده تموم حرفمون ماهم عزیزم ن گفتم و بيرون اومدم مآرشا دست

 دادم ونتک دست آرشام برا و برگشتم قبلش و بيرون رفتيم باهم و سودابه گردنه انداختم دستمو

 .ميشيم تنها بازم ینى ک کشيد نشون و خط برام اشاره با اونم

 و خرید ميرفتن باهم سودابه و آرش کنه چکار وزامر ک ميریخت برنامه خودش برا داشت هرکى

 واس بخره چيزا سرى ى خونه برا بود رفته آرشامم بزنن قدم ساحل تو برن شد قرار هم هما و آهو

 ميخوام و ندارم حوصله گفتم منم, شب بودن مونده فاميلشون خونه ک باباشم و مامان خوردن

 اصرارى دیگ و رفت قهر حالت با داره پا ى من رغم دید وقتى ولى برم کرد اصرار آهو خونه بمونم

 .نکرد

  دنبالم مياد دیگ ربع ى ک داد پيام مصطفى

 جلوى ودب ایستاده در جلوى رفتم و برداشتم کيفمو و کردم سرم شالمم و کردم تنم مانتومو پاشدم

 ى و کرد حرکت و شد سوار اونم شدم سوار و دادم جوابشو کرد باز برام دررو و کرد سالم ماشين

 .کرد باز آهنگ

 "عطایى امين/رفت ها هفته"

...... 

 بار هر مثل جدایی اول شب
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 بگيرم جدی حرفاتو نميخواستم

 برميگردی فردا ميشی آروم گفتم

 ميگيرم پس تو از و احساسم گفتی

…. 

 بودم مونده جدایی اول شب

 بيجا غرور این و تو عشق بين

 نميتونه نميره ميگفت دلم یه

 اینجا از بره نزار فتميگ دلم یه

…. 

 نيومد فردا و رفت ها هفته

 ندیدم و چشمات که زیادیه مدت

 فردا فکر تو گذشت سالشم و ماه

 کشيدم انتظار که عمره یک تو بی

…. 

 برميگردی فردا ميشی آروم گفتم جدایی اول شب

 کاش ای که ميگم خودم با وقتا بعضی

 ميکردم اعتماد کمی یک شب اون تو به

 شب هر تو بی نمونم تنها حاال که

 بگردم دنبالت و هام لحظه همه

… 

 نيومد فردا و رفت ها هفته
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 ندیدم و چشمات که زیادیه مدت

 فردا فکر تو گذشت سالشم و ماه

 کشيدم انتظار که عمره یک تو بی

 کف ودنب کسى توش رفتيم و شيک رستوران ى ب بودرسيدیم گذاشته رو آهنگ این چرا نميدونم

 رامب رو صندلى بودن گذاشته سالن وسط ک ميز ى سمت رفتيم سرخ گلبرگاى از ودب پر راهرو

 رد و زد صدا رو گارسون.بود گلدان تو سرخ گل شاخه تا چند ميزهم رو نشستيم و کشيد عقب

 داده سفارش خودش بپرسه نظرمو ازم اینک بدون. رفت گارسون بعد و گفت چيزى ى گوشش

  بود

 . ميگو و ماهى

 آقایى ى دیدم برگشتم اومد ویالون صداى ک خوردن ب کنم شروع خواستم آوردن ک سفارشارو

 الونوی نواختن ب کرد شروع ما از دورتر کمى و,شد نزدیکمون دست در ویالون و سيموکى لباس با

 فىمصط ک ميخوردیم غذا داشتيم بودم شده زده تعجب مصطفى کاراى این از مينواخت زیبا واقعا

 . اومد حرف ب

. 

. 

  کردى ازدواج دروغى آرشام با ميدونم:م

 ىبگير امتحان تو ها بچه از گفتم ک اونروز گفت و بهم زد زول,شد کاسه اندازه چشام حرف این با

 ستمدو ک گفتى و اومدى تو ک بعدشم کرد مشورت بامن دیدمش رفتم وقتى داشتم قرار آرشام با

 نهادشوپيش تو ک کنم کمکش ک بودم داده قول آرشام ب چون کنم قبول نميتونستم من ولى دارى

 .آرشام طرف برى و کنى لج باهام تا کردم تحقيرت و زدم حرفارو اون همين براى کنى قبول

 بشکنى؟ غرورمو کنى تحقيرم دوباره برگشتى؟ک دوباره االن چرا پس خب:ر

 از ک اومدم نبيرو رستوران از تند قدمهاى با و پاشدم و متنفرم ازت گفتم و بردم باال صدامو

  گرفتتم پشت



                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر mahtab:نویسنده/دیونه همخونه:رمان

 

  .negahdl.comwww   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

51 

 

 کن باور کنم جبران بده فرصت ى بهم کردم مزخرفى کار همچين اینک از پشيمونم کن باور رها:م

 ميکنم بهشت برات رو دنيا ببين شو جدا آرشام از تو فقط, ميدم قول ميکنم خوشبختت

 زیر رورموغ وقتى بخواى فرصت ازم ک ندارى اینو حق دیگ سوزوندى فرصتو این بار ى تو:ر

 ميکردى امروزم فکر کردى له پاهات

 .دادم رو ویال آدرس و شدم تاکسى ى سوار و کشيدمو دستش از دستمو

 غلمب انداختن خودشونو هما و سودابه و آهو من ورود با سالن تو بودن نشسته همه ویال رفتم وقتى

 تکش آرشام يدىنم جواب ميزنگيم هرچقدم دختر تو کجایى شدیم نگرانت خيلى واى گفتن و

 . رفت رو قدم سالن تو ازبس خودشو

 .باال رفت و پاشد بهم,نگاهى هيچ بدون ک آرشام سمت برگشتم

 بى از فتهر یادم گوشيمم بگردم کمى رفتم فقط کردم نگرانتون ک ببخشيد گفتم و کردم همه روبه

 کردم صداش و نشستم تخت رو بود کشيده دراز بازم. آرشام پيش باال رفتم و دربيارم صدا

 نميدى؟خوابيدى؟ آرشام؟آرشام؟جوابمو:ر

 .نداد جوابى کردم صداش هرچقد

 پایين آرشام ميخوردیم شام وقتى بقيه پيش پایين رفتم دوباره کردمو عوض لباسامو.گرفت دلم

 .ساحل ارکن رفتم بزنم قدم کمى ميرم من گفتم و شدم بلند ميز سر از نداشتم اشتها منم نيومد

 گوشامو اومد دوباره بعد ولى توهمه کردم فک اول شنيدم جيغ صداى ى ک ميزدم قدم همينجور

 شتمبرگ بودم شده دور خونه از زیادى کردم نگا پشتمو ترسيدم,ميومد جنگل تو از صدا کردم تيز

 داشتم,شد زدنم جيغ از مانع و دهنم رو گذاشت دستشو و گرفتتم پشت از یکى ک خونه برگردم تا

 . رفتم هوش از ک دمميز پنجه و دست

. 

 آرشام زبون از

 ى مشغول هرکى پایين رفتم و پاشدم بود شب ده ساعت شدم بيدار خواب از بدى دلشوره با

 کجاست؟ رها پرسيدم ازش آهو طرف رفتم نکردم پيداش ولى بود رها دنبال چشمم بود کارى
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 بياد بزنه قدم یکم ميره گفت:آهو

 رفته؟ کى از:آرشام

 .بود 1:61 ساعت کنم فک نخورد شامم رفت ميخوردیم شام داشتيم:آهو

 ميکنه؟,چکار بيرون االن بيرونه؟تا ک نيمه ساعتو ى رها ینى هست 01 ساعت االن:آرشام

 بزنه قدم بيشتر خواسته دلش حتما داداش بدونم چ من:آهو

 تغيب کجا دختر تو کجایى نبود کسى ولى گشتم جارو همه ساحل طرف رفتم شد بيشتر دلشورم

 .آهو ب زدم زنگ گوشى زده؟با

 تو؟ رفتى کجا داداشى الو:آهو

 برنگشته؟ هنوز رها:آرشام

 نيومده ک اینجا ن:آهو

 رفته؟و گورى کدوم شبى نصف. نرفتين همراهش یکيتون دخترچرا این کجاست پس زدم داد

 : دپرسي آهو اومدن طرفم ب دیدنم با همه خونه برگشتم بود تاریک کامال هوا.کردم قطع رو گوشى

 کردى پيداش داداش

  زمين تو رفته شده آب انگار ن:آ

  نيوفته براش اتفاقى خدایا ميرفتم همراهش کاش واى:س

 اعتس نيم خواست کمک ازش و بود کالنترى تو ک دوستاش از یکى ب زد زنگ گوشيش با بابام

 تا احلس طرف دمکر راهنمایيشون من بودن ویال جلوى قواصى تيم تا چند و پليس ماشين چن بعد

 وارس دیدم اینک بخاطر اگ ميکردم سرزنش خودمو نبود خبرى ولى بودن رها دنبال آب توى صبح

 خواب ب وخودمو نميکردم قهر بپرسم دليلشو ازش اینک بدون باهاش و شده مصطفى ماشين

 .بزنه قدم بره تنهایى نميشد پا ميزدم حرف باهاش و نميزدم

 مرمع آخر تا ميوفتاد براش اتفاقى اگ ميشدم دیوانه داشتم يمکن پيداش کن کمک خودت خدایا

 .نميبخشيدم خودمو
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 ها نجات تيم از یکى دفه ى ک نبود ازش ردى هم اونجا ولى بودن رها دنبال جنگل تو تيمم ى

 پيدا جنگل,وسط از اینو قربان: گفت سرپرستشون ب رو زنان نفس نفس و اومد دوان دوان

 کردى؟چيز پيدا طرف کدوم از اینو پرسيدم ازش سریع بود رها هدبند کردم نگا دستش ب.کردم

 نبود؟ اى دیگه

 .بود همين فقط ن گفت و داد تکون سرشو

 هيچى بودم سرگردان روح مثل خونه تو نبود ازش خبرى هيچ ميگذشت رها شدن غيب از دوروز

 بدم خودم از بکنم ىکار نميتونستم اینکه از بودیم پکر همه بودن من مثل هم بقيه نميخوردم

 .ميگذشت همينجا شبم و صبح تموم دوروز ساحل کنار رفتم پاشدم.ميومد

 یىزجرا همه با چقد کردم نگاه بود انداخته رها منو از اصرار با آهو ک عکسایى و برداشتم گوشيمو

 ور کشيدم دست شد تنگ براش دلم ميخندید عکسا همه تو بود انرژى پر بازم بود کشيده ک

 چکيد چشمم از اشک قطره ى کنم لمس صورتشو تا گوشى صفحه

 بودتن با دارم ببين واقعيتو همه بگم بهت چيزو همه ميدم قول شو پيدا ميکنم رها؟خواهش کجایى

 کمکم خداااااااااااااااااا زدم داد کردمو پرت دریا طرف ب برداشتمو زمين رو از سنگ ى ميزنم زجه

 يزىچ همه بگم بهش راستشو ميدم قول نگيرش ازم گفتم گریه با زمينو روى افتادم زانو رو. کن

 .ميکنم التماست هيچم اون بدون من من مهمه برام ميبينى ک خودت خدایا ازش کردم پنهون ک

  ریختم اشک دوباره صورتمو طرف بردم درآوردمو جيبم از هدبندشو

 .هکن پيداش بود نتونسته نجاتم تيم بود عذاب برام نبودش بودم شکسته

 ...خورد زنگ گوشيم ک ميزدم حرف خدا با و بودم خودم توحال

 رها اززبون

 کسى زن بهم حال و کثيف تاریکو جاى ى بودم خرابه این تو ک بود شب چن و روز چن نميدونم

 مىک سينى ى تو فقط و نميزد حرفى هيچ و بود انداخته ماسک صورتش رو بود آورده اینجا منو ک

 تا ادایست مى سرم باال و ميکرد باز دستامو مياورد برام آب ليوان ى و نون تيکه ى با ميذاشت غذا

 .ميرفت دوباره دستامو بعد و بخورم

 هست؟ فکرم ب آرشام رفتم؟ینى یادشون از نميومد؟ینى دنبالم هيچکس چرا

  ميشد نگرانم ميخواست دلم باشه فکرم ب آرشام ميخواست دلم چرا نميدونم
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 .کيه بفهمم برنميداره ماسکشم حداقل بدشانسم من چقدر ومدمنمي بيرون اونروز کاش

 . برداشت ماسکشو بعد و تو اومد ماسکدار مرد همون و شد باز شدت ب در ک بودم فکرا این تو

 اومد نشکستم غرورشو اون مثل کردم؟منک چکارش من چرا؟چرا؟مگ نداشت امکان این ن

 : گفت و ایستاد روبروم

 ميشکنه؟ مردو ى غرور ىچ ميدونى کردى؟هه تعجب

 داد جواب ک کردم نگاش گنگ

 گرفتو مشتش تو موهامو و شد خم طرفمو آورد هجوم بعد و زن ى طرف از شدن زده پس

 ميارم سرتون بالیى ميذارم دلتون تو بودنو باهم حسرت بشى آرشام مال تو نميذارم من رها.کشيد

 ارممي شوهرتم نترس:گفت عقب رفت و ردک ول موهامو بعد کنين نفرین خودتون ب عمر آخر تا ک

 تبدس راحتى ب چيزرو همه اون ک ساالیى تمام تالفى نداره لذتى آرشام بدون بازى این پيشت

 نبراتو خوبى سورپرایزاى ک باش داشته صبر فقط درميارم ميخوردم حسرتشونو من و مياورد

 باتو ک اون روانى باش اشتهند اون ب کارى گفتم بلند صداى با و زدن داد ب کردم شروع.دارم

 و شو خفه گفت صورتمو تو زد محکم سيلى ى طرفمو اومد دوباره هستى آدمى چجور نداره کارى

 ناله فقط و بزنم حرف نميتونستم دیگ بست دهنمو چون بست بزرگ چسب ى با دهنمو بعد

 ىبالی ميکنم خواهش خدایا ميزدم زجه داشتم.رفت بيرون در از ک ميدادم تکون خودمو و ميکردم

 .کردم گریه و نيارن آرشام سر

 بود دوست ى فقط برام ک آرشامى بود شده مهم انقد برام آرشام ازکى نميدونم بود بد خيلى حالم

 اتفاقى نميخوام و مهمه برام آرشام ک ميدونستم فقط بود چى حسم اسم نميدونم همخونه ى

 دنکر پرت شدت ب نفررو ى و شد باز در ارهدوب ک ميکردم دعا و ميزدم زار همينجور بيوفته براش

 زد پاش با جلوتر اومد.ببينمش نتونستم و پایين موند صورتش زمين رو افتاد شکم روى چون تو

 . من خداى ن من طرف بشه چرخيده شد باعث و روزمين بود افتاده ک مردى شکم زیر

 کشيد دستش با بعد و مچشما تو زد زول روبروم نشست زانو رو و کرد باز دهنمو سمتم اومد

 و شد بلند و گوشم تو زد سيلى ى صورتش تو کردم توف بعد و عقب بردم خودمو ک روصورتم

 :گفت خنده با بهم رو و عقب رفت



                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر mahtab:نویسنده/دیونه همخونه:رمان

 

  .negahdl.comwww   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

55 

 

 لمواو سورپرایز حاال دارم برات باشه ولى نبود اینجورى ميشناختم من ک رهایى شدى هار خوبه ن

 پسندیدى؟

 کارو این باهاش نداشتى حق تو متنفرم ازت گفتم و سمتش شتمبرگ بریده بریده و بلند صداى با

  بکنى

 ورصب کمى فقط دارم براتون بهترازایناشم عزیزم دیدى کجاشو حاال گفت و کرد بلندى قهقهه

 .رفت بعدش و بست هم رو آرشام پاى و دست بعد و نيست خوبى کار عجله ک ميدونى باش

 صداش هى دیدنش اینجورى بود سخت رامب چقد بود چشمام جلوى آرشام جون بى جسم

 وچشماش ک ميکردم دعا فقط گرفت شدت هقم هق نميداد جوابى هيچ انگار ن انگار ولى ميکردم

  کنه باز

. 

. 

 سو هر به... هستم نگاهت و تو دنبال به... ميکشم زمين رخ بر را هایم انتظار،قدم های کوچه در

 نزمي عنصر کدامين به را چشمانت نوازش... کنم حس را اشنا نگاهی ؛گرمای..شاید مينگرم،تا

  دهی؟ می هدیه

 ...چشمها نوازش آن

 ...من وجود بر

 ...هستی که کجا هر... شده زنجير

 ...تو چشمان در شدن غرق... گردان بر سویم به را نگاهت

 ...فقط من... دنياست مرگ ترین بخش لذت

 ...تو چشمان اميد به

 ...کشند می را دنيایم چشمانم،انتظار... ام بستهن جهان این سوی به را نگاهم

 ...که دنيایی

 ...فقط
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 ... شود می خالصه تو نگاه در

 

 زده قابن ى هم شاید بود شده عوض چقدر باشه پست انقدر بتونه مصطفى نميکردم فکرشم حتى

 انگار ک ميکرد بازى نقش جورى ميکرد پنهون همه از سياهشو روى و اصليش صفت رو بود

 آرشام ک چيزایى ب فقط بودم مطمئن دیگ حاال نداشت دوست منو اون زمينه روى آدم رینبهت

 .ميکرد حسادت مياورد دست ب

  دمز صداش زود بود بسته هنوز چشماش ولى خورد تکونى ى آرشام ک ميکردم گریه داشتم هنوز

 آرشام؟, کن باز چشماتو آرشام؟آرشام

 ک ميکرد بسته و باز هى و کرد باز آروم آروم ماشوچش و گفت آخ ى بعد و خورد تکون دوباره

 تویى؟ رها:گفت گرفته باصداى افتاد من ب چشمش

  بستس دستوپاش ک فهميد نتونست ک بشه بلند خواست

 اینجا؟ آوردن چجورى آرشام؟تورو خوبى:ر

 شونک و چرخوند پاش کمک با خودشو نميکرد پيداش ولى بود چيزى ى دنبال انگار نگفت چيزى

 ک مبش بلند کن کمکم رها گفت زانومو رو گذاشت سرشو بهم رسيد وقتى و من طرف اومد ونکش

 ..نميتونم و بستس دستام گفتم

 اهاشوپ بعد زانومو رو گذاشت کتفشو و شونه کردو نزدیکتر خودشو دوباره و گفت لب زیر لعنتى

 .بشينه زانو رو و کنه بلند خودشو ک شد موفق و باال کشيد خودشو دوباره و کرد خم

 .انداخت بهم طوالنى نگاه ى طرفمو چرخوند سرشو

 نکرده؟ ک درازى بهت؟دست نرسوند ک عوضى؟آسيبى اون نکرد ک خوبى؟اذیتت:آ

 گفت دوباره ک نگفتم چيزى و پایين انداختم سرمو آخرش سوال از کشيدم خجالت

 رسوند؟ آسيب بهت, بده جوابمو لعنتى د

  ن: گفتم اى خفه صداى با دادمو تکون تند تند سرمو
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 ک بودم خوشحال نداشتم آناليزکردن ناى دیگ شد خيره روبرو ب و برگردوند صورتشو آرشام

 ردهنک تغييرى هيچ ميشد سگ عصبانيت وقت ک بود آرشامى همون حتى نشده چيزیش آرشام

 .بود

 زمان تمد تو دادمو تکيه پشتيم دیوار ب رو سرم داشتم کسالت حالت بودم کرده گریه ازبس

 .برد خوابم کوتاهى

  آرشام زبون از

 سرش دوباره,اومد بدم خودم از بود کوچيک روشنایى ى فقط باالش ک شدم خيره روبرو دیوار ب

 توب لعنت نميزنم داد سرش دیگ کنم پيداش اگ بودم داده قول خودم پيش بودم گفته زدم داد

 رشس بالیى عوضى مصطفى اینک تصور نبود خودم دست بشکنى؟اما دلشو ميخواى چقد آرشام

 ک بخوام معذرت ازش تا طرفش برگشتم برد سرم از عقل باشه کرده درازى دست و باشه آورده

 و دش خم گردنش رها بعد کمى دیوار ب دادم تکيه منم خوابيده و,پشتى دیوار ب داده تکيه دیدم

 .نشد بيدار ولى خورد تکون یکم شونم رو افتاد سرش

 يدکش خودشو ک صورتش ب بودم زده زول فقط تاصب بودم خوابيده کنارش ک افتادم شبى یاد

 اینک ترس از برام بود بخش لذت چقد زد حلقه دورم دستشو و سينم رو گذاشت سرشو طرفمو

 ارىج روانم و روح تو ک باسه آغوشم تو طوالنى اونقد ميخواستم نخوردم تکونى هيچ بشه بيدار

 تا ستمب چشمامو زود کرد بلند سرشو جرقه عين بعد و وردخ تکونى صب.نفسهاش تنش عطر بشه

 ميکنى چکار من پيش ک جونم ب ميوفته داد و جيغ با باز االن کردم فک بغلمه ميدونستم ک نفهمه

 تخت رو کردمو بغلش من نميدونست و اومدم تخت رو چجورى من زد داد ک قبلش دفه مث

 لمث(آهو) مزاحممون خروس ک نکرد رممبيدا حتى نگفت چيزى تصورم برعکس ولى.گذاشتمش

 يدمپرس ازش و بودم خواب کنه فک رها ک شدم بلند ترس با جورى نقشه با ولى سررسيد هميشه

 .رفت و نگفت چيزى ولى شده چى ک

 بازم ولى ميکرد شيطونى و بود بيدار ک وقتى برعکس بود آروم و معصوم چقدر بهش زدم زول

 حاضرم زدم بوسه موهاش ب شدمو خم آروم رفت غنج دلم داشت خاصى معصوميت اش چهره

 گاهمن وقتى از بکنه باز من براى جایى دلش از اى گوشه تا بکنم هرکارى,بکنم هرکارى بخاطرش

 لمسش ميتونم وقتى کنارمه وقتى نميخوام دیگ کرده تسخير قلبمو افتاده نگاهش ب
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 کنممي خواهش خدایا بگم بهش زوچي همه باید نميتونم دیگ ن باشه دور ازم کنم احساسش,کنم

 .شدم خيره بهش دوباره و.بهش کنم اعتراف ميدم قول کنيم پيدا نجات کوفتى جاى این از

 ...سياه

 ...شب مثل

 ...چشمانت مثل

 ....گيسوانت

 ...من شده قفل ذهن

 ...غمگين گاهی شادو مينویسد،گاهی که ذهنی

 ...است عاشق یک حال ذات این نيست او تقصير

 مهر ميشوم خيره چشمانت به وقتی که ازاین....بازیمان عشق ام،از نوشته تو از گاه بی و گاه

 ...بازکنم لب ميخواهم که ميشود،بيا باز تو بوسيدن با تنها که ميخورد لبانم بر سکوتی

 ...وجودت معطر گرمای از گيرم ارامش تا ببوسم را بدنت ی گوشه گوشه

 ...است نزدیکش خدایم که شدبا گردنی رگ نوازشگر لبانم ميخوام

 ....لبانت بهشتين شهد از بنوشم یا

 ...اوردنت دست به است سخت ميدانم

 ....اوردنت بدست برای ميشوم عالم مغرور ترین سرسخت من اما

. 

 این بود مشکوک خيلى قضيه بهش زدیم زول رها منو داخل اومد یکى دوباره ساعت ى حدود بعد

 .خنده زیر زدن و همدیگ ب بعد کردن نگاه بما هردو اومد هم مصطفى شد پيداش کجا از دیگ

 ميشناسيد؟ همو چجورى شما ش:ر

 زنىب بهش دست خائن مرتيکه گفتم ک طرفش ببره ميخواست رو دستش و سمتش اومد حميد

  ميکشمت
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 من نکشت فکر ب بعد بده نجات خودتو اول تو ميشى هم غيرتى ميبينم ن إ گفت و من سمت اومد

 : گفت و رها طرف چرخيد و باش

 ؟منک گذاشتم کم برات دادى؟چى ترجيح بمن اونو ک داشتم آرشام از کمتر چى من لعنتى

  ميجنگيدم آدم و باعالم بخاطرت

  نداشتم خبر من ک بود چى ميگفت؟قضيه چى داشت این بودم شده گيج

 داشتى؟ کم چى ميدونى:ر

 داد ادامه رها ک ميکرد نگاهش منتظر حميد

  نيتانسا:ر

 یمدار وقت کلى کن صبر گفت و شد مانعش مصطفى ک رها سمت مياورد هجوم شد عصبى حميد

 .چنگمونن تو هردوشون

 خبره؟ چ چيه؟اینجا قضيه ميگين:آ

 نگفتى؟ شوهرت ب خانم رها:ح

 شدم خيره رها ب گيج

 رها؟ ميگن چى اینا:آ

 شهيجان کنم تعریف خودم نبذاری خب شد جالب قضيه ن گفت حميد ک ميکرد نگام دلهره با رها

 نچ ما روبروى زمين رو نشست و اومد جعبه ى با بعد ثانيه چن و اتاق بيرون رفت اول بيشتره

 ما طرف ميکرد پرت ميکرد نگاه ک عکسى هر ب دونه دونه بودن عکس انگار درآورد کاغذ تيکه

 اهمب کجا ک ميکرد فتعری هم بعد و بودم گر نظاره فقط تعجب با بود رها خودشو دونفره عکساى

 فهميده ازوقتى و رهاست دنبال ساله 4 اینک و رها شدن غيب بعد و رابطشون و انداختن عکس

 ميبينه,ميبينه باهم رو,مصطفى و رها اونروز اینک تا ميکرده تعقيبش هرلحظه کرده ازدواج بامن بود

 ور رها تا ميده دپيشنها,بهش و مصطفى پيش ميره حميد ب بعد و ميکنه رد رو مصطفى رها ک

 .بدزدن

 ؟ اینجا آوردین آرشامو چرا منه با مشکلتون شما:ر
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 من سمت اومد زدن حرف ب کرد شروع مصطفى ایندفه

 سالگيت؟ 1 تولد روز خریدن دوچرخه برات یادته:م

 کردم گریه شکستنش بخاطر چقد من و شکست نرسيده روز ى ب ک اى دوچرخه همون بود یادم

 داد ادامه بودم ناراحت بخاطرش کلى بودو مبهم برام شکستنش دليل و

 تو مگ گفت و زد بهم سيلى ى و پاشد بابام ولى بخره منم برا بابام ک کردم زارى و گریه کلى:م

 نبودم تو مثل اینک بخاطر هميشه من و بود فراهم تو براى چى همه همش بچگى همون از آرشامى

 لىک و فهميد بابام بعد شکست و خالى استخر تو دادم هول دوچرختو همين براى ميشدم سرزنش

 باعث من بشه سرشکسته نميخواست چون شکستم من ک نگفت شما ب ولى زد کتکم

 پشت ىول کردم یکى باتو دانشگاهيمم رشته حتى نبود خوب تو مثل درسام بودم سرافکندگيش

 زادآ شدم جبورم باشى آرشام مثل نميتونى ک شد شروع بابام سرکوفتهاى باز و موندم کنکور

 داشتن دوستت ميکردن افتخار بهت عمو زن و عمو, ن من ولى داشتى چى همه تو هميشه.بخونم

 دبع و ميگشتن تو دور فاميل دختراى ندارن تو مثل پسرى ک بودن ناراحت من مامان بابا ولى

 پيشنهادى همچين بهم ک بودى دخترى اولين چون کردم تحقيرت:گفت و رها سمت برگشت

 .کرد نگاه بمن باخشم و شدى آرشام زن و رفتى تو ولى برميگردى بازم ميکردم فک ميدى

 بهم نميذارم بمونين دل ب حسرت ک ميکنم کارى من حاال نکردى قبول ولى بشى جدا ازش گفتم

 .بکشم بلندى آخ,شد باعث ک شکمم تو زد بالقد و اومد بعد و برسين

 نزنش روانى کن ولش:ر

 . زد قهقهه بعد و بکشين زجر قراره ازاینم بيشتر هنوز ولى,شدى ک طرفدارشم به به:م

 زد صدام رها.رفتن و دارن برامون عالى سورپرایز شب ک گفتن قبلش و بيرون رفتن هردو

 آرشام؟:ر

 اب رابطش کردن تعریف ب کرد شروع ميکرد گریه داشت بود خيس چشماش طرفش برگشتم

 زا دلم داشتم خبر خودم هم رو مصطفى قضيه کرد پيدا تشدید گریش شد تموم وقتى حميد

 :گفتم شدم نزدیکتر بهش گرفت گریش

 .کن نگا رها؟بمن
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 .ميدزدید ازم چشماشو ولى کرد نگاهم خيسش چشماى با

  کن نگا چشمام ب رها:آ

 چشمام ب شد خيره

 کنمن باورشون ک کافيه چشمات معصوميت فقط من براى گناهکارى تو ک بگن آدمم و عالم:گفتم

  دارم اعتماد بيشتر چشمامم از حتى بتو

 کردم نگاهش دادن بهم دنيارو انگار, زد لبخند

 نقطه ى ب دمش خيره کنم پنهون این از بيشتر نميتونستم دیگ ميدونست باید ميگفتم بهش باید

 .کردن تعریف ب کردم شروع و

 در کنارم از تسرع با تو ک مصطفى دیدن براى آموزشگاهتون اومدم ک بود پيش سال ى درست

 بودم فکرت ب همش روز اون از من ولى نکردى نگاهم حتى چون داشتى عجله اینک مثل شدى

 صطفىم دنبال فقط و نداشتى بهم توجهى تو ولى ببينمت تا آموزشگاه ميومدم اى بهونه هر با هى

 خاطرات دفتر ى ميکردم حسودى نفر ى ب ک بود بارى اولين زندگيم دوره تمام تو ميگشتى

 وشحالىخ از داشتم دیدم کالسم تو تورو اینک تا نوشتم توش رو داشتم ک حسایى تمام برداشتم

 متتس اومدم نميشنيدى ميکردم صدا هرچقد و شدى خيره بهم بار اولين براى تو ک مياوردم پردر

 خودمو من شده تموم آناليزتون اگ پرسيدم ازت و اومدى خودت ب ک بازوت ب زدم خودکار با و

 بهم توجهى هيچ ک فهميدم باز من و ذوقم تو زدى جوابت اون با تو و بدم درس کنمو فىمعر

 .کنم رفتار باهات سرسنگين گرفتم تصميم همين براى ندارى

 يداپ مناسب خونه ک ميکردم خدا خدا دادن بهم دنيارو انگار ميگردى خونه دنبال ک شنيدم وقتى

 ارىک ى ميخوام و شدم عاشقت ک گفتم, گفتم ونبهش موضوعو تمام خونوادمو ب زدم زنگ نکنى

 مخالفت مادرم دادم توضيح براشون رو همه و سورى ازدواج و کنى قبول رو بامن ازدواج تو ک کنم

 . برسم بهت من تا ميکنه هرکارى ک گفت آهو ولى,ميکرد

 دوانمو جورى و گفتم بهت شده هرجور ولى بگم بهت چجورى نميدونستم گذاشتم قرار باهات

 اجبارى هيچ خونوادم ولى داشت دوستم دخترخالم غزل درسته مشکلمه بخاطر همش ک کردم

 بودم کرپ خيلى نشد ازت خبرى وقتى.نکنى شک بهم تو ک گفتم اونجورى فقط بودن نذاشته برام

 التح ک گفت و داد جواب هما اینک تا نميدادى جواب گوشيتو ولى بزنم زنگ بهت گرفتم تصميم
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 ب خودمو حالى چ با نميدونى شد خراب سرم رو دنيا,بيمارستانيد و کردى تب و نيست خوب

 . رسوندم بيمارستان

 نهات خواستى ازم بعد و کردى باز چشماتو ک ميشدم دیونه داشتم من بودى بيهوش تموم دوروز

 يمرفت وقتى, بودم زمين رو مرد ترین خوشبخت من اونروز کردى قبول پيشنهادمو و بزنيم حرف

 بودن کنارت لحظه هر رها بودم آسمونا تو ميکردم لمست ميکردم حست بودم نزدیکت و يهآتل

 بدست براى من ولى بياد بدت ازم شاید ميگم بهت اینارو ک االن بود دوباره زندگى ى من براى

 .بکنم کارى هر حاضرم آوردنت

 هزد زول مدیگبه فقط نميزدیم حرفى شد نزدیکم ميکرد نگاهم حالتى ى با بهش کردم نگاه

 .طوالنى ى بوسه ى زد لبم ب اى بوسه و شد نزدیکتر رها ک بودیم

 در طرف ب شد باز در رویاس ى خوابه ميکردم فکر همش بودم شوک تو هنوز شد جدا ازم

 ک ىوسایالی کرد شروع حميد شدن وارد دستشون تو وسيله تا چند با حميد و,مصطفى چرخيدیم

 روش گذاشت رو دوربين بعد ميکرد وصل رو دوربين هاى پایه انگار کردن وصل بهم رو بودن آورده

 . آمادست دیگ خب گفت مصطفى ب رو و کوبيد بهم دستاشو ما طرف برگشت و.

 حاضرید؟ سورپرایزمون دیدن براى چى شما خب, عاليه:م

 دهافتا خوره عين بد دلهره ى داشتم بدى حس ميداد إرور داشت مغزم کرد نگاه بمن ترس با رها

 :گفت و کرد بلندش و گرفت دستاشو رها سمت اومد مصطفى.جونم ب بود

 ب ردک شروع و ميپره مزش بذارم منتظرتون این از بيشتر نميخوام دیگ اى آماده بنظرم دیگ خب

  عوضى کن ولش مصطفى,لعنتيا دارین چکارش ميزدم داد منم پاش و دست کردن باز

 .صبررررررر جون عمو پسر باش داشته صبر گفت بمن رو ميزد لبخند فقط اون و

 ونبرات,خوبى سورپرایز گفتم ک من حميد مال بعدشم ميشه من مال عشقت چشمات جلوى االن

 همچين باشه بيشتر لذتش تا بکنم ميتونم چکار ک ميکردم فکر داشتم شبه چن روزو ن؟چن دارم

 . ببينم کشيدنتونو زجر بيشتر

 ودخترونگيش پاکيشو ميخواستن کنن درازى دست رها نجابت ب ميخواستن بود دراومده اشکم

 هشب مصطفى ولى بره در دستش از تا ميزد پنجه و دست رها ميشکستنش داشتن بگيرن ازش

  بود چسبيده
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 ميدح ميزنم آتيش زندگيتونو ميکنم خراب سرتون رو, رو دنيا بزنين بهش دست کثافتا زدم داد

 ولى داشتم درد بودم افتاده سرفه ب زمين رو افتادم شکمم تو ميزد هى پاش با و اومد نزدیکم

 ميزد جيغ رها, رها لباس ب برد دست مصطفى ميدادن عذاب عشقمو داشتن بود بيشتر دردش قلبم

 ب ور بزن داد بهتره اینجورى آره ميگفت و ميزد قهقهه مصطفى ولى کنه ولش ک ميکرد التماس

 کردى؟ روشن دوربينو حميد:گفت حميد

 نهروش آره:ح

 کنين؟ چکار ميخواین لعنتيا:آ

  کنه بلند کسى پيش سرشو نتونه دیگ ک کارى:ح

 جهز رها کنه مقاومت نتونه رها تا بود گرفته دستاشو روش افتاد و زمين رو انداخت رو رها مصطفى

 دمز صدا خدارو دل ته از نداشتم رو صحنه این دیدن تحمل بستم چشمامو ميکشيدم داد من ميزد

 نزدیکتر گردن رگ از کو پس خدایا بيوفته براش,اتفاقى نذار خدایا کن کمک تخود خدایا.

 باز چشمامو بود گوشم تو رها زدناى زجه صداى نميکنى معجزه چرا هات معجزه کو,بودنت؟پس

 رها لباساى ميزد رکيک حرفاى و,بود زده خيمه رها روى و بود آورده در پيرهنشو مصطفى کردم

 .ن من خداى ن مياورد در لباساشو داشت طرفشون رفت و شد پا هم حميد بودن شده پاره

 

 لعنتيا کردم نگاه,مصطفى و حميد ب بود دیوار کنار چوباى کنار شيشه تيکه ى کردم نگاه اطرافمو

 عدب دارم برش دستم با کردم سعى و شکسته شيشه طرفه کشيدم خودمو بودن رها پيش هردو

 لوج عقبو دستم ریسماناى روى کردم شروع و دارم برش شدم موفق باالخره رفتن کلنجار کلى

 معطل نباید کردن باز پاهامو کردم شروع و شدن آزاد دستام و شد بریده ریسمان ک بردمش

 ب و,شد متوجهم حميد ک کردم باز پاهامم باالخره ميشدم پشيمون عمرم آخر تا وگرنه ميکردم

 آرشام مصطفى:گفت مصطفى

 ک درسي هم,مصطفى ک زدم حميد ب رو ضربه اولين طرفم ميومدن نداشت برداشتم چوب تيکه ى

 رفتگ پشت از منو و پاشد زمين از دفه ى حميد ک ميزدیم همدیگرو داشتيم شدیم آویز گل باهم

 ازش داشت بود شده پاره لبم کنار,ميزد شکمم صورتمو ب مشت با و اومد خودش ب مصطفى

 متعاقبش و اومد پليس ماشين آژیر صداى ک دادمي ادامه زدنم ب همچنان داشت مياورد خون

 .بشيد تسليم ندارید فرارى راه شده محاصره اطرافتون:گفت بلندگو با ک کسى صداى
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 رها ب خودمو و دادم هلشون و کردم استفاده فرصت از شد شل دستاشون مصطفى و حميد

 .ميکرد ناله و زمين رو بود افتاده حال بى رسوندم

  باش زود کنيم فرار باید مصطفى نسشا این ب لعنت:حميد

 بپوشن بلوزاشونو نتونستن

 همينجور پاشو:گفت و گرفت نشونه ما سمت ب و درآورد,کمرش پشت از اى اسلحه مصطفى

  باشين زود لعنتيا پاشين کشيد داد ک ميکردم نگاش

 و تمانداخ گردنم دور دستشو بود نمونده براش جونى ولى پاشه هم رها ک کردم کمک و پاشدم

  کردم بلندش

  کنين حرکت:مصطفى

 اهرور انتهاى رسيدیم اومدن ما سر پشت و برداشت دوربينو هم حميد عقب اونم افتادیم راه جلو ما

 رو در و رفت جلوتر حميد بود در ى اومدیم پایين ها پله از, پایين ب بود شده وصل پله چند ب ک

 نيست کسى: گفت و مصطفى سمت برگشت بعد و بيرون برد سرشو آرومى ب و کرد باز

 ى و ستادای مصطفى ک بيرون ميرفتيم داشتيم بيوفتين راه گفت و در سمت داد هول مارو مصطفى

 بود کرده نصب کن خفه اسلحه سر چون زمين روى افتاد و شکمش ب خورد ک زد حميد ب گلوله

 :گفت اى خفه صداى با,حميد.نيومد بيرون ازش صدایى

 کردى؟ چکار لعنتى:ح

 نفرم ى اون بشه یکيمون مال باید رها پس بياد پليس نبود قرار ميشه تموم داره بازى متاسفم:م

  منم

 وت زد اسلحه پشت با مصطفى و کرد مقاومت حميد ک بگيره ازش دوربينو و حميد سمت رفت

 .  بودن درگير باهم دربياره چنگش از دوربينو تا صورتش

 بود الح بى درسته پليسا ب برسونه خودشو تا گفتم اره ب نيست ما متوجه مصطفى دیدم وقتى

 :گفتم بوسيدمو پيشونيشو ک ميکرد مخالفت داشت ميکرد رو کار این باید ولى

 .نشده متوجهمون تا باش زود نميوفته برام اتفاقى نترس
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 و برداشتم زمين روى از بزرگى سنگ شد دورتر اونجا از حسابى وقتى رفتن ب کرد شروع رها

 .مصطفى نزدیک رفتم پشت از آروم

 سرش زمين رو افتاد دستش از اسلحه و گيجگاهش روى زدم سنگ با زود ک سمتم برگشت

 ردمک شروع برداشتمو دوربينو زمين رو افتاد و زدم صورتش ب هم مشت ى ک ميرفت گيج داشت

 ....دفه ى ک دویدن ب

 رها زبون از

 مونتوساخت کسى ک نميدونستن هنوز مدید رو پليسا هاى ماشين ک ميدویدم داشتم همينطور

 با جلوتر مرفت بود اونجا هم آرش.بشيد تسليم شده محاصره اطرافتون ميگفتن بلندگو با و نيست

 شدن تموم با و"کنيد کمک,کمک" زدم داد و کردم جمع انرژیمو تمام ولى بودم حال بى اینک

  زمين رو افتادم زانو رو انرژیم

 حياط ب دستم کو؟با خوبى؟آرشام رها گفت و جلوم نشست و یددو طرفم ب و شد متوجهم آرش

 و ردک کمکم آرش طرف اون ب رفتن پليسها نکشيد طولى ک کردم اشاره خرابه ساختمون پشتى

 عدب و خواست مالفه ى آمبوالنس داخل پرستاراى از یکى از بودو اونجا ک آمبوالنسى طرف بردتم

 .بودن شده هپار لباسام چون پيچيد من دور رو مالفه

 و مصطفى دیدنه رفته آرشام وقتى ک کردن پيدا مغازه ى جلوى دوربين از ردمونو ک گفت آرش

 تپش انداختنش بعد شده بيهوش و سرش پشت ب زده پشت از یکى ميزده حرف باهاش داشته

 ک دیدن اونجا اومدن و هست متروکه کارخانه ى جاده کنار ک فهميدن تحقيق کلى بعد. ماشين

 ینا بعدشم و دادن انتقال اونجا ب رو بيشترى نيروى و شدن مطمئن و جلوشه مصطفى نماشي

 .اتفاقات

 

 اومد لعنتى دلشوره اون دوباره طرف همون رفتن دست ب برانکارد پرستارا اون از تا چن ک دیدم

 ذارمنمي گفتم دیدى:زد داد منو ب دوخت چشماشو بودن زده دستبند مصطفى ب برگشتن وقتى

 صطفىم گردن پشت گذاشت دستشو پليس ک. گذاشتم دلتون ب بودنو باهم رسين؟حسرتهب بهم

 .بست دررو و نشست پيشش خودشم و ماشين تو داد هولش و کرد خمش و
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 چطور خدایا ن واى دومى و بودن کشيده مالفه اولى روى اومدن دست ب برانکارد هم پرستارها

 . نميشه چيزیش ک بود داده قول ممکنه؟بهم

 ميکردم هق هق داشتم باش آروم خواهرى,رها گفت و گرفتتم پشت از آرش ک طرفشون یدمدو

 .کن ولم زدم داد

 سریع آمبوالنسو طرف رفتم آوردمو در آرش دستاى حصار از خودمو کردنش آمبوالنس سوار

 حالم ب دلش التماسام و روزم حالو دیدن با ک ميکرد مخالفت داشت پرستاره شدم سوارش

 شقلب ب پشت از مصطفى بود خورده ميکردتير فرار وقتى آرشام. بشينم تا داد جازها و سوخت

 .بود کرده شليک

 وقلبش سمت برد, گرفتم دستشو منم ک کرد دراز طرفم ب دستشو ميکشيد درد داشت آرشام

 تا لبق این گفت بریده بریده و ضعيف باصداى ميتپيد ضعيف خيلى قلبش رو گذاشت دستمو

 طفىمص م دارى؟ دوستش دو هنوزم: پرسيد و کرد نگاه چشمام ب بعد.ميتپه تو راىب آخرم نفساى

 رو؟

 شو خوب توروخدا آرشام دارم دوست رو تو من.من ن: گفتم تمام اطمينان با چشماش ب زدم زول

 . نميشه چيزیت دادى قول ک تو

 ..من گا حتى بخند فقط تو ميدما طالقت بعد ميشى زشت خيلى نکن گریه گفت و زد لبخند بهم

 ميفهمى؟ ميشى خوب عشقمون بخاطر من بخاطر تو گفتم کردمو قطع حرفشو

 .رفت هوش از بعد و من دیونه همخونه دارم دوستت:کرد زمزمه و کرد بهم نگاهى

 مهه ميکشيدیم انتظار در پشت ماهم و عمل اتاق بردن سرعت با رو آرشام ک بيمارستان رسيدیم

 برم ک داشتن اصرار سودابه و هما ميکردن گریه بودنو نشسته اى شهگو و بيمارستان بودن اومده

 آرش نکردم قبول من ولى بيام بعد و بپوشم تميز لباساى, بگيرم دوش و کنم استراحت و خونه

 زما آرشامو ک ميکردم خداخدا ميخوندم رو بودم بلد ک دعایى هر بياره تميز لباساى برام تا رفت

 .نگيره

 لحن تو ک آرامشى با بده اینجورى کن عوضشون برو گفت دستمو داد ولباسار و اومد آرش

 . کردم عوض کرد راهنمایيم پرستار ک اتاقایى از یکى تو لباسامو رفتم بود صداش
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 تردک باالخره ميکردم گریه فقط بودن عمل اتاق تو همچنان و نبود دکتر از خبرى ک بود ساعت 1

 موجواب چطوره؟دکتر شوهرم حال دکتر:پرسيدم و طرفش بردم هجوم بود پایين سرش بيرون اومد

 خدا رو تو بدید

 .دادیم ازدست بيمارو ولى کردیم سعيمونو همه ما متاسفم:گفت ک

 هبل:دادم جواب ها من رو افتاد بختک عين سودابه این باز هوف شدم بيدار گوشيم زنگ صداى با

  روزیه چ امروز رفته یادت انگار بال و بله:س

 روزیه؟ چ مگ گفتم دربيارم حرصشو کهاین براى

 روز ک حاال بگيره بيادمنو ميزنم رو جنابعالى برادر مخ دارم تمامه ساله 6 روزیه، چ زهرمارو:س

 رهنگي منو بشه پشيمون آرش بعد بکنى شوهرى خواهر و نياى ميخواى جنابعالى عروسيمونه

 مشکالتش و آرش کاراى بخاطر نميکن ازدواج باالخره ک بودم خوشحال خيلى دل ته از خندیدم

 دوست روخيلى,آرش دختر سودابه رسيدن بهم ک خوبه بازم ولى کنن ازدواج دیر مجبورشدن

  اونو هم ثمين داشت

 ازمن ها مياره هوو سرت ميره ميشه خراب پوستت نده استرس خودت ب خانم عروس نترس:ر

 گفتن

 آرایشگاه؟ نمياى,کوفت:س

 تاالرم تو شما از زودتر نده استرس خودت ب خونمون دبيا آرایشگر گفتم عزیزم ن:ر

 یرموند شو آماده پاشو گفتم و کردم بلندش و آتریسا اتاق رفتم و شستم صورتمو دستو پاشدم

 اتمام بعد و اومد هم آرایشگر.بودیم باهم ک ميشد سالى6 تقریبا بود جدیدم همخونه.ها ميشه

 نم بود کرده معرفى آرشام ک بود آرایشگرى بود يرنظ بى کارش بود مونده باز دهنم واقعا کارش

 دمش خيره خودم ب قدى آینه جلوى و پاشدم صداميکنم اونو فقط هرمناسبتى تو هنوزه ک هنوزم

 .ميومد بهم چ.نداشت آستين و بود دوزى سنگ کامال باالش ک پوشيدم دراز سفيد لباس ى

 ى پسر ى و ميکرد کار معمارى کتشر ى تو ک همکارش با بود کرده ازدواج پيش سال ى هما

 6 ب رفت فکرم ک ميکردم نگاه آینه تو خودم ب.کرد نامزد پيش ماه ى همين هم آهو داشت ساله

 .بيمارستان تو پيش سال
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 .دادیم ازدست بيمارو ولى کردیم سعيمونو همه ما متاسفم: دکتر

 خودش نميذاره تنها منو اون ميگين دروغ ن ن:ميزدم داد ها دیونه مث سرم روى شد آوار دنيا

  نميشه چيزیش ک گفت داد قول بهم

 از آرش مامان ميکردیم گریه داشتيم همه باش آروم ميگفت هى کردم بغلم سمتمو اومد آرش

 حال ميکرد گریه زار زار باباش بغل تو هم آهو زدن سرم بهش اتاقو تو بردنش و بود رفته هوش

 .روز چند نای تو بود شده شکسته چقد نبود خوب پدرشم

 زد صدا رو دکتر بيرونو اومد پرستار ى دفه ى ک آرش سينه ب ميکوبيدم بودمو کرده مشت دستامو

 .داخل رفت عجله با دکتر

. مزد بهش لبخندى آینه تو از بيرون اومدم فکر از شد حلقه کمرم دور چيزى ى اینکه احساس با

 ورد دستامو خودش سمت رگردوندب منو ميکنى؟ فکر چى ب:پرسيد زدو گردنم گودى ب بوسه ى

 گفتم کردمو حلقه گردنش

  بتو:گفتم

 رفتم دوباره و داد بهم رو تو ک ميکنم تشکر خدا از هرشب و روز هر: گفتم ک کرد نگاهم متعجب

 فکر تو

 تداش اومد ساعت نيم بعد عمل تواتاق رفت دوباره دکتر ک افتاده اتفاقى چ ک بودیم متعجب همه

 روازپ داشتم خوشحالى از تپيدن ب کرده شروع دوباره بيمار قلب ميگم تبریک:گفت ميخندید

 .ميموند اونجا باید ميشد بهتر حالش ک وقتى تا یو سى سى ب دادن,انتقالش ميکردم

 تشانگش ک دیده ميکشيدن روش رو سفيد مالفه داشتن وقتى پرستارا از یکى ک داد ادامه دکتر

 .گفت دکتر ب و اومد باعجله و خورده تکون

 اعدام آدمربایى و عمد قتل بخاطر هم مصطفى بودو مرده شب همون زیاد بخاطرخونریزى حميد

 .شد

 ,بشه خوب تا کشيد طول ماه 6,  ک آرشام شدن خوب بعد
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 زندگيم روز بهترین و نبود دلم تو دل اونروز شد رسمى رسمى ازدواجمون و گرفتيم جشن ى ما

 همخونه نذاشتم تنهات دیدى:گفت بوسيدو پيشونيمو و جلو اومد دید عروس لباس تو منو وقتى.بود

 دیونه؟

 منم بوسيدشون محکم لبامو سمت اومد دفه ى ک اومدم خودم ب دوباره آرشام تکون با

 هم از آرشام منو زود سررسيد معلق عجل مث آهو عمش عين آتریسا این ک ميکردم همراهيش

 .شدیم جدا

 موخولدى؟ مامانو داستى تو بابا؟بابا:آتریسا

 بود شده عروسک عين بود پوشيده خوشگل صورتى پرنسسى لباس ى

 يجگ سرم ميکردمو استفراغ زیاد اینک بخاطر عروسيمون بعد ماه ى و بود عشقمون ميوه آتریسا

 اشدپ گفتم شام ميز سر آرشام ب وقتى,باردارى گفت دکتر ک دادم آزمایش و دکتر رفتم ميرفت

 همين براى بود سالش 6آتریسا,خوشحالى از ميچرخيد هى بغلشو گرفت منو سمتمو اومد

 بزنه حرف خوب نميتونست

 هم اآتریس ميخولم تونو االن ولى نميخولدم مامانو ن گفت و آتریسا دنبال افتاد و خندید آرشام

 .ميکشيد جيغ و ميکرد فرار

 باشد باید نفر یک. 

 را ام زندگی فصل این فعلهای که کسی

 بزند هم بر

 نکند هایش دلتنگی ی بهانه را پایيز که کسی

 بداند و

 نيست رفتن فصل هميشه پایيز

 برگ و باران و باد هجوم ميان گاهی

 نفر یک رسيدن تماشای

 . . . ست دیدنی
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