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  گناھان تازهمیتقو
 

  از گناهی را اگر چھ سخت نگھ دارخود
 

 هگنا از ناچاری کھ است شرایطی گاھی
 نگاه یک برق با کھ است ممکن لحظھ ھر
 گناه از باری شود نھاده تو دوش بر

 ... شدم عاشقت اگر کردم گناه:  گفتم
 !! گناه از داری ذھنیتی چھ ھم وت گفتی

... 
 خودم از ،تو از بکنم دل اینکھ است سخت

 گناه از ،اجباری کشیدن نفس این از
 عشق اگرچھ را خود سرِ گرفتھام باال
 گناه از آواری سرم بر ریخت عمر یک

 میکشند درد دلم پیلھھای دارند
 .......اهگن از عاریـ  شوم زاده دوباره باید
 السا
 زی چھی کمد باز باز کردم برعکس ھر روز حوصلھ ندارم کھ بھ خودم برسم دنبال در

 مانتو نی لبم نشست ای روکھی افتاد لبخند کوچیگری جی نگاھم بھ مانتوگشتمیساده م
 بماند کھ چقدر طوتا رو حرص دادم کل پاساژ دمی قرار با اشکان خرنیرو واسھ اول
 یمی در از فکر خارجم کرد رعنا بود قدی صدایومد واقعا بھم مدمی خرنیرو گشتم تا ا

 دوسش یلی خدمتکار خونھ بعد مرگ مامان خدمتکار مخصوص من شده بود خنیتر
  داشتم
   صبحانھ بخورایمادر ب. رعنا

   ندارملیم. من
  ی بخوردی مگھ دست خودتھ باخودیب_

 امروز میشی آماده مدی بھ زور چند لقمھ خوردم باکنھی تا نخورم ولم نمشناسمی مخوب
 ی مقنعھ مشکی مشکی با مانتوی شلوار مشکھی دمی کار داشتم لباسام رو پوشیکل
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 ی و کفش مشکفی کھیموھامو کامل تو کردم حوصلھ درست کردنشون رو نداشتم 
  رو برداشتم و از اتاق خارج شدمچمیسو

 کردم وبع صفحھ نگاه کردم ی بلند شد پوفمی گوشی نرفتھ بودم کھ صدای چند قدمھنوز
   گوشھ لبم نشستی اسم اشکان لبخنددنیبا د

 سالم بر عشق خودم_
  لبخند گفتمبا
  سالم_
  السا جانییکجا_
 رونی خوام برم بی میھنوز خونھ ام ول_
  دنبالتامی پس من ماری ننیماش_
  گفتی با ناراحتھی مشکلم چدی پا اون پا کردم انگار فھمنی کم اھی

 نھ؟ی مارو با ھم ببی ترسیت ماز بابا_
 دمی مھربون اشکانو شنی دادم صدارونی با حسرت بنفسمو

 شع خودم ی درست می باش ھمھ چنی کنم خودتو ناراحت نکن مطمیالسا خواھش م_
  کنم بھم اعتماد کن خوب؟ی میباباتو راض

 گفتم ینی پا داشت با لحن نا مطمعی شھی شناختم مرغش ھمی بھتر از ھر کس مبابامو
  باشھ

 سر کوچھ منتظرم_
 ھم عاشق موتور ی انداختم چشمم بھ موتور اشکان خورد از بچگفمی رو تو کیگوش

 شده بود با رهی بھم خی چونش زده بود و با ژست خاصری بودم دستشو زیسوار
 دی چسبی میلی خی ھوا موتور سوارنی براش دست تکون دادم تو ایخوشحال

   گرمش فشرد سوار شدمیتو دستا شدم دستمو کی اشکان نزدبھ
  خانممیچطور_

 کھ در اثر باد تند موتور تو صورتم پخش شده بود کنار زدم دستمو رو موھامو
  اشکان فشردمیپھلوھا

  خوبم_
 ... مکث گفتمبا
 بابام واقعا متاسفم باور کن بابام ی وحرفای بابت اون شب خواستگاریراست_

 ...یمنظور
  کرد وگفتشتریسرعت موتورو ب ادامھ حرفمو بزنم نزاشت

 باش  نی مطمی ولدمی کشیالسا جان من ناراحت نشدم از اون اتفاق چون انتظارشو م_
 ی خوای شع خوب حاال کجا می آرم تا بابات راضیشده در خونتونو از پاشنھ در م

  خانمم؟یبر
   رفتی میلی ویلی کرد تھ دلم قی بھ اسمم اصافھ متی مالکنطوری ایوقت
  برسونم شرکت_
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 ی کھ تو صورتم می تکون داد و بازم سرعت موتورو باالتر برد از حجم بادیسر
 نییخورد و حضور اشکان پر از لذت شدم کنار شرکت ترمز کرد از موتورش پا

 اصن بھ عشق موتورش عاشقش شدم می داشت حاال خودمونلی تردی موتور سفھیاومدم 
  کم لرز کردمھی ر باد سرد بوددستشو رو دستم  گذاشت دستانش در اث

   کاسکتشو باالزدکاله
  منی دنبالت جوجھ امی بیخوب ک_

  بھ پھلوشزدم
  جوجھ عمتھ_

 دی کشلپمو
 رفتم دو ی کردم فسقل می قر قر نمابونای موتور تو خنیمن اگھ عمھ داشتم کھ با ا_

   مرغا کنمی خودمو قاطی کردم تا جوجھ یقرون ازش پول قرض م
  پر رو:  خنده گفتمبا
 کم داشتم بخت نوی مث جن زده ھا بھ عقب برگشتم ھمینی شدن در ماشدهی کوبی صدابا

 ھمراه با اخم بھم یی گفتم دره از جا کند نگاه گذرادی درو کوبی جورھیالنصر اومد 
 سیی ریانی کاوی انداختم خو المصب ترسناک بود آقاری سرمو زاری اختیانداخت کھ ب

  کردی مالی دارا کھ خھی مانیشرکتمون از ا
 ی از اشکان خدا حافظشی از اون باال انیی آسمون وا شده خدا اونو نازل کرده پادر

  کمی شرکت و دوست نزدی مھتاب دست تکون دادم منشی باال اومدم براعیکردم و سر
   پشمکیچطور_

  دادیپلش شکلک کھ بھ شدت روش حساس بود بھ اون صورت با نمک و تی اکلمھ
   شعور صد بار گفتم بھ من نگو پشمکیمرض ب_
 خوب حاال_
  اشاره کردمسی در اتاق رئبھ
  چش بودیرابی سنیا_

 دی کشی بلندنی منظورمو گرفت ھی نگاھم کرد وقتیجی با گاول
   قبرستون بودنھی کھ جات سدی شنی اگھ االن م؟خوی گی رو میانی کاویآقا_
  گفتمی سرخوشبا
 ... تونھ بکشھی اون مف خودشم نمسی حرفا ننیغلط کرده مال ا_

 نی شد از ای دونستم زر مفت زدم مگھ می باز شد خفھ خون گرفتم خودم مھوی اتاق در
 دی اورانگوتانش نترسکلیغول چراغ جادو با اون ھ

 قورت دادم و خواستم از اون گوشھ کنار بخزم تو اتاقم کھ با ی دھانمو بھ سختآب
  وارفتمصداش

  رو براتون روشن کنمییزای چھی دی تو اتاق من بادیاری بفی تشریخانم رستم_
خوب بھ ....  باشھدهی کلمھ از حرفامو شنھی اگھ یعنی ھا بھ مھتاب نگاه کردم تی ممث

 دنبالش تو اتاق رفتم ی آرومی با قدم ھاگھی کنھ دی کشم کھ تھش اخراجم میدرک نم
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 کھ نگاھم کنھ چند تا پوشھ ونقشھ نی درو بستم بدون ازشی پشت مدیرفت و تمرگ
 زیگذاشت رو م

  یانی کی بھ آقادی بدلی امروز تحوی رو برانایا_
  جن زده ھا نگاھش کردم بدون فکر دھن واکردممث

  برهی نقشھ ھا ھر کدومش دو روز کار منی ایانی کاویمگخ من تراکتورم آقا-
   نھ انگار کھ اصن باش حرف زدمانگار

 در ضمن اگھ کمتر بھ گشت و گذار دی بدیانی کی آقالی بعداز ظھر ھمع رو تحویبرا_
  دی کامل کندی تونی طرحا رو منی اننی مطمدی بپردازیو موتور سوار

 با نی گھ ھمچی مطونھی کنھ شی می چھ مث خالھ زنکا تو کار مردم فوضولنی بھ اباع
   ھازهی بھم برونشیپا برم تو دھنش دکوراس

   جز خودم ارتباط ندارهیگشت و گذار من قطعا بھ کس:  حرص گفتمبا
   رفتی ور مشی توجھ بھ حرفم داشت با لپ تاب کوفتی بباز
 رونی بعدم بھ بدی بدلی نقشھ ھاتونو تحودی تونی می ساعت کارانیخوبھ پس تا پا_

 اشاره کرد
 دیمرخص_ 

 و با اعصاب داغون دمی درو بھم کوبی احمق عقده ادی باری از چشمام خون میعنی
 رفتم سمت اتاق کارم

 نقشھ ھارو نی اکنن،تمامی کارمنجای جزمن اگھی خوبھ سھ تا معمار دی روانکھی مرتَاه
 رونیبعداز دوسھ ساعت سروکلھ زدن با طرحا،از اتاقم ب. درست کنمدیمن بدبخت با

 یھ ھا رو طرفشون رفتم ونقشزد،بھی کھ داشت با مھتاب حرف مدمی ودیانیکاو.اومدم
 . تمومھنای اار کیانی کاوی مھتاب گذاشتم آقازیم

 .ُ سر پروژهمیری مگھیخوبھ چند روز د: نگام کنھ گفتنکھی ابدون
 . برمتونمیم: تکون دادمسرمو

الو سالم : زنگ خورد با لبخند بھ صفحھ نگاه کردپلمی بگھ موبایزی چنکھی از اقبل
 زمیعز
 کارت تموم شد؟. ماه منسالم—
 آره—
  دنبالت؟امیب–

 ؟یبرونی ومیرسونی صبح تا شب منو می نداری کارو زندگتو—
 یی توممی کھ ندارم،دنبالشم،زندگکار—
 . نکنری دمنتظرتم—
  از طرف من ببوس،خدافظخودتو—

 .دمی خندرلبی وقطع کردم وزیگوش
  برم؟تونمی میانی کاویآقا—
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مگھ با شاھزاده : گفتکردی کھ بھ طرحا نگاه منطوری بودھمشیشونی رو پیظی غلاخم
 .دیرنرسی وقت دھی کھ دید؟بری قرار نذاشتاتونی سوار برموتور سی
 .خدانگھ دار: حرص گفتمبا

 .مواظب خودت باش: با خنده گفتمھتاب
 نگذشت کھ اشکان قھیچند دق. اومدمرونی انداختم وبیانی بھ کاوھی نگاه اندر سفھی

 .اھمی سوار بر موتور سی سالم برشاھزاده:َترک موتورش نشستم وگفتم.اومد
 کجا ببرمت؟:دیخند

 . دور دورمیبر: محکم گرفتمکمرشو
  کمرمنو گرفتن عوارض داره؟ینطوری ایدونیم—

 .تجربھ ثابت کرده کھ نداره:تر فشارش دادم. محکم
 . کھ دارهیفھمی اومد اونوقت مای دخترم بھ دنیوقت–

 .بدجنس: گفتمرلبی وزدمیخند
 از تختا نشستم،اشکانم دستاشو یکی ی شدم وروادهی نگھ داشت،پی رستوران سنتھی دم

 یچقد امروز خوشگل شد:شست واومد کنارم نشست
 بز بھم زل نزن نھیخب حاال ع: ھا گفتمدهی مثھ آفتاب مھتاب ندی دلم قنج رفت ولتھ

 .کشمیخجالت م
 تو؟خجالت؟استغفر: گشاد نگام کردی چشابا

 د؟ی دارلی میچ: اومد طرفمونیکلی درشت ھمرد
من شرکت : گفتمعی اشکان خرج رو دستش بذارم سریکاری اوضاع بنی تواخواستمینم

 . ندارملی میزیناھار خودم چ
 دهیدوتا کوب: توش حس کرد گفتشدی ومی کھ بھ وضوح دلخوری با لحناشکان

 .ومخلفات لطفن
 ........کھی وقتخورهی بھ غرورم برمیلی خیدونیم: من کردروبھ
 خودم تورو یاشکان بخدا من دوست ندارم بخاطره خوش گذرون: توحرفشزدم

 .توزحمت بندازم
   دادرونی صدا دار بنفسشو

   کنم تو ھم غذا تو بخور حاالی رو درس میخودم ھمھ چ_
 قاشقو تو دھنم کردم داشتم نی گذشت آخردهی شد از کوبی ولع تا تھشو خوردم مگھ مبا

  ھا نگام کرد غذا رو بھ زور قورت دادمدعیآل د خوردم کھ اشکان مث ی میدولپ
 ؟ینی غذا خوردن منو ببی چش نداری کنی نگاه مینطوری چرا اعیچ_
 ...  و گر نھ االن منمیحاال خوبھ تو شرکت غذا خورده بود:  خنده گفت با
   کردمی کار میتورو چ:  باال رفتھ گفتم یی ابروبا

  گفت رو شونش انداخت و با خندهدشوی سفسوشرت
  فکر خودت مصمومھ ھانیبب_ 
  دی خوشش آندیمصموم چو مصموم ب_ 
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  و گفتدی اشکان دستمو کشمی از جا بلند شدھردو
 ... ی شع ولی تر منیدرستھ کھ ھر روز عشقت بھ من آتش_  
   بھ بازوشدمیکوب
  خوش نشون دادی بھ شما مردا رودی گفتن نبامیاه پر رو از قد_ 
 . با اشکان سرکوچھ رسوندمی گشت وگذار وولگردی از کلبعد

 نی باشھ ھمومدهی کردم بابا نی داخل اومدم دعا دعا منی پاورچنی وا کردم پا ور چدرو
 خواد؟ بابام رو مبل نشستھ بود ی می چنجای چغندر انیکھ وارد سالن شدم وارفتم اه ا

ده بودم بد تر از ھمھ  در سالن نگاھش بھ من افتاد دست و پامو گم کری صدادنیبا شن
  بود با تتھ پتھ گفتمرده ھول ترم کیانیحضور کاو

  بابا.. ا سالم_
 تو ھم و روبھ بابام کرد نکبت چھ دی لحظھ نگاھم کرد دو باره اخماشو کشھی یانیکاو

 تا آرنج باال ناشمی بود آستدهی پوشی مشکدی مخلوط سفزی با بلی ھم زده شلوار مشکیپیت
 خشن برخورد نکنھ ادی زیانی کرد جلو کاوی می کھ سعی کرد در حالزده بود بابا اخم

   نفرتش از اشکان بودمانی در جرکامال  بودی بازم صداش عصبیول
  دخترم؟یکجا بود_
   تفاوت پا رو پا انداختھ بودی احمق نگاه کردم کھ بیانی بھ کاوی چشمریز
 ..  ورونی بمی با مھتاب رفتیعنیخوب راستش با مھتاب  ... خوب:  اکراه گفتمبا

  گفتیانی بعدم رو بع کاوی برو خودتیعنی نگاھم کرد ی طورھی بابا
 ارمی رو کھ قرار بود براتون بی برم امانتدی دیآرش جان اجازه م_ 

  تکون دادی سریانیکاو
  من منتظرمدی کنم راحت باشیخواھش م_ 
 بھ خودم یانی کاوی با صدا بودم کھرهی رفتنش خری رفت بھ مسرونی از سالن ببابا

 اومدم
  تاا حاال مھتاب خانم موتور دار شده؟یاز ک:  گفتی زد وبا لحن بدیپوزخند

 ؟ خر مگس ی بگھ بھ تو چھ منکراتسی نیکی صاف کردم آخھ نموی گرفتم سکشویت
 و گر نھ دمی ترسی ازش می چنی کھ عفی  حفی ح؟ی فضولھ محلھ ا؟یمعرکھ ا

 افموی وقت بھ بابام نگھ؟  قھی جمش کنن واری زدمش کھ با کاردک از رو دی منیھمچ
 زد و روشو بر یپوزخند  شدمرهی المصبش خی آبیمظلوم کردم و تو اون چشما

 فرو کرد شی مجعد و مشکی اصن احساس نداره دست تو موھانی شعور ایگردوند اه ب
 از یانی بھم انداخت کاوزی نگاه تھی بستھ از در سالن وارد شد ھیھمون موقع بابا ھمراه 

 رو مبل بلند شد با بابا دست داد
  پس من سھ شنبھ شب منتظرتونم_ 
  دست دادیانی با کاویی باخوش روبابا
  می شیحتما مزاحمتون م_ 
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 از بابا کرد و از در خارج شد ی کوتاھی کھ نگاھم کنھ خداحافظنی بدون ایانی کاوبعدم
 بتھ عمل اومده ھم مامانش مھربونھ ھم باباش با ادب و ری ادب فکر کنم از زیواه واه ب

   موندمی آمازوننی دونم اما من ھنوز در حکمت ایبا فرھنگ نم
  طرفم برگشتتی کھ رفت بابا با عصبانیانیکاو
  ؟ی سر و پا رفتھ بودی بیباز با اون پسره _ 
  اعتراض گفتمبا

  بابااااا_ 
  داد بھ تاسف تکون یسر
 انی ھست کھ چندتا سھام دار گردن کلفت می مھمونھی آرش یسھ شنبھ شب خونھ _ 
 ی تو ھم باشخوامیم

 ی بشتر خوش منطوری اادی شد بی ھا ام کاش اشکانم می من عاشق مھمونی مھمونیوا
 ادی خوب اون شلنگ اصال از اشکان خوشش نمیگذشت ول

 ی خدا می ادمی کشی بلندی ازهی خمدمی نکره ساعت مث جن زده ھا از جام پری صدابا
 حوصلھ ی از جام بلند شدم بعی قرار امروز افتادم سرادی روز من مث آدم بکپم؟ ھیشھ 

 نھی لحظھ جلو آھی شالم رو سرم انداختم ھی دمی پوشی و شلوار کتان مشکیمانتو کرم
 ربع ھیفم  طرھی شده بود از یی ضرفشومی شکل سقای دقام موھدمی کشی بلندنی ھستادمیا
 کم آب زدم بھ ھی عی از ساختمون سردی رفتم بازدی مدی بایابونی با اون غول بگھید

 کھ خواستم استارت بزنم صدا قر قر نی ھمنی تو ماشدمی برداشتم و پرچوییموھام و سو
 کھ حس کردم پام دمیوب ککی بھ الستی لگدتی تو روحت با عصبانی بلند شد انیماش

 ی کنی کارو منی آخھ خدا چرا با من اختھی اون احمق بد رریکنده شد ھمش تقص
 سوار عی رو شونم انداختم و سرفموی بودن حساس بود کمی بھ شدت رو آنتایانیکاو

 .فقط خداکنھ بھ موقع برسم. شدمیتاکس
 من عجلھ دارم.دی تند تر برکمی شھیآقا اگھ م -
 . اتم بشکافھخوادیار م حاال انگشییییا. نگفتیچی بھم انداخت و ھظیی اخم غلھی

نفس ومھرداد وکاوه سھ ( از مھندسا دم در بودنگھیآرش و سھ تاد.دمی ربع رسھی بعد
 خاک بر سرم فک کنم یعنیخاک )! فاب آقابودن فقط با من بدبخت لج بودقیتاشونم رف

 ھم کھ شده با آرامش و با وقار و سالنھ یانی کاونیواسھ درآوردن حرص ا. منتظر منن
 سالنھ رفتم جلوو سالم دادم

 .!! اللھ سالم بدهتی ترررربی بیپرو. ھم سالم دادنھی سرشو تکون داد و بقیانیکاو
 ی االن چنیا!!ییییییچ.!! و شما سھ تا باھممیای با ھم میمن و خانم رستم -یانیکاو 

 .عمرا! ؟! نره غول برم نی؟با ا!گفت 
 ! راحت ترمامی مھین با بقم -
 دی رو کھ گفتم بکنیکار.!! ناراحتای ی راحتدی از شما نپرسیکس -
 باالجبار سوار.رمی زر زر کردنمو بگی کردم جلوی اخم سرمو برگردوندم و سعبا

bmw نشست یوقت.  کردمی سر در بدبخت خالتموی شدم و ھمھ عصبانیانی کاودیسف 
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 کھ نی شدابی اومد احتماال با موتور شرف ادمیآھا !! بودی چرتی تاخنیعلت ا -گفت 
 حرصمو شتری بنینگفت و ا ادامھ حرفشو...  و اون وسطا ھم دهیطول کش

موقع !!  کف پاشزارمی و بھ موقع حقشو مگمی بھش نمیچی االن ھیول.اوردیدرم
 منم ک حوصلم سر.یلیتا اونجا ھم کھ راه خ.  مث بز زل زده بود بھ جلویرانندگ

آرشم برگشت باز مث بز زل زد بھ من .دستمو بردم سمت ضبطو روشنش کردم.رفتھ
 ....ختنمیمنم کھ عشق کرم ر

 ...جلوووووت - دمی کشی بلندغیییی جھوی
بدبخت .ی برگشت  اونطرفکننیفاز وصل م٣ ک بھشون برق یینای انی عھوی ھھھھھھ

 افشی قیعنیھھھھھ !!!دمشیمنم کھ داشتم منفجر م.فلک زده تا چند دقھ تو اغما بود
 از ی انتحاراتی عملھی ی و طرمی نتونستم جلو خودمو بگگھید.یدنی بود ھا دیدنید

 .خنده منفجر و روده بر شدم
 افشی مث خون آشاما شد قھوی چرا نی خودت بھ دادم برس ابی امام غاای اوه اوه
 بھم کرد ک ی چنان اخمیعنی بھم کرد یچنان اخم. بود بد جوووری و عصبیوحش!!

 . کنمی قھوه انشوی ماشری سفیای بود صندلکینزد
 سر کار کمتر یای بی خواستی بھ بعد وقتنیاز ا!! نبودیچی جا ک ھنیا - داد زد ھوی

؟آخھ دو تا آبدار . ! کشمیمن مواد م...نزاکتی بشعوریب!! ی توھم نزنینطوریبکش ک ا
 !؟! جمالت گوشاش جرر بخورهیبھش بگم ک از بزرگ

 بعدا حالشو جا زارمیپس م. ساقطم کردی از ھستیدی دھوی دراوفتاد نی با اشھی نمیول
 ارمیم
 ...می نزدی کدوم حرفچی ھمیدی  اونجا ک رستا

 پاچ محکم کنم ھی نره غولو نی بپرم بغل اخوادیدلم م!!! ی عجب پروژه ااووووف
 .  خفنمی جور پروژه ھا و برج ھانیازش چون اصوال من عاشششق ا

 بھم یفی نگاه عاقل اندر سیانیکاو. شده بودمفی خر کی تا بناگوش باز بود و حسابشمین
منم پشت سرش راه افتادم و مھرداد و کاوه و نفس ھم پشت سر ما .کرد و راه افتاد

.  صحبت کردنپی خوش تی مرده بسھی شروع کرد با یانی کاومیوارد کھ شد.بودن
 تنش بود و ی و کراوات طوسدی سفرھن ی براق با پی کت و شلوار مشکھیمرده 
شلوار . دختر کششپی با اون تگستی دزی چھی یانی کاوی بود ولپی خوش تیحساب

مرده ھم ک .ی و قھوه ای و پراھن اسپرت کرمی سوختھ با کفش اسپرت کرمیقھوه ا
 ھوی.کردیخوردن کھ عرض کنم داشت ھضم م.خوردیفقط شده بود چشم و داشت منو م

بد بخت ھول کرد !!دیکنی نگا مدیکجا رو دار!! من با شمام ی حشمتیآقا -  گفتیانیکاو
 کھی مرتدی ترسیانیحقشھ مث سگ از کاو.دیی بفرمایانی جناب کاوتیگوشم با شما -
اگھ قبول . ی حشمتی نبود آقانی قرار ما ایول - ھم بھ حرفاش ادامھ داد یانیکاو.زیھ

 منو نکھیپس قبل ا. کنم تی از شما شکایاحت بھ رتونمی قولنامھ و سند ھست من مدیندار
 ؟!! فھم شدریش!! ک قرار بودیدی انجام می ھمون کاری کنیعصب

 .!!  آخرو نعره زدکھی تنیا
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 چشم حق با شماست...چ  -گفت .دیترسی ازش مزی ھم مث چمرده
و بھ ما چھار تا اشاره . کنن ی شرکت آوردم تا پروژه رو بررسیاالن ھم مھندسا -

 .کرد
 رو زای خاک و سنگ و ابن جور چی و از الکردمی می کھ داشتم خورم بررسنطوریمھ
.  کردو شترق ، نقش بر خاک و آجر ھا شدم ری گی آھنلھی دوتا منی پام بھوی شدم،یم

 واری داره المصب انگار پرتم کرده باشند تو دیعجب درد
 جلوم زانوزد دستمو محکم بھ پام گرفتھ بودم تی آرش با عصباندیچی تو پام پی بددرد

 ھم ی عادطی رفت المصب تو سراادمی نگاه کردم کھ درد شی برزخی لحظھ بھ چشماھی
 شلوار ی دستمو با خشونت کنار زد واااتی عصباننیترسناک بود چھ برسھ حاال با ا

  خداااای پاره شده انمینازن
 دمی رو ھھ رو از پشت شنای یصدا

 ...دی خوای اگھ کمک میانیخانم کاو_
 کردم اونم خفھ خون گرفت سی نگاھش کرد کھ من بھ جاش خودمو خی طورھی آرش

 اری اختی افتادم بی شد داشتم از تعجب پس مکی تو ھم بھم نزدیآرش با ھمون اخما
  گفتی سرشو کنار گوشم آورد و عصبدمی کم عقب کشھیخودمو 

 ؟؟ی کنی کورتو باز نمیچرا اون چشما _ 
 بلندم کرد کھ حس کردم دستم کندع شد نی و از رو زمدی دستمو کشنی بلند شد ھمچبعدم

 نگاه از اون نگاھا ھی بعدم رهی بگزشوی خواد انتقام مرگ عزی احمق انگار میاه وحش
 .... انگار ارث باباشو خوردمھی ی فرمنی چرا انیبھم انداخت و از کنارم رد شد وااا ا

 !! منو بلند کنھومدی اوه فک  کنم مرده پرو داشت ماوه
پوووف ھنوز ھمون .  چشم چروننقدری باشھ ایھرچ. بھتر کھ نره غول اومدھمون
 لبخند کھ بھ نظر خودش دختر کش بود نگام ھیاونجا بود و داشت با ...مرده 

 چشم  نکردم ویمنم نامرد!! ببند شتوین.  ببرن ختتوی مرده شور ری الھشیا!!کردیم
 مثال یا ؟؟نکنھ الک!! بستھ شد   خودش بھ طور اتوماتگھیغره توپ بھش رفتم کھ د

پس اگھ ! چند تا نقطھ دارهرتی غدونھینھ بابا اون اصال نم!  شده ؟یرتی غیانیکاو
 بودن من ی از دست و پا چلفتدیشا! خوردی خون خونشو می نشد چرا اونطوریرتیغ

اه !!  رو گرفتھ بود کھ بھ من نخورهیدست حشمت پس چرا نطورهیاگھ ا!! شدهیعصبان
 !!یی دوتای اللھدیب درک بر!!  شده ی من چھ کھ چرا عصبانھاصن ب
 نی بش،بروییایالزم نکرده توب: صدام کردیانی با نفس وکاوه برم باال کھ کاوخواستم
 .نیتوماش
 .السا تازه کاره.رهی بگادی نھ،کاری ببادیبذار ب: گفتیانی نگام کرد وروبھ کاوکاوه
 .ی کارش داری چگھیراست م:پوزخند زد. زده بودی پسرکشپی کھ طبق معمول تنفس

 اشاره کرد نشی با سر بھ ماشیانیکاو.زدی حرف مھی حشمتاروی نی داشت با امھرداد
 شھیحرفش ھم.نیتوھوا گرفتمش ورفتم طرف ماش. برام پرت کردچشویوسو

 اونا من فقط تازه نی بودبیص و منطق آدم متشخیبرعکس اون کاوه حساب.زوره
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 نشستھ نی توماشف کارو عالی بنطوریھم. بودنی حرفھ ای حسابشونیکاربودم بق
 ؟ییسالم پسرخوب،کجا: دراووردم بھ اشکان زنگ زدممویبودم،گوش

 می بدبختی بنظرت ؟پکجام–
 ،چتھ؟ی اعصابی بنقدی اتوچرا—
  حرف زدن ندارم،کارتو بگوحوصلھ—

 خدافظ.ی منم  نداری حوصلمھ گھیخوبھ،د
 ستی معلوم نزمی خودمو گرفتم کھ اشک نری جلویلی قلم وکم داشتم امروز،خھی نیھم

 شدم،تا رهی خرونیبغضمو قورت دادمو بھ ب. نکبتکنھی میازکجا دلش پره سرمن خال
تو . منوھم ندارهی حوصلھ گھی کھ دی و باترس با اشکان باشم،با اشکانانھی مخفدی بایک

 .رونی بمیریناھار با بچھ ھا م: سوارشدد اومیانیافکارم غرق بودم کھ کاو
 .امی من نمممنون—

 نکنم ،فکیای کھ باما نمی قرار داری اگھی نکنھ با کس دھیچ: شم کھ گفتادهی پخواستم
 .یری بمی وعده بدون اون  غذابخورھیاگھ 

 .رمیمیاتفاقن م:دمیی بھ ھم سادندونامو
 بود برام بوق ی مشکیمایمھرداد کھ سوار ماکس.دمی شدمو درو کوبادهی پنشی ماشاز
   السا؟یریکجام: زد
 .جھنم—
 . شدهی چنمیسوار شو بب. تو و آرش دعوات شدباز—

 ور شینفس کھ داشت باگوش. شدمنی نگاه کردمو سوار ماشیانی ام وکاوی نفرت بھ ببا
  شده؟یزیچ: گفترفتیم

 .نھ—
 دیکشیشمادوتا آخرش ھم م:دی خندمھرداد

 روت آب ونی کامھی مھردادانگار ی بانمکنقدیتوچرا ا.دمیھھ ھھ خند: گفتمی لحن بدبا
  کردنینمک خال

 نظر لطفتھ خواھر: نگام کردومھرداد گفتنھیی از تو آکاوه
  مونده خواھر توباشمنمیھم—
  چمھ؟مگھ–

 .الیخی،بیچیھ—
 سرد یحرفا. حوصلھ بھ خونھ برگشتمیم،بی وناھار خوردمی رستوران رفتنکھی ازابعد

 . گرفتھ بودیامروز اشکان حالمو اساس
 ساعت مث آدم کپ مرگمو ھی زارن ی تو روحت نمی ادمی از خواب پرمی صدا گوشبا

 صدا نکرش داره از کجا نمی کھ ببدمی کشی تخت می بستھ دستمو باالیبزارم با چشما
   مھتاب گور بھ گور شده بودنی آد بھ شماره نگاه کردم ایدر م

 بلھ؟؟_
 یدی کھ تا االن کپنمی بیبھ بھ سالم السا خانوم م_
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  زدمش صدا خر بدهی منی اگھ االن کنارم بود ھمچیعنی
  محل االن چھ وقت زنگ زدنھیمرگ خروس ب_ 
 یای بی خوای آرش نمیساعت ھفت غروبھ احمق مگھ امشب مھمون_ 
  بھ خودم دادم و از رو تخت بلند شدمیص نبود کش و قوادمی اصن ی لعنتاه

  ھنوز؟ی خب تو نرفتشونھی گھ آرش انگار پسر ھمسای منیحاال ھمچ_ 
  می کنم با ھم برداری گفت تو ا خواب بھ خواب رفتھ رو بدی آقا حمرینھ خ_

  باش حاظر شدم دم خونتونم_ 
 لباسارو ختیر رونی جا بھی در کمدو باز کردم طبق معمول ھمھ آت آشغاال توش رفتم

 سھ ربع بود نی چشممو گرفت آستیی طالدی لباس سفھی کم جا بھ جا کردم باالخره ھی
 از نھی اومد نشستم جلو آی میلی بود و بھ رنگ موھامم خی ادهی و پوشکیلباس ش

 کم ھی با ی رژ کالباسھی نبودم شی اھل آرادایشدت خواب ھمھ صورتم پف کرده بود ز
 شالمو رو موھام انداختم ختمی طرفھ تو صورتم رھیکرم پودر و روژگونھ زدم موھامم 

   زده بودپی دم خونھ مھتاب رفتم اونم خفن تنی با ماشدمی ھم پوشیدی سفیو مانتو
  ی زدپی خر تنمی بی می مھیچطور_

  نازک کردی چشمپشت
  پمی خوشگل و خوش تشھیمن ھم_ 

  بودی نقره اشی شستی دوھی نمی کردم و پامو رو گاز فشردم ماشیفی پفیپ
 
   زل زده بودرونی مھتاب نگاه کردم مث ماس وا رفتھ بھ ببھ
  پشمک چتھ؟یھو_

 یچیھ....  ھا_  گفت یجی کرد با گنگاھم
 نیی شدم مھتابم پاادهی پرنی خودشو خونشو با ھم کاھگل بگشای کھ ایانی خونھ کاودر

 بود بھ خونھ کھ نھ کاخ دهی پوشدی و شلوار سفدی کوتاه قرمز با شال سفینتو ماھیاومد 
 چند یانی داخل پارک کردم خونھ کاونوی انداختم ماشی نگاھیانی شاه کاونیناصر د

 چند نفر دم سالن می داشتیی رابطش با بابام رفت و آمد ھار اومده بودم بھ خاطیبار
 پر از گل بود آخر اطشی جا باغ تو حنی ای گفتن اوه اوه چھ خر تو خریخوش آمد م

  باشھ چند تاشو کش برم مھتاب بھ شونم زدادمیشب کھ خواستم برم 
 چھ نی اون چشاش کھ اصن سگ داره ببکستی تیلی آرش خنی ای ولمیحاال خودمون_ 

   دارهیخونھ ا
   کردمیشیا

   ساواکھی زنداناھی شبشتریخونش ب_ 
 تو کی آروم موزی صدامی خفھ شو وارد سالن شدیعنی نگام کرد کھ ی جورھی مھتاب

   خانم اومد سمتم فکر کنمھیسالن پخش بود سالن پر از سر و صدا بود 
  دی خوش اومدیلیسالم خانم خ_

  تونم لباس عوض کنمیکجا م_ 
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  پلھ ھا اشاره کردبھ
  باالی از اتاقھایکی دییبفرما_ 

 سی معلوم نی کندای رو پیچکیشد ھ ی خر تو خر بود کھ نمنقدری چرخوندم اچشممو
 باال لباس میخود گور بھ گور شدش کجاس بھ مھموناش خوشامد بگھ با مھتاب رفت

 گشتم کھ گوشھ سالن کنار آرش و سھ چھار ی داشتم با چشم دنبال بابام ممیعوض کرد
 جوابمو دادن ییکردم ھمشون خوشرو ی سمتشون رفتم و احوال پرسدمشی دگھیتا د

 شدم رشی لحظھ خھی با من داره ی چھ پدر کشتگنی دونم ایجز خود کرگدنش اصن نم
 ھی یدی ترسی اصن ازش میعنی کرده بود شتری گره خوردش جذبشو بیاون ابرو ھا

 نی اومد آستی بھ رنگ چشماش مبی کھ عرهی تی آبی با شلوار لدی سفی آبرھنیپ
 رفتم براش ی شعور نداره و گر نھ خودم م کھفی حفی بود حداده لباسشم باال
 بھ سر تا پام انداخت کھ ی بار سرشو باال آورد نگاھنی برا اولیانی کاویخواستگار

 ھی رو می نشستمی با مھتاب رفتنی داره ایاخماش  تو ھم رفت انگار کال بھ من آلرژ
 یصندل
 رھنیپ.نگاھم بھ نفس افتاد. شونم انداختمی بودم وشال ستشو رودهی پوشیلی دکلتھ نلباس
المصب چقد خوشگل شده بود من . روشی بود وکفش وکت نقره ادهی پوشاهی سیتور

 ھی نشست ویانیکنار کاو......... بش زل زده بودم چھ برسھ بھی چنیکھ دختربودم ع
 وبلندشد دست نفس وگرفت دی کشموھاش  بھی دستیانیکاو. درگوشش گفتیزیچ

 روز ھی منو اشکانم شھی میعنی ھمھ محوشون شده بودن دنیدن بھ رقصوشروع کر
 باھام حرف ی کھ اونطورروزیاز پر.خورهیچشمم آب نم........می باھم برقصینطوریا

نفس .شدی مگھ میول. کردم بھش فکر نکنمیسع.بھ جھنم.... بھم زنگ نزدگھیزد د
 لکردهی دختر خوشگل تحصنیا. ذره عقل توکلھ ش بودھیاگھ .دی وبوسیانیو کایرگلویز

آدم با چنگال آب حوض . ازمدی نگاھشو دزدعی بھش نگاه کردم کھ سرگرفتیرو م
 یانی نفس نشست وکاویقیبا قطع شدن موس. عصاقورت داده نرقصھنی کنھ با ایخال

 اد؟ی ماھمی سوار برموتور سیامشب شاھزاده :اومد سمتم
 چطور؟: نگاش کردممشکوک

 . داشتھ باشھیلی دلدی حتمن بایر و دلبشی ھمھ آرانیا—
 . اون وسط قربدمدی بددی نھ مثھ ندکنمی می عشقم دلبرینھ من توخلوت برا:پوزخندزدم

 .رهی انتظار نمنیرای مثھ تو غیاز دختر: نگاه کردمتی مشت شدش از عصبانی دستابھ
  چشھ؟نیا:مھتاب با بھت نگام کرد. ورفتنوگفتیا

 . گرفتشینی بابا شور حسیچیھ—
 شعورانش،براتی بنی از اون توھسوختمی داشتم می حرف بزنم ولیالیخی کردم با بیسع

 کھ یرفتم کنار صندل. گذشتھ بود کھ شام وسرو کردنی ساعتمین.یانیدارم جناب کاو
 نم؟ی کنار شما بشتونمی میانیجناب کاو: نشستھ بودیانیکاو

برخورد با مھمون  طرز نیا:با لبخند کنارش نشستم. نگفت وفقط نگام کردیچیھ
 .ستیدرست ن
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 .دیزی برام نوشابھ برشھیم: از غذام خوردم و گفتمیکم. جوابم فقط پوزخند زددر
 ی وایا: پاشی وانداختم رووانی نکردم ولی منم نامردوانمی تو لختی حرص ربا

  نبودخوام،حواسمی مد،معذرتیببخش
 دیچیپی خنده بود کھ توسالن می نگاه کردوبلند شد،صداسشی سرخ بھ لباس خی چشمابا

 قدم ی کماطی حیلبخند زدمو دوباره مشغول شدم،بعد از خوردن غذا رفتم تو
 دییبلھ بفرما: زنگ خورد،اشکان گوربھ گورشده بودلمیبزنم،موبا

 .ی زدم منت کشزنگ—
 دم،خدافظی بخشباشھ—
 شمی موونھیدارم د.می تا حاال برزخروزی از پرگھ،بخدای قھرنکن دالسا—
 ی حوصلمو نداری گفتتوکھ—
 ؟ییاالن کجا.زخوردمی چیلی خمن—
 .یمھمون—
 ھی خالیلی جام خحتمن—
 . اصلنستی نی پرخوشگلھ،جات خالنجای انھ—
 .رهیگی رومگھی دیکیدو روز نباشم چشمت : گفتتلخ
 .رهیگی من فقط تورو میچشما—
 .ستی السا،اصن حالم خوب ننمتی ببدی برم،باقربونشون—
 ........ فرداباشھ—
 ارمی سرخودم میی بالھی نمتی االن نبنی االن،اگھ ھمنی ھمنھ—

  کارکنم؟یخب حاال چ. کردنی مغزت اتصالیمایباز کھ س: حرص گفتمبا
  بدهآدرس—
 .......آخھ—
 . اشکانجون—

دل تو دلم نبود .رونی کردم ھر وقت اومد تک بزنھ برم بدی دادم تاکیانی خونھ کاوآدرس
با . زنگ خوردلمی گذشت کھ موبای ساعتمین.آب دھنمو قورت دادم. چش شدهیعنی

 ھی تکواری وبھ دسادهی سرکوچھ وادمی رفتم درونی بدمویاضطراب مانتوموپوش
 .ی کردشی مصنوعشی با آرایرنطوی کھ استی قشنگت نی افھی قنی افیح:داده
 .دونملشوبی دلخوامی بده،میلی حالت خیگفت: بش انداختمدموی رنجنگاه

 ای ستی کارنرمی تحمل ندارم ھرجامگھیالسا من د: دستشو انداخت دور گردنماومدطرفم
 و نیخونھ وماش.  تو از منیبابا. دارهی ادهی باشھ چھ فاادمیحقوقش کمھ تازه اگھ ز

 ......تونمی خرکار کنم،بازم نمنھی من صبح تا شب عخوادی مھیسرما
 ی مرد زندگنی بدون اتونمیمن نم.خودمو توبغلش جاکردم. حرفشونگفتی ادامھ

 .مونمی فکر کن کھ من تاابد منتظرت منیاشکان بھ ا:کنم
 . ھمھ فاصلھ رو ندارمنیتحمل ا......من......من: اشک بودسی خچشماش
 .بدجنس طبق معمول کھ فکرت منحرف شده: با پشت دست پاک کردماشکاشو
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 نداره من فکر منحرفشو درست بیع: بستخی،خون تورگام  پدرم ی صدادنی شنبا
 .کنمیم

 ی برزخافھی قدنی بھ عقب برگشتم با دعی برق گرفتھ ھا از اشکان جدا شدم و سرمث
 متورم شده بود صورتش از خشم بھ شیشونیبابا ضربان قلبم شدت گرفت رگ پ

 کرد مثل گناه کارا وحشت زده بودم ی بھ اشکان نگاه می زد مث ببر زخمی میسرخ
 یلی کرد خی می سعی شده بود ولهدیبا لرز بھ اشکان نگاه کردم صورت اونم رنگ پر

 نشون نده با تتھ رو بھ بابام گفت
 ... کھ شماینطوریا..  ی رستمی آقادیکن...  باور... با_ 

صورتش نواخت  بھ ی محکمیلی و سدی بابام بھ سمتش پرھوی حرفش نا تموم موند ادامھ
 و ھم زمان داد زد

 ؟ی کشی ناموس خجالت نمی بی دلھ یپسره _ 
 قھی منتظره چند قدم عقب رفت بابا بھ سمتش رفت و ری غی ظربھ نی از ااشکان

  صورتم از دمی کشی خفھ اغی جاری اختی بواری بھ ددشی و کوبدیلباسشو با خشونت کش
  آروم کنھ کرد بابا روی میترس پراشک شد اشکان مدام سع

  برد باالمی بھ نشونھ تسلدستشو
  دی لحظھ بھ حرفام گوش کنھی کنم ی خواھش می رستمیآقا_
  بابا حس کردم پرده گوشم پاره شدادی فری صدابا
   خانوادهی جوالق بیببند دھنتو پسره _

  گفتتی کلمھ حساس بود با عصباننی کھ رو ااشکان
  دیلطفا درست صحبت کن_ 
 و دمی شده بود بھ زور دنبال خودم کشنی بودم پاھامو کھ انگار قفل زمدهی ترسیلیخ

   شدمکشونینزد
  دیترو خدا بس کن_ 
   بھ طرفم برگشت چشماش از خشم سرخ شده بود سرم داد زدبابا
  رسمیتو برو عقب بعدا بھ حساب توھم م_ 

 دی کشادی رو بھ اشکان فردوباره
  تی خاصیچند بار بھت گفتم دور دختر منو خط بکش لقمھ اندازه دھنت بردار پسر ب_

  صورت اشکان بردکی وار نزددی دستاشو تھدبعدم
 . کنمی متتی می السابرکی نزدگھی بار دھیفقط ... گھی بار دھی خواد یفقط دلم م_ 

 رو صورتم لی بھ خاطر بابام ساکت شدمنم اشکام مث سی بود  ولی عصبیلی خاشکان
 ی داشتم کم می ھمھ فشار عصبنی از اگھی کرد درشی بد تحقیلی بابا خختی ریم

  و بھ جلو ھلش داددی اشکانو کشی قھیآوردم بابا 
  گمشو از جلو چشمامنمتی نبگھی دور و بر دنیا_ 

 شی نگھ تو دلم آتیزی داد تا بھ بابام چی دستاشو مشت کرده بود و بھ ھم فشار ماشکان
 نگاھم کرد و آروم سرشو تکون داد تو چشماش غرق نشیبا نگاه گرم و غمگگرفتم 
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 فقط دود موتورش قھی انداخت و بھ طرف موتورش رفت و بعد چند دریشدم سرشو ز
  م موند با ھق ھق بھ بابام نگاه کردیباق
 ...  ؟ی چطور تونست؟یبابا چطور تونست_ 

  داد و خشک گفتھی تکواری بابامم سرشو بھ دھی گرری زدم زبلند
 نکن خوب گوشاتو وا کن السا من جنازه تو ھم رو ھی سر و پا گریبسھ برا اون ب_ 

   زارم حاال ھم اشکاتو پاک کنی ال قبا نمھی یدوش اون پسره 
 ی نممی وقت بحث نبود آروم با گوشھ شال صورتمو پاک کردم و داخل بر گشتاالن

 ی کنھ تورو بابام ھم نمیا اشکان برخورد م بنطوریدونم آخھ پول چقد مھمھ کھ بابام ا
 تونم بھش ی دوست دارم و بھ خاطر اشکان نمشتری مت بابامو از جونم بسمیتونستم وا

 جا سفت ھی بود کھ با سر رفتم تو نیی و سرم پاودم کنم ھمون طور تو فکر بی حرمتیب
  ت تو روحی رو بھ رو شدم ایانیسرمو بلند کردم کھ با اخم وحشتناک کاو

  نھی بی رو نمیزی چاهیانگار کھ چشماتون جز شاھزاده سوار بر اسب س_
 زشت بد ی احمق مغرور عصا قورت داده ی پسره ی اخم نگاھش کردم کور خودتبا

 گفتم ی تو دلم داشتم می رو بھش بگم ولنای کردم ای حاال درستھ جرات نمبیترک
 بود دی کردانگار ارث باباشو خوردم تازه موتور اشکان کھ سفی با اخم نگام منیھمچ
  گفتمیبر انداختم و با لحن آروم  نگاه بھ دور وھی صاف کردم نموی ساهینھ س

  دی بدصی تشخدوی و سفاهی فرق موتور سدی تونی کھ نمدینی بیشما جلو چشماتونو نم_ 
 یوب صد درصد کارد م خی ترسناکش فرار کنم ولافھی زدم تا از قمی جعی سربعدم
  ولو شدمی صندلھی اومد رفتم و رو ی خونش در نمیزد

 ھا ی ھاشون کھ انگار اومده بودن لب ساحل بعضی بودن وسط بعضختھی پسرا ردختر
 زد ی لبخنددنمی با ددمی چشم چرخوندم کھ نفس رو ددندی رقصیھم دو بھ دو  و آروم م

 بود ھی شبرهیبود و تو نور بھ سبزه ت یو از جاش بلند شد و اومد طرفم چشماش عسل
 ی بود گونھ ھاختھی دستشو تو صورتش رھی  بود و فرش کرده بود ویموھاشم مشک

 نفس بر شییبای ازم بلند تر بود کال زی قدش چند سانتدی داشت با پوست سفیبرجستھ ا
 جا بھ جا شدم ی مظلوم بود اومد و کنارم نشست کمیلی خافشیبود و بر عکس ذاتش ق

 دستشو بھ طرفم گرفت با اکراه باھاش دست دادم
  السا جان؟یخوب_ 
 ؟یممنون شما چطور_ لبخند زدم 

   رو پاش انداختپاشو
   آرش جان خوب نبودیزبانی شھ با میمگھ م_ 
 ی شد تحمل کرد الکی رو تو شرکتم نمی واه چھ غلطااا آرش جان؟ عق اون آمازونواه
  دمیخند
 ؟ی ازدواج دچار مشکل شدی برادمیا جان چھ خبرا؟ شنخوب الس_ 

   دارهی بود آخھ بگو بھ تو چھ ربطی چھ فضولگھی دنیا
  مشکل نگاھش کنمھی کھ بھ چشم ستیاونقدر بزرگ ن_ 
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  زدی لبخندبھم
   حتما بگوادی از دست من میبھ ھر حال اگھ کمک_ 
 باشھ_ 

 ی حاوینی بھ دور و برم نگاه کردم خدمتکار با سرمی مونده از تو کمک بگنمی ھمشیا
 اومد منم بھ خاطر اون لب ی بدش مزای چنی از ایلیمشروب وارد سالن شد اشکان خ

 دمی شنی زدم چند تا دختر کنارم بودن کامل صداشونو مینم
  گرفتھ؟ی چھ ژستنشیبب_
 

 ی گشاد طرفشون برگشتم کی ابا چشمای خوردنیلی خکلشیال مصب اون ھ_ 
 ی داشت رو بھ رو رو نگاه میکی ھام اون ی من عاشق خوردندی ا؟ بھ منم بگیخوردن

 کرد
 بم اخم کرد کھ نی رقص دادم ھمچشنھادی ده رفتم بھش پی محل نمی بھ کسدهیچھ فا_ 

  کردمی مسیداشتم خودمو خ
  گردهی نمیآرش با ھر کس_ 
 تی خاصیمق ب احشی زدن؟ ای اه داشتن راجب اون غول چراغ جادو حرف ماه
 دمی مونھ دو باره صداشونو شنی گردو مھی شبشتریب

   شھی کنھ آدم مسخ می بھ آدم نگاه میاصن چشاش سگ داره وقت_ 
 رو مبل نشستھ بود و پاشو رو پاش انداختھ بود و اخم نمشی چشم چرخوندم تا ببشیا

 کرد ھمونطور ی صحبت مانسالی مرد مھی بود و داشت با شیشونی رو پیکیکوچ
 بھم ی نگاھمو حس کرد بھ طرفم برگشت و پوزخندینی شده بودم کھ انگار سنگرشیخ

 دلتم بخواد من بھ تی خاصی بی سره مچتو گرفتم بعدم روشو برگودوند اه پیعنیزد 
 تو سالن پخش ی تونستم تحمل کنم آھنگ آرومی نمگھی درخت داقتی لی بی ماھنیا
 احساسات کنم ھی خواستم برم وسط و تخلیرش نشستم م شد رفتم طرف بابام و کنایم

 دختره اومد طرفش ھی کرد ی ھر جارو جز من نگاه می رو بھ روم بود ولقیآرش دق
  تر بودنی سنگدی پوشی بود کھ نمدهی ھم پوشی لباسھیماشا  با لبخند

   دور رقصو بھ ما ھم بدهھیآرش جان افتخار _ 
   تفاوت گفتی نگاھش کرد و بدهی مث ماست نماسیانیکاو
   ی بعدی سراغ افتخارھایبھتره بر_ 
   زد و رفتی شده بود بازم پر رو لبخندعی ضای خستھ ام دختره  ھم کھ حسابمن
 رو کھ اصال ازش انتظار نداشتم انجام داد و ی انداختم و کارری نگاھم کرد سرمو زبابا

  رو بھ آرش گفت
  بدهیمراھآرش جان بھ دختر من افتخار ھ_ 
 بود زد ؟ آرش بھ بابام نگاه کرد ی چھ حرفنی گشاد بھ طرف بابا برگشتم ای چشمابا

 ی فکر نمی ولامی بیانی دونستم بابام بھ شدت دوست داره من بھ چشم کاویخوب م
 کرد انگار اونم ی نگاه کردم با اخم داشت نگاه میانی کنھ بھ کاورمی طور تحقنیکردم ا
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 خستس کھ بابا یانی خواستم دھن باز کنم و بگم کاوبود رار گرفتھتو عمل انجام شده ق
  زود تر از من گفت

  ؟ی ھستیبلند شو السا منتظر چ_ 
 نور سالن کم شده بود و خدا رو شکر در می از جاش پا شد بھ اجبار وسط رفتیانیکاو

  کرد با اخم گفتمی نگاھم مرغضبی مث ممی نبودی کسدیمعرض د
 نی نداشتم ای من اصن عالقھ ادی باشنی مطمد؟ی کنی نگاھم مینجوری چرا اھیچ_ -

   شھبمیافتخار نص
   کردی ھا نگاھم می زامبھی داغش گرفتھ بود و شبی تو دستادستمو

  ھیچی در حد ھمون گاراقتتیل_ 
   اطراف نگاه کردمبھ
   برقصمگھی دیکی با دمی محیترج_

  محکم فشار داد کھ آخم در اومددستمو
 ...  شکنمی ادما بخوره خودم گردنتو منی از ایکی دستت بھ یاتشو ندارجر_ 
   بھ خاطر باباتنمی ایستیتو در حد من ن_  جلو ھلم داد بھ

 کنھ حاال دو تا دختر ی فکر مشی بده ایلی حالش خگھی دنی ازم فاصلھ گرفت ابعدم
 ی ساعتمی شاخھ رفتم دوباره کنار بابا نشستم بعد نیلی خگھی پلکن دیاحمق دم پرش م
 مانتومو دمشی رفتھ بعد شام اصال ندی کدوم گورسی مھتابم معلوم ننیاز جام پا شدم ا

  لباسامو کندم و ولو شدم رو تختمی و خونھ رفتمی کردی و ھمراه بابا خداحافظدمیپوش
علومھ خلھ چون آفتاب ؟خب م! ھوا روشنھنقدریچرا ا. بھ بدنم دادمی کش و قوسھی

ساعتو . برش داشتمی و از رو پاتختدمیسف -  یدستمو بردم سمت ساعت مشک!!دراومده
 !؟!خاک بر سر شدم! وزغ شدھی مطمءنم چشمام شبدمیکھ د

 ! کمک کھ خاک بر سر شدمایرعنا ب -
 توکھ نیییی؟ھ! شدهیچ: درو با شدت باز کرد و گفت .ومدی داشت مدنشی دویصدا

 ؟!ی مگھ کار نداریھنوز خونھ ا
  تا برماری بنموی ماشچی سوءعیخواب موندم رعنا برو سر -

 . گفت و با عجلھ رفتی اباشھ
 امیاآ اومدم از اتاق ب. انداختم رو شونمموی اسپرت مشکفی زدم و کی مشکپی تھی زود

 ! گرفت جلومچوی رعنا اومد و سوءرونیب
  صبحانھ؟ی بیریکجا م!؟یتو کھ صبحانھ نخورد -  گفت و
 انگشت کنھی بزرگمو مکھی احمق تیانیاالن کاو.رعنا جون ول کن جون ننت -

 . پامکھیکوچ
 برو بھ سالمت - کرد و گفت ی خنده اتک

 یبا -
 کھ ھست ینی سالمھ وگرنھ اوضاع از انمیخدارو شکر کھ ماش. شدمنی سوار ماشیزود

 !شدی تر مطیخ
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 .دادمی و گاز مدمیکشی میی النای ماشنی کھ رم کرده باشھ از بی خرمث
تند تند  .  شد رید min ٢٥ خاک بر سر یا. دم شرکت و محکم زدم رو ترمز دمیرس

 ک زمی سروصدا برم سر می کھ مثال بنییدرو باز کردن و سرمو انداختم پا.رفتم باال
 ... سرمو آوردم!ی سفتزی چھی سرم خورد بھ ھوی
 .شھیدم لونش سبز م ادی بابا مار از پونھ بدش میا
نکنھ شاھزاده سوار بر موتور  - بھ سر تا پام انداخت و با پوزخند گفت یقی نگاه عمھی

 ؟! نیدی پوشی مرده کھ مشکدتونیسف
 ھی و دی سفگھی بار مھی چرا یراست! اشکانم مرده !!؟! گفتی شنگ پررو االن چنیا

 قوربونت برم یالھ. بود کھ االن زدی زرنیمھم ا.ستیحاال اون مھم ن!اهی سگھیبار م
 نی اشھی نمیول!!یانی خودم سنگ قبرتو بشورم کاویالھ!یریخدا نکنھ تو بم!اشکانم

 پرررووو!! جواب بزارمیشلنگ بد قواره رو ب
 جنازت عی تو مراسم تشتونمی خوشت اومده میلیاگھ خ - پوز خند زدمو گفتم ھیمنم .

 !بپوشمش
  حاال زبونتم درازه؟ی اومدرید -  تو ھمو گفتدی کشابروھاشو

 ٢٠minفقط  -
- ٢٥min 
 !! تا برمیاگھ ناراحت -

 مچ دستمو گرفتھ بود و ی؟ جور! مچ دستم داغ شد ھوی برگردوندم کھ برم کھ رومو
تو چشمام ! تی شخصینکبت ب!! در رفت نمی سمت خودش کھ فک کنم دست نازندیکش

 .ی بمونھی از بقرشتی بدیھم با min  ٢٥تازه !ھھ -زل زد و گفت 
 کنمی متیحال! ای بی برو کی کگھیمگھ من غالمشم کھ بھ من م!ینکبت لعنت!  اه اهاه

 !یانیجناب شلنگ نکبت کاو
 بلند و ی آوردم و با قدم ھارونی گرمش بی بھش کردمو دستمو از تو دستای خفنیاخم

 !زمیمحکم رفتم سمت م
 از پشت بھش زدم کھ مث ی پست گردنھی وتری بود و سرش تو کامپزی پشت ممھتاب

 جن زده ھا بھ عقب برگشت
  زدبتی غی کدوم گورھوی شبی شعور دیب_ 

  بھ گردندستشو
  داد با من من گفتی کھ با دست گردنشو ماساژ می حالدر
  رفتمی مدی اومد باشی پی کارعی... خوب_

 ؟یچھ کار:  کردمزی رچشمامو
   رفتمی دنبال خواھرم مدیبا..  خوب... خوب_

 دای مھتابم جدنی نگفتم ایزی چی کنھ ولی رو پنھون میزی چھی ی کردم دارحس
   ارهی باال می دوباره داره چھ گندسی زد معلوم نیمشکوک م
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 زدم نھارم ی داشتم نقشھ ھارو طرح مزمی باال انداختم و رفتم نشستم پشت می اشونھ
 رو گل یانی کاونی کھ دھن انی عقب افتادم و ایھم تو شرکت خوردم بھ خاطر کارا

 بھ ی افتاد کش و قوصی جنازم داشت مگھی تا شب موندم و ھمھ رو کامل کردم درمیبگ
 رو شونم انداختم و از فموی ھم رفتھ بود کمھتاب  جمع کردمعیتنم دادم و طرحارو سر

 افھی ھم از در خارج شد با پوزخند بھ قیانی اومدم کھ ھم زمان با من کاورونیاتاق ب
 رفتم کھ با نمی زدم و بھ طرف ماشرونی از شرکت بیزارم نگاه کرد بدون خداحافظ

 پنچر شده نیش ماکی رو بھ رو شدم خشکم زد ھر چھار تا الستی باور نکردنیصحنھ 
 ی شبنی تو روح جد و آبادتون حاال من تو ای تونھ باشھ ای می کار کیعنی خدا یبود ا

 حاال شانس ابونی رفتم سر خرمی بگی تاکسدی باعتای کنم؟ خب طبی چھ غلطنیبدون ماش
 ھا ھم زمان از صحنھ روزگار محو شده بودن بااسترس بھ ساعت نگاه یمن ھمھ تاکس

 اومدم دو تا از اون قشنگا بارش کنم دمی دو متر ھوا پرینی ماشبوق یکردم کھ با صدا
 رمز کرد کنارم تی خورد کھ با اخم و ژست خاصیانی کاویکھ نگاھم تو چشما

  تونم بھت لطف کنم و برسونمتیم_
 با نگاه کردن بھ دور  و بر نظرم ی لطفا کن ولنی خواستم بگم برو بھ ننت از ایم

 بد ی واقعی رفت بھ معنای میانی زد و اگھ کاوی پشھ پر نمابونی خنیعوض شد تو ا
  در جلو رو باز کردم و سوار شدمی کھ آدم نبود کھ براش تعارف کننمی شدم ایبخت م
 کھ دنده رو ی پراکنده کرده بود در حالشوی پر و مشکی رو فرمون بود باد موھادستش

  کرد گفتیعوض م
  کھ امروز شاھزاده سوار بر اسبت تنھات گذاشتھنمی بیم_ 

 ھی و گر نھ رونی پرتم کنھ بنی از ماشدمی ترسی کھ مفی بگھ آخھ بھ تو چھ حسی نیکی
 رفت سمت خونمون کھ وسط راه دور ی گفتم تا اونجاش بسوزه داشت می بش میزیچ

  گفتمدیزد با ترد
   زودتر برم خونھدی  من با؟ی ری میکجا دار_ 
  ؟ی ترسی نکنھ مھ؟یچ_ 
  حال گفتمنی با ای ولدی ترسدی باعتای طبیابونی غول بی ترسم از توی کھ مبلھ
 نمی بی ترس نمی برایلیدل_ 
  خودمی رم  سمت خونھ یپس خوبھ چون دارم م:  گفت شخندی نبا
  داد زدماری اختیب

 ؟؟؟ییییچ_ 
   پوزخند زددوباره

 کھ افکار مصمومت نی ای گم برای منوی ای کھ پسر شجاع بودشی پھیتا چند ثان_ 
   ببرمی امانتھی ی رستمی آقای برادیدچار اشتباه نشھ با

 ی کھ باھاش داخل برسیباش السا قرار ن آروم دمی ترسی خوب بازم می شدم ولساکت
   و بر گردهارهی بشوی کوفتی تا بره اون امانتینی شی منیتو تو ماش

  عدالتھ؟نمی آخھ ای کجا و پژو من کجا ھنی ام  ای خونش زد رو ترمز المصب بدر



 @cafeetakroman     اختصاصی کافھ تک رمان             ه تازن گناھامیتقو رمان

 21 

  سمتم برگشتدوباره
 باش تا برگردم با نجای داخل دختر کوچولو پس ایای کھ بینی دونم ترسو تر از ایم_

  ھا ھم حرف نزنبھیغر
 اومدم نی کھ روشو کم کنم از ماشنی ای کنھ برای مغز منو مسخره می شعور تھیب
  نییپا

 ...ی داخل ھر چند کھ بھ شما اعتمادامیم_ 
   حرفمنی بدیپر
 من اراده کنم ھزار تا دختر کھ انگشت یای کھ بھ چشم بیستی ھم نی مالنیھمچ_ 

  دور و برمختنی ریشی نمکشونمیکوچ
 رفتن برا ی احمق براش غش و ضعف می االنشم دخترانی حق جواب نداشت ھمحرف

  گفتمارمی کھ کم ننیا
 قی ھرچھ القیخال_ 
  تومی درو باز کرد رفتموتی ربا

 ی بود ورنگ مبال نسکافھ ایکفش پارکت پستھ ا. داشتیزی وتمکی شی خونھ
 ی ارهی باال داشت ،آشپزخونھ مدل جزی راه پلھ ھم بھ طبقھ ھی ونی تلوزیروبرو

 ؟یخوری میدنینوش: کھ محو خونش بودم گفتنطوریھم.بود
 .یبلھ،مرس.....آھا......ھا؟: گفتمیجی دلستر تودستش نگاه کردم وبا گبھ
 . بات حرف بزنمخوامی منیبش:اووردوبھ مبال اشاره کرد  رووانایل

 .دونمی مدی حرف بزنھ بعزادی بلده مثھ آدمنمی الخالق اجلل
 .گردنی از آلمان برمگھیپدر ومادر من چند روز د: از دلسترش خوردیکم
 ارن؟ی براتون ممیسوغات.ی سالمتبھ—
 .یری زن بگدیپاگذاشتن رو خرخره من کھ با: بھم انداخت وادامھ دادیھی اندر سفنگاه
  کنم براتونی برم از نفس خواستگاردییخوایحتمن از من م: توحرفشزدم
 . کنھی نفربازھی نقش نامزدموخوامیفقط م.ستمی برنامھ ھا ننیمن اھل ا: کردیپوف
  کنھ؟ی برم بھ نفس بگم نقش نامزدتونو بازدمی فھمآھا—
 بت ی پول خوبی کار وکننی ای بھ نفس؟اگھ خودت حاضر بشرکردهی سوزنت گچرا—

 .دمیم
 .......ی آقا؟بھ چھ جراتدیکشیخجالت نم: تا دادبزنم بودی جملھ ش کافھی نیھم
 نی ای قبول کن؟اگھیخوای بھ عشقت پول نمدنی رسی مگھ برااری درنی بازیقربت—

  عاقل باشتی بارم شده توزندگھی یبرا.دهی بابات بھش بلھ میپول وبھش بد
 ؟ی فکر راجب من کرد،توچھی خودتیقربت: شدمرهی بھ دھنش ختی عصبانبا

 .کنمیمن اصن راجب تو فکر نم: از دلسترش خوردخونسرد
 وگرنھ دیکنیکاملن مشخصھ کھ شما اصن فکرنم: گفتمیعصب. برداشتمو بلندشدمفمویک
 گفتم و ازخونھ زدم نویا.دیدادی خودتون میشای سخاوتمندانھ تونو بھ ھم کیشنھادای پنیا
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 دیچرا معطل: جلوم نگ داشتنی ماشھی بودم کھ ی منتظر تاکسابونی خرون،سریب
 .دییخانوم،بفرما

 برو آقا مزاحم نشو: زده بودآژانس شھاب با تاسف نگاش کردمنھی ماشیباال
 دی آژانس نگرفتد؟شمایستین١٢۵ کدومھ؟مگھ اشتراک مزاحم—

  کردم وسوار شدمیانی نثار کاوی لب فحشریز
 بھم داد اعصابم بھم یشنھادی پنی ھمچی شرم با چھ جراتی بی تختم ولو شدم پسره رو
 کشتن ھمو انگار ی ھمون چا مدی شنی مشنھادشوی پنی بود فکر کن اشکان اختھیر

  بھ در خوردی ده تقھ ای میشنھادی پنیدختر قحط اومده کھ بھ من ھمچ
 ھ؟یک_ 

  رعنا اومدیصدا
  خانم شام حاضره_ 
م بلند شدم کھ برم  غذامو خوردی نشستم بھ بابا سالم کردم وقتزی جام پاشدم و پشت ماز

 اتاقم کھ گفت
   باھات حرف دارمنیالسا بش_ 
  ظن نگاھش کردم و رو مبل نشستمی سوبا

  بابادییبفرما_ 
  بھ روم نشست و پا رو پا انداخترو
 زنم ی می السا جان دخترم من اگھ حرفزمی رو رو دستت بری خوام امشب آب پاکیم_

 تونھ تو رو خوش ی خوره اون نمی نمیپدرتم و بھ فکرتم اون اشکان بھ درد زندگ
  بخت کنھ

  باشماجی احتی پول دارم کھ بھ پول اشکان بی اعتراض گفتم؛ چراااا؟من خودم اونقدربا
 تو یزی بری پول دراری تونی می ا تو تا کیپول مسئلھ مھم:  نفسشو فوت کردبابا

دست و  تونست برا خودش ی می کارھیحلق اون مفت خور اگھ عرضھ داشت حداقل 
 اون ی داشت بھ خاطر حرفارتی جو غھی اگھ ستی السا اون اصال مرد ننیپا کنھ بب

 کھ یدی دی کرد ولی دست و پا مودش کار برا خھی دو روز نیروزم ھم کھ شده تو ھم
 زارم ی من جنازتم رو دوش اون نمسی نی زد اون مرد زندگبشی عرضھ ھا غیمث ب

   خواستگاراتو رد نکناقتی لی اتمام و حجت آخر بھ خاطر اون بنمیا
 دو روز نی چرا اشکان ادمی از رومبل بلند شدم در اتاقمو محکم بھ ھم کوبی ناراحتبا

 دونم بابام امکان ی بھ خاطر بابام با منم قھر کرده بود؟ خوب میعنیبھم زنگ نزد؟ 
 شنھادی پادی اشکان بلھ بدم دوباره  جزی بده و منم امکان نداره بھ کستینداره رضا

 ی شھ ای تا بابام راضادی با پول بدی اشکان بای کنم ولیکار نم نی افتادم نھ من ایانیکاو
 شد ی درست می ھمھ چیانیخدا رو تخت نشستم و سرمو تو دستام گرفتم با پول کاو

 شنھادیبھ پ شدم کھ ی شھ داشتم دو دل میاشکان اگھ بفھمھ امکان نداره راض...  یول
 چند ساعت ھی ازدواج کنم ان شد با اشکی طور راحت منی جواب مثبت بدم ایانیکاو
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 ی کھ دلم راضنی تنھا راه بود با انیفکر کردم و ھمھ احتمال ھارو در نظر گرفتم ا
  زنگ زدمیانی بلند شدم بھ کاوی نبود ھنوز دو دل بودم ولی چاره اینبود ول

 الو—
 یانی کاوی سالم آقاالو—
 دییبفرما—

 .ری زن بگگنیاونوقت خانوادش م.ستی سالمم بلدنشعوریب
 ....... امروزتونشنھادی پراجب—
 خب؟—
  پابرجاست؟ھنوز—
  چطور؟بلھ—

 رمی از اشکانم اجازه بگدی باکنم،فقطیمن قبول م:دمی کشیقی عمنفس
 ؟یری ازش اجازه بگیخوای کارتھ کھ می؟چیریازش اجازه بگ: بودی عصبصداش

 اون اجازه بده دیقرار من زنش بشم با. آدی مخصوص بھ خودتون زدی حرفانازاو—
 کھ

 . کنمی رو بازگھی نفر دھینقش نامزد : کردممکث
 دی باشھ ھروقت فرمان اجازه صادر کردن زنگ بزنھھ—
 خداحافظ—

 اشکان ی کھ گرفتم شماره ی بعدیشماره . قطع کردی خداحافظی نپختھ بشلغم
 . معرفتیسالم ب:بود
 سالم—
 ؟یری عاشق زارت بگنی از ای سراغیخواینم—
 نتا ی منم ازاون روز توکافدنی عاشق زارم امر کردن دختر بھ آدم آس وپاس نمپدر—

 .دنبال کارم
 .اشکان دلم برات تنگ شده: ومشت کردمدستم
 شتری بمن—
 چطوره؟......کوه......جمعھ—
 نمتیبی،میعال—
  خودت باشمواظب—

 یول.دهیِاگھ بگم کھ جرم م. بھش بگمی خدا من چجوریا.کرد کرد وقطع یخداحافظ
 یاگھ قرار نامزدآرش باشم جلو. کنم کھ قبول کنھی مخ خوری حسابدی تنھا راھھ،بانیا

 وونھی تصورشم مطمئنم اشکان ودی حتنی وارهی کھ دستموبگنھی انشیخانوادش کمتر
 .......کنھیم

 منو اشکان بود فقط خدا کنھ قبول کنھ ی برای مھمیلی کمد باز کردم امروز روز خدر
 ی با کفش اسپرت نارنجی شال نارنجی طرح لی روشن با مانتوی تنھا راه شلوار لنیا

 ی داشت کردم کولھ ی ھماھنگیلی خوشگل کھ با پوستم خیی ھلوشی آراھی دمیپوش
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 مچی سومی من برنی کوه قرار شد با ماشمیریم  برداشتم چونی آفتابنکی مو با عیبربر
   اس زدمھیو برداشتم من کھ آماده بودم بھ اشکان 

   آماده باشامی مگھی ربع دھیتا .
 امروز ھی دادی و نشون مشی ربع بھ شھی نگاه کردم ساعت می پارتی ساعت روبھ

 بابا تعجب نکردم عادت دنی از درونیمیخواستم مثل آدم بخوابم کھ نشد از اتاقم اومدم ب
   من تعجب کرددنی از دیداشت بره کوه اما اون حساب

  ؟؟؟یسالمت.  زود بھنیکجا بھ ا_ بابا
   کوهمیری ممیبا مھتاب دار_ من

 ؟ی بریخوای نمی اگھی با کس دیمطمئن: پوزخندزدبابام
 مرد ھی تو بغل نشی چرا انداختدی داررتی رو دخترتون غنقدیاگھ ا: گفتمی لحن تلخبا

 تاباش برقصھ؟
 . نکنسھی مقایخفھ شو،تو آرش و بااون پاپت: ودادزددی کوبزی می محکم روبابام

 .رونی از خونھ زدم بعی دادم و سربغضموقورت
 دی طول نکشی اقھیچند دق. تک بزنمدمیقراربود رس. ترمز کردمنای اشکان ای سرکوچھ

 سوشرت ھی.شستی اون پشت فرمون ممیرفتی باھم می وقتشھیھم. شددایکھ سروکلھ ش پ
 سالم عشقم: بودبا لبخند نگاش کردمدهی پوشیوشلوار ورزش

  نفسمسالم—
 . قشنگ عاشقت شدمکلی ھنیاشکان فقط بخاطره ا: گفتمی بدجنسبا

 .منم فقط بخاطره اون زبونت عاشقت شدم.بچھ پر رو:دی عادت کشلپموطبق
 از کوه بھ یرطوالنی کردن مسی وخنده ھامون گذشت بعد ازطی خود بام باشوختا
اشکان عاشق فست فود .میخوردی مچی وساندومی نشستی اشکان روتختھ سنگشنھادیپ

 یلی ھنوز خی کردم ولنی تمری کلنکھی بھش بگم با ادی بایدل تودلم نبود چطور.بود
 اشکان: باالخره عزمم وجذم کردمنیی پاکنھی باال پرتم منی اگھ بگم از ھمترسمیم
 جانم: گاز زدچشی ساندوبھ

 آزارم یلی خدنای دی دزدکنی و ای دورنی تحمل ایدونی دوست دارم،میلی خیدونیم—
 دهیم

 . حرفا رو بھ بابات بگونی کارکنم؟برو ای چیگیم—
 میری بگی اساسمی تصمھی دیبا.ستیگوش بابام بدھکارن:دمی کشیقی عمنفس

 ؟یمیچھ تصم: نگام کردمشکوک
 ی بھم داده کھ بھ ھمھ شنھادی پھی یانیراستش کاو.....خب ....خب:دیلرزی مدستام

 .میرسیآرزوھامون م
 .یالبتھ اگھ توقبول کن: انداختم نیی پاسرمو
 یشنھادیچھ پ:دی رولبش ماسلبخند

  بستم وآب دھنمو قورت دادمچشمامو
 ؟یشنھادی چھ پستمیمگھ باتون: گرفت وگفتچونمو
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اون .....خب: شدمرهی پر رنگ،خیھ،آبیرنگ چھ دمی نفھمچوقتی کھ ھییتوچشما
 ھی اونم یری بگدی دادن زن باچی سھ پریگ.رانی اانی مگھی خانوادش چند روز دیعنی.....

  کھخوادینفروم
 ؟یکھ چ: رگ گردنش متورم شده بوددمیشنی بلندشومی نفسای چش شد صدانی ااخدای

 . کنھیکھ نقش نامزدشو باز: گفتم ی لرزونیباصدا
  زده؟ی شرف چھ زری بکھیاون مرت:دادزد

 من ی آروم باش تاتونخوازمیاشکان عز:بازواشوگرفتم. خون شده بودیای درچشماش
 .ی توبخوایھرچ.کنمی نمیچکاریھ

 ....... کھ جرئت کردهیتوام بش نخ داد.  شو السا حتمنخفھ—
 ی براادی منم ازش بدم مدونھینھ بخدا اون اصلن از من متنفره م: زدم توحرفشعیسر
  دختراھی نشم مثھ بقزونشی وبھم دادتابعدش آووشنھادی پنی انیھم

گفت اگھ قبول کنم اون : وتکھ سنگ جلوپاشو محکم شوت کردبا بغض گفتمبلندشد
 یخوای حاال کھ تونمیول.دهی وبھمون ممیخوای کھ میزندگ
 .ختمیری آروم اشک مدوی حرفمونتونستم بگم،بغضم ترکی ادامھ

 کنار یحاضرم تا آخر عمرم کار کنم ول:تمو تو دستاش گرفتصور. نشستروبروم
 نمتی نبی اگھیمرد د

 ھ؟ی سھ شنبھ چھ روزیدونیم:بالبخندگفتم.  پاک کردمواشکامو
 . برهادمی شھیمگھ م: زدچشمک

 .ادتھی کھ خوبھ—
 .شمی مرد منی صاحب ای من کای کنار اشکان گذروندم خداگھی روز خوب دھی

 دی داده بود بابی ترتی بزرگی تخت نشستم فردا تولدم بود و بابا مث ھر سال مھمونرو
 کم ھی رفتم ی مرونی چند وقت چھ مرگش بود بنی اسی مھتاب احمق کھ معلوم ننیبا ا

  برداشتم و شمارشو گرفتمزی از رو ممویشیخرت و پرت بخرم گ
   بودشی کھ ھنوز خواب قاطیی با صداقھی پنج دبعد
 مسال_ 
  توی کدوم گوری العیسالم و مرگ خواب بھ خواب بر_ 
   شھی پا نملی ھفت صبح اونم تو روز تعطی گالتو ببند سگو با ترکھ بزنیھو_ 
   سوزهی کنھ می کھ قراره با تو زندگیدلم برا بد بخت_

 صبح خروس خون خوابو حرومم ی خوای میتو دلت ولس خودت بسوزه حاال چ_ 
  یکرد
  دا تولدمھ ھا شعور فریب_ 
   روشنتونیبھ بھ چشم نامزد گرام_ 
 بخت بر ھی ی بلکم تو مھموندی خرمی برامی ی در خونتون مگھی دو ساعت دیکی_ 

  ی کنم تورش بزندای رو واست پیگشتھ ا
 ... نفروھیمن فقط _ 
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  باال رفتھ گفتمیی ساکت شد با ابروھوی
 ش؟یخوب؟ بق_ 
  منتظرتمیچیھ_ 

 و شال ی باال زانو با شلوار مشکدی مانتو سفھی باال انداختم ی قطع کرد شونھ ابعدم
 برداشتم و از در زدم فموی رو لبم زدم کی کمم کرم زدم و رژ کالباسھی دمی پوشیمشک

 گند از سرش در اومده بود بھ مھتاب دمی در خونھ مھتاب ترمز کردم پژو سفرونیب
 برادر ھی بود ی شونم عادیمدن بودن وضع پول متو یتک زدم خانواده مھتاب فرھنگ

 ناز و با افھی باز بود قششی نشھی اومد مث ھمرونیکوچکترم داشت مھتاب از در ب
 شال ھی و نازک بود وستھی ابروھاش پی چشم و ابرو مشکدی داشت پوست سفینمک
  بود سوار شددهی با مانتو قرمز پوشدیسف
   محلیسالم خروس ب_ 
   چھ برسھ بھ ھفت صبحدی خوابی رو حاال اگھ تولد خودش بود شبم نمپر
  یرابیچھ خبر از اون س_ 
   شرفی نازه بیلی خیی خدای کم خشنھ ولھی درستھ حاال اقتی لیوا ب_

   کنشی دروزتوی چشا ھیھو_ 
  داره انگار صد سالھ عاشق و معشوقنرتی روش غنیحاال ھمچ_ 
 یی خوب با اون دعوای بھ مھتاب نگفتھ بودم ولیزیوز چ ھنیانی کاوشنھادی راجب پھھ

 از میدی رو زدم با مھتاب چند دست لباس و کفش خری ھمع چدی با اشکان کال قمیکھ زد
 چرخ و جدهی ھری خدا انگار رفتم زیاون سمت خونھ برگشتم  وارد سالن شدم وا

   لبخند زددنمیدرومدم بابا باد
  بابا جانیسالم دخترم خستھ نباش_ 
   مھتاب چرخوندمنی مردم انقدر ایسالم بابا جون وا_ 
 ی زنھ چقدر گرسنھ ای زار مافتی شام قایبرو لباس عوض کن ب_ 
 دونھ اگھ بابام اشکانو ی خدا مدمی ترسی شام رفتم ولو شدم رو تخت از فردا واقعا مبعد

 کردم تا بفھمھ چقدر مصمم ی کارو منی ادی بای کنھ ولی کار می چنھی ببیتو مھمون
  خودم و بابا دعوت بودن تلفونو برداشتمی ھمھ ھمکارادمی ترسی واقعا میھستم ول

 دمی گرم اشکانو شنیصدا
 سالم نفسم_ 
 ؟یسالم اشکان خوب_ 
 ؟ی شده زنگ زدیزی وقت شب چنی ا؟یممنون خانمم تو خوب_ 
 ... بھتر باشھدی کنھ شایار م کی چنتی دونم بابام باز ببی ترسم نمیراستش از فردا م_
 کھ بھ خاطرت ی واسم مھمنقدری آم؟ تو ای من کوتاه می کنیالسا فکر م:  حرفم اومدتو

  آمی مطمئن باش کوتاه نمسمی ھمھ عالم وامیجلو
  کردی اشکان پشتمھ آرومم منکھی حرفاش آروم شدم حس ابا

  ی تا فردا بازمی بخواب عزریراحت بگ_ 
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  خداحافظ_
 دمی وحشتناک در از جا پری ھوش شدم صبح با صدای رو دراور انداختم و بلویمبا

  دی کوبی کھ بھ در لگد مدمیصدا مھتاب احمقو شن
  ساعت دھھ احمقی السا خواب بھ خواب بریھو_ 
  دی کشینی ھدمی وا کردم مھتاب تا دعی و درو سردمی جام پراز
 ؟یخاک بر سرم از باغ وحش برگشت_ 

   چشمام پف کرده بودری شده بود زخی سخی انداختم موھام سنھیم تو آ نگاه بھ خودھی
  دنی ھم رات نمیی تا دستشوافتی قنی با اشگاهی آرامیبجم حاضر شو بر_ 
  ستیخوب حاال اونقدرا ھم بد ن_ 

 دنی کوتاھم کشنی آستقھی بھ ی شده بود دسترهی بھم خنھی دست بھ سمھتاب
  خوام لباس عوض کنمی کن مشی دروزتویاون چشا ھ_ 

  نازک کردی چشمپشت
  من کھ محرمتمی کشی کھ نمی از اشکانت خجالت بکشدیبد بخت با_ 
 پر رو_

 ی منیی تو سالن چند تا خدمتکار داشتن تزمی و با مھتاب رفتدمی مانتو شلوار پوشعیسر
 می رفتشگاهی و با مھتاب آرادمی کردن صورت رعنا رو بوسی حاضر ملویکردن و وسا

 ی کردم موھام و پوست صورتم داره کنده می حس مگھی باھام ور رفت دیو ساعتد
  ستادی زد و عقب ای لبخندشگریشھ آرا

   کھ پسر ندارمفی حدی شناسیماشاهللا ھفت هللا اکبر خودتونم خودتونو نم_ 
 حاال منم قحط آدم نزده بھ پسر تو شوھر کنم  با لبخند تشکر کردم بھ کمک مھتاب شیا

 داشت از اون جا بھ نی کھ تا آرنج آستی سرخابرھنی پھی مو تنم کردم یلباس مھمون
 کھ تا ی ساق مشکھی رشی زانوم بود زی تا باالشی خورد بلندی مییبای ھم تور زنییپا

 یعنی شدم رهی بھ خودم خدای بددی مث ندنھیرفتم جلو آو  دمی زانوم بود پوشنیی پایکم
 گھی دیکی اصن انگار رهی خواد جلو خودشو بگی می اشکان چھ طورچارهی منم؟ بنیا

 فرم تو یی خرمای ور موھاھی تر شدع بود دهی ماھرانھ کشیشیشدم چشمام با آرا
 زده ییبای زدار نی نگی رهی ورشم پشت کمرم کنار سرم ھم گھی بود و ختھیصورتم ر

 خودم بھ قھی ھم بھ سلی شده بود رژ کالباسدی سفدی کرم سفیبود پوست صورتم ھم با کم
 ھم گونمو برجستھ تر رهی شده بودم رژ گونھ رنگ تی خوردنیلیلبم زده بود کال خ

 طرفھ تو صورتش ھی باز گذاشت و جلوشو شوی پر و مشکیکرده بود مھتابم موھا
 شده رهی بود خدهی بود پوشدشی ھم کھ تضاد با پوست سفیدیف سی بود لباس مشکختھیر

  نازک کردمیبود بھم پشت چشم
   کن من صاحب دارمشی چشاتو درویھو_ 
  ی شنل قرمزھی شبیبرو بابا شد_
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 دمشی پوشی نمیعنی رو موھام انداختم ی تا تھ براش در آوردم شالمو الکزبونمو
 مھتاب پشت فرمون می شدنی پام کردم با مھتاب سوار ماشی شلوار لھی تر بودم نیسنگ

 نشست با خنده گفت
  اشکانای یانی کاوی تور کنی خوایحاال کدومو م_ 
   کار دارم مبارک دوس دختراشیبرو بابا من بھ اون آدم خور چ_ 

 تنگ بود کھ حس نقدری و شونھ باال انداخت در خونھ نگھ داشت مانتوم ادی خندمھتاب
 شاخ و ی اون غول بقای دقدیی کھ بعلھ گاوم زانی کردم ھر لحظھ جر بخوره از ماشیم

 با رهی تی آبی شد اوه نکبت چھ آدم کش شده شلوار لادهی امش پیدم ھم زمان با من از ب
 لباسش باز بود و برق گردنبند ی باال زده بود دکمھ باالناشمیست بود و آدهی پوشدی سفزیبل

 شمی مشکی زد موھای مرهی تی زد چشماش تو اون آفتاب بھ آبی چشم آدمو مشینقره ا
 ببند بچھ زتوی ھی بود خجالت بکش السا چشاختھی رشیشونی رو پشیباال داده بود و کم

  با اخم گفتیرو خورد
   خوام برم توی کنار مدی زدنتون تموم شد بردیاگھ د_ 

 وب از اونور برو پسره پر رو حاال انگار من جلوشو گرفتم خشیا
  دی برگھی طرف دھی از دی تونیم_ 
 سر و نی نداره کھ نذاره با ارتی غنقدری ای خودتوبخاطرش مثھ دلقکاکردکھیاون_ 

 ؟یوضع بگرد
 ضی از کنارم گذشت و داخل رفت وا مری بگم بھ تو چھ کھ با اخم وحشتناکخواستم

 البتھ تا نفس ھس چرا محو سی محوم نشد؟ اه اون اصن آدم نیعنی آخھ بھ تو چھ یروح
 ی بودم اگھ پسر بودم با مھتاب ازدواج مدهی ندی دخترچی نفسو تو ھیمن شھ خوشگل

 می و بامھتاب داخل رفتزدم ی خندشی شدم نیکردم با نفسم دوست م
 بودم تا من دهی اوه اوه چھ خبره ھمھ اومده بودن طبق معمول آخر ھمھ رسمی رفتداخل

 کردم بابام ی بلند شد با لبخند با ھمھ سالم و احوال پرسغی سوت و جیوارد شدم صدا
   بھ طرفم اومد و محکم بغلم کرددنمی بود با دستادهیکنار عمو محمد ا

 تولدت مبارک دختر گلم -
  باز گفتمشی نبا

   بابا جونیمرس_ 
  خالھ ھام طرفم اومدندختر

  ی شدیی عجب ھلو؟یاوه بابا السا خودت_ 
  من ھلو بودم: دم  نازک کری چشمپشت

   برو لباستو عوض کنزیزبون نر:  با خنده گفت بابا
 تو اتاق لباسمو عوض کردم شالمم تا کردم رو تخت گذاشتم کاش اشکان زودتر رفتم

 ی بھ خودم نگاه کردم بھ من مشخندی بدونم با ندنمی خواد عکس العملشو از دی دلم مادیب
... زمی برات بری اشوه خرکھی یقط برس آقا اشکان بزار فمی رجطانیگن وسوسھ ش

 ییبای تو فضا پخش بود سالن بھ زیمی مالھنگ رفتم آرونی بستم و از در بشموین
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 بھ سالن داده ی خاصییبای زی با اون نور رنگی اشھی شی شده بود لوسترانییتز
 مث دی کھ بافی حفی کنم حھی جو گرفتھ بودم برم اون وسط خودمو تخلبیبودعج
  با لبخند بھدمی پارسا رو دی بابام آقاکی کردم شری رفتار منی رنگنی سنگیدخترا

  رفتم بھ احترامم ار جاش بلند شد باھاش دست دادمطرفش
   پارسای آقادی خوش اومدیلیخ_ 
 ممنون دخترم تولدت مبارک_ 
  مچکرم_ 
 عقب برگشتم کھ چشم تو چشم نفس شدم مث برق گرفتھ ھا خشکم زد چھ قدر بھ

 یمی مالشی آراشھی بود مث ھمختھی طرفش رھی شوی مشکیل شده نکبتتت موھاخوشگ
 کرده بود سمت چپ صورتش لی مای کرده بود و کمیکرده بود جلو موھاشم چتر

 بود لباسھ دهی اومد پوشی کھ فوق العاده بھ رنگ پوستش می سھ ربعنی آستدیلباس سف
 بود با لبخند بھ ییبای زدی ھم خز سفقشی شد دور ی باز منشیی بود و پاتشیاز باال تنھ ف

 طرفم اومد خودمو جمع و جور کردم
  نشناختمت تولدت مبارکزمی عزیسالم السا جان چقدر خوشگل شد_ 
   کننییرای بگم ازتون پذدینی بشدییممنون نفس جان بفرما_ 

 نشناختمت بھش نگاه کردم سمت ی خواست بگھ چون خوشگل شدی شعور میب
 ی آروم و سرد احوال پرسشھیاھاش دست داد اون ماست ھم مث ھم رفت و بیانیکاو

 ی لعبتنی از ھمچی آمازوننی تونست جز ای می کاقتی لی بشیکرد و بھش دست داد ا
 پسر جوون از ھی با ت و مشغول صحبیانی رو بھ رو کاودیبگذره بعدم رفت تمرگ

 شھ ی نھ مگھ ماد؟ی آد؟ نکنھ نیھمکارا بابا شد بھ در نگاه کردم اه پس چرا اشکان نم
 کھ پخش شد مھتاب بھ دیدی زدم آھنگ جی لھ لھ مکی بره داشتم برا کادشیتولد من 

 اومد اشاره کردم آھنگ عوض کنن ی بردم وسط حاال خودمم بدم نمدیزور دستمو کش
 ی اومد تو جمع مختلط عربی مشی برقصم ھر چند کم پیخواست عرب ی دلم مبیعج

 شھ شال کوتاه قرمزمو بھ کمرم بستم و گفتم ی شب کھ ھزار شب نمھی یبرقصم ول
 ھا وسط بودن یلی کرد خی بزارن بابا داشت با ھمکارانش صحبت میآھنگ عرب
 درس شده یا  شاعرانھی تو فضا پخش شد المپا کم نور شده بود و فضایآھنگ عرب

م زل زد با  و بھی من بود رفت نشست رو صندلدنی رقصیبود مھتاب کھ عاشق عرب
 نشد کھ سالن ی اقھی و تاب دادن بدنم چند دچیمھارت شروع کردم بھ تکون خوردن و پ

 خوردم و کمرمو پبچ و تاب ی نگاه ھمھ بودم ماھرانھ با اھنگ تکون مری شد زیخال
 شھی مجلس راه گرفتھ مھتاب ھمی از دھن ھمھ پسراآب  کردمی دادم کامال حس میم
 ینی خورم سنگی کنندس ھمون طور کھ تکون مکی تحریلی ختی گفت رقص عربیم

 سرخ آرش افتاد با اخم وحشتناک و ی لحظھ چشمام تو چشماھی رو حس کردم ینگاھ
 یم  چرا مث قاتال نگاھمنی لحظھ پس افتادم اھی شده بود رهی مشت شده بھم خیدستا

مون نگاه  ھی رومو برگردومدم ولعی سردمی از نگاھش ترسنقدری دونم چرت ایکنھ نم
 ی لحظھ بھ رو بھ رو نگاه کردم کھ نگاھم با اشکان تالقھیباعث شد کال تمرکزم بره 
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 بھ من بود رهی کم شده بود اشکان ھمون طور خشکش زده بود و خیلیشد نور سالن خ
 ستی کردم و از پی کوتاھمی ندم منم اروم تعظادامھ  کردیمھتاب با نگاھش التماس م

 من فقط اشکانو ی چشمای ولدمی شنی رو مھیزدن بق کف یرقص خارج شدم صدا
 سمتش رفتم و خودمو تو اری اختی شده بود بی زده بود چقدر خواستنی مشکپی تدیدیم

 کرد ھ داغشو دور بدنم حلقی دستاھی بعد چند ثانیبغلش انداختم اول تعجب کرد ول
  خوش بوش فرو کردم و حلقھ دستاشو تنگ تر کرد با اعتراض گفتمی نھیسرمو تو س

  بد جنس؟ی اومدری دنقدریچرا ا_ 
 محکم ی رفتھ بودم تا خواستم عقب بکشم دستمارستانی بیکی ادتی عزمی عزدیببخش_

 بابا رو بھ رو شدم تعجب نکردم یشی بھ عقب بر گشتم کھ با نگاه آتدیمنو بھ عقب کش
 نبود ادی خدا  رو شکر نور سالن اونقدر زمی بودسادهی گوشھ واھیتم انتظارشو کامل داش

  متوجھمون بشنیلی خھیکھ بق
 

 یکنی من گم می االن گورتو ازخونھ نیاھمی: گوش اشکان زمزمھ کردخی بی عصببابام
 .......ای

 نگاه موی خالبی فقط جدینیبی دخترتون بھ منونمی ھمھ عالقھ نی؟ای رستمی آقای چای—
  بده مال اونھشتری ھرکھ بدی گذاشتمتی کھ قئھی مگھ دخترتون  شدیکنیم

 مفت ھی توھی چیدونی مستی و گدا بودنت نیمشکل فقط پاپت: کردبشی دستشو جبابا
 با خودت فک ی خودت کنی ابزار راحتیخوای کھ احساس دخترمو میخور لندھور

 ی پسره ی کور خوندمیریگی می و ازش سوارکنمی خرش مرمی دختر خرپول میکرد
  وجودیب

 .حرف دھنتو بفھم: زدددادیلرزی کھ از شدت خشم ماشکان
 .رونی من جاندارن گم شو بیگدا گشنھ ھا توخونھ : بھ دراشاره کردبابان

 نگاه بھ ھی کھ دستاش مشت شده بود ی سرخ شده بود در حالتی از شدت عصباناشکان
 ی حتگھی رفت درونی از سالن بعی بھ ما بودن انداخت و سررهی کھ خیاون چند نفر
 بابام داد زد السا بزار بره گورشو گم دمی دنبالش دواری اختی ھم نداشتم بھیفرصت گر

 نقدری رفت ارونی از در سالن بعی اشکان سرردم می بر نگشتم داشتم می حتیکنھ ول
 زاشتم اشکان بره وارد ی مدی نبای ولرمی خواست ھمون جا بمیناراحت بودم کھ دلم م

  باغ شد
  کنمیاشکان خواھش م...  سایاشکان ترو خدا وا_

 زدم غی نداشتم جشوی محلی زد اشکان اصلن برنگشت نگاھمم کنھ تحمل بی تند منفسم
 و از پشت دستمو دور کمر خوش فرمش ھی گرریاشکاااان قدم ھاشو تند تر کرد زدم ز

  گفتی خشنیحلقھ کردم با صدا
  لسا برو عقب حوصلتو ندارما_ 
 سردمو از کمرش باز کنھ لرز تو بدنم ی ھق ھق افتادم با خشونت خواست دستابھ
   حسمو محکم تر دورش حلقھ کردمی بی بود دستادهیچیپ
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   زارم اصن من غلط کردم ترو خدا نرو اشکانینھ نم_
   بد ترش نکنگھیالسا بس کن حالم بده د_

 ی خواستم ھر جوری زد می و پرنده پر نممیشت باغ بود تار کرده بود پدموی داشک
  گفتمھی با گردی لرزیشده نزارم بره بدنم از سرما م

   کار کنم حالت خوب شھ اشکان ترو خدا نروی چ؟ی کار کنم نریچ_ 
 دمی برگھی بارم کرد السا برو اونطرف حوصلتو ندارم دی کھ بابات جلو ھمھ چیدید_

  من مفت خورم و ممکنھ پولتو بچاپم؟ی گی نم؟ید کرداصن تو چطور بھ من اعتما
 تاب بودم سرمو رو ی بدی سرمو باال انداختم اشکان کالفھ تو موھاش دست کشھی گربا
 پر قدرتش ھلم ی تر از من با اون دستاعی گرمش بزارم خواستم بغلش کنم کھ سرنھیس

  داد جلو
 خودت الی بھ خی تونی کارات نمنی السا بس کن با اسی کارا ننیاالن وقت ا_ 

 ی خدا از رو چمنا بلند شدم اشکان خواست از کنارم بگذره کھ فرصتی ای کنکمیتحر
 منتظره بود افتاد رو ریبھش ندادم و با تمام قدرتم رو چمنا ھلش دادم چون حرکتم غ

 خودمو تو بغلش انداختم و دستامو دور یک اشی کنارش نشستم و با چشماعی سرنیزم
 اشکان نشی گرمش معتاد شده بودم سرمو فشردم رو سنھیش حلقھ کردم بھ سکمر

 ختی ری رو صورتم ملی نشستھ مونده بود اشکام مث سمھیھمون طور تو حالت ن
 نی اولی حال برانی با ای حال شده بودم ولی بھم وارد شده بود کھ بی فشار عصبنقدریا

 تکون ی اشکان بھ طور نامحسوسدمی سردمو رو گونھ گرمش گذاشتم و بوسیلبا بار
 قدم شی خواست اون پی جز لباش دلم مدمی صورتشو بوسی جای تمام جاھیخورد با گر

 ی حالم کرده بود می ببی بدنش عجھیشھ  دستامو دورگردنش حلقھ کرده بودم گرما
 زدم نفسام تو ی آوردم نفس نفس مم کگھی دقھی بعد چند درمیخواستم جلو رفتنشو بگ

 ھی خورد اشکان چشماشو محکم بستھ بود و دستاشو مشت کرده بود با گریصورتش م
  شدم با ھق ھق گفتمدی نا امگھینگاھش کردم د

  رمیم...ی خوایباشھ اگھ تو م_ 
 اطرافم چھ خبره خواستم قدم اولو بردارم کھ دستم با دمی فھمی عقب بر گشتم اصن نمبھ

 نی کردم رو زمی درشت نگاھش می شده بود با چشماوونھی شد اشکان ددهیشدت کش
خودت :  زد گفتی کھ نفس نفس می شدم اشکان در حالنی مقاومت پخش زمیھلم داد ب

 یخواست
  شده بودم آروم گفتممسخ

 .....من م_ 
 زد و لباشو محکم رو لبام گذاشت مھی تو گلوم خفھ شد اشکان با خشونت روم خصدام

 بھ سمت لبام ھجوم آورد اشکان ای دنی اون سرما حس کردم ھمھ گرمایخشکم زد تو
 اری اختی داد مسخ شده بودم بی داغشو رو لبام حرکت میچشماشو بستھ بود و لبا

 نفس ی دور گردنش حلقھ کردم وقتستامو ددی بوسی لبامو مصانھیچشمام بستھ شد حر
 حال تو بغلش ی لباش بی کرد از گرمای گرمش با بدنم بر خورد می نھی سدی کشیم
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 سرم رو دی گرفتھ بود بعد چند لحظھ آروم عقب کشیه بودم با خشونت لبامو بھ بازافتاد
 سرما  از اونگھی حال  تو بغلش فرو رفتم دی بود دستشو دور کمرم حلقھ کرد بنشیس

 نبود و جاشو بھ ی خبرتی از اون عصبانگھی سر بلند کردم دقھی نبود بعد چند دیخبر
  و زمزمھ کرددی گوشم آورد و با حرارت بوس لبخند داده بودسرشو کنار اللھھی

 چقدر خودمو کنترل کردم کھ ھمون جا دمی رقصتو دی اون طوری وقتی دونیم_ 
 ... امین
 بست اون اون خی لحظھ بھ عقب برگشتم کھ خون تو رگام ھی انداختم ری شرم سرمو زبا

 و تیثی من ھمھ حی بھم زل زده بود خدایبی بود و با حالت عجستادهیآرشھ؟ھمون جا ا
 دی باریاز نگاھش خشم و نفرت م....  چند باری کنھ ما روزیشرفم رفت االن فکر م

 نگاھمو ریدستاشو مشت کرده بود اشکان مس
 خودشو نشون تی خواست مالکی انگار کھ می کرد اونم بھ وضوح جا خورد ولدنبال

و دست اشکان  آرش ری برزخیبده زل زد بھ آرش و دست منو تو دستش فشرد چشما
 دونم چرا ی شد نمدی ناپددمونی روشو برگردوند و بھ سرعت از جلو دھویثابت موند 
 دمی ترسنقدریاز نگاھش ا

 خوگشلمو ی اپل نقره ایگوش!  چشمامو باز کردمی انکراالصوات گوشی با صداصبح
 .  کرده بودموی سیعکس اشکان  رو صفحھ بود کھ بھ اسم اش. برداشتمیاز رو پدتخت

 الو سالم -
  سالم السا -

 انگار بغض داشت اشکانم.انگار نفس کم داشت کھ صحبت کنھ. ناراحت بودنقدری اچرا
 یآشکان -
-... 
 ؟؟!یگی نمیزیاشکان چرا چ -
 .نمتی ببدی شاپ بای کافایالسا امروز ب -

 !! با اشکانگھی روز دھی جووون بازم آخ
 ؟؟؟!یگیراس م -
 منتظرتم -
 ی خوبزیفک نکنم چ. کنمی نذاشت خدافظیحت.قطع کرد . بوووق اومدی صداو

 ...درانتظارم باشھ
 ٥ دقھ بعد اس داد ساعت چند

البتھ خدا رو چھ . روز خوب باشمھی منتظر دیفکر کردم االن با. جور خورد تو ذوقمبد
 . روز خوب بودھی دمی شایدید

 ند شدم و دست و صورتمو توبل.بردی خوابم نمگھی دی خستھ بودم ولیلی خیلی خگرچھ
wc رمی خوردم کھ مثال دل ضفعھ نگاری خھیبعدم رفتمو .شستم!!. 
زود رفتم سر . سر قرار باشمدی باگھی ساعت دمین.دمیدTV  کمھی کاناپھ لم دادمو رو

 و مانتو رهی تیشلوار ل.نمی اشکانو ببخواستمی کھ منی زدن نداشتم با اپیحوصلھ ت.کمدم 
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 ھوا کمی برم تا ادهی پخواستمیم.رونی ار خونھ زدم بدموی پوشی و شالوسورمھ ایمشک
 .بخورم

 اشکان بود دمی کھ دیزی چنیوارد کھ شدم اول. شاپی دم کافدمی رس٥ سر ساعت قایدق
با . پکر بودیلیخ. شده بودرهی نقطھ نا معلوم خھی دو نفره نشستھ بود و بھ زی مھیکھ رو 
 یتشو نشستم رو صندل آروم رفتم سمیقدم ھا
  دوخت تو چشامنشوی آورد باال و نگاه غمگسرشو

 سالم -
 ؟!یاشکان خوب.سالم  -
 !نھ.ستمینھ السا خوب ن -
 ... مگھی پکر و گرفتھ باشنقدریمگھ من مردم کھ تو ا -

  حرفمو بزنم و گفتھی بقنذاشت
 . بھت داده بود حرف بزنمیانی کاوکھی کھ اون مرتیشنھادی درباره پخوامیالسا من م -
 ...نکنھ.!! غم تو چھرشھنقدریی عوض شده کھ امشی تصمندفعھی؟نکنھ ا! یچ
 .رونی ادامھ حرفش از فکر اومدم ببا
 گھی دیبھ خدا کار.بھ خدا مجبورم . از تورو تحمل کنمی دورتونمی نمگھیالسا من د -

 ... بھ خداادیاز دستم برنم
 !!اشکان حرفتو بزن -
 !!بتھجواب مث -
؟نکنھ ! کنمی اجازه داد کھ من نقش نامزد آرشو بازیعنی شھی باورم نمای؟خدا! یچ
 ؟! کنھی شوخخوادیم
 ؟!یگی می داریجد -
 نی؟بھ نظرت ا! کنمی شوخادیبھ نظرت االن بھ من م - زد و گفت یلبخند تلخ 

 ؟؟! بردارهیموضوع شوخ
 بد جور غم تو چشماش بود.بد جور صداش گرفتھ بود.گفتی مراس

 حق با توھھ -
 ! دوست دارم السایلیخ -
  فرصت حرف زدن بھم بده بلند شدو رفتنکھی بدون او

 زنگ بزنم وبگم یانی بھ کاوی کھ چطورکردمی فکرمنی بھ خونھ برگشتم فقط بھ ایوقت
 بش بزنگم،اون شب کردمی اصلن جرئت نمیزیحاال بخاطره شب تولدم واون آبرور

 سادهی کھ وادمشی کردم وخواستم بھ سالن برگردم دم در دی از اشکان خداحافظیوقت
مردک . نداد وگفت ساکت شممونمتا خواستم حرف بزنم ا.دیکشی مگاریبود وس

 شد می شب زندگنیشب تولدم بدتر. عمرمو اون شب با بابا زدمی دعوانیبدتر.یروان
  یانی کاویسالم آقا: وگرفتمیانیکاو ی شماره ی بدبختکیباھزار و

 شتون؟یفرما: بودی صداش عصبشھی ھممثل
 . امشبنیھم........نمتونی ببدیبا—
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 د؟ی کارم داریچ—
 شنھادتونھی پراجب—
 .دمی مامی خب زمان ومکان بت پلھیخ—
 .خدانگھ دار.ممنون—
 . رفتمیرکنید—

تا .قی ساعت نھ رستوران شقادمی دست لباس ساده پوشھی.ی تمدن آمازونی کرد بقطع
 کجا؟: بابام دراومدی صدارونیخواستم از خونھ برم ب

  قرار دارم،دعوتم کرده بھ شامیانی آرش کاوبا—
 ی بگردیی با چھ آدمادیچھ عجب شعورت رس: زدیپوزخند. بابام
 داشتم بھ میدی کھ بھ اونجا رسیتاوقت. شدمنمی رفتم،سوار ماشرونی کردم وازخونھ بیپوف

 فکر نی مجبور شده قبول کنھ و ای کھ چقد براش سخت بوده ولکردمیان فکر ماشک
 زای از میکی ومرتب باژس خاص خودش پشت پی خوش تشھیمثل ھم.کنھیداغونم م

 سالم:رفتم جلو.ھ قرار گذاشتمیکی وپکی شینشستھ بود چھ جا
 سالم: اشاره کردای از صندلیکی بھ

 اشکان گفت کھ قبول یانی کاویآقا:دمیکشی ازش خجالت منقدری چرا ادونمینم.نشستم
  حل بشھدی فقط چند تا مسئلھ مونده کھ بامی منم کھ راضکنھیم

 ؟ی مسئلھ اچھ—
 کھ شما توشرکتتون بھ نھی نقش انی کردن ای قبول بازی شرط من برانکھی ااول—

 . عذاب بکشھخوامی راحت باشھ،نمالشی چشمش باشم خی تا جلودیاشکان کار بد
 َو؟: زدیپوزخند

 من راحت بشھ و پدرمو الی تا خمی وامضا کنمیسی بنودی بای قرارداد رسمھی نکھیوا—
  کار کنم؟یچ

 نگاه یانی بھ کاوی باحالت زاردی چزی می بھ طرفمون اومدوغذاھارو روگارسون
 دیکردی منم توجھ می قھی کاش بھ سلیممنون ول:کردم
  ھمون بھتر کھ بھش توجھ نکنمھیچی ت اون گارقھیھ سلاگ: گفتیزی تمسخر آمبالحن

 دی کننی بھش توھدیشما حق ندار: حرص گفتمبا
 .شھی خشک مرتی حرص نخور شنقدیحاال ا: قاشق از غذاش خوردھی

 فرھنگھ ی نادانھ بی عقب افتاده ی گفت،پر روی چنی گشاد نگاش کردم،ایباچشما
 خانوادتون نقش ی اگھ قرار باشھ جلومی کارکنی بابامو چدینگفت:کشھیخجالتم نم.شعوریب

 . بگمیبھ بابام چ. خونتونامی در روز بی چند ساعتدی کنم باینامزدتونو باز
راجب پدرت خودم تورو ازش : بشر عاشق دلسترهنی از دلسترش خورد ایکم

  و بھ ھم زدمی رفتم بھ بابات بگو نامزدرانی پدر ومادرم از ای وقتکنمی میخواستگار
 با شما بھ ھم مویِد اگھ من بش بگم کھ نامزد: راستمی ھی وذکاوتش از پھناتوکلھوش

 ذارهیزدم کھ زندم نم
 می باھم بھم زدمیگیباشھ بھش م: گفتخونسرد
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 ونھ من مطلقا تورو یخوایاگھ بدونھ نھ تو منوم: از لحن کالمش ادامھ داددمی خندزیر
 شھی مالیخی بگھی دخوامیم
 ازغذام یکم. کرد حاال انگار من عاشق زارشمدی مطلقا تاکی رو کلمھ شعوریب

 ؟یخب اشکانم چ:خورد
 اشکانت؟—
 ؟ی عشقم،اشکانم،اون چآره—

 . شرکتادیبش بگو فردا ب:دی دور دھنش کشدستمال
  تو بودم بھ ی من اگھ جاھی چیدونیم: باز نگاش کردم از جاش بلند شدوگفتشیبان
 ی عالقھ اچی ھیانی آرش کاوگفتمی بھش مرفتمی مدی التماس کردن کھ بھش کاربدیجا

 . ندارهذارهی و بھ حراج مکلشی آروم کردن دوست پسرش کل ھی براکھیبھ دختر
 رونی بی کدمی از حرفش بھم برخورد کھ نفھمنقدریا.دی لرزی دستام متی عصبانازشدت

 یخوب گوشاتو وا کن آقا:سادمی دنبالش رفتم دم در رستوران جلوش واعیرفت سر
پس ھر وقت کھ ٣اشکان عشقمھ٢ بودستم،نخواھمیمحتاج عالقت نبودم،ن١یانیآرش کاو

 ی ربطچی حراج بھ شما ھی براکلمی ھنگذاشت۴ذارمی مارشیاراده کنھ خودمو در اخت
 .نداشتھ،نداره،ونخواھد داشت

 بشیدستشو توج. گفتمی مکثچیحرفامو بدون ھ.زدمی نفس نفس متی عصبانازشدت
  حرف نزنتیبا افتخار راجب ھرزگ نقدریحاال ا:کرد

 ینجوری کھ اشھی متی حالی از عشق چی بگھ توآدم سنگستی نیکیآخھ . رفتنوگفتیا
 کنم تا ی اشکان حالش خرابھ حاضرم ھرکاری وقتیفھمیتوچھ م.یکنی مرمیتحق

عشق . من عاشقمی ولی ولی چون احساس نداریفھمی نمیچیتوھ.....بخنده،خوب باشھ
 انجامش لی کنھ باکمال موخوب  گناه اگھ حال اشکاننی ای گناه کنم ولشھیباعث م

سالم اشکان جونم،برات :برداشتم. لموی حوصلھ وکسل بھ خونھ برگشتم موبایب.دمیم
 بوووووووس.ادنبالمی فردا بمینی ھر روز ھموببکھیی کردم عشقم جادایپ کار 

 . تخت ولوشدمی کردم وروارسال
 بودم دهی زرد باشلوار وشال سبزپوشیمانتو. رفتمرونیخونھ ب ونخورده از ناشتاخورده

 سالاااااااااام: شل شدشمی اشکان ندنی داشتم با دجانی ھیلیخ.می مالشی آراھیو
دلم آشوب . نگفتیچیتا مقصد ھ. جوابمودادسوار موتورش شدم واونم حرکت کردآروم
با ...........خندهی نمی اشکان شاد وسرزنده روکھ حاال حتدنی دینطوریطاقت ا.بود

   بھ مھتاب سالم کردمیآرامش ساختگ
  داخلدیی منتظرتونھ بفرمایانی کاویآقا—
 ٤3.اشکان جلوترازمن رفت تو. زدم ی اشکان نگاه کردم ودر اتاق تقھ ابھ

 سالم: دھنموقورت دادمآب
 دینیدبشییبفرما: نگاه گذرا بھمون انداختھی کھ سرش تو لپ تاپش بود یانیکاو
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 لحظھ بھ دستش نگاه کرد ھی  یانی کنارم نشست و دستموگرفت کاوناشکا
 حی و براتون توضزی اضافھ باشھ چون السا ھمھ چحی بھ توضازیفکرنکنم کھ ن:وگفت

 داده
 خانوم ی داده روکلمھ حی وبرام توضزی ھمھ چیبلھ خانوم رستم: با حرص گفتاشکان
 یانیکاو. ترسوندشترمنوی برام لذت بخش نبود وبرتشی غشھی کرد مثل ھمدی تاکیرستم

 ی با دو خورده ای کارکنی از فردا توبخش مالیتونیم: بھم انداخت وگفتینگاه کوتاھ
 حقوق
 مدام حواسش بھم باشھ نکھی ای بود فقط برانامی کمترازای کھ انتظارش حتاشکان

 .حلھ:گفت
 نھا حرف بزنم باش تخوامیرومیالسا لطفا برو ب: بھم نگاه کرد وگفتاشکان

  اشکان: لرزون گفتمی صدابا
 .رونی نباش برو بنگران—

 دروبستم نکھیبھ محض ا. شمالیخی بھ طرف در رفتم عمرن بنی سنگی گام ھابا
 گمی بت می چنیگوش کن بب:دمی اشکان وشنی صداسادمی کردم وکنار در وازیگوشمو ت

 ........ مشکالت قبول کردم کھی سرھیشازده من بخاطره 
 گم؟ی می کھ چتھیحال.ی من بزنی نوک انگشتتوبھ السای حق نداریحت: کردمکث
دو زار پول جمع . باد کنھرتتی االن رگ غنکھی ایھھ بھ جا: آرش اومدیصدا

 گھی مرد دھی بھ ی ندی کھ عشقت و دو دستیکردیم
 . نفھمی کھیخفھ شو مرت: دادزداشکان
خدا خوب در وتختھ رو .ستی نتی مثل محل زندگنجای انیی پااری صداتو بیاو:آرش

 رونیاالنم ب.باھم جور کرده
 رونی کھ تا عمق قلبموسوزوند بھم انداخت وبی نگاھھی دروباشدت باز کرد و اشکان

 ھم گھی دھی روز لعنتھی. بودجانی ازھرشور وھی اشکان خالی کھ بیمن موندم قلب.رفت
 کردی موونمی بشھ دی بعد قراره چنی از انکھیفقط با فکرکردن بھ اشکان گذاشتھ فکرا

 ٥3 تحمل کنم ؟تونمیم  منای وادی کنار بتونھیاشکان م
 جھت نی باز بودازاشمی شرکت نادی خواست بی بود کھ اشکان می روز اول امروز

 تونھ بم زور بگھ رفتم تو ی شاخ و دم نمی اون غول بگھیخوبھ حاال کھ اشکان ھست د
 و شال ی لولھ تفنگرهی تی آبی با شلوار لیکوتاه خوش دوخت روشن ی آبیکمد مانتو

 برداشتم و از در چویی و سودمیکش  ھمی رژ قرمز و خط چشمدمی روشن پوشیآب
 با اشکان در ی گردابونی برا خدهی ا حال می خوبی زدم  آخ امروز چھ ھوارونیب

  دیشرکت ترمز زدم خودمو داخل پرت کردم مھتاب مث جن زده ھا پر
  داخل؟یای مث آدم بی تونیدا لعنتت کنھ السا نمخ_ 
  شده بودرمیخوب د_ 
  ی و زود تر پاشی خرس نخوابنی صبحا عی تونیم_ 

  می نازک کردم ھمون موقع در اتاق نفس باز شد با لبخند بھم دست دادی چشمپشت
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  ا؟ی خبری زدپیسالم السا جان ت_ 
 بعد قھی کرد چند دی کرده بود کھ منم وسوسع میشی آراھی باال انداختم نکبت ی اشونھ

 بودن کاوه کھ دی جدی مرده و مھندسایانی کاوی فاب ھاقیکاوه و مھرداد ھم اومدن رف
  قواره فود مھردادی دراز بھی
  زنگ خورد اشکان بودمی آدم بودن گوشیلی خی برنج بود ولری شھی شبشتریھم ب 

 سالم اشکان_ 
  السا من در شرکتم_ 
  نتی خواد ببی میانی باال کاوایب_ 
  بھ در اتاقش زدمی اتقھ
  اشکان منتظرتونھیانی کاویآقا_ 
 بود بشی کھ دستانش تو جی در حالیانی عقب رفتم کاواری اختی اخم درو باز کرد ببا

 گفت
  ی شرکتھ نھ مھموننجایا_ 

 صدا نکنم  ھمون موقع کی بود کھ اشکانو با اسم کوچنی شعور منظورش ای بشیا
 تر نیی برق پارهی تنی از ای زده بود قدش چند سانتی نفتی آبپیاشکان از در وارد شد ت

  دی باز بھ اشکان نگاه کردم و از دھنم پرشی در کل قد بلند بود با نیبود ول
  زمیسالم عز_ 

خوش  کرد خودمو جمع کردم اشکان جلوتر اومد و با ی قاتال نگاھم مھی شبیانیکاو
 سرد جوابشو داد بھ ھم دست دادن مھتابم یلی کرد اونم خی احوال پرسیانی با کاوییرو

 کردم ی فشرد حس می بھشون بود آرش دست اشکانو بھ طور نامحسوسرهیمث من خ
 پس افتاده بود آرش ی برخورد کمنی ااز  کنھ اشکانم انگاری مینفرت چشماشو مخف

 رو یانی آشتی مھرداد اتاق آقایخوش اومد:  حالت ممکن  رو بھ گفتنیبا سرد تر
  نشونشون بده

   بھ من انداختی نگاه خسمانھ ابعدم
   تو اتاقم حرف دارم باھاتایالسا ب_ 
 منو دوباره با ی با اجازه کنی از حدقھ در اومده بھ آرش نگاه کردم الساااا؟ ای چشمابا

 بھ اشکان ی وحشی و با چشمااوردیخودش ن صدا کرد؟  اصن بھ رو کیاسم کوچ
  کنھیی خواست قدرت نمای بود  مرهیخ

  انگار بدش اومد با اخم گفتاشکانم
  ھست؟تیمی کارمند و کارفرما صمنی بنقدریھمھ جا ا_ 

 منم کھ نی ادی دونی و نمتونھی شما تجربھ اول کارنکھیمث ا_  با پوزخند گفتآرش
  باشھ؟ی کنم کجا چجوریمشخص م

   نگاھم کرد و از حرص اشکان گفتری از رو بستھ بودن آرش تروی دو شمشھر
  حرفمو دوبار تکرار کنمادی یالسا بدم م_ 
 ٦3... شھ با اسم صدا کنم بعد خودشی رسھ نمی رو بھ اشکان کھ مپر
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 باز دمی کھ از جا پردی وارد اتاق شدم درو محکم بھ ھم کوبی سرش راه افتادم وقتپشت
 کردم کھ ی نگاه منوی زمنھیچل وارش عود کرده بود با اخم و دست بھ س تایخصوص

  دمی شنشویصدا حرص
  نی بشنی فرمایاگھ عشقتون اجازه م_ 

 ولو شدم ی رو بھ روش رو صندلتی خاصی بی ترکھ ی پسره شی بلند کردم اسرمو
  گفتمیزیبا لحن مسالمت آم

 ی دوست ندارم ناراحتدیدام نزن صکی اشکان با اسم کوچی لطفا جلویانی کاویآقا_ 
  نمیعشقمو بب

  دیی مشت شد  و دندوناشو رو ھم سادستاش
  گھی دیکی نامزد ی بشیای زاشت بی داشت نمرتیاون عشقت کھ اگھ غ_ 
  گفتمتی عصبانبا

   ای مصلحتی نامزدنی نره کھ اادتونی و دیمراقب حرف زدنتون باش_ 
   کردیی رو لباش خود نمایپوزخند 

 تونم قبول ی خودم ھم نمی تو رو بھ عنوان نامزد مصلحتی من حتی مونھ ولی مادمی_ 
   بخوام راجبت فکر کنمی کھ حتیستی نی چرا چون تو در حدودی دونیکنم م

 بلند شدم تی و با عصباندمی کوبی خونم بھ جوش اومد دستمو بھ صندلنشی توھنی ااز
   کوب شدمخی بلندش میکھ برم کھ با صدا

 مث تو یی اونم از نوع آدمای من از منت کشرونی بی زاری در نمنیو از اپات_ 
   سر جاتنی مث بچھ آدم بشزارمیب
 ی بھ سازش مدی نبود فعال بای اگھی راه دی کھ از خشم داغ کرده بودم ولنی ابا

 و پا زی نشستم  با آرامش رفت پشت می نفرت بار نگاھش کردم و رو صندلدمیرقص
 ھست کھ بتونھ ی آدمیعنی زار بودم ی ھمھ غرور تو چشماش بنی پا انداخت از ایرو

   بھ زانو دراره؟بتوی ھمھ غرور و ھنیا
 ی بدی خوام اشکان با خودش فکرای نمدیی بفرماضتونوی شنوم لطفا زودتر عرایم_ 
  کنھ

   زدی عصبیپوزخند
 ماتی مالنی با اگھی د بشمیبھتره حواست بھ رفتارات و حرفات باشھ اگھ من عصب_ 

   کنمیباھات رفتار نم
 اگھ نداشت کھ فکر ھی ی فرمنی داره اماتی بخوره تو سرت حاال خوبھ مالماتتیمال

  بودیکنم ننشم ازش فرار
 خوام راجب یامروز م:  کرد گفت ی کھ نقشھ رو بھ روشو باز می حالدر

 زدم ی گفتم و ھر حرفیزی حرف بزنم ھر چی رستمی حرفا با آقانی و ایخواستگار
   شروط دارمی سرھی زی و قبل از ھر چی کنی چون و چرا قبول میب

 کھ ی زاره آخر الزمان شده در حالی داماد واسھ عروس شرط منی خدا ما رو ببترو
  دیی گفتم بفرمارمی کردم جلو خندمو بگی میسع
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 ی ھر شرط٢ ی شچمی جوره بعدش پاپچی ا و دوست ندارم ھی سوری نامزدنی اکی_ 
 کھ بھ ی بزارم کسستمی نرتی غی ھا بی من مث بعض٣ی کنیبا پدرت گذاشتم قبول م
 خواد بکنھ پس مراقب کارات باش چون ی دلش می ھر غلطیاسم منھ ھر چند سور

 بھ ی بپلکادی پسره زنی با ایمزدم کھ مثال نای مدتنیخوش ندارم تو ا٤من آبرو دارم 
 زارم داخل ی نمنمتی سر و وضع سر کار ببنی با اگھی بار دھی ٥خصوص تو شرکت 

   شرکتھ نھ سواحل قبرصنجای ایایب
 تومار شرط گذاشت بد ھی بود و ی شده بودم حاال خوبھ مصلحترهی باز بھش خی دھانبا

 بود و ری کھ کارم بھش گفی حفی زنم حی بھ حالش زار منمی شیبخت زنش از حاال م
 واس من شرط و شروط ینطوریتو دھنش کھ ا رفتم ی با جفت لقھ منیگرنھ ھمچ

  کردمینزاره دھن کج
  قبولھ_ 
   کارتی برا امضا قرار داد پول در اضایای با من می روز کارانیامروز پا_ 

 ادی داد انگار نوکر باباشو اومدم بگم باشھ کھ ی کرد دستور می شعور خواھش نمیب
 رو ی خوشنی امکان نداره ھمچرونی بمی برمی خواستیقرارم با اشکان افتادم نھ ناھار م

  از دست بدم
   ناھاری من امروز با اشکان قرار دارم برامی بھتره فردا بریانی کاویآقا_ 

   ھمون پوزخنددوباره
   امروزنی مفھومھ؟ ھمیای امروز با من منی تو ھمسی بھ من مربوط نگھیاون د_ 

  گفتعیر بگم کھ سیزی چھی خواست خفش کنم اومدم ی دلم میعنی
   دمی مشویی روز بذار تنھا غذا بخوره اگھ مرد من دھی_ 
 خواست اون موھاشو ی دلم میعنی کرد ی اصن عشقو درک نمتی خاصی رو بپر
 رونی و سھ دور دور خودش بچرخونمش با خشم سرمو تکون دادم و از اتاقش برمیبگ

 ٧3زدم
 نمی دل تو دلم نبود کھ برم اشکانو ببی کردم ولی اتاقم بودم و داشتم رو پروژه کار متو

 کار خودشو کرد از جام پا شدم و سمت اتاقش رفتم و می رجطانیباالخره وسوسھ ش
 گفتم کھ مجبورم با اون ی بش مدی بود بای وقت کاری آخراگھیدرو باز کردم د

  توفتم بھ در زدم و ری برم تقھ ایآمازون
  بلند شدزی زد و از پشت مید لبخندنمی بود با دوتری سرش تو کامپاشکان

 زمیبھ بھ سالم عز_ 
  جا؟نی از ای ھستی  راضره؟ی مشی  کارا چطور پ؟ی اشیخوب_ 

  تکون دادیسر
 .... فقطھیآره عال_ 

   نگاه کردمبھش
 ؟یفقط چ_ 
   نشو بھش رو ھم ندهکی نزداروی نی بھ اادیز_
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  دن نفسمو فوت کردمی جر منھی سبی دونست چند تا آدم برا اون بد ترکی نمھھ
 تونم ی دفتر وکالت برا امضا قرار داد نممی بریانی با کاودیاشکان ببخش امروز با_ 

   ناھارامیب
   کردی پنھون می دونستم ناراحت شده ولی تکون داد می سرآروم

  باشھ_ 
 در بھ شدت باز شد مثل جن زده ھا ھوی سمتش رفتم و دستمو دور شونش حلقھ کردم بھ

 لعنت بر خرمگس معرکھ ی مھتاب رو بھ رو شدم ابی عجافھیبرگشتم کھ با قبھ عقب 
 با حرص گفتم

 اتاق در نداره؟_ 
  دیببخش:  انداخت و آھستھ گفت نیی پاسرشو

 شد مھتاب چند تا برگھ رو ی چھ با ادب شده بود بچم اشکان از خجالت داشت آب منمیا
 وم گفت کھ بھ اشکان نگاه کنھ ارنی گذاشت و بدون ازیم

   بدم خدمتتوننوی گفتن ایانی کاویآقا_ 
 رفت مھتاب رونی بھم انداخت و بھ سرعت از اتاق بیبی سر بلند کرد و نگاه عجبعدم

 ی شدوونھی دشی کردم چشماش پر از اشک بودای دونم چرا احساس میچش بود؟ نم
   باال انداختمی کنھ شونھ اھی کھ گرضھیالسا مگھ اون مر

 ٨3 نگاھم کرد؟یچرا اونطور_ 
   تکون دادمی اشکان دستبرا
  ومدهی نلیمن برم تا عزرائ_
 یزی چیانی مسخره کاوی اشکان نگران بود از حرفا و شرط ای دونم چرا چشماینم

 نی زمیکای رفتم پام رو سرامرونی موقع ناراحت نشھ از اتاق بھیبھش نگفتم کھ 
 اف ی  ھا و سقف ام دوارهید داشت ییبای زی فضایانیضرب گرفتھ بود شرکت کاو

 یانی ما شش اتاق داشت کاوطبقھ  سھ طبقھ بود کھی ساختمانکیبود و کف ھم سرام
 بھ نظر ؟یانی کاوای اشکان جوون تر بود ی و کاوه نفس و حاالم اشکان راستیمن مھد

 بچھ تر باشھ اشکان شش سال ازم بزرگتر بود تو افکارم غرق ی کمیانی اومد کاویم
 تموم بود نفس ھم ی در بھ شدت باز شد ھنوز تو سالن بودم ساعت کارھویبودم کھ 

 نی ھمشھی رفت ھمیانی گفت و سمت کاودی زد و خستھ نباشی اومد بھ ھمھ لبخندنرویب
  استیبودآروم و با س

  ی آیآرش جان بھ نظر خستھ م_
   گفتی حسی با لحن آرام دور از ھر گونھ احساس و بآرش

 خوبم_  
 آرشم کھ دمی شدن اشکانو بھ وضوح دی  بھ من دوخت عصبی وحشیچشما اون بعدم

  توجھ بھش رو بھ من گفتی برهی از اشکان بگی اومد حالیانگار بدش نم
   کار دارمی من کلمیالسا زودتر حاضر شو بر_ 
 ٩3 کردکھ حرص اشکانو در آره نکبتدی السا تاکیرو
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 زد عجب رونیبھم اخم کرد و از در ب ی بھ اشکان نگاه کردم کھ با تندی ناراحتبا
 کم ھی باز کردم روی و شیی باال انداختم رفتم تو دستشوی گرفتار شدم ھا شونھ ایبدبخت

  بلند شدزی مھتاب از پشت مرونی کردم و اومدم بدیآب بھ صورتم زدم رژمو تجد
  رفتھی گفت دم در واستاده عالف کنیانی کاوی آقایال_ 

 نی بھ اسھی بلنوی رم آدم کف زمی خودم مومدهی کھ ننی خوب بره بھ درک قحط ماششیا
 اومدم بھ نیی از پلھ ھا پازانینکبت محتاج نشھ اشکانم کھ رفت با لب و لوچھ آو

 ی منی کھ با ای بود بابا جذبھ بد بخت کسرهی خنی زده بود و با اخم بھ زمھی تکنشیماش
 براقشو بھم ی آبی ھم برم چشماییش تا در دستشوبا ستمیره مسافرت من کھ حاضر ن

 زشت بد یابونیدوخت و اخمش پر رنگ تر شد السا اصن خودتو نباز اون غول ب
  رفتم جلوسی نشی بیبیترک
  آمی خودم دنبالتون منی منم با ماشدی شما جلو بریانی کاویآقا_ 
  توجھ گفتی باز کرد و بنشوی ماشدر
  یای من منیسوار شو با ماش_ 
 ...من. یول:  اعتراض گفتمبا

 نگاھم کرد کھ خفھ خون گرفتم و مثل دختر خوب بھ سمت در جلو رفتم کھ با نیھمچ
 پوزخند گفت

 د؟یشی ھا مبھی غرنی سوار ماشدیاز عشقتون اجازه گرفت_ 
  نازک کردمی چشمپشت

  ستی شاه ننی ھا مال عصر ناصر دیعشق من مث روشن فکر ه مث بعض_ 
   و با پوزخند گفتدیی رو ھم سادندوناشو

 میدی ھم فھمی روشن فکری و معنمینمرد_ 
 من اگھ اقتی لی کھ حس کردم دره بدبخت از جا کند بدی درو بھم کوبنی شدم ھمچسوار

 ام ی بتی خاصی بنی زدم آخھ خدا چرا بھ ای داشتم فقط بادش می نازنی ام بھ ایب
 رخش می نفسمو فوت کردم پاشو رو گاز فشرد بھ نی بھ من پژو قراضھ گار؟یداد

 ی بنی بھ اسی نافھی قنی افی کھ نگو آخھ حبود یی ھلوھی رخ مینگاه کردم نا مرد از ن
   بودم با اخم گفترشی خدا؟ ھمون طور کھ خی دادتیکفا
 د؟ی خوری منو مدی دارینطوریعشقتون ناراحت نشھ ا_ 
   حرص رومو بر گردوندمبا

   بودگھیا د جھیفکرم _ 
   پوزخند زددوباره

  کامال مشخصھ_
 کرد و بھ رو بھ رو ی نگاھم نمارمی گھ برم اون چشاشو از کاسھ در بی مچشطونھ

 ٠4 دفتر وکالت ترمز کردھی بود جلو رهیخ
 دو طبقھ بود با دی سفی قھوه ایبای زی با سنگ ھای اطراف نگاه کردم ساختمانبھ

  بم آرشی وصدادمی از جا پرنی شدن در ماشدهی کوبیصدا
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  ایدنبالم ب_ 
 ی و سردبی عجیلی خی زده بوی شعور چھ ادکلنی بمی ھم وارد از پلھ ھا باال رفتبا

 یی کرد و با خوش روی گرمی مرد خوش پوش باھامون دم در احوال پرسھیداشت 
 گفت

   داخلدیی بفرمادی خوش اومدیلیخ_ 
 ت با آرش دست داد وبا لبخند گفمی رفتتو
   آرش جانلی مفتخر شدم خانم من باربد ھستم وکدنتونیاز د_ 

  زدمیلبخند
  ھستمیخوشبختم منم السا رستم_ 

 دست باربده رو گرفت عی بھ طرف گرفت خواستم باھاش دست بدم کھ آرش سردستشو
  و
  عجلھ دارمی بعد من کمی ھا باشھ برایباربد جان بھتره احوال پرس_

 شده بود بھ عی ضایباھاش دست بدم؟ پسره ھم کھ حساب چرا نزاشت ی روانواااا
  ھا اشاره کرد وگفتیصندل

 دینی بنشدییحتما بفرما_ 
  کنھعی ضاگرانوی اومد دی بودا خوشش مضی آرشم مرنی دلم براش سوخت اطفلک

  قرار داد رولھی کم با آرش ور زدن بعد وکھی
   قرار دادو در آورد و بھ سمت من گرفتکاغذ

  ادی نشی پی  نکرده بعدا مشکلیی کھ خدادی رو با دقت مطالعھ کننای ایخانم رستم_ 
  انداختم بھش و گفتمی نگاه سرسرھی

   امضا کنمدیکجا رو با_ 
 پا ی امضا کردم آرشم بعد من امضا کرد باربد پا روعی گوشھ کاغذ اشاره کرد سربھ

 بود رو یبود چشم و ابرو مشک دهی پوشی با شلوار کتان مشکی قھوه اشرتیانداخت ت
   داشت رو بھم با لبخند گفتی با نمکافھیھم رفتھ ق

 د؟ی پس شما تو شرکت آرش مشغول بھ کاریخوب خانم رستم_ 
  لبخند گفتمبا

 بلھ_ 
   بھ آرش انداخت و گفتیبی عجنگاه
  حساب خوش بھ حال آرشنیپس با ا_ 
   بکشمستمی خجالتم بلد نی شدم بدبختدی مثال سرخ و سفیالک
 دیممنون لطف دار_ 

 از برخورد دستم با دست داغش حال دی بلند شد و دست منم کشی آرش از رو صندلھوی
 بھم کرد ی اشکان افتادم آرش دور از چشم باربد اخمادی اری اختی بھم دست داد و بیبد

 و رو بھ باربد گفت
   کار دارهرونی السا بمی کنی رفع زحمت مگھیباربد جان ما د_
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 کنم شی ندارم و ضای خواستم ھمون جا بگم من کاری دروغ گو من کجا کار دارم موا
 ی لحظھ آخر برامی کردی نداشت از باربده خداحافظمی عقل سلیانی کاونی ادمی ترسیول

 ھی دونم چرا نگاھش ی رفت نمزشی شد و با لبخند سمت مرهی تو چشمام خھیچند ثان
 رفتم تا از ی سالنھ سالنھ میانی دنبال کاوالیخ ی من خل شدم بدمی بود شایبیطور عج

  با خشم بھ طرفم برگشتمیدر خارج شد
  تکرار نشھگھی دیری گرم بگی با کسنطوری اادیبدم م_
  گشاد گفتمی چشمابا

 سوما اشکان ادی شما خوشتون بسی نیاجی گرم نگرفتم دوما احتیاوال من با کس_ 
  ھی قضنی نداره با ای منھ کھ مشکلاریصاحب اخت

 خورد پره نشی عقب رفتم کھ پشتم بھ ماشی قدماری اختی شد بی برزخافشی دفعھ قھی
 بھ دمی گلومو محکم گرفت و کوبھوی شدن ی باز و بستھ متی از عصبانشینی بیھا

 تو چشمام زل زد داشتم ی وحشی از ترس ضربان قلبم ھزار رفتھ بود با چشمانشیماش
 لی اندازه فی کردم دستشو بردارم ولیم ی شدم دستمو رو دستش گذاشتم وسعیخفھ م

  گفتی ترسناکیزور داشت با صدا
 من آبرو ستمی نرتتی غیخوب اون گوشاتو واکن دختر جون من مث اون عشق ب_ 

 ی خودم خفت می خودم با دستای دست از پا خطا کنی کھ اسمم روتھ بخوایدارم تا وقت
 نی تو ای ولی بکنی خوای می و بعدا چھ غلطی بودیھ قبال چجور ندارم کیکنم کار

 گھی جوره دای  ؟ی فھمی می خطا کنپا  دست ازی حق نداریمدت کھ مثال بھ اسم من
 بھت بفھمونم؟

 فاصلھ ھم حرارت بدنشو حس نی بود از اکی بھم نزدیلی ترس سرمو تکون دادم خبا
 گرمم ی دادم حسابرونی نفسمو بیانی خدا لعنتت کنھ کاوی ادی کردم با اخم عقب کشیم

 ١4شده بود
 ی کردم رو صندلی دستشو رو گردنم حس می دھانمو قورت دادم ھنوز گرماآب

 ی بگھ تو اگھ بھ فکر آبروتسی نیکی بگذرونھ ری چند مدتو بھ خنینشستم خدا خودش ا
نچسب زورگو و باز ھم  یپس اون دوست دخترا رنگ وارنگت مال ننھ منھ اه پسره 

 شدم و خواستم برم ادهی پعیسر  تاسف خوردم دم شرکت رو ترمز زدی زنش بسیبرا
 دمیکھ صداشو شن

 نھ سرتو مث ی تشکر کندی کنھ بای بھت لطف می کسی نداده کھ وقتادتیبابات ادب _ 
 ؟ی و بری بندازنییگاوسرتو پا

 نی عرمی خواد بگی دلم میعنیموند  ی باقنشی گاز داد و فقط دود ماشی اھی تو ثانبعدم
 نداده؟ من بھ ادمی من ادب ی رسھ بابای کھ زورم بھش نمفی، ح.فیخر بزنمش فقط ح

  داد زدمی با ادبنیا
 ی ادبم خودتی چغندر شلنگ ترکھ بتی خاصی بی قواره ی بیگاو عمتھ پسره _ 

  تی کفاینردبون ب



 @cafeetakroman     اختصاصی کافھ تک رمان             ه تازن گناھامیتقو رمان

 44 

 خواست بگھ ی کردم می شده بود حس مرهی شد با تعجب بھم خی زنھ کھ داشت رد مھی
 ھم بھ اونجا بزن با خشم سوار ژو م ی سرھی سر رات ابونھی خنی سر ھممارستانیت

 ٢4 خونھیشدم و راھ
 بزنم پی برا اون درخت تدی کھ بادهی کشیی آخر الزمان شده کارم بھ جاسادمی وانھی آجلو

 ی دوس داشت اصن من از بچگیلی خوشحال بود آرشو خیلی بود بابا خزونیلب ھام آو
 بود اصن کلمی ھتی فدمی پوشیاسی باال زانو کی تونھی بابا رو قبول نداشتم ھا قھیسل

 ی میلی شال بھ صورتم خیدی سفدمی پوشیدی و شال سفوارانگار برا خودم دوختنش شل
 زدم کمتر جلبھ ی روژ کالباسدمی خط چشمو با مھارت کشنھیاومد رفتم نشستم جلو آ

 ی انداختم دستم کمفی ظری دستبند نقره اھی سھ ربع بود کی توننی کرد آستیمتوجھ 
   بھ در خوردی تقھ اختمی تو صورتم ریاز موھامو چتر

 دییبفرما_ 
   با صورت خندون داخل اومد بلند شدمرعنا

 سالم رعنا جون خوشگل شدم؟_ 
  لبخند نگاھم کردبا

   مث ماه شب چھاردهی شدزمیآره عز_ 
  بوددهی پوشیلی نکی دامن شزی شل شد رعنا ھم بلشمین

   گرفتمتی وگرنھ خودم مستمی کھ پسر نفی ھا رعنا جون حیتو ھم خوشگل_ 
 ھوا دست دور شونش انداختم و دو تا ماچ آبدار از صورتش کھ ی گل انداخت بلپاش

 نھ شب بود ی ساعت طرفارونی بمی داد کردم از اتاق رفتی بو عطر مشھیمث ھم
 ی قھوه ارھنی بابا رو مبل نشستھ بود پنیی شھ رفتم پاداشیناس کھ شلنگ خان پاال

  باز نگاھش کردمشی بود با ندهی پوشی خوش دوخترهی تیروشن و شلوار قھوه ا
 کھ ھمھ ی زنی مپی تی طورنی عشقم ھمی زدیپی خوشگلم برم چھ تیقربون بابا_ 

 زونتنی آوشھیزنا ھم
   کمرم زدپشت

   سر جات بچھنیبش_ 
  دمی خندان بابارو شنی کھ صدادمی بھ  سمتش دوعی اومد سرفنی آی موقع صداھمون

  داشتنای ذره شرم و حھی حداقل می قدیدخترا_ 
 ی خدا کاش بابا راضی نگاه کردم اوھو خود شلنگشھ درو زدم ایری تصوفنی تو آاز
 ھا نبود رفتم ی بازنی بھ ااجی در بود و احتنی پشت ازمی شد و االن اشکان عزیم

 ی با اون ابھت کھ قاطشھی مث ھمیطرف بابا رعنا در سالنو باز کرد آرش با دستھ گل
 کردن و دست دادن آرش ی گرمیھم احوال پرس  بود وارد شد باباسمتش رفت باافشیق

 ی اھو نمدیسمتم اومد و با اخم دستھ گلو طرفم گرفت البتھ پشتش بھ بابا بود و بابا ند
 ی  با اون چشماستی خانم محترمو بلد نھی نزاکت اصن طرز برخورد با ی ب حاالیر

 آرشو ییرو  بابا با خوشدمی بھم انداخت دست گلو از دستش کشینافذش نگاه کوتاھ
  کردتی گوشھ سالن ھدالی استیسمت مبال
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   آرش جاننیبفرما بش_ 
  لبخند زد و با احترام گفتآرشم

   زحمتتون انداختمدی ببخشی رستمیممنون آقا_ 
   ا منزل خودتھ آرش جانی چھ حرفنینھ بابا ا_ 
 خواستم بگم ی ببخش مزاحم شدم اوقققق مادی با کالسارو واس ما بی بلده ادانمی بابا انھ

 بھم ی مصلحتی جلو دھنمو گرفتم آرش لبخندی ولی با ادب شدنقدری تا حاال ایتو از ک
 ٣4زد و سمت مبل رفت

 بود موھاشم با دهی پوشی خوش دوختی کردم کت و شلوار مشک نگاھشی چشمریز
 بابا رو بھم گفت السا جان دتوی نخراشکلی اون ھرنی کاھگل بگیمھارت باال زده بود ا

   رو بکش دخترمییزحمت چا
 بی بد ترکی آمازوننی ھلک و ھلک برم آشپزخونھ برا ادی من بایعنی گرد شد چشمام

 د؟؟؟ی کنلی مدیی بگم بفرمای بعد با عشوه خرکارمی بییچا
 خوب رفتم ی چشم غره بھم رفت و منم مث دختراعی آره کھ یبابا رعنا م:  بگماومدم

 زونی با لب و لوچھ آوختمی ریی بود چاشی چند سال پسی نادمی بار نی آخرختمی رییچا
  کردمیبھ رعنا نگاه م

  کھ؟ی ببری بلدختمی ریی چای کنیدختر چرا مث آل برده ھا نگاھم م_ 
 رو تو دستم گرفتم و مث ینی برد ھا سی سوال مری رعنا جونم اصن شعورمو زنیا

 رو رو بھ روش یی سمت سالن رفتم چای آرومی خانوم و با وقار با قدم ھایدخترا
 بھ خاطر اون عشقت بھ چھ نی خواس بگھ ببیگرفتم نگاھم کرد با پوزخند انگار م

  ی وادار شدییکارا
 یی بابا ھم چای کنم وقتی رو رو اون کت خوشگلش خالیی چاینی خواست سی دلم میا

 برداشت رو بھم گفت
   انداختمری السا جان کنار بابا نشستم و سرمو زنیبش_ 

  جا بھ جا شد و رو بھ بابا گفتی کمآرش
 کنم ی خوام السا خانومو ازتون خواستگاری مدی اگھ شما اجازه بدی رستمیآقا -

 خوب ی بزارم ولونی مطلبو باھاتون در منی قصد داشتم ا ھستی چند مدتھیراستش 
 انی اقران مگھی گرفتم پدرو مادرم ھم چند روز دی خوانوادم ھم متی رضادیقبلش با

  خواستم اول با شما صحبت کنم
  با لبخند بھم نگاه کردبابا
 ی ھستدیی شناسم و از نظرم تای ھس تورو میادیآرش جان اگر نظر منھ کھ مدت ز_ 
   نظر السا شرط اولھیول

 دونم ی بھ غبضھ انداختم چھ لفظ قلم شده بچمون نمی نگاھم کرد بادی چشمری زآرش
   مھم شدهنقدری تا حاال نظر من ایاز ک
  رو بھم گفتبابا
  ی داشتھ باشیدخترم بھتره خودت با آرش جان صحبت_ 
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 دنبالم ری سر بھ زی کنم اتاقم بلند شدم آرشم مث پسرایی اشاره کرد ارشو راھنمابھم
 ٤4راه افتاد

 درو می کردی دارم بزنم در اتاقو باز کردم مث قاتال بھ ھم نگاه می من چھ حرفآخھ
 بستم از پشت بھ تخت اشاره کردم

 دینیبنش_ 
 زنگ خورد برش داشتم لمی کھ نگاھم کنھ رو تخت نشست ھمون موقع مبانی ای بآرش

 ی نگاھشو حس مینی بود سنگدهی برا صداش تنگبی اوه اوه اشکانھ دلم عجنھیاز کنار آ
  اتصالو لمس کردمرمی کھ حالشو بگنیکردم برا ا

 سالم عشقم_ 
 اشکان اومد بھ خاطر امروز صبح ازم ناراحت بود خوب بھ من بد نی غمگیصدا

  گفتینی غمگی نداشت کھ با صدایبخت ربط
مردم زندم ناراحتم  ازم یری بگی خبری خوایسالم من اگھ زنگ نزنم تو اصن نم_ 

 شادم
 دی دھنم پراز
   بود نشدیخوب امشب خواستگار_ 

 اشکان غم زده تر شد قلبم ی بندو آب داده بودم صداگھی دی رو دھنم گرفتم ولدستمو
  فشرده شد

 پس اونجاس؟_ 
 زمیآره عز_ 

 دادم اصن نگاھش نکنم برا ی محی خواد خفم کنھ ترجی میانی کردم کاوی حس مقشنگ
  خالدونش بسوزه گفتمھای کھ تا فنیا

   دوست دارم عشقمیلیخ_ 
  گفتعی مقدمم جا خورده بود سری حرف بنی کع از ااشکان

 شتریمن ب -
   کردمی حس لذت میانی از حرص دادن کاوبیعج
   فردانمتی بیخداحافظ عشقم م_ 

مانا  آرش ھی برزخافھی رو رو دراور گذاشتم و بر گشتنم ھمانا و خوردن بھ قیگوش
  چشماش سرخ شده بوددمی عقب کشعیسر
 رونی بمی عاشقانت تموم شد بریاگھ حرفا_ 
  لبخند گفتمبا

   ندارنی تموماسی دنھی عاشقانھ من یحرفا_ 
 دی سمتم پرھوی

 ی خاطره شھ خوشم نمدی گم کھ تجدی رفتھ پس دوباره مادتی امروزم یانگار حرفا_ 
  ی الس بزنگھی ھر خر دایآد با عشقت 
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 نی نره اادتی کنم در ضمن ی کھ عشقم بکشھ می درست صحبت کن من ھر کاریھ_ 
  ھی ی مصلحتینامزد

 دی حرص خندبا
   شکوندمی بود کھ االن گردنتو می اگھ واقعی فکر کردیچ_ 
 ی اشکانم زندت نمی مگھ شھر ھرتھ دست بھ من بزنی کنیتو غلط م:  آخر زدممی سبھ

 زاره
 کنار گوشم با خشم دیچی تو کمرم پی اتاق درد بدواری گرفت و کوبوندم بھ دگردنمو

 گفت
 چی کنم اون اشکانتم ھی کھ دلم بخواد میخوب اون گوشاتو باز کن من ھر کار_ 

 افتی باھات رفتار کنم قماتی مالنی کھ با استمی تونھ بکنھ من مث اون نی نمیغلط
   کنتوی خالھ بازنی بشی کھ واس من شاخ شونھ بکشنیرنگ باختھ دختر خوب پس جا ا

 . خفھ شدمیانی کاویآقا: گفتمومدی کھ از تھ چاه درمییباصدا
 در اوورد،چند تاسرفھ کردمو بھ بشی ازتو جکی کوچی جعبھ ھی ول کرد وگردنمو
 . شدمرهیجعبھ خ

  من آرشمیانی کاوی ام بھ من نگو آقاگھید—
 بود بھ زور کنھ دستم کھ بای زاری حال بسنیاده درع کھ سیی خواست حلقھ دی کشدستمو

 ..........متاسفم آرش جاااان من بھ جز انگشتر اشکان:دمیدستمو کش
 نھی من بده ھملیکم شرو ور تحو: حرفمو نذاشت بگم وبا خشونت تو دستم کردی ادامھ

 .یسی وادی بای کھ کردیی امضایکھ ھست پا
 رفتم رفتھ بود رو مبل رونی از اتاق بعی  سری وحششعوری رفت برونی از در ببعدم
 زد سر و وضعمو مرتب کردم و روبھ روش نشستم ی بود و با بابا حرف مدهیتمرگ

  بابا نگاھم کرد
 ی فکر کنی تونی  مھ؟یدخترم نظرت چ_ 

 ی گشاد نگام کرد حتی بابام اول با چشانھی تو دستمو ببی چونم زدم تا حلقھ ری و زدستم
  زدی مندانھ اتی بعدش لبخند رضای کھ قبول کنم ولدادیمال نم درصدم احتھی

  داد بابا گفترونی نفسشو بآرش
 با ھم دی اگھ تونستی با السا نامزد باشی مدتشتری بیی خوام برا آشنایمبارکھ فقط م_ 

 و تا اومدن خانواده آرش جان می حرفا کننی و اتی اونوقت اقدام بھ محرمدیایکنار ب
 میبھتره صبر کن

  خانواده من کامال موافقن:  گفتآرش
 ارهی بینیری و شوهی رعنا رو صدا زد مبابا
 دی کننیریدھنتونو ش_ 

 .می کردی من و آرش بھ ھم افتاد ھر دو بد نگاه ھم منگاه
 دی شای ماجرانی ای گپ وگفت پدرم با اون تھ درخت؛رفت ومن بھ انتھای از کلبعد

 ٥4کردمی فکرمنیری شدیشوم وشا
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اشکانم .زدی کھ داشت با آرش ور مدمی پامو توشرکت گذاشتم مھتاب و دنکھیمحض ا بھ
بازم : دادم کھ آرش گفتیسالم بلند. بود وچندتا پوشھ دستش بودسادهیاونطرفشون وا

 یراومدیکھ د
  بودکیخب تراف: گفتمی تخصبا

 ک؟ی کلھ سحر وترافی مخصوص خودت زدی اون حرفااز—
 زی کردم وبھ اشکان نگاه کردم بھم لبخند زد منم براش چشمک زدم کھ از نگاه تیشیا

 .دیمھتاب لب گز.آرش پنھان نموند
 ؟یطرحا رو اوورد:آرش

 بلھ آرش: بود با ذوق گفتمی کھ قراربود بزنن عالیدی جدشگاهی نمای براطرحام
 ھممون عاقبت ایداخ....... اشکانیجلو......آرش.... و زدمزدمی مدی کھ نبای گندوبعلھ
 بود انداخت کی بھ اشکان کھ مثل گلولھ درحال شلی نگاھمیآرش ن.رکنیبھ خ
 طرحاتوبا نفس ھماھنگ کن:وگفت

ھھ مبارک باشھ : تودستم انداختی بھ حلقھ یاشکان نگاھ. گفت سمت اتاقش رفتمنویا
 .ادی بھ دستت میلیخ

 اشکان—
  آرش جانشھیم بودامروز آرش فردام البد یانی کاوی آقاروزید—

 کھ چطور از دمیکشیتا خود ظھر داشتم نقشھ م.کردی مات ومبھوت بھ ما نگاه ممھتاب
اشکان : شرکت خفتش کردمی جلوی بعد از تموم شدن ساعت کارارمیدل اشکان درب
  خوادیدلم دور دور م

 ستیامروز حسش ن. الیخیب—
 کنمیتو منو سوار موتورت کن من حسشو بت القا م: ناز وادا گفتمبا

 .یسوار شو روان:رهی خندشو بگی جلونتونست
  جونیاش: تونستم خودموبھش چسبوندمکھیی ترک موتورشو تاجانشستم

 جونم؟—
 ؟ی شھربازمیبر—

 . عاشقش بودم حرکت کردشھی ھمکھیی بھ سمت جاگازدادو
 .نییبپرپا—
اشکان چرخ : گفتمی با خوشحالکردمی شوق وذوق بھ اطراف نگاه م باکای بچھ کوچمثھ

 وفلک دوست دارم
کنارش نشستم ودستمو دور .می شدی گرفت سوارچرخ وفلک بزرگطی اشکان بلنکھیبعدا

  دستا فقط حق منھنیالسا گرفتن ا:دشیکمرش حلقھ کردم اونم دستموگرفت وآروم بوس
 ..... زبون ونی گوشا،انی چشما،انی دستا،انیا: رنجش نگاش کردمبا

  پاھا ھمھ ش مال توئھنیواز ھمھ مھتر ا: زدمیزی آمطنتی شلبخند
 .اهی نخود سی داده ترو فرستاده پای بھ بنده ھاش شرم وحیخدا وقت:دیخند
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 اشکان چھ ی کھ درپس حرفاکردمی فکرمنی وفلک حرکت کردم ومن داشتم بھ اچرخ
 منگنھ ی خصلتش بدجور منو النید وا خودخواه بویلی وجود داره اشکان خییزایچ

 .گذاشتھ بود
 یفی قی اشکان با دوتا بستنمی چمنا نشستی گوشھ روھی می رفتمی شدادهی پنکھی ازابعد

 . عجقم چھ کردهنیبھ بھ بب:اومد طرفم
 . ندارهیقابل—
  خوش رنگھ السایلیخ: بھ چشمام نگاه کردھی ثانچند
  رنگ موھاتنطوری کھ محوتماشام بودگفت ھمنطوریھم

 ی ای لبش بستیبھش نگاه کردم گوشھ . در ذھنم نقش بست بلندشدمیطانیفکرش
 نی زمی کھ رودی دستموکشعیتاخواستم دربرم سر.دمشی خم شدم وبوسعیبودسر

 عواقب ی و  کارتو بی کنی کھ براش دلبرستمی نیمن پسر:افتادم،چشماش خماربود
 . بذارهیباق

 دییبلھ بفرما: جواب دادمھی نگاه کنم کنکھیا زنگ خورد بدون لمیدم،موبایخند
 ؟ییکجا: قطع شھ نمی سی آرش باعث شد نفس تویصدا
  شما چھبھ—

 ؟یی فرودگاه کجارسنی مگھی ساعت دھیخانوادم تا : گفتیعصب
 . دنبالتامیآدرس بده ب: مبھوت بھ اشکان نگاه کردم کھ آرش گفت ی چشابا

 دم،خدافظی مامیپ—
 کھ بود وچھ گفت؟: تا تھ خوردشوی بستناشکان

 می دنبالم برادی بخوادیم.رسنی مگھی ساعت دھیپدر ومادر آرش تا: دھنموقورت دادمآب
 استقبال

 با دمی از دور دنشوی ربع بعد ماشھی. کرد آدرسو بھ آرش اس دادمریی نگاھش تغرنگ
 مقدمھ ی بھش انداخت و بزی نگاه نفرت انگھی اشکان میاشکان بھ طرفش رفت

 . بود مواظب خودت باشی روز خوبیلی خزمیعز:دیونموبوسگ
 البتھ بال ی دوتا آدم رواننی انی اومد درجنگ بی خونش درنمیزدی بھ آرش مکارد

 ٦4 فقط من بودم انگارینسبت اشکانم قربان
 کرده بود پی خوش تیپاشو رو پدال گاز فشار داد،حساب. شدمنشی اکراه سوار ماشبا

 نی عطرش کل ماشی بود وبودهی روشن پوشی آبشرتی با تیکت وشلوار اسپرت طوس
 راجب یزیچ: دادمھی تکنی ماشی شھی بودسرمو بھ شیھنوز عصب.وگرفتھ بود
 ؟یگیخانوادت نم

 ھی نره ما االن ادتیسالھ ھم دارم ١۶-١۵ خواھرھی. روانشناس و بابام  تاجرمادرم—
 .میھفتھ ست باھم نامزد

 ذارهی با اشکان ازدواج کنم وپدرم نمخوامی م؟منینیبی سرنوشتت ومیباز:پوزخندزدم
 مثھ منو تو بھ ی اجبار باعث شده آدمنی ھمذارنی وخانوادت نمی مجرد بمونیخوایتوم

 می نداری وجھ مشترکچی کھ ھمیتور ھم بخور
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 کھی تا زماندمی بار بھت ھشدار منی آخریالسا دارم برا: دادرونی بھ حرص بنفسشو
 وخط قرمز بکش کھ اگھ آمپرم بزنھ باال ی دور اون گارچیلی حاال بھ ھردلینامزد من

 ینیبی سرنوشت و می گھی دذجذابی ھایباز
  شوادهیپ: پاساژ نگھ داشتھی بزنم دم ی خواستم حرفتا
 ستمیبچھ کھ ن:دمی دستموکشعی اومدم دستمو گرفت و بردم تو پاساژ سررونی بنی ماشاز

  گم نشم؟یوگرفتدستم
 ودرست کی دست لباس شھی دیبا: با آرامش گفتی بھم بپره ولشھی داشتم مثل ھمانتظار
 . فرود گاهمی بعد بریری بگیدرمون

 مگھ لباسم چشھ؟: کردماخم
 .یپری خودت میشای باھم ککھیی وقتای بذارش برا،فقطیچیھ—
 .کنمی باالخره سکتھ منی ازدست امن
 رفتمی مزی خنھیپ ن پ س(  فتمی جلو منم پشت سرش راه مرفتی داشت مینطوریھم

 خاص و جذاب یلی خیلی خی مانتوھی و با دست بھ سادی مغازه واھیدم در )ھھھھھ
 ! پروو کننوی تو امی برایب -اشارخ کرد و گفت 

 مانتو گنی منمیآخھ بھ ا - حرس بخوره گفتم نای از استری بخواستی کھ دلم میی اونجااز
 بار ھی بھ تن من خوشگلھ ، حاال زی کھ ھمھ چیی از اونجایول!!  ی اقھی کج سلیلیخ!!
 . لونگھھی شبشتری بنی ایول!!  چطورهنمی ببپوشمشیم

 -  دی دندوناش غریاز ال!!  بودی عصبزیمث چ!! برمنی وای ادمی آوردم باال دسرمو
 !!برو تو

 .!!شھی باھاش تموم نمنجای کارمن ایول
 مانتو نی نمونھ از اھیلطفا  - پسر چاق بود گفت ھیبھ فروشنده کھ  رو می کھ رفتداخل

 ! نیواسھ خانوم بد
 !نییچشم ، بفرما -

 !برو بپوش - رو گرفت جلومو گفت مانتو
 ھی.  بودکی تو اتاق پرو ، المصب اتاق نبود کھ ،  لونھ پروو بود بس کھ کوچرفتم

 بغل جررش دادم  ری کوچولو بھم تنگ بود گرفتم از زھیفکر جذاب بھ سرم زد چون 
 -بعدم آرشو صدا زدم !  بھم تنگ بودهیلیفقط انگار خ! باشھعی کھ ضای نھ طوریول

 آرش
 بگو -
 جرررر خورد!!تنگھ!؟!ی دادھی چھ لباسنیا -
 ! رفتھ بود درو قفل کنمادمیخاک بر سرم چرا ! درو باز کردو  اومد توھوی

(  یزنی از تو اتاق پرو داد میواسھ چ - گفت ھوی یلیآرش خ!! بودا شد لباس تنم خوب
 ؟؟)جررررر خورد

 بود بترکم کینزد!! یفی قی شده بود مث بستنافشی قیعنی! حالت ادامو درآوردنی ھمتو
  ؟تنگھ!!ی دادھی چنیا - خودمو جمع و حور کر مو گفتم یاز خنده ول
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  بدمگھی دیکی تا اریخب درش ب -
 ! زشتھیلیخ!!. خوامینم -

درو بست و از . کھ اون بگھ رو بخرمیزی چخواستمی خوشگل بود منتھا نمیی خدایول
 ی صداھوی.  و مانتو رو دادم دست آرشروی  اومدم بدمویتنم درش آوردم و لباس پوش

  انگار کال مغازشو سرقت کردمکنمی نگام می جورھی دمیبرگشتم د! فروشنده بلند شد 
!! 
 ؟؟! پاره شدهینطوری کھ انیخانوم با مانتو چھ کار کرد -

  آرشری انداختمش تقصاوردموی کم نمنم
 !! تنگھ گوش نکردنی آقا گفتم انی بھ ایھ. نکردمشیمن کار -

 بگھ با حالت مھربون یزی چھیتا اومد !!کردی قد ھندوانھ نگام می داشت با چشاآرش
 ! رسنای االن منایمامانت ا!!میکن تا بر حسابش زمی نشده عزیزیحاال کھ چ  -گفتم

حالش جا !!یآخ.!!حال کردم!! دیھزار تومن از کارتش کش١۵٠ کردوظی اخم غلھی
 ادی و رفتم داخل چون مبدونستم االن کھ بگی مغازه دھی زود رفتم سمت یول!! اومد 
منم واسھ ! کھ اومدکردمی مغازه مانتو اتنخاب میکی نیداشتم تو ا!کنھی فوران میحساب

 ؟! خوبھنیا - گفتم  درآرم با لبخندشتری کھ حرشو بنیا
 یلیخ!رونی بنی و اومددمیاون مانتو رو خر. نگفتیچی سرشو تکون دادو ھفقط

 تو بدنم ی و حسابخوردی تور منشیی بود و پای درباریرنگش آب.خوشگل بود
 ٧4کردی مییخودنما

 دختر ھی دمیاز دور د. گشتی دنبال خانوادش م و آرش داشت با چشممی فرودگاه بودتو
 از اون نمی ادیاول فکر کردم شا!دهیکھ مث ماه خوشگل داره واسھ ما دست تکون م

 ھی چقدر شبدمی کھ دقت کردم دشتری بیول.دنیدختراس کھ واسھ آرش خودشونو جر م
 نھینکنھ خواھرش ا!! شلنگھنیا
 ؟؟!!دهی کھ داره بدامون دست تکون مھیاون ک! آرش -
 نیا. یالھ.وا !! دختره رو بغل کردهدمی شد و تا بھ خودم اومدم دبی آرش غھوی

 . کردن نقشیمنم با سرعت رفتم سمتشون و شروع کردم بھ باز!! خواھرش
 !! ھای منو جا گذاشتنکھیآرش جان مث ا. سالم بھ ھمھ  -

 یوزارتازه د. کھ لبخندمو پھن تر کردمکردی نگام می وزغی داشت با چشاآرش
 .  گرمشو انداخت دور گردنمی و دستاشمی پای بزمیاوه عز -گفت ! باءوباب اوفتاد

 !! السا جان نامزدمھشونیا -  داد ادامھ
 !! و خواھرم آرزوتایمامانم رز!ارشی بابام ھستن کشونی جان االسا

چشماشم مث .ادی نشون مشتری  زد کھ شباھتش با آرشو بقی لخند عمھی آرش مامان
 ی شماکردی مفشوی ھمھ تعرنی کھ آرش ایپس السا خانوم - بود و گفت یآرش آب

 . خوشخالم عروسمدنتی از دیلیخ.زمیعز
 ! بھ مننیشما و آرش جان لطف دار.ممنون -
 !چقدر خانم و بانزاکت.بھ بھ  -
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 .قستی کھ آرشم با سلیحق. یتوام مث دختر خودم. دخترمنجای اایب - باباش گفت بعدشم
 نھیبیون قشنگ مچشمات.متشکر -
 !چقدر با کماالت!! آرزو جانری بگادی -

سالم زن داداش  - تو بغلشو گفت دی منو کشھی نگفتھ بود یزی کھ تا اون لحظھ چآرزو
 .خودمممم

 .سالم - کال شکھ شده بودم فقط تونستم بگم منکھ
قوربون صدقھ رفتن ! گھیخب د - باالخره گفت کدی کھ فقط داشت نگا مآرشم
 !دی خونھ کھ شما خستھ راھمیبر!!بسھ

.  گرفتی  ه فقط پلچھ مشھیھم.  ھم بلده یمگھ خوش اخالق!  االن آرش بود نیا!  وا
 !! وهللادونمینم!!  خوبھنقدریچطوره کھ االن با خانوادش ا

واقعا خانواده آرش برعکس خود نحسش، !  خونھ آرشمیدی خنده رسی شوخی کلبا
 . خونگرم و مھربون بودنیلیخ
 برد و ماھم راه لوی از خدمتکارا چمدونھا و وسایکی میدی خونھ آرش کھ رسبھ

منم نشستم رو مبل کھ آرش مث .  بردن تو اتاق لشونوی اونا وسامیداخل کھ رفت.میافتاد
مگھ !! بھ نقشت ادامھ بدهینطوریخوبھ ھم - گفت شخندی نھیجن اومد باالسرمو  با 

 ی خواستیدر ظمن ھر کار! ی بخورتیص دختر با نزاکت و با شخھی بھ نجایا
 ٨4بکن

 !!ی ندی وقت سوتھی با من ھماھنگ شو کھ ی بگی خواستیزی ھر چای ی
!! یخوری وقت نمچیی کھ تو ھخورمی با نزاکت می بھش بگم اگھ من االن بھ آدمااومدم

 می از منو زندگنقدریمامانش و خواھر کھ ماشلھ ا!!  کھ باباش اومد و نشد بگمفی حیول
 منو آرش نھیحاال نگھ سواالشون در زم!  مرور کردممویوگرافی کھ خودم بدنیپرس
خود آرش اونجا نشستھ بود و جوابشونو  منتھا خدا رو شکر!! داشت یتموم

اول خواسوم جواب !  زنگ خوردمی کھ گوشمی نشستھ بودزیموقع شام ھمھ دور م!دادیم
 بلند زیاز سر م.  جواب ندم  مدوی عکس اشکان رو صفحست دلم ندمی دی وقتیندم ول

   گفتم و ازشون دور شدمدی ببخشھیشدم و 
 ! جونمیسالم اش -
  سالم -

 آرش ، ھمش ی من شدم نامزد صوری کال از وقتچارهیب!! غم داشت یلی خصداش
 پکره
 ؟!زمی عزیکجا - دادادامھ

 -...  
 ؟؟!ی کجاگمیالسا م -

 باءوباب دمیبرگشتم د! شد دهی از  دستم کشی گوشھوی کھ خواستم بگم خونھ آرش نیھم
خونھ  - بعدشم بھ اشکان گفت . کنھی نگام می رو گرفتھ و با حالت بدی گوشیآمازون

 !ی داری؟شما مشکل!منھ
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 !! شعوریب!! نذاشت اشکانم از خودش دفاع کنھیحت!! تماسو قطع کردوبعد
 نیای؟؟ب! دین کجا رفتپس شما دوتا جوو - آرش اومد ی بابای بگم صدایزی چنکھی اقبل

 ! غذا سرد شد
 ! میایچشم بابا جان االن م - آرش

***** 
 برم خونمون خواستمی مکردموی ممی تسلنی جان بھ حون آفری شام داشتم از خستگبعد
آخرشم !! ماشللھزدی حرف می؟از ھر در!! داشت ی مامان آرش تمومی مگھ حرفایول

 شدن و ضی مستفی خانوم فک کنم السا جان بھ اندازه کافتایرز - آرش گفت یبابا
 .ھی خستھ اس واسھ امشب کافیمعلومھ حساب

 . حرف زدن نداشتم فقط لبخند زدمی کھ واقعا نامنم
 ؟!ی ما بخوابشی شب پشھیالسا جون م -  گفت آرزو

 . بازشتونی پامی زود بدمیقول م. کار دارمی ولزمی دوست دارم عزیلیخ -
 ٩4. و منو تا دم در خونھ رسوندمی شدنی با آرش سوار ماشدمویمو پوش لباسارفتم

 از یحساب. خودمو نگا کردمنھیتو آ. شدمداری بی انکراالصوات گوشی با صدا٧ ساعت
زود رفتمو صورتمو شستم و گالب بھ روتون ! خواب پف کرده بود صورتم

 دمی پوشی شال مشک وی با شوار قھوه ای کرمی خوردم و مانتویصبحانھ مفصل.کردم
حوصلھ جواب دادن بھ !! نشھمری شدمو و رفتم سمت شرکت کھ امروزم دنمی ماشواری. 
 برق، ریشلنگ ، ت!!زدم تو خال مث باءوباب بدقواره .  درخت باءوباب رو نداشتم نیا

رفتم تو . دم شرکتدمی رسکردمی کھ داشتم بارش مینطوریھم! بارش گنم کمشھیھرچ
 یسالم بلند. بودزشیمھتابم سر م.دهی اشکان زودتر از من رسدمیو درو کھ باز کردم د

 ! طبق معمول اشکان از ھمھ گرمتر جوابمو دادکھ کردم
 سللالم -
 ؟!ی خوبزمیسالم عز -
 یری زنجی و مث قاتالرونی اومدم جوابشو بدم درخت باءوباب از تو اتاقش اومد بتا

  دنیھمون موقع ھم کاوه و مھرداد رس. دنگامون کر
 سالم بھ ھمھ - کاوه

 !! سالم  اضافھ مخصوص بھ عروس دومادھی سالم بھ ھمھ با ھی -
 - گفت  ھوی اومده باشھ ادشی یزیکاوه ھم کھ انگار تازه چ. بھ من و آرش اشاره کردو
! ونتی بابت نامزدگمی مکی تبریآرش جان و خانم رستم!! اصال حواسم نبودیوا

 .نیخوش بخت بش
 .متشکر - آرش

 !یمرس - کھ تو ھپروت باشن گفتم ینای مث امنم
 افشی اشکان بود کھ با ھر کدوم از جمالت  ما قشیحواسم فقط پ. نبودنجای کال احواسم

 .دمیشنی شکستن قلبشو میانگار صدا!!شدیگرفتھ تر م
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 ی زودتر با نفس بردیخب السا با - نامردم کھ انگار حواسش بھ اشکان بود گفت  آرش
 امی کنم خودم بی رانندگیتونی و نمیاگھ خستھ ا!نفس دم در منتظره! سر اون پروژه

 !برسونمتون
 یباءوباب ب!!ی آمازوننزاکتی بشعوریب!؟؟!گھی می چنی ادیوی امامزاده دای

 بود دهیآرش رنگش پر!!  و موفق ھم شد رهی کھ حال اشکانو بگگھی رو منایا!!تیخاص
 ی نگاه کھ تا عمق قلبمو سوزوند بھ منو آرش انداخت و با  قدم ھاھی!پکر شد یو حساب

 گفت ی آرش با کماب خونسردی بودن ولردهھمھ تعجب ک.!! رفترونی از اتاق بعیسر
 حالش بد ھوی داشتھ باشھ کھ یزی چیماری چاره بی فک کنم بدیکنی نگا میبھ چ -
شلنگ !!  نامردشعوریب!!  بود بھ من زدھی پوزخند کھ البتھ دور از چشم بقھیو !!شھیم
اگھ حال  ستمیالسا ن!!زنھی دونشون مری تھیبا !! تی خاصی بی برق باءوباب آمازونریت
 ھوی کھ رفتن سر کارشون اومدم برم دنبال اشکان کھ ھیبق!!  رمی بد قواره رو نگنیا

با .دش حرکت منو چرخوند سمت خوھی از پشت سر مچ دستمو گفت و با یاون آمازون
 !یکجا بھ سالمت -  وحشب زل زد تو چشمامو گفت یچشا

 رونی نفس بیمگھ نگفت - گفتم نی اشکان واسھ ھمشی پرمی بفھمھ دارم مخواستمینم
 ؟؟؟!یگی میچ!!منتظره

 گوشمو ری اونم بد تر از من سرشو آورد ززدمی بودم و بد باھاش حرف می عصبیلیخ
 اون شاھزاده شی پی بریخوای مدونمیم!!بھ من دروغ نگو -  گردنم گفت یتو گود

 بھ صورت ی حتیتاوقت!! کنم بھت یادآوری کھ دینبا!!  عرضتیسوار بر موتور ب
 ؟؟!!یگرفت!! یبپلک ی دور و بر اون عوضادی خوشم نمی نامزد منیسور

 کھ ھم دھن خودم کمی بھش میزی اگھ دھن باز کنم چدونستمی بودم کھ می عصبنقدریا
 ھینفساش !! و ھولش دادم عقبدمی کشقیدوتا نفس عم!! اون یجر بخوره ھم گوشا

 دموی کشرونیمچ دستمو از دستش ب!! کم نشد بودتمی از عصبانی کرده بود ولمیجور
 .  نفس منتظرمھدمی دنییرفتم پا.  و درو کبوندم بھمرونی از در رفتم بعیسر

 ی منتظر مونددیسالم ببخش -
 .کنمیسالم خواھش م -

 چش شده یانی اشتی آقایراست -اونم سوار شد و گفت . باز کردمو سوار شدمنوی ماشدر
 !زد؟ی حالش خراب و زار منقدری؟؟ چرا ا!بود

 ! حالش بد شدهدی شادونمینم -
 بھ عنوان نامزد عشقشھ گھی نفر دھی نکھی کھ اون حالش خراب بود از ایدونی تو نمیول

 ھی متعلق بھ ی چشماشھ ولی کھ عشقش جلونیناراحتھ از ا!!  بکنھتونھی نمیچکاریو ھ
 نفر ھی بھ عشقش مجبور شده اونو بھ دنی بھ خاطر رسنکھی از انھیغمگ!! گستینفر د

دستمو بردمو !!  کھ حالش زارهنھیواسھ ا! خرابعلش حازای چنیاز ا!! برسونھگھید
 ی رو اآھنگقایدق!!ھی حال من چطوردونھیانگار ظبط ھم م!! ھھ!! ظبطو روشن کردم

 میاره یادم بھ تابستونو ظھر تو تن:               دادمی گوش مدیبود کھ االن با
 میاره یادم بھ بارونو تو چشمھای رنگ
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 نداره زندون با فرقی زندگی نیستی وقتی
 میاره یادم بھ زندونو تلخی تو قھر
 دیدنھ روز ھر رو تو نیازم من
 شنیدنھ دارم دوست لبت از
 میزنھ بارون کھ لحظھ اون مثل بزرگی تو
 منھ رگھای تو لحظھ ھر کھ خونی ھمون تو
 خواب مثل لطیفی سرخی گل خواب مثل تو
 میکنھ جون باشھ تو بی اگھ کھ ھمونم من
 دیدنھ روز ھر رو تو نیازم من
 شنیدنھ دارم دوست لبت از
 شاپرکی یک شکار وسوسھ مثل تو
 بادبادکی یک کردن رھا شوق مثل تو
 ای حادثھ از پر قصھ یک مثل ھمیشھ تو
 عروسکی یک کردن خواب شادی مثل تو
 دیدنھ روز ھر رو تو نیازم من
 شنیدنھ دارم دوست لبت از
 میسازند ابرھا کھ شکلھایی مثل قشنگی تو

 زنمیبا رنگ تو دیدن از اطلسی گلھای
 دیدنھ روز ھر رو تو نیازم من
 )ی فروغدونیآھنگ از فر( شنیدنھ دارم دوست لبت از
 ھی گرری بود چندبار بزنم زکی انجا نزدمیدی رستا

 ٥...بر خر مگس معرکھ. نبره خفھ خون گرفتمیی نفس بونکھی ای برایول!! 
 ...بر خر مگس معرکھ. نبره خفھ خون گرفتمیی نفس بونکھی ای برایول!! 
 . تا کاوه و مھرداد و آرش و ھم برسنمی منتظر موندی اقھی دق٥ میدی رسیوقت

 )hwo are you(  ؟ویھو آر !! کیالسالم عل -
 بازه کھ بنا گوشم رد نقدری اششی نشھیکال ھم!! مھرداد خلسدمی سمتوصدا و دبرگشتم

 !!کرده
 کھ کردمی و پر نفرت نگاه آرش می وحشی افھی بھش دادم و با قی سالم سرسرمنم

  میبر -و گفت !!  باءوباب نگام کردنھویسرد و خشک ع
 نقطھ ھم بھ ھی یدوست نداشتم حت!! و من از ھمھ عقب ترمی پشت سرش راه اوفتادھمھ

 کرد و کاری کھ امروز با اشکانم چرهی نمادمی چوقتیھ!!  بشم کی برق نزدریاون ت
 ھی و بقاوردی درمی ھمش مھرداد مسخره بازمیداخل کھ رفت!!چطور دلشو شکست

از بس کھ !! خنده چند تا نقطھ دارهونھدیاون کھ کال نم!! بھ جز منو آرشدنیخندیم
 ی حتدیشا!!  من چقدر حالم خرابھمیدونیفقط خودم و خدا م...خشک مغروره ، منم کھ 

پس !خوادی از خودش مستری نفر عاشقھ، عشقشو بھی یچون وقت.خرابتر از اشکان 
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 عشقھ یایژگی از ونمیا. ناراحت تر از خودشی کھ منم ناراحت باشم ، حتھیعیطب
 !!ھگید

 شگاھوی نمایداشتم فضا. رو طرحمون فکر کنمرونوی بامی بالی کردم از فکر و خیسع
با کلھ !! شدمی ضرب مغزھوی کھ کردنی و بھ طرح غرفھ ھا فکر مکردنینگاه م

.  برق ھھھھھھھری خوردم بھ تدمیسرمو آوردم باال د!! سفت خوش بوزیخوردم بھ بھ چ
 و کفش پستھ دی با شوار سفی بلو پستھ اھی! زدهپی برقمون تریتازه متوجھ شدم چقدر ت

 اشکان بود سرظھر کھ ی حواسم پشگاهی واسھ نمادادنی مدهی کھ داشتن ایتمام مدت. یا
 اشکان و باھاش ناھار خوردم ھردومون سکوت شی راست رفتم پھی شرکت میبرگشت

 ١5 داشتھ باشھتونستی معناھا میلی کھ خی سکوتمیکرده بود
 دی خوردم بابا واس امشب ترکھ و مامان باباشو دعوت کرده بود بای می بستنداشتم

 رعنا ھم داشت شام دی دی بابا نشستھ بود رو مبل و داشت اخبار مانی بگھیاالنا د
 و رو کردم ری کم لباسارو زھی بپوشم ی چی اصلی کرد رفتم اتاقم حاال بدبختیدرست م
 دمی پوشفی کثی و شال صورتدیبا شلوار سف ی صورتدی کوتاه سفکی تونھیآخرش 

  کنمشی نداشت واس اون اختاپوس آرایلی نکردم دلشیھمون موقع صدا زنگ اومد آرا
 و آقا تاخانمی رفتم بعلھ نشستھ بود رو مبل دو نفره رو بھ رو بابام رزنییاز پلھ ھا پا 
 زدم و طرفشون ی مصلحتی نشستھ بودن لبخندی کنارشون رو مبل دو نفره اارشمیک

 کھ پشتش خزه داشت با شلوار ی کاربنی آبی مانتوھی تاخانمیرفتم و بلند سالم کردم رز
 دهی پوشی کت و شلوار خاکسترارشمی آقا کپیت!  خوشابا بود بدهی پوشیو شال مشک

 خانم بغلم تای ھمھ بلند شدن رزدی سفشرتی و ترهی تی آبیبود خودشم کھ بعلھ شلوار ل
 اونور نوی فقط صورتشو ایعنی دمی کالس بود رو ھوا بوسی ھایلی خمنیکرد بابا ا

 دمیآرزو روھم بوس.صورتم گذاشت
 زمیسالم عز_ 

  دی خوش اومدیلیخ:  زدم یلبخند
 بابا رو مبل تک نمی کجا بشی اصلی کردم حاال بد بختی گرمی احوال پرسارشمی آقا کبا

السا جان خجالت نکش دخترم کنار :  با خنده گفت دی تعللمو دی نشستھ بود وقتینفره ا
  تو نگھ داشتھی برای کنار خودشو مخصوصنیآرش جان بش

 ی کارانجوری دراکوال اصلن از انی ادمی دلم بھ افکارشون خندی منم تودنی خندھمھ
 اصن نم؟ی بشابوی نی اشی پدی مارو من االن بایترو خدا بابا!ارهی سردرمکیرومانت

 مست بی زده بوش عجید رفتم و با فاصلھ کنارش نشستم چھ عطر کرینگاھم نم
 باشرم یمن عاشق دخترا:مامانش گفت .دم زی ما بود لبخندیکننده بود،ھمھ نگاھا رو

 میرونی ایایح
آره من ھالک شدم تا بلھ رو :آرش نگام کرد وگفت....ایشرم وح....من! الخالقجلل

 گرفتم ازش
من . ددرستھیدونیم: وندمالقوزی نی نبودم اگھ جواب انداخت،السای مکھی داشت تنکبت

  داشتماجی فکرکردن احتی خب بھ زمان برای چاک آرشم بودم ولنھیعاشق س
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 . باتعجب نگام کردبابام
  فوق العادشو تو انتخاب ھمسرنشون دادی قھیبھ ھرحال پسرم سل: گفتارشیآقاک
 یانی کاودجنابیشما لطف دار: گفتبابام

 . بودهی عالشھی من ھمی قھیسل:ت وفشرد دستمو گرفآرش
 محشرمؤ تو عاشق قھیمنم سل: گفتمندازهی مکھی داره تدمیفھمی اون جمع من می توفقط

 شدن نشون دادم
 منظورم بھ اشکان ی اگھ فکرکنیونیمد: بھم انداخت ودرگوشش گفتمیزی نگاه تآرش

 بود
 ٢5رهینظیآره الساجونم داداش من ب:آرزوگفت. فشرددستمو

 رھستینظی بدی دعوا وتھدیی وتروش روی،البتھ تو بدعنق!رهینظی ارواح عمت بآره
 یکنیاالن انگشتامو خورد م: آروم گفتمشدی مشتریفشارش رو دستم ھرلحظھ ب.واقعن

 دی خوشش آندی بیچی چو گاریچیآره خب گار: کرد ودرگوشم گفتدستمورھا
 دمیبخندبگو ماھم : آرزو گفتدمی شک نکن خندھی بقنکھی ایبرا
  داداشت واقعن نمکدونھی ولزمی عزیچیھ—

 نمک داره از پاچھ گھیآره آرزو جان زن داداشت کھ د: وگفتاووردی کم نآرشم
 زهیریشلوارش م

 خانوم فک زدم تای از بازوش گرفتم کھ آخش دراومدتاموقع شام با آرزو ورزیشگپنین
 دی وچزشامی رعنا منکھی و بابامم باھم مشغول گپ وگفت بودن،بعداارشی کیآرش و آقا

 برج نی بشقاب مجبور شدم با اھی تو می مثال نامزد بودنکھیآرش کنارم نشست بخاطره ا
 ؟ی نخوردیچی چرا ھزمیعز:آرش گفت.زھرمار غذا بخورم

 ی فقط خودش بشنوه گفتم ھم غذام اشتاھمو کور کردلبخندمصنوعکھی طورآروم
 شدیاگھ اشکان جونت بود اشتھات وام:آروم ترگفتزدو
 .شک نکن:دمیخند

 جشن ی شب و براھی آرش ی قاشقشو فشار داد اون شب بھ اجبار خانواده باحرص
 رفتن بابام نکھیبعدا. نبودم بخاطره اشکانی من کھ اصلن راضمی مقررکردینامزد
 یتو واقعن عاشق آرش بود:گفت
  منی س برانھی گزنی اون بھتردمیفک کردم د خوب باخودم ی کھ نھ ولمعلومھ—

 بھ بعد فک کردن بھ اون مفت خورم نی از ایپس بھتره کھ بدون:دی کشازهی خمبابام
  بھ آرشھانتیخ

 .٣5کنمی مانتی کارم بھ اشکانم خنی خبر نداره کھ دارم با ادمی خندتودلم
 کھ زن شگری ھم پشت سرم بود آرای بزرگنھی جلوم بود و آنھی آھی نشستم ی صندلیرو

   بود با لبخند نگاھم کردی سالانیم
 بھ ھم یلی بود خپیخب گلم شوھرت اون بود کھ دم در بود ماشاهللا چھ قدرم خوش ت_ 
 دیایم
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 ی اشکان االن کامال حالشو حس می وااد؟ی ملی گوربی کجام بھ اون چندش بد ترکمن
 دعوت کرده ی شعور اونم واس جشن نامزدیکردم حال منم بھتر از اون نبود آرش ب

 زد و دست بھ کار شد ی دم لبخندی جواب نمدی کھ دشگرهیبود نفسمو فوت کردم ارا
 دستش دووم ری زی موھام دو ساعتسمت اول  کھ بھ صورتم بند انداخت بعدم رفت

 ی آرش خدا لعنتت کنھ ولی شد ای بلند مشی از مغز سرم داشت آتگھی دیعنیآوردم 
 کرد شی صورتمم آراشگرهیمامان باباش اصن مث خودش نبودن ھا محترم بودن آرا

 زادی بھ آدمشی چچی اومد اصن ھی بدش می آمازوننی نکنھ اشمی آراظی غلادیبش گفتم ز
  نگاھم کردتی با رضاشگرهی آرای روانتھنرف
 زمیمبارک باشھ عز_ 
   بلند شدمی باز از رو صندلشی با نمنم
  ممنون_

 کجام بھ اون ماموت ی نازنی نره آرش من بھ انیی شدم من از حلقت پایگریچھ ج اوه
 ی تر مدهی شده بود روژ قرمز خط چشم کھ چشمامو کششی صورتم با مھارت آرااد؟یم

 بود ختھی طرفھ کنار صورتم رھی فر شده و شیکرد موھام باال جمع شده بود و قسمت
 بود و تا فی کثیبود رنگ لباسم صورت  شدهی ورھی جلومم تو ھمون جھت یموھا
 شد ی وصل منشی ھم بھ آستی رنگی صورتیبای زانوم ادامھ داشت تور زیباال
 حال و روز نی اومد ببی کوتاه بدش می بلند بود آرش خان احمق از لباساناشیآست

 اون لباس بپوشم اشکان بھ طرز لباس قھی بھ سلدی کھ بادمی رسییمارو ترو خدا بھ جا
 از رو خودت و اون ی آشغالنی تو راه ماششاهللای داد ای نمری وقت گچیدنم ھیپوش
 یلی خوشگلت رد شھ قدم متوسط بود صد و شصت و پنج و از اون نرده بون خنیماش

 ھم تو سرم انداختم ی و شال مشکیکوتاه تر بودم قدم تا سرشونش بود ساپورت مشک
 ی مطونھی دنبالم؟ شادی بتی خاصی باون  زنگ بزنم بھدی حاال بادمیمانتو قرمزمو پوش

 گھی دطی شرانی خوب در ای دور دور از اونورم برسونم ولمی زنگ بزنم بریگھ بھ اش
 برداشتم تا بھ اون لموی خااانوم مبای مث دخترانی ھمی شد برایخونم بھ آرش حالل م

   دنبالمادیمرده شور زنگ بزنم ب
  پر جذبش اومدشھی ھمی دوسھ بوق صدابعد
 بلھ_ 

  ده چون من مث اون از پشت کوه در رفتھ نبودم گفتمی فرھنگ سالمم نمی شعور بیب
 ... شگاھمیمن آرا... یانی کاویسالم آقا_ 
   کرم شده و خبر ندارمدی ده شای جواب نمدمید

  یانی کاویآقا_ 
  ومدی نیی صدابازم

 .. با تو امیھ_ 
 آرش با تو ام ھا:  حرص گفتم با

  بگو:  سردش اومدیصدا
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من :  صداش زدم الل شده بود با حرص گفتمیانی بگو آقا چھ مرگش بود چون کاوپس
  امی خودم بیای ی اگھ دنبالم نمشگاھمیآرا

 ابونی تو خیفتی با اون سر و وضع راه بیتو غلط کرد:  اومدشی عصبی صداھوی
  امی تا بی مونیھمون جا م

 ندادن؟ ولو ادی آداب معاشرت نیمامان باباش بھ ا دونم ی نزاکت نمی بوق اشغال ببعدم
 با لبخند دم در شگرهی زنگ بلند شد آرای کھ صدادی نکشقھی بھ پنج دیشدم رو صندل

   ھم اونجا بودن رو بھم گفتگھی کھ اومد بھ جز من دو سھ تا ددی نکشقھیرفت و دو د
  منتظرهرونی آقاتون بزمیعز_ 

 بگم سالم نی فکرشو کن من برم بھ ای من وایبشھ آقا نی مونده انمی عق ھمآقامون؟؟؟؟
 عی آقامون؟ اھھھھھ تشکر کردم پولو خواستم پولو حساب کنم کھ سریآقامون،؟  خوب

 آقاتون دم در حساب کرد: گفت
 کنھ ی استفاده کرد آقا برامون جنتلمنم شده پول حساب مھی ضای کلمھ نی بازم از اآه

 کردم و شالو رو سرم مرتب کردم البتھ فقط انداختھ ی خوب تشکرفشھیالبتھ وظ
 سرش ننداختھ و گر نھ از جلو و عقب کال موھام ی چچیبودمش کھ نگن دختره ھ

 زده بود با ھی تکنی بھ ماشنھی دست بھ سو  اومدم آرش با اخمرونی بود از در برونیب
 ینجوری بود ھمدهرشی بھم خنھذبزی عدی ھا تا منو دی سرکرده مافنی عشدی مافھی قنیا

  رهی و ازتون نگبی نجی چشمانیخدا ا: بود کھ گفتمرهیبھم خ
 نمی نزاکت در ماشی چھ مرگشھ بسیاخماش پر رنگ ترشد سمتش رفتم باز معلوم ن 

 ی بھیزی بھ ھر حال ادبم خوب چی ولھی ی سوریبرام باز نکرد درستھ حاال ھمھ چ
 دمی شننشوی خشمگیتوجھ خواستم سوار شم کھ صدا

   خودت شال سرتھ؟الیبھ خ_ 
 ھم ی سر بھ چشم پزشکھی سر راه ی اگھی دزی اگھ چنمیبیمن کھ شال م:  کردم نگاھش

  میبزن
   پر رنگ تر شداخماش

  درارن؟ی باززی ھشتری ھا بی اون عوضی خوای مای یشیسوار م_ 
 بھم   بودنرهی خر خنی الوات عی جوونانی دور و بر نگاه کردم بعلھ چند تا از ابھ

 دمی گوشم شنخی بشوی عصبیصدا
   برخورد کردگھی جور دھی با تو دیبا_ 
 منتظره بود رو رهی باز کرد و با خشونت داخل ھلم داد چون کارش غنوی ماشدر

 نی با ادی سوار شد و درو بھم کوبنی عود کرده اشی باغ وحشی افتادم باز خویصندل
  گفتمی بودم ولدهیکھ ترس

  وضع من بھ خودم ربط داره_ 
  تو بھ منم ربط دارهزی بھ بعد ھمھ چنیاز ا:  بھ خودش اشاره کرد کسیر
 عشق ھی ی سوری رفتھ ھمھ چادتونی کھ نیمث ا:  با پوزخند گفتمتی خاصی بی روپر

   من فقط بھ اون مربوطھزیمن فقط اشکانھ و ھمھ چ
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  بود توکی شد و رو ترمز زد کھ نزدی وحشھوی
 ی داغش گرفت بھ معنای برم بھ طرفم حملھ کرد و با خشونت چونمو تو دستاھشیش

 ٤5 خفھ خون گرفتمیواقع
 ی من ھم شده بود و نفسای رو صندلدمی دی مکی وحشتناکشو داشتم از نزدی اخماچون
   خوردی تو صورتم مشیعصب

  داد کھ از درد صورتم جمع شدی فشار محکمچونمو
 کھ خانوادم از نی مطمئن باش بھ محض ای نکنی پردازالیخوب گوش کن کھ خ_ 

 دحال حاضر ی ولرونی کنم بی ندازم جلوت و از خونم پرتت می برن پولتو مرانیا
 تی حالگھی دقی طرھی از دی باای تھ؟ی حالی متعلق بھ منی صورری چھ غیچھ صور

  کنم؟
  سرمو تکون دادمعی بودم سردهی ترسیچ.مث

 بود و ی ھا دودشھی دادم خدارو شکر شرونی نفسمو بدیقب کش و عی داد رو صندلھولم
  زد رو ترمز و خشن گفتبای باغ زھی ساعت جلو می شد بعد نی میزی آبرو رھیگرنھ 

   شوادهیپ_ 
 رفت کت و شلوار ی ساعت ھشت شب بود جلوتر از من داشت راه مدمی پرنیی پاعیسر

 الغر بود و ما نمی تنش بود موھاشم باال داده بود ارشی روشن زیاسی رھنی با پیمشک
 خودت و لباست و خونت ی قدش بلند تر بود ای از اشکان الغر تر بود ولمی بوددهیند

 دمی دوی داشتم کنارش مقای سھ برابر من بود دقش طول قدمای گل الھری زدیبا ھم بر
 سرشو گی مگی مث مدی ره نبای خانم محترم داره راه مھی با ی رسھ وقتیشعورشم نم

 خواستم ی مدی خواستم وارد سالن شم کھ دستمو بھ شدت کشی و گاز بده منییبندازه پا
 خواست ی دلم میعنی بعدم داخل ھلم داد دی کھ با اخم شالمو جلو کشیضیبگم مگھ مر

 جا بھ جا شھ با ورود ما بھ سالن ھمھ از جاشون بلند ونشی برنمش کل دکوراسنیھمچ
   خانم مامان ارش با لبخند بغلم کردتای شل شدرزشمیشدن و دست زدن ن

   دختر گلمیخوش اومد_ 
 سالم_

 یعنی خوش آمد گفت و بغلم کرد یی پدرشم با خوش روارشی ماھت کیسالم بھ رو_ 
  با لبخند گفت شد  بعدم رو بھ آرش ی موهیحس کردم دارم آب م

 حواست بھ عروسم باشھ آرش_ 
 چشم غره بھم ھی نازک کردم تا چشش دراد اونم ی برا آرش پشت چشمفی کھ خرکمنم

 ما ی مبل دو نفره کھ برای رومی گفت  رفتکیرفت بابام ھم جفتمونو بغل کرد و تبر
 تر کرده بای سالنو زی شده بود و نور افکن ھم فضانیی تزییبای سالن بھ زمیبود نشست

 افتاد مھرداد و کاوه ھم با ی کردم فکم داشت میرس احوال پھی با بقنقدری اگھیبود د
 دمی ھم حالشون بده چشم چرخوندم کھ نفس خانومو دنای گفتن اکی باز اومدن و تبرشین

 کرد اما تا متوجھ من شد ی داشت آرشو نگاه می کھ با ناراحتیشگی نفس بر ھمپیبا ت
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آرش و بعدم من دست   بھ تن داشت باییبای زدی سفیبا لبخند سمتمون اومد لباس مشک
  داد رو بھمون گفتی خودشو خوش حال نشون می بود و بھ خوبی قحارگریداد باز

 ی مکی بھ ھر صورت تبری ولنیری بگی جشن نامزدییھوی نقدری کردم ایفکر نم_ 
  گم

  دیممنون لطف دار:  سرد گفت آرشم
 ی خودشو زد بھ اون راه ولدی تا منو دی مھرداد رو نفس شدم ولی رهی نگاه خمتوجھ

 انداخت نیی و سرشو پادی باز نگاش کردم کھ خندشی بندو آب داده بود با نگھیخوب د
 اون سمت آرش نشست بھ در نگاه کردم کھ خون تو رگام ینفس رفت و با فاصلھ کم

 ی اافھی بود اشکان بود کھ با قاشکان  منی کردم خدای بست اصن فکرشو نمخی
 ادآرشی کردم کھ بی گرفت اصن فکرشو نمشی بود قلبم آترمیداغون و ماتم زده خ

 ی بود خدارمی خنشی و غمگبای زی بھش کارت دعوت داده بود با اون چشماشعوریب
 اشکان مسلما یزم برا بای ولی شم ھر چند صوری کردم دارم خفھ میمن حس م

  زمزمھ کردتی  با عصباندیخواستم بلند شم کھ آرش با  دستمو کش  سخت بودیلیخ
   سر جاتنیبش_ 

 ی سرمھ ارھنی و پی آرش قرار گرفت شلوار لی شد رو بھ روکی بھمون نزداشکان
 بلند کلسی کھ حرصشو دراره رنی کردم سر بلند کنم آرش برا ایتنش بود جرات نم

 شد
 یای کردم بی فکر نمیانی آشتیبھ بھ آقا_ 
 نداره  یلیدل:  بھم کرد و اونم با پوزخند گفتی با استرس بلند شدم اشکان نگاه کوتاھمنم

 ھی السا کی و مالک اصلھی ی صوری ھمھ چمی دونی ھمھ خوب می وقتامینخوام ب
  دمی شنی آرشو می دندونادنیی سایصدا

  ی داشترتی کاش نصفشم عرضھ و غی ولی دارتی حس مالکنقدریخوبھ کھ ا_ 
  کردن آرش با پوزخند گفتی بھم نگاه می ساکت شد و فقط با اخم بداشکان

   بلدمی من رسم مھمون نوازنیبش_ 
 بد نی ما از ای رو بھ رو قای مھرداد و کاوه نشست دقشی کنار رفت و پعی سراشکانم
  ٥5 خدا لعنتت کنھ آرشی شد؟ ایترم م
 زود تر تموم شھ آرش از رو مبل بلند شد فکر ی شب لعنتنی بد بود کاش ایلی خحالم

 مھتاب نی ادمی کشی زد پوفبشی بگھ غیزی چنکھی بره بدون اھی بقشی خواست پیکنم م
  بھ اشکان اس مس زدمعی برداشتم و سرموی بود گوشومدهیگور بھ گور شده ھنوز ن

 ی رو جدی اون عقده ایا حرفا ترو خدضھی مریانی کاودیاشکان ترو خدا ببخش_ 
 رینگ
  اومدامی پی صداقھی دودبعد
 ی بازنی من تو ھمچیاقتی لی دم کھ اجازه دادم بھ خاطر بیالسا دارم بھ جدم فحش م_ 
 یبش
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 ی بھ بعدش فکر کن کھ راحت مراننی دوماھھ کھ پدر و مادرش ایکیاشکان فقط _ 
  می بکنمونوی زندگمیتون
   ندارم السایاجی احتیمن بھ پول اون عوض_ 

 جو نی خواست از ای کرد چقدر دلم می داشت نگاھم ممی بلند کردم اشکان مستقسر
   دونستم کھ چقدر بھ غرورش بر خوردهی برم خوب مرونی بیلعنت
 تا بابام ی دست پا کننی خونھ و ماشھی پول نی با اھی فقط کافنی دونم ببیاشکان جان م_ 

 بابام پولو می اندازی میانی و جلو کاومی فروشیھ رو م شھ بعد ازدواجمون ھمیراض
 ازدواج نی اونم مجبوره بھ امی بھانشو ببریبھانھ کرده با خودت مشکل داره وقت

  بدهتیرضا
 کاسشھ وگر نھ مگھ دختر قحط بود می نری زی کاسھ اھی ی اون آرش لعنتگھیحسم م_ 

 ی کنیکھ خواست تو نقش نامزدشو باز
 قرار ی اشکان ما حتی بترسی خوای می اصن از چنی ھمھی ی فقط عقده ایانیکاو_ 

  می صبور باشدی ماه باکی کنھ فقط ی کھ اون بخواد کارمی محرم بشستین
  کھ انگار با حرفام قانع شده بود نوشتاشکان

   زودتر تموم شھی ماه لعنتکی نی ادوارمیام_ 
کلم خورد مث جن زده ھا عقب  بھ پشت ی محکمی دادم کھ پست گردنرونی بنفسمو

  کنارم نشست با حرص گفتمدمی باز مھتابو دشیبرگشتم کھ ن
 ؟ی اومدری دنقدری شعور چرا ای ب؟یضیمھتاب مر_ 

 شما شی ما پضی مرگھی می بھ کی بودم بعدشم کی مامشیپ:  دور گردنم انداخت دست
 میکنی میشاگرد

  چتھ عروس خانم:  کھ اصن حال بحث نداشتم سر تکون دادم مھتاب مشکوک گفت من
   شمیمرض مھتاب دارم داغون م:  بھ بازوش زدم
  شدهیزیچ:  شدیجد
 ھی کنھ و قضی مدام خوردش میانی کاونی اشھی متی داره اذیلیمھتاب اشکان خ_ 

   کوبھی رو تو سرش مینامزد
نگران نباش السا تو کھ :  سمت من برگشت عی بھ اشکان نگاه کرد بعد سرمھتاب

 بھ عالوه اون اصن دوست نداره کھ بخواد برات دردسر درست کنھ یستیمحرمش ن
  وجود ندارهیاصن تو رو انتخاب کرده چون دو طرفھ حس

 ضھی مریانیکاو_ 
   جذابش کردهناشی ھمی حاال درسھ اخالق نداره ولی نازنی پسر بھ اینگ:  خنده گفتبا
  وقت از دستت نرهھیبپا :  کھ سوختمزی آب برفی پفیپ

   رفتمی میانیمن اگھ عاشق اون نبودم حتما سراغ کاو:  نگاه مھتاب عوض شد رنگ
   گفت؟ی االن چنی جلو دھنشو گرفت اھوی
 ھ؟یاون ک:  مرموز گفتم ی لبخندبا

   زر زدمیچیھا؟ ھ_ 
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 واس من ی وا داده ھیکی پس خانومم بھ ھی بگو اون کاالی ی زنی مشھیزرو کھ ھم_ 
  آدیکالس م

   مثالی خواستم بگم آروم شیزی چھی ھا بابا ی دادریالسا گ:  گفت کالفھ
  آرم دست مھتابو گرفتمی بعدا تھ توشو در می ولدمی ازش نپرسگھید

   کار کنمیمھتاب اشکان ناراحتھ چ_ 
 کی باش سر نی ھس مطمی مرد محترمیانی کاوی ھا آقای کنی بزرگش می دارگھید_

 ٦5شھی درس می ده و ھمھ چیماه کھ مشل اونم حل شھ پولو بت م
 ی لحظھ ناراحتھی تموم شھ من طاقت یروخوشی بھ خی ھمھ چدوارمی کردم امیپوف

مھرداد باخنده بھ طرفم اومد .نمشی داغون ببافھی قنی با ادیاشکان وندارم حاال با
  جونیسالم مھر:بلندشدموباش دست دادم

  خدا مرگم بدهی وصلت کردِربرقیِ کھ با تھ درخت تنمیبی جون می السالم—
  خدا مرگت بدهیزنی مدی کھ نفس ودنمیبیم: حرف زدنش خندم گرفتاز
 نی کن برام وآستی خواھرایب: نشستھ بود نگاه کردوگفت ی نفس کھ با غرور خاصبھ

 .باال بزن
 .یتو چل وپنجم رد کرد.  نگوی چلکردمی فکرملیاوا: بار نگاش کردمتاسف

 .ندازمی شما لنگ مشیپ:شخندزدین
  قبول کنمدی التماس کن شاشتری حاال بخب—
 کنھ؟ی رقص بدم قبول مشنھادی بنظرت بش پالسا—
  واعلمهللا—
 ی گذاشتن انعکاس نورای آرومکی شد و موزکیسالن تار. وبھ طرف نفس رفتدیخند

شما دوتا عروس : بابام گفتستادیبود آرش کنارم ا پخش شده واری دیرنگا رنگ رو
 د؟ی باھم برقصدیخوایودوما نم
 بھ اشکان نگاه کردم کھ داشت با نگاھش التماسم اری اختی قلبم شدت گرفت وبضربان

 دستمو گرفت دی مو رواشکان درهی داشتم آرش کھ نگاه خگھی دی مگھ چاره یکردولیم
 چشمامو بستم کھ مبادا دنیرقصی ھم جزما مگھی رقص برد چند تا زوج دستیوطرف پ

کمرم حلقھ کرد ومنم ناچار دستامو رو  با اشکان چشم توچشم شم آرش دستشو دور
من فقط . و من ھر لحظھ حس مرگ داشتممیدیرقصی ممیشونھ ھاش گذاشتم آروم ومال

 ی لحظھ اشدی نمالیخی گذشت اما آرش بی اقھی پنج دقھی.خواستمی نفر ومکیرقص با 
 از شدت استرس قلبم کی زد صورتشو اوورد نزدمھیخر بھ پشت منو خم کردوروم خآ

 بھ لبام رهیآرش خ.نھیبی صحنھ ھارو منی اشکان داره ایعنی ای خدادی کوبی م منھیبھ س
  کار ونکننیآرش ترو خدا ا: گفتمیبود با لحن درمانده ا

 کنھیآرش اشکان داره نگاه م: اومدی داشت اشکم درمگھی تراوورد دکی نزدصورتشو
 کنمیالتماست م

منو رھا . اشکان لبامو نبوسھی جلوی اون لحظھ ولفتمی بھ دست وپاش بحاضربودم
 وتا آخرجشن بھ خودم لعنت دمی نفھمیچیازاون شب نحس ھ.دمی کشیقیکرد،نفس عم
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برسونھ  باعث آزار اشکان شدم  بھ اصرار پدرم قرارشد منوآرش نقدری کھ افرستادمیم
 کوتاه شده بودحتمن بخاطره یلی خازتامشب زبون در: شدم کھ گفتنیسوار ماش.خونھ

 عشقت بوده
  سالتھ؟چند—

 ،چطور؟٢۶: تعجب کردمییھوی ازسوال
پس دھنتو ببند وراجب عشق حرف نزن توکھ :ختمی داشتم توصدام رتی عصبانیھرچ
 ی نامزدت جا زدی رو جاگھی دیکی ویدی ھنوز طعم عشق ونچشیسال زندگ٢۶بعداز

 شیفھمیراجب عشق حرف نزن لطفن چون نم
 ھی کھ کردم ی کارنی منو خونھ رسوند اولنکھیبعد ا.دمی نفھمشوی زد کھ معنیپوزخند

 از یخود را اگرچھ سخت نگھ دار: اشکان فرستادمیشعرکھ تو ذھنم بود برا
  ازگناهی ست کھ ناچاریطی شرایگاھ/گناه
 سوانتیبا دست شومش گ/ خواھدشدگانھی آن بیایآغوش تودن: بعد جواب دادقھی دقچند

 رانھی جغدشد وی جاکھیقصر/ داشتی؛بااونخواھی داشتیبا من شکوھ/شانھ خواھد شد
 خواھد شد

   مزخرفی زندگنی شدن تف بھ اری سرازاری اختی باشکام
 رمیمی می روز منو نخواھی اگھ اشکان—
 زده بھ ی خستھ شدیدی رقصیلی بخواب امشب خری بھ سرت؟تورو نخوام؟بگزده—

 سرت
 ٧5...........دی خوابشدی ممگھ

اه اه . کھ تلفن زنگ زدشکوندمی اکشن تند تند تخمھ ملمی فھینشستھ بودمو با  TV یپا
 زنگ دی اونوقت سر صحنھ خاص بازنھی وقت زنگ نمچییی ھیچکیییآخھ ھ!! اه

 !مردم آزارا!! بزنن
 . رو برداشتمی گوشی اعصابیبا ب. ناشنا بودشماره

 ! الو -
 زمیالو سالم عز -

 !!زمی عزگھی کھ بھ من مھی کنی اباع
 !!  لطفانییبفرما -

 ! زنگ زدنلمی حساس فی بس کھ جازدمی دندونام حرف می داشتم از الکال
 ؟یالسا جان نشناخت -

 رهیبرام طفره م!!گھی دی زودتر بنال کخب
 ؟؟! بشناسمدیمگھ با. رینخ -
 !! عروس گلمیشی میحاال چرا عصب -
 نداره بی عیول! زدمی چھ گندیدی دایخدا.مامان آرشھ! ؟ خاک بھ گور شدم!ییییچ

 ! چپی زود پرت کن تو کوچھ علیلیخودتو خ.اصال نگران نشو
 !شنومی خوشحالم کھ صداتو میلی؟ خ!یی جون شماتایاوه رز -
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 . تا ھم گذشتھ٧از !!  ھم منی مارموز چند خطعجب
 ؟! چرا یکنی از ما نمیادی! ؟ پدر خوبن! السا جانیخوب -

 ؟! از شما کنمیادی وقت نکردنم شکستمی؟بگم داشتم تخمھ م!ی بگم چخب
 !! کنمی دارم وقت نمادی روزا کار زنیفقط ا.  تو قلب منھادتونی شھیشما ھم -

 .!شکنمی میآفتاب گردون زعفرون کھ نشستم تخمھ ادهیاز کاره ز.  جان عممآره
 کھ آرشم اگھ بفھمھ ناراحت یاری اصال بھ خودت فشار نیول.زمی عزیلطف دار -
 شھ؟یم

 ؟!شھی؟ مگھ م!می؟ مگھ دار!؟ ناراحت بشھ!آرش
 ! وقت ناراحت بشھھی کھ ی نگیزیاوه اوه پس شمام بھش چ -

 !! ماشی پنجای اای بیاگھ وقت دار! خب چھ خبرا.زمیچشم عز - گفت دویخند
دوست دارم برم . منکھ االن حوصلم سر رفتھ! دارمادی کردم گفتم کار زی غلطعجب

 از اون دراکوال دور دی باشھی کھ مییتاجا!  اگھ آرشم بخواد اونجا باشھ عمرررا یول
 !بود بھ و

 ؟!آرشم ھست اونجا  -
 .رونھیب.زمینھ عز - 

 .!!ستی بگم اووووف کھ نشھی مثال نامزدمھ نمیول.رونھی کھ بشییییآخ
 ستیچھ بد شد کھ ن!! ی وایا -
مطمءنن اونم دلش واست تنگ !! نجای ادیای سراغت تا باھم بادی بگم بیخوایاگھ م  -

 !شده
 ؟! مگھ دلم داره کھ بخواد حاال تنگ و گشاد بشھالغوزی بگھ اون ستی نیکی آخھ

 .شتونی پامی میخودم زود. شمیمزاحم کارش نم.ستی نازینھ نھ ن -
 ی بشھ بھش امون ندادمو زود خدافظیری جلو گی بعدی از اصرار ھانکھی ای براو

 .کردم
  دموی و کفش سبز پوشفی و شال سبز خوشگل با کی با شلوار لی لی مانتوھی عیسر

 ی اوجا ھرکاردمیتا رس. کالم گذاشتم کھ فکرم آزاد بشھی آھنگ بھی. شدمنیسوار ماش
 کرده ری اشکان زنجادیالمصب انگار فکر منو بھ ! کردم فکرم نره سمت اشکان نشد

 رو بھ ای دنھی ھدنی کھ قشنگتریروز.یگ روز قشننیھمچ!! مخصوصا امروز.!!بودن
 .!!دمی ھم براش نخریچیھ.تولد اشکان!!  دنیمن م

 خونھ آرش فونیچون آ.   زنگ زدمدموی بھ شالم کشیدست. شدمادهی پنی ماشاز
آرزو از در .رفتم تو و درو بستم. باز شدن در اومدکییی تی بود فقط صدایریتصو

  طرفمودی زود درونویاومد ب
 ؟!ی؟ خوب!سالم السا خوشگلھ -
 ؟!یتو خوب.من خوبم.زمیسالم عز -
 زن جذاب مث تو داشتھ باشھ و ناراحت ھی داداش آدم شھیمگھ م.معلومھ کھ خوبم  -

 !باشھ
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 حرف راستو از بچھ گنیالبتھ م! زن داداشش!  کھ نکردهاالیبا خودش چھ خ ی نازیآخ
 کھ ارهی نھ خدا اون روزو نیییا.!  از ھمھ بچھ ترهی سالشھ ول١٦- ١٥درستھ ! بشنو

 میکنیھمو قطعھ قطعھ م....میکنیسر ھمو م! ؟ ھھھھ خنده داره!من بشم زن آرش
!  دم در یآرزو  چرا السا جانو نگھداشت - رونی مامان آرش از فکر آوردم بیصدا

 زمیبفرما داخل عز
  جانتایسالم رز -

 ! بابا تو حلقمیچھ اسم با کالس!! تای خواستھ بود بھش بگم رزخودش
 ؟!یخوب.!!سالم عروس مث عروسکم -

 !! لحظھ حس کردم مامانمھ و منم بچشھی!!  عروس مث عروسک!اوھوع
 ؟!یممنون شما خوب -
  بفرما تو.زمی عزیمرس - 

 . و قرمز بود نشستمی کھ مشکی داخلو رو مبل راحترفتم
 و لباس لی وسادی تو با آرش واسھ خریراست - متعجب نگام کردو گفتھوی آرش مامان

 ؟! ھنوزنیکھ نرفت
 !!نھ چطور مگھ - 

 !دی خردی دنبالت باھم برادیپاشو زنگ بزنم آرش ب!!  پاشوپس
 ، چقدر بدمزست نجای خوردم کھ اومدم ایزیب چعج!! خدایا! دیوی امامزاده دای

 !!زشیچ
 باشھ واسھ بعد! االن آرش کار داره حتما.نھ ...ن -
  شدهری دیلیتا االنشم خ -

 گھیدقھ د١٠ شماره آرشو گرفت و گفت تا عیزود تند سر. مھلت نداد فکمو باز کنمکال
 سنگ قبر سفارش می دنبالم کھ برادی نءشھ کشت بیالھ!! دی خرمی دنبال من کھ برادیب

 گپ و گفت!! اوه چھ آدم شدم من.می گپ و گفت کردتای کم با رزھیتو اون ده دقھ !! میبد
!! 

 و تنفرات آرش قیبحث درباره سال.!!  زد وسط بحث داغموننشی بوق ماشیصدا
 .!!نقطھ ضعف اومد دستم!! ی ھم عالیلیخ!! بود
 کارش نیبا ا!  مامانشھریتقص.ی صندل باز کردمو محکم نشستم رونوی ماشدر

 !! ھادی جویعنی!! اعصابمو گاز زد
 سالم - 
 ؟!ی بودنجایچطور شد کھ تو ا.سالم - 
 !رمیبھ خودم مربوطھ کھ کجا م -
دوما مربوطھ !!  خونھ مننجایھھ محض اطالعت بگم اوال بھ من مربوطھ چون ا -

 یچون نامزدم
من فقط !! کردجای بیلی مورد دومو خیول!! خونھ خودشھ. گفتی اولو راست ممورد

 ! نگفتم چون کال حوصلھ کل کل باھاشو نداشتمیچیھ!!شمینامزد صور
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 ٨5! شوادهیپ - نگھ داشت و گفت نویماش. دم پاساژمیدیرس
 !!المصب بس کھ لباساش تو چشم بود! گرفتمی انرژدمی چرا پاساژو کھ ددونمینم

 مغازه ھی از جلو میداشت.  میکردی و بھ مغازه ھا نگاه ممیرفتی بھ قدم باھم راه مقدم
 میاالن کھ اومد!!اشکان اشکان !!  مغزم ارور دادھوی کھ میشدی رد میساعت فروش

!!  خوشحالش کنمیی جوراھی بخرم و ی کادو خوبھی تا براش عی فرصت خوبنجایا
 کھ حد اقل شھی حالش خوب می و فقط وقتست حرفانیگرچھ اشکان حال خراب تر از ا

 ! نباشمی باءوباب آمازوننیمن متعلق بھ ا
 اومد تو مغازه عیآرشم سر. توجھ با آرش جھتمو عوض کردمو و وارد مغازه شدمبدون

 ؟! لباسای می ساعت بخرمیاومد - و گفت 
 ؟!نمی ببشھی ساعتو منیآقا ا - ندادمو گفتم جوابشو

 کھ انگار فقط و فقط واسھ دست مردونھ اشکان طرح ی ساعت رولکس نقره اھی
 کھ دستامو تو دستش یوقت!!  گرمش تنگ شد ی چقدر دلم واسھ دستایآخ.کردن

 اون دستا فقط مال من شھی میعنی! کردی دستاشو دور کمرم حلقھ میوقت.گرفتیم
  ؟!می منو اون واسھ ھم باششھی؟ م!باشھ

 . خانمنییمابفر  - فروشنده بھ خودم اومدم ی صدابا
 ممنون -

اوال !  بگمدی بای واسھ من ساعت بخریخوایاگھ م! یآدم شد - از بغل گوشم گفت آرش
 !! شمی خر نمزای چنیدوما من با ا. دارمنوی ھمنی دونھ عھی
  پوز خندم اومد رو لباشھی

 خوامیدوما واسھ تو نم! اوال آدم بودم - تر کردمو گفتم کی سرمو بھ گوشش نزدمنم
 !ی داشتفی خر تشریسوما شما مادر زاد! بخرم 
 یخوای میپس واسھ ک -  گفت دی و پرپشتش کشی مشکی موھانی بی عصبدستب

 ؟!یبخر
 بھ خودم مربوطھ -
 !جواب سوالمو بده تا سرت فوران نکردم -
 . واسش کادو بخرمخوامیم! امروز تولد اشکانمھ!!شھی خشک مرتیحرص نخور ش -
منم کھ داشتم از !! شدیدرون منفجر کھ نھ داشت منحدم م واقعا داشت از گھید

 نگاه غضبناکککک انداخت بھم و از مغازه رفت ھی!!گرفتمی می تو دلم پارتیخوشحال
 .واری داد بھ دشوی روشن  کردو تکگاری سھی! رونیب

کارم تموم  - گفتم سادموی آرش واشیرفتم پ.رونی از مغازه اومدم بدموی ساعتو  خرمنم
 . شد
 ھی گرنیانقدر چشماش سرخ بود کھ حس ششمم گفت ا... برگردوند و نگام کردرشوس

از تعجب کھ چرا !!  جلوش خورد کرده باشن یزی چیازیمگھ پ!!  محالھیول!!!!کرده
حاال  - آخرو زدمری بستمشو تعی سری چشماش سرخھ دھنم باز مونده بود ولنقدریا

 !خرمی؟خب واسھ تو ھم م!یکنی مھی گریواسھ چ
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المصب !! کردی ثبتش مزای بود بھ عنوان اخم مونالنجای اکاسوی کرد کھ اگھ پی خفناخم
 !!اخمشم جذبھ داره

اگرم . دارمنوی دونھ مثل اھیگفتم کھ  ، خودم !!  ستی تو ندنی بھ خریازین - گفت
 !! بخوامیزی از تو چومدمینداشتم عمرا اگھ  م

 بھ سمت مغازه لباس میرفت. با اخم براش کردمو رومو برگردوندمی چشمپشت
 کردن عقب تر از اون راه برم تا زنگ بزنم بھ اشکانو تولدشو ی راه سعیط.مردونھ

خاموش بودخاک بر سرم . دادی نمدادکھی جواب نمزدمی زنگ می ھر چی بگم ولکیتبر
 . نگران شده بودمقعا واگھید!! جواب ندادی زنگ زدم ولگھیچند بار د!
 یآروم! کردی برق داشت لباسا رو نگا مری و تمیداخل مغازه بود!ششی پرفتمی مدیبا

 ؟!آرش - و گفتم ششیرفتم پ
 !! لحن صدا کردنم تعجب کردو متعجب نگام کرداز
 !! آرش با توام ھا -
 !!  متعجب تر نگا کردندفعھیا

 ! فکر کردهیبا خودش چ!!ھی بچھ توخمارھھھھ
 بلھ -

 !!دهی جواب نمزنمی بھ اشکان زنگ میھر چ - م  آروم و مظلوم گفتنویی آوردم پاسرمو
 ؟!!مگھ من للشم !!  کنم یخب حاال من چ -
 !؟من نگرانم! من برم دم خونششھیم -

 ششی ببرمت پیخوای؟م! گھی دیامر - با دستش گرفتو سرمو آورد باال و گفت چونمو
 ؟!یبخواب

 چشمامو ی کنترل خودمو حفظ کردمو حسابی جل خوردم ولی حرفش حسابنی ااز
 .٩5کردمیداشتم با چشمام التماسش م.مظلوم کردم

حق . ندارهی ربطچیبھ من ھ: روحی بشھی من پر ازخواھش بود ونگاه اون مثل ھمنگاه
 ی بریی جایندار

 دی بذاره آرش من بامی توخمارینطوریترو خدا،سابقھ نداشتھ ا: قلبم باال رفتضربان
 برم خونھ ش

 گفتم حق ی داریی مشکل شنوانکھیمثل ا:  بردرونیزه ب واز مغادی باخشونت کشدستمو
 ی بری گورستونچی ھیندار

 یبخاطره اون دار: توچشام بودرهینگاھش خ. شدنری طاقتم سراومد واشکام سرازگھید
 یزیری اشک مینجوریا

 دمش،نگرانشمی تا حاال ندی تروخدا،از شب مھمونآرش—
 وگفت نی ای جابرچی ھذارمی کن چون من نمھی گرینطوری ول کردپس ھمدستمو

 سرخودش اوورده یی نکنھ بالختمیری ازمغازه ھا رفت منم آروم اشک میکیوطرف 
 خواستم  شمی موونھی کمک کن دارم دای خداستی نددی بعیباشھ،اصن ازاون اشکان روان
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 آرش دمی کشی خفھ اغیج.نی خوردم زمو از آرش از پلھ ھا باال برم کھ با زانتیبھ تبع
 پلھ کور بود نھ؟:شت وتاسف بار نگاھم کرد برگعیسر
 ی آرش گروگان کھ نگرفتی رحم وسنگدلی بنقدریچرا ا: گفتزدمی کھ ھق منطوریھم

 .ستنیاالنم کھ پدر ومادرت ن
 .بذار من برم: گفتمبامکث

 آقا چھ مینی ببمیری خب باھم ملھیخ: سرخ شده بود وچشماشو بست وگفتصورتش
 .مرگش شده

 ی و آرش رانندگدادمیمن آدرس م.می اومدرونی نگاش کردم از پاساژ بی خوشحالبا
 گرفتم تا یمنم الل مون. کوچھ پس کوچھ دارهنقدری غر زد کھ چرا ای توراه کلکردیم

 درو رونی بمیدی پرنی مثھ جت از ماشمیدینظرش عوض نشھ باالخره در خونھ ش رس
 نجایھھ ا:لھ انداخت خونھ ومحھ بیزی نگاه تمسخر آمھی آرش دمیمحکم کوب

  گھیخونشھ؟بابات حق نداره بش نھ م
 رو ی صحنھ دنیدر بازشدو با د.زدمی فقط در و محکم مدمیفھمی نمیچی اون لحظھ ھتو

 ٦........ منیخدا.بروم وا رفتم
 ی حالی چشماش کاملن قرمز شده بود با بیدی وسفخوردی کھ تلو تلو می درحالاشکان

 نی خوش آمدیلیبھ بھ عروس ودوماد خ:گفت
 دنمی بھ دی کھ با شوھرت اومدنمیبیسالم عشقم م:دی خندبلند

 اشکان: شدت گرفتمی نفس بکشم گرتونستمی کھ ھوا نبود ومن نمانگار
جان اشکان؟عمر :اشکان کنار حوض افتاد. اومد تو در ومحکم بستعی سرآرش

 . معرفتیاشکان؟دلم برات تنگ شده بود ب
 کنارش زاربودمی بی زندگنین اون لحظھ از خودم وا مکردوی با اخم نگاش مآرش

 ؟یاشکان تومست:نشستم
 ی توبغل من بخوابدیامشب با:دیچی دماغم پی گند الکل توی بوکی اوورد نزدصورتشو
 فقط باشھ؟

 یخوری مشروب نمیاشکان توکھ گفت: زدمزار
 بھ سالمت تو و عشقت وعشقمون:شدمی گذاشت داشتم خفھ مشونمی پی روشویشونیپ

 . خوردم
 حس یدستام ب. افتادمنی زمی رودمی لبم گذاشت کھ آرش محکم از پشت کشی رولباشو

 من بخوابھ شی خب بذار امشب پھیچ:دی قدرت مقابلھ نداشتم،اشکان بلند خندیبود وحت
 یوحش
  شرفیببنددھنتو ب: بھ شکم اشکان زدی لگد محکمآرش

 ١6آرش ولش کن: از درد تو خودش جمع شد،دادزدماشکان
 دشی خمکلی چروکش ھی و نا مرتبش لباسادهی ژولی وحشتناک سرخش موھایچشما

   زدی حالی زد لبخند بی داد میھمھ از مست
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 حرفش نی با ای باشی تو تخت خواب آرش عوضدی خانم تو کھ االن بایبھ بھ ال_ 
ذاشتم کھ اشکان بلند تلو تلو خوران اومدجلو  جلو گی من و آرش گشاد شد قدمیچشما

  حال داد زدنم نداشتدی آرشو کشقھی
  ی تو دھن نفس باشدی تو تو کھ االن بانجای ایچرا اومد_ 

   اشکان گذاشت و ھلش دادنھی دستشو رو سآرش
 کھ بعدش ی تا خرخره بخوریستی آد مجبور نی از اون دھنت در میبد بخت بفھم چ_ 

  ی رفتار کنیابونی خی ھا یمث الش
 اشکانو گرفتھ بود قھی تو ھم بود ی کرده بود  آرش اخماش حسابخی از استرس دستام

 نبود کی و پکی شیلی کھ خنی خونھ اشکان با امیپرده درو کنار زد و داخل خونھ رفت
 ھا ی حاال ھمھ لباسا پخش و پال بود رو راحتی زد ولی برق میزی از تمشھی ھمیول

 بود اشکان رو کاناپھ ولو شد آرش با ختھی رنیم شکستھ کف زشھیچند تا استکان و ش
  ای سگ دونسیخونھ کھ ن: تاسف بھ اطراف نگاه کرد 

 جلو پاش زانو ختی ری توجھ بھ حرفش رفتم رو بھ رو اشکان اشکام تو صورتم میب
 زدم
   با خودتی کار کردیاشکان چ_ 

   بودرمی خنشی خمار و غمگیچشما
  ی بوددهی آرش خوابری زدمیدستاتو بھ من نزن خودم د_ 
   زده بودھی تکواری آرش بھ ددمی کشی بلندنیھ

  ؟ی زنی مھی حرفا چنیاشکان ا_ 
  درآوردم و جلوش گرفتمفمی بودم از تو کدهی رو کھ خری ساعتھی با گربعدم
دا بگو چرا با خودت  اشکان ترو خدمی برا تولدت خرنوی انی ببنیبب:  ھق ھق گفتموبا

 کار نی با خودت ای خواد بزن ولی  منو ھر چقدر دلت مای اصن بی کنی مینطوریا
  یدینکن چرا دستتو بر

 و دستمو دی سمتم پرھوی اصن تو حال خودش نبود دی ھقم بلند تر شد اشکان بلند خندھق
  ای خوردنیلی لبات خی ولی خواب مھرداد و کاوه ھم شدری کھ زنی با ایال: گرفت

:  حال گفت ی کردم بی مشروب کامال حس می خورد بوی حالم داشت بھ ھم مگھید
 ٢6می بخوابمی با ھم برای دوست دارم بیلی من خیال
 ی تلخ مشروب قاطی گرمش کھ با بوی داد نفسای سمت لبام خم شد مغزم ارور مبھ

قت بھ مشروب لب  وچی کرد اشکان من ھی خورد و حالمو بد میشده بود تو صورتم م
 بعدم دمی از پشت بھ شدت کشینزده بود خواست دستاشو دور گردنم حلقھ کنھ کھ دست

 د آرش رو بھ رو شدم داد زی برزخی افھیبا ق
  جمع کن خودتو_ 

  دی دوباره کشقشوی بھ اشکان نگاه کرد و ی بلند شدم با حالت چندشعیسر
 اشکشو در ی چھ جورنی کورتو وا کن ببی اون چشمایستی ترحمم نقیبد بخت تو ال_ 

  یآورد
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   و رو بھ من داد زددی اشکانو کشبعدم
  جا کجاس؟نی ایحموم کوفت_ 

   منگال نگاھش کردممث
   اعصابم داغون ھستی السا بھ اندازه کاف؟؟؟یکر_ 

 کار کنھ ھر ی خواد چی دونستم می سمت اتاق رفتم و در حمومو باز کردم نمعیسر
السا بجم برو :  آبو باز کرد و رو بھ من گفت ری آرش با اخم شمی شدسھ وارد حموم

  رونیب
السا :  دی دستش بھ شدت دستمو کشیکی سمت اشکان برم کھ آرش با اون خواستم

  رونی نکن زود برو بمیعصب
 ھمون تو موندن آرش ی اقھی دستی بھی رفتم رونی بعی بزنم و سری نکردم حرفجرات

 خدا ی افتادم انی زمی حال روی از سرش بپره بیفتھ بود تا مست گرخی آب ریاشکانو ز
   اومدرونی آرش تنھا بنمی ببتی وضعنی عشقمو تو ادی من بدبختم کھ بانقدریچرا ا

  لباس بده_ 
 آوردم و خواستم سمت حموم برم کھ رونی بیشرتی از کشو اشکان شلوار و تعیسر

  سادیآرش جلوم وا
 تو کجا؟_ 

 جا لباسارو نی کنار در اومد آرش از ھمسی خی با سر و صورت و لباسااشکان
  اومدرونی ھل داد و خودشم برونیواسش پرت کرد بعدم منو ب

  گفتیشگی و رو کاناپھ نشست پا رو پا انداخت و با ھمون غرور ھمرفت
  شد؟ی رفع دل تنگ؟یدیعشقتو د_ 

   حال کل کل نداشتماصن
  ؟ی ھاشم خبر داری کثافت کاریاز باق_ 
  یانی کاویآقا:  حرص گفتمبا

   اومدرونی شرمنده بی نا تموم موند اشکان با نگاھحرفم
  سالم السا_ 
 بھ ی کھ از دستش ناراحت بودم ولنی جام بلند شدم انگار حالش جا اومده بود با ااز

  بش بزنم از جام بلند شدمی خواستم حرفیخاطر اون کلنگ نم
 اشکان جان حالت خوبھ؟_ 
 آره_ 

 ی برداشتم  و در مقابل چشمازی ساعت از رو مدی نشندی آروم گفت کھ خودشم شاانقدر
   آرش با لبخند سمتش رفتمیحرص

   شد دستشو گرفتم و ساعتو دستش کردمریاشکان ببخش د_ 
  تولدت مبارک عشق من_ 

 ... کردم کھیالسا فکر م:  زد ینی لبخند غمگاشکان
  اشکان قشنگھ؟:  تو حرفش دمیپر
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   توینھ بھ اندازه :  لبخند نگاھم کردبا
  دمی پر حرص آرشو شنیصدا

  ستمی کار نی من مث تو بمیاگھ دل و قلوه دادنتون تموم شده بر_ 
 نمتی بیفردا م:  براش زدم کھ تا اونجاش بسوزه و رو بھ اشکان گفتم یشخندین

  زمیعز
  السا_ 
 ٣6فردا: دادم  لبخند دست تکون با

 مواظب خودت باش ماه من: ھمراھمون اومداطی تادم درحاشکان
 ی افھی دست براش بوس فرستادمو درو بستم بھ آرش نگاه کردم کھ گر گرفتھ تر از قبا

 م؟یبر:مست اشکان بود
تا حاال چند : گفتزدی کھ پک منطوری روشن کرد ھمیگاری دادو سواری بھ دشویتک

  مست کرده؟؟ینطوریدفعھ ا
 یتوام ھر دفعھ خودتو براش عرضھ کرد: گفتعی جواب دادن بھم نداد وسرفرصت

  خدشھ دارشھفشینھ؟؟کھ مبادا روح لط
 کھ اشکان ھی بارنیبابت کمک امشبتون ممنون اما اول: حفظ کنمموی کردم خونسردیسع

 نمیبیومست م
 ی مرد بی کنھی تکی مردنی بھ ھمچیخوایتو واقعن م: دادرونی بگارشوی سدود

  چرهی وانور منوری الی دست مردم و خودش مست وپاتدهی ناموسشو مکھیرتیغ
 ی معرفتی کھ حال خرابش بخاطره منھ؟بنھیرایمگھ غ:رفتی توقلبم مری مثل تحرفاش

  ولش کنمستین
 ستی نی تو وفا داریچرت نگو،مسئلھ : زدگارشی بھ سی محکمپک

 . من عشقھیآره خب مسئلھ : در خونش نگاه کردمبھ
 بود ومنم کیھوا تار.منم سوار شدم. شدنی پاش لھ کرد وسوار ماشری زگارشویس

 . ھمھ درد و عذابنیاز ا. خستھیحساب
 یدیخر چیما کھ امروز ھ: وگفتمکردی می اعصاب رانندگی آرش نگاه کردم کھ ببھ

 ؟یگی می بھ مامانت چمینکرد
  کنھدی عروسش تولد عشقش دعوت بود وقت نکرد خرگمیم: عوض کرددنده

بازم بابت امروز ممنونم : گفتمعیدسری دم در رسی نگفتم تا وقتیزی اما چدمی کشخجالت
داشت بھم . شدی مدایپ. یکی تارنی حاالتوادی کلنی مگھ ای شدم اه لعنتادهی پنشیاز ماش
 دوی کلکنمی مداشی االن پدیشما بر: کھ گفتمکردینگاه م

بھ سرعت برق وباد حرکت . و دراووردم ودر وباز کردمدی نکرد کلی حرکتچیھ
 ی شد برایچھ روز تولد...... سال اتفاقات امروز وتوسرم بکوبھھیاالن داره تا .کرد

 حس مرگ بم دست فتمی آرش بھم زد می کھ جلویی حرفاادی یوقت.....اشکان
 ٤6دهیم



 @cafeetakroman     اختصاصی کافھ تک رمان             ه تازن گناھامیتقو رمان

 73 

 با ھدفون کھ در اتاق باز کردمیگوش م)  فرجاموریعشقم از ام(  تو اتاقم آھنگ داشتم
 زدمو ھدفونو یمنم لبخند.کردی بودو بھ من نگا مسادهی تو چاچوب در وایبابا لبخند.شد

 برداشتم
 سالم -
 ؟!یسالم دخترم خوب -
 ی؟ خستھ نباش!یتو خوب. بابا یمرس -
 ! مث تو داشتھ باشمو خستھ باشمی دختر گلشھیمگھ م -

 اون موقع کھ با اشکان بودم عقل تو کلم ی زن آرش دختر گلم ولشمیحاال کھ دارم م.ھھ
 !!نبود

 شامتو بخور می برایب - بابا گفت مویبا ھم دست داد.  اکتفا کردمو رفتم سمتشی لبخندبھ
 . موضوع باھات صحبت کنمھیدخترم تا بعدش راجع بھ 

 !نیآم.  ختم بشھیخدا نکنھ بازم موضوعش بھ آرش آمازون!! ھی چھ موضوعمثال
 میبر -

آدم انگشت دست !!  درست کردهیعجب ماھ!!  دست پخت رعنا بانمک برمقوربون
 .!خورهیکھ سھلھ ، تا آرنجشم با غذا م

از  - و با خنده  گفت کردی و بابا ھم با تعجب نگام مخوردمی داشتم با ولع مینجوریھم
 !! ماشاهللا اشتھات باز شده ھای کھ نامزد آرش شدیموقع

؟ مگھ از اون موقع کھ نامزد !؟ اشتھام باز شده! گفتیبابا االن چ!  گلومدیر غذا پھوی
 فقط بھ خورمی؟ االنم اگھ م!آرش شدم اصال برام اشتھا مونده کھ حاال بخواد باز بشھ

 ی غذا رو فقط باھاش بازھیکال از اشتھا افتادم و بق.!!خاطر دستپخت خوب رعناست
 تو حال منتظرتم دخترم - غذاش تموم شد گفت یوقت.نگفت یزی چگھیبابا ھم د.کردمیم
. 

بابا داشت اخبار گوش . گذاشتم تو ظرفو خودم بردموهی خورده مھی رفت و منم بابا
 . نشستمیرفتم کنارش و رو مبل راحت. دادیم
  اومدهشی پی ادارتی مامورھیخب دخترم راستش من برام  -
 یخب بھ سالمت -

 ھی مدت برم ارومھی واسھ دیبا:-  زد و گفت ی لبخندبابا
 میکنی ھم عوض میی حال و ھواھیخوبع کھ  -

 دوست داشتم تو ھم یلیخ. زمی عزی متوجھ نشدنکھیمثل ا - دوباره لبخند زدو گفت بابا
 . برمیی تنھادی بای ولیایباھام ب

 ...   بابایا. پنچر شده رو مبل وارفتمکی الستمث
 .... ون جووون جووونجوو.آخ جوووووون. زد بھ سرمی فکرھی ھوی
 بودم کھ بابا نیرییی فکر شنیتو ا. با اشکان خوش بگذرونمی حسابتونمی مستی بابا نتا

 بعد دوباره خوشحال ی؟ اول وا رفت! شدیچ -دستشو انداخت دور گردنمو گفت 
  ؟!یشد
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 -؟ با تتھ پتھ گفتم !؟ بگم تو فکر ددر دودور با اشکان بودم ! بگمی اوه حاال مثال چاوه
 ...داشتم...داش. یچیھ

 مدت با آرش خوش تی کھ تو ایکردی فکر منی بھ ایداشت -  تو حرفمو گفت دی پربابا
 . خونھ آرشی بریتونی مستمیتا من ن.!  ھی؟ اوک!یبگذرون

!!  وسط توھم زدهنی ایکی؟ ! من مصرف کردمای؟ ! مصرف کردهیزی؟ بابا چ!ھاااا
 توھم زده دیپس من با!  زده باشھ چون آرشو مث پسرش قبول دارهتونھیبابا کھ نم

!!  دمی خونھ اشکان بمونش و من اشتب شنیتونیاحتماال گفتھ م.آره مشکل از منھ! باشم
 ...ادی بدش میچون از اش  ، در اون صورت کھ بابا توھم زدهیول
 ری تایشلنگ !! باءوباب!! خونھ دراکوال!! بر سر شدم در ھر صورت خاکیییییوا

 ؟؟!برق
 ؟؟!بابا... یچ -
  خونھ آرشی بردیگفتم با -
 ... در ظمنستمیرعنا کھ ھست منم کھ بچھ ن.ستی نیازین! نھ بابا  -

 !! دخترمتشونی مدت بره والنی تو اخوادیرعنا ھم م - حرفمو ادامھ بدم و گفت نذاشت
مطمءن ھر !!! کنھی؟؟؟ فکرشم کھ بخوام تو خونھ آرش شلنگھ باشم ، خفم م! فازاماذا

مگھ جز دو !!  میکنی می ھر دومون از دست ھم خودکشای!! میرسونیدو ھمو بھ قتل م
 کھ آرش منو بکشھ و بعد نھی؟؟آھا حالت سوم ا! ھم ھست ی اگھی حالت،  حالت دنیا

 -  ییچقدر جنا Wow!!  کنھی خودکشستتنھا اشکان اونو بکشھ و چون من مردم و
 ....کیرمانت
 . بھ سرمرمی بگدی بای چھ گلنمی شو دو دقھ ببخفھ

 ... رعنا نرهشھیحاال بابا نم -
 ؟!یدر ضمن مگھ تو از بودن کنار آرش ناراحت. من بھش قول دادمزمینھ عز -

  آرش شلنگھھھھ بلھگمی و مزنمی و بشکن مرقصمی می ن پ از خوشحالپ
  قشنگھ بلھشلنگ
  نی بھ زلفاش نزندست

 .... بلھلنگھھھی مشلنگ
 !! نباشھعی بگم بھ بابا کھ ضایحاال چ. خاک بر سر زر زروم کننیا
 !! گفتم مزاحمش نباشمی ولشمی نمرینھ بابا از بودن کنارش کھ س -
 !!رهی پذی ملیاصال نگران نباش دخترم مطمءن باش اونم تورو با کمال م -
 ؟؟! بابای بریاخوی میحاال ک -
 پس فردا -
 ریشبت بخ. خب من برم بخوابم بابا -
 . دخترمریشب تو ھم بخ -
 ! قبولش دارهنقدری؟ آھا تو روح آرش کھ بابا ا!یآخھ تووروح ک... تورحیا
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 برداشتمو بھ اشکان ی از رو پاتختلویموبا. تو اتاقمو خودمو پرت کردم رو تخترفتم
 ؟!ی خوبزمیسالم عز -اس دادم 

 ؟!یتو خوب. یستی نشمیچون تو پ! یلیخوب کھ نھ خ.سالم عشقم -
 ؟؟یوقت دار.نمتی ببخوامیفردا م.ستمیمنم بد ن -
 ؟!یفقط بگو چھ ساعت.دنتی دامی تا بی لب تر کنھیمن تو قبرم کھ باشم کاف -
 . خونتامی م١٠ساعت !! خدا نکنھوونھی؟؟ اشکان د!ا  -
  خانوممیخوش اومد -
 ٥6یبوس بوس بابا -

 اوه ٩/٥ساعت .  برداشتم و نگاه کردممویگوش.  چشمامو با نور آفتاب باز کردمصبح
 ھیزود دست و صورت رنگ و رو رفتمو شستمو . قرار دارمیبا اش١٠اوه ساعت 

تو راه . شدمنمی و سوار ماشدمی پوشی و شال زرشکی با مانتو طوسیشلوار زرشک
.  آرشو بھ اشکان بگم ھن خون کھ چطور موضوع رفتکردمی فکر منیھمش بھ ا

اومد .زنگو زدم. شدمادهی دم خونش ترمز کردمو پدمیرس. ادیمطمءنن خونش بھ جوش م
 عطرشو دمویکشیمنم دستمو تو موھاش م.  تو بغلشدیدرو باز کرد و محکم منو کش

 زمیسالم عز - گفت رونوی بمدیمنو از بغلش کش.دمیکشینفس م
 ؟؟!ی خوبیسالم اشکان -
 ی تو خانومایب. آرهیھ تو ھستاالن ک -

 خب چھ خبرا؟؟ -منو رو پاش نشوند و گفت . رفتم توباھاش
  منظورش بھ آرش بودکامال

  مسءلھ باھات حرف بزنمنی درباره ھمخواستمیاتفاقا م -
  در انتظارشھی چدونستیانگار م. کرد ری حالت چھرش تغھوی

 ؟!اشکان  -گفتم
 ؟!جونم -
 ...زهیچ...ام ... بابا  -
 ؟! خانوممی الیبابا چ -
 ! اومدهشی براش پی کارتی مامورھیبابا  -
 خب؟؟؟ -
 ؟؟!ھی چیدونیخب م -
 حرفتو رک بزن!! السا جون بھ لب شدم -

 تشی بره والخوادی رعنا ھم متی بره مامورخوادیبابا م - تند تندو پشت سر ھم گفتم منم
 !! آرششی برم پدیپس من با

 .!!ھمھ رو گفتم.راحت شدم شیآخ. دمی کشی بلندنفس
 از رو دمویمنم ترس.شدی می داشت عصبیلیخ... کم کم اخماش جمع شد تو ھماشکان

.... السا   - گفت ی عصبیآروم و شمرده شمرده ول.پاش بلند شدم اومدم کنارش نشستم
 ؟؟؟؟...!ی بریخوایکجا م...تو
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 ...بھ خدا...بھ...اشکان  -
 ؟؟! بشھی خونھ اون پسره الدنگ کھ چی؟؟ بر!یگی می چی داریفھمی مچیالسا ھ -

؟؟؟مگھ من !ھا  -دوباره گفت .  نبودی عصبینطوری وقت اچییھ.زدی داشت داد مواقعا
 ؟؟!گذرهی بھت خوش مشترینکنھ اونجا ب!!  خونھ اون ی بریخوایچمھ کھ م

  من حرف بزنمذھشتی و نمزدیکال داد م.  خونمو بھ جوش آوردگھید
 دمیش کغییی جھویمنم .
 ینطوری منم حرف بزنم کھ ایذاریاصال تو م...سر من داد نزن...اشکاننننن بسع -

 ؟؟!یکنی منو متھم میدار
اشکان من کھ  -منم تقربا بلند گفتم. شده باشھمونی انگار کھ پشنیی سرشو انداخت پاھوی

 نقدزیمگھ من ا!!  بگمتونمی می؟؟ بھش چ!ی؟ مفھم! بابام گفتھ یخودم دوست ندارم ول
 !! بدمحینامردم کھ اونو بھ تو ترج

 ! خونھ اونی اجازه بدم کھ تو برتونمی السا من نمیول -
 دی از دھنم پرھوی! ستی شوھرم کھ نی؟ درستع عشقمھ ول! وا
 ؟؟! نرم ای برم ی کھ اجازه بدیمگھ تو شوھرم -
کھ تازه  بھم انداخت ینگاه پر درد!!  چشماش شد از تعجب شد انداره توپھویاشکان  

 !! بودری واسھ پاک کردنش دیول!! زدمیمتوجھ شدم چھ گند
 کھ بخوام بھت اجازه ستمی نی کچیمن ھ!!  یگیتو راست م - گفت نویی انداخت پاسرشو

  کار کردم؟یمگھ من واست چ.حق با توھھ.  ندمایبدم 
 کھ واسھ پول رتمی غی  بعرضھی بھیمن فقط  - گرفتی کم صداش واشت اوج مکم

 ام کھ دوقرون پول نداشت کھ عرضھی بھیآره من ...ی عوضھی دادم بھ یو دودستعشقم
من ....ستمی نیچیییییمن ھ... عرضھ امیآره من ب. خودمشی پارمی برمیدست عشقمو بگ

 من ی خوش بختت کنھ ولتونھیاون م.اشبرو برو باھاش خوش ب...خورمیبھ درد تو نم
 برو السا برووووو....نھ
 

 اشک اشک سیبغض کرده بود و صورتش خ.دیکوبی مواری و با مشت بھ دزدی مداد
 ... کھ زدمی حرفنی با ارمی بمیالھ.بود

 برو - گفت دوباره
 . حال داد زدن ھم نداشتگھی دیحت. گفت جونی بندفعھی ایول

 برداشتمو اومدم فموی کعیسر. بغض کرده بودمو و اعصابم خورد شده بودمنم
 برا خودم چرخ ابونایتو خ. حال خونھ رفتن نداشتمی شدم ولنیسوار ماش.رونیب
 ٦6ختمیری آروم آروم با آھنگ اشک مزدمویم

بابا ھم .گذرهی بار دعوانوشد منی اولی روز از اون روز نحس کھ با اشکان برادو
 ی من کھ تا اشکان راضیول. اونجاامی امروز بره بھ آرش زنگ زده کھ من بخوادیم

 فکرا نی؟تو ھم! کار کنمیحاال چ. گفتمیزی چھی بودم یونروزم عصبآخھ ا.رمینشھ نم
 بودم کھ بابا اومد
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 زمیمواظب خودت باش عز.دخترم من دارم  -
 شھیدلم واست تنگ م.شمام مراقب خودش بابا -دمی جلو و گونشو بوسرفتم
بھ آرش سالم .زمی عزشعیدل منم تنگ م - گفت دوی بوسمویشونی ھم پبابا

 فظخداحاف.برسون
 خداحافظ -

 بار بھش ھیاز اون موقع تا حال فقط  . آرش نفلھ بشھ من خبرشو واسھ اشکان ببرمیالھ
 . جواب ندادیزنگ زدم ول

 برداشتمو مویگوش. کنم کھ برم خونھ آرششی راضدی شده امروز بای ھر طوریول
 جواب ی ولخوردی بوق مینطوری بوق دو بوق سھ بوق ھمھی.بھش زنگ زد

.  و خودش بھم زنگ بزنھارهی نتونھ طاقت بگھی کھ ددمی بھش می اسھیبذار االن .دادینم
 ... خودم برمتی ھمھ خالقنیقوربون ا

 دلم واسھ صدات یاشکان. یخونی االن اسمو مدونمیم. جونمیسالم اش - اس دادم بھش
 !!؟!شھیم!!  باھات حرف بزنم خوامیاشکان م...تنگ شده

 زنھی دلم واسش لک میی خدایول. منمیھھ عجب مارموزھھھ. زنگ زددی دقھ نکش٥ بھ
 جلو بوست ایالو سالم اشکانمممممممم ب - با ذوق تماسو وصل کردم .زنھینھ  بال بال م

 ...اوووووممممم ماچ ماچ ماچ.کنم 
 !!وونھی دیسالم ال - اومد و گفت ی خنده مردونش از پشت گوشیصدا

 ؟!نمتی کجا ببکشھیت پر مدلم داره برا... قوربون صدات برم اشکان -
 !! ندارهی خاطره خوبدارمونی دنیحقم داره از آخر. نگفتیچی لحظھ ھچند

 !!نمتی؟اشکان دوست دارم بب!ی؟ با من قھر!اشکان  -
 . منتظرتمیشگی پارک ھمایب. زمیباشھ عز -
 یبووووس بوس با. امیاالن م -
 .! گاز دادم فقطنوی تو ماشدمیپر.رونی اومدم بدموی پوشاموی سرعت برق لبابا

 و با چشم دنبالش رفتمی داشتم راه مدمشیدینم. شدم ادهیپ. ھمون جا کھ گفتھ بوددمیرس
 ! پشت درختدمی کشیزی چھی ھوی کھ گشتمیم

تو بغل .... دمیرومو کھ برگردوندم د. ترس کردم یحساب.... اومد تو دماغمقلبم
 منم روش نویاشکان افتاده بود رو زم.زدی و لبخند مکردیداشت با محبت نگام م.اشکانم

 !افتاده بودم
 سلووم آقا اشکان گل گالب -
 .!! دلبر قصر نداشتمیسالم بر بانو -

 تو رفتی ناخونام داشت مگھید. بھ خودم فشارش دادمی حسابنشوی گذاشتم رو سسرمو
دستاشو گرفت دو .میانگار ھر دوتامون چند سال از ھم دور بود.زدی دم نمیکمرش ول

 ؟؟یخوایھنوزم منو م -نگام کرد و گفت .طرف صورتم و صورتمو آورد باال
 !!با جون و دل -
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 و دادیلباشو رو لبام حرکت م.  زوم کرد رو لبامو آروم لباشو گذاشت رو لبم نگاشو
 تو دمی و دست مکشدمشیبوسیمنم با تمام وجود م...حس آرامش تو وجودم پر شده بود

 !موھاش
منم . گفتی نمیچی ھکردویفقط نگام م.ازم جدا کرد و کنارم نشست چند دقھ خودشو بعد

خودت !! اشکان -  دادن بھ شونشو گفتم ھیسرمو تک. کردمی مشی بھ ھر حال راضدیبا
 .خوادیبھ خدا دلم نم!!  کھ مجبورمیدونیم

 ینی چھ تضمی ولیخوای کھ تو ھم منو مدونمیم - رو شکر منظورنو گرفت و گفت خدا
 ؟!ی نشتیون پسره اذھست کھ خونھ ا

باور کن مامان  -  گفتم  کردی کھ دستشو برده بود تو شالمو و موھامو نوازش مھمزمان
 نیمطمءنم باش ھمچ. کنھتمی اذکنھیتازشم اون غلط م.و بابا و خواھرش ھم اونجا ھستن

سرمو آوردم باال و تو چشماش نگا !! چون بابام منو بھش امانت سپردهکنھی نمیکار
 مواظب خودت یبرو ول.  نداره یبیع - و گفت ذاشت گنیشونی داغشو رو پیلبا.کردم

 !   ھایباش
 ! جناب سروانشعیاطاعت م -

 ...ختی و موھامو بھم ردیخند
 .٧6رمی بگتشوی خدا رو شکر کھ تنوستم باالخره رضااوووووف

 واه چھ چسبھی می خواب با اشنجای بودھا ای عجب تخت نرمدمی کشی بلندازهیخم
 بع در خورد اصن حواسم بھ یرف شدم من پتو رو با لگد کنار زدم کھ تقھ امنح

 اطراف نبود
 ھااا؟_ 

   صبحانھ بخورای بیستیالسا جان اگھ خستھ ن:  مامان آرش اومدی صداھوی
 از پشت کدوم گھی دنی گھ ای تو روحت السا گند زدم طبق معمول االن با خودش میا

  صاف کردمنمویکوه در رفتھ س
  امی جون چشم االن متایسالم رز.. ا: 

 شده افمی منم؟ قنی من ای خدای وانھی بود رفتم جلو آنای ای مترستی پا شدم اتاقھ بعیسر
 دمی پری وضعھی کرمو موھام کھ گره خورده بود اصن ی نشستھ ینی زمبی سھیبود شب

  آب بھ صورتم زدم موھامم بھ زور ژل و آب صاف کردم و مثھی ییتو دستشو
 ھی شدم شبدمی پوشی با شال و شلوار کرمیری سارافن شھی کالس ی و ھازی تمیدخترا

 نداشت منم تی خوبھی تو سرم انداختم بھ ھر حال جلو بقیروح سرگردان شال ھم الک
 کھ بھم داده بودن رو بھ رو اتاق ی بودم در باز کردم اتاقیریکھ ذاتا دختر سر بھ ز

 نییاز پلھ پا  سالنھ سالنھلی بود و طبقھ باال امروز جمعھ بود و تعطدهی نرسارشوریخ
   صبحانھ بودنزی رفتم ھمھ پشت میم

  ریسالم صبح بخ_ 
  ارهی خانوم برات صبحانھ بمی بگم مرنی بشزمی ماھت عزیسالم بھ رو:  بلند شدتایرز

 ممنون
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 ھی پایلیودش خ ختشی خاصی کردم بر عکس پسر بیری سالم صبح بھ خارشمی آقا کبا
 نشستم از شانس گندم رو بھ رو اون چلغوز نشستھ بودم حاال چجو زیبود پشت م

 بود المصب دهی پوشی جذبدی سفشرتی با تیصبحونھ کوفت کنم؟ شلوار گرمکن مشک
 ھا ی ھمھ خوراکی جاروبرقمث ی نبود کوفت اون دوس دخترات بشکلی کھ ھکلشمیھ

السا ناھار قراره :  آرش با پوزخند گفتیلی گشنم بود اصن خیلی خیعنی دمیرو باال کش
  برا اون موقعم بزاری شی مری بھ نظرم سمی باغ جوجھ دارمیبر
 خورم اصن چطوره جوجھ ی تا تھ غذامو مزمی عزی دونم نگرانمیم:  زدم یشخندین

 تو ھم بخورم؟
السا :  خانم گفتتایرز آوردم بلند شدم ی داشتم باال مگھی بلند شد منم کھ دزی پشت ماز

 ھی دی باغ بامی برم واسھ امروز ناھار برنامھ داررونی بارشی با کدی من بازمیجان عز
  دی تو و آرش جان ھم با ھم ببامیای کنم از اونطرف باغ مھی تھییزایچ

 چشم:  گفتمی با لبخندفی پفی واه چھ لفظ قلم آرش جان پواه
 ٨6 رو تحمل کنھیکبری انی حال داره ای کشیا

 ی بشی بھ دست با فاصلھ ازم نشست و سرشو کرد تو گوشی مبل نشستم آرشم گوشرو
   گھ من مھمونشمینزاکت نم

   من حوصلم سر رفتیانی کاویآقا_ 
   کار کنم؟ی چی گیم:  باال آورد با ابرو باال رفتھ گفت سرشو
 رفتم رمی گیزت م ای حالھی بزار بی بتمرگ سر جات کچل بد ترکیچی خر ھاحمق
  زدمامی آوردم و بھ اشکان پمویگوش

  یسالم اش_ 
 زمی عزیبھ بھ سالم السا خانوم خوب_ 
  ندارمپی بم بزنگ حال تایآره اش_ 
  باشھ گلم_

 زنگ خورد پا شدم رفتم رو می زدم گوشثی خبی بود لبخندلشی ھمون طور تو مباآرش
 بھ رو آرش نشستم و اتصالو لمس کردم

 زمیسالم عز_ 
 ی رو نگاه کردم دلم واس اشکان حسابگھی ور دھی تفاوت ی سرشو بلند کرد بآرش

  بوددهیتنگ
  عشقم؟یخوب_ 
  خانوممیآره تو چطور_ 
 گاوھا کھ پارچھ قرمز جلوشون نی حالت اقای بھ آرش نگاه کردم مث دقی چشمریز

  گفتمشخندیتکون دادن با ن
 شھی حالم خوب ممی کنی رفع دلتنگنمی ظھر کھ تورو ببیاالن کھ بدم ول_ 

  یپر رو شد:  دی سرخوش خنداشکان
 اد؟ی بدت مھیچ_ 
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   اعتراض دارهی تر ککیمن؟ نھ اصن گردن من از مو بار_ 
 ی اصن خوش نمنجای ذره شده اھی دلم واست یلی تا نھار خیخوب عشقم فعال با_ 

  گذره
  خداحافظالسا جان_ 

فقط خدمت عشقتون عرض کن : با پوزخند گفت قطع کردم آرش تی رو با رضایگوش
   آبرو دارمستمی من مث خودش نادی نلیمست وپات

 از ی زنھ اون موقعم بھ خاطر دوری وقت لب نمچیاشکان ھ:  حرص نگاھش کردم با
   بھ لب زدن با اونا ندارهیاجیمن بود من کھ باشم احت

   فقطی خواد امروز از کنارم جم بخوریالسا دلم م:  نگاھش کردمشخندی من با نحاال
  شدمرهی چشماش خبھ
   مثال؟ی کنی کار میچ_ 
   آرمی سرت میی چھ بالنی ا؟ امتحان کن ببیامتحانش مجان_ 
   شدم تو چشماشرهی جسارت خبا

 ینی ببگھی دیکی من کنار ی تونی و نم؟ی نکنھ عاشقم شدھ؟یچ_ 
 کھ خنده آخرت شای ساعتھ اھیناق  حی مرگ ای خنده اری بلند زد زی با صداھوی

  ھر ھر با تمسخر بھ من اشاره کردقھیباشھ بعد پنج د
 مورد سی بازم کی آدم مونده باشھ و اونم تو باشھی نمیعاشق تو؟؟؟ اگھ تو کره زم_ 

  یستینظر من ن
  قی ھر چھ القیخال:  حرص گفتمبا
 کی باری ھات بھ جاھای پردازالی خنیپاشو حاضر شو تا ا:  رو مبل بلند شدار

  دهینکش
 ٩6 سمت اتاقش رفت چند قدم کھ دور شده بود دوباره بھ عقب برگشتبعدم

 ری بگی جددمویتھد_ 
 و دی قرمز با شلوار سفی راحتی مانتوھی کردم برو عمو رفت تو اتاقش منم رفتم یپوف

 فمویک کردم روژ قرمزمو پر رنگ رو لبام زدم و یمی مالشی آرادمی پوشدیشال سف
 ای خوا بره باغ ی مسی اومد معلوم نرونی اومدم آرشم ھم زمان برونیبرداشتم و ب
 طبق ناشمی بود آستدهی پوشرهی تی آبزی با بلیل  زده شلوارپی تنی ھمچکایسواحل آمر

 کرد بھ چشم زده بود ی چھرشو جذاب تر میلی کھ خیسی پلنکیمعمول باال زده بود ع
 زدم کھ مث اجل معلق جلوم ظاھر شد مث طلبکارا نگاھم ی مدی دوارویداشتم در و د

 ش؟یفرما:  کرد  دستمو بھ کمر زدمیم
   خودتھی وگرنھ عواقبش پایبھتره اون رژ مسخرتو کمرنگ کن_ 
  من واسھ عشقم زدمدی نگاھم کنسیشما الزم ن:  گفتمیی پرروبا

   دادرونی بنفسشو
  نخواھد بودندیعواقب راه رفتن رو اعصاب من اصن برات خوشا_
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 ی می عملداشوی دونستم تھدی مدچونی گل رس برری خودتو اون عواقبت با ھم زیا
 سوار تی خاصیکنھ و حال دعوا نداشتم با دستمال رژمو کمرنگ کردم اه فضول ب

 کھ آرش رو می تو راه بودقھی چھل و پنج دھی باغشون از شھر خارج بود می شدنشیماش
 ی داخل پارک کرده بود فضانوی ماشاستبی وه چھ زنیی پادمی پرنجاسیترمز زد پس ا

 ی قسمتش گل ھاھی بلند بود و ی قسمتش پر از درختاھی داشت ی قشنگاریسبز و بش
 و کاوه ومھرداد و نفس ی فقط اشنشونی جا چقدر شلوغھ بنی داشت اوه ای قشنگیلیخ

 یدآرش بودن با لبخن یلشای فک و فامھی شناختم بقی ترکھ رو مستریبا مامان بابا و س
 با ھمشون حال و احوال کردم با لبخند برا اشکان دست تکون دادم اونم لبخند یزورک

 ٧ بھ روم زدینیریش
 ی گشاد کرمی مانتوھی خودش بود نشستھ بود ھی شبیلی کھ خی خانمھی خانم کنار تایرز

 و بای ھنوزم زی ازش گذشتھ بود ولی کھ سننی بود با ادهی پوشی نفتیبا شلوار تنگ آب
  جذاب بود اومد طرفم و بغلم کرد

  زمی عزیخوش اومد_ 
   جونتای رزیمرس_ 

   کردی بھ اون خانمھ معرفمنو
   آرشھی السا جان نامزد دوست داشتنشونیرخسانھ جان ا_ 
 کم بش ھی باز سالم کردم زنھ شی خونھ با نی با من نمنای ایتی شخصپی اصن تربابا

  تر باشھ بھم دست داد و با لبخند گفتکی کوچ آرشی خورد از مامیم
   من رخسانھ ھستم خالھ آرشزمیپس آرش ھم بالخره دم بھ تلھ داد عز_ 
   خوشحالمیلی خدنتونیاز د_ 
 ھم حال و گھی ور زدنا با سھ چھار تا خانم دینطوری از اادی بدم منقدری افی پفی اه پاه

 یکی ھم اون یکی شیی ترکھ بود دو تاشون زن دای شون زن عمویکیاحوال کردم 
 تایرز:  بودن ی ھایلی رز خانم خی و ددیخالش اسمشم رکسانا بود فکر کنم مام

  رخسانا رکسانا
   بچھ ھا شرکتزی سمت مدمی پرعیسر
  یسالم بر ھمگ_ 
 آخھ خدا چرا منو یزی چھی شده بود ھا اصن یزی چھی ھمھ دست دادم نفس نکبت با

 نشستم ی خاک تو سرت آرش کنار اشی تا چھ حد اضی تبعرمی بگنوی کھ ایدپسر نکر
:  زد رو بھ نفس گفتم یمھرداد رو بھ رو نفس نشستھ بود کاوه ھم داشت پشھ پر م

  نفس جان؟یخوب
 ١7 شماینھ بھ خوب_ دیخند

 آدم شی آرش پنی شھ ای خواستم بگم آخھ مگھ می انداخت می مکھی داش تنی امرض
باشھ و خوش بگذره تا اومدم دھن وا کنم عجل معلق ظاھر شد ھمھ پا شدن احوال 

:  زدم مھرداد با خنده رو بھ آرش گفتی مدی منم ولو بودم داشتم اطرافو دیپرس
 دزدنش؟ ی می گی نم؟ی جا سھ ساعتھ ول کردنینامزدتو ا
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شما نگران من :  گفتمشخندی گفت بادمجون بم با نی بھم ممی مستقریپر رو داشت غ
  نباش بپا عشق خودتو ندزدن

 ی مدی گفتیانی آشتیآقا:  گل اومد و ساکت شد از حرص آرش رو بھ اشکان گفتمدھنش
  کنمتونی شم ھمراھی خوشحال مدینی دور و اطرافو ببنی ادیخوا

 منم وا تر شد شی بھم رفت نی اساسی متوجھم نشھ چشم غره ای کھ کسی طورآرش
  یستی خوب بلد نیلی دم تو خی رو نشون اشکان منجای خودم انی تو بشالسا:  گفت عیسر

   از پشت سر آرش اومدی دخترفی ظری موقع صداھمون
  کار واجب داره باھاتی کردم خالھ رزداتی آرش جان بالخره پیوا_ 

باشھ :  دی تو موھاش کشی داد بزنم آرش کالفھ دستی خواست از خوشی دلم میعنی
  امیاالن م

:  شد با  حرص گفتی کھ از کنارم رد می در حالسادمی نگاھم کرد سر پا وازی تبعدم
  نرهادتی صبم یدایتھد
 تفاوت ی کردم بعدم بسی از ترس خودمو خیوا:  باز آروم تو گوشش گفتمشی با نمنم

 زده بود کھ فوق ی ارهی سبز تپی شد اشکان تدی ناپدعیسمت اشکان رفتم آرش سر
   کھ دست دور شونم انداختمی دور شدھی از بقیبا لبخند بلند شد کم اومد یالعاده بھش م

 نھی ببیکیاشکان :  ترس گفتمبا
  سی نی دور و بر کسنیا:  گفتعیسر
   جونمی ذره شده بود اشھی دلم واست یوا:  دستشو فشردممنم

  قربون اون دل نازکت برم:  زد کھ دلم ضعف رفتلبخند
  کنھی متمی احمق فقط اذیانی کاونی تو بودم اشیاه کاش پ_ 

  کنھ؟ی کارت میچ:  اخماش تو ھم رفتھوی
  گفتمعی گرفت سری عوضمنظورمو

  زنھی غضب غر مری مث می ھیعنیمنظورم اونا نبود _ 
 گردن؟ی برمیمامان باباش ک_ 

   باال انداختمی اشونھ
 اشکان_ 
  جونم -

 شھ؟ی میبھ نظرت بچھ من و تو چھ شکل:  خواستی می کرم اساسھی دلم
   خندهری بلند زد زی با صداھوی گشاد نگاھم کرد ی با چشمااول
 ٢7 دخترونت برمیایقربون اون شرم و ح_ 
  شھی می چھ شکلینی ببمی اقدام کنمی تونی می عجلھ دارنقدری ااگھ

 جماعت با مشت نی گشاد نگاھش کردم عاقبت رو دادن بھ ای دفعھ من با چشمانیا
 دمیمحکم تو بازوش کوب

  ای حی بیپر رو _ 
  ؟ی شوھرتو ناقص کنادیدلت م:  خنده بازوشو تو دست گرفتبا
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  کوش؟ کجاس؟:  باال رفتھ اطرافو نگاه کردمی ابروبا
 اومد کھ خودمو بھ اشکان ی سردمی نسمی رفتی راه ممی نگفت داشتیزی و چدیخند

 بزنم کھ با ی دست دور گردنم انداخت خواستم حرففشردم اونم کھ سوءاستفاده گر
  کوب شدمخی مییصدا

 ی کنی می چھ غلطیدار_ 
 کرد اشکان اخماشو ی نود خدا برا بدبخت کردن من نازلش مقھی دقای خدا آرش بود دقای

   خواستم کنار بکشم کھ محکم گرفتم و نزاشت جم بخورمدیتو ھم کش
  داره؟ی کنم بھ تو ارتباطی اختالت مندمیدارم با ھمسر آ_ 

 بودم دست منو گرفت و محکم طرف خودش دهی ترسی چنی جلو اومد عی عصبآرش
 ٣7 خودمو جمع کردم طرف اشکان رفتعی پرت شدم سمتش سردیکش
 ینی جوجھ ماشنی السا در حال و حاضر بھ من مربوطھ ببیزایھمھ چ:  گفتلکسیر

 با ی خوش ندارم با کثافت کارستمی نینی زمبیخوب اون گوشاتو وا کن من مث تو س
 سوال ری آبرو و غرتمو زشھی متعلق بھ من محسوب مری چھ غی کھ فعال چھ سوریکس
  یببر

 مھرداد از پشت ی بگم کھ صدایزی رنگ عوض کرده بود خواستم چی حساباشکان
  سرمون اومد

 اشکان کاوه گفت بت بگم برا اون زنھی مبتونی غھوی بابا ھمھ ؟یی جانیا اشکان ا_ 
 ی حرف بزنیپروژه با خودش االن بر

 تکون داد با چشماش برا آرش خط و ی نگاشون کردم کدوم پروژه؟ اشکان سرجیگ
 صاف کردم مھرداد مشکوک بھ ما نگاه نموی از ما دور شد سعی و سردی کشینشون
   دو نفرتون نشم؟یمزاحم کارا: کرد
 شای از بناگوش در رفتت ایشای با اون نیجی مرگ تدریزد ا بشی باز غشی با نبعدم

 تنھا خب نجای بردم من و آرش اینفسو بت ندن با نگاه بھ اطراف تازه بھ عمق فاجعھ پ
 بلندش رو بھ کلی االن فلنگو ببندم قدم اولو برداشتم کھ ھنی بود کھ ھمنیمصلحت خدا ا

  تو کجا:  گفتدیباریماش خون م کھ از چشیکرد در حال  و راھمو سدستادیروم ا
 ادمی ھمون گاو و پارچھ قرمزو قای آرش دقافھی شده بود آخھ قتی مھی کنم رنگم شبفکر

  چپیانداخت خودم و زدم کوچھ عل
   داشتھ باشھاجی کمک احتدی جون شاتای رزشیبرم پ_ 

 ی گاو شاخدار تنھا گذاشتنی قدم آھستھ سمتم برداشت اشکان خدا بکشت چرا منو با اھی
 دیعقب رفتم خواستم از کنارش رد شم کھ با خشونت دستمو کش

 ٤7یگفتم بھ نفعتھ رو اعصابم راه نر_ 
 دونستم ی تند شده بود خواستم از کنارش رد شم کھ دوباره جلوم اومد منھ احمق منفسام

زون زمزمھ  لری با صداختمی ری کردم مدی حساسھ نبازای چنی رو ایعیبھ طرز فج
 کردم

  خوام برمیبرو کنار م_ 
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   حاالیبود:  پوزخند گفتبا
 با کی تکون کوچھی از غی دری گذاشتم و ھلش دادم ولنشی رو سانھی سردمو ناشیدستا
   خودتھیگفتھ بودم عواقبش پا:  گفتی ترسناکیصدا

  ندارهی ربطچی منو و اشکان بھ تو ھیرابطھ :  گفتمی لرزونی صدابا
 ی کھ بی بھ درخت لعنت بھ دھاندمی محکم تو دستش گرفت و کوبقموی شد ی وحشھوی

  موقع باز شھ
 یلی خورد خی تو صورتم مشی داغ و عصبی دو طرفھ صورتم گذاشت نفسادستاشو
  می لرزی مدی بودم بھش و مث برهی شده بود خکیبھم نزد
  حرص و شھوتی ھاھی داشت تو مایبی لحن عجھی صداش

   بھت نشون بدم؟یربطشو عملواقعا؟ چطوره _ 
  ی بکنی تونی نمی غلطچیتو ھ:  گفتم عی گشاد شد سرچشمام

 تر شد خودمو بھ درخت فشردم کھ تنش بھم نخوره کی زد و بھم نزدی بدپوزخند
  گفتیحرص

  ی منی زنھ االن تو دستای پشھ پر نمنجای نگاه بھ دور و برت بنداز اھیچرا؟ _ 
 آرش غلط کردم:  گفتمعی بودم سردهی ترسیچ.مث

  رهی دگھی دی معذرت خواھیبرا:  پر خشم و سرخ نگاھم کردی چشمابا
   گمیدستت بھم بخوره بھ اشکان م:  ترس متوجھ حرفام نبودم از

 شده رهی خمار بھ لبام خی زد  با چشمای بد رگ گردنش بھ شدت میلی کرد خنگاھم
  بود
 ی بازی شکی نزدی بھ اون عوضیر اسمم روتھ حق ندایبھت گفتھ بودم تا وقت_ 

  مرد خطرناکھھی رتیکردن با غ
  نمی بی نمیکدوم مرد من مرد:  پوزخند گفتمبا
  رو بھت نشون بدم؟ی واقعیچطوره مردونگ:  خشم گفتبا
 ....ی غلطچیتو ھ:  ترس گفتم با

 قفل شد لباش با خشونت رو لبام نشست صدا تو گلوم خفھ شد بھ شدت لبامو فشار دھنم
 فشرد ی داغش گرفتھ بود و می الل شدم چونمو محکم تو دستادی بوسی داد نمیم

 کرد ی لباش حالمو بد تر می دادم داغیچشماش بستھ شد بھ شدت خودمو تکون م
 ھی داد ی خشونت رو لبام حرکت مبا  محکم فکمو فشار داد لباشودی تقالمو دیوقت

دستشو دور کمرم حلقھ کرده بود و بھ ازجلو تو بغلش بودم حرارت تنش مثل کوره بود 
 سانتم تکون نخورد ھی ی حتی دادم تا از خودم دورش کنم ولیدسمو بع شونش فشار م

 لباش کل ی داغختی ری رو صورتم ملی گرفت اشکام مث سی ازم بوسھ مصانھیحر
 ی گاز محکمقھی ول کن نبود بعد چند دی ول نفس کم آورده بودنگھیداغ کرد د وجودمو

 بھ لبام بود رهی زدم چشماش ھنوز خی بھ شدت نفس نفس مدیاز لبم گرفت و عقب کش
 یحواست باشھ از صد فرسخ:  خمار گفتی تار کرده بود با چشمادمویاشک جلو د

   کنمی بوسھ افاقھ نمنی بھ ھمیاون پسره رد ش
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 افتادم بلند بلند ھق نی بلند ازم دور شد رو زمی ھا توجھ بھ حال خرابم با قدمی ببعدم
 ی چھی منو بازی لعنت بھ ھمتون آرش لعنتدمی کردم دستمو محکم رو لبام کشیھق م

 شدم لعنت رهی خی ساعت ھمون جا نشستم و بھ نقطھ امی نھیدست خودش کرده بود 
 پرشده ی از گناھان تازه امی زندگمی انگار تقویت رفیبھت اشکان لعنت بھت کھ گذاشت

 ٥7.......بود
  خانم بودتای بلند شد رزمی گوشیصدا

  قراره ناھار سرو بشھ؟یی کجازمیالسا عز_ 
  آمیچشم االم م_ 
 ی رو جدی اون آمازوندی شدم آرش واقعا ترسناک بود مقصر خود احمقم چرا تھدپا

 یاغ ھمھ تو خونھ باغ شرم رفتم تو بی بینگرفتم؟ چطور تونست منو ببوسھ؟ پسره 
 متوجھ حال خرابم نشن لبخند زدم و تو رفتم ھی کھ بقنی ایبودن مھتابم اومده بود برا

  خانم نگاھم کردتایرز
  ارهی برات جوجھ بمی بگم مرنی؟بشی کجا رفتھ بودزمیعز_ 

 شعور خر خجالتم ی بزدی مدی تفاوت داشت اطرافو دی بود آرشم بنیی سرش پااشکان
 می نی بازی وحشیادآوری خوب با ی ولنمی اشکان بششی گھ برم پی مطونھی کشھ شینم

 آدم ی مث بچھ نی ھمی برادمی ترسی چنی اعتراف کنم کھ ازش عدی باشیساعت پ
 ری گشاالی خورد ای داشت جوجھ مفاوت تیرفتم کنارش نشستم اصن انگار نھ انگار ب

 یالی فک و فامدمی بعلھ د جوجھ آخرت باشھ سر بلند کردم وشایکنھ تو گلوت ا
 کال نای دونن من نامزدشم ای کنن حاال خوبھ می دارن نگاھش می چنیدخترش ع

 نیی بھشون رفتم کھ مث بچھ آدم سرشونو پای چشم غره اساسھی انی حی بیخانوادگ
 ی کردم بھ اشکان نگاه کنم می جرات نمی کور شده بود حتگھی داشتھام انداختن

  کنھرمی آرش غافلگدمیترس
 و شرشونو کم کردن منم کھ اصلن نھ بلد بودم نھ بالی رفتن والھی ناھار آرش و بقبعد

  اومدشمیعالقھ داشتم مھتاب پ
 ی پکری الیچطور_ 
 ؟ی اومدری دنقدریچرا ا_ 
 ... خوبی ولامی خواستم بیراستش اصن نم_ 

  ؟یچ:  شد مشکوک گفتم ساکت
  الی خیب: دیخند
   اون دھنتو اصن وا نکنای مث آدم بگو ایمرض _ 
 ٦7 ھایاعصاب ندار_

  باباالیخیب: زدی چشمکمھتاب
 نداشت المصب زورش اندازه دهی مقاومت کردم فای ھرچھی وبرد طرف بقدیدستموکش

 یدوستان ما ھم باز:گاو بود مھتاب بلندگفت
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 رفتم توگروه اشکان وکاوه ومھرداد مھتابم عی شون بھ منو مھتاب نگاه کردن سرھمھ
اشکان وکاوه : زدم وگفتمیحیلبخند مل.  ونفس وآرزوارشیبھ ناچار رفت توگروه آقا ک

 ومھرداد از االن بتون بگم کھ من
 ستمی بلد نیچیھ 

 .یریگیادمی نداره بیع: لبخندزداشکان
 دی نبازمی عزنیش بکنھ؟بروی پات درد میالسا تومگھ امروز نگفت: بلندشد وگفتآرش

 ی کنیباز
  گفتم؟یمن ک: تعجب نگاش کردمبا

 . نھیعنی بھم رفت منم ابروامو باال داد کھ ی اساسی غره چشم
  توگروه باباامی من بنیآرزو تو برو بش: حرص بھ اشکان نگاه کرد وگفتبا

  کنمی بازخوامیچرا من؟من م.....نھ....نھ : بااعتراض گفتآرزو
 گوشھ ھی رفت ی با ناراحتچارهی بی بھ آرزو انداخت،آرزوشید مادرزای اون اخمااز

 د؟یآماده ا:توپ دست کاوه بود.نشست
 وتوپ دیآرش با مھارت تمام توپ و پس فرستاد اشکان پر. زدسی گفت وسرونویا

 بودن فقط من مثھ مونگال نگاشون یھمھ شون مشغول باز. نوبت نفس بودنباریزد،ا
 من جواب رسرمیخواستم خ.دموی خجالت کشی حسابگھی ذره گذشت کھ دھی کردمیم

 و آرنجش رفت می ھم برخوردھ کھ بدی اشکانم ھمراھم پردمی آرش وبدم تا پرسیسرو
  آخ: افتادمنی زمی رودیچی پمیشونی کھ توچشم وپیتوچشم با درد بد

  شد؟یالسا چ: گفتی بانگراناشکان
 تای لوس کردم،رزیموحساب خودی نبود ولمی دورم جمع شده بودن حاال زخم کارھمھ
 دی سر عروس نازم اووردیی چھ بالدینیبب:گفت

دست آرش وگرفتم . کردی دستشی وبلندم کھ آرش پرهی خواست دستمو بگاشکان
 شھی نشده صورتشو بشوره خوب میزیچ:وبلندشدم

دستش . دستم تو. ھوشمندانھ شیزای تجونی با ایسیعقب مونده مغناط. جون عمھ تآره
آرش دستاشو پرآب کرد . کنارش نشستمی بلندی رومی منبع آب رفتھیبود کھ کنار 

 .میمن خوبم بھتره برگرد: بلندشدمعیسر. بھ صورتم دیوکش
 کورت ی کارو کن تا چشانی تر ااطی با احتی خودتو بھش بچسبونیخوای میوقت—

 .کورترنشھ
 .مونھی مادمیرانتون  برادی ھیتوص: نبودالمغزشلنگ

 کندمی برادرانھ؟خواھرم من اگھ مثھ تو بود کھ االن خودم قبرشو مھھ—
 می امروز ودعوا نکنھی ای بآرش—

اشکان باغم توچشمااش .خوردنی وتخمھ موهیھمھ داشتن م. نگام کردو بلند شدھیچندثان
 چشمات قرمزه السا:نگام کرد
 ستی نیزیچ:لبخندزدم

  نبودببخش،حواسم—
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 یکنی کارومنی اشکان ای چرا جلوی دستشو دور کمرم حلقھ کرد،لعنتآرش
 تودھنم اری خکھی تھی دستش یکیبا اون .......ی عقده ای روانضھیآخھ،مر
  قشنگت خوبھی چشمای برازمیبخور عز:گذاشت

 ٧7 ومجنونیلیبابا ل: دادم بھ اشکان نگاه نکنم،مھرداد بادھن پرگفتحیترج
  نکن پسرموتیمھرداد اذ: گفتتاجونیرز
ن بابا من غلط کنم آرش : بودن مھردادگفتیمی ھمھ شون باھم صمیلی خنای اکھیمث

  کنمتی صاحب کارمو اذیکاری بی اوضانی تواضمی کنم،مگھ مرتیشمارو اذ
 دی بار حرف نزدن وامتحان کن شاھیمھرداد : جلوم گرفت وگفتبی قارچ سھی آرش

 خوشت اومد
 .رمی بمی الھکردمی بھ اشکان نگاه میرچشمیز

  یینجای توایعنی یدرماندگ
  دورمی ولمی جانی ھم ھممن

 ی داری زندگاریتواخت
 ..... راسخت مجبورمی زندگمن
 انداخت انگشست شصتشو ییآرش بھ اشکان نگاه گذرا. دھنمو قورت دادمآب
  حالت بھتره؟زمیعز: گذاشت وگفترچشممیز
 پر رنگ وقرمز شده بود نگاه کرپم ودرگوش ی از آبیبی اشکان کھ ترکی چشمابھ

 تاتر مسخره نی کن ااد،جمعی کھ اصلن بھت نمیی از حرفازنمیدارم عق م:آرش گفتم
 رو

 االن دستموخورد ی اگھ براش مھم بودھی چیدونیم: گوشم گفتی زدوتویپوزخند
  کنھی عشقت با مست کردن خودشو ابراز مرتی غی کارم ولنی بخاطره اکردیم

  خونھیرسونیآرش منو م: و آزار آرش فشرده شده بودبلند گفتمری ھمھ تحقنی از اقلبم
 حالت بده دخترم؟:تایرز
  دارماجی استراحت احتی مادر جان بھ کمنھ—
  گلمباشھ—
 ھیچشمامو بستم وبھ پنجره تک. آرش شدمنی کردم وسوار ماشی خداحافظھی بقاز

 کھ نطوریھم. دراوورد وروشن کردیگاریس.آرش تمام مدت سکوت کرده بود.دادم
  تکرارنکنچوقتیکارامروزتو ھ:چشمام بستھ بود زمزمھ کردم

 باطل تو آلوده شھ من ی بخاطره ھوسادی عشق مقدسھ ونبایفھمینم: پک زدگارشی سبھ
  بفھمنوی کنم اانتی بھ اشکان خخوامینم

 احساس گناه داره خفھ ی لبام گذاشتی لباتو روی اونطوریاز وقت: بود گفتم انگارکرشده
 کنھیم م

  خفھ شوگھیبسھ د:دادزد
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 بھ یوقت. ھفتھ آب جوش بخوره تاصداش بازشھھی تا دی زد کھ فکرکنم بای دادچنان
دود . پتو انداختم رو خودمدموی کاناپھ درازکشی روی حرفچی بدون ھمیدیخونھ رس

 ٨7.کردی داشت خفھ م مگارشیس
 ری داده بودم و داشتم زھی تکمیبھ صندل.دمی کشی اازهی طرحارو تموم کردم و خمکار

انگار من دستگاه !!  بکشمدهی ھمھ طرح بھ من منی کھ ای خدا لعنت کنھ کسگفتمیلب م
 !چاپم

  مجبورت نکردهیکس!  سر کاریای نیخواستیخب م -
پشت .دهی و حرفامو شننجای اسادهیآرش چلغوز وا.  زرشککدمی بلند کردم و دسرمو
 نیتو ماش - جمع کردم کھ گفت زی واسش نازک کردمو طرحارو از رو میچشم

 .منتظرتم
 ! گفتمیلی کھ من خنیحاال نھ ا!  بگھدی خستھ نباھی نکرد نزاکتیب

 و نییبا آسانسور اومدم پا. و درو بستمرونی آرشو اومدم بزی گذاشتم سر مطرحارو
 ! شدمنیسوار ماش

 ؟!میبر - گفت آرش
 ؟!میاینھ پس ب -
 ؟!یسی وایخوای نمیمطمءن - چشم و ابروش بھ جلو اشاره کرد و گفت با
 .... جلو نگاه و کردموبھ
 ھی چقدر شبھ؟؟؟؟ی؟؟؟ک! کھ پشت فرمون اون بنزه نشستھھی؟ اون ک! خدانمیبی دارم میچ

 !!اشکانھ -انگار آرش و مغزمو خوندو با پوز خند  گفت .اشکانھ
 شدیباورم نم. حرف بزنمتونستمینم... از تعجب شده بود قد دو تا توپ بسکتبالچشمام

 معلومھ خرابھ نشستھ، اشکان من افشی اون دختر کھ از قشی پنی کھ تو اون ماشیپسر
 تو باغ نوازشم روزی دنی کھ تا ھمیاشکان.چطور ممکنھ...نھ امکان نداره!! باشھ

آرش .ادی باال نمگھینفسم د...نمیبی دارم می چایخدا! ؟؟!گھی دختره دھی حاال با کردیم
 ؟؟! برمیگیھنوزم م - حالم خرابھ با تمسخر گفت دیدی منکھی ھم با  ایعوض

 !! نگویچیھ - داد زدم رفتی حالم بد بودو اونم داست رو نروم دو ماراتن میلیخ
بغض تو گلوم .  نگفتیچی ھگھی اعصابم خورده دیلی خدی کھ منم زدمو دی با داداونم

 کنم کھ ھی نامرد گرنی جلو اخواستمی نمیجمع شده بود و اسک تو چشمام حلقھ زد ول
 .برام طاقچھ باال بزاره کھ عشقت فالنھ و بھمان

 عشقت کھ خودتو براش عرضھ نھیا -گفت !!   قصد ساکت شدن نداشتنکھی مث ایول
 خاطرش رو حرف من حرف  کھ بھی اوننھی؟ ا!یکردی می؟ کھ واسش دلبر!یکردیم
 ؟! یزدیم
  گفتیزی لب چری حس کردم زو

 ...ی؟ تا ک!شھی می بچتون چھ شکلی بدونیخوایھنوزم م - دوباره بلند گفت بعد
پس لطفا ! ؟!! ندارهی بھ تو ربطنای کدوم از اچیھ - وسط حرفشو گفتم دمی داد پربا

لعنت بھ تو !! یلعنت!!یلعنت!!  بھم رفت و بعدم پوزخند زدیاول اخم توپ! ببننننند
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 گھید.!!  پول شدمھی سکھ ی عوضنی ایلعنت بھت کھ بھ خاطر کارات جلو! اشکان
آخھ !! ختمیری از تھ دل اشک مزدموی ھق مقھ...ھی گررینتونستم تحمل کنمو زدم ز

 اشکانو جذب ینطوری از من سر بوده کھ ایلیحتما دختره خ!!  حدنی تا اینامرد
 ٩7... منیتنھا آرزو...عشق من...اشکان من !! کرده
 جز اشکان کھ رفتی کار منی انتظار ایواقعا از ھر کس!!  قابلھ درکھری برام غواقعا

 .!!دادیواسم جون م
  اما تحملش سخت استستمیحسودن 
 ھم کردمی فکر مزای چنی بھ  ایوقت...!! باشد یگری دست دی کھ دست ھات تونیا

 !شکستی و ھم دلم مشدمی میعصب
 بود شماره اشکانو ھی تارم کھ از شدت اشک و گردی درآوردمو با دفمی از تو کمویگوش

 .الو سالم السا خانم - گرفتم بعد دوسھ تا بوق جواب داد 
 کھ خوشگل بود پس حتما نشیماش! ؟!ھی اسمش چنمی؟؟ بب! دوتا دوتا گھیبھ بھ حاال د -

 ...اسمشم خوشگلھ
 - ادامھ دادم ! زدی حسادت دخترونھ تو صدام موج می ولزدمی حرف مھی با گرداشتم

 یقطع کردمو گوش!! یلی خیلیخ!! ی وجودی بیلی خی نامردیلی خی پستیلیاشکان خ
 و آروم آروم اشک شھی داده بودم بھ شھیسرمو تک.! فمیرو پرت کردم تو ک

 باشھ کھ یاون خره ک. جھنم بھ ی ولزدمی آرش بھش زنگ می جلودی نبادیشا.ختمیریم
 ! کنھیبخواد تو کار من ففضول

 ....می نزدی کدوم حرفچی ھگھی خونھ دمیدی رستا
 ی بار بھم زنگ زد ولھی اشکان میتو راه کھ بود. بھ ھمدمی تو اتاقو درو محکم کوبرفتم

رو تخت .مقنعھ امو کندمو لباسامو درآوردم.  امیرد کردم کھ بفھمھ چقدرر عصبان
!! نمی رو نبزای چنی خفھ بشم و اخواستیدلم م!!  و سرمو کردم تو متکادمیز کشدرا

 !!اونم از اشکان
  اما تحملش سخت استستمیحسودن 
 ...  باشدیگری دست دی کھ دست ھات تونیا

 بازم زنگ ییبا تموم پررو...ھھ آقا رو . شعرم ناتموم موندمی زنگ گوشی صدابا
تا شب من ھمش تو فکر .واب ندادم تا خودش قطع کرد جی رد نکردم ولندفعھیا. زنھیم

 ھی نکھی از اغی دری و چند بار زنگ زد ولنی و اشکانم چندزدمیبودمو روتخت غلت م
 . بار جوابشو بدم

 رو بزار رو ی اون گوشای -  آرش اومد ی صداندفعھیا!!  زنگ زد نی بابا بازم کھ ایا
 !! جواب عشقتو بدهای لنتیسا

 البتھ جواب یجواب دادم ول.!!جوابشو دادم. گفت عشقتو کھ تا اونجام سوختی جورھی
 چطور توسط آرش و دموی کشیی کھ بخاطره اشکان چھ خفتاکنمی فکرمنی بھ ایرد،وقت

 از دستش دی بای تا کدونمینم.رمی بمخوامی واون چطور نارو زدبھم مرشدمیبابام تحق
السا — دادامی پانتی بھ جز خکنمیل م وتحمیزی تمومھ من ھرچگھی دیعذاب بکشم ول
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 گھی دینیزتری بھ جون خودت قسم کھ برام عزای یدی جواب ملتوی حاال موبانی ھمای
 ارمیاسمتم نم

 لمی موبای صداشمیخرنم.  منی بگھ غلط کردم وفالن ولخوادیحتمن م.دی دلم لرزتھ
 نمیبنال بب: اتصال و زدمی دست و اون دستم کردمودکمھ نی ایدراومد دو دل بودم کم

 .یگی میچ
 دنی نفر واعدام کنن بھش فرصت دفاع مھی خوانی میوقت: بودی عصبیلی خصداش
 بدون کھ من خرت یول.ی فرصت ودارنیخب االن ا:زدی بھ گلوم چنگ می بدبغض

   نبودانتی بود خی نامرد جوابش ھرچسادمی ھمھ وای اشکان بخاطره تو جلوشمینم
 دختره تازه یاحمق روان: ترشدیصداش عصب.ھیرگری زدم زووردموی طاقت نگھید

 نی ماششگاهی نماادی بود خواست کمکش کنم تازه قرار فردا باشوھرش بدهی خرنیماش
  جلو شرکت

 اگھ ی تا خودش بھت بگھ واشگاهی دم نمابرمتیفردا م: وواج مونده بودم ادامھ دادھاج
  ینستی وایبخاطره من جلو ھرکس وناکس تا تی از زندگشمی گم مگھی ددیحرفاموتائ

پس کاش بھم : باطلم آروم لب زدماالتی خنی فقط تو افق محوشم از اخواستی مدلم
 ؟ی کرده باشانتیخ

 گھ؟یباز چتھ د: گفتباحرص
 دنکنھی پس کاش تائیکنی کنھ ولم مدی اگھ دختره حرفاتو تائی نگفتمگھ—
  بھ منی پولھی بھ تو بده ی عقلھی خدا—

 نمشیاشکان اصن الزم نکرده بب:دمیترس
 .رمی گی مشیآت. حرف نزنینجوری حاال اخب—

 گمی گفتم بازم بھت م؛بارھای بامنشھی بگو ھمیبگو کھ دوستم دار: پاک کردماشکامو
 رمیمی می روز منو نخواھیاشکان اگھ 

 ری نگی زدم جدی زرھی شدم یمن عصب: آروم شدلحنش
  زرا نزن لطفننی ازاگھی دپس—
 .ستیرو کھ رو ن:دیخند
  نگفتیچی کھ بھت ھیاون لعنت:گفت.دمی خندسی خی با چشمامنم
 .مواظب خودت باش. کارمن دارهی بابا اون چن—

 ١8عاشقتم،خداحافظ: گفتی لحن کشداربا
 رونوی بمیقرار شد با ھم بر. بود و امروزم خونھ آرش بودمومدهی ھنوز از سفرش نبابا

 و کال دادمیداشتم تو اتاق آھنگ گوش م.تاجونی واسھ رزمیریواسھ روز مادر کادو بگ
 برام یچشمک. زدو منم آھنگو قطع کردمیآرزو بھم لبخند.تو فاز بودم کھ در باز شد 

 .رونی بدی سراغت با ھم برادی می حاضر باشگھی داعت سمیآرش گفت تا ن -زدو گفت 
 کھ یآرش دار نامزد توپ مث ھیخوش بھ حالت کھ  - و گفت دی کشی پر سوزآه
 رتیسرت غ...کنھیواست ھمھ کار م...ی ، دوست داره ، دوسش داررونی ببرتتیم

 ... تویب...داره
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 ؟!آرزو ؟ تو چند سالتھ - دمی وسط حرفشو خنده و تعجب پرسدمیپر
 ؟؟!چطور مگھ ١٦ -
 !!   ھاکنمی مدای واست پی شوھر کنی دوست داریلیخب اگھ خ -
 !؟! بشھی؟ کھ چ!من دوست دارم شوھر کنم  -
 !!یگی شوھر داشتن می ھاینیری از شیآخھ خودت دار -
 .!!یستی بود کھ خوش بھ حالت کھ تنھا ننیمن فقط منظورم ا -
 !آھا از اون نظر -

 . زدو رفتیلبخند
؟؟واسم ھمھ !آرش دوسم داره؟؟ دوسش دارم !!  بچھ ھم دلش خوشھ ھانی؟؟ ا! ایخدا

 نی سختھ کھ مغز فوالدنقدری؟؟ اصال تصور کردنش ا!!!کنھیکار م
 فکر نکنم کھ بدتر اعصابم جر یلی آرزو خی کردم بھ حرفایسع!!واال...خوادیم

 کھ ھمون موقع ردم کمیمی مالشیآرا. زدمی ست اسپرت طوسھیرفتم سر کمدو .بخوره
شستھ بودو با غرور پشت فرمون ن.رونی رفتم بدموی پوشفدمویکفش اسپرت س.تک زد

 نیرفتم با آرامش سوار ماش.  دختر خفھ کن دستشو گذاشتھ بود لب پنجره یمث پسرا
 سالم -شدمو گفتم 

 ؟!یخوب.سالم -
 ؟!آخرو زمانھ!! اونم با من!!  ھم بکنھی؟ مگھ بلده احوال پرس!واقعا

 . خوبمیمرس -
 امروز ، چون فھی خر کنقدریآھا بگو چرا ا. رفتی افتادو بھ سمت پاساژ طالفروشراه

گذاشت )  فرجام ری امکیرمانت(  آھنگ ھیتو راھم . بره واس ننش کادو بخرهخوادیم
 !!  خورده بھش اعصاب بده ھاھی گرفتھ می جدا خدا تصمنکھیمث ا!! نھ .!! 

 خوردی اسم آھنگشم بھ متنش ماتفاقا
  کی نزدکی بھ من نزدی کھ خوش بختگھ،ی ھر لحظھ بھم می احساسھی

 ....کی تن تو گرم و رمانتشھی ھمفھممیدردامو نم آغوشت تو
 آھنگ داره حال نی کھ انقدر با ازدهی داشتھ الس می کشی پستی معلوم نشی اشیا
 کدوم چی اونجا ھمیدیتا رس!! واه واه خدا بھ دور!! کھیآغوشت گرم و رمانت!! کنھیم
 بھ خاطر اون کردمی چپ چپ و حالت چندش آور بھش نگا می من ھی ولمی نگفتیزیچ

 رفتھ تو فاز ینطوری کرده بد بوده کھ اش کھ آری کاریآھنگش بد نبود ول!! آھنگھ
 !!کیرمانت

ذھن منحرفم از پھنا تو !!  بدبخت ھوس آھنگ کردهدی تھمت بزنم حاال شادی نبایول
 رفتوی اون راه می رو بلد نبودم ولیمنکھ مغازه ا.می شدادهی بھ پاساژو پمیدیرس!!حلقم
 کردمی نگا منشیتریداشتم بھ و. سادی وامیدی مغازه کھ رسھیبھ .رفتمیشت سرش ممنم پ

 ...کھ
Wow منیخدا ... 

 .چھ جذاب...کیچھ ش...ی دستبند نازچھ
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 دی طال سفیتوپ توپ ھا.کردمی چشمامو گرفتھ بودو داشتم با ذوق بھش نگا مبرقش
 .خوردی با نمک بھ چشم میلی و خییکھ وسطش چند تا قلب طال

 مامانش ی خودش برای قھیبھ سل.می بودم با آرش داخل مغازه رفترهی بھ ش خنطوریھم
 منم االن نیتو برو توماش:دوگفتیکاارت کش.دی خردی وطالسففی ظریلی خسی سروھی
 .امیم

 منوآرزو گذشت ی ھا وخنده ھایاون شب با شوخ. شدمنشی سوارماشی حرفچی ھبدون
 افتاد وارد اتاق شدم ی لشم داشت مگھی د خوشحال شد نصفھ شب کھیلی ھم ختایورز
 نکھیبازش کردم از تعجب دھنم وا موند ا.دمی قرمز دکی کوچی جعبھ ھی تخت یورو

 .٢8...... بلدهنکارایآرشم از ا ھمون دستبند بودکھ امروز چشمموگرفت نھ بابا
 . شدمرهی تخت ولو شدم و بھ دستبند خیرو. شده بودنی سنگپلکام
شالمو انداختم سرمو رفتم .دمی آرزو از خواب پری زود با سروصداھاصبح

 سالم......زبودنی سحرخنایچقدا....رونیب
 آرش طبق معمول خفھ زنشستمیپشت م. بالبخند سالم دادنارشی جون وآقاکتایرز
 ست؟ی سختت نیندازیالسا چرا توخونھ شال م: خوردشییآرزو از چا.بود
 . راحتمزمی عزنھ—
 یول: ازم فاصلھ گرفترمشی کھ تا اومدم ازش بگدیند شد شالمو محکم کش جاش بلاز

 من ناراحتم
 شونم آزاد شد منتظربودم ھر لحظھ ی رومیی طالی شرفمو برد موھای روانی دختره

 ی نگاه،اه ترکھ کی ی از حتغی دری قشنگم ولی موھانی بشھ باارهیآرش بھ م خ
 د؟یای شما امشب نمیآرش جان پسرم مطمئن: گفتتایرز.کور
  نھ خودم ونھ الساامی مادر جان گفتم کھ دوست ندارم بنھ—
 .یبھ بھ چھ عروس خانوم: گفت وبلند شدی جون باشھ اتایرز
 ممنون—
با آرش وارد . دستبند خوشگلمو انداختم تو دستمدموی از خوردن صبحانھ لباس پوشبعد

با مھتاب دست دادم کھ .دادم منتظرش بودن آروم سالم ی ھمھ توسالن اصلمیشرکت شد
 !یچھ دستبند خوشگل:چشماش برق زد

 یمرس—
 نوی ای نازه،چند گرفتیلی خیلیخ—
 دونمینم:دونستمیدمی از قبرم باآخھ
  خورهی بھ بودجھ م منمی ببدی بخرم بانشوی عخوامی مگھی نکن بگو دتیاذ—

 یسھ وخورده ا: بھش انداختیی نگاه گذراآرش
 انگار سھ گھی منیھمچن.......یسھ وخورده ا.... کلن الل شد منم تو افق محوشدممھتاب

تمام مدت توجلسھ راجب ........ھزار وپونصدتومن داده لپ لپ از تو اون دراووردش 
 وبحث کردن ی سنتی غرفھ ھا می وکجا بذارمی چطور بنراشو بزننکھی وادی جدیپروژه 
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پاشدم .کان با چشم اشاره کرد برم اتاقش اشسھبعد از جل.دمیکشی مازهیومن خم
 سالم ودرود عشق من:با لبخند نگاش کردم.رفتم،درومحکم بست

 یبا لبا.....پاره شد...... کھ دی اخم اومد طرفم دستمو گرفت ومحکم دستبند رو کشبا
 اشکان: بھ ش نگاه کردمزونیآو

  نپوشخرهی برات منی کھ ایی آشغاالچوقتی ھگھید—
 ی توبگیباشھ ھرچ:پنھان کنم کردم بغضمویسع
 رونیب: وبازکرددر

 . بھ مھتاب فحش دادمرلبی وزرونی رفتم بازاتاقش
 بنی تقرگھید.می وکامل کردزی وھمھ چمی رفتشگاهی خوردن ناھار بھ نمابعداز

 نی ماشی تویکیموز. خونھمی وبرگشتمیشب بود کھ شام وھمون جا خورد١١_١٠
 ٣8دستبندت کو؟:گذاشتم کھ آرش قطعش کرد

  پاره شددشی در رفتھ ھا کشی از قحطنھی مھتاب عدیببخش: دھنموقورت دادمآب
 یخودت—
 ؟یچ—
 ی منو فرض کردکھیھمون—

 شکھیھ. شدمو رفتم توخونھادهی پنیاز ماش........چیتمساح ق. ابلھ نادانی خودتخرم
  کجان؟ھیپس بق:بلند گفتم.نبود

 المونی از فامیکیخونھ : آب خوردوانی لھی آرش
 ست؟ی امشب کلن نپس—
 . برم خونھ اشکانیذاری مستنیآرش حاالکھ ن: تو دلم آب شدقند

 ؟؟ی چگھیھھ د:پوزخندزد
  تروخداآرش—
 . نکردم براتی من نده برو بکپ تا قاطلی ور تحوشرو—

ترو بھ جون : گفتمیباحالت زار.دمیدی اشکان ومدی اتفاق امروز بابخاطره
 ی کھ دوسش داری،،بھ جون کس....اصن نھ........من
  فقطی بھش زنگ بزنھی چند ثاندمی خب اجازه ملھیخ: کردی وحشتناکاخم
آرش :کردی دل منو آروم نمنایا.......ھیچندثان...... از پشت کوه در رفتھنی خدا نگا اترو

 . بذار برمستنیحاال کھ بابا مامانت ن
 رتمی غینقدربی ایعنی؟ی کنیطبق معمول کثافط کار ی بربذارم—

 ی ازاونجا کھ ھمھ چی ولی ھستیرتی باغیلیاتفاقن تو مرد خ: وشمرده گفتمآروم
 .پس جوش نزن. بھ توندارهیربط.ھیصور

 بذار برم: التماس گفتمبا
  جازنگ بزننی ھمھیاگھ مشکلت دلتنگ: نگام کرددشی سرخ وکشیباچشما
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 بھت ی بات راه اومدم بسھ وقتشھ عملیھرچ:رھنشی پی برد طرف دکمھ دست
 تا ی تنگ شده چرا ھلک وھلک براتی ھرزگینسبتمونشون بدم،اگھ امشب دلت برا

 اونجا من ھستم کھ
 ٤8یکنی می چھ غلطیدار: گفتمباترس

  شدکی بھم نزداروم
   سر جاتنیمث بچھ آدم برو بش_
   نگاش کردمتی عصبانبا

  خواد برم خونھ عشقمی دلم م دارهیاصن بھ تو چھ ربط_ 
  قدم سمتم اومد عقب رفتمھی

 دی رو تختش باھم بخوابی وقت شب البد برنی ای بکنی چھ غلطیبر_ 
  آخر داد زدممی بھ سزدم
 ی خوام برم رو تختش بخوابم اصن دلم برا لباش تنگ شده  اون مالک اصلیآره م_ 

 ی خواد خودمو واس کل مردای اصن دلم می کاره اچی وسط ھنی منھ و تو ازیھمھ چ
  ستمی صاحاب کھ نیعالم عرضھ کنم بھ تو چھ ب

  تو دستش گرفت داد زدقموی دی بھ سمتم پرھوی
 ؟ی خوردی بگو چھ گھگھی بار دھی_ 
  زدمداد
 ی کاره منچی نداره تو ھی من اصن بھ تو ربطی کارای نگرفتت خستم کردیکر_ 

  خواد امشب با اشکان بخوابمیاصن دلم م
 و ھمزمان داد زد خفھ دی تو صورتم کوبی محکمیلی با تمام قدرت سواری داد تو دھلم
  شو

 دی حس شد سر بلند کردم کھ چھار تا فحش بھش بدم کھ بای ور صورتم بھی کردم حس
 شیشونی وحشتناک شده بود رگ گردن و پیلی خیلی الل شدم خشی برزخی چھره دنید

 قلبم بھ دی خون تو صورتم دودنشی از ددی باری مشی زد از چشماش آتیبھ شدت م
 ٥8دی کوبیشدت م

   کارتم؟چی کھ من ھ؟ی با اشکان بخوابی خوایکھ م_ 
 تر شد کی قدم نزدھی زد و ی وحشت زدم پوزخندافھی قدنی با ددمی لرزی مدی بمث

 نی چسبوندم فقط چند سانت ازم فاصلھ داشت حرارت بدنشو از اواریخودمو بھ د
   کردمیس مفاصلھ ح
 خوب گوشاتو وا کن تو مال یدو روز جمت نکردم افسار پاره کرد:  زدی بدپورخند

  یاری بار بھی خواد ی مال منھ اسم اون پسره رو دلم مزتی ھمھ چیمن
   گذاشتمنشی لرزونمو رو سی خورد دستای داغش تو صورتم مینفسا

  نشوکیبھ من نزد_ 
   شد دستشو با خشونت پشت کمرم انداخت و منو بھ خودش چسبوندی حرفم وحشنی ابا
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 ی بزتی چرا نامزد عزی کنی نشم؟  تو کھ خودتو بھ ھمھ عرضھ مکتیچرا نزد_ 
  ی من باشریبھره بمونھ چطوره امشب ز

  زدمغی شد جریاشکامسراز
  زارهیخفھ شو دستت بھم بخوره اشکان زندت نم_ 

  بھ کمرم آورد کھ زعف رفتمیم کھ فشار بد دستاشو از دورم باز کنخواستم
   کنار گوشم آوردسرشو

  تونھ جمع کنھی پپھ خودشم نمیاون جوجھ فکل_ 
  کرده بودمی گذاشت از ترس غالب تھمیشونی داغشو رو پیشونی و پنیی آورد پاسرشو

 دستت بھم نخوره_ 
  دارم بھ گردنتی حقھیبھ عنوان شوھرت _

  شدمرهی خی وحشیدم و تو چشما قورت دای دھانمو بھ سختآب
  ی وقت شوھر من نبودچیتو ھ_ 

 کھ حس کردم یزی بھم زد اومدم ھلش بدم عقب کھ روم خم شد وتنھا چی بدپوزخند
 ٦8 رو لبام نشستی پر قدرتش بود کھ با خشونت خاصیلبا

 چونم گذاشت و منو محکم بھ خودش فشرد لبامو ری پسش بزنم کھ دستشو زخواستم
 ی لباشو رو لبام مدمی کوبواری شد بھ دری گرفت از دردش اشکم سرازی گاز مانھیوحش

 کھ دمی کوبنشی مشتامو محکم بھ سدی بوسی مصانھی چشماش بستھ بود وحردیکش
 کمرم حلقھ کرد حرارت لباش دور  رفتم کھ دستاشوی تر شد داشتم از حال میوحش

 بود مینی عطر تلخش تو بی خورد بوی داغ و تندش تو صورتم میمنم داغ کرد نفسا
 زدم چشماش ی و جدا شد بھ شدت نفس نفس مدی زبونشو رو لبام کشقھیبعد چند د

 داغشو رو پوست گردنم ی کرد و لباکی خمار شده بود سرشو بھ گردنم نزدیحساب
  دیگذاشت و بوس

 
  ولم کن: دمینال

  یتو مال من:  شد و خشن گفترهی بلند کرد و تو چشمام خسرشو
   خوره کثافتیحالم ازت بھم م:  زدمغیج
  می برسھاشیمونده تا بھ کثافت کار:  گرفتقموی

  آرهیولم کن بابام پدرتو در م_ 
   توجھ ھلم داد تو سالنیب

  یاری در نی بازی بھ نفعتھ وحشی با من باشدیامشب با_ 
   وحشت نگاھش کردمبا

  بزار برم_ 
  و بھ طرف اتاقش رفتدی دستمو محکم کشمچ
 آرش ترو خدا ولم کن:  زدمغی جھی گربا

   کو اشکانتی کردی میقبلش کھ خوب بلبل زبون_ 
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 آرش غلط کردم_ 
 ی شب خوبھی خوام مزت کنم برا ی اصن مرهید_ 
   زدمی کردم و دست و پا می بھ من نزن تقال مفتوی کثی دستای اشغالیلیخ:  زدمداد

ستشو گاز گرفتم آخش درومد و  دستمو بکشھ کھ خم شدم و با تمام قدرت دخواست
   رھام کردیلحظھ ا

 پخش شدم کی سرامنی کرد رو زمری گزی کھ پام بھ مدمی تمام قدرت طرف در دوبا
 ٧8 تار شددمی از دی و کم کم ھمھ چدیچی تو کمرم پیدرد وحشتناک

 مثل برق گرفتھ ھا از شبی اتفاقات دی آورادیبا . چشمامو باز کردم آفتاب زده بودیوقت
 قطع ی واقعی مالفھ نفسم بھ معنای قرمز روی لخت ولکھ ی پاھادنیباد.دمیجام پر

 د،نفسی کوبی م منھیقلبم بھ شدت بھ س. چون خشکم زده بوددی لرزی دستام نمیحت.شد
 پشت پنجره نشستھ لکسی چرخوندم آرش ریبھ سخت  انگارھوا نبود سرموزدمینفس م

 زبونم یول.......فحشش بدم.......دادبزنم..... بزنمی خواستم حرفدیکشی مگاریبود وس
 بند رفتھ بود

 یچھ غلط.....تو....تو.....آ آ آ رش:دمی لرزون مالفھ رو دور خودم کشی دستابا
 ؟؟یکرد

 ی کار کردیتوبامن چ: گفتمی بلند تریتوخودم جمع شدم و باصدا. نگام کردخونسرد
 آشغال؟

 یگرفتی ماتوی جواب زبون درازدیبا: پک زدگارشی سبھ
  شرف؟ی بی کار کردیبا من چ: دادزدمھیبا گر. توچشمامم حلقھ زداشک

 شنیدارمی بھی االن بقنیی پااریصداتو ب: فشار دادیگاریرسی تو زگارشویس
 کھ سرم اومده بود یی بھ بالھی ثانھی خواستمی نمی حتختیری وقفھ می باشکام

 .ھیذار بفھمن پسرشون چھ آشغال شن بداریبذار ب:فکرکنم،زارزدم
 لرزون تو پام ی مالفھ با دستاری تخت افتاده بود برداشتم از زی کھ گوشھ شلوارمو

 شرف زود باش بگو من ھنوز ی بیزود باش لعنت: گرفتمقشویبھ طرفش رفتم و.کردم
  دخترم

 یبنال عوض:آب دھنموقورت دادم. ش سرخوردقھیدستام از . زدپوزخند
 ھ؟ی مالفھ چیاون خون رو: شدت گرفتمیگر

چرا خفھ خون : وپاھام سست بوددی لرزی اشک دھنمو پر کرده بود صدام میشور
  نامرد؟ی کارکردی بامن چ؟تویگرفت

  بت لطف کنمو بات ازدواج کنمتونمیم: روشن کردی گاریس
  یگی دروغ میدار: گفتمرلبیز. افتادمنی زمی پاھام وزنمو تحمل نکرد و روگھید

  ی کنتی منو اذیخوایتوم.....آره......آره: باال رفتی کمصدام
 یزنی زر می،داریگی چرت میدار:دادزدم

 ی؟ھرزگیخواستی نمنوی ھم؟مگھیشی می عصبانچرا—
  داره؟ی اون فکل پپھ برات چھ فرقایمن : کردمکث
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 کھیمن....... قراره بشھ یچ.......من .....اشکان .....دی لرزی افتاده بود و قلبم مفشارم
 ٨8........ستمی دختر نگھی دیحت

 کابوسھ با نفرت بھ آرش زل زدم بھ طرفش حملھ ور ھی نی رعشھ گرفتھ بود نھ ابدنم
  زدمغیشدم ج

  ی خوره عوضی حالم ازت بھم م؟یکثافت چطور تونست_ 
 کرد ی روح داشت نگاھم می بی تفاوت با چشمای آرش بدمی کوبی منشی بھ سمحکم

 زدم اشکانم اگھ اشکانم ی کردم جلو پاش زانو زدم از تھ دل زار میبلند بلند ھق ھق م
  زدم اشکانغی بھ موھام چنگ زدم و جیبفھمھ چ

  یاری در می بازی کولنقدری چرا اگھیبسھ د:  کالفھ گفتآرش
 خواست ی دلم م؟یدی آدم آفرھی مگھ منفور تر از ای نفرت تو چشماش نگاه کردم خدابا
  گفتمی کنم سرمو رو پام گذاشتم تمام بدنم زعف داشت بھ سختکشی تکھیت

   کشتی آره می گم پدرتو در می بھ بابام منمتی خوام ببی نمی عوضرونیگمشو ب_ 
 تر از منم لی چاره و ذلی خدا بد بخت تر از منم ھس؟ بی رفت ارونی نگفت و بیزیچ

 شدم لعنت بھت آرش ی بازنیھم کھ وارد ا بود لعنت بدهیھس؟ درد کمرم امونمو بر
 و ھی کشمت بھ گری برداشتم خودم مموی گوشی خوره بھ سختیحالم ازت بھ ھم م

   بوق بوق اشغالدو  بوقھی لرزون شماره بابا رو گرفتم یدستا
 نی رو زمدمی کوبروی گوشغی کنھ با جی دور گلومھ و داره خفم می کردم دستی محس

  زدمغی وجدمی شو بھ صورت خودم کوبداری بینھ من خوابم لعنت
  شو ھمش خوابھ ھمش خوابھداریب_ 
 ی ھوس اون کثافت شد ای خدا ھمھ ارزشم چھ ساده قرباننی عجز افتادم رو زمبا

 ی تو مھمونشھی بابا افتادم ھمی کاراادی اری اختی کشھ بی بھ بابا بگم آرشو مدیخداااا با
 خواستم ی بوده و می صوری اگھ بگم نامزد کرد با آرش برقصمیھا بزور مجبورم م

  کنھ؟ی کار می کرده چیدراز  آرش بھم دستیبا اشکان برم ول
 دستامو با نفرت رو یی کشھ رفتم تو دستشوی گوشع تخت گذاشتم نھ نھ آرشو مسرمو

 بگم؟ بابام ی کار کنم؟ بھ بابا چی چدی زار بودم حاال بای از وجود خودم بدمیلبام کش
 ٠9 آرشو بابامشبی دی بفھمھ کثافت کاری مھم بود اگھ کسیلیآبروش واسش خ

 رو ی آرش لعنتشھی بخواد بھ خاطر آبروشم کھ شده بھ زور بدم بھ آرش؟ بابا ھمنکنھ
 بکنم؟ دی بای خدا چھ غلطی ارهی اتفاق محالھ طرف منو بگنیدوست داشت حاال بعد ا

 اگھ بفھمھ؟ قلبم زمی تمومھ اشکان عزگھی دفی کثی بازنیدم ا قرار داد با آرش افتاادی
 افتم شده شب و روز ینکنھ پسم بزنھ؟ نھ نھ بھ پاش م پر از ترس شد نکنھ نخوادم؟

 ی خواد می اشکانو میتھای دلم حماشھی از ھمشتری کردم بی کنم حس میالتماسش م
 تونھ بفمھ ی فقط خدا م قولش زدری زی مسخره رو تموم کنم آرش لعنتی بازنیخوام ا

 شالمو رو موھام ردم خوره مانتومو برداشتم و تنم کی بھم مافشی قدنیچقدر حالم از د
 بود زی باز کردم سرش رو متی زدم در اتاق آرشو با عصبانرونیانداختم و از اتاق ب
   انگار مامان و باباش نبودندمی سر بلند کرد درو بھم کوبعیبا باز شدن در سر
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  ؟ی خوای می چھیچ_ 
 پول تجاوز بھ می ماه کھ مث مترسک تو دستت چرخوندھی نی خوام پول ایپولمو م_ 
  ی کھ کردیی ھای دختونم پول کثافت کارمیحر

  دی داد و تو موھاش دست کشرونی بنفسشو
  کار؟ی چی خوایم_ 
 ١9ی نداره عوضی ربطچیبھ تو ھ: دمی وار خندوانھید
   خوامی خوره طبق قرار داد من پولمو می بھم م نقش مسخرهنی حالم از اگھید

 اون جوجھ ی نکنھ فکر کردی کار کنی چی خوایم:  جاش بلند شد با پوزخند گفتاز
 اما ی مونی و مطمئن باش مال من می مال من شدشبی کنھ؟ تو دی قبولت مینیماش

 بھ طرفم می کھ قرار گذاشتھ بودی دو برابر مبلغدیمن بھ عھدم وفا دارم چک کش
 گرفتش

   قول و قرارنمیا_ 
بعدم بھ ...  رمتی کھ بگی افتی باش بھ پام منیمطم:  تفاوت گفتی بدمشی دستش کشاز

  یخوش اومد: در اشاره کرد
 رفتم ی راه مابونی زدم داشتم تو خرونی سراسر وجودمو پر کرده بود از در بنفرت

 کھ سر روح یی بھ خاطر بالی حت مغروری اون لعنتدمی کشیفقط پاھامو دنبال  خودم م
 رفتم ی داشتم ماوردی در نمونمی پشی آدمای ادای نکرد حتیوجسمم آورد معذرت خواھ

  گرفتم با دو بوق برداشتارشو در آوردم و شممویخونھ اشکان گوش
  سالم السا جان_ 

 اون کثافت بھم ی وفتی شد لحن مھربون صداش اشکان کجا بودری دوباره سرازاشکام
  زمزمھ کردمدی لرزی کھ از بغض میی کرد با صدای می درازدست

  اشکاان_ 
  شده السا؟یزیچ:  نگران شدصداش

   آم خونتی گفتم دارم می سختبھ
 شدم بدنم لرزه گرفتھ بود نکنھ اشکان پسم بزنھ در ادهی گرفتم در خونھ اشکان پآژانس
   پس افتاددنمی بود اشکان درو باز کرد از دشھی روح تر از ھمی بافمیزدم ق

  تو الساایب_ 
 نیالسا  جان ا:  داخل رفتم درو بست و سمتم برگشت و نگران گفتی آرومی قدم ھابا

 س؟یچھ وضعشھ حالت خوب ن
 نگرانم یالسا دار:  شد اشکا دستمو گرفتری داشتم اشکم سرازازی نتای حمانی بھ اچقدر

  شده؟یزی چی کنیم
   رفتم تو بغلش و ھق ھقم بلند شد اشکان آروم دستشو دور کمرم گذاشتاری اختیب

  السا تروخدا بگو چتھ_ 
  اشکان:  نالھ گغتمبا

  دلمزیجانم عز_ 
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  ؟یدوسم دار:  کرد دستامو دور کمرش فشردمسی لباسشو خاشکام
 ٢9 چث شده؟ی زنی مھی حرفا چنیالسا ا_ 

   گرفت و رو پلھ نشوندمدستمو
  شده؟یزیالسا جان چ_ 

 خواست ی لحظھ فقط دلم منی بگم؟ تو ای بگم چجوری حاال چای شد خداشتری باشکام
 اشکاان: دمی با بغض بھش زل زدم نال؟ی اگھ اشکان ولم کنھ چرمیبم
 جونم_ 
  بگووووویبگو بگو دوسم دار_ 

آره :  دستشو باال بردعی رو داد زدم اشکان کھ تعجب کرده بود از کارم سریاخر
  معلومھ کھ دوست دارمزمیعز
  بھ دستش چنگ انداختمدیدی پام زانو زد چشمام تارمجلو
  ی مونی عاشقم مفتھی بی بگو ھر اتفاقی منو دوس دارشھیبگو ھم_ 
   ھق ھق گفتم بگو بگوبا

:  چونم گذاشتری مردونشو محکم فشار دادم دستشو زی رنگ باختھ بود دستشااشکان
 مگھ قراره چھ ؟ی چیعنی ی بود ھر اتفاقی حرفت چنی از ا شده منظورتیالسا چ

 فتھی بیاتفاق
  باال رفتی زجرم نده زبونم قفل شده بود اشکان صداش کمینطوری منو بکش و اایخدا
 ؟یالسا با تو بودم چھ اتفاق_ 
  من.... بھ خدا...  من.... اشکان: ھی گرری عجز زدم زبا

   شدهی کنارتم حاال بگو چشھی شده من ھمیالسا جان چ:  تا دستامو فشرد دو
 ...آرش...  آرش... اشکان:  گفتمدهی بردهی و بری چنگ زدم وبھ سختموھامو

 کنھ؟ ی متیی اذی نشدم اون عوضی السا تا عصب؟بگویآرش چ:  رنگش سرخ شد ھوی
  نکنھ کتکت زده

   کشتمی زدم کاش می بھ لباسش چنگ زدم کاش معی بلند شھ کھ سرخواست
 اشکااان...  میبود..   تنھاشبید... بھ من.. .. آرش بھ من...  اشکان_ 

 زجرم نده ی طورنی شده بود خداا منو بکش و ای عصبیلی اشکان خھی گرری ززدم
  کارت کرده؟یاون حروم زاده چ:  داد زدھوی

 ٣9 کردمی بلند ھق ھق مبلند
 کار یالسااا با تو ام اون حروم زاده چ:  و چونمو محکم گرفتدی بھ سمتم پراشکان

 کرد
 و بدنش از خشم لرزه گرفتھ بود دی باری شده بود از چشماش خون می برزخاشکان

 خواستم یبھ خدا نم...   خواستمیمن نم...  بھ خدا:  گفتم ھیمنم بد تر از اون با گر
داشتم ...  اون بھم تجاوز کرد.... اشکان بھ خدا اون بھ زور...  اشکان من فقط تورو

 ...ن خواستم مینم...   دادمیجون م
 بسھھھھھھ:  زدداد
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 افتاد نی با زانو رو زمدمی دی زجر تو چشماش نگاه کرد اشکانم شکست ومن مبا
 اشکاان:  اومد گفتمی کھ از تھ چاه در میی بود با صدایچشماش خون

 ی تالفی خوای م؟ی کنی شوخی خوایم ؟ی کنی متی منو اذیالسا دار: دی بھت خندبا
  ی چند وقتو درارنیا

   کار کرد؟؟؟؟یاون حرم زاده چ:  تر شد اشکان از جاش پا شددی شدمی گرفقط
 ی کشمش بھ خدا میم:  داد زدزی خون جلو چشماشو گرفتھ بود جنون آمدی در پرسمت

   کنمی مکشی تکھی خودم تیکشمش با دستا
  کشمت کثاافتیم:  زدداد

 اشکان ترو خدا آروم باش ترو خدا آروم باش:  گرفتم دستاشو
  دستتو بھ من نزن:  زدادیفر

  دمی عقب کشاری اختیب
 ی اون کثافت بھ ناموس من دست دراز؟یآروم باشم؟ چجور:  نفس نفس گفتبا

  زمی ری کشمش بھ خدا خونشو میکرده؟؟؟ م
  اشکان آروم باش ترو خدا آرش_ 

  اری پدر و مادرو رو زبونت نی باسم اون:  داد زدھوی
 شی خوای بکشمش؟ نکنھ تو ھم می خوایچرا نم:  دی کشادی وار فروانھی داد عقب دھلم

   کھ اون گرفتھی بھش نخ دادی وسط گوش درازم اصن تو لعنتنیو من ا
 ٤9 حقمھنی کار کردم کھ ای خدا من بد بخت چیا

 کنھ با ی رو بفھمھ مجبورم مھی و قضادی  اگھ بابام ب؟ی زنی مھی حرفا چنیاشکان ا_ 
 قبل از دی جا بانی از امی بردی بانیآرش ازدواج کنم اشکان من پولمو گرفتم از ارش بب

  می برادی کھ بابام بنیا
 لرزون سمت ی زد با قدمای بھ گلوم چنگ می کرد بغض بدی فقط نگاھم ماشکان

  ؟ اشکانی دوسم دارتھفی بی گفتھ ھر اتفاق؟یاشکان دوسم دار: اشکان رفتم 
  ختی رنیی از چشماش پااشک

 ؟ی کار کردیالسا تو چ_ 
  شھر اشکااننی از امی بردی کارو کرد اشکان ترو خدا بانیاون بھ زور ا:  زدم غیج

 نشست سرشو تو دستاش گرفت نی زمی کھ دستمو بھ شدت پس زدرودمی کشدستشو
   کنارش افتاددی لرزی پھنش بھ شدت میشونھ ھا

 یاشکان ترو خدا بھ خدا من نم.. یھنوزم دوسم دار...  بگو...  بگو،... اشکاان_ 
   زدمغی خواستم جیخواستم نم

 ..   اشکان منرمی می اشکان من بدون تو ممی برای کنم بیاشکاان التماست م_ 
 برو لعنت بھ رونی برو برمی میبسھ السا بسھ دارم م:  گفتی پر بغضی با صدااروم

   السا جلو چشمم نباشرتی غیھ منھ بمن لعنت ب
 اشکان ترو خدا من بدون: دمی کشدستشو

  رونیالسا برو ب_ 
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 خدا دمی کشی دنبال خودم مفموی از جام بلند شدم کی بھ شدت ضعف داشت بھ سختبدنم
 کھ الی کردم و فکر و خھی گرنقدری کردم ای می اشکانو راضدی  با؟ی کشیچرا منو نم

 تو ی خواست آنقدر فشار روحی بھ خودم اومدم جلو در خونھ بودم دلم خواب میوقت
 ٥9 تخت افتادمی نداشتم با ھمون لباسا رونختی حال اشک رگعی دیتوانم نبود حت

 ساعت ھی تا االن فقط شبید. اومد جلو چشممامی چشام باز و بد بختدی نور خورشصبح
 ی ھادی تھدادی ھوی... خاک بر سر شدمی وایا!! تو چشامومدی مگھ خواب مدمیخواب

 امدم شبید. wc زود از جام بلند شدمو رفتم سمت... خدای وایا... اشکان افتادمروزید
 نی پامو از اچوقتی ھی کاشکیکاشک... کردموت با خودم خلیخونھ خودمون و حساب

رد نام... و کاش نرفتھ بودم خونھ اون آشغال بھ خاطر پولرونیخونھ نذاشتھ بودم ب
 ھیزود دست ورومو شستم و ...کنمی منشیتا عمر دارم از تھ دل نفر...پست فطرت

 مث دمی پوشی دست لباس مشکھی و دمی با قند سر کشری شوانیل
 نمیسوار ماش... آبروم کنھی بنکھیاگھ کشتھ بودم بھتر بود تا ا..آره...ھھ....عزادارا

  ظبتو روشن کردم و زدم رو آھنگ.شدمو راه افتادم 
 کاش رحم یول...ھھ...خدا رحم کرد. برقری بود بکوبم بھ تکی بار نزدھی راه تو
 تا ھیتا کجا گر.ختمیری اشکم نمگھی دیحت... راحت بشمی لعنتی زندگنی تا از اکردینم
 کھ ممکن بود ی منتظره اری غی دم شرکت خر شرک تا از اتفاقادمیرس....ھی گریک
اون حداقل مرام ...کاش خر شرک بود...کنم یری جلوگوفتھی خر شرک و اشکان بنیب

 .... مرامم ندارهنی ایداشت ول
 نشیاشکان از موتورش و آرشم از ماش. کار از کار گذشتھ بود...دمی رسری دی وایا
کال قفل کرده بودم دستام ...کردنیھر دوتاشون مث خون آشاما نگا ھم م... شدادهیپ

 ی االن چدونستمی مبای کنم چون تقرکاری چدی بادونستمیعرق کرده بود و نم
مشت آبدار نثار صورت آرش  ھیاشکان بھ سمت آرش حملھ ور شد و ...شھیم

 نقدریا... شدم و داد زدم اشکان ولش کن اون پست فطرتوادهی پنی از ماشعیسر...کرد
 شده بود بھ یآرش کھ مث گاو وحش...دنی منو نشنی کدوم صداچی بودن کھ ھیعصب

با ... اون دردو حس کردمی خابوند تو صورتش کھ منم جایلی سھیدو اشکان حملھ کر
 بھس زدم کھ یلی سھی شدم و رهی آرش خی بلند رفتم جلو و تو چشمایاسرعت و گام ھ

 دوم وکھ خواستم بزنم توصورتش دستشو آورد باال یلیس...گوش تا گوشش سرخ شد
السا برو  - قب و گفت   کھ اشکان ھلش داد و منم ھل داد عرهیکھ دستموروھوا بگ

 ... منو اون کثافتھنی موضوع بنیا!! کنار
اشکان از درد تو . مشت زد تو شکم اشکانھی سھ قدم رفتم عقب کھ آرش اومد جلو دو

 .شکمش جمع شد
 ؟!ی کارش کردیچ... نامردیعوض -
 کھ ی الھی برگرد بھ ھمون تورونیتانزدم آش والشت کنم گم شو از درشرکت من ب -

  یبود
   ناموسی توئھ بای وونمیمن ح: بلند شدو گفت اشکان
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 مشت کرد کھ دوباره بکوبھ تو صورتش کھ آرش دستشو گرفتو و دستشو
 و چند نیآرش ھلش داد و انداختش رو زم.اشکانم از درد صورتش جمع شد...چوندیپ

 -  و گفت ذاشتی نمی مانع بشم ولخواستمیتا لگد محکم بھ پاھا و شونش  اشکان زدم
 عود کرده نداشتت رتیغ!! نھ! ؟! عود کردرتتیغ! ؟!؟ چتھ! پپھھیردت چد

 ٦9...احتماال
من حد اقل بھ دختر ... ناموسیببند دھنتو ب -  تف انداخت تو صورتشو گفت اشکان

  کنمیمردم تجاوز نم
االنم اگھ .؟ اون نامزدم بود !دختر مردم - خنده و گفت ری وار زد زوانھی دارش

 ...بھت بگم زنمھ یشیناراحت نم
 . خانوادهی بی بود و بس حرومزاده تیفقط نامزد سور -

 و تموم شدمیداشتم از استرس خفھ م.  زد تو دل اشکان ی با زانوش لگد محکمآرش
 ی ولدادمیفحشش م.... ولش کن آشغالگفتمی مختمویری اشک ماری اختی بدیلرزیبدنم م

 از تھ دل یآرش آخ... حساس آرشی لگد زد جاھیاشکانم با زانوش ...انگار نھ انگار
 بلندش کردو گفت نی اشکانو گرفتو از زمقھی...  المصب زور کھ زور نبودی ولدیکش

 دست ی کھ عشقتو ندیکردی پول جمع میتو اگھ عرضھ داشت!!  کارت پپھیبرو پ -
 ھی چون االن شھی نخواد زن من مایدر ضمن السا بخواد ...  واسھ پولگرانید

منم با دو رفتم سمت ...نشیبعدم بھ پوز خند زدو رفت سمت ماش...البتھ زن من...زنھ
 ؟!نمی باال بباریاشکان سرتو ب - گفتم شکانوا

 با تموم قدرتش زده یآرش وحش... بودی خونھیدماغش خون... آوردباالسرشو
 شددستمال بھش دادم کھ دستمو پس نیکمک اشکان کردمودو سوار ماش...بود
 می مدت گم وگورشھی می بردی ما باستی دعوا کردن با آرش نیاالن وقتاشکان :زد

 .ومدهیتابابام ن
 یلعنت بھ من کھ گذاشتم با اون تخم حروم بگرد: با دست پاک کردشوینی بخون
 ..........دی کن اونو االن باول—

 ول ینطوری ول کنم اون کفتار بھ عشق من،بھ ناموس من دست زده ھموی چیچ:دادزد
  شدهینجوریکنم؟تا االن ولت کردم کھ ا

 ........ پاھامدمی صبح از خواب پاشدم دخواستمیبخدا من نم:دی گونھ ھام چکی رواشک
 ؟یک: مشت شدش نگاه کردمیبھ دستا. حرفمو نتونستم بگمی ادامھ

 ؟ی کیچ: پاک کردماشکامو
  گم وگورشدنمونقرار—

ناموبستمووطالھامو فروختم کھ پولمون  چمدونکھیفردا بھ محض ا: کردمبالبخندنگاش
  دنبالتامی مشترشھیب

 رفتم حموم عی بھ خونھ سردمیتا رس......... واقعن قبول کردیعنی سرشوتکون داد،فقط
 حس گناه تونستی کار نمنیا....ھھ ....دمیکشی ھا مدام دستمو رو لب وبدنم مونھیمثھ د

 . ببرهنیوآلوده بودن منو ازب
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 کشندی تنم درد می ھالھی پدارند
  ازگناهی دوباره زاده شوم،عاردیبا
 نی بود کھ بعد ازابیبرام عج.رونی بختمی اومدم ولباسامو از توکمد ررونی حموم باز

 اما االن خدا خدا می داشتی مدت تماس تلفننی تو ای چندبارومدهیھمھ مدت بابام ن
بابام تو عمل انجام شده قرار  گھی با اشکان ازدواج کنم دیوقت.ادی کھ حاال حاال نکردمیم
قلبم تند .دمی اکتفا کردم و خوابری شوانی لھی خوردن ستم،بھ چمدونمو کامل بگرفتیم
 کھ خوابم کردمی مدتم فکرمنی ایایمثل ھر شب بھ بدبخت. فردا رو داشتمزد،استرسیم

 .برد
در .اشتھام کلن کورشده بود. اشکان رفتمی سحر بدون خوردن صبحانھ خونھ کلھ
 اریسالم اشکان،چمدونتو ب: با شلوار کرم تنش بودی قھوه اشرتیت.در و واکرد.زدم
 میتابر

 . تو چند لحظھایب: پراز غم بودچشماش
 بھ اطراف کردم ینگاھ. شدرهیدروبست و بھ چشمام خ. رفتم  توی حرفچی ھبدون
 گھی دمیجمع کن بر.یکنیاشکان چرا برو بر منو نگاه م:وگفتم

  السا: جلوتر اومدیکم
 جان السا: کر بشمدادمی محی کھ ترجزدی تو صداش غم موج منقدریا

  ببوسمتیدیاجازه م: باھام فاصلھ داشتشتری سانت بچند
 ستی کار را ننیاشکان االن وقت ا: کردم وکالفھ گفتمی زده بود بھ سرش پوفواقعن

  بکنی کھ خواستی اونوقت ھرکاری شھر لعنتنی بھ جز ای جاھی میابریب
   لحظھنی االن،تو انی حاال،ھمنینھ ھم: شونم گذاشتی رودستشو

  وونھیِدل د: کردمی عصبی خنده
 نییشالمو زد پا. لبام گذاشتیلباشو محکم رو. گفتمو دستمو دور کمرش حلقھ کردمنویا

خودمو .لبم باال رفتضربان ق.دیدستشو تو موھام فرو کرد و آروم ونرم لبامو بوس
 شیبوسھ ھاش گرم وعاشقانھ بود منم ھمراھ. دی بھ ش فشردم اونم محکم تربوسشتریب
 گھیحاال د: بھش کردمیقینگاه عم.زدی نفس منفس. ازم جدا شدقھیبعد چند دق.کردمیم

 م؟یبر
 السا:دمیشنی نفساشومیصدا
 جونم—
 ٨9تونمی نممن—

 ؟یتونی نموی؟چیگی میچ: نگاش کردمجیگ
  الساتونمیمن نم: پشت کردو با بغض گفتبھم
 طرفش رفتم بازوھاشو گرفتمو طرف خودم برگردوندمش،با بھت نگاش بھ

  ی گی میھ؟چیمنظورت چ:کردم
 سرخ کھ معلوم بود ی مردونھ وخوش فرمش جدا کرد با چشمای از بازوھادستامو

 .دهی طعمشو چشگھی دیکی کھ قبل از من دمی وبوسییالسا من االن لبا: گفتختھیاشک ر
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  یگی می تو چفھممیَاشکان من نم....َاش:دمیلب گز.دیقلبم لرز. حرفاشوبفھممخواستمینم
 میدادی خودمون قرار منی آرش بدی نبامیالسا منو تو اشتباه کرد: دی دست کشتوموھاش

  می پس بددی اشتباھمونو بانیحاالھم تاوان ا
 می پس بددی بایچطور:دی کوبی م منھیقلبم بھ قفسھ س. دی لرزی مدستام

 تاوان ستمیمگھ باتون: گفتنی بلندیباصدا. شدمی موونھی کرده و بود من داشتم دسکوت
 م؟ی پس بددیاشتباه مونو چطور با

 مونییبا جدا: ازم گرفت وبامکث گفتنگاھشو
اشکان : بھم دست دادی نفر چنگ انداخت بھ گلوم حس خفگھیانگار . بند رفتزبونم

 ھی نی  سربھ سرم نذار من تحمل ا؟اشکانیخوای منو نمیگی میر؟دایگی می داریچ
 قلم وندارم

 بودنو یکی حس گھی دیکی قبل من ی باھات باشم وقتیالسا چطور: قدم برداشتچند
 ؟یچطور.بات تجربھ کرده

واشکان   حرفارنی اشدی تحمل وزنمو نداشت باورم نمگھیپاھام د. حوض نشستکنار
 پست نباش اگھ من نقدریاشکان ا:دستاشو گرفتم. پاش زانو زدمیجلو.زنھیداره بھم م

 شنھادی کھ پیاز سرخوش. بھم تجاوز کرده بخاطره تو بودی آشغالھی اگھ ستمیدختر ن
 من......آرش وقبول نکردم

السا مشکل من فقط : کردی بھم نگاه نمگھید.  و دستاشو محکم گرفتھ بودمختمیری ماشک
 وبدون دعوا می خوش بودی وارد رابطمون شھ منو تو حساب آرشنکھیقبل ازا.ستی ننیا

 دای پی اون لعنتی سروکلھ ی وقتی ولمیشی خوشبخت ممی کھ اگھ ازدواج کنالمونیبھ خ
 مردم ھیالسا من .می چقد منو تو باھم فرق داردمیھمشد ودعواھامون شروع شد تازه ف

 رگ تازه خودتم تا دعوامون ی تحمل ندارم ھمھ بخاطره تو بھم بگن بگھیغرور دارم د
 یدیکشی ضعفامو بھ رخم مشدیم

 ترکم ینطوریاشکان من غلط کردم من گھ خوردم ترو خدا ا: تھ دل زار زدماز
 ٩9نکن
 تحمل ندارم وونتمیبسھ السا من ھنوز عاشقتم د:دی قطره اشک از چشمش چکچند

 کم بخاطره من  توتی زندگی برو پمیستی منو تو مال ھم نی ولی زار بزنینجوریا
 یدی نکشیسخت

 چند وقتھ غلط نی ایاشکان اگھ مشکلت حرفا:ختمیری گذاشتم رو پاشو اشک مسرمو
 رمیمیاول و آخرمھ بخدا،من بدون تو م

   نباشنقدرنامردیا: شدت گرفتمیگر
  رونی من برو بی السا،پاشو از خونھ پاشوبرو—

 کھیزی چی براستیاف ناشکان انص.رمی جا نمچیرم،ھیمن نم:گرفتم  پاھاشومحکم
 .یبخاطره تو از دستش دادم منو رھا کن

خشن . با بھت نگاش کردم تمام بدنم سرد بود. افتادمنی زمی تمام قدرتش ھلم داد روبا
 رونی باتو ادامھ بدم،پاشو برو بتونمی نمگھی دی بدون تو برام مرگھ السا ولیزندگ:گفت
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  ولم نکنینطوریاشکان ترو خدا بھ حرمت عشقمون  ا: دھنمو قورت دادمآب
 پست ونامرد نقدریاشکان ا:دمی خزنی زمی خواست بلندم کنھ  رودیدستموکش

   ولم نکنینجوریا...... روز افتادم نیاشکان من بخاطره تو بھ ا....نباش
 کھ با ی مدتنیاگھ بخاطره ا:نگاھش پرازدرد بود ادامھ دادم.کردمی مھی وگرگفتمیم

  تنھام ی منو بزن ولخوادی ھرچقدر دلت مای بی ھستی عصبانیدیآرش بودمو عذاب کش
  معرفتینذار ب
 رونیبرو ب: دادزد
بدون توکجا برم اشکان مگھ تو .رمیمن نم: بلندم کردنی زمی واز رودی کشدستمو

 ١ نامرد؟یعاشقم نبود
 تونمی نمیول.....ھستم وخواھم بود.عاشقت بودم: بست ومحکم فشار دادچشماشو

 ...... شب تا صبح تو بغلھیتو ......السا
 شب تاصبح تو بغلش بودم اما بھ ھیآره : از جام بلند شدمدمی شکستن قلبمو شنیصدا

  گذاشتم ارتی روح وجسممو در اختلی با م؟خودمی دوسال چنی ایزور وادارم کرد ول
 ....ی تا فقط آروم بشی انجام بدی دوست داری ھرغلطدادمیاجازه م.پس فطرت

 کھ ھستم نذار ینیداغون تر ازا.......ترو خدا.....اشکان جون السا:دی لرزی مصدام
 .بشم

 فراموشت تونمی نمچوقتمی فکر کنم ھی بھ دخترتونمی نمچوقتیالسا جز تو ھ: گفتآروم
  نجایحاال برو از ا.کنم

 شھی ھمیبرا: کردمکث
  یخوایپس ھنوز منو م...... شی پقھی چند دقنیھم..... یدیتو منو بوس: شدمکشینزد 
 یادگاری طعم عشقت تا ابد برام خواستمی بار منی آخری برادمتیبوس:بھ در نگاه کرد 

 .بمونھ
  بھ سالمت: در اشاره کردبھ
 آخر برگشتم ی نداشت بھ طرف در رفتم لحظھ دهی زار زدن و التماس کردن فاگھید

   باشھادتی نویا. اشکانیدی کارتو پس منیتاوان ا:وبا بغض گفتم 
  مواظب خودت باش عشق من: بغض کرده بوداونم

   بھ ھمدمی زدم ودرو محکم کوبیپوزخند
   قسم باز گرد آن بوسھھی را بھ گرتو

   نبودمی کنی خداحافظنکھی ایبرا
  وخدا نگاه نکردمی تو دور شدمنو
  نبودمی وخدا کرمی تو دور شدمنو

1 ⏺ 1 
 منو ستمی خوشگل نگھی دنکھی بخاطره اگفتی و مشدی  صورتم داغون مکاش

 ھر خواد،ازی منو نمسمی رو پاھام واتونمی چون نمگفتی ومشدی پاھام فلج مخواد،کاشینم
 منو لی دلنی دختر نبودمو اون بھ ھمگھی من دی بدتر بود بخاطره اون لعنتیشکنجھ ا
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 کھ یی بھ لحظھ ھای سوخت وقتی ممام بودم کھ چشختھی اشک رنقدری خواست اینم
 وخودمو ھروقت کھ کردمی ھمھ رو تحمل میرای تحقدادمیبخاطرش جواب ھمھ رو م

 بود نیحرفاش برام سنگ. شھی قلبم آکنده از درد مدادمی قرار مارشی در اختکردیاراده م
 خونھ رو تخت ولو دمی رسیوقت. کھ حس کردم تمام وجودم خورد شدهنیقدر سنگاون

 بود ی اشکان ازم عصباندی شاختمی اشک رمیی وتنھای حجم از بدبختنیوبخاطره ا شدم
 لموی بشھ موبامونی پشدی باشھ وھنوز دوستم داشتھ باشھ شای امروزش واقعیاگھ حرفا

   ست کھ بھ آن دل بستمی مرگ قشنگیخودکش:برداشتم ونوشتم
 جواب کردمی میی محبت وعشق وازش گداامی پنی بدبخت بودم کھ داشتم با اچقدر

 نظرمنو عوض ی بازبمی مزخرف وننھ من غری حرفانی نکن با ایالسا سع:داد
  حرف من ھمونھ.یکن
 ی اجباردنی نفس کشنیاز ا/ دل بکنم ازتو ،از خودمنکھیسخت است ا: بغض نوشتمبا

 از گناه
 خوامی دختر دست دوم نمت،منی زندگی برو پالسا—

 ھی حاال مثھ رفتی کھ قربون صدقھ م مھی ھمون اشکاننی خشک شد و قلبم فشرده ادستم
 شی و پست فطرتی رحمی ھمھ بنی مات و مبھوت از اھی چند ثانرونیتفالھ پرتم کرد ب

 ی بخاطره اون بخواستمی نمرشدیاشکام سراز. حذف کردماماشویبودمو شماره و پ
 عشقش کھی ھمھ مدتنی ازاختمیری ماشک  کنم اما نا خودآگاهھی گریمعرفت عوض

 ی مریتمام بدنم ت...... ومرد نبودنشاشیکورم کرده بود کوربودم نسبت بھ بزدل
 بابام تنگ شده بود ی برای اگھیدلم از ھر زمان د.دمی صورتم کشی رو رود،پتویکش

 عشق مزخرف نی لعنت بھ اکردمیش فکر م بھ حرفاھی ثانھیکاش حداقل 
 زاری بمی مرد بود تو زندگیاز ھرچ..... دراومد آرش بودلمی بامو یصدا......وتلخ
 بھ ای یکنی در و برام باز میای حاال منیاھمی: دادامی قرمز و زدم کھ پیدکمھ .بودم

  ستی دختر نگھی دخترش دگمیبابات م
 آشغال نی حتمن منو بھ زور بھ ادیفھمی بھ وجودم رخنھ کرد اگھ بابام مترس

 ٢١دادیم
 کھ ؟تویخوای از جونم می؟چیچتھ باز رم کرد: دھنمو قورت دادم وبھش زنگ زدمآب

 نجایگم شو از ا.ی کار خودتو کردگھید
وا کن درو تا اون .یدیتو ھنوز رم کردن منوند:دیچی مغرورش توگوشم پشھی ھمیصدا
 .ومدهی سگم باال نیرو
 ی بکنیتونی نمی غلطچیھ. شوخفھ—
 .رمیگی باباتو می االن شماره نی وگرنھ ھمی در وباز کنی وقت دارقھیدق٣—

 عیسر.ی من نذاشتی روز خوش براھی گرم بزنت کھ نیخدا بھ زم. گفت وقطع کردنویا
 شم ھی ثانھی کاناپھ ولوشدم،تحمل کردن یرو. و زدمفونی آی دکمھ دمویمانتومو پوش

 تنش بود دی با شلوار اسپرت سفی مشکی لرھنیپ.در و باز کرد واومد تو.سختھ
 ی خاموش بودن ونور کم چراغ تومھالمپا ھ. پخش بودشیشونیموھاش آشفتھ رو پ.
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 کانا پھ یرو.کیاطراف ونگاه کرد وتا چشمش بھم خورد اومد نزد.تراس تو پخش بود
 خب لھیخ: گفتمی حال تریبا لحن ب حال افتاده بود مو یمنم ب. نشستیی روبروی

  رونی بکن وبعد گم شو بناتویراوتوھیزودتر تحق
 رمی طبق معمول تحقنجای ایومدیمگھ ن: جون گفتمی رنگ تعجب گرفت کھ  بنگاھش

  رتی غی بی ترسوھی بھ ی خاک برسرت کھ بھ اشکان دل بستی و بگیکن
   معرفت کھ تنھات گذاشتی بھیبھ :دمیخند

  رونی بکن وگم شوبناتویتوھ: نگام کردادامھ دادمیشتری تعجب ببا
 ومدمی نی کھ شک نکن ولی مامانشیتی معرفت بودن اون تی رگ و بیدر ب:پوزخندزد
 ٣١. کنمریتو رو تحق

 .ولم کرد: و با بغض گفتمدمی تر خندبلند
  ی عرضھ مست کردیبخاطره اون ب: تو چشام بود گفترشی جلوتر نگاه خاومد

 یخفھ شو خودت مست: جلوش دراووردم کھ فک کرد مستمی بازوونھی دنقدریا
 ھا کن تو صورتم: نشست وخشن گفتجلوم

 برو بابا: بلندشمخواستم
   ھا کن توصورتمگمی میمگھ کر:داد زد . گرفت ونذاشتدستامو
 ورفت کنار پنجره دی کشیقیاونم نفس عم. تو صورتش فوت کردمی عصبنفسمو

 سمیمی کھ کردم وای کاریمن پا:خونسردگفت.ستادیا
 . نکردهالزم—

 نھی اون عاشق سی کھ حتیدید. نکن دختری خودت بازندهیبا آ: وبعم نگاه کردبرگشت
 خوادی دختر دست خورده رو نمھیچاکتم 
 من اصن ازت ھی چیدونیم:رفتم در وباز کردم وگفتم. بود نمک رو زخمم بپاشھاومده

 معرفت ازدواج نکنم حاالھم گم شو ی ب مردھی بای کارباعث شدنیممنونم کھ با ا
 .کنمی باتو ازدواج نمرمیمن بم. لطفنرونیب

 فقط برعکس عشقت مرد مو ستمیعاشق زارت ن: روشن کرد وامد طرف درگارشویس
 ......  کھی کاری پاخوامیم

 رونیب: توحرفشزدم
 ٤01 پک زدو رفتگارشی سبھ
 ساعت با خودم کلنجار رفتم ھی برد ی اصال خوابم نمدمی خوابگھی دیی بھ پھلویی پھلواز
 بود تو ومدهی زاشت بخوابم رعنا ھنوز نی نمیی و بد تر از ھمھ تنھاالی فکر و خیول
 پتو رو کنار زدم تا برم قرص بخورم بلکم نطوری شھ ای خونھ درندشت تنھا بودم نمھی
 تاپ شلوارک تنم بود ھی  رفتمنیی شم از پلھ ھا پای فرارام ساعت از افکار و دردھی

 آب دھانمو قورت دادم اول فکر کردم دمی شنیزی چھیخواستم برقو روشن کنم کھ صدا 
 کرده بودم خواستم ی اما دوباره صدا خش خش اومد از ترس غالب تھدمیاشتباه شن

   دستشو باال بردعی سربا بابا افتاد بای بکشم کھ برق روشن شد و نگاھم تو چشماغیج
  نترس السا جان منم_ 
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 چند وقت بھم فشار وارد شده بود کھ نی تو انقدری اختی اشکم رو گونھ ھام راری اختیب
 ھی گرری و محکم بغلش کردم و زدم زدمی داشتم سمتش دواجی بابا احتیتایبھ حما

   برات تنگ بودیلیبابا دلم خ_ 
  دی بوس موھاموی انداخت و محکم بغلم کرد و رونی و زملشی وسابابا
  ی چند وقت تنھات گذاشتم مگھ تو قرار نبود خونھ آرش بموننی ادیسالم دخترم ببخش_ 

   چشماش گود افتاده بودری خستھ بود زیلی سرمو باال انداختم چھره بابا خفقط
  می کنی فردا صحبت مدی خستھ ایلیبابا جون خ_ 
مده بابا رفت اتاقش  بھ سر من اوی مدت چنی زد خبر نداشت تو ای فقط لبخندبابا

 دونم چرا حس ی رو تختم نمدمیبخوابھ منم قرص خوردم تا راحت بخوابم و دراز کش
 الی فکر و خنقدری ره ای کجا می نگفت سفر کاری گھ حتی نمزوی چعی کردم بابا یم

 مث برق گرفتھ ھا رو تخت ی بلندحث جر و بیکردم کھ خوابم برد صبح با صدا
 ٥01نشستم

   اومدی بابا میصدا
   دمی تا قرون آخرشو مدی مدت فرصت بدھیچند بار بگم فقط _ 

  اومدی مردادی فریصدا
   گھی منوی سال داره بھ من ھمھی دی کنرشیجناب سروان دست گ_ 
 رفتم رونی از اتاق بعی استرس ربدوشام رو دوشم انداختم و شال رو موھام و سربا

 با دو سھ تا از ھمکارا ی انتظامروی چھ خبر بود چند تا مرد با لباس ننجای من ایخدا
  گفتمیبابا با نگران

  چھ خبرهنجایا_ 
 بد نقدری خدا من چرا ای ادی سمت من برگشتن بابا کالفھ دستشو تو موھاش کشھمھ

  رفتم و رو بھ رو مامور رفتمنیی از پلھ ھا پاعیبختم سر
 د؟ی چھ کار دارنجای وقت صبح انی بپرسم اشھیسالم آقا م_ 
 می دارشونویخانم محترم با حکم جلب ا_ 
   بابا اشاره کردبھ
 چرا مگھ پدر من چھ کار کرده_ 

  یانگار از کارا بابات خبر ندار:  بابا با داد گفتھمکار
  ؟یچھ کار:  دھانمو قورت دادمآب

 گور کنھ جناب سروان تا دوباره فرار نکرده خودشو گم و:  گفتعی سرمرده
 دی کنرشیدستگ
 ی از سفر کارشبی محترم پدر من تازه دی چھ طرز صحبتھ آقانیا:  تو ھم رفتاخمام

 برگشتن
 کجا بوده؟ بابا جونت از ترس طلبکاراش یسفر کار:  زد و با داد گفتی پوزخندمرده

 تونھ از دست من فرار کنھ اگھ تا قرون ی باطل فکر کرده مالی خی شده بود ولمیقا
  ستمی کھ مرد نرونی پولمو از ھلقومش نکنم بآخر
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  نیی پادیاری لطفا صداتونو بیانی سبزیآقا:  من و اون مرد قرار گرفتنی بعی سرسھیپل
  دیای با ما بدی شما بای رستمیآقا:  رو بھ بابام گفتبعدم
 خودم ی ھای طرف بد بختھی بود از ی روم فشار عصبیلی خدمی دست بابامو کشعیسر

 طرف اشکان نامرد کھ تو ھی کنم  از تی بھ خاطر آبروم جرات نداشتم شکایکھ حت
  از بابامنمی ھام ولم کرد ایبدبخت

  نکردهی من کاری باباادی جا نمچی من با شما ھیبابا_ 
  دستشو باال بردسھیپل

 نکرده باشھ ی اگھ پدرتون کارشھی اونجا مشخص مشھی خانم ھمدینگران نباش_ 
 می داریگھشون نم ما ندی باشنیمطم

  بگویزی چھیبابا ترو خدا :  گفتمھی گربا
 یالسا جان دخترم نگران نباش ھمھ چ:  انداخت بعد دستامو گرفتنیی سرشو پابابام

  شھیدرس م
 افتادم و ھق ھقم نی بھش دست بند زدن و بردنش تا از در خارج شدن رو زمسای پلبعدم

 ٦01بلند شد
 کردم کھ ی کار کردم آخھ حس می خدا من چی انھی کجا بود کھ حالمو ببی لعنتاشکان

 پدرمو جلو روم دست بند زدن و بردن می گشھی گاه ھمھی ام تکشھیبدبخت تر از ھم
 آشغال باھام رفتار کرد و چشمشو رو اون ھمھ التماسام بست و ولم کھیعشقم مث ت

 ممتد زنگ بھ خودم یم کھ با صدا کردھی گردرچق.  دونمیکرد سرمو رو پام گذاشتم نم
 ی کرد سرم داشت از درد منفجر می از جام بلند شدم تمام بدنم درد میاومدم و بھ سخت

 دی شدمی گردمشی داخل اومد تا دعیشد بھ صفحھ نگاه کردم آرش بود دکمھ رو زدم سر
  طرفماومد عی حال و روزم سردنی زده بود با دشی شلوار لبیتر شد دستاشو تو ج

   چھ وضعشھنیا_ 
  گفتمھی غرورت با گرنی کرد لعنت بھ ای با غرور نگاھم مشھی ھممث
 نی خوب چشاتو وا کن بب؟ینی ببموی بدبختی اومدی از جونم لعنتی خوای می چھ؟یچ_ 

  چقدر بد بخت شدم
 یدارم م:  طرفم اومد بازوھامو باخشونت گرفتی بلندی تو ھم رفت با قدم ھااخماش

  ھیھ سر و وضع چنیگم چتھ؟ ا
 وونی آشغال بھم تجاوز کرد عشقم مث حھی رمی خوام بمیبھ تو چھ م:  لب زدم ھی گربا

 خوام ی خدا میباھام رفتار کرد بابامو جلو چشمام بردن زندان دست از سرم بردار ا
 رمیبم

   شدهی بگو چزادی مث آدمگھی خب بسھ دیلیخ:  چونمو گرفت آرش
 نمتی خوام ببی نمنجای نداره برو گورتو گم کن از ای ربطچیبھ تو ھ:  پس زدمدستشو

 شد دستمو محکم فشرد کھ حس کردم انگشتام داره خورد ی برزخی حرفم حسابنی ابا
  شھیم
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 خدا ی پرسم السا بھ خداوندی مگھی بار دھی ادی از اون دھنت در میمراقب باش چ_ 
  ی از جات پاشیتون ھفتھ نھی زنمت تا ی می جورھی یاگھ مث آدم جوابمو ند

 نگاه کردم شی عصبی تونھ مث آدم حرف بزنھ تو چشمای شعور احمق اصن نمیب
  دمیازش ترس

   کردن و بردنریصبح بابامو مامورا دستگ_ 
 چرا؟_ 
 دست از سرم بردا  بزار ی باال آورده خب حاال کھ جواب سوالتو گرفتیفکر کنم بدھ_ 

 ٧01رمی تو سرم بگی گلھیبرم 
   کمکت کنم؟ی خواھش کنیخوا ینم_
 زده بود دندونامو رو ھم بی خواست با پا برم تو دھنش دستشو تو جی دلم میعنی

 دمییسا
  رمی دم بمی مھیترج_ 

  باشھ:  زد یپوزخند
 من ی کردم کھ رفت خدای گرد داشتم نگاھش می تفاوت رفت سمت در با چشمایب

 حاال من یری بمی برشاالھی باشھ بھ جھنم ای شعور و عقده ای بنقدری کردم ایفکر نم
 شال تو سرم انداختم و ھی و دمی رفتم مانتو شلوار پوشعی کنم سریتک و تنھا چھ غلط

 رو گرفتم رو بع روش ترمز زدم چند تا ی آدرس اداره آگاھرونیاز خونھ رفتم ب
اشتم  زی میی جانی دفعھ بود کھ پا تو ھمچنیسرباز اسلحھ بدست دم درش بودن اول

 نفر ھی داشتم اجی احتبی کردم عجی میی نداشتم چقدر احساس تنھایاصن حس خوب
  با اون حال و روز تنھامی دادم اشکان چطور تونسترونی کنم نفسمو بھیباشھ بھش تک

 ازش تو دلمھ با استرس داشتم بھ درب نگاه ی سابقھ ای کردم نفرت بی حس میبزار
 شد با وحشت بھ عقب برگشتم کھ آرش با اون جذبھ دهی کردم کھ دستم با شدت کشیم

   رو بھم دادنای و اخم رو بھ رو شدم انگار دنیشگیھم
  گھی دفتیچرا ماتت برده راه ب_ 

 ندارم بھتره رو اعصابم یمن حوصلھ ناز کش:   گفتعی مخالفت کنم کھ سرخواستم
  ی راه نرنی از اشتریب

 ترکش تشنھ ام افھی درستھ بھ خون قمیرفت احمق مغرور با ھم داخل شی نگفتم ایزیچ
 .... خواستیاما تو اون لحظھ دلم م

 عقب ھوی رفتم کھ ی رفت سمت سربازا داخل منم داشتم دنبالش می کردم داشت میپوف
  برگشت

  تو کجا؟_ 
  خوام بپرسم بابامو کجا بردنیخوب م_ 

  نیالزم نکرده تو برو بش:  کرداخم
 استرس یلی نشستم خری زن پھی کنار یو رفتم رو صندل نگفتم یزی گفت کھ چنیھمچ

   از جام پا شدمعی سرادی کھ داره مدمی ساعت آرشو دمیداشتم بعد ن
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  شد؟یچ_ 
  کردمتیچھار تا شرکت از پدرت شکا_ 

 چرا:  کردخی دستام
  ی مالیبدھ_ 

   کنمدی بای شھ حاال چھ غلطی نمنی من بد تر از ایخدا
 ٨01 کنمی کارھی من دیخوب خوب با_ 

  بھ سرتا پام انداختی نگاھآرش
  کار؟ مثال؟یتو؟ چ_ 
 ی شھ؟ اصن بدھی پول می فروشم کلیخونھ رو م... خوب... خوب:  من من گفتمبا

 چقدره؟
  اردی ملمیسھ و ن_
 کنم؟  ھمھ دارو دی بای ھمھ؟ حاال چھ غلطنی من ای گشاد نگاھش کردم خدای چشمابا

 افتادم ی حس کردم بدنم از حس رفت رو صندلشھی نماردی ملمی و نکیندارمم بفروشم 
 سمتش رفتم دو تا عی آومد سررونی بی اتاقھیھمون موقع بابام دستبند بھ دست از 

 سرباز کنارش بودن
 بابا؟_ 
  دی آرشو دبابا
  ی رستمیسالم آقا_ 
  آرش جان تو رم تو دردسر انداختمدیببخش:  گفتی با شرمندگبابا

 ھی چھ حرفنینھ بابا ا:  گفتعی سرآرش
  بابا:  شد ری دستبند دور دست بابام اشکام سرازدنی دبا

  نکن دخترمھیگر_ 
  رونی بارمتونی منجای شده از ایبابا ھر جور_ 
   سپرم دستتیآرش السا رو م:  رو بھ آرش گفتبابا
 بابا_
 حواست بھش باشھ_ 

 کنم دست گرم آرشو یم چھ غلط بردنش بھ ھق ھق افتادم حاال من بدون باباسربازا
 کنم آرش دی کار بای حاال چنی نشستم تو ماشمی رفترونیدور شونم حس کردم با ھم ب

 ٩01دیدرو بھم کوب
  کنادهی بنگاه پھیمنو جلو :  کردم نگاھش

  چرا؟_ 
  ی منی وصلیبھ تو چھ مگھ تو وک:  داغون بودی حساباعصابم

 ی کنی چھ غلطی خوایمن ھمھ کارتم حاال بگو م_ 
  تو سرم کنمی خاکعی رم خونھ رو بدم بعدم برم ی کنن؟ می کار می رن بنگاه چیم_ 
 ی جور کنی تونی نصف اون پولو نمیخودتم بکش_ 
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  خشم نگاھش کردمبا
   کنمی سنگم شده جورش مریاز ز_ 

  ی تونی نمی دونیالسا خودتم م:  زدپوزخند
   خوامی از تو کمک نمی ولیرم تن فروش ی باش شده منیمطم:  مشت کردم دستانمو

 مراعاتتو یلی السا دارم بھ خاطر بابات خ؟یخورد... چھ:  شد گلومو فشردی وحشھوی
  ؟ی صاحابی بی کردم فکر کردی االن دھنتو پر خون منی کنم و اال ھمیم

 شھ من ی ھمھ پول جور نمنی ایخودتم بکش: دی بودم عقب کشدهی ترسافشی از قواقعا
  اھل معاملھ ام

  دونستم حق با اونھی مدمی بع گلوم کشی کردم دستنگاھش
 ی چیعنی_ 

 یزی پوال چنی کھ ای دونی دم تا قرون آخر میمن پول باباتو م:  رو عوض کرددنده
   برامسین
  سوظن نگاھش کردمبا

  ازم؟ی خوای میدر قبالش چ_ 
 ی باھام ازدواج کندی باسادمی کھ کردم وای کاری من پای شبو با من گذروندھیتو _ 

 ٠11 گفتمغی بھ شماره افتاده بود اول با بھت نگاھش کردم با جنفسام
 ی بھ من بدی احانھی وقشنھادی پنی شھ ھمچیتو چطور روت م_ 
 از ھمونام کھ یکی بدم فکر کن منم دیچرا نبا:  بود با پوزخند گفترهی رو بھ رو خبھ
 نرفتھ تو ادتی السا خوب گوش اون اتفاقو کھ ی خودتو براشون عرضھ کنی خوایم

  کنمی دارم بھت لطف میدر ھر صورت مال من
 باش نی ندارم مطمازیلطفت باشھ واسھ خودت من بھ کمک امثال تو ن:  حرص گفتمبا
  کنمی ھم با تو ازدواج نمرمیبم
   خواست خفش کنمی زد کھ دلم می نگفت پوزخندیزیچ
  شمی مادهیھدار پنگ_ 
 یفتی بھ پام میایراه بازه خودت م:  رو ترمززد

 گھ بھ خاطر خودم باھام ی شعور حد اقل نمی بی موند پسره نشی فقط دود ماشبعدم
 دی گل برریازدواج کن  مغرور احمق خودتو و اون عذاب وجدانت ز

کرده پول  رونمی شعورا ھمشون بی برمی طلبکارا بابا رفتم تا ازشون وقت بگسراغ
 شد سھ ھفتھ خودمو کشتم بھ زور قرض و ی بابا ھم نمی چھارم بدھکارکیخونھ 

 سھ ھفتھ نی جور شد رو پول خونھ خستھ و کوفتھ اومدم خونھ تو ااردیلیالتماس دو م
 شعورم ی کرد آرش بی حالمو بد تر منی و اد ازم شرمنده بویلی خدمیدو بار بابا رو د

 عی خوردم و سریزی چھی شدم ی تلف می بھم نداد داشتم از گرسنگی کاریمرخص
 ناراحت بود رفتم یلیشرکت رفتم با مھتاب حال و احوال کردم اونم بھ خاطر وضعم خ

   بھ در خوردی حوصلھ کامل کردم کھ تقھ ایاتاقم نقشھ ھا رو ب
 دییبفرما_ 
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  داخل اومد نشست رو بھ روممھتاب
  رفتشی پچھ خبر السا کارا چطور_ 

 ی دارم ول ول منجای شھ خودمو کشتم من ایمھتاب نم:  سرمو تو دستام گرفتمکالفھ
   شم مھتابی موونھی زندانھ دارم دی ھالھی پشت مزمی عزیگردم بابا

 ...  آرش؟ی رو تموم کنی لجبازسیالسا جان بھتر ن_ 
   کنمی با اون ازدواج نمرمیمن بم:  تو حرفشزدم

 ؟.چرا:  خنده گفتبا
   ھسبمی ترسم دوسم نداره مغروره زشت و بد ترکی ا ازش میوحش_ 

 تا باھات باشھ ی ھم بھش بدی پولھی دی بد بخت بای نازنیپسر بھ ا:  با خنده گفتمھتاب
 ؟ی کنی بھ آشکان فکر نمگھیالسا تو کھ د

 از شتریھ ب کیازش متنفرم اون درست وقت:  با نفرت گفتم اشی نا مردیادآوری با
  داشتم ولم کرداجی بھش احتشھیھم
 و مغرور ی عصبی کمدی اشکان ولت کرد و رفت آرش شانی نکن ببیالسا لج باز_ 

   ھست السای گاه محکمھی تکیباشھ ول
 ی دونیم...  عذاب وجدان دارم بھ خاطرگھی میمھتاب آرش منو دوست نداره فقط ھ_

 ! خواد خفش کنمی گھ دلم می منوی ایوقت
  ری بگمیالسا پدرت زندانھ خودخواه نباش عاقالنھ تصم_ 

 مدت ھوامو داشت کاراش با زور نی رفت تو فکر رفتم آرش تو ارونی از اتاق بمھتاب
 .. یبود ول

  کنمی فکر ھم می راجب اون بزمجھ آبنمی شی مدهی کارم بھ کجا رسنی کردم ببیپوف
 ی ھا رو برداشتم بردم اتاقش اخماش تو ھم بود و داشت با لپ تاپ ش ور منقشھ
 ١11رفت

 ی آخھ؟ آفتاب چشماسی نافھی قنی افی جذبھ داشت زل زده بودم بھش حیلی خالمصب
   کردی پر رنگ تر مشویاب

  تموم شدم_ 
 گذاشتم و زی نازک کردم و نقشھ ھا رو رو می کنار سرشم چشم داره پشت چشمنیا

  ی رستمی خوام برم مالقات آقایم:   کھ ع گفترونیخواستم برم ب
  ذره شده بودھی صاف کردم دلم واسھ بابا نمویس
 امیمنم م_ 
  رفتمی کنری منتظرم درونیب_ 

 بتی نگھ داشت قد بلندش ھی اداره آگاھی شعوررفتم سوار شدم جلوی برونی برفت
   حرف زدمی اقھی با بابا چند دمی داشت با ھم داخل رفتیبیعج
  دخترم؟یخوب_ 
  ی شی نمتی اذنجای اییممنون بابا_ 
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 ی زده بود بابا لبخندھی تکواری بھ دنھی تو چشمام حلقھ زده بود آرش دست بھ ساشک
  تو حداقل از شر اون طلبکارا راحتمنینھ ا: زد
 رونی بارمتیبابا بھ خدا خودم م_ 
   نکنھی گرزمیباشھ عز_ 

   مو پاک کردماشکا
 آرش ھس؟_ 
 آره اونورده_ 
  خوام باھاش حرف بزنمیصداش کن م_ 

 یچھ حرف:  گفتم عیسر
  دو کلوم اختالط مردونس پاشو صداش کن:  با خنده گفتبابا

 شدم آخھ بابا من چھ اختالط مردونھ ی تلف می بابا داشتم از تشنگشی فرستادم پآرشو
 زبونشو بکشم رفتم آب ری برگشت زی وقتدی تونھ داشتھ باشھ بای با اون نردبون میا

 دختره رو بھ ھی زده بود ی و اسپرتی مشکپیخوردم و بر گشتم آرش ببرون بود ت
 کرده بود آرشم با اون اخم یظی غلشی آرازدی مف بود و داشت با ناز حرسادهیروش وا

 لحظھ خون ھی کاغذ سمتش گرفت کھ ھی اخم کردم دختره اری اختی بود برشیخفنا خ
 زدم و کنار آرش یمامو گرفت و تند سمتشون رفتم بھ دختره تنھ محکمجلو چش

 نامزد اب:  راش داده بودن با اخم گفتمسی وضع چطور اداره پلنی دونم با ای نمسادمیوا
 د؟ی داشتیمن امر

 شدم دختره مونی پشی چنی بعد زدنش عی حرفو از کجام در آوردم ولنی دونم اینم
 نی ھمچادی جذابت نمی افھیبھ ق: و بھ آرش گفت رییرنگ عوض کرد و با پر رو

 ی داشتھ باشینامزد
 شتری بافتوی قادی ھم اصن بھ تو نمی اجنبی مسخره و لباساشی آرانیا:  حرص گفتمبا

  کردهابونی سر خی ھای کلھیشب
 خواد بخنده ی کردم می رفتم حس می زد و رفت وبھ آرش چشم غره ای پوزخنددختره

 می بھم انداخت و با اخم گفت؛ بری نگاھمین
 گھی بار دھی کردم اگھ آرش ی حس ممی شدنی سوار ماشمی رفتی خاک الھری زی برشیا

  دنده عوض کردالی خی گم اونم بی بده نھ نمحانشوی وقشنھادیاون پ
  ری ترو خدا منو بگی گی می دارمی مستقری غیعنیاون حرفت _ 
:  گفتعی از حدقھ در اومده بھش نگاه کردم اومدم چھار تا بارش کنم کھ سری چشمابا
  خوام تا آخر عمر عذاب وجدان داشتھ باشمی نمی با من ازدواج کندیبا

   کرده بودمدای پی کلمھ الرژنی وجدانت سرتو خورد بھ اعذاب
   کنمی من با تو ازدواج می باعث شده فکر کنیچ_ 
  یتھ باش باباتو دوست داشدیبا_ 
  دمی کار احمقانھ رو انجام منی نره فقط بھ خاطر بابام اادتیقبولھ _ 



 @cafeetakroman     اختصاصی کافھ تک رمان             ه تازن گناھامیتقو رمان

 115 

 ستمی کھ السا نندازمی خوردن نزی کرد وفقط پوزخند زد من اگھ تو رو بھ چنگاھم
 ٢11تی خاصیمغرور ب

 بار بخاطره عشقم قبول کردم ھی: گفتماری اختی اشکان افتادم و بی ھای معرفتی بادی
 کنم االنم بخاطره پدرم قبول کردم زنت بشم چقد سرنوشتمون بھ ھم ینقش نامزدتو باز

 .گره خورده
مگھ : دادھی دستشم بھ پنجره تکیکی محکم فشار داد اون نی فرمون ماشی رودستشو

  بخاطره عشقم؟یگی کھ میھنوز دوسش دار
 یری منو بگیخوای بخاطره عذاب وجدان میگی برات مھمھ؟توکھ ممگھ—

 جزفکر من توش باشھ منفجر کھی سرکنھی نمی فرقچی ھیلیبا ھر دل: حرص گفتبا
 کنمیم

   ندارمی عالقھ اچی ھچکسی و بھ ھکنمی فکر نمچکسینگران نباش من بھ ھ:دمی خندتلخ
  ندازمی پات می چون جنازشو جلوی فکرنکنچکسی بھتره بھ ھآره

   عالقھ ندارمی خرچیمن بھ ھ:تم گفتی عصبانبا
  ستی عاشق تو نمی خرچیھ: زدپوزخند

 اخالق نیبا ا:با حرص گفتم . وتحمل کنمی از خود راضنی عمر اھی من قراره ایخدا
  کشھی روزه بھ طالق مھیگندت کارمون 

 . کھ ھستنھیھم—
 یلی بابام بھ سرعت آزاد شد درستھ آرش خیای نادان بعد از پرداخت کردن بدھاحمق

 ٣11 بودبی عجیلی ھمھ پول باھم برام خنی داشتن ای بود ولیآدم ثروتمند
 کھ داشتم لباس واسھ شب ینطوریھم. حموم دراومدم و سرمو با حولھ خشک کردماز
 لعنت بھ من چھ ساده دل سپردم. گذاشتماروی آھنگ لعنت بھ من مازدمیپوشیم

 مردمیر واسش م بھ اگلعنت
   منو گرفتو بعد ولم کرددست
 ... کھ عاشقمی بھ اون کسلعتن
 ... کردمی منم زمزمھ مخوندوی ماون

امشب با بابا خونھ خونھ آرش دعوت . کردنشی و شروع کردم آرادمی پوشلباسامو
 در زد یکی کھ زدمی مملیداشتم ر.  می چرتا و پرتا قرار بگذارنی تا واسھ عقد و امیبود

 دییبفرما -
 ؟؟یبابا جان حاضر -

 امی بابا االن مبلھ
  منتظرمنییپا -
 چشم -

 با شلوار یآب - شال سبز. بھ خودم انداختمنھی نگاه کوتاه تو آھی شدو لی تکمممی مالشیآرا
 ...ی ھم عالیلیخ.دیو مانتو سف

 . بابامیبر. بابانی قفل کردمو رفتم سوار ماشدرو
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 یبھ نظرت ک. عقدهنی کھ امشب واسھ تعیدونیخب دخترم م -  لبخند زدو گفتھی بابا
 !باشھ خوبھ؟

 . بھتررتری دی بھ من باشھ کھ ھر چاگھ
 .میری بگمیھر وقت کھ اونجا تصم.دونمینم -
 باشھ -
 عذاب وجدان داشتھ دی بانقدریکھ چرا آرش ا... اونجا من ھمش تو فکر بودممیدی رستا

 مث تونستی؟؟م!! باھاش بد نبودم  شھی و منم ھمستیمگھ از من متنفر ن!! باشھ؟؟
 !! ...اشکان ولم کنھ

 دونھیخدا م... رو نروم بودیلی سواال خنیا
  پر جذبھ آرش اومدی زنگ درو زدم و صدامیدی رسیوقت

 ھ؟؟یک -
 !منم آرش -
  السا ؟ییتو -
 گھ؟ی دیآر -

  لطفانییبفرما
 حرف ینطوریچون جلو بابامھ احتما !! زدیچھ با آرامش و مھربون حرف م!! بھیعج

 .  تومیدرو زد و با بابا رفت.زدیم
  اومد جلوآرش

 ؟!دیخوب.السا.سالم. ی رستمیسالم آقا -
 !؟یخوب. ممنون پسرم  - بابا

 .  بھ لطف شما -
 !؟یخوب - نگا بھ من انداخت و گفت ھی
 !؟ی تو خوبیمرس -  شدم ی جورھی لحظھ ھی
 . تو دم در بدهنییبفرما.آره خوبم -

 خانوما مقدم دونھیبزمچھ ھنوز نم!!  رفت تو آرشم پشت سرش رفت توبابا
 ٤11.ترن
 می کردی آرش و خواھرش سالم احوال پرسی تو با مامان بابامیرفت
 ؟! السا جانی خوبزمیسالم عز - تایرز

 ؟یممنون شما خوب -
 . عروسم منم خوبمیمرس -
 حس دوگانھ ھی...شدمی قبل ناراحت نمیفعھ ھامث .  شدمی طورھی واژه عروسم با

 !!بود
 ؟یخوب!! سالم السا خانوووم -ارشیک
 !ن؟ی شما خوبارشیممنون آقا ک -
 زمیمتشکر عز -
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 طبق معمول ارشیبابا و آقا ک. سر مبالمی کرد و رفتی ھم باھاشون احوال پرسبابا
 ... واستیدرباره کارو اقتصادو س

 نمیاوھوع ا. بھ من وفتادی بارم نگاش مھیچند دقھ . تو فکر بودی بود ولششونی پآرشم
 واسش پشت چشم نازک یمنم ھ.کردینم... نبود کھ زی شده واسھ ما البتھ اگھ ھزیھ
 .زدمی و با آرزو مامانش ھم حرف مکردمیم

 میرفت.  شامزی سر مدی السا خانوم و ھمھ بفرمای رستمیخب آفا - گفت ارشی آقا ککھ
 سوید.می رو بھ رو بھ رو ھم نشستقایمنو آرش دق!!زرشک!! دل غافل یا.  شامزیسر م

 بکش -آورد جلومو گفت 
 نھ خودت بکش-
 نھ بکش -
 گمیبکش م -
 !! بکشاریالسا اون رومو باال ن -
 شھی ممیزی چھی اصن چرا من بھش تعارف کردم اول خودش بکشھ؟؟ منم ی روانشییا

 ٥11دی بعدشم آرش کشدمویبرنجو کش!! ھا 
 ؟؟ی اول بھ نامزدت تعارف کنیستیبلد ن -  برداشتم کھ بکشم کھ آرش گفت کبابو

 !! بگم واالی؟؟ چ!یچ
 خب بفرما - تعجب گفتمبا

  خودت بکشخوادینم -  کردو گفت ی خنده اتک
 !!گھیخب بکش د!! وا -
 !!ی کھ گرفتیری بگادی خواستمیم!بکش -

 خودشو یقبال کھ مث گاو تو ھمھ چ!! شھی داره مای شده شیزی چھی نی جان خودم ابھ
 !! حاال نامزدش مقدم ترهدونستیمقدم م
 بود کھ وسط رای نگاھش گنقدریالمصب ا... خاص آرش خوردم ی نگاه ھاری زشامو

 . تو چشاشوفتادیغذا خوردن نگام م
 ...  سر اصل مطلبمی تا برمی دور ھم نشستمی غذا رفتبعد
  سر اصل مطلبمیجازه بر با ای رستمیخب آقا -  ارشی کآقا
 نیاریصاحب اخت -
  چقدرهھی نظرتون درباره مھری رستمیآقا -
 تاست٨٠٠من نظرم ب  -
 ؟!دخترم سال تولدت چنده؟.تا کھ کمھ٨٠٠ -

 ١٩٩٢ -  نذاشت جواب بدم و گفت آرش
 ؟؟؟ییییچ - من

  گفتمیالدیبھ م -
 آھا -

 .یادی زیلی کھ خیالدیبھ م - بابا
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 یپس بھ شمس -آرش
 تا خوبھ نھ دخترم١٠٠٠ زمینھ عز - بابا

 تا خوبھ١٠٠٠آره آرش  -
 یتا ھم گل رز آب١٣٧٠پس  -

 ی من و چشمایرنگ چشما... کھ من دوست دارمیزی چقایدق...نی بھ زمدی چسبفکم
بھ رنگ چش پسر مردم چکار !!  داشتھ باشای کم حھیخور مرگت السا !! خودش

 !!یدار
 قبولھ -  بابام
 . قبولھیعنی سرمو تکن دادم کخ منم
 کھ نویا. دوتا مرغ عاشق عقد بشننی ایخب حاال ک -  گفت ی با خوشحالارشی کآقا

 مث پرژکتور یزی جھی تو چشاش ی چرا ولدونمی نممیگفت منو آرش بھ ھم نگا کرد
 دمیشا!! شھیوگرنھ اون کھ عشق سرش نم!! زیریاحتماال دستش رفتھ تو پ.برق زد

  فردا - و اونم بھ باباش گفت نییامن زودتر سرمو انداختم پ...دونھیخدا م!! بشھ
 م؟ی ھم بدونی رستمی نظر السا خانوم و آقاستیپسرم بھتر ن -

 بلھ البتھ - ھول کرده گفت آرش
 پسرم فقط السا ستی نیمشکل - کھ از ھول کردن آرش خندش گرفتھ بود گفت بابامم

 جان موافق باشھ
 قبولھ - منتظر آرش کردمو گفتم  ی نگاه بھ چشماھی منم

 !!! برقزی دستشو کرد تو پربازم
 ٦11...!!  شده ینطوری درکش از عقلم خارجھ چرا امشب اواقعا
 کردی بود و با محبت نگام مستادهی سرم وایباال. بابا چشمامو باز کردمی با صداصبح

 ش؟ی واسھ آزمارونی بدی با آرش برگھی ساعت دمی نستیپاشو دخترم مگھ قرار ن -
 ...  نحسشافھیتحمل کردن ق...دوباره تحمل کردن خر شرک... خدایییوا

 کھ اون نیفکر ا... تو چشاش نگا کنمی حتتونمی می بعد اون اتفاق بھ سختمخصوصا
 ...کنھی مرمی سی کرده ، از زندگکاریسوءاستفاده گر با من چ

  نشھرتیدخترم د - بابا بھ خودم اومدم ی صدابا
 باباچشم  -
چقدر شکستھ شده ... مدت نی شده بود تو اریچقدر پ. لبخند رو لباش نشستو رفتھی

 ...دی تنھا کلشھی ، آرش مخورمی کھ تا بھ در بستھ مھیری چھ تقدنی ادونمینم...بود
 ایدخترم ب - صبحانھ نشستھ بود و گفت زیبابا سر م.و صورتمو شستم wc رفتم تو.    

 یمگھ خونھ آرش کھ بود - کرد و گفت یخنده ا.مونده رنگ بھ روت ن.صبحانھ بخور
 یپسر بھ اون خوب.گرسنت گذاشتھ

 ی سوتدی خبر نداشت پس نبایچیبابا کھ روحشم از ھ. لبخند اکتفا کردمھی فقط بھ منم
 و با شال ھمرنگش و یصبحانھ رو خوردمو رفتم سمت کمدم و شلوار زرشک.بدم

کفشمو . با شالم ھمرنگ بود زدم کھ آرش تکبای کھ تقری و رژ لبدمی پوشدیمانتو سف
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 شد بود رهی با غرور با جلو خی جورھی و د نشستھ بونشی رفتم دم در تو ماشدمویپوش
 !!ھی کسی مسییکھ انگار رونالدو

 یانقدر تنفر داشتم ناخودآگاه وقت. شدمنی مغرور تر از خودش رفتم و سوار ماشمنم
 .!! تو چشمامختیری نفرت مدمشیدیم

 ؟؟ی سالم کنیستیبلد ن - و سمتمو گفت گشتبر
 . ارزش سالم کردن ندارهیزی و چیدر ظمن ھر کس. سالم کنیتو کھ بلد -
 ی آھنگ کنار ھر قطره نمیتو ماش.شگاهی استارت زدو رفت سمت آزماتیانی اعصببا

  اشکم ھزار خاطره دفنھ
   ظھرهکی قد یی کھ گومی خاطره دارنقدریا

   سوزه از عشقتی مگلوم
   کھ مث زھرهیعشق

   عشق تو ھر دمی بیول
  من قھرهی با لب ھاخنده

   امای با مندرستھ
 ازارمی بودن ننی ابھ
   با چشماتمی کھ حتتو
 ... آه دوست دارمی گینم

 میدیتا رس... بودی آھنگعجب
 .گرفتی بدتر از دفعھ قبل می جوابزدی کھ اگھ مزدی  نمی حرفیچیھ

 امی تا من بنیبش - نگاه بھم کردو گفت ھی. شلوغ بود یلی خمیدی کھ رساونجا
 ی برنگردگھی دیبر - لب گفتم ری زمنم

 !گردمیبھ خاطر تو ھم کھ شده بر م - چون گفت دی شنانگار
 کردن ازمن؟خب معلومھ کھ بھ خاطر دوست یبھ خاطرتالف!  بود؟؟ی چمنظورش
 منو کم کنھ گفت منم نشستم و اونم ی کھ رونی واسھ استی چرت و پرتا ننیداشتن و ا

االن !!  بودکی و دوتا کری شکی دقھ برگشت دستش دو تا پاکت کوچ٥رفت و بعد 
 حال یآ! خورهیخوره علف می نمکی؟؟خر کھ ک! ھوس صبحانھ کرده خر شرک؟یعنی
 داد بھم کی و کری شھیاومد جلومو .کنھی کھ رم مفی حی ولی بھ خودش بگناروی ادهیم

  بخورریگب - و گفت 
 چرا؟ -
 یکنی ضعف میریم!!ی بدشی آزماخوای مگھ نمزھوشیت-
 صبحانھ خوردم -
 !! بخور تا با جلدش نکردم تو حلقت - شدو و سرشو آورد جلو گفت ی وحشھوی

 !!!یمارستانی تیروان
 ھوی. انداختم سطل آشغالھشوی خبرش بقی خوردم و بروی و شکی کردمو نصف کباز

 ؟؟یخورد -برگشت و مشکوک نگا کرد
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 پ ن پ آوردم باال -
 نیبا ا. کردمی احساس نگاش می و منم بدیخندی داشت مینطوری و خنده  ھمری زد زھوی

 و ھی حرفا رو فقط از رو طعنھ و کنانی کھ جالب بود کھ من ایزی چی ولدیخندیحرفا م
 گھی صدا کردن اسممون دبا. نداشتمی و اصال حالو حوصلھ شوخزدمی با اون میلجباز

 فکشو بست
 یخانم رستم -
 بلھ -
 نیاری بفیبا ھمسرتون تشر -

   دخترمنیبش -  تو زنھ گفت میرفت
 نگا کنم آخھ دلم تونستمی بدم نمشی آزماخواستمی میوقت.ی حرف نشستم سر صندلیب

 جالبھ ھنوز یلیخ...ھھ. االن راحت نگا کردمی ولنمی سوراخ شدن پوستمو ببومدینم
 ... مرده متحرکھی منو اشکان نگذشتھ و من شدم مثل یی از جدایادیمدت ز
 نییحاال شما بفرما - کھ تموم شد گفت کارش
 یانی کاویآقا - زنھ گفت .رونی بمی گرفتنو اومدششویآزما.  رفت و نشست آرشم

 میافتادآرشم شمارشو گفت و راه .نمی حاضر شد بھتون زنگ بزی کھ وقتدیشمارتونو بگ
 ی خونتون اگھ کاررسونمیتورو م. امروز من خستم  - و گفت میسوار شد.نیسمت ماش

 میدیبود بعدا انجام م
 اوھوم -

 کالم گذاشتو دوباره ی بکی موزھیتو راه . شلغم نپختھ باشمنی اشی خدامم بود کمتر پاز
 بخور - درآورد و گرفت سمتم کی از تو پالستکی و کری شھی
  خوردمشی ساعت پمی ننی ھم؟؟یگی میچ -

 .ی آشغالیختی رای باال ی آوردایاونو کھ  - کرد و گفت ی خنده جذابتک
حتما رفتھ تو !! پشتش بھ من بوده!! ی آشغالختمی ردیاز کجا فھم!؟یچ. کردمکپ

منو تادم در رسوندو خبرمرگش . ستی ندی بعیچی ھی رواننیاز ا!  وگشتھیآشغال
 ٧11رفت
 . شدمداری رعنا بی با صداصبح

 شگاه؟؟ی آرای برستیمگھ قرار ن. شو داریالسا جان ب -
 .آھا چرا االن-
 .ی دم در حاضر باشگھیدقھ د١٠آقاتونم زنگ زد گفت  -

!!  اونقدرام بد نبودندفعھی ای کلمھ خوشم نمومد ولنی وقت از اچی؟گرچھ ھ!بلھ؟؟آقامون
 ...دمیشا!!  چون از زبون رعنا بوددیحاال شا

 !؟؟! کنھداری منو بادی اونوقت االن رعنا مادی بخوادی مگھی اون ده دقھ دآخھ
 و اونجام شگاهی برم آراخواستمیچون م...ای قضانی بلند شدمو گالب بھ روتونو ازود

 و نون و مربا خوردم رفتم تو اتاقو از رو چوب یی چاھی واسھ خوردن نبود زود یزیچ
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 کھ ھمون لحظھ چغندر نپختھ دمی پوشییمویشال ل و ییموی با مانتو لدی شلوار سفیلباس
 زنگ زد

 چرا دستم رفت رو اتصال و دونمی نمی ولنیی رو قطع کنم و برم پای گوشخواستمیم
 الو -گفتم 

  منتظرمنییپا -
چھ  - بستم اونم گعت ی درو معمولشھی و برعکس ھمنیزود رفتم تو ماش. کردقطع
 ی درو آروم ببندی گرفتادی یعجب

 !!ی نشناسنتوی ماشگھی آبدار ببندم کھ دنی شب ھمچادهی پیاگھ ناراحت -
 . کردو راه افتادفی نگاه عاقل اندر سھی

  آھنگ عشق رستاکو گذاشتھ بودنی ماشتو
 دختر با ھی؟ پ ن پ !اهی سی دختر با موھاھی!! ھی نکنھ عاشق کسھ؟؟ی چھ آھنگنیا

 نگاه با اخم بھش انداختم و ھی شدم ی توم فوران کرد و عصبزی چھی!!  مث من یموھا
 !؟یکنی قطع میواسھ چ -با تعجب گفت .ظبتو قطع کردم

 ! بذاری بودششی پی وقتنارویا -
 . حرف نزدمیدی تا رسگھید!! بودی چشی معندمی پوز خند زد کھ واقعا نفھمھی

  دنبالتامی کارت تموم شد زنگ بزن بیوقت - شم کھ گفت ادهی خواستم پمیدی رسیوقت
 باشھ خدافظ -
 خدافظ -

 ؟ی ھستی تو السا رستمزمیسالم عز -  گفت ی با مھربونشگرهیآرا. تورفتم
 آره حال شما خوبھ؟؟ -
 . تا کارتو شروع کنمنی بشنجای اای بزمی عزیمرس -

 زانوم بود و بھ ی خوشگل ک تا باالیلی خی دکلتھ سرخابھی. دمی رفتم لباسمو پوشاول
رفام نشستم و اونم شروع کرد بھ . کلفتی ساپورت مشکھی با ومدی میلیقد متوسطم خ

 نیواسھ ھم. بشمری تا غافل گنمی نبخواستمی خودم می جلوم بود ولنھییآ. کردنشیآرا
 .زمی چشماتو واکن عزگفت  چل دقھبایبعد تقر.چشامو بستم

  نیموھامم کامل کرد -
  صورت تموم شدشینھ فقط آرا -
 ؟!د؟ی طول کشدقھ٤٠!!  می مالشیمن گفتم آرا -
  محو نباشھ کار سخت ترهدی بایلی خششیاتفاقا چون آرا -
 ! تا موھامم کامل شھکنمی من چشامو باز نمیپ!!آھا از اون نظر -
 یھر طور راحت -

  دقھ وقت برد٣٠ موھام بلنو نبود کال یلی خچون
 ی خشگل شدیلیخ... ھزار ماشا....بھ بھ  -
 خوشگل بودم -
 بلھ البتھ -



 @cafeetakroman     اختصاصی کافھ تک رمان             ه تازن گناھامیتقو رمان

 122 

 ! البتھ بودم آ!!  خوشگل شده بودمییخدا
 حال افمیداشتم با ق!! لعنت!!  زنگ خوردمی خودم بودم کھ گوشدنی محو دیحساب

 . آرشھدمی رو برداشتم دیگوش!!کردمایم
  بگمدی بزار منم مث خودش مختصر مفگفتم

 !ایالو سالم حاضرم ب -
 .زنھی دو جملھ حرف میکی تو شھیھم.خوبش شد... کردمقطع
 ... کناردمی نفر از پشت دست گذاشت رو دھنم و کشھی ھوی.ادی تا بستادمی دم در وارفتم

 ...ھی کنی اایخدا. کردموحشت
 دم در یای؟ چرا م!!ی چکار کنیخواستی بود مگھی دیاگھ االن کس - گوشم گفت پشت

 !!یستیمیوا
 ... آھا چ صداش آشناست!! داده؟ی غلطنیکھ بھ خودش اجازه ھمچ!! گھی دھی کنیا

 ٨11 آرشھدمیبرگشتم د. دھنمو ول کرددم
 یای نینطوری اگھی دیتا تو باش -گفت . اخم پس کش کردمھی بعدم دمی نفس راحت کشھی

 !!یستیدم در وا
  ؟!رمیمی میگینم -
 !!یریمینم!  کلفتھلیپوستت مث کدوکرود -

 !! دارهیی روعجب
 !! برقریت - گفتم منم

 !یچ - برگشت سمتم گفت ھوی
 !!یدیھمون کھ شن -

 .!!مردی از تعجب مداشت
 !گھیبرو د!!ھیچ -
 کالم ی و تو راه آھنگ بمیسوار شد.نی نگاه بھ کل بدنم انداختو رفت سمت ماشھی

 دم میدیرس!!  کالم بذارهی تو راه برگشت آھنگ بنکھیکال عادتشھ مث ا!! گذاشت
 . بودنکمی نزدیالی از فامی داخلو خانواده خودمون با کممیرفت.می شدادهیمھظر و پ

 .نجای انی بشای شده بریدخترم د -عاقد
 خودمو آرش ری جلومون تصونھییتو آ. انداخت سرم و نشستمدی چادر سفھی آرش مامان

 نکھیآرش با ا...دادی بھم دست مبی احساس غرھی کردمیبھش کھ نگا م.نقش بستھ بود
با ... سفره عقد با منھی االن پایر داشتم و عاشقش بودم ول من دوست پسدونستھیم

 .  عاقد بھ خودم  اومدمیصدا
 ... ویانکاح و سنت -
 لم؟؟ی بنده وکایآ

 نھی رفتھ گل بچیعرو -آرزو
 !لمی بنده وکای بار دوم آیبرا -
 ارهیعروس رفتھ گالب ب -
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 ؟!!لمی بنده وکایآ - پرسمی با  آخر میبرا -
 خوادی می لفظریعروس ز-

 . درآورد و گذاشت کف دستمیھزار تومن٥٠٠ چک رانی اھی آرش
 نجای اتونستی والن اشکان مدیشا... بودن تا بلھ رو بگمرهی من خی منتظر بھ لباھمھ
 ... گاه نبودھیاون تک...ستی نھ بھتر کھ اون نیول...باشھ

 !! کارش موندی آرش حداقل مرد و مردونھ پای ولیول
   نگاه بھش کردمخی نھیاز تو آ.زد بھم کھ بھ خودم اومدم  آروم با آرنجش آرش

 ....  بزرگتر ھاھیبا اجازه پدرم و بق -
 بلھ

 زیری سوت و کف و کل بود کھ بھ ھوا بلند شد و دوباره آرش دستشو کرد تو پیصدا
 ی طورھی من یول. کارو کردمنی رو کرد تودستم و منم ھمیفیبعدم حلقھ ظر... برق
 کم کم ھیبق... داشتمیریاصن با خودم درگ... کم ناراحت بودمھی چرا دونمینم...بودم

 کھ کردی منم با خانواده آرش داشت صحبت می بابا. فراووونکیرفتن البتھ بعد تبر
  من اشکان بود؟ی االن جای؟ دوست داشت!یناراحت -  گفت یآرش عصب

 با خبر میزندگتو خودت از !! یتو حق سرکوفت بھ منو ندار!!  ندارهیبھ تو ربط -
 .پس سر کوفت نزن!! ی و منو گرفتیبود

 - گرفت جلوم و گفت فی دستبند ظرھی آرش جلو اومد ی بگھ کھ بابا یزی چھی خواست
 ... عروسمیخوش بخت بش

 ٩11ممنونم -
  بابا اومدی صدادمی خورد از جا پری لگد کھ بھ در می با صداصبح

 ستن؟ی و خواھر آرش مگھ منتظرت ن دخترم مادریالسا جان چرا در قفل کرد_ 
 دمی کشی بلندازهی تونم داشتھ باشم خمی خواب راحت نمھی خدا چرا من ی نشستم اخیس

 .......رفتمی می عروسدی خردیتازه چند روز از عقد گذشتھ بود با
 زوده کھ حاال بابا جون کلھ صبحھ_ 
  ساعت دھھ؟یالسا خوب_ 
 خوش رنگ ی سھ ربع سبز آبنی کوتاه و آستی مانتوھی شھ پا شدم ی بد تر نمنی ااز

 شی ھم رو شونم انداختم آرامی نقره افی کدمی پوشدی با شلوار سفی و آبدی شال سفدمیپوش
 سر ری شوانی لھی نیی زنم کھ چشت دراد آرش خان رفتم پای میپی تھی کردم یخوشگل

  بابا با خنده دورم کرد و چاالپ چاالپ ماچش کردم کھدم شزونی بعدم از بابا اودمیکش
  ی کردمی تف مالگھیالسا جان بسھ د_ 
 خدافظ باباعشقم:  باز دست تکون دادمشی نبا

  خدا منتظرنی اون بنده ھازی زبون نرنقدری اگھیبرو د_ 
 خانم زنگ زد گفت خودش سراغم تای برم کھ رزنی رفتم خواستم با ماشرونی در باز
 ی کھ آزرا دی نرسقھی بود بھ سھ دمی آنتایلی شلختھ بودم خشھی برعکس من کھ ھمادیم

 ٠21 جلو پام ترمز زددشیسف
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 سرخوش بودا نمی وا شد اششی ندنمی آرزو عقب نشستھ بود با ددهی اتو کششعی ھممث
 در جلو رو باز کردم

  جونتایسالم رز_ 
  یسالم دختر قشنگم خوب_ 
 دی شما خوبیمرس_ 
  تو عروسم باشھ و بد باشم مثی دختر گلشھیمگھ م_ 

:  آفتاب نخورده گفتمی در آورد مث دخترای شد تابلو بازی خوب نمی شدم ولفیخرک
 دیلطف دار

   از اون پشت دستشو دوره گردنم حلقھ کردآرزو
  چاره داداشمیب_ 
 وا چرا:  تعجب گفتمبا

 ی خوشگل شدیلیآخھ خ_ 
  افتادمرشی گی نازنی چاره؟ بده من بھ ایچرا ب:  باال انداختمابرو

 ارهی دووم بی خواد تا شب عروسی می چاره چطوریب_ 
 منو افھی گنجھ وقت قی دختر پونزده سالھ نمھی در یی حجم از پر رونی گرد شد اچشمام

 زشی خانمم خندش گرفتھ بود ھھ خبر نداشت برادر عزتای خنده رزری زد زدید
 لباس تو پاساژه بود ی کال ھر چمیت نگھ داشت با ھم داخل رفیکیجلو پاساژ ش... ھمون

 واسع دیزن با:  گفتی جون بسھ متای رزم گفتی ھم میواس ما انبار کرد ھر چ
  کنھ ھر روزپیشوھرش خوش ت

 بای خوش دوخت زی گشت سھ دست مانتوی گردوندم کھ ھمھ پاساژا دور سرم منقدریا
 ھا اصن ی چند دست لباس خواب از اون منشورری چند دست لباس زیاسیکرم قرمز 

 شیکی ی دونم ولی پوشم نمی رو جلو اون شلغم نپختھ منای کرده بود من ایچھ فکر
 بود چند ری و حری و باال تنش تورتاش دسی کوتاه بود رویلی و خدی ناز بود سفیلیخ

 ییا بعدم سھ تمی و شال خالصھ بازار و پاساژو جمع کردیدست شلوار لباس راحت
 بازش اومد کنارم ی خدادادشی تو رگ آرزو با اون نمی زدی بستنجی آب ھوھی میرفت

 نشست
  دنبالتادیالسا جون آرش داره م_ 
 باز ششی پنچر شدم آرزو نومده؟ی روز خوش بھ ما نھی خدا ی تو گلوم ادی پرجھی ھوآب

 تر شد
 ؟ی زده شدجانی ھیلیخ_ 

 ١21رمی خوام بمی مجانی اصن از شدت ھیلی خارھھھع
 ی زد شلوار مشکھی امش تکی بھ بنھی بودم دست بھ سدهی ھنوز نددی بھ ھم کوبدرو

 بود کھ نیی پای اوتقدرشرتشی سوپی تنش بود زی مشکدی سفشرتی با سویخوش دوخت
 بود ختھی پرش تو صورتش ری از موھای بود کمدی مردونھ و پھنش تو معرض دنھیس

 داشتھ ای انداختم حنیی سرمو پاو ود خودمو جمع کردم شده بی خوردنیلیالمصب خ
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 ی کنارم بود درستھ وحششھی چند مدت آرش ھمنی تو ایباش دختر پسر مردمو خورد
 ی اتصالمامی سدمی پسر خوشگل دھی کردم باز ھی کردم بھش تکی حس مبی عجیبود ول

 تا نگاھش بھم افتاد اول دی ما رو دمی خانم و آرزو ھم اومدن طرف آرش رفتتایکرد رز
 ی رفت روانی بھم چشم غره اھی شد بعد اخم کردو دور از چشم بقرهی بھم خھیثان چند

 گفتم ی االن داشتم منی کرد ھمفی مردا تعرنی شھ ار ای گن نمیباز چھ مرگش بود م
  گانھ بود رو بھ مامانش لبخند زدی بنی با اتی اصن آدمیآدم شده ول

 دیستھ نباشسالم مامان جان خ: 
 می بریی با آرزو تا جاادی ما باتیسالم پسرم بفرما عشقت تحول_ 

 ی رفتنشون نگاه مری آرزو برام دست تکون دا د و رفتن داشتم بھ مصدی منو بوسبعدم
   شد  باز رم کرددهیکردم کھ دستم کش

   سالم ھمسر گرامکیعل_ 
  چھ وضعشھنیا:  تو ھم رفتابروھاش

   خانم بودتای کھ ھمھ دست آرزو ورزدی ھا خرسھی تعجب بع دور و برم نگاه کردم کبا
  کدوم وضع_ 

 باز کرد و داخل ھلم داد نوی داغش گرفت و فشرد در ماشی محمم تو دستاساعدمو
  خودشم سوار شد

 ؟یدی مسخره رو پوشی مانتونی ایبا اجازه ک_ 
  ی قشنگنی مانتو بھ اکور

  با اجازه خودم_ 
  کردی قاتال نگاھم منی زد عیپورخند

 کھ متعلق بھ منھ و ی کسادی بدم میلی خی دونیمحظ اطالعت اجازه تو دست منھ م_ 
  عرض اندام کنھ؟گرانیمال منھ برا د

  وضعم بھ خودم مربوطھ بعدشم مگھ چشھ؟:  حرص گفتمبا
  کوتاه؟ اون رژ مسخره ھم پاک کننی آستای یدیمانتو پوش_ 
 ....بھ تو چ: ردم طرفش  اخم رو کبا

 دستشو پشت گردنم گذاشت و با خشونت منو بھ طرف ھوی حرفم ناتموم موند ادامھ
 تا اومدم دھن وا کنم با خشونت لبشو رو لبم گذاشت و تمام نشی رفتم تو سدیخودش کش

 ی دستشو دور کمرم گذاشت و منو بھ خودش فشرد لباھیبدنم داغ شد ھنگ کرده بودم 
 چشماش بستھ بود خواستم دی کشی لبام مو شده بوذ ریداغشو کھ با عطر تنش قاط

 شد تنگ تو آغوش گرمش بودم و شتری باال کھ فشار دستش دور کمرم بارمیدستمو ب
 خواست ی گرفتھ بودن و دلم نمروموی انگار ھمھ نی زدم تو صورتش ولی مدیبا

 دستمو باال بردم و اری اختیه بود ب دونم تو اون لحظھ چھ مرگم شدی نمرهیفاصلھ بگ
 افتاد ادمی ازم گرفت تازه بھ خودم اومدم و ی طوالنی داغش گذاشتم بوسھ ای نھی سور

  گفتمعی کھ سررهی دوباره خواست چونمو بگدی آرش عقب کشمینیتو ماش
  ترو خدانھیبی میکی زشتھ مینیآرش تو ماش_ 
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 و ی رسمی خالف شر کھ نکردم زنمنھیبب: شھی خمار بود و اروم بم تر از ھمصداشم
 یقانون

 خواد رژ یبار آخرت باشھ دلم نم:  دی کشیقی نفس عمدی شدم آرش عقب کشساکت
 یبزن
 ٢21 خواست با پا برم تو دھنشی رو زور گو دلم مپر

  مغازه ترمز زدھی علف خوار جلو یمانی سری احمق تنیا
  تا برگردمنیبش_ 

 نکھی بستھ برگشت بدون اھی با قھیکر عمشم بعد چند د ده انگار نوی دستور منیھمچ
 نگاھم کنھ بھ سمتم پرتش کرد

 بپوش_ 
 حوصلھ دستم کردم رو بھ ی بود بدهی ساغ دست خرمارهی بنی من ای کردم خدابازش

  نگھ داشتی مجللیرو طال فروش
  شوادهیپ -
 شی زده شدم کنارم اومد داشتم با نجانی ھیلی داخل خمی رفتی منتظر بودم تو بگشیا

 بودم آرش نفھمھ رو دواری شدم امی پسرزی زدم کھ متوجھ نگاه ھی مدیباز اطرافو د
 بھ پسره رفت و یچشم غره ا...   خوبی حساس بود ولیعی بھ طرز فجزای چنیا

:  دم گوشم گفتدیچی تو تنم پی لذت بخشیدستشو با خشونت دور کمرم حلقھ کرد گرما
  ببندمش؟ای ی بندی مشتویاون ن

 زدن دختر دی رفت سراغ دییای نزاکت بھش اخم کردم پسره ھم کھ مث فانوس دریب
  دست گذاشتیسی آرش رو سرویبعد
  چطوره؟نیا_ 
 ییبای زاری بسدی طال سفسی دادم سروریی تغدموی دری مسعی زده بودم بھ آرش سرزل

 ھم ھمراه دی مخلوط از طال زرد وسفییبای شده بود  حلقھ زی کارنیبود کھ روش نگ
   رفتی راه می بلندی آرش با قدم ھامی اومدرونی و بمیدی خرسیاون سرو

 می ریکجا م_ 
 ٣21خونھ ما_ 

 نجای کن ھمادهینھ آرش منو پ: گفتمعی افتاد تووجودم سرترس
 یترسی مھیچ: رولبش نشستیپوزخند

  یاری ھم ممکنھ سرم بنھ چرا بترسم مگھ بدتر ازاون بال: جسارت گفتمبا
 میآرش ترو خدا نگو بعد از ازدواج قراره بر: افتاد وباعجز گفتمادمی یزی چھی ھوی

 می کنیاونجا زندگ
 لباس میآرش بر:کردم.  خونھ ش خودمو لوسمی نرنکھی ایبرا. سکوت بودواخمجوابش

 شمی می چھ شکلنمی ببخوادی مم؟دلمیریعروسمو بگ
 کجا برم؟: عوض کرددنده
 .دمی کھ بت میآدرس—
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 بود ی مجلسای مغازه ھاش لباس تور ی پاساژ کھ تو تھران پارس بودو ھمھ ھی آدرس
رنگش کرم بودتا . از مغازه ھا توجھ مو بدجور جلب کردیکیلباس تور . بھش دادم

بھش اشاره . بود کالھش بزرگ و ساده بودیزانو چسبان دامنشم تور و آبشار
 آرش نظرت؟:کردم
 بھتراز ی نداشتم ولیادی عروسا شوق و ذوق زی ھی برعکس بقمی مغازه رفت داخلباھم

 کلمی بھ ھیلی خزدیلباس و پرو کردم چشمام برق م. رفتن بودیی آرش اونم تنھایخونھ 
 وبمھ اندامم آشناست ری آرش با زدونستمیاسترس داشتم م. بھ در خوردیتقھ ا.ومدیم

با : گفتھیبعدچند ثان. دروباز کردم ونگاھمو گرفتمنمیب بینطوری باز واھمھ داشتم ایول
  احتمالن؟ی پوشیشنلش کھ م

 آره: بحث نداشتمحال
 رونی بای خب بلھیخ—

 شھ؟ی لباس چقدر منی ای ھی کرادیببخش:رونی اومدم بدموی خودمو پوشیلباسا
 .دی شوھرتون لباس وخرخانوم—

 پول حروم نقدریا اآرش چر:رونی دھن گشاد نگاش کردم وبعداز تشکراومدم ببا
 می کنھی کرامیتونستی شبھ مھی ی برا؟فقطیکنیم

 ی نگھ دارتوی دلت بخواد لباس شب عروسدیفک کردم شا:شیشگی ھمی پوزخنداھمون
 .خوادی چون داماد منم دلت نمدمیشا

 امی پھی کردم موچکی رسوندم خونھ گوشنکھیبھ محض ا.ھی وکناشی ھمھ ننی بھ العنت
 ٤21ستادیقلبم ا......اشکان..... آشنایلیخ...... آشنای شماره ھیاز طرف 

 دی شاپ الو بای کافایب۴ترو قسم بھ عشقمون،قسم بھ جون پدرت ساعت.زمی عزالسا—
 یلی کارم خکنمی التماست می ولینی منو ببیخوای نمدونمی واجبھ میلی کارم خنمتیبب

 . منتظرتمزمی عزایب.مھمھ
حالم .......نمتی ببخوامیم......زمی باز بھم بگھ عزشھی روش میچطور. منقبض شدفکم

 دیدو دل بودم و پرازترد.میگند زده بود بھ زار وزندگ.خوردیازش بھم م
کارواجبش .......رفتمی واگھ نمختیری قطعن خون مو مدیفھمی و آرش مرفتمیاگھ م 

 ......چرا لحنش توام با محبت بود...... بھم بگھخوادی می چینی.....ھیچ
 ........زدی تو وجودم موج میترس واحساس کنجکاو. پرازسوال بودنمذھ

 طرفھ تو صورتم ھی موھامو دمی پوشی قرمز جذب باشال وشلوار مشکیمانتو
 بدون اون تموم نشده کھ می بھش بفھمونم زندگخواستمیورژ تند قرمز زدم م الک.ختمیر
 نیھرچند کھ حالم ھمچ.نھی منو ببی با حال زارخواستمی ھم داشتھ نمیدی شروع جدچیھ

 .خوشم نبود
 حالت ممکن باش نی با کوبنده ترخوامی بھ آرش باشھ چون مانتی ختونھی نمدنشید

 .حرف بزنم
 خوب باش حرف ی ونھ حتبخشمی من نھ نمی بطلبھ و بره ولتی بخواد ازم حاللدیشا
 من بودم شھی ھمکردمی بش بزنم تو ذھنم دونھ دونھ مرور مخواستمی کھ میی حرفازنمیم
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 از خودم بھش نشون دی جدی چھره ھی امروز ی وعاجز بودم ولکردمیکھ التماس م
 ٥21. حرفا باھاش داشتمیلی من خی بگھ ولخواستی می چدونمینم.دمیم

  بودمونیشگیپ الو پاتوق ھم  شایکاف
   وارد کافھ شدم.آژانس گرفتم ورفتم 
ز غرور و نفرت بود چشمم بھ اشکان  نگاھم آکنده اداشتمی قدم برمی بلندی گام ھابا

 .افتاد نگاه اون پرازغم بود
    لرزوندی نگا کردناش قلبمو مینجوری ای روزھی

 .کردی می آورادی رگ بودنشو بھم ی عرضھ و بی االن فقط بیول
  بودرهی خنگاھش

 . کردمو نشستمنموصافیس.
  و دلربابای زشھی ھممثل—
 . و بزدلرتی غی بشھی ھممثل—
 زدنت کھ اصلن باورم پی تینطوری استینگو کھ بخاطره جلب توجھ من ن:دی خندتلخ
 .شھینم

 . بعدتو باش قرار دارمکھی جلب توجھ ھست اما کسی  براپمیاتفاقن ت:پوزخندزدم
 .کاوه بھم گفت: دوختزی ازم گرفت و بھ منگاھشو

 .یانی آشتی آقای دعوتجدن؟شماھم—
 کردم تو وفادار ی معرفتی خوب باش،من بشھیمن بدبودم،تومثھ ھم: شدرهی ختوچشمام

 باش
 تونمی نکن فک کردم منکارویالسا گھ خوردم ترو خدا با من ا: کردو بابغض گفتمکث

 .....یفراموشت کنم ول
 متحرک ی مرده ھی دمی شنتوی خبر عقد وعروسی از وقتیول:دی ترکبغضش

 ٦21.شدم
 ؟منیدی متحرک شدنو فھمی مرده یعنباالخره م!عھ؟؟: بود گفتمھی توام با کناکھی لحنبا

 خوامی دختر دست دوم نمی تجربش کردم اون زمان کھ افتادم بھ پات وتوگفتیکھ حساب
  متحرک شدمیمنم مرده 

منو ببخش .خورمی می دارم چھ گھدمیالسا من غلط کردم داغ بودم نفھم: کرداشکشوپاک
  منصرف شوی توفقط از ازدواج با اون عوضکنمیبخدا جبران م

   راجب شوھر من درست صحبت کنیاووو:تندگفتم
 دوسال ی تو پاسادی واشی شب ھوسبازھی یآرش پا: وتندم فروکش کردی عصبانلحن

  نامردینسادیعشق وا
 عشقمون فقط چند ی پاسادمی وایعنی نشستم نجای ساعت انی لحظھ،توانی االن،توااگھ—

 جون اشکانت. وبھم بزنزیروز زده بود بھ سرم االن بھ خودم اومدم،السا ھمھ چ
 ...... ندارهی ارزشچی برام ھکھیقسمم نده بھ جون کس: گفتمتلخ

 .دمی دستموکشعی کھ سررهی دستمو بگخواست
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 ی داری ولیکنی باھاش ازدواج می از لج من داری آرش و دوست نداردونمیم:گفت
 یشی خوشبخت نمی دوسش ندارکھی باکسچوقتی السا تو ھتی بھ زندگیزنیگند م

 ؟بای چزنھی سر بزنگاه جامکھی؟باکسی چرتی غی بی ترسوھیجدن؟با : حرص گفتماب
 مثھ تفالھ کھی کس؟بای چشمی مالتیخی بدهی طعم لباتو چشگھی دیکی چون گھی مکھیکس

 شم؟ی خوشبخت م؟بااونی چرونیپرتم کرد ب
 السا:زدی توصداش موج مغم

 شی آتکردمی تو آرش فکرمی بھ لحظھ ھایمن عاشقت بودمو ھستم فقط وقت: دادادامھ
 .شمی داغون می اگھ مال اون باشگرفتمیم

 بمی با ننھ من غری نکن نظرمنوعوض کنیسع: خودشو بھ خودش برگردوندمحرف
 . حرف من ھمونھیباز

 رمیمیالسا من بدون توم: برگردوندحرفموبھم
 ی روز منو نخواھی اشکان اگھ گفتمی بھت مشھی ھمادمھی:زدی بھ گلوم چنگ مبغض

 دمی کھ زنده ام ودارم با عشق جدینیبی می وتومنونخواستدیاون روز فرا رس.رمیمیم
 تی زندگیبرو پ. نبودهی پس اونقدرام عشقمون واقعشمیخوشبخت م

 بلند ھرلحظھ ازش دورتر ی اومدم اونم دنبالم اومد باقدم ھارونی بعی وسرنوگفتمیا
 کردمی حس مشتری نگاھشو بینی و سنگشدمیم

  سفرنشواهی سی ھا کفشپابند
 رتربروی دست کم بخاطره من دای

 خورمی وحرص مکنمی نگاه مدارم
  نشوشتری،بی قشنگ ترشده اامشب

 ی شکستھ ا،امای نکن کھ بشکنیکار
  موی ترم ازشاخھ ھای شکستنحاال

  خودت بگوم،ازی را عوض بکنموضوع
  بھ مبارک است،دل خوش،لباس نوبھ

  آورندی می سور وسات عروسدارند
  سرد بھ آغوش گرم توی کوچھ ھااز
 ری سفربھ خمی پابھ پا نکن کھ بگویھ

 ٧21 نرویول...... ی بمانیستیمجبورن
 نکنھ شکنجھ گاه بود نھ ابونی گرگ ببی خدا نصمی رفتشگاهی آرزو و مھتاب آراھمراه

 ھم بھ صورت داشتم ییبای زشی فر کرد و آراییبای موھامو بھ صورت زشگاهیآرا
 واو چھ نھی زد مبارک باشھ رفتم جلو آی لبخندشگرهی آرادمی پوشیمو با بدبختلباس تور

  زدینره آرش مھتاب لبخند نیی از حلقت پای شدم من الھیگریج
  یالسا معرکھ شد_ 

  یمرس:  وا شدشمین
  کردی ھم با ذوق و شوق نگاھم مآرزو
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  گرفتم السا جونیکاش من مرد بودم تورو م_ 
  زنگ صدا در اومددمی روش خندبھ
 یآقا داماد منتظره رفتم تو راھرو آرزو شنلمو آورد ھمون موقع آرش داخل اومد بو_ 

 افشی قدنی بود و وارد شد از دنیی تو دماغم رفت سرش پارھنشی پیعطر خوش بو
 رھنی با پی خوش دوختی شده بود ھا کت و شلوار مشکیزی چھینفسم گرفت اصن 

 ژل زده بود صورتش ھفت قشنگ یلی داشت موھاشو خی مشکدی و کراوات سفیریش
 دستش بود سرشو کھ آورد باال ییبای اومد دست گل زی بھش میلی کرده بود کھ خغھیت

 رمی خھی چند ثانراشی گی نازک کردم آرش با اون چشمایکھ محوم شد پشت چشم
   زود بھ خودش اومدیموند ول

 سالم السا جان_ 
 ی حرفا بلد بود و ما نمنی ترکھ ھم از انی گفت؟ السا جان؟؟؟ ای االن چنی  اھاااا؟
 !!!دهی ندیزای بھ حق چم؟یدونست

 باش ی عادفتھی بود فشارم بکی زد کھ نزدی صابقھ ای بودم کھ لبخند جذاب و بمحوش
  آب دھنمو قورت دادمیعاد
 سالم_ 

   گلو طرفم گرفتدست
و گرفت و رو شونم انداخت و بندشو  کرد و شنلی با مھتاب احوال پرسکی رمانتبابا

 داغش یبست کالھشم رو سرم انداخت کال نقش پشھ کوره رو داشتم دستمو تو دستا
 ٨21 جمع شدمی متوجھ شلوغمی رفترونی بشگاهیگرفت تا از در آرا

 جون آرش در جلو رو برام وا کرد مجبور بود تای و عموم با رزنای و بابام المبرداریف
 سرد ی ھوا کمنی خانم محترمو بلده نشتم تو ماشھی آداب معاشرت با ی کنیھا و گرنھ ا

 بود
 آرش_ 
 بلھ_ 

  روشن کنیبخار:  شعور بگو جانم یب
 پشت ی ھانی دو تا ماشنی بعدم ظبطو روشن کرد ھمی رفت سمت دکمھ بخاردستش

 باغ نگھ داشت ی کرد جلوشتری بنوی زدن آرشم سرعت ماشیسرمونم مدام بوق م
 صدا دست و صوت می باز بود ارش دستمو فشرد تا داخل شدشمی ندمی دی ممھینصفھ ن

 تو فضا پخش بود بابا ی آرومآھنگ  بودییبای زاریبلند شد اوه چقدر شلوغ بود باغ بس
 تو فضا پخش بود ییبای زاری بسیبغلم کرد با پدر و مادر آرش دست دادم نور افکن ھا

 برا احوال یکی یکی میند کنارم بود تا نشست مھتاب با لبخمی نشستی رو صندلمیرفت
 باز اومدن شی دھنم کف کرده بود مھرداد و کاوه ھم با نگھی دیعنی اومدن یپرس

 دونستن آرش بدش ی آرش با لبخند باھاشون دست داد اونا ھم کھ ممی بلند شدنارمونک
 واش شی اکتفا کردن مھرداد با نی گرمی دست بدم بھ حال و احوال پرسی با کسادیم

 دی السا خانم؟ خوش بخت بشیخوب: گفت
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  قسمت شما ھم باشھشای ایمرس:  لبخند گفتمبا
 شاهللای اشاهللایا:  گفتیی با پر رواونم
 بھ ی طور خاصھی گرفتھ بود یلی گفت نفر بعد نفس بود خکی ھم با لبخند تبرکاوه

  کرد باھاش دست دادمیآرش نگاه م
  حالت چطوره السا جان_ 

 ٩21زمی عزیمرس: دمی خندیزورک
 ھی بقشی تو گوشم گفت ؛ من برم پآرش
 من ی زدم کھ چشمام از تعجب گرد شد نھ خدای مدی زدم بھش داشتم اطرافو دیلبخند

 ی می جا چنی بست اخی امکان نداره اشکان بود خون تو رگام نمی بیدارم اشتباه م
 کنھ لبام ی خون بھ پا منشی خدا آرش ببای دعوتش کرده باشھ آرش ومدی نادمیخواست 

 شده بود چطور روش رهی بھش اونم بھم خودم شده برهی خاری اختیخشک شده بود ب
 ی چشم چرخوندم کھ نگاھم بھ آرش خورد کھ با دستای بھ سختنجا؟ی اادیشده بود ب

 بھ عی شد آرش سری نمنی بود بھ اشکان بد تر از ارهی وحشتناک خیمشت شده و اخما
 رو ی لعنتنی خدا آخھ بھ من چھ مگھ من ایرفم برگشت و بھم چشم غره رفت اط
 اومد کنارم نشست از اول تی و با عصباندی تو موھاش کشی کردم آرش دستعوتد

 بمش آروم یمجلس اجازه نداده بود شنلو از رو شونھ ھام بردارم کنار گوشم با صدا
  دعوت کرده؟نجای رو ای عوضنی ایک: گفت
 ...آرش بھ خدا:  گفتمعیامو گم کرده بودم سر و پدست

 ،؟ی شدرهیخفھ شو چرا بش خ: دیغر
بھ ... من... آرش:  حواسش بھم بوده با تتھ پتھ گفتمنقدری دونستم ای نفسم تنگ شد نمراه
 ...خدا

 شھی با خشونت تو دستش فشرد کھ حس کردم انگشتام داره خورد مدستمو
 خواد فقط نگاھت فقط چشمات بره ی دلم م؟ی صاحابی بیببند دھنتو السا فکر کرد_ 

 زمی ری بھ خدا خون جفتتونو میسمت اون عوض
 نگاھش ی اومد با ناراحتی در میی و زورگوی ھمھ خودخواھنی داشت از اگھی داشکم

 ی سابقم اون لعنتی بی کردم سر بلند کنم کھ از بدبختی نگفتم جرات نمیزیکردم و چ
 زد آرش بلند شد منم بھ اجبار بلند شدم خدالعنتت کنھ خی جلومون سبز شد تموم تنم

 بھ زور سر بلند کردم و بھ اشکان نیی بره پاگلوم  آب خوش ازھی ی زاریاشکان کھ نم
 لحظھ ھی و با وضع داغونش دهینگاه کردم چشماش کاسھ خون بود موھاش ژول

 ٠31دمیترس
ھ خودش فشرد نگاه اشکان  زد و دستشو دور کمرم انداخت و منو بی پوزخندآرش

 دی آرش ثابت موند کھ آرش دوباره کج خندی دستایرو
  دعوتتون کرده باشماد؟ی نمادمی ورا؟ نی از ایانی آشتیبھ بھ آقا_ 

 شدم ی از ترس آرش داشتم قبض روح میعنی توجھ بھ آرش زل زد بھ من ی باشکان
  شدشتریفشار دست آرش رو کمرم ب
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 ی مری اون چشماتو بگی خوب گوش کن جوجھ فکلیانگار باز تا خرخره خورد_ 
 تفم گھی کردم کھ دی جا کارنی ھمیدی دھوی ستمی نرتی کھ من مث تو خوش غیدون

 جلوت نندازن
   با نفرت بھ آرش نگاه کرداشکان

  روزگار چرخ وفلکھسیجناب رئ_ 
 تو یعی آرش بھ طرز فجی عقب رفت و کنار کاوه نشست و نشستم سر جام اخماعیسر

  ھم بود
 ؟ی نکنھ دوباره بھش چراغ سبز نشون دادنمیبب_ 
  نکردمیآرش بس کن من کار_ 
  کنمی متی خونھ حالمی کنھ السا بھ خدا بری نگات مینطوریچرا ا_ 
 چی در ضمن تو ھم ھادی دونستم قراره بی گم من اصن نمی میکر:  گفتمتی عصبانبا

  ی بکنی تونی نمیغلط
 حق نییالسا سرتو بنداز پا:  گفتی کرد آرش عصبی داشت با نگاه التماسم ماشکان

 من ی خونھ فکر کردمی السا فقط بزار برسی چرا نگاھش کرد؟ی نگاھش کنیندار
  ادی بی رو گفتی عوضنی ام؟ تو اینی زمبیس

 دی آرش آرش کالفھ خندی لعنتی شکانیر بودم از ا کردم متنفیری گعجب
 السا خدا شاھده اگھ ی السی باھاش طبق معمول میری خبر من می بدی اصن شانمیبب_ 

 زمی ری خون جفتتونو مشیدی دی بار رفتھیبفعمم فقط 
 ی نگاھمان می درست وقترهی کھ حال اشکانو بگنی آرشم برا ارمی خواست بمی مدلم

 کرد کھ شامم کوفتم شد از اون ورم دی آرش من بدبختو تحدنقدری کرد ایکرد بغلم م
 آرش با خشونت دستمو ھی بققی داد بعد شام با تشوی عذابم می اشکان لعنتی رهینگاه خ

 ی کرد بھ اشکان چشم غره ای حفظ ظاھر ماشت برد وسط کالفھ بود و فقط ددیکش
 دستشم دور یکینشست اون  پخش شد دست گرم آرش رو شونم یمیرفت  اھنگ مال

 کھ اشکان بھم داد جبران کنم دستمو ی اومد بعد اون ھمھ آزاریکمرد حلقھ کرد بدم نم
 سرش  اشکانو نگاه کردمی چشمری پھنش گذاشتم زنھی دستمم رو سھیدور شون انداختم 

 حس ھی ی کھ دلم خنک شده بود ولنی کنھ با اھی خواد گری دونستم می انداخت منییپا
 گرد ی آھنگ با دست چونمو گرفت با چشماانی بھم شواش دادن آرش پایبد داشتم کل

 بعدم دی آروم بوسمویشونی کار کنھ خم شد رو صورتمو و پی خواد چینگاھش کردم م
 ١31مینشست

 کرد باالخره اون شب ی مدی بود و آرشم مدام تھدرهی مث ماتم زده ھا بھم خاشکان
 وا نکرد برام انگار از نمی در ماشتی شخصی آرش بمی شدنیماش تموم شد سوار یلعنت

 رو مخم شتری ھا بنی بوق ممتد ماشی صدادی ترکیباغ وحش در رفتھ سرم داشت م
 بود نگھ داشت بابام صورتمو دهی خرتازه  کھی و لوکسبایبود آرش جلو آپارتمان ز

   و دست  رو شون آرش گذاشتدیبوس
 مراقب دخترم باش_ 
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 چشم حتما:  گفتی ساختھ گی نگاھم کرد و با لبخندی چشمری زآرش
 دنمی مامان آرشم بوسبابا
  ی تقوت شدی باارمی می فردا برات کاچزمیعز_ 

 نایقی خواست برن آرش ی گفت دلم نمکی و تبردمی خانم دوباره بوستای شدم رزسرخ
 بودم ھمھ رفتن آرش درو باز کرد و با اخم طرفم دهی ترسی کشتم حسابیامشب م
 برگشت

 برو تو_ 
 دونھ چند بار از نگاھش مردم و زنده شدم با ترس و لرز داخل رفتم ھر لحظھ ی مخدا

 تفاوت سمت اشپز ی در کمال تعجب بیمنتظر بودم آرش بھ سمتم حملھ ور شھ ول
 و دی تخت دو نفره سفھی از اتاقا یکی رفتم تو عی سردی آب سر کشیخونھ رفت بطر

 داشت با ترس و لرز رو ییبای زاری بسی و صورتدی سفی سلطنتی پرده ھایسرخاب
 در باز شد و قامت بلند آرش عوی...  روم بودکھی فشار عصبنقدریتخت نشستم امشب ا

آرش من :  گغتمعی اورد کھ سری توجھ داخل اومد داشت کتشو در میظاھر شد ب
 ... رو ندارم ترو خدا امشب بھمیچی ھیامشب اصن آمادگ

 ی کھ برا بودن باھات لھ لھ بزنم مالستمی چاکت ننھیحاال منم عاشق س:  تو حرفمدیپر
  یستین

 ھوش شدم ی کردم  خدا رو شکر لباسامو کندم و بی نزاکت علف پوفی برونی برفت
 شب  کرد باالخره اونی مدی بود و آرشم مدام تھدرهیاشکان مث ماتم زده ھا بھم خ

 وا نکرد برام انگار از نمی در ماشتی شخصی آرش بمی شدنی تموم شد سوار ماشیلعنت
 رو مخم شتری ھا بنی بوق ممتد ماشیا صددی ترکیباغ وحش در رفتھ سرم داشت م

 بود نگھ داشت بابام صورتمو دهی کھ تازه خری و لوکسبایبود آرش جلو آپارتمان ز
   و دست  رو شون آرش گذاشتدیبوس
 مراقب دخترم باش_ 

 چشم حتما:  گفتی ساختھ گی نگاھم کرد و با لبخندی چشمری زآرش
 دنمی مامان آرشم بوسبابا
  ی تقوت شدی باارمی می فردا برات کاچزمیعز_ 

 نایقی خواست برن آرش ی گفت دلم نمکی و تبردمی خانم دوباره بوستای شدم رزسرخ
 بودم ھمھ رفتن آرش درو باز کرد و با اخم طرفم دهی ترسی کشتم حسابیامشب م
 برگشت

 برو تو_ 
 دونھ چند بار از نگاھش مردم و زنده شدم با ترس و لرز داخل رفتم ھر لحظھ ی مخدا

 تفاوت سمت اشپز ی در کمال تعجب بیمنتظر بودم آرش بھ سمتم حملھ ور شھ ول
 و دی تخت دو نفره سفھی از اتاقا یکی رفتم تو عی سردی آب سر کشیخونھ رفت بطر

 داشت با ترس و لرز رو ییبای زاری بسی و صورتدی سفی سلطنتی پرده ھایسرخاب
 در باز شد و قامت بلند آرش عوی...  روم بودکھی فشار عصبنقدریتخت نشستم امشب ا
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آرش من :  گغتمعی اورد کھ سری توجھ داخل اومد داشت کتشو در میظاھر شد ب
 ... رو ندارم ترو خدا امشب بھمیچی ھیامشب اصن آمادگ

 ی کھ برا بودن باھات لھ لھ بزنم مالستمی چاکت ننھیحاال منم عاشق س:  تو حرفمدیپر
  یستین

 ھوش ی کردم  خدا رو شکر لباسامو کندم و بی نزاکت علف پوفی برونی برفت
 ٢31شدم

 رشدیپاشو د:دمی آرش ازجام پریباصدا
 زی دادم وبھ آرش کھ پشت مھی از جام بلند شدم بھ چھار چوب در تکدموی کشی اازهیخم

آرش : گفتمی نگاه کردم،با خواب آلودگخوردی می مفصلینشستھ بود داشت صبحانھ 
 می امروز نرشھیم

 نھ: گفتقاطع
 رهی مشترکشو می روز زندگنی جز من بدبخت اولیآخھ ک:دمی کشازهی خمدوباره
 .سرکار

 فقط حکم اخراجتو فردا ای نی نداره اگھ دوست نداربیع: شربت پرتغال خوردخونسرد
 ری بگایب
 . آرشیی زور گویلیخ: حرص گفتمبا

 ؟ی وآماده کردزی منیآخ جونم تو ا: وبا ذوق گفتمزنشستمی مپشت
 . ورت نداره کار مامانمھالیخ!؟ی راجب من فکر کردیچ:دی بھ نونش مالمربا

 . کھ ازت دارمی نداشت با توجھ بھ شناخت ورمالیخ: لقمھ خوردمھی
 عروسش چھ ی برانی ببیبھ بھ چھ مادر شوھر خوب: گفتمی زد و با خوشحالپوزخند

 .کرده
  شبی فک کرده چقد عروسش تحت فشار بوده دچارهیآره خب ب: ترشدقی عمپوزخندش

چھ داد : محکم گرفتمرموی شوانیل. ادب وشعور باشھی بتونھی مربرقی تھی چقد
 .خدا؟آنکس را کھ شعور نداد

 دی خوشش آندی بشعوری چو بشعوریب: جاش بلندشداز
 ی عاشقمیگی می دارمیرمستقیاالن غ: باز شدشمین

 . رفتمی حاضرنباشگھی دقھی ده دقگمی ممیرمستقیدارم غ: طرف در رفتبھ
دم وگرنھ منت  بابا فروختھ بوی بدھی ھی سرقضنموی کھ ماشفی رفت حرونی بنکبت

 دمی پوشی با شال وشلوار خاکستری مشکیمانتو.دمیکشی آناناس عقب افتاده رو نمنیا
 ٣31 شدمنشیسوار ماش. زدمرونی کردمو بیمی مالشیآرا
 ھیبا بق. داخلمی و رفتمی شدادهیپ. خدا رو شکر موتور اشکان جلو در نبودمیدی رسیوقت

 .می کردیکیسالم و عل
 .دمی ندزموی می چشم چرخوندم ولی چھر

  کوزمیآرش م -
 .زمی اتاقشو باز کردو اشاره کرد بھ مدرو
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 خورده ھی ی وقتاھی دی شاستی اتاق باشم؟؟ بدم نھی با آرش تو دی از االن بھ بعد بایعنی
!!  سابقسی برتی حجم از غنی ھوامو داره؟؟ انقدری واقعا چرا ایول.ختمیبھش کرم ر

اشکان بود ... نفر درو باز کردو اومد توھی ھوی!! ستی ننجای اگھیحاال خوبھ اشکان د
 زمی رفتم پشت منوییسرمو انداختم پا. گرفتمیبی تنم و استرس عجھناخداگاه لرزه افتاد ب

 اونوقت داره سادهی شوھرم واکشھی خجالت نمکردمی اشکانو حس منی سنگینگاه ھا. 
 اسمش کھ تو ی ولمی نباشیمی منو آرش با ھم صمیلی خدی شاخورهیبا چشماش منو م

 آرش منو دعوا کنھ  بھ ای ھ باھم دعواشون بشای االن دمیترسیھمش م.  شناسنامم ھست
 شده بودم و دی استرس داشتم کھ مطمءنم مث گچ سفنقدریا...  اشکانیخاطر نگاه ھا

فک  - سر تا پاش کردو گفت  نگاه بھھیآرش .  ھم آرش و ھم اشکان متوجھ شدننویا
 !یای بی اجازه داده باشم بدون ھماھنگکنمینم
 رمی رو کھ کار کردم بگی چند وقتنیاومدم پول ا -
 ی کردیخوب کار -

 اگھ مراعات یعنی.  بھم زل زده بودیلی بود چون اشکان خی حرف زدنش عصبطرز
 پررو تر نیاز ا. کردی من نبود  دوتامونونفلھ مدهیاسترس و حال خراب و رنگ پر

 سادمی وای با ظاھر بددونمی چمای نھیبی بند بھ من زل زده انگار بار اولشھ منو مھی.دمیند
  کردمی نگاھشوحس مینینگ سی بود ولنییسرم فقط پا...جلوش
 چشماتون یانی آشتیآقا - واسھ اشکان گفت دیکشی کھ داشت چک مینطوری ھمآرش

  چشم پزشک خوبو بھتون بدم ؟؟ھی آدرس دیخوای کرده؟ مدایانحراف پ
 ...زدی داشت حرف می با طعنھ و ھمزمان عصبیلیخ

آرش چکو گرفت جلوشو با . کردی باز پرو پرو بھ من نگاه می نگفت ولیچی ھاشکان
 .بھ سالمت -فک منقبض  گفت 

 .رونی بھم کردو از در رفت بگھی نگاه دھی اشکان
شانس آوردم کھ . شروع بھ کار کردزشوی مثھ بمب درحال انفجاربود نشست سر مآرش

 و بعدش آرش زنگ زد رستوران می کار کردی دو سھ ساعتھی.  نکرد یسر من خال
 دو پرس چلو کباب لطفا با مخلفات -گفت 

 !! شلغم نپختھ؟؟یخوای نمی چ؟یخوای می چ؟؟ی تو آدمپرسھینم.شعوریب
 !!خواستمی مگھی دیزی من چدیخب منم آدمم شا -
 ھ؟؟یمشکل!   کھ ھستنھیھم -
 آره -
  مشکل خودتھ -

 مین. کم کار کردمھی نگفتم  و یزی چگھید!! واقعا!!  واقعاھی نپختھ ای شلغم بد بوعجب
 معدم مظلوم واقع یلی خدمی دی نخورم ولخواستمیاول م.ساعت بعدش غذا رو آوردن

 ٤31.. درشو باز کردمو شروع کردم خوردننی واسھ ھمشھیم
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 مشخص بود دناشی خونھ  از در بھ ھم کوبمی ورفتمی کار کردگھی دکمی ناھار بعد
 نجاروی وقت بود ایلی کردن انگار آرش خلکی ھا باش سالم عھیتمام ھمسا. ھیعصب
 داشت

 ؟یکنی نمی خونت کال زندگیکی تو اون گھید -
 نھ بھ لطف تو -
  بودهتی چون احتماال خونھ دختر بازستمی ھم راحت ننجای خودت بود البتھ اریتقص -
  خود پنداردشی کیکافر ھمھ را ب - پوزخند زدو گفت ھی
  نکردمی من تاحاال دختر بازادمھی کھ ییواال تا جا -
 !!!  نزار دھنمو باز کنم -
 ھی. دوش گرفت ھی آرش میدی رسی فکمو بستم وقتگھی گفت کھ دیظی با چنان غنویا

 ینشست پا. بودشکلی ھتی بود کھ فدهی پوشدی سفشرتی   و تیگرمکن خاکستر
 رو  ی رونالدو مسنیحاال منم فقط از فوتبال ھم. رءال و بارسا بودیباز!!فوتبال

 با ی شلوار سرخابھی شونھ کردمو مومنم موھا.دادی نمفی کدنشی دنی واسھ ھمشناختمیم
 .دمی تو نت چرخکمی ور رفتم و می و  شروع کردم با گوشدمی پوشی مشکشرتیت

 ینطوری ادونمی نمکردی بھ من نگا می چشری زی ھکردینگا م tv  کھ بھنطوری ھمآرش
 ور تی با گوشنقدریچرا ا -زل زده بود و گفت  tv با اخم بھ!! دیفھمی از فوتبال میچ
 ؟؟یریم
   حوصلم سر رفتھ -
 م؟؟یشب غذا دار -
 نھ-
  بپز کھ حوصلتم سر نرهیزی چھیپس پاشو  -

 ستمی بلد نی ھم آشپزیچیییمن کلفتشم؟؟ تازه ھمگھ .چقدر پرو!! دهیسی نخیایلوب
   درصد فک کن بلد باشمھی:دمیخند

 ٥31 باھممیکنی سرھم میزی چھی پاشو ستیمھم ن -
 رو سر ی رانی باز کرد و بطرخچالویدر . اجبار بلند شدم رفتم باھاش تو آشپزخونھبا

 کباب خوبھ... خب - بعد گفت . دیکش
 خوامیمن کتلت م.  کباب ھی شده شبافتی آرش قیییوا -
 کتلتم شد غذا؟؟ -
 .آره من خستھ شدم بس کباب خوردم -
 گذاشتم رو کردمی کھ فکر مییزایمنم مواد و چ.زی نگفت و نشست سر میزیچ
 آروم کار نقدریماشاهللا قوربون خودم برم ا. پوست کندنینی زمبیشروع کردم س.زیم
سرعت غذا واسھ صبحانھ حاضر  نیبا ا - گفت دشوی کھ آرش از دستم کشکردمیم
 !گھی دشھیم

 چاقو رو از ی کنم ھی کارومدمیتا م. کاراھی نازک کردمو شروع کردم بقی چشمپشت
 بیآرشم کھ کال تو افق س. کھ رو نرو آرش برم  ھزار دفع شستمشنداحتمیدستم م
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 فکر ھوی کھ ختمیری و شلپ شلپ اشک مکردمی رنده مازیداشتم پ... محو شده بودینیزم
 ی چشمامیازی پی و اومدم تو با دستارونیب رفتم از آشپز خونھ.  زد بھ سرمیطانیش

 یکنی میچ... چشامیییآ - گفت ھوی. کردمشونی دستمالیآرشو از پشت گرفتمو حساب
 السا؟؟

 چشما ی اونم فقط ھدمیاز خنده ترک. بوددهی چروکزیشنی تو اون لحظھ مث گافشی قیعنی
دقھ کھ اومد نشست منم ٥بعد ... بد بختکردی منی نفری لبری و زشستی آب مریشو ز

زرد چوبھ . ھا رو ازی ھارو رنده کرده بود منم پینی زمبیس. دمی دھنمو کشپی زگھید
 ی جورھیآرش .می مشغول درست کردن شدیوتا کردم و دیو نمک و تخم مرغم غاط

 نی افھی حدمیمنم د...دیکشی رو متزایرفتھ بود تو نخش کھ انگار داشت نقشھ برج پ
 کتلتو  تو دستم ورز دادم و شوت کردم ھی مقدار ماھی نیلحظھ ھا از دست بره واسھ ھم

ن یبازم ا!! چشماش مث آفتاب پرست شد...صاف خورد نوک دماغش.تو صورت آرش
بعدم دست منو گرفت آورد جلو خودش ... کپک زدهھیشده بود مث گالب. تو حلقمافشیق

 ...میشونیاغشو با دست کوبوند رو پو اون مواد رو دم
 ؟؟ی کردینطوریا ا ا ؟؟ آرش چرا ا -

 ی بوی وقت کسچیآرش ھ!! یزیری خودتھ کھ کرم مریتقص - مغرور گفت شھی ھممث
 !!ذارهیجواب نم

اونم !! خندهری زدم زافشی قی آورادیدوباره با !! کرم از خود درختھگھی راست مدمید
 تا سادمیمنم صورتمو شستمو وا. از رو تاسف تکون دادو رفت صورتشو شستیسر

 بھ بھ رنگ و لعابش کھ دمی بوش دراومد رفتم باال سرشون دیوقت!! کتلتا سرخ بشھ
 شدی نمکش کم بود کھ بھ زور منقدریاوه ا اوه... دونھ برداشتم مزه کردمھی...خوبھ

 !! نبودی چاره ایخوردش ول
 !!نمکھی بیلی خنیا -  گفتم کردیرد م داشت گوجھ خوآرش

 ! وقتاسنینمک پاش واسھ ھم!! ستیمھم ن-
 !! راه داشتھی یزیواسھ ھررر چ. مغز متفکر بودکال
 زدم دستمو ھوی کھ کردمیداشتم خورد م. نگفتم رفتم کاھو آوردم تا خورد کنمیزیچ
 ؟؟ی کردیباز چ -آرش نگران گفت .ومدی داشت خون میلیخ.دمیبر
مگھ  - آورد و شروع کرد بستن زخم ھی مث جعبھ کمک ھا اولیزی چھی زود رفت و

 بارهی ھنرمی از ھر انگشتتم رگبار؟؟یکنی می غنومی اورانیدار
 .!!ستمیالسا ن!!  ندم نوی ھا اکھی روز جواب تھی اگھ من
 .می غذا رو بھ لطف نمک پاش خوردموی بستن زخم رفتبعد

 ی ولدیدی ملمیداشت ف  tv آرشم جلو. گفتمی رو وداع می دار فانی داشتم از خستگگھید
 !!با چشم بستھ

   چھ مدلشھ؟؟نیا
 آرش؟؟-

  راه واسھ امتحانش ھستھی فقط
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 ؟یریمی می دارای یآرش مرد -
-... 

 !!خوابھ...یعنی جواب نداد نوی ایوقت
Tv رو خاموش کردمو رفتم سر تخت بخوابم. 

 یپا!!  کھ واقعا آرش مردهکردمی فکر منی بھ ازدموی تو رخت خواب غلط مداشتم
 کنھی باھام نداره و محبورم نمیاالنشم کار!! خوادی منو نمنکھی با استادیکارش وا

 ھی!!  دارمفھیو منم زنشمو وظ!!  شوھرمھ و حق دارهنکھیباھاش رابطھ داشتھ باشم با ا
جدا  تعھد ندارم بھ زنو شوھر بودنوم و را کھ چکردمی حس عذاب وجدان میجور

 ٦31...خوابمیم
دختره مادرشو از .میدیدی ملمی فمی داشتمیبود و با آرش رو کاناپھ نشستھ بود٥ ساعت

 گھید. مامانم افتادم و حالم گرفتھ شد ادی دفعھ خی.کردی می زندگییدست داده بود و تنھا
زل زده بودم تو .رفتم تو اتاقو قاب عکس مامانمو گرفتم دستم. نداشتمدنی دلمیحوصلھ ف

 کھ بدون مادرم گذشت یی حسرت روزاخوردمی و حسرت منم مامای قھوه ایچشما
 گفتم دمویاز تھ دلم آه کش... قدرشو ندونستمدی کھ بای کھ بود و اونطورییحسرت روزا

بغض نذاشت ... یت برده بود منم با خودیکاشک!  دلم واست تنگ شدهیلیمامان خ -
 وجود پاک دلم دمی کشقی نفس عمنمویعکسشو چسبوندم بھ س...حرفمو ادامھ بدم 

  آرش از تو حال اومدیتو حال خودم بودم کھ صدا.خواستیمادرمو م
  بھشت زھرامیحاضر شو بر -

 از کجا ای لوبنی ادونمی نمی شکرت چقدر دلم ھوس مامانمو کرده بود ولای خدایوا
  مگھ تو  حال نبود؟د؟؟یفھم
 جذب رھنی با پی مشکی لھیآرشم . رفتم تو حالدموی پوشی دست لباس مشکھی زود
 . بوددهی پوشیمشک

 م؟یبر-
 میبر-

  سر قبر مادرمبرمی خوشحال بودم کھ داره میلیخ. می و راه افتادمی شدنی ماشسوار
 آرش ممنون -
 کنمیخواھش م -

 حالم خرابھ دی دی آرش وقتی بارم نبرد سر خاک مادرم ولھی اشکان منو جالبھ
 کدوم قطعھ؟؟ -  بھ خودم کھ اومدم آرش گفت میدی رسی کدمیاصال نفھم.بردم
 ***قطعھ
 ھی قبر مادرم کی نزدمی آروم آروم رفتموی شدادهیپ. و جلو اون قطعھ نگھ داشترفت

 یوقت.م تا تنھا باشم نگفتیزی منم چومدی کھ آرش جلوتر نمیخورده مونده بود برس
نشستم باال . دستھ گل رز رو قبره حدس زدم بابا اومده باشھھی دمی قبرش دی باالدمیرس

چند تا گال رو برداشتمو .گرفتی کم داشت بغضم مم کدمیسر قبرو آروم روش دست کش
 پر پر  کردم
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 دلم برات تنگ یلیمامان خ.  شتیامروز آرش آوردم پ. مامان خوبمیسالم مامان -
 چند سالھ دمی چند سالھ صداتو نشنیدونی مدمی ماھتو ندی چند سالھ رویدونیم!!شده

 ریزدم ز... جاتو پر نکردهیچی ھی تو رفتیاز وقت. یدستاتو نگرفتم، دستامو نگرفت
من تو رو !! مامان  -   رو قبرشو گفتمشتمسرمو گذا.ختمیری با ھق ھق اشک مھیگر
 ؟؟!!ییشنوی دلمو میمامان حرفا...خوامیم

مامان  - گفتم دموی کردم و آروم شدم قبرشو بوسھیچند دقھ گر.دی امونمو برھی گردوباره
 . تنھامی کھ رفتیاز وقت... تنھامیلیمن خ

 یستیاالن تنھا ن -
اومدو گذاشتشون سر . تو دستشھی دستھ گل محمدھی آرش پشت سرمھ و دمی دبرگشتم

 م؟یبر - قبر مادرم و فاتحھ فرستاد و گفت
  کھ آرش زده بود بودمی تو بھت حرفمن

 گھی دمیبر.با توام -
 می آھا باشھ بر؟یچ -

 دادم بھ ھیسرمو تک. بودھی بھ خاطر گرکردی درد میلیسرم خ. می شدنی ماشسوار
 دل منو گرم خواستی فقط مای! آرش واقعا اون حرفو زد. خوابم نبردی ولیصندل

 ٧31...دونمیواقعا نم...دونمینم.!! کنھ
بذار فک !!  کھرهیبازم حوصلم سر م!! کردمی خونھ چکار ممیرفتی مثال االن مخب

 ...کنمممم
 دمممممممیآھا فھم -
 یدی فھمویچ.داد نزن کر شدم -
  کھ حوصلمم سر نرهمممی کنکاری امروز چدمیفھم - شوق گفتم با
 ؟؟ی چیعنی نگفت فقط سرشو تکون داد کھ یزیچ
  کجا؟؟ییاگھ گفت -

 !دونمی نمیعنی باال انداختوی اشونھ
 اری ذره بھ مغزت فشار بھی -  با شوق گفتم بازم
 از رو نرفتمو با یول!! یکنی دھنتو کھ بازش نمرمی گل بگیا. شونشو انداخت باالبازم

 یییییباز.....شھرررر - گفتم شتریشوق ب
 ؟ی  بچھ شد؟؟یشھر باز -
 ھی...خوادی مجانی خورده ھھیدلم .یز شھر  بارنیا ؟؟ آرش؟؟ فقط کھ بچھ ھا نم -

 .نیخورده آدرنال
 رم؟ی و پشمکم بگیچطوره سر راه آبنبات چوب -
 !!یکنیلطف م -
 گذاشتم ی آھنگ خارجھیدستمو بردم سمت ظبتو .  عوض کردرشوی کردو مسی پوفھی

 .دادمی و سر تکون مشدمی منیی باال و پاتمشی بال و ھمزمان با رتیاز پ
  ای بایآھا ب -
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 منم بھ کار خودم ادامھ دادم... کھ کال تو افق محو بودآرشم
 ...yesss yes  اوووووه -
خدا خر شرکو .  آھنگ توپ گذاشتمو واسھ خودم حال کردمی کلی شھر بازمیدی رستا
 ھمھ نیالبتھ انتظار نداشتم ا!!  رفتم قبر مامان دلم سبک شدیانگار از وقت. بده ریخ

 ...گذاشتھ بودم رو سرم نویکال ماش! سبک بشھ ھا
 وارد موی شدادهیم. پارک کرد کردی شلوغ بود بھ زور جایلی خمیدی رسیوقت
 اومد تو رگام چھ برسھ بھ جانی ھدنشونیاز د...ی عشقیالیچھ وسا....یییوا.میشد

 . بودموندهی وقت بود نیلیخ. سوار شدنش
 !!یی جووونم ترن ھوایا
 می برای بایآرششش ب -
  ؟؟میکجا بر -
 !! گھیترن د -

 ! ھاش از تعجب شوت شد باالابرو
  بچھ جونیکنیترن ؟ سکتھ م -
 !!  خوراکمھ بابانایا!!  ھایگی میزی چھیمن ؟؟ ترس ؟؟ آرش  -
 تا میتادیتو صف وا. اومددوی خرطیدو تا بل. طی بلشھی نگفتو رفت سمت گیزیچ

 از یکیبا دو رفتم سمت  شدن و من ادهیاونا پ... دارمجانی ھیلی خییوا. نوبتمون بشھ 
 نیھم!! کجا ؟؟ اون جلو خطر داره - و گفت دی جلو کھ آرش دستمو کشی ھایصندل

 ...مینیشیاواسط م
 و می نشستمیرفت!!دهی نداره ھمون جا ھم حال مبی عیول.  بابا خورد تو ذوقمیا

 کھ نییشروع کرد بھ حرکت از االن ترسم شروع شده بود آخھ از پا. میکمربندارو بست
کم !!ی اونم با چھ سرعتی اون باال برنکھی چھ برسھ بھ ارهی سرت گبج میکردینگاه م

 و داد نکنم کھ جلو آرش غی کردم جی سعی ھ شدو داشت مرفت باالشتریکم سرعتش ب
 باال  ی باالدی رسشدمی از درون داشتم منفجر می ھوووو ولگفتمی می ھی نشم الکعیضا
اونم دستمو فشار ...دست آرشو گرفتمو فشار دادم. گرفتی ممی داشت گرگھید....

 ....دادو
  دیترسیآرش اصال نم. زدمی و داد مدمیکشی مغیییی از تھ دلم جنیی سرعت ترن اومد پابا
داشت با ... نبود کھ بخواد بروز بدهی منتھا اونقدردمی تو چشمش دیجانی ھھی من یول

 !! من واقعا تمام وجودم شده بود ھنجرهشدوی رد مچی پھیسرعت برق از 
  آرششششش بسھ-
 یدی کھ اصلن نترسنمیبیم - پوزخند زد ھی
  نھھھھھوفتمی خدا االن میوا -

 دمیکشی مغی جی بازم ھی خورد آروم تر شدم ولھی دستمو محکم تر فشار داد و آرش
 ٨3١ زدمغی بس جیباالخره تموم شد و من مث جازه افتاده بودم رو صندل
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 گرفت گاز طویبل. بخره منم خوشحال پشت سرش رفتم طی رفت تا بلدوی کشقی عمنفس
 تکون تکون ی ھرفتمی عقب جلو میمنم ھ. تو صف می زد و رفتشویآخرش بستن

 داشتم... آخھ خوردمیم
 چتھ ؟ -
 گالب بھ روتون آقا -
 . رومونیختیاونجاست تا گالبتو نر wc  بروایب -

خودش (...)  و منم ول کن شدم اونم دیتا اومدم برم نوبتمون رس!!شیی بزن اای بحاال
آن ...شروع کرد حرکت . صلوات صلوات تو دلم فرستادم  ی اولش ھمیسوار شد.رفت 

 فاتحمو دمیدی کھ منوییپا... کھ خودم کر شدمزدمی مغی و آن چنان جبردیچنان باال م
 ...خدا خدا - گفتم دموی کشغیج  کردمودادی داد و بیھ...خوندمیم

آرش  . پاشم می از رو صندلتونستمیاصال نم. تموم شد و کمر بند ھا باز شدباالخره
 راست سوار ھی بزنمو ی نذاشت حرفگھید.ستشو انداخت دور کمرم و کمک کرد پاشم

 . می شدنیماش
 کھ ی خوش گذشت مخصوصا بستنیلی آرش خیمرس. دادفی کیلی خدا خیوا -

 .صورتت نوش جان کرد
 از شدی نمیچی ھی نگام کرد ولینطوری ھمھی کھ گفتم برگشت سمتمو چند ثانونیا

 ترمز یبا صدا. خستھ بودم خوابم بردنقدریمنم ا.بعدم برگشتو راه افتاد.توچشماش خوند
 میدیرس - دمیمحکم آرش از خواب پر

 شدمو آرش درو ادهیپ. رو ترمزی بزنیتونستیآرومترم م!! نکنھ خربزهلتی بگم ذلخدا
 ی شلوار پستھ اھی.آرش لباساشو عوض کردو اومد تو حال . تومی باز کردو رفتدیبا کل
 .اووو چھ جذاب شده بود. ھمرنگششرتیبا ت

 ھی کھ کردمیمنم داشتم لباس عوض م.دی کن چشم سفشی بر سرت کنن چشاتو دروخاک
 یی از لباس خوابایکی.  کنھی بازم آقا باغرور رفتارمنمی کنم،ببی کارھیدفعھ گفتم بذار 

 بودو جذاب دو تا بند رو گردنش دیرنگش سف.دمی و پوشمی بوددهیرو رو کھ اونروز خر
 تور نازک بود و بای حساسش تقریکال جاھا. بودباز یلی خی بود ولی و تورخوردیم
 و موھامم باز کردمو از عمد از جلو آرش رد شدم و دموی پوشنویا. ھم کوتاه بودیلیخ

 tv ی بخورم آرشم تو حال نشستھ بود پای خورده خوراکھیرفتم تو آشپزخونھ  کھ مثال 
 ٩31...کھ خوردمی موهی داشتم ابمنمی ببتونستیبود و کامال از اونجا م

 و وانیل ی رو خودم حس کردم وباغرور خاصرشوی کھ نگاه خخوردمی موهی آبمداشتم
 برداشت ی با فندک نقره اگارشوی قرمز سی کھ جعبھ دی نکشھیتودستم چرخوندم بھ ثان

 ھی ستادمیرفتم پشتش ا. بچھ م گناه دارهی آخدمی مو تا تھ سرکشوهیورفت تو تراس آبم
 ضرب نی پاش رو زمدیکشی مگاری سگشی دست تراس بود وبادیدستش رو نرده ھا

 درد یلیآرش شونھ ھام خ:ختمی دخترونھ داشتم تو صدام ری نازو ادایھرچ.گرفتھ بود
  بخوابمذارهی نم؟دردشی کم ماساژش بدھی شھی خون مرده شده مکنھیم
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 زدبای توجھ بھ حرفم پک می داد وبرونی بگارشوی دود سزدمی زر می واقعی معنابھ
  آرشکنھیترو خدا درد م:عجز گفتم

 .امی االن مبرو—
 ستادیاومد پشت سرم ا. خم شدمی کاناپھ نشستم و کمیم و رو زدی مندانھ اروزی پلبخند

 آرش خان کنمیغرورتو نابود م. پر قدرتش رو شونھ ھام نشست چشمامو بستمیدستا.
 با لبخند مکش زهی برگشتم کھ موھام رو دستش بریازعمد طور.دادیآروم ماساژ م

  آرشیمرس: گفتمیومرگ ولحن لوس
چرا : گفتمیظیبا اخم غل. کاناپھ بودی نگاھش رو دستھ کردی ھم نگام نمھی ثانھی یحت

 ؟یکنی بھ من نگاه نمزنمیبات حرف م
 ستمی بگو کر کھ نی داریحرف: محکم فشاردادچشماشو

  آرش نگام کن وبام حرف بزنم: اعتراض گفتمبا
  زشتمگھی بھم می حسھی یکنی بھم نگاه نمیوقت: بچھ ھا گفتممثھ

  شددایانھ تو وجودت پ حس صادقھیباالخره :پوزخندزد
 یکردی راحت نگام مالیاگھ زشت بودم با خ: گفتمی بد جنسبا

 .چرا چشمات سرخھ:لبخند زدم. فشارداد ونگام کرددستاشومحکم
  ھیبخاطره کم خواب: فشردشتری بدستشو

آرش .بلند شدم از جام.دمی و از افکارخودم خندھی ھم خوابگی دلم گفتم بخاطره بتو
 دردش یمرس: گردنش گفتمی کردم وتوگودی رفتم قدبلندکشیدنز.سرجاش خشک بود

 کم شد
 خواستم برم کھ دستمو ارمیآخ من ترو بھ زانو درم.تاحسش کنھ.دمی کشیقی عمنفس

 ٠41گرفت
  شده؟یزیچ: غرور گفتمبا

  یآخ آرش دستمو خورد کرد:دمی محکم فشارداد با ناز آه کشمچمو
 برداره گارشوی کھ جعبھ سی عسلزی رفت سمت مدی کشیقی رھا کرد نفس عمدستمو

  ھست؟ی آرش مشکلینگفت:دمشی بازو ھاشو گرفتم وطرف خودم کشعیسر
 

نھ چھ : گذاشت گوشھ لبشگاری سھی جدا کرد شی مردونھ و غضالنی از بازو ھادستامو
  یمشکل
 .یآخھ دستمو گرفت:دستمو فرو کردم تو موھام.زدی می بھ سرخشی آبیچشما

  ستی نیزینھ چ:وشن کرد رگارشویس
 رمی نمیتا نگ:لبخند زدم.   گفتم اموات کھ جون ندارنیچ..... جون امواتتآره
 اعصاب ندارم السا برو بکپ:گارشی گرفت ازسی محکمکام
  ی کھ اعصاب داشتشی ساعت پھیتا : گفتمطنتی شبا

  وقت اعصاب ترو ندارمچیمن ھ: فوت کرد توصورتمدودشو
   کردمشترسرفھی بی کردم زد پشتم ولشترسرفھی سرفھ گرفت اما ازعمد خودم بازدودش
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 آب وانی لھی تو آشپزخونھ رفت عی سرارمی سرت بیی چھ بالخوامی میدونیآرش نم 

  مبل افتادم آب خوردمیاوورد رو
 شمی میاز دست تو آسم: باز کردم وگفتمی بھ طرز سخاوتمندانھ پامو

 ١41 شدرهی خیلب رژوانی نگفت و بھ لیچیھ
 لحظھ چشمش بھ پاھام خورد وبھ سرعت برق رفت ھی بگم گھی دزی چھی خواستم

 یری باالخره کھ از رومتی خاصی مغرور بی بھ ھم پسره دیتواتاقشو دروکوب
 بھ رستوران زنگ زدمو گھی بار دھی.......................................:..............

 سفارشامو چک کردم
 سالم آقا -
 نییسالم بفرما -
 ن؟؟یاری می غذا رو تحولی کنمی سفارشامو چک کنم و ببخواستمیم. ھستمیمن رستم -
 گھ؟؟یسفارشاتون چلو گوشت با مخلفات و دوغ بود د -
 بلھ -
 ارنی براتون مکمونی پ٨ساعت  -
 ممنون خدا نگھ دار -
 .خدا نگھ دار -

 رنی چون خانواده آرش فردا دارن مرمی بگی دورھمی مھمونھی خواستمی مامشب
 میدی چزمی ممویبا آرش خونھ رو مرتب کرد. کارام تموم شدهبای بودو تقر٦ساعت .آلمان

  نمونده؟؟ی کارگھیآرش بھ نظرت د -
 نھ -
 پس برو حاضر شو -

منم رفتم تو اتاق . شدرهی خذاشتیداشت مtv  کھی سرشو تکون داد و باز بھ مستندفقط
 دمیوانو پر کردمو دراز کش.الباسامو درآوردمو رفتم تو حموم.رمی دوش بگھیتا 

کال . کھ تو وان بودم سرمو بدنمم شستمنطوریھم!  داشتا ی چھ آرامششییآخ.توش
 سشوآر بھ ھی توالتو زینشستم جلو م.دمیچی پدم حولھ رو بھ خورونویاومدم ب. نشدقھید٣٠

 بپوشم کھ یحاال چ..خب. بپوشمبعدم شونش زدمو  رفتم سر کمد تا لباس. دمیموھام کش
 ھی. کم داشتھ باشمیزی چدی خفنھ پس منم نباپاشی چون اون کال تارم؟؟یجلو آرش کم ن

 باھاش ی مشکی شلوار لھی بود آوردمو و ی خوش دوخت کھ گلبھی خمره اکیتون
 ام و مچ قھی بھ نیستی خورده از عطر کرھی. کھ حاال زود بوددنمیواسھ شال پوش.دمیپوش

 ھمھ جا ی ولشھی عطر بودم اصال آدم محو بوش منیعاشق ا.دستام زدم  و درشو بستم
اوا !!  دمی گذاشتم بعدا و رفتم تو حال و دشویچون صوزتم نم داشت آرا! زدمینم

 با رهی تی شلوار لھی!!  برقری تنی زده ای دختر کشپی تھچ!! مامانت قوربونت بره
 ای رو بعضقھی ی جورھی شیییا!!  باز بودقشی ی دکمھ ھا بود ودهی پوشیخی ی لرھنیپ
 عطکلن مردونھ و گرمش آدمو از صد یبو.  بدنری بچھ شخوانی باز انگار مذارنیم
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 ستی نی ابھی آدم غری مھمھ ولیلیمعلومھ امشب واسش خ!! کردی مست میفرسخ
!! خونھیآھا نفسم امشب دعوت کردم پس بگو کبکش واسھ نفس خوروس م...کھ

 داشتم رد ی نشستم وقتشیبا نازو کرشمھ از جلوش رد شدمو رفتم رو کاناپھ بغل!!نکبت
 ونھی عطرم داشتم دیخودمم از بو!! دمی شنشوی عصبدنی نفس کشی شداشدمیم
 کیبھ ساعت نگا کردم نزد!!  زدهپی تگھید یکیاون کھ واسھ ... بھ جھنم یول.شدمیم
 دمی زدم و شال ھمرنگشم پوشومدی مکمی رنگ تون رژ لب کھ بھھیرفتم تو اتاقو . بود ٧

 کم ھی!! مث ماه شب چھارده!!  خوشگل شدمنقدریآرش فدام بشھ کھ ا...یبا صندل مشک
 رو تخت ده خورھی. کھ خر شرک دوباره رم کنھی نھ اونقدری کردم ولشی ھم آراگھید

نگو زدن اول چند دقھ بعد ز.  انی کھ مھمونا می تا استراحت کنم تا وقتدمیدراز کش
   برداشتھفونوی آرش آدمیرفتم تو حال د.فکر کردم غذا رو آوردن

 ھ؟یک -
 !نی خوش آمدنییبفرما -
 .  زود اومدهنقدری کھ اھیک
  بود؟یآرش ک -
 بابات -

  با دو رفتم سمت در و بازش کردم. دلم واسھ بابام تنگ شده بودی جوون کلآخ
 !!دلم واست لک زده بابا!!! ییییسلللالممم بابا جوووون -
 ! یبھ بھ چقدر خوشگل شد!! سالم دختره خوشگلم  -
 بودم -

 بر منکرش لعنت - گفت دوی خندبابا
 !! یبابا تو خودت گل - رو از دستش گرفتمینیری بغلش جدا شدمو گل و شاز
 . تو نداشتمی بھ گلیاگھ گل نبودم کھ دختر -

   آرششیبابا ھم رفت پ. و رفتم تا گال رو بذارم تو آبدمیخند
 ی رستمیسالم آقا -
 ؟؟یسالم آقا آرش خوب -
 متشکر بھ لطف شما -
 کنھ؟ی نمتتی پاره من کھ اذشیدختر آت -

 .نھ اصلن -  لبخند پتو پھن زدو گفت ھی آرش
 !زهیریپدرنو دراورده بس کرم م. آره جان عممگھی با خودش ماالن

 آرشو حس رهی خیبرگشتم تو حال و نگاه ھا.گھیحتما حقشھ د!!  کار کنم ی خب چیول
 شی واسش نازک کردمو رفتم پی پشتیچشم.  شده بودمیکردم آخھ واقعا امشب خوردن

 نگذشتھ بود کھ یلیخ.اونم روشو برگردوند و با بابام مشغول صحبت شد.بابام نشستم
 . خودشھدمی نگا کردم دفونیاز تو آ.کھی ساعت ھشتھ پس حتما پدمید.زنگ زدن

 نییبفرما -
  تو آسانسورذارمیغذا ھا رو م -
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 پس پولش ؟؟ -
 حساب شده -

سھ تا . غذا جلوم سبز شدی باز کردمو رفتم سمت آسانسور درشو باز کردم  کلدرو
 تو کھ ارمی بھ زور بخواستمیم... بود نی سنگیلی خیدو تا شو برداشتم ول. بودکیپالست

 رو ھم از تو آسانسور یکیآرش زود خودسو رسوند و ازم گرفتشون و اون 
پشت سرش !! دادهی چی بھ کنیرو بب قدرت خدا!!  آب بود براشوانی لھیمث .برداشت

آرش .غذا ھارو گذاشت تو آشپز خونھ کھ ھمزمان زنگو زدن دوباره.رفتم تو درو بستم
حاال چرا ھمھ !!  فوج مھنونا وارد شدن ھوی.نذاست برم و خودش رفت درو باز کرد

 سالم و احوال یبا ھمشون کل.کاوه و مھردادو نفس و خانواده آرش!!ندبا ھم خدا دا
 . دھنم کف کردگھی کخ دمی کردیرسپ
 د؟؟یحاال چطور شد ھمھ با ھم اومد -

   گفتکاوه
 میدی جلو درب ساختمون ھمو دیاتفاق -
 نینی بشنیی خوب بفرمایلیخ -

 یحقم دار!! بعلھ آقا آرش!! آرش و نفس کاناپھ ھاشون کنار ھم بود.  نشستن اونام
 ٢41!! خوشگلھیلیدختره خ

منم رفتم .داشتی نفس بود و چشم ازش بر نمشی حال کال حواس مھرداد پنی با ایول
 کن جذبت ی کارھیحد اقل . عرضت کننیخاک بر سر ب - نشستمو گفتم کشینزد
 !!بشھ

  جز نفس نبودجایش ھ کال حواسمھرداد
 ؟؟یشی مریدختر مردمو با چشات نخور س!!  ھامیمھرداد خان شام دار -
 ؟؟یگی میچ -
 ؟؟ینیبی جز نفس ممیکال کس -
  توھھشھیآرش کھ ھمھ حواسش پ!! نمیبیآره م - تا بنا گوش باز کردو گفت شسویین

اگھ !!  آره جان ننشیول!! کنھی داره بھ من نگا مدمی کردم سمت آرش درومو
 حوصلھ کل انداختن با مھردادو گھید.نھی تو حلق نفس بشرفتی بود نمینطوریا

 سوی غذا شدم کھ آرش اومدو کمکم و ددنیرفتم تو آشپز خونھ و مشغول کش.نداشتم
 !!  بھتگذشتی خوش مشتریب ی؟ اونطور! نفسشی پیموندیم -گفتم .برداشت تا بکشھ

مھمونا رو !! نداره کھ بگھمیزیمعلومھ چ. نگفت یچی ھی بھم کرد ولکی نگاه کوچھی
 . غذانییبفرما - صدا زدم و گفتم 

   ھم اومدن و شروع کردن خوردنھیبق
 ! دستت درد نکنھ باباجون!! بھ بھ عروس گلم چھ کرده - السا گفت یبابا

 .نوش جان.ممنون  -
 وهیسشون م تو حال و منو آرش وامی نشستمی بعدش رفتموی تو سکوت خوردشامو
 ستی از اشکان نی خبرگھی دیراست - کھ کاوه گفت مینشست.میآورد
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  باشگاه با ھممیاتفاقا امروز رفتھ بود -مھراد گفت !!  اسم نحسش اومددوباره
 !کنھی اونجا کار نمگھی شد دفینھ آرش؟؟ ح!! ھی بچھ خوبیلیخ.

  واسھ شرکت نداشتی آنچنانم سودستیمھم ن - تفاوت گفت ی سرد و بآرش
 !!ھی بچھ بامرامیی خدایول -

 !! مھر دادیخبر ندار!! اصلن تھ مرامو معرفتھ!!  با مرامھآره
 .... گرفتسھی چرا چند روزدونمیفقط نم - ادامھ داددوباره

 سوسکم ھی بھ اندازه یحت!!  حرفاشو گوش کنمھی دوست نداشتم بقگھی کھ گفت دنویا
 .ارمی من برم قھوه بدیببخش -.!! ستی واسم مھم نگھید

 قھوه رو بردمو بھ ھمھ تعارف ینیس. شدم ختنی تو آشپز خونھ و مشغول قھوه ررفتم
 ھم گذشت و ی ساعتمین. نبودی درباره اون عوضی بحثگھیخدا رو شکر د.کردم

 . مھمونا قصد رفتن کردن
 ن؟؟یموندیحاال کھ زوده م - گفتم من

 خوش یلیخ! ی خستھ ایدی زحمت کشیلیتو خم امشب خ.زمینھ عز - آرش گفت مامان
 گذشت خداحافظ

 ٣41خداحافظ -
- 

منم رفتم تو آشپز خونھ تا ظرفارو بذارم تو .ھمھ کھ رفتن.می کردی ھم خدا حافظھی بقاز
 درباره عشقت حرف ی طاقت نداشتھ؟؟یچ - کھ آرش اومدو گفت یی ظرف شونیماش

 ؟؟یبزنن کھ رفت
 ھا؟ ؟؟ی فکر کردیتو درباره من چ!!  طرز فکرتنیسفم آرش با اواقعا برات متا -

 کنمی فکرم نمگھی دی بھ اون عوضیمن حت
 !یری مادی پس چرا تا اسمش میکنیاگھ فکر نم -
  متنفر؟؟یفھمیم!!  کھ ازش متنفرمنی بھ خاطر ھمقایدق -
 منم کھ خر -
 !! گفتمقتویمن حق!!  باشیخوای میزی ھر چایتو خر  -

 و ییرفتم تو دستشو. رونی از آشپز خونھ رفتم بی محکمو عصبی با قدم ھابعدم
 !!مسواک زدم و اومدم تو اتاق

 ری بود و دستشو گذاشتھ بود زدهیآرش رو تخت خواب!کنھ؟ی کار می چنجای انی ا؟؟یچ
 .سرش

 رونیبرو ب -
 . باشمنجای اخوامیخونھ خودمھ م -
 بھ جھنم -
 ٤41........گھی اتاق دھی توجھ بھش رفتم تویب
 ھی حال داره تا آشپزخونھ بره؟ ی چشم باز کردم اه کی بھ سختدی شدی احساس تشنگبا

 سود برسونھ ھی بھ حر حال حد اقل ارهی بگم برام آب بیلحظھ زد بھ سرم بھ آمازون
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 پا شدم نور چشممو زد ی بھ من بع بد بختدهی زدم آخھ اون؟ اون سنگم نمدشوی قیول
 کھ رونی و رفتم بدمی کشازهی شب خممھی دو نختم اتاقم اندایی بھ ساعت طالینگاھ

 ری خرفت زری جغد پدی دی مونیچشام گرد شد آرش رو مبل ولو بود و داشت تلوز
 دلم ی اخدمی رو غل غل سر کششھی توجھ رفتم آشپزخونھ و شی نگاھم کرد بیچشم

  دمیش کی خفھ اغی آرش شدم جنھی بھ سنھیخنک شد برگشتم س
  ی اوھومی اھمھی ؟یایچرا مث دزدا م_ 

 امیخونھ خودمھ ھر جور عشقم بکشھ م:  باال دادابرو
 نی عدمی خودتو خونتو با ھم رو تختھ بشورم نگاھش کردم کھ دشای برق اری تاحمق
 نگاه بھ خودم کردم کھ بعلھ خواب از ھی اری اختی نخورده زل زده بم وا بتابیخر ت

 کردم بھ آرش ی چرا حواسم بھ لباسام نبود؟ آب دھنمو قورت دادم جرات نمدیسرم پر
 داد ی نشون مکلموی کوتاه و وحشتناک جذب کھ کل ھک تاپ گشاد با شلوارھینگاه کنم 

 ی شده حاال چھ غلطیی تو آشپزخونھ ھوادی پرھویبند لباسمم افتاده بود پس بگو چرا آقا 
 شد قلبم داشت کی فشردم کھ آرش بھم نزدیتم م از استرس تو دسی کردم بطری مدیبا

 شدم کھ رهی خچشماش  خورد با ترس توی گرمش تو صورتم می اومد نفسایتو حلقم م
 نفسم دی رو از دستم گرفت و سر کشی زد و با ھمھ قدرت بطریروم خم شد و پوزخند

 کنی رو تو سی خالی خورد بطری ماموت آب منیآزاد شد ھمھ بدنم داغ شده بود ع
 و سادی بھتر بود گورمو گم کنم تا خاستم فلنگو ببندم جلوم واعی وضع فجنیانداخت با ا

 پوزخند زد راھمو سد کرد و
  ی بپوشنی اگھ باز تر از ای حتی آی وقت بھ چشم من نمچیزور نزن تو ھ_ 

 ونجھی تی خاصی گاو بی رفت دستامو مشت کردم پسره رونی بلند بی با قدم ھابعدم
 ی دندون قروچھ ادمی لباس پوشی اسب آبنی مگھ من بھ خاطر ای آبی بوفالودهینرس

 اری ھشلی زر زر مبای صبح با صدادمی و کپدمیکردم و رفتم تو اتاق و درو بھم کوب
 ور ی خدا دوباره خواستم بخوابم ولی ابکپم  روزھی زارن ی تو روحت چرا نمیشدم ا

 ٥41 شدی قطع نمیور گوش
   نگاه کردم شماره نا شناس بود حرص بھ صفحھبا

 بلھھع_ 
  زن اومدھی ھول یصدا

  فکر کنم اشتباه گرفتمدیببخش... ببخشد: 
 کردم ی گھ چھار تا از اون قشنگا بارش کنم پوفی مطونھی تف تو گور مردم آزار شیا

 امکان نداره م؟یی و نازدهی دمی ساعت سھ متر از جا پردنی با دیو قطع کردم برگشتم ول
 نکرد؟ البتھ بدم نشد تا ظھر راحتم رفتم دارمی خواب موندم؟ آرش مرده چرا بیعنی
 مامان آرش اگھ چارهی بی وی تی بعدم نشستم پادم صبوحونھ کره عسل خوررونیب

 ماھواره ای منشورنی نگاه کردم از المی گرفتھ دو سھ تا فیتی کفایبدونھ چھ عروس ب
 ساعت دو؟ پا دمی کشی اازهی خمنمیبب ی منشوریلی زاشت خیبود آرش اختاپوس نم

 ادی بیآمازون  درس نکردم االن اونی کوفتچی خاک بر سرم ھادی آرش مگھیشدم االنا د
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 تخمھ آت لمی با فنقدری برنج رفتم تو آشپزخونھ خودم کھ اسی کنھ دیغذا نباشھ منو م
 رو در ی وا کردم کھ تلفن زنگ خورد گوشنتوی شدم دستپاچھ در کابریآشغال خوردم س

 گوش گرفتم
 دییبفرما_ 

 دیچی پر جذبھ آرش تو گوشم پیصدا
   منتظرم نباشامی شام نمدیسالم السا من ظھر و شا_ 

 خواد غذا درس کنم؟ از ی نمگھی دیعنی ی واادی حاال انگار منم بست نشستم تا بخب
 ذوق و شوق گفتم

 ی چھ عالیسالم واقعا؟؟؟ وا_ 
  کم اھم اھوم کردمھی زدم ی بلھ چھ گنددمی دفعھ فھمھی

  یعنی.. ی_ 
 کار دارم:  گفتعی حرف بزنم وسرنزاشت

 موقع ی کھ بی لعنت بھ دھانی اھی ی عصبانیلی بوق ممتد حس کردم صدلش خبعدم
 دمی نھ ترسیییی کنم؟ولگردی پس من بدون آرش تا شب چختیبازشود اعصابم بھم ر

خوردم بعدم ولو شدم رو تخت  املت درس کردم ھی کرد ی جنازم مدی فھمیآرش م
 مغرور بود یلی خی آرش لعنتذاشتم سرم گری افتادم دستموزشبی دادی اد؟ی شبم نمیعنی

 داشتم حرفش تو سرم ی بدیلی حس خاد؟ی چرا آرش اصن طرفم نمنھیپا شدم رفتم جلو آ
 اومد

 ستمی کارم وامیمن عذاب وجدان دارم پا_ 
 بگھ دوست یکی اصن دوسم نداره؟ فکر کن آرش بھ ی اون لعنتیعنی شد شتری بحرصم

 دمی اومد تو سرم دستامو بھم مالیطانی فکر شھی ھوی شدم ی جورھیدارم از فکرش 
 ندازمت رفتم تو حال خونھ ی خوردن مزی و تماشا کن کھ چطور بھ چنیآرش خان بش

 یآرش کھ بو لشم افتاد رفتم تو اتاق لبتھ کردم ازی بودم ھمھ رو تمدهیرو بھ گند کش
 بودا زی کردم البتھ تمزی اتاق اونم تمدمی کشیقی نفس عماری اختی و بدیچیعطر تنش پ

 کمد ی وقھوه ایی و طالدی شلختھ بودم تخت دونفره گوشھ اتاق پرده سفشھیمن ھم
نشستم   توالتزی ساعت شش بود رفتم جلو مرونی ھم اونور اتاق رفتم بییبای زیچوب

 ٦41 کنمی چجور ار راه بھ درت منی و ببنیخوب آرش خان بش
 دادم کنار رهی خشک کردم و دورم رھا کردم با گمویی پر طالی حموم رفتم و موھااول

 زدم رژ قرمز رو لبام دمی بھ پوست سفی کرمختمی ھامم جلو صورتم ریصورتم چتر
 تر کرد رژ گونھ دهی کھ چشمامو درشت و کشدمیپر رنگ کردم با مھارت خط چشم کش

 دمی برداشتم و بھ صورت و گردنم کشییم کھ گونمو برجستھ تر کرد عطر خوش بوزد
 ری دو بند بود و باالش حریری لباس شھی ور داشتم نشونوی و بدترختمیرفتم لباسارو ر

 سای بود وادی خوش فرممو تو معرض دی پاھادمشی رونم بود پوشی داشت وروییبایز
 دی باالنا اگھی زدم دیطانی شی لبخندنھی ام تو آی بھ چشم نمی گی بازم منمیآرش خان بب

 شام جوجھ سفارش دادم و تنھا خوردم تو اتاق بودم دل تو دلم نبود نکنھ آرش ومدیم
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... دمی گاه بود  دوست داشتم اونم بھم توجھ کنھ شاھی تکنیپسم بزنھ؟آرش برام محکم تر
 باش السا برا نیوا شد سنگ شمی ناری اختی بلند شدم بعی کردم کھ صدا در اومد سریپوف

 ٧41 رفتار کنخانوما  دفعم مثھی
 در رھنشوی ھوا درو وا کردم آرش داشت پی بدمی کشیقی در اتاقش بود نفس عمیصدا

 صاف کردم و رفتم نموی اورد کھ مث جن زده ھا عقب برگشت کھ ماتم شد سیم
 سمتش

 ی کردری دنقدریسالم چرا ا_ 
 عی کرد بھ خودش اومد و سری شدم آرش کھ مسخ شده نگاھم می مکی بھش نزدآروم

 اومد مجبور شی پیپروژه مھم:  گفتی احساس  عادی بیسرشو برگردوند اه لعنت
 اسم نفس دنی دونم چرا با شنی نممیتا االن مسغولش باش) نفس( ھمراه خانم صدر میشد

   شدمیحرص
   صبحیچرا صدام نزد_ 

 ثابت میمنم کرمو رفتم روبھ روش کھ چشمش رو پاھا کرد نگاھم نکنھ ی می سعآرش
 چون دی بود دستمو کشدمی ستبرش تو معرض دنھی باز بود و سرھنشی پیموند دکمھ ھا

 خودمو جمع کردم کمرمو گرفت و عی سری ولنشی منتظره بود رفتم تو سریکارش غ
صداشو  خورد نفساش تند  بودی مدنم داغش از پشت تو گریمنو نشوند رو پاش نفسا

 دمیکنار گوشم شن
   شدنت با خداداری با خودتھ بدنتی خواب؟ی شی مداریتو مگھ ب_ 
  کنارش نشستمعی خورد سری  داغش بھم منھی پشت ساز
 ومدی نفس ھمرات نیچرا مھراد جا_ 
 آرش باال رفت ی در دھنتو السا ابرورنی گل بگی سوالم خودمم دھنم وا موند انی ااز

 دمی منظور پرسیب:  گفتمعی کھ گندمو درس کنم سرنیبرا ا
   دارمی صد درصدمنانیآره اط:  زدیشخندی نآرش

 جانی بودکھ ار ھرهی چونم زد بھ لبم خری زده بود بھم معذب بودم دست داغشو ززل
  پا شدمھوی

  می بخوابمیآرش بر_ 
 کردفاصلھ ی حالت خاص نگاھم مھی خارجم کرد ای چشمام زل زد نگاھش کال از دنتو
 ازم باالتر بود مجبور شدم باال نگاه یلی قدش خمی ھم شدنھی بھ سنھی پر کرد سنمونویب

  با ھمایتنھا؟ :  گفتیکنم با لحن خاص
 ی بگھ ولیزی چھی انداختم انتظار داشتم آرش نیی شدم سرمو پای از خجالت آب مداشتم

 تحمل اون گھی شدم دی نکرد داشتم آب مریی وضعم اوضاع تغنیساکت بود انگار با ا
 لختم حلقھ یجو نداشتم برگشتم سمت در تا خواستم قدم بردارم دست آرش دور بازوھا

  دیشد و منو طرف خودش کش
  ی بررونی زارم بی نمیجواب سوالمو بده تا جواب ند -
 یھر جور تو بخوا:  لرزون گفتمی خجالت و صدابا
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   زد کھ قلبم بھ تپ تپ افتادی سابقھ ای بیبای لبخند زآرش
 
 زمی آماده شو عزرمی دوش بگرمیتا من م_

 حاال کھ اجاره دادم دهی ندیزای بھ حق چزم؟ی عزییی شد چدی از جلو چشمام نا پدبعدم
 ی زل زدم مواری بھ در و دقھی رو تخت دو نفره نشستم چند دزمی شدم عزادیطرفم ب

 دهی پوشی بھ آرش نگاه کردم شلوار گرمکن مشکاری اختی در حمام باز شد بدمیترس
 با اون وضح خون تو دنشی دور گردنش از دیدیبود باال تنش لخت بود و حولھ کوچ

 از دی داشت خجالت بکش احمق االن بای خوردنکلی و المصب چھ ھدیصورتم دو
 انداختم آرش طرفم اومد برقو خاموش کرد و ری سرمو زنی زمری زیخجالت بر
 دی اومد آرش دستمو طرف خودش کشنیی بود کھ تخت پانییوشن کرد سرم پاآباژور ر
  فتادمتو بغلش ا

 ی فقط جلو من باشی حق دارینطوریا:  داغشو بھ گوشم چسبوندیلبا
 بگم کھ با لباش خفم کرد انگار برق سھ فاز بھم وصل کردن آرش رو یزی چخواستم

 منم خمار شد ی داد چشمایحرکت م داغشو رو لبام ی زد لبامھیتخت ھلم داد و روم خ
 کردم لبمو گاز کشی انگار بد تر تحری گذاشتم تا عقب ھلش بدم ولنشیدستمو رو س

 تو بغلش دی عقب کشقھی گرفت بعد چند دیاز داغش با خشونت لبامو بھ بیگرفت و لبا
 دی عقب کشعی شم آرش لبشو رو گردنم گذاشت و سریفشردم کھ حس کردم دارم لھ م

 ی زد و دوباره بغلم کرد تو اغوش گرمش منم خمار شدم آرش کاریو لبخند جذاب
 ای حس دننی ترنیری کارش واقعا بردم ارزش داشت چشمم گرم شد شنینکرد و ا
 دمی داد آرش از جا پری تو آغوش آرش بودباصدانفشرده شد

 یاک دستش بود کھ بالحن وحشتنلمی تخت نشست موبای بھ خون نشستھ رویباچشما
 زنھی از صبح داره بت زنگ مھی شماره کنیا:گفت
 کدوم؟: وگفتمدمی بھ چشمم کشی دستدیدی از فرط خواب چشمامم تارمھنوز

 کھ ھی کی لعنتنی نکن ایالسا با اعصاب من باز: و روبروم گرفتلی موبای صفحھ
 کنھی قطع مشنوهی منومیتاصدا

 
 

آرش بخدا من : گفتمی بھ خودم اومدم بھ شماره با دقت نگاه کردم وبا لحن درمانده اتازه
  شماره رونی اشناسمینم

  دندوناتو تودھنت خورد کنمای ھی کیگیم. من ندهلیشرو ور تحو: زدی کرکننده اداد
 بھ جان بابام.....بخدا....آرش:ومدی اشکم داشت درمگھید

 دی طرف خودش کشمنو
 
 ھی بھانھ ام ھیالسا منتظر : گوشم زمزمھ کردخی بی شدم با لحن وحشتناکتوبغلش پرت 

  کنم جفتتونوی تا سالخشرفیاشاره ت بھ اون ب
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 .ھی کدونمیآرش من نم: باشمنقدربدبختی ادی چرا من باای خدارشدنی سرازاشکام
 .... دونمیمن نم.....آرش تروخدا : دراومدغمی لختمومحکم فشارداد کھ جیبازو

 ھی کدونمیمن نم: زار زدم ی واقعی معنابھ
 

 ٠51 پاره شدلمی افکارمون با زنگ موبای رشتھ
 جواب بده: نگام کردیآرش با اخم وحشتناک. ازترسدیلرزی بدنم متموم

 
  نکردمیآرش بخدا من کار: گلوموگرفتھ بودبغض

  بذار رو بلند گو جواب بدهی نکردی کاریگیمگھ نم: گفتی لحن عصببا
 
 الو: اتصال و زدم صدام پراز دردبودی لرزون دکمھ یتا دسبا
سالم خانوم شرمنده ام بخدا :دمی کشیقینفس عم. اری اختی زن بکی ی صدادنیچی پبا
 ........... ورداشتھ بچھ مموی گرفتم صبح بلند شده گوشی شمارتونو اشتباھشبید
 

 .دمی گنجی تو پوست خودم نمی چون از خوشدمی حرفشونشنی ادامھ
 نگاش یرنگ نگاه آرش عوض شده بود با دلخور. گفتم وقطع کردمیکنمی مخواھش

 ؟ی دندونامو خورد کن چرا منتظرایب:کردم
 پاشو صبحانتو بخور: وغرور گفتخشک

آرش محالھ ببخشمت بخاطره :با حالت قھربلندشدم. درازلی گوررفتی رو ھم کھ نماز
 شک احمقانت

 
 یبا بغض بد.  رفتار آرشنیاراحت از ا خوشحال بودم کھ طرف زن بود ھم نھم

 باال سر زنت ی ناشناس کلھ سحر اومدی شمارھی فقط بخاطره یکشیخجالت نم:گفتم
 .دی بھ بار فحش وتھدشیریگیم

  کردخی مونییچا: توبغلشدی شد منو کشبلند
 .نوش جانت من اشتھا ندارم: دادمبغضموقورت

 باخودش فکرکنھ من تونھی میعنی بھ خودش فشرد شتری برم کھ نذاشت ومنو بخواستم
 کھ ازم یری حالگنیبھ جبران ا:توگوشش زمزمھ کرد.......ھنوز با اشکان رابطھ دارم

  شرکتامی امروز نمیکرد
 ١51 ورفتدی بوسمویشونی پی روفقط
 بودم چنان دستاشو دور بدنم قفل کرده بود انگار قراره داری وتوبغل آرش بشبی دتمام

 حرکت تو بغلش موندم وتمام بدنم سرشده بود ی آروم باشھ بنکھی ایمنم برا.فرارکنم
فقط دم . پاک کنمدی از تردمونوی خودم بھ آرش زندگتی با دادن حس مالکخواستمیم

 و مالفھ دمی تخت درازکشیرفتم رو........... خان رشکھ با لطف آ.دمی کم خوابھیصبح 
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جلل ........ بودمربرقیون تھ درخت ت توبغل اشبی واقعن  تمام دیعنی دمیچیرو بخودم پ
 . خوابم بردی کدمینفھم.الخالق

  می وقت شام وناھار ندارچی از گدا گشنھ ھا ھبدتر—
آرش پھن شده بود رو کاناپھ بھ ساعت نگاه .دمی کشی اازهی خمدارشدموی خواب باز

  ؟یسالم،مگھ شرکت ناھارنخورد:کردم اوه اوه سھ بعدازظھر بود
 نھ—
 چرا؟—
 م؟یتخم مرغ دار: کردیپوف
 .آره: دادمھی چھار چوب در تکبھ

 ؟ی چگوجھ—
 .اوھوم—
  کمکایب:رفت تو آشپزخونھ. جاش بلند شداز

 ؟ی آپلو ھوا کنیخوایمگھ م: بار نگاش کردمتاسف
  کم نق بزنایب: دراووردخچالی ھارو از توگوجھ

 ی بت دلگرمنجای من ازایآرش چطوره تو غذا بپز:زی رفتم نشستم پشت می حالی ببا
 بدم؟؟

 املت خوش مزه ھیرفتم تو آشپزخونھ و باھم . نگام کرد کھ جوابمو گرفتمی جورھی
 .امروز مھتاب استعفا داد:بعد ناھار براش قھوه دم کردم کھ گفت.میدرست کرد

 دونمینم: قلپ خوردھیچرا؟؟؟: کاناپھ نشستم وبا تعجب گفتمی روکنارش
تنگ .  دلم براشیلی خی ولیھتاب گور بھ گور منی باز چھ مرگش شده بود ادونمینم

 زنگ زدم دمی پوشموی گذشت کھ مانتو قرمزه و شال وشلوار مشکی ساعتمین.شده بود
 آرش ی کھ صدارونیبھ مھتاب باش قرار دور دور گذاشتم خواستم از خونھ برم ب

 ٢51کجا؟:دراومد
  دی با مھتاب خررمیم: بازشدشمین

 برمتونی خب صبر کن آماده شم خودمو ملھیخ—
 می برمیخوایتوکجاااااااا؟؟؟من ومھتاب باھم م: اعتراض گفتمبا

 چرا من نباشم؟: کرداخم
 ی ولی تو اصلن بھم اعتماد نداردونمیآرش من م: زدمی وپوزخند تلخمنظورشوگرفتم

 کھ من از بھانھ اووردن متنفرم مثھ آدم بگو اجازه نھی اونم ایدونی واصلن نمزی چھیتو
 .ی تنھابردمینم

 کھ گمی مھتاب مزنمیاالن زنگ م: دراووردم وگفتم د،شالموی توموھاش کشدستشو
 .امینم
 ذره از موھا وگردنم ھی ی حتکھی جاش بلند شد واومد طرفم شالمو سرم کرد طوراز
 رنکنید: بم دادچشوی سوئشدمی نبود داشتم خفھ مدایپ

  خداحافظ شوھر جان:دمی محکم گلوشو بوسیلی زدمو خلبخند
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 علت استعفا دادنش دمی کھ از مھتاب پرسیزی چنی اولدمی بھ محل قرار رسنکھیبعدا
 الم تا کام حرف ی کنھ ولادی حقوقشوزگمی بھش گفتم اگھ بخواد بھ آرش میبودحت

رش ھمچنان رو تخت ولو آ. مھتاب ورسوندم و اومدم خونھحی وتفردی خری بعدکلزدینم
 آرش خجالت بکش: وگفتمفتم بھ سرم زد طرفش ریزی آمطنتیفکر ش.بود

 یاری وزن میکنی ساعت نبودن من استفاده مھیاز : تعجب نگام کرد بااندوه گفتمبا
 خونھ

  تویگی میچ: شد وگفتی تعجبشتری بنگاھش
  ھیپس اون رژ لب دور گردنت چ: گفتمی بغض ساختگبا

 خونھ شون یری تومدمیشا: شد گفتمی کھ رنگ دستش صورتدی بھ گردنش کشدستشو
 من خبر ندارم

   بودم تاخود االننجای من ھمی رفتکھیاز وقت: بھم انداختیھی عاقل اندر سفنگاه
  خودم بودی بوسھ ی چون جادونمیم: وگفتمدمیخند

 ٣51 تیخدا بذارت تو اولو: زدوگفتیشخندین
 دمی رفتم آرش ندرونی و بدمی کشازهی شدم خمداریافتاده بود ب کھ تو صورتم ی نوربا

 ییآرش کجا.... آرش_ 
 آشفتش ی کنھ موھای کرد چرا منو صدا نمی آشپزخونھ بود داشت صبحونھ کوفت متو

 انگار شی سالم کردم فقط سر تکون داد ای خش داری بود با صداختھیتو صورتش ر
 خواست برم بغلش ی دلم مدیچیرز تو بدنم پ کم لھی ھم گرفتھ یعالوه بر حسناش الل
 ی اثر ھمون منشورطونی بر شخدا  لعنتی بکشم اشی مشکیکنم و دست تو موھا

 ی بود بنیی رفتم دو سھ لقمھ خوردم آرشم سرش پانمی بی آرش می خبریھاس کھ ب
 لحظھ ھی کھ سادمی وانھی پا شدم برم حاظر شم جلو آنجامیشعور خر انگار نھ انگار من ا

ھ ی شگاهی برم آرادیبا...  پشم گوسفند صورتمم کھنی موھام شده بود عدمیاز خودم ترس
 رونی بود رفتم بنیی بوقلمون سرش پانی چرا آرش عدمی بھ وضعم بکشھ حاال فھمیدست
 آرش؟_ 

 ھوم:  بستی مرھنشوی دکمھ پداشت
 ام؟ی من امروز نشھیم_ 

  روز نھھی یایز ب روھیمگھ کاروان سراس :  طرفم برگشت ھوی
 نگاه مکش ھی وا شد با شمی المغز بفھمونھ نی تھنی بھ ادی بای اخم نگاھم کرد حاال کبا

 براش اومدم کھ بفھمھ ی چند تا عشوه خرکھیمرگ رفتم طرفش دستشو گرفتم بعدم 
  ھی دست کایدن
 ی منو بخوریای بشم تا تو بزی خوشگل بشم تمشگاهی برم آرادیآرش جان با_ 

   گذاشت و ھلم دادنمی زد و دستشو تخت سیپوزخند
 فتیمث خر شرک نگام نکن راه ب_ 
 شگاهی برم آرادی بابا باگھی نده دری امروز گھیآرش جان عشقت _ 
  کرد و سر تکون دادیپوف
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 امیظھر م_ 
 کم ھی ی آخی ھلم داد و سمت در رفت واه روانعی باز خواستم بپرم بغلش کھ سرشی نبا

 ٤51 رضا شاهلیبی سھی ابروھام شده شبشگاهیعدشم برم آرابرم بکپم ب
 در با صدا ھوی گذاشتم و اومدم تو حال کھ یی ظرف شونی ظرفا صبحونھ تو ماشرفتم

  دی تونھ مث ادم بای نمشی آرشھ ادمی با تعجب ددمی متر از جا پرھی کھ دی بھ ھم کوبیبد
 ...  منی گی چھ وضع داخل اومدنھ نمنیا_ 
 ای سرخ طرفم برگشت ی زبونم بند رفت و سرجام متوقف شدم با چشماافشی قدنی دبا

 ...آرش چرا:  شده آب دھانمو قورت دادم و آروم گفتمیخدا باز چ
  شگاه؟؟؟؟ی آرای بری خوایکھ م:  تموم موند مھی حرفم نادشی فربا

  دی داد زد کھ چھار ستون بدنم لرزنیھمچ
  ی ناموس الس بزنی بی با اون پسره ای شگاهی آرای بری خوایم_ 
 بھ طرفم اومد با ترس عقب ھوی درشت نگاھش کردم اومدم دھن وا کنم کھ ی چشمابا

  ھ؟یمنظورت چ:  دی لرزیرفتم لبام م
خودتو بھ اون :  داد زددمی کشی خفھ اغی جاری اختی گرفت کھ بقموی و دی طرفم پربھ

 فھمم چرا ی نمیچی من گاوم و ھیرد ھا فکر کی بکنی چھ غلطی خواستیراه نزن م
   خوادی می جا چنی شرف ای بگو اون بیالل شد

 یلی شد خی می عصبانی کرد آرش وقتی می جا چھ غلطنی اشکان ادمی لرزی مدی بمث
 بھ خدا یگی می چی دونم داریآرش بھ خدا نم:  گذاشتمقمی شد دستمو رو یوحشتناک م

   برمشگاهی خواستم آرایمن فقط م
  کنھی می چھ غلطنجایپس اون ا:  بلندش حس کردم پرده گوشم پاره شدی صدابا
   خدا لعنتت کنھ اشکانیا

 بھ من بدبخت چھ آرش بھ نجای دونم اون اومده ای نمیچیآرش بھ جون بابام من ھ_ 
  دونمی نمیچیخدا من ھ

دستشو  بود ھلم داد رهی تو چشمام خی گرفت آرش با نگاه وحشتناکی ممی داشت گرگھید
 یدی داروی برحسب اتفاق ھم اون یالسا اگھ فقط بفھمم حت:  جلوم گرفتدیبھ نشونھ تحد

   آرش غلط کردمی ھفتھ شب و روز بگھی کھ ارمی سرت میی بالھیخدا شاھده 
 نجای در ضمن استمی نیمن مسئول کارا اون عوض:  کردی می روادهی داشت زگھید

  ی قانون داره جراتشو ندارسیجنگل ن
  شھی می چنیتو امتحان کن بب:  زدپوزخند

 
   زارمی من از اون کثافت بیچی دونم ھی چرا من نمسی نتیآرش حال_ 
  خوادی می چی کھ تو توش ھستی خونھ ای خواد سر کوچھ ی می جا چنیا_

 دونمیمن چھ م:  زدمداد
طا بره  پات خستمی با گذشت ننقدری اشھی گفتم من ھمی نره چادتیالسا :  تکون دادسر
  ینی بی بد میلیخ
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 ی خدا مگھ من بد بخت چی نشستم و بھ ھق ھق افتادم انی رو زمدی درو بھم کوببعدم
 ٥51 با موتورش سر کوچھ بودیکار کردم رفتم سمت پنجره اشکان لعنت

 بود با نفرت نگاھمو ازش گرفتم قلبم رهی چونش بود و بھ ساختمون ما خری زدستش
 قدم از در اونور بزارم چشم ھی کردم ی آرش جرات نمیدای زد با تھدیھنوزم تند م

 بودن بھ ساختمون رهیچرخوندم کھ چشمم بھ دو تا از نگھبانا شرکت خورد از دورخ
 کردم کھ آرش ی آخھ من بد بخت چشھ؟یم  بدترنیھھ آرش برام بھ پا گذاشتھ از ا

 ی بلند نممیحسش االنم از رو زندگ نھی بھ خاطر اون کثافت کھ سانای شکاکھ ھمھ انقدریا
 یلی دلم از حرفا آرش حدمی و عقب کشدمی کھ عرق کرده بود کشمیشونیشھ دستمو بھ پ

 ھوی رونی برم بدمی حساسھ ترسیعی آرش بھ طرز فجدمیگرفت رفتم رو تختم دراز کش
 الی خنقدری ازهی ری جلوم سبز شھ اونوقت آرش خون جفتمونو میاون اشکان عوض

 ٦51 کھ خواب رفتمختمیکردم و اشک ر
 ی  مھیچشمام ازشدت خواب وگر. شدم آرش بودداری در از خواب بیباصدا

 چی کردم بدون ھھی گردی فھمنکھی بھ چشمامم نگاه کرد مثل اھیآرش چندثان.سوخت
 رفتم  می از زندگدیپاک کردن شک وترد......یشگی ھملی ھمون دلی فقط برایحرف

 دموی رو لبم رژ مالیکم.دمیوش نازک پری لباس خواب حرھیو دراووردم و تواتاقم لباسم
 تنش لخت بود و دستش میرفتم تو اتاقش ن. کردمسیموھامو خ. آب حمومری شریز

 بھم عالقھ نکھی قبلن فکرادمیالمپ و خاموش کردم وکنارش درازکش.روچشماش بود
 خودش از من استفاده ی ارضای فقط برانکھی االن با فکرای نداره برام مھم نبود ولیا
 دوآرومیمنو توبغلش کش.شدی نسبت بھ من قلبم آکنده از درد می عشقچیھ  بدونکنھیم

توگوشم زمزمھ . برعکس اخالق گندش موقع معاشقھ آروم بود ونرمکردینوازشم م
 . کاوه ھستھیفردا شب جشن نامزد.شگاهی آرابرمتیفردا خودم م:کرد

 شھی بودن متنفربودم وھمفیاز ضع. سرداشتری وزی کردم مگھ کاوه ھم کستعجب
 فعلن رام باشم منم آروم دی بامی بخاطره زندگی باشم ولی استوارتی شخصخواستمیم

 .زمی عزی توبخوایھرطور:گفتم
 . گرمش ادامھ بودی نگفت وبھ بوسھ ھایچیھ
 قرارشد از اون طرف خودم برم شگاهی آرش خودش منو رسوند آرادی طلوع خورشبا

 کت وشلوار دموی پوشیتاب مشک.موھام فربود وآزاد. کاوه بودی جشن نامزدکھیرتاال
 کتش کوتاه ی بود کاملن فقط کمدهی ھم انداختم لباسم پوشی شال مشکھی یچرم نارنج

 دمویمانتومو رو لباسم پوش. برام زدینارنج رژ لب.ادی آرش باش کناربدوارمیبودکھ ام
 ٧51.آژانس گرفتم بھ محل جشن

 ی بزرگ تریلی نسبتن بزرگ داشت با سالن خاطی حھی وبھ راننده دادم و رفتم تو پول
 برام یلیخ.......دیکشی مگاری داشت سدمیخواستم وارد سالن بشم کھ اشکان ودم در د

  السا: اومدمرونیبا صداش از افکارم ب.زدی نمگاری لب بھ سچوقتی بوداشکان ھبیعج
 یخوشگل شد: گفتزدیش موج م کھ توصدای طرفم وباغم خاصاومد

 .خجالت بکش اشکان من االن شوھر دارم: تاسف نگاش کردمبا
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 حیتو اون آشغال بھ من ترج.ی توشوھر داریگیآره راست م:دی توموھاش کشیدست
 یداد

 پناه گاری فرار از مشکالتت بھ مشروب سی کھ طبق معمول برانمیبیم: زدمیپوزخند
  یبرد
 کنم سبگاربکشم مشروب ھی گرشھی کھ باعث می ھستیالسا توتنھا کس: زد توچشامزل

 ی زنش شدی از وقتیبخورم فقط تو لعنت
 .دی ازچشمش چکی اشکی ادامھ نداد وقطره گھید

 .یخودت خواست:سردگفتم
 کنھ؟آخی مکنھ؟نوازشتی نھ؟بوست میخوابی مششیالسا توشبا پ: رفت رولبمنگاھش

  ید کارکریالسا بامن چ
  بخواد حق داره بکنھیاون شوھرمھ ھرکار: گفتمتلخ

  صبح توبغلشمکنھ،تای مکنھ،نوازشمیبوسم م: دادمتندادامھ
  وتماشا کننی فقط بشتی بھ زند گزنمی شو،السا خفھ شو گند مخفھ—

  ی بکنیتونی نمی غلطچیھ: با شھامت گفتمی ولدشی از تھددمیترس
 تی بھ زندگزنمی گندمای یریگی ازش طالق مای.السا: گفتی عصببالحن

 آرش نفسم قطع دنی کھ باددهی دی چنمی شد برگشتم ببرهی گفت وبھ پشت سرم خنویا
 ٨51.شد

 ترس مثل لباس دمیشنی قلبمو با گوشم می صداکردی بھمون نگاه می مثل ببر زخمآرش
 کار نی ھمزمی عزیباشھ السا:اشکان پوزخند زد وگفت. بوددهی بھ کل بدنم چسبسیخ

 دمی انجام میوکھ گفت
 مرگ ی نداشت واقعن تو اون لحظھ آرزوستادنی ای پاھام ناگھید. ورفتنوگفتیا
 ی خدا ازت نگذره اشکان کھ داردیلرزیجرئت نداشتم بھش نگاه کنم دستام م.کردمیم
آرش با . شدن دستم بھ خودم اومدمدهیبا کش.ی لعنتیکنی می بازمی با زندگینطوریا

 کنمی میفقط دارم لحظھ شمار:گفت ی خشداری وتوگوشم باصدادیخشونت دستموکش
 . خونھمیبرس
 ....... آرش بخدا: گفتمی نکنم،بالحن عاجزھی کردم گری حفظ آبرو سعیبرا
 .کنمی مشخص مفتوی خونھ تکلمیرفت. نگویچیھ—
 دیکوبی بگم منو باخودش برد توسالن قلبم بھ شدت میزی فرصت بده چنکھی از اقبل

 کاوه ونامزدش رفت و خشک شی پستیآرش رو پ.دم تو دستاش قفل بود زخی یدستا
 .ی خوشبخت بشدوارمی کاوه جان امگمی مکیتبر: گفتمی گفت منم بالبخند ساختگکیتبر
  شما مونا جاننیھمچن: زنش لبخندزدمبھ

 .ممنونم ازتون: بودنی مثل خودش با ادب ومتزنش
 بانفرت بھ اشکان کھ کنار مھرداد نشستھ بود نگاه می گوشھ ازسالن نشستھی میرفت

آروم توگوشش . جا آرومش کنمنی ھمدی نکرده بامی خونھ و سالخمیتا نرفت.کردم
 .......آرش فقط گفتم کھ:گفتم
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 . نذاشت حرف بزنمبازم
  کثافطی ھرزه کنمیآدمت م  خونھمیبر.ببرصداتو—

 یکنیآرش اشتباه م: بغض گفتمبا
چند بار لب .آره من خراشتباه کردم کھ بھت اعتماد کردم:بود وحشتناک شده صداش

 . کھ من اومدمیگرفت
مرد . السایدی وماتیامشب تاوان ھرزگ:ادامھ داد.زدمینفس نفس م.دمیشنی نمیچی ھگھید
  اگھ امشب بھ گھ خوردن نندازمتستمین

  کھ نکردمیبخاطره کار: ولرز گفتمباترس
 . جشننیفقط منتظرم تموم شھ ا.ی کھ کردیی غلطابخاطره—

 . لحظھھی ی نکردم حتانتیآرش بھ ارواح خاک مادرم بھت خ:دستشوفشردم
الل باش وکم شرو ور : نزنمغی محکم فشارداد فقط ترس از آبرو باعث شد جدستمو

 . من بدهلیتحو
اشکان تمام .رمی بمخواستمی من از ترس مکردنی می وشاددنیرقصی اون وسط مھمھ

 گھید.نجای اومدم ای و نمشکستی کاش پام مدادمی ومن فحشش مکردیمدت نگاھمون م
بھ .رفتنی و مکردنی می آخرشب بود کھ ھمھ داشتن از عروس دوماد خداحافظبنیتقر

 ششی بذار امشب برم پستیآرش بابام حالش خوب ن:بابام نگاه کردم وگفتم
 گمی وبھش ماتی گھ خورششی پیبر.یخرخودت:پوزخندزد

 . نکردمیچکاریآرش من ھ: گفتمی درماندگبا
 ھی پدرتو وسط نکش وگرنھ ی رو بات حل کنم پاھی قضنی بذار امشب خودم االسا—

 کنمی بات تا مگھیجورد
 .ی حلش کنیخوایم. توبا کتک:دی از گوشھ چشمم چکیاشک
 .فتی شو راه بخفھ—

 دمیبھ خونھ کھ رس.رمی لحظھ بمنی کاش ھمیا.ی شدم بعداز خداحافظنشیسوارماش
 ٩51 دستام بستھ شددمیازشدت ترس واسترس فقط فھم

  
 .آرش غلط کردم: وباترس لب زدم آروم

آرش گھ : گفتمی بلندتریباصدا. خون شده بودو بھ طرفم اومدی کاسھ چشماش
 .خوردم،ببخش،بخدا فقط باھاش حرف زدم

 کھی اون مرتینگفتم حق ندار مگھ بت خورهیگھ خوردنت بھ درد من نم:دادزد
 .ینیحرومزاد وروبب

من غلط ....یگفت....یگفت: گفتمھیھق ھقم بلندشدوبا گر. وباز کردی وگفت ودر بطرنیا
 .شمی نابودمی کاروکننیاگھ ا.... کارونکننیتروخدا ا........کردم

 .آرش بار آخرمھ:دادزدم
 .یکردی فکراالن ومدی بایدیبوسی اون پسر رو می زمان کھ لبااون–
  کنم فقط باھاش حرف زدمتی حالی چھ زبونبھ–
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 یخوای کھ باش حرف زدم میاون دوجملھ ا. بخاطره: ادامھ دادمی شدت گرفت ولمیگر
 ؟ی بپاشدیروصورتم اس

 .ی ودارم جزھرزگیزیگفتم تحمل ھرچ: نگاھش عوض شدرنگ
 آرش: زدمغی جھیباگر. ودستشوبرد باالنوگفتیا

 یسی جزخیول. قطع شدنمی سی کرد نفس توی صورتم خالیورو ی بطراتیمحتو
 شرف  ی آشغال بکنھی با پوزخند نگام مدمی حس نکردم چشماموباز کردم دی اگھیزدیچ

  من وبترسونھخواستیفقط م
 .کنمی بھ آب اکتفا نمیاگھ فقط بفھمم اسمشواوورد: کرد وزمزمھ کرددستموباز

 .یدیم.  آزارمنقدری ایواسھ چ: بغض گفتم با
 .خفھ شو برو لباستو بکن:دادزد

 لرزون رفتم تو اتاق یباقدم ھا.ارهی مقاومت کنم پدرمو درمی اگھ ذره ادونستمیم
ھنوز چند . ھمھ فشار ونداشتمنی تحمل ادم،منی تخت درازکشیلباسمو دراووردم ،رو

 منو توبغلش دی دراوورد اومد کنارم درازکششرتشوی نگذشتھ بود کھ اومد تو،تقھیدق
 ؟یگفتی بھش میچ:گرفت وگفت

 آرش—
 .ی گفتیفقط بگو بھش چ: بلندشدصداش
 .گارنکشھی سگھیفقط بھش گفتم د:زدی بھ گلوم چنگ می بدبغض

 دوست ی داره کھ حتتی برات اھمنقدری ایعنی:دیدستشوتوموھام کش.چشماشوبست
 ؟.گاربکشھی سیندار

 . منواشکان تموم شدهی ،رابطھیبس کن آرش،توشوھر من: فشار دادمنشی روسسرمو
  ذھنتم تموم شده؟یتو: کمرم حرکت دادی رودستشو

 بھ جونم ی وگرنھ بازم مثھ وحشکردمی آرومش مدی داشتم بگم،بایچ
  نھ ؟ی فاحشھ رو داریاالن حس زنا:دستشوگذاشت روبازوم.دمیفتاد،گلوشوبوسیم

 .ستمیآرش من زنتم،ھم خوابت کھ ن: گفتمیبا دلخور. با حرفاش خوردم کرددوباره
 کھ بھ بابات دادم ی بخاطره پولی ولخورهی حالت بھ ھم می توبغل مننکھی از ادونمیم—
 یکنی تحمل میدار
 یتونستیواقعن م: بحث وعوض کنم گفتمنکھی ایرم،برای بمخواستمی حرص ماز

 ؟.ی داغون کندیصورت منوبا اس
 آرش منو دوست یعنی لبام گذاشت،ی داغش روی نگفت وفقط لبایچیھ

 ٠61............داره؟
 ی کھ امشب بھم وارد شده بود حالت تھوع داشتم ولیادی شدت استرس وترس زاز

 گرفتی خشن شده بود محکم لبامو گاز مگھی دیآرش برعکس شبا.جرئت نداشتم بگم
 آرش: کھ نالھ کردمدی توموھام کشزددستشومحکمیوزبون م

 داشتم بھ گھی نزنم دسغی خودموگرفتم کھ جی جلویلیخ.گردنم کھ گرفت از ی محکمگاز
 تومعدم یھرچ.یی تو دستشودمی ازش جدا شدم ودوی بھ سختزدمی عق می واقعیمعنا
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 ی دادوپوزخند تلخھیبھ چارچوب در تک.رونیواومدم ب صورتمو شستم.بود باال اووردم
 یزنیگفتم کھ از با من بودن عق م:زد

 .حالت تھوع گرفتم. من از ترس تو.تمومش کن آرش: گفتمباحرص
 اونوقت شھی گردش خون توبدنم متوقف مدتی تھدی جملھ ھیفقط با : ادامھ دادمھی گربا

 .یزنیتو مثھ آب خوردن بھم تھمت م
 رفتار یھر جورکھ دوست دار.دمی من ھرشب بت پامنھیرازای مگھ غیلعنت:دادزدم

 .مزنیحرف م.پوشم،ی مکنم،لباسیم
 تمی اذنقدری ایآخھ واسھ چ: فروکش کرد اما اشکام ھمچنان ادامھ داشتصدام

  کنم؟انتی بھت ختونمی میکنی فکر م؟چرایکنیم
 ؟یگفتی بھش می داشتیپس چ: گفتتلخ
فقط گفتم مثل :کردی اشکان وبھش بگم چون قطعن خون بھ پامیدای تھدخواستمینم
 ی پناه بردگاری وبھ سیی ترسوشھیھم

 ی کھ باش حرف زدی گھ خوردیلیِد تو خ: گفتیعصب
 .ترسھی ازشوھرش منقدری جز من ایآخھ کدوم زن بدبخت: پاک کردماشکامو

بھ .المپ وخاموش کرد. تختی شد واومد بغلم کرد وگذاشتم رورهی بھم خھی ثانچند
لبمو گذاشتم .توجھ ش محتاج بودم وبھ محبتش محتاج تر خودمو توبغلش گم کردم

دستاش ..... کاش آرش منو دوست داشتدمی بوسی مکث طوالنرولبش و با
دستشو .اون مھم ترآرامش  وازکردی وبھم القا متی دستا امننیبدنمودحصارکرده بود ا

 ١61........دیبوسی نمانھی وحشگھید.دادی بدن برھنم حرکت مینرم رو
  نیی فقط آرش پادمی  کھ دنییاز پلھ ھا رفتم پا......

  ؟؟؟ کجانھیپس بق_
  انیاالن م_

   مبلی رونشستم
   ربع گذشت کھ کھ ھمھ اومدنھی

   بغض کرده بودشبی بودن بھ جز آرزو کھ از دی عادھمھ
 می آرش شدنی تا سوار ماشاطی تو حمیرفت

   نشست پشت فرمونآرش
  می کردحرکت

   سکوت مطلق حاکم بودنی ماشتو
  زدنی و آرش باھم حرف مارشی کی از گاھھر
   کمیلی خاما
  میدی رسمی ساعت و نکی بود

   شش بودساعت
   شابی کافی تومی ما ھم نشستطی و باباش  رفتن سراغ کار بلآرش

 ی شکالتی آرزو ھم بستنمی و رزیتا قھوه سفارش دادمن
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   کھ آرزو گفتمی شاب نشستھ بودی کافیتو....
   آلماندیآی جون شما با داداشم مالسا
   چرا کھ نھزمیاره عز_ 

  یدی قول مًواقعا
  میای سر مھیکار آرش کھ سبک شھ حتما ...... اره_

   رومو کردم بھ رزیتا و گفتمبعد
  دیموندی مشتری بیکاشک
وگرنھ من کھ از ..... می بردی باشھی شروع مگھی دی کالج آرزو ھفتھ زمیعز_ رزیتا

   بمونمشتونیخدامھ پ
   زنگ خوردمی کھ گوشمیزدی حرف ممیداشت
   بودآرش

   جانمالو
  دییای پرواز اعالم شد کم کم بالسا
  میای االن مباشھ
   و قطع کردم و گفتمتلفن
  می بردی پرواز اعالم شده باخب
 ازشون ی الملل رزیتا رو بغل کردم بعدم آرزو رو وقتنی بی بھ پرواز ھامیدی رسیوقت

   قربون صدقھ اش رفت و بغلش کردیمامانش کل. جدا شدم نوبت آرش بود
   آرش آرزو رو بغل کرد کھ بالخره بغض آرزو شکستبعد
   ول نکردششونی پمی کرد و بعد ھم تا قول نگرفت کھ زود برھی تو بغل آرش گریکل

 ٢61می شدنی و سوار ماشمی رفتن اونا از فرود گاه خارج شدبعد
 بھ ی بود بھ نما چوبیستوران قشنگ گذاشتم رزی رو مفموی کمی آرش رستوران رفتبا

 گارسون اومد منو گرفت آرش ی ھاش طرح چوبی بود و صندلیرنگ کرم قھوه ا
 کھ آرش ی صندلی سفارش داد بعد رفتن گارسون راحت نشستم روی اترانھیدوتا مد
  نی چھ وضعھ نشستن؟؟؟ درست بشنیگفت ا

 شمی تلف می نده بابا دارم از خستگریگ_ من
  ارمی رو از تنت در بی خودم خستگیخوایم_ آرش

  زد و خفھ خون گرفتی جن زده ھا صاف نشستم کھ آرش پوزخندنی حرفش عنی ابا
   نگاه بھ آرش انداختم دستاشو توھم گره زده بودھی

  گفتم
 آرش
  اھوم
  کنھی می وقتھ کھ خانواده آلمان زندگچند
   سالده
   اونا؟؟؟شی پی چرا نرفتتو
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 بود اما خوب کارامو رانی و شرکتم اھی رو دوست دارم بعدشم تمام سرمارانی امن
  موندنملی اتفاش شد دلھی یدرست کردم کھ برم ول

  یچھ اتفاق:  دھنمو قورت دادمآب
 باال انداختم ی پر رو نشو منم شونھ اگھی بت رو دادم دیعنی نگاھم کرد کھ ی جورھی

 کردم ی کھ تو ذھنم بود پوفیزی تر چ و مھمی مردم برا فوضولی خوب داشتم میول
 ی خونھ آرش رفت اتاق خودش بھ منم اصن محل نزاشت بمیغذامو خوردم و رفت

 ی اگھ من نرم طرفش اصن نمیعنی شدم شعور مغرور منم رفتم تو اتاقم رو تخت ولو
 ٣61 نھایگھ آدمم 

 گفت تو ی کھ اصن نمدهی سر رفتھ بود اون ماسھ نماسی حوصلم حسابسادمی وانھی آجلو
  نھ رفتم تلفنو برداشتم و شماره مھتابو گرفتمای ی خونھ آدمنیتو ا
 الو سالم مھتاب_ 
  بھ بھ سالم خانم کد بانو_ 
  ی ھستیمرض کدوم گور_ 
  چطوررونمیب_ 
 دی حوصلم پوکمی کم ول بگردھی می برایدنبال منم ب_ 
  دمی صدا خندشو شنی پشت گوشاز
   بشھی کھ چابونی تو کوچھ خیھرت غذا درس کن صبح تا شب ول برا شونیتو بش_ 
  نھای یایزھر مار م_ 

  در خونتونمگھی ربع دھی:  گفتسرخوش
 ی آوردم شلوار لرونی سھ ربع بنی کوتاه و آستی آسمونی مانتو آبھی از تو کمد رفتم

 و ختمی طرفھ رھی سرم کردم موھامو دی روشن و سفی با شال آبرهی تی آبیلولھ تفنگ
 ادی برداشتم آرش صبح زنگ زد گفت آخر شب مزی از رو مفموی کردم کییبای زشیآرا

 ی رفتم ارونی بعی ممتد زنگ سری با صدادمیپم رسی بھ تیمنم کھ سواستفاده گر حساب
 مث آدم دی تا منو ددمشی باز جلو در دشی دم در رفتم کھ با نعیدستت بشکنھ مھتاب سر

  شھیکم بغلم کرد کھ حس کردم استخونام داره خورد م و محدی ھا طرفم پردهیند
  ذره شده بودھی دلم برات یییاخ_ 
  زور داشتلی فھی زور دستاشو دور کردم زور کھ زور نبود اندازه بھ
  یباشھ مھتاب خفم کرد_ 
  ی محبتا منو نداراقتیتو اصن ل:  باز ازم فاصلھ گرفت شی نبا

 محبتاتم مث خودت بھ آمد نبرده خو_ 
 بود با دهی نخرنی ھنوز برام ماشتی خاصی آرش بنی امی مھتاب شدنی سوار ماشمیرفت

 ذره ھی بعدم گفتم برسونم خونھ بابام دلم واسش می ول گشتی و کلی شھربازمیمھتاب رفت
 شده بود دم در ترمز کرد

 ی نداریکار_ 
  وقت آرش نگرانت شھھی خونھ ی نرری السا دگمینھ مراقب خودت باش م_ 
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   شھی ھم اون نگرانم نمرمی خواستم بگم من بمیم
   خدافظادی مرینھ بابا خدا روشکر امشب د_ 

 ٤61 تکون داد و رفتدست
  زنگ درو زدم رعنا باز کرد رفتم بغلش کردمرفتم

  ؟یسالم رعنا جون خوب_ 
  دخترمزمی عزیسالم السا جان خوش اومد_ 

   زدی باال بابا لبخند مھربونرفتم
 ییسالم بابا_ 
 شھی گن نو کھ آومد بھ بازار کھنھ می می کردادیبھ بھ السا خانم چھ عجب از پدرت _ 

 دالزار
 ا بابا؟_ 

 آرش کجاست:  دیخند
   دوتا ماچ آبدار از بابا کردمرفتم

 آرش شرکتھ...  شیآخ_ 
 کردم ی کردم بعدم خداحافظفی با بابا تعری آورد کلیخی کنار بابا رعنا شربت نشستم

 بود نھ شب بود جلو خونھ نگھ کیبابا برام آژانس گرفت بھ ساعت نگاه کردم ھوا تار
 بود تا االن با گھی دی چاره آرش ھر کی بمی انداختم طبق معمول شام نداشتدیداشت کل

 ی نمیچی ھھگی دی مردا احمق کھ فقط شکمشونو پر کننی کرده بود ارونمیجفت لقھ ب
 شخص رو بھ روم روح از تنم دنیخوان در سالنو باز کردم اومدم برم داخل کھ با د

 ٥61رفت
 شدن دهی کوبی بود خشکم زده بود با صداستادهی رو بھ روم ای وحشتناکی با اخماآرش

 ی کھ داشتم از ترس سکتھ منی با ای نکردی آروم باش السا تو کھ کاردمیدر از جام پر
  زدمی بھ زور لبخندیکردم ول

 ....فکر کردم.. ی اومدیک.. .. سالم_ 
 با دیچی تو کمرم پی درد بددمی با خشونت بازومو گرفت و بھ در کوبدی سمتم پرھوی

  تا حاالی بودیکدوم قبرستون:  کنار گوشم گفتی وحشتناکیصدا
 ... آرش بھ خدا:  سرخش نگاه کردمی تو چشمادی لرزی ملبام
 ؟ی صاحابی بیخفھ شو السا تا  دھنتو پر خون نکردم فکر کرد_ 
 ھوی خورد ی تو صورتم مشی تند و عصبی وحشت آب دھانمو قورت دادم نفسابا

 پھنش سرشو بلند ی نھی با سر رفتم تو سدیگوشھ مانتومو گرفت و طرف خودش کش
  کردخیکرد از نگاھش تموم بدنم 

 ی دی عطر مردونھ میچرا بو_ 
   حرفانی از اھی منظورت چآرش_ 
 نی با ای با اجازه کی ول بودرونی بی تو تا نھ شب با اجازه کھ؟یمنظورم چ:  زدداد

  دهی عطر مردونھ می چرا تنت بوی گذاشترونیوضع پاتو از خونھ ب



 @cafeetakroman     اختصاصی کافھ تک رمان             ه تازن گناھامیتقو رمان

 163 

نکنھ :  گفتدشی بھم چسبی دندونای تو دستش گرفت دندوناشو بھم فشرد و از الفکمو
  شرفی اون بشی پیرفتھ بود

 داد حرارت بدنش از ی فشار مواری شد منو بھ دی داشت از فشار دستش خورد مفکم
 زبونم ی بگم ولیزی چھی خواستم ی می ھدی لرزی کردم دستام می فاصلھ حس منیا

 ٦61دی چرخینم
  جواب بده تا دھنتو پر خون نکردمی گرفتیچرا الل مون:  صورتم داد زدتو

  ی کن وحشولم:  اومدی داشت در ماشکم
  دستش بود آورد کھ دلم ضعف رفتیکی بھ بازوم کھ تو اون ی تر شد و فشاریجر
 جواب بده تا نکشتمت_ 
   لرزون دستشو فشار دادمی با دستاختی درد اشکام تو صورتم راز
   گمیآرش بھ خدا با مھتاب بودم بع جون بابام راست م_ 
 ی کردی میتا نھ شب چھ غلط_ 
 خونھ بابام رفتم بعدش_ 
 ی گم اصن برو از بابام بپرس بھ خدا من کاریآرش بھ خدا راست م:  ھق ھق گفتمبا

 نکردم
 زد واری دستشو کنار صورتم بھ دھی سر تا پامو نگاه کرد روم خم شد ی وحشی چشمابا

  کردم تو چشماش نگاه کنمی ترسناک شده بود کھ جرات نمنقدریو روم خم شد ا
 ؟ی سر و وضع برنی بھت اجازه داد با ایک_ 
 ..  چشھ... مگھ:  کردمی منمن
 مانتوت کوتاه نی آستادیچند بار بت گفتم بدم م:  تو صورتم گفتی بم و خشکی صدابا

  ھای کنشی آراینطوری ایباشھ چند دفعھ گفتم حق ندار
 چند بار:  زدداد

   داد نزنباشھ باشھ:  داغش گذاشتمنھی دستمو رو سھی با گردمیلرز
 نی دفعھ تا اھی خدا ی گذرم بھ خداوندی بار منی السا ازیواسھ من اشک تمساح نر_ 

 ... ی بمونرونیموقع ب
 آرش بھ خدا خونھ بابام بودم:  گفتمعیسر

 بسھ السا دفعھ آخرت باشھ:  جلوم گرفتدستشو
 ٧61دمی لرزی بد بود رو تخت ول شدم ھنوزم میلی رفتم اتاقم حالم خعیسر

 کھ رفتھ بودن ماه عسل ی دختر پسرھی درباره خوندمی داستان کوتاه مھی تو نت داشتم
 ...و

 لمی فھیداشت tv آرش جلو!  ماه عسبم نبردھیآرش منو ¡  خوش بھ حالشونوهللا
 آرششش - گفتم یبا دلخور. اصال تو چھرش ترس نبودی ولیدیترسناک م

 بلھ -
 !!میریچرا ما ماه عسل نم -
 !ختھی کار تو شرکت ریکل!!  آخھمیکاریمگھ ب -
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 !!کشھیدو تا پروژه کمتر کھ پوالت تھ نم! یسیخب حاال خوبھ خودت رء-
 !حوصلشو ندارم-
 !!ی حوصلھ مسافرتم داریاگھ منو دوست داشتھ باش!! بگو حوصلھ منو نداره -
 !!ی خاطر عشقت بھم بلھ گفت؟؟بھی چاک مننھی تو عاشق سنکھینھ ا -
 بھش انداختم و بھ حالت قھر از رو کاناپھ بلند شدمو رفتم سمت یلخور نگاه پر از دھی

واقعا ! برقریاصال بذار تنھا بخوابھ تھ درخت ت. بخوابمششی امشب پخواسامیاتاقم نم
سرمو گذاشتم رو بالشتو .١٢ دمی نگاه بھ ساعت کردم دھی! واقعا دلش از سنگھ!!متاسفم

 ... خوابم بردیک دمیرفتم تو فکر کھ نفھم
بلند شدم دستورومو شستمو . شدمداری ھم زدن آرش از خواب بی چای با صداصبح

 نگاشم ی دادم و حتی لبری سالم زھی. بودمنیھنوزم باھاش سر سنگ.رفتم تو آشپز خونھ
 نکردم

 سالم -
 .سالم -

صبحانمو کھ خوردم خواستم برم تو اتاق تا حاضر . شروع کردم صبحانھ خوردنبعدم
 گردمیمنم زودتر برم.بمون خونھ. شرکتیای بخوادیامروز نم - کھ آرش گفت بشم

 باشھ -
منم . برداشتو رفت فشویک.مثال باھاش قھر بودم!  نھای مھم نبود کھ برم یلی خواسم

و شبکھ  tv یبعدم نشستم پا. نامرتب بودخوردهیمشغول جمع کردن اتاق شدم آخھ 
 یزی کھ چنمی بابا ایا.  نبودیچی گشتم ھی ساعتمین.کردمی منییی باال پاینطوریھارو ھم

 ھی!  کھ در بازکردمی نگا مواری بھ درو دینطوریمخاموشش کردمو ھ. ندارهغیجز تبل
 ! زود اومدهنقدریچرا ا.وا االن کھ ساعت ھنوز دھم نشده!  آرشھدمی بعد ددمیلحظھ ترس

 !یچرا زود اومد -
 برو چمدوناتو جمع کن -دو تا برگھ گرفت باال و گفت . بستو اومد تودرو

  دستت؟ھی؟اونا چ!یواسھ چ -
  شھی کطیبل -
 ط؟ی؟؟بلییییچ -

 آره
 -با ذوق پاشدمو و رفتم جلوش گفتم !! شھیباوزم نم!!  ببرم ماه عسلخوادی خدا میوا

 واسھ ماه عسل؟
 آره -
  آرش؟؟یگیواقعا م -
  ندارمیشوخ-
 م؟؟ی برخوایکجا محاال  -
 شیک-
 !! آرررشششی مرسولی ایییوا -
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 -  ماچ از لپش کردم کھ ابروھاشو با تعجب داد باال و گفت ھی نوک پا بلند شدم و رو
 !برو چمدونارو جمع کن

 یاوک -
 و تند تند لباس واسھ رونی سرعت رفتم اتاقمو دو تا چمدون از تو کمد آوردم  ببا

تا من .!  کھ قراره با آرش برم ماه عسل زدمیبال بال مداشتم !  توشدمیخودمو آرش چ
 ھا یکارم کھ تموم شد مث جن. بوددهی آرشم رو کاناپھ دراز کشکردمیچمدونا رو جمع م

 ؟؟یای بیخوای لباسا منیبا ھم - م گفترونوی بردمیاز تو اتاق پ
  چنان بلند گفتھ بودمدیبدبخت زھرش ترک! دی مث فنر از جاش پرھوی
 .کنمینھ االن عوض م -

 ھی اونم دمیرفام تو حال د.  دمی و مانتو قرمز پوشی شلوار کتان و شال مشکھی ی تندمنم
 میبررر -با شوق و ذوق گفتم .امی مکش مرگ ما زده و منتظره من بپیت

  نگفتو رفت سمت دریزیچ
 .برو تا من درو قفل کنم -

 کشویقفل کردو کفش اسپرت نااونم درو .دمی و کفشامو پوشرونی اول رفتم بمنم
 میمنم سوار شدم و رافت.چمدونا رو از دستم گرفتو رفت سمت آسانسور.دیپوش

چمدونا رو . اومدمتایچند دقھ منتظر موند.ادی بنی ماشھیزنگ زد آژانسو تا .نییپا
 شدم و رفت سمت سوار منم عقب.گذاشت صندوق عقب و خودش جلو سوار شد

 از شھیھم.میسوار شد٣ و حدود ساعت می داشتریساعت تاخ٣تو فرودگاه حدود .فرودگاه
 دمیترسی ممای آف ھواپکیت
 !ترسمی آف مکیآرش من از ت - استرس گفتم با
 یلی خی آف تموم شد ولکیت. گرمو مردونش گرفتی نگفتو دستمو تو دستایزیچ

 احساس خواب یلی خمی خوردیزی چھی نکھیبعد از ا. آرش بودمشی چون پدمینترس
آرش من  - سرمو رو شونھ آرش گذاشتمو گفتم کردیجلو نگا مtv آرش داشت بھ.کردم

 رو شونت بخوابم؟.ادی خوابم میلیخ
 . منو بھ خودش فشردشتری انداخت دورگردنم و بدستشو

  کندارمی بمیدیرس -
 .اوھوم -

 ... بستم و راحت خوابم بردچشمامو
 
 
 -  و آرش بغلم کردو گفت دمی کشفی خفغی جھی شدمو داری بدی تکون شدھی احساس با

 . بودیینترس چالھ ھوا
 ٨61دمیاوووف ترس -
 کھ سرم رو شونش نطوری و ھمومدمی نرونی از تو بغل آرش بی خوابم نبرد ولگھید

 و آرش چمدونارو میکمربندارو باز کرد.میدی گذشت کھ رسی ساعتمین.دمیدtv بود
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 لمی میزی چمایمنم چون تو ھواپ. و ھوا گرم بودرونی بمیاز فردگاه اومده بود.گرفت
  گفتمش ، ھم گرسنم بود ھم تشنھ رو بھ آردینکش

 آرش من گرسنمھ و تشنھ -
 ی تاکسھی تکون دادو رفت سمت سرشو

  پارکنیھتل مار -
 دییبفرما -

دوباره در گوش آرش گفتم . عقب سوار شدمیی رو گذاشت صندوق عقب و دوتاچمدونا
 مممننن گرسنمھ -
  بذارگریدقھ دندون رو ج١٠ -
 باوش -

 دو نفر چمدونا رو میوارد کھ شد. بودییعجب جا. ھتل دھنم کف کردمیدی رسیوقت
آدم از !! نی بھ زمدیبازم کھ وارد شدم فکم چسب. مورد نظرتیگرفتن و آوردن دم سوء

دوباره . چون ھوا گرم بوددمی دست لباس راحت تر پوشھی.خونھ خودش راحت تر بود
  رستوران ؟ من گرسنمھمیبر -گفتم 

دو پرس چلو گوشت با   - نیی تکون داد و رفت سمت تلفن و زنگ زد پاسرشو
 .مخلفات

منم مث بال . واسمون آوردمی رو کھ سفارش دادییزای نفر ھمون چھی دقھ گذشت و چند
 آرشم مث بال نسبتش گاو داره دنیسرمو آوردم باال د.نسبتم گاو شروع کردم خوردن

 کنھینگام م
 !!! خب گرسنمھھیچ -
 بخور.یچیھ -

 - رفتم تاالپ رو تخت افتادم و گفتم میغذا رو کھ خورد. شروع کردن خوردنخودشم
 دممممیییمن خواب

دستشو دور کمرم اونداخت و . بوسھ آروم رو موھام زدھی و دی خوابشمی اومد پآرش
 ...منم تو آغوش گرمش خوابم برد.امو با پاھاش قفل کردپاھ
 آرش لباساسو درآورده رفتھ دنی دوش آب از تو حموم چشامو باز کردم دی صدابا

 آرش؟ -رفتم در حومو زدمو گفتم .  بود٩ ساعت دمیبھ ساعت نگا کردم د.حموم
 ھوم؟ -
  برم حمومخوامیزود باش منم م -
 باش -
 دی خودشو کششعیاونم تعجب کردو سر. تا٨چشم شد ... در باز شد ھوی کھ گفت نویا

 !عقب
 ؟؟یستادیچرا جلو در وا -
 !!!ی نبودیزی چنمی ھمچرون؟؟ی بیای تو االن مدونستمیخب حاال من چم -
 حولھ منو بده -
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از تو چمدون حولشو  برداشتم و دادم دستش بعدم رفتم واسھ خودم از تو چمدونم  -
 گرفتم ی ربعھ دوشھی منم رفتم تو حموم و رونیآرش اومد ب. برم حموملباس برداشتم تا

خودمو خشک کردمو  با .دمی حولمو پوشرونویاومدم ب. پرواز از تنم برهیتا خستگ
رو از آرش tv خدایوا!! کنھینگا م tv  آرش دارهمدیرفتم تو حال د.رونیحولھ اومدم ب

 !!رهینگ
 سلوم -
 سالم -
   ؟؟ونری بمی بردهیحوصلم سر -
 .میبرو لباستو بپوش تا بر - نگاه بھم کردو گفت ھی -

 دهیھھھھ حتما ترس...ستادمی با حولھ جلوش واومدی خوشش نی حولم تن پوش بود ولالبتھ
 با مانتو گشاد و ی شلوار لھیرفتم تو اتاقو .!! کنترلشو از دست بده بس کھ من جذابم

 .tv ی آرش ھنوز پادمی درونیاومدم ب.دمی پوشدی و شال سفیراحت کرم
 ؟ینطوری برو لباس بپوش اونقت خودت ایگیآرش؟؟ بھ من م -
   کردو گفتفی نگاه عاقل اندر سھی
 لباسم خوبھ!  نسادمیلخت کھ وا -

 . بود منم خندمو قورت دادمتادهی واسی چون ھودش جدی خنده ولری بود بزنم زکینزد
 .میخب پس بر -

 خب اول کجا ؟؟ - کھ گفتم رونی بدمی اومتی سوءاز
 !!ایاول در - گفتم دموی اومد حرف بزنھ پرتا
 خوبھ -
 ذوق کردمو ای دردنیبا د!! ای سمت درمی رفتی تاکسھی و با رونی بمی ھم از ھتل اومدبا

 از پشت دستشو دور ھوی جلو کھ آرش رفتمی میلی داشتم خگھید!  طرف آبدمیدو
آخھ مث چال داشتم .کنھی داره با تاسف نگام مدمیبرگشتم د.مکرم انداخت و نگھم داشت 

 !! تا عمق آبرفتمیم
 . مخوامی آرش من جت اسکیییوا - و گفتم ی چشمم خورد بھ جت اسکھوی
 خطرناکھ -
 .ھوس کردم.می برایپس ب. نھیگی کھ االن مدونمیم.یترسی آرش نکنھ مییوا -

ش جلو سوار شد منم  و آرمی کردھی دونھ جت  کراھی. سمت اونامی گرفتو رفتدستمو
 گاز ھویآرش . داشتمجانی ھیلیخ!پشت سرش سوار سدمو دستمو انداختم دور کمرش

 دادی گاز معی سرنقدریا. مھارت داشتیلی انگار خدادی مراژیدادو با سرعت رو آب و
 !! چتشدی از رو آب کنده می جاھاھیکھ 
  وفتمی االن مواشتری آرش یییوا - زدم داد

  زدمعییی بھ کارش ادامھ داد کھ در گوشش جینطوری ھماولش
 .وفتمیآرششششش من االن م -
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 لوس بھ یلی خگھی دنکھی داشت منم واسھ اجانی بازم ھی ولنیی سرعتشو آورو پاکنی
 ممونی دادن تاراژی ویبعد کل.دادمی نگفتمو فقط کمرشو محکم فشار میزینظر نرسم چ

 داشت کھ ھنوزم نفس نفس جانی ھنقدریا.تموم شدو آرش کنار ساحل نگھ داشت
 !! یمرس. حال دادیلیخ - گفتم  وششیرفتم پ.آرش کھ پولشو حساب کرد.زدمیم

 !!ی کاره انیا -  دونھ زدم بھ پھلوشو گفتم ھی با آرنج بعدم
 ٩61. نگفت یزی چی زد ولی طرفھی لبخند
در عقبو باز کردو سوار . دست تکون داد ی تاکسھی کھ آرش جلو میزدی قدم ممیداشت
 .میشد

 ! ھتلمیھنوز زوده برگرد -
 باغ وحش-
 ی مرررسوللیا -

  کجا برم آقا - گفت راننده
 باغ وحش -

 گھ؟؟یاونجا رستورانم ھست د - بھ آرش کردمو گفتم رو
 نکنھ دوباره گرسنتھ؟؟-

 آره خب - زدمو گفتم ی پھنیلبخند
  تعجب گفتبا
  منم بخورایب -
 .یستینھ خوشمزه ن -

 .ستیرو کھ رو ن-  تکون دادو گفت یسر
  خدا چقدر سر بھ سر گذاشتنییوا
 سمت باغ می رو حساب کرد و رفتھی آرش کرامیدی رسیوقت.دهی مفی بشر کنیا 

 اومد شونیکی. کاراشون با نمک بود ی زشت بودن ولیلیخ. بودمونایاول قفس م.وحش
 سالم یی بھ بابایمونیم -بھ آرش اشاره کردمو گفتم .کردیجلو داشت مث بز بھ ما نگا م

 !!کن
 خب معلومھ بچمونم ی زنم تو باشیوقت -   بعد گفت ی اول با بھت بھم نگا کرد ولآرش

 !!شھی می شکلنیا
 !! بود واسھ خودشی وقتا نمکدونی آرشم بعضنیا!!  خندهری زدم زھوی

 کننیھمھ دارن نگات م!! درست بخند - گفت ھوی آرش
 مونیآرش برو کنار اون م - درآوردمو گفتم فمی از تو کموی جمع کردمو گوشخندمو

 دی پوزخند و دستمو گرفت کشھی!! رمی ازت بگیادگاری عکس ھیکوچولو تا با بچمون 
   گرفتی سلفھی لمی خودش بعدم با موباشیپ
 !!ییھوی االن نیمن و آرش و بچمون ھم -
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 تک خنده ھاش نی ایعوض!! ی کردو رفت سمت قفس بعدی تک خنده جذابھی آرش
 بچھ تپل و ھی!!شھی می چمی لحظھ فکر کردم اگھ منو آرش بچھ دار بشھی!! منو کشتھ

 ... بابا قربونت برهیالھ... جووونمیا...یخوشگلو مامان
المصب .دمیا پر متر از جھی خفن ی مار کبرھی دنی با دھوی کھ رفتم ی قفس بعدسمت

تو کف ابھت مار بودم کھ آرش .  واسھ پالتو دادیجون م!  داشتیعجب پوست جذاب
 ری بگادی!  از خودشو مار گرفت ی عکس فوق ھنرھی درآوردو شوی گوشکی شیلیخ

 !!ی شرک با مار کبرخر  اونوقتیریگی می سلفمونی بابا میریالسا توم
 بچھ ببر عکس ھی با دمیترسی میلی خنکھی و با ای رفتم قفس بغلارمی کم ننکھی واسھ امنم

 قفس یسراغ کل. ننش عکس بندازمای جرءت نداستم با باباش یانداختم چون اونقدر
 . عکس انداختموونای با حی و من کلمی ھم رفتگھید
  کردمی ضعف می داشتم از گرسنگگھید
  ھ؟؟یخب حاال وقت چ -
 نمکی مدای رستوران پھیدو دقھ صبر کن االن  -
  فھمزیقوربون آدم چ -

 بگھ گفتم یزی آرش چنکھی و قبل امی کرددای دو نفره دنج پزی مھی. رستوران ھی تو میرفت
 !یگی نمیزیلطفا واسھ غذا نظر نده کھ جز کباب چ -

  منو رو برداشتمو گارسونو صدا زدمزود
 سفارشتون -
  گویم -
 چشم -
 خستھ شده بود ھم بھ خاطر یلی شده بود فک کنم خرهی خزی نگفت بھ میزیآرشم چ.
چند دقھ بعد غذا رو آوردن و !! دارهیآخ چھ لذت!!  من یتای ھم بھ خاطر اذی روادهیپ

 ٠71. محشر بودشییخدا.میدر سکوت غذا رو خورد
 شیھوا خنک تر شده بودو قدم زدن پ.می راه افتادادهی پمی نداشتنی از غذا چون ماشبعد

 . ساختیادموندنیطره بھ  خاھیآرش 
 آرش؟ -
 ھوم؟ -
 می لب ساحل قدم بزنمیبر -
 ی بھ ساحل صدامیدی رسیوقت.می رفتادهیتا خود ساحلم پ. کرددیی تکون دادن سرش تابا

 شی گرفتھ پی آرامشھی آرشم کردمی نھ تنھا بھ من بلکھ حس مدادی میآب آرامش خاص
 ھی می کھ خستھ شدکمی. با ھم می قدم زدنطوریدستمو تو دست گرمش گرفتو ھم..ایدر
آرش پاھاشو دراز کرده بودو دستشو . ماسھ ھارو  رومی نشستموی کرددای خلوت پیجا

 نفساش یمنم کھ از خدا خواستھ سرمو گذاشتم رو پاشو بھ صدا.حاءل بدنش کرده بود
امو  شالم و موھریدستشو برد ز... بود گوش سپردمختھی آروم آب درھم آمیکھ با صدا
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 کنارش کھ یی دستشو تو دستم گرفتمو از لحظھ ھایکیمنم اون . گرفتھ بودیبھ باز
 .بردمیبودم لذت م

 . خوب بود گذست و کم کم اونجا شلوغ شدیلی کھ خی ساعتمین
  ھتلمی برگھید -
 نھ آرش -
 شلوغ شد -

  نبودیادیتا ھتل راه ز. از رو پاش برداشتم و اونم از جاش پاشدسرمو
 .  تومی درو باز کردو رفتمیدی رسیوقت 

  رفت سمت اتاقو منمآرش
 و رفتم تو اتاق و لباسامو عوض کردم رو دمی آب سر کشوانی لھی تو آشپز خونھ و رفتم

 بھ ستوه شی توجھ ی ھمھ بنی بود از ادهی خوابلکسی ردمیتخت کنارش درازکش
ز اونجا کھ من  ای ولشدی مشقدمی شوھرا اون اول پی ھی مثل بقخواستیدلم م.اومدم

 خودش ی رودیمنوکش. روکمرشمدستمو گذاشت.سخت محتاج آغوش گرمش بودم
لباشو . سرش بود تمام بدنم درانحصارش بودیپاھامو با پاھاش قفل کردم دستامم باال

اگھ آرش منو دوست .دمی بوسشویشونیمنم پ.دی گلومو بوسیگذاشت رو
کم کم دستش رفت طرف لباسمو اون مرز نازک . باطلھالی خھی فیح........داشت

 سخت آزارم ی باشھ وایکی خواست با من یآرش نم اما انگار. رفتنی از بمونیب
 تونستمی با اون وضعم نمی شد حتبمی شبا فقط نوازش وبوسھ ھاش نصی ھیمثھ بق.دادیم

ازاون  شدن ولی کھ بھ شوھرشون تحمیی بودم مثل زنایچقد زن بدخت. کنمکشیتحر
 ١71..... آرش منو بخوادخواستمیبدتر من م

 آرش چون من کھ تاحاال سنھادی البتھ بھ پیریگی واسھ ماھمی مرفتمی بود و داشت٥ ساعت
 آورده ری گی کھ بھ بد بختی آھنگ بندرھی موی بودنیتو ماش. نکرده بودمیریگیماھ

.  دمی رقصی بندر مثالیشروع کردم باھاش دستامو تکون دادم و الک.بودم گذاشتم
 اونجا من خودمو میدیتا رس. خندش گرفتھ بودآرشم  کھدمی مرقصی مسخره و ناشنقدریا

 تا آرش ستادمی و من کنار آب وامی شدادهی خوشگلھ پیاز فرار. کردمیبا اون آھنگھ خال
من . خودش گرفت دستششمیکی داد دست من و شویکی اومد یوقت. کنھھیدوتا قالب کرا

 .. کھ اصال بلد نبودم
  ؟رمی چطور بگنویمن ا! آرش  -
 ینطوریا -

 گرفتم ی الکیول!!  نگرفتمادی داد البتھ من ادی گذاشتش تو دستم و اصولشو بھم درست
 ھوی. حوصلم سر رفتھ بودگھی کھ دمی مث بت نشستھ بودی ساعتمین. سھ نباشھیلیکھ خ
 . ااوردمری بزرگ گزی چھی...وفتمی م االنیوا!! آرشششش -گفتم 
 یھھھھھھھھ ول.... عقب دی اومد و قالبو از دستم گرفت و با شدت قالبو کشعی سرآرش

 اون یھرک... در عجب بودیحساب!!  بھش نبود قالب پرت شد عقبیزیچون چ
 !! قالبو کشبدی با چھ شدتدونھی آخھ فقط خدا مدیخندیاطراف بود داشت بھ آرش م
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!!  لھم کنھادی خودسو کنترل کرد کھ نی کرد ولظی اخم غلھی!! ھی چھی قضدیتازه فھم 
بد بخت حق داشت ...یییآخ!!  خونم واجب نشدهختنیمنم بھ زور جلو خندمو گرفتم تا ر

 کرد یرفت سمت قالبشو دوباره سع...دنیخندی شھ چون ھمھ داشتن بھش میعصب
 قالبش ھوی دقھ گذشت کھ ٤٠ود حد.رهیبگ یزی چھی نگفتم تا یزیمنم چ.رهی بگیزیچ

 ھی ندفعھی دوباره تالش کرد و اومدی نیزی چی ولدشیتکون تکون خورد محکم کش
 بھ ی اروزمندانھیبا لبخند پ... باباولیا...دھنم کف کرده بود. بزرگ اومد باالیماھ
 ...فتبارک هللا - و من نگاخ کرد منم گفتم یماھ
 ندارم رفتم قالبو دادم بھش یتی خاصچی ھدمیمنم د. رو گذاشت تو سطل ی ماھزود
  من حال ندارمگھید. ایب -گفتم 

 باش -
 رو کامل الی وساھیزغالو بق.المونی خودش و قالب منو پس داد و رفت سمت وساقالب

  دمیکرد کھ تازه فھم
 !! درست کنھ آقای کباب مھاخوادی بھ مبھ
 !! ھای ھستییبھ بھ آرش برا خودت کدبانو -
 ری بگادی -
 ...ان شاهللا -

غروب !  تا کباب بشھمیستادی و واخی تو سمی رو بشوره بعد کردی کردم تا ماھکمکش
 ی ماھرنی کھ عاشقا با ھم ملمای فنیشده بود مث ا. فضا قشنگ بودیلیآفتاب بودو خ

 ...کننی بعد تا صبح دل و قلوه تبادل مکننی کباب می بعد دم غروب با ھم ماھیریگ
 ... آرش سخت مشغول کباب کردن بود کھ. بر سر منحرفم کننخاک
 . سطلو پر آب کردمو اومدم باال سر آرشیواشی رفتم

  آرش -
 چروک شد آخھ آبش افشیبد بخت کال ق. کردمی سطلو روش خالھوی سمتم کھ برگشت

 کردی صورتشو پاک مرھنشی کھ با پینطوریھم...دادی ھم می ماھیشور بود تازه بو
 ی ماھی بیاھم -گفت 

   وار رفتمدهی مث موز پالسھوی
 ؟؟یچ -
 میدی زحمت کشیخب کل -

  کارت بودنی دوما بھ خاطر ادمیاوال من زحمت کش -  داد باال وگفت ابروھاشو
 !! ومدیاصال داشت اشکم درم!!  خوب کبابو حس کردمی موقع بوھمون

 ! بدهیکباب ماھ. خوردم زیآرش من چ -
 ...سی درآورد و گذاشت تو دخی رو از سی تکون داد و ماھی منفی بھ معنسرشو

 ٢ شماره اتھی حاال وقتھ عملخب
 من گرسنھ ادی دلت مییییآرش - از پشت سر دستمو انداختم دور گردنش و گفتم رفتم

 !! ھاکنھیبمونم؟؟ بچمون رشد نم
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 یوقت.م شدرهی بھش خیلکسی دفعھ برگشت با چھار تا چشم نگام کرد و منم با لبخند رھی
 کھی تھی گذاشتم واسھ آرشو کھی تھی. کردمکشی و تی رفتم سمت ماھگھی نمیزی چدمید

 کھ می بھ سمت ھتل رفتمی رو کھ خوردیماھ... خوش مزه شده بودیلیخ.ھم واسھ خودم
 ٢71... تو ماشن خوابم بردیاز خستگ

 کنار آرش می سفرزندگنی تھران بھترمی برگشتدی وخری از چند روز خوشگ گذرونبعد
 بود
 شدم تو اتاق خودم بودم آب دھانمو قورت دادم کھ احساس کردم گلوم داری خواب باز

 رفتم آرش تو رونی بود از اتاق بنی سنگیلی سوزه از جام پا شدم سرم خیداره م
  با دستدمیآشپزخونھ بود چشمامو مال

 ریسالم صبح بخ_ 
  بلند کردسر
  سالم_ 

 ؟یزی بری برام چاشھی مآرش:  نشستم ی رو صندلرفتم
 وانی لھی کردم بدنم بھ شدت کوفتھ شده آرش نگاھم کرد سر تکون داد فقط ی ماحساس

  آرش تو چشمام زل زددمی سر کشی خالیچا
 ؟یالسا خوب_ 

   خستھ امیلیآره خوبم فقط خ:  حال گفتمی نگاه کردم ببھش
   شرکتایامروز ن_ 

 ی خواستم آرش دردسر بندازم وقتیم نم پا شدعی مردم سری تکون دادم داشتم مسر
 قرص خوردم و رو تخت افتادم چشمام بھ ھی رفتم در چخچالو باز کردم عیرفت سر

 سوزه پتو رو ی دونم چقدر گذشت کھ حس کردم تمام تنم داره می سوخت نمیشدت م
 اومد ی جلو چشمم می بدی مدام اتفاقابوداونور انداختم اصال تو بدنم توان بلند شدن ن

 شد سرمو رو متکا فشار دادم با تھ مونده ی حالم بد بود اشکان از جلو چشمم رد میلیخ
  زمزمھ کردمرومین

 ؟ییآرش کجا_ 
 رو صورتم یزی چیسی بودم کھ با خیداری شد ھمش تو حالت خواب و بنی سنگچشمم

 ٣71 چشمامو باز کردمیبھ سخت
 میشونی رو پسشویھم بود دست خ باال سرم رو تخت نشستھ بود و اخماش تو آرش

 گذاشت
 ؟ی داغنقدریچرا ا_ 
   خوبمستمیداغ ن:  لبخند زدماری اختی بدنشی داز
   حالت بدهی گی چرا صب نمی سوزی تو تب میدار_ 

آرش :  حالم بد بود گلوم خشک شده بود دستشو گرفتمیلی دور کمرم انداخت خدست
  سرم

 یسرت چ:  نگران شدچشماش
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  کنھی درد میلیخ: دمیتال
  چھ مرگتھی چرا نگفتی گرفتی پرسم اللمونیچرا صب حالتو م:  گفتی بلندی صدابا

 آرش کالفھ دست تو موھاش دی اشک تو چشمام جوشاری اختی نازک شده بودم بدل
 و محکم بغلم کرد سرم دی منو سمت خودش کشھوی شدم رهیفرو کرد با بغض بھش خ

 یلیخ:  پھنش بود عطرش تا تھ حلقمو سوزوند دستشو دور کمرم فشار داد نھیتو س
   دکترمی برفتی راه بی نکن گرما زده شدھیخب گر

 
  خوام بغلت کنمی مامینم:  گفتمھی گربا
 رفت آرش خواست منو ی میاھی گفتم جلو چشمم سی مونی حالم بد بود داشتم ھذنقدریا

 شو چنگ زدم حال دستی کھ بارهی برونیاز بغلش ب
  ی نفسو بغل کرددمی خودم دی کنیچرا بغلم نم_ 
   دکترمی بردیالسا حالت بده با_ 

   خوام من خوبم نفستو ببر دکترینم:  مشت کردم نشی رو سدستمو
 رو ی مانتومو تنم کرد شالعی حرکت از رو تخت بلندم کرد سرھی کرد و با ی پوفآرش

   رو موھام انداختپیک
  آرش سردمھ_ 

: دمی بود خودمو سمت تخت کششیشونی رو پی اخم کمرنگشھی تکون داد مث ھمسرشو
  ادی آم خوابم میبزار بخوابم نم

   کنمیالسا دارم مراعاتتو م:  داد رونی بنفسشو
 دی لرزی انداختم دندونام منی و تو ماشدی دور کمرم انداخت و دنبال خودش کشدستشو

  د رو زی دکمھ بخارعیآرش نگاھم کرد سر
  ی حالت بده؟ السا نخوابی بگیالل بود_ 

 السا:  بود داد زدشھی رو شسرم
   خمار نگاھش کردمدمی جام پراز
  یدیچشماتو نبند شن_ 
 ادیخوابم م_ 
   کنمی چشمات بستس خودم دندوناتو تو دھنت خورد منمیالسا بب_ 

 ٤71 رو پدال گاز فشردپاشو
 شد و بغلم ادهی پعی بود آرش سرنی کردم بھ شدت حالت تھوع دارم پلکام سنگی محس

 تن آرشو ی تو اون سرما فقط گرمدیچی تو سرم پی گنگیکرد چشمام گرم شد و صداھا
 ....   کردمیحس م

 بھ اطراف یجی تو دستم چشم باز کردم پرستار رو بھ روم بود با گیزی چباسوزش
 د زینگاه کردم پرستاره لبخند

  حالت کھ خوبھ؟زم؟ی عزیبھتر_ 
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:  کردم آروم سرتکون دادم با لبخند گفتی می سرم افتاده بود احساس سبکدرد
 گرمازده ساده ھی فقط ی ھستی اورژانسضی مرمی ھول کرده بود گفتنقدریشوھرت ا

 یشد
 آرش؟:  گفتمیجی گبا

 باز شد سر بلند کردم شمی ناری اختی آغوش گرمش افتادم بادی رفت رونی زد و بلبخند
  در ظاھر شدی جلوشھی ھمبتیکھ قد بلند آرش با ھمون ھ

   کنار تختماومد
 ؟یبھتر_ 
  آره:  شدم و آروم گفتمرهی جذاب و سرخش خی چشمابھ

  یدکتر گفت سرمت تموم شد مرخص:  گرفت دستمو
 ی ھول کرده بودیلیپرستار گفت خ:  گفتمعیسر

 دخترونھ نکن ھر کس با اون حال بود یفکرا:  دی دستشو کشعی حرفم  سرنی ابا
   شدمینگران م

 ناراحت شدم بھش اخم کردم اونم گنگ نگاھم کرد یلی مغرور احمق خی پسره اه
 دارو دستش بود بھش چشم غره کی پالستھی آورد آرش داخل اومد لمویپرستار وسا

  پرستاره گفتمیرفتم اومد کنار صندل
   دنیخھ رو بھتون م نسانی مییاالن دکتر صدرا_ 

 نمی ادشی حد جلو کشنی شالمو تا آخرری بھ طرفم برگشت دست برد زعی سرآرش
 در جلو رو باز کردم می وا شد خونھ اومدشمی ناری اختی حرکتش بنی بود ھا از ایروان

 ی کھ با تخسرهی بودخواست دستمو بگشی شلوار لبی دستش تو جھیآرش طرفم اومد 
 امیخودم م: گفتم
 و داخل برد در اتاقمو دی کھ اصن انگار نھ انگار من آدمم با خشونت دستمو کشاونم

  باز کرد رو تخت انداختم
  یشی بلندم نمی خوابی میریم_ 

 داشتم برا آغوش گرمش یدی شدم رو تخت ھنوزم از حرفش ناراحت بودضعف شدولو
 لب و لوچم  نگاھشو حس کردمینیاونم اصن انگار نھ انگار در اتاقو باز کرد سنگ

   بودزونیآو
   رو بخورنای اایب_ 
   آب پرتغالوانی لھی تا قرص و دو
   خورمینم_ 

   شده بودمبچھ
 ٥71 تو حلقتزمی ری خودم مسی نیمشکل_ 

 من بود بغلش ی ھر کس جایعنی:  شدمرهی خمارش خی آبی گرفتم و تو چشمادستشو
 ؟ی کردیم
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 پھن سر بزاره نھی رو اون سگھی دیکی کھ نی کنم از فکر اھی خواست گری مدلم
  دستامو مشت کردم

   زده بھ مغزت انگاریضیمر:  باال انداختیی ابروآرش
   کنمی بھ بعد منم ھر کسو دلم بخواد بغل منیپس از ا_ 

  باز بت رو دادم ھایتو غلط کرد:  شدسرخ
  بخووور:  جلو دھنم گرفت و با خشونت گفتوانوی نگاھش کردم لی دلخوربا
 تو بغلش افتادم خواستم فاصلھ دی تشنم بود آرش دستمو کشیلی خدمی تھشو سر کشات

   کھ نزاشت و حلقھ دستشو تنگ تر کردرمیبگ
 اه ولم کن_ 
  بغلت کنمیمگھ التماس نکرد_ 
  گفتمیمن؟ من ک:  تعجب گفتمبا

  ی ھم گفتی اگھی دیزایتازه چ_ 
 ٦71 گفتم چشمام گرم شدی مونی ھذشھی ھمیضی شدم موقع مردی و سفسرخ

 رفتم دی پوشی اومدم طبق معمول شرکت نرفتم آرش داشت لباس مرونی بیی دستشواز
 شده بودم کاش رهی زده بود بھش خی با کت و شلوار مشکی رسمپی تییرایتو پذ

 موند اخماش طبق معمول تو ھم بود دوست داشتم ی مشمی رفت شرکت و پیامروز نم
 کھ نگاھم نی بدون امی ما ھم ھستانگار فتن اونم کھ اصن انگار نھ بغلم کنھ قبل رادیب

 و از پشت بغلش کردم آرش دمی پرمتشی ییروی دونم با چھ نیکنھ سمت در رفت کھ نم
 و انگار بدنم سوزن سوزن شد سرمو رو دی پوستم دوری تنش زی گرمسادیسر جاش وا

 اغش دستمو لمس کرد دیشونش گذاشتم دستمو محکم دور شکمش حلقھ کردم دستا
  ایخدافظ زود ب_ 

 تنشو گرفت لبخند زدم ی رفت لباسم بورونی لب گفت و از در بری زی فقط باشھ اآرش
 چند نی چاره آرش تو ایو رفتم آشپزخونھ چند تا کتاب دستور پخت رو اپن گذاشتم ب

 رفتم کھ صدا ی گھ داشتم با کتابا ور می نمیچی غذا درست بش ندادم اونم بچم ھھیماه 
 رفتم درو می نمونھ رفتار کنی مث زنامیبار خواست ھی تو روحت ی ادمیزنگ درو شن

  ھمومی باز در سالنو باز کردم و بغل کردشیزدم مھتاب بود با ن
 ی ری تو خونھ و سر کارم نمی گردی کھ صب تا شب ول منمی بیم_ 
   کندایسھ خودت پ وایکی تو ھم برو گھی دنی ھمیعنی ی دوران متاھلزمیعز_ 

  سبز زده بود دستشو گرفتمپی نگفت تیزی و چدی خندمھتاب
  ارمی بوهی برم برات منیبش_ 

 کردم و تو کھی و آناناس تبی آوردم و سرونی بوهی مخچالی تو آشپزخونھ و از تو رفتم
 رونیسبد شستم و گذاشتم رفتم ب

  چھ خبرا_ 
  بابا مث قبلیچیھ_ 
  ھای تو چرا استعفا دادمیدیآخر ما نفھم، _
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   کار داشتمی سرھی دل و دماغ نداشتم بعدم گھی منم دیتو کھ رفت_ 
 منم رونی بمی مھتاب اسرار کرد ناھار برمی رفترونی بعدم با ھم بمی کردفی کم تعرھی

 ٧71 نگفتیزی اومد بھ آرش خبر دادم اونم چیبدم نم
 شد ی مرهی بار بھم خھی ھیچند ثان بز نی مھتاب عمی رستوران ناھار خوردھی میرفت

  انداخت نگاھش کردمی منیییدوباره سر پا
  کرده؟دای چشت انحراف پزمیعز_ 
   گنجھی آمد نمھی در یجی سطح از گنی انمی بی کنم می فکر میالسا ھر چ_ 

 چرا:  قورت دادمغذامو
 ؟ی کنی فکر نمیچی تو االن بھ ھیعنی:  دقت نگاھم کردبا

 ؟یمثال چ:  نگاھش کردممشکوک
  ؟یفتادی ھم نیچی ھادی_ 
  فکر رفتم مھتاب سر تکون دادتو
 یامروز چندمھ ال_ 

  شونزدھم:  چونم زدمری زدستمو
  تولدم:  داد زدمھوی

  موندهادتی خشیخوبھ حاال تار: دی خندمھتاب
   نبودادمی اصلن یوا_ 

 یتولدت مبارک خواھر:  در آورد و سمتم گرفتفشی از تو کی زد و بستھ البخند
 یییمرس_ 

 ساعت ی و ولگردی شھر بازمی اونورش کردم با ھم رفتنوری دو تا ماچ آبدار از ارفتم
 بھ ی آرش حتیعنی تو فکر بودم ی دادم بھ صندلھی ھفت بود کھ اژانس گرفتم تکیطرفا

 براش ارزش زای چنی نگفت؟ پوزخند زدم اصن اکی ھمخونھ ھم تولدم تبرھیعنوان 
 ٨71نداره

 ی بارش تنگ شده بود جلوھی ی سالی ھمون محبتای دلم براست؟ی نادشی تولدم یعنی
 صحنھ رو بھ روم خشکم دنی انداختم کھ از ددیخونھ نگھ داشت پولو حساب کردم و کل

 دست گل ھی بزرگ بود و چند تا بادکنک و کی کھی زی بود رو منییزد تمام خونھ تز
 رو لبش بود دلم براش ضعف رفت ی اغواگرند بود آرش بلند شد لبخزی رو مبایرز ز

 تنش بود رهی تی و شلوار لدی رنگ سفدادی کھ عضالت تنشو نشون می کوتاه جذبنیآست
 ی باز شد حتی حسابشمی بود درو بستم نختھی رشیشونی رو پشی مشکی از موھایتره ا

کھ   تو فضا پخش بود آرش با اون چشمایاھنگ اروم...  کردمی درصد ھم فکر نمھی
 لب ی با ژست خاص خودش با خوشحالنھی بود دست بھ سرمی کرد خیدل سنگم آب م

  آرش: زدم 
 غی گرمش فشردم و جنھی بھ خودم اومدم تو بغلش فشرده شدم سرمو رو سی وقتفقط
 زدم
 ....ییییلی قشنگھ خیییلی ممنون خیییلی خی خوبییییلیآرش خ_ 
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  باال انداختیی چونم زدو ابروریآرش دست ز شدم ساکت
  ؟ی چیلیخ_ 

  گمیبزا برم لباس عوض کنم م: دمیخند
  بھ سرتاپام نگاه کردآرش

  حرفتو بزنی طورنی ھمیخوب_ 
  امی کولھیکجاش خوبھ شب:  دستش در رفتم ری زاز

 و تماشا کن آرش خان برات برنامھ ھا نی بشرونی بختمی اتاقم ھمھ لباسامو رعی سررفتم
قرمز کھ با .  لباسھی عوض کردم عی لباس ممکن برداشتم سرنی شل باز ترشیدارم با ن

 ری از باال چند سانت حراشمی رونم بود فقط استنیی صورتم تضاد داشت تا پایدیسف
 تنگ بود و کمرش ی بود از باال کمی رنگیت خز نرم صورقشیداشت فقط دور 

 طرفھ تو صورتم ھی کردم و موھامو باز کردم و شی خورد آرای مییباید زکمربن
 ٩71 کنھی کار می آرش چنمی خواست ببی دلم میلی خختمیر

 کرد ی فکرشو می محتاج عطر تنش بودم چقدر محتاج نگاه اغواگرش بودم کچقدر
 رفتم آرش رونی باشھ از اتاق بادشی تولدم خشیاون آرش سرد و مغرور با نگاه 

 لبخند دمی افتاد بھ وضوح رنگ عوض کردنشو دکلمی بود تا نگاھش بھ ھنییسرش پا
 بھ گردنم ییبود عطر خوش بو دشی لختم تو معرض دی زدم رفتم جلوش پاھایطانیش

 خورد آرش آب ی داغم تو صورتش می کھ نفسایزده بودم روش خم شدم طور
  زده بودم لب زدمیم زل زد رژ قرمز ھا تو چشمادهیدھانشو قورت داد ومث آدم ند

  بود؟ادتیآرش از کجا تولدم _ 
 تند و داغش تو صورتم ی نفسادی نبود چشماش رو لبم لغزای کھ اصن انگار تو دنآرش

  خورد پاھامو بھ پاش چسباندم و زمزمھ کردمیم
 آرش_ 

 رفت اون ی بچم داشت مدی کشیقی چشماشو بست و نفس عمختی تو صورتش رموھام
 وهیم:  دی عقب کشعی کھ سردمی رو صورتش خم شدم و گونشو پر حرارت بوسایدن

 ...گذاشتم آشپزخونھ برو
 لبمو ول کردم عی لبمو بھ دندون گرفتم کھ نگاھش دوباره رو لبم ثابت موند سرگوشھ

 کاناپھ کنار ی شد و رودهیعقب رفتم خواستم سمت آشپزخونھ برم کھ دستم با شدت کش
 تندش تو صورتم پخش ی زد آب دھنمو قورت دادم نفسامھی روم خعیآرش افتادم سر

 د بم و مردونش زمزمھ کری شد با صدایم
  لباس نپوش و گرنھینطوریا_ 

 ؟یوگرنھ چ:  پھنش گذاشتمنھی رو سدستمو
 نشی بھ سی چنگاری اختی قطع شد بنمی نفس تو سدی کششی لبامو بھ آتھی از ثانی کسرتو

 بستھ شد و لباشو محکم تر رو لبم فشرد و با حرص  تر شد چشماشیزدم کھ جر
 ی و سرشو تو گردنم فرو برد دستمو دور کمرش حلقھ کردم دستش رو بازودیبوس

 ی نتونستم تحمل کنم تو چشماگھی ددی و عقب کشدی گلومو بوسریلختم بود چند بار ز
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 خشونتاش برام لذت ی من بود حتی زندگی مرد ھمھ نی شدم ارهیسرخ خمارش خ
دوست . آرش: بخش بود خواست عقب بره کھ محکم تر دستمو دور کمرش حلقھ کردم

  دارم
  موندرهی چند لحظھ بھ لبم خباشی زچشماش

  دوست دارمیلیآرش خ:  لباسش چنگ زدمبھ
  زمزمھ کردختی خودمو تو بغلش انداختم و اشکم رو گونم رمحکم

 السا_ 
   محلم نکن آرشی دوست دارم بیلیخ:  فشردمنشی رو سسرمو

  خشونت بھ خودش فشارم داد و لب زدبا
   مال من بودهزتی ھمھ چی مال من بودشھیتو ھم_ 
  بودمی تولد زندگنی تولدم بھترنیا_ 
  من بودی روز زندگنیتولد پارسالتم بدتر: دی خندتلخ

 اری اختی بدمیبوس اشکانو ی اون روز و بوسھ ھام با اشکان افتادم اونم جلو آرش لباادی
   داشتمی بدیلی انداختم حس خنییسرمو پا

 آرش_ 
 ی بود کھ دست اون عوضنی تجاوز کردم فقط بھ خاطر امتیاگھ بھ حر:  گفتعیسر

 ٠81بھت نرسھ
   تو دستش پنجھ کردمدستمو

 ... منیاشکان برا_  
 السا تو یاری بی ناموسو رو زبونت حق نداریاسم اون ب:  رو لبم گذاشتدستشو

   خواد بھ اون روز نحس فکر کنمی مال منھ دلم نمزتی ھمھ چی مال من بودشھیھم
  بود آخم درادکی خشونت دستمو فشرد کھ نزدبا

 بزنمش نقدری خواست ای دلم مدی بوسی اون لحظھ کھ اون کثافت تو رو می دونیم_ 
 خواست گردنتو بشکنم؟ ی دلم مشیدی بوسی تو ھم می وقتی دونیاره؟میکھ خون باال ب

 ... ی دونیم
  آرش غلط کردم من:  شد ری سرازاشکم

 ھم یزی بگم چیزی خواست از اون روز چی دونستم نمی داغشو رو لبام گذاشت میلبا
 ی اون صحنھ کھ مادی انگار دی کشی و لبشو رو لبم مدی بوسی مصانھینداشتم بگم حر

 و دی کھ نفس کم آورده بودم زبونشو رو لبم کشقھی بعد چند ددمی بوسیافتاد محکم تر م
 گرفت و بلندم کرد رفت از اتاق شنلمو رو و کرددستمبشیعقب رفت دستشو تو ج

  رونی بمیشونم انداخت و شال رو سرم بعدم دستمو تو دست گرفت و رفت
 ی ری میآرش کجا دار_ 
  تولدت ی برانیا:  بھ طرفم گرفت و با لبخند گفتیچی تو باغ کھ سومیرفت

 تو پوست خودم ی شدم از خوشحالرهی خاطی تو حدی سفھیمای گرد بھ ماکسی چشمابا
  دمی گنجینم
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  آرش عاشقتمممممیوا_ 
  نھی بیم. یکیالسا زشتھ :  شدم کھ با خنده منو از خودش دور کردزانی آوازش
 باال و می کم باھاش ور رفتم بعد با آرش رفتھی شدم و نی سوار ماشدای بددی ندنی امث

 شب بود داشتم ی آوردم آخرای خوردم کھ داشتم باال منقدری اوهی و ممی خوردکیک
 زد کشورو باز کردم و ی مسواک میی کردم آرش داشت تو دستشوی جمع مالرویوسا

 کرد خی و بدنم دی تو کشو نفسم بردنید  داخلشو مرتب کنم کھ بالیخواستم وسا
 خواست؟ ی میاشکان تو کشو خونھ چوحشتزده بھ عکسا چنگ زدم عکسا من و 

 جمعشون کردم و پرت کردم تو کمدم دستام عرق کرده بود نکنھ آرش اونا رو عیسر
 نگران شدم یلی شد خی خوب نمنقدریگذاشتھ؟ نھ بابا اگھ کار اون بود کھ امشب ا

  اومدرونیآرش ب ھمون لحظھ
تو بغلش آرشم از خدا  اووردمو خودمو انداختم رونیلباسمو ازتن ب.دی درازکشکنارم

 دستامو آروم دمیبوسی منم گردنشو مزدیخواستھ با ولع  از شونھ ھام تا شکمم بوسھ م
 توکمرم ی برگردوندو درد بدووردمنوی طاقت نگھی ش حرکت دادم دنھی سیونرم رو

 آرش دمی کشی بلندغی تحمل نکردم وجگھی ددیرز ای اما بھ لذت با آرش بودن مدیچیپ
  کھ بچمون ناقص بشھیخوای توکھ نمشیھ: وگفتدی گوشمو بوسیاللھ 

 مرعات حالمو کرد و یلی کنم آرش خھی بخاطره دردم گرای بھ حرفش بخندم دونستمینم
 ١81. لحظھ ھا تموم نشھنیکاش ا. عاشقش بودمتی نھایمن ب

 دمیبلند شدم رفتم تو حال د.ومدی بازم خوابم میول.بود و از خواب بلند شدم ٥ ساعت
 خواب آلود یمنم با چشا.خورهی موهی و مکنھی نگا می ورزشپیآرش داره با لپتابش کل

 .سالم -  و گفتم ششیرفتم نشستم پ
 سالم -
 ؟ینیبی ملمی فدهی مفیبدون من ک -
 یلیخ -

 !  ھای بدیلیآرش خ -  تا مشت محکم بھ بازوش زدمو گفتم دو
 نظر لطفتھ -  تک خنده کردو گفت ھی

 ... بشر پرروھھنیچقدر ا... خدایوا
 خوامی موهیآرش منم م -
 ناھایا -
 ریپوست بگ.حال ندارم -
 . حرف داد دستمی پرتقال پوست کنده شده از تو ظرف برداشتو بفی رھی
  شوووھریمرس -

 پوست کنده وهی مفی رھی... نکردی کارا بلده؟ البتھ کار خاصنیآرشم از ا... عجبچھ
 !!شده داد دست زنش
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 ای چرا؟؟ بھ خاطر آرش بود دونمیحاال نم!!  وه چھ خوشمزه بوددمی رو خوردم دوهیم
 ی قبلی فک کنم بھ خوش مزگی برداشتم خوردم ولگھی دیکی!!وهیبھ خاطر خود م

 .نبود
اونم  انگشتامو نوازش . امو دادم بھ کاناپھ و دستمو انداختم دور گردن آرشھیتک
 نگا بھ دورو بر ھی.حوصلمم سر رفتھ بود. مزخرف بود بھ نظرمیلی کھ خپایکل.کردیم

  زد بھ سرمی فکرھیکردمو 
 آرش -
 بلھ -
 . خستھ شدمنجای ادمانیمن از چ -

 رهی در متیخب بخواب خستگ - کھ سرش تو لپ تاب بود گفت نطوریھم
 می بزنونی بھ دکوراسیپاشو با ھم دست!!  نمکدوندمیھر ھر خند -
 نمیبی مپیصبر کن دارم کل -

 ی ولدی دشھی بعدنم مپویکل -  قطع کردمو گفتم لموی فعی بردم سمت لبپتابو سردستمو
 گھیپس پاشو د.می عوض کنونی دکوراسخوادی ازت نمشھیھمسرت کھ ھم

  کردو بلند شدیپوف
 !میبھتره از مبال شروع کن -
  اونجاارمی نفره رو مھی نیباش من ا -

 بھ فھم و نیآفر. سمت مبل تا برش دارم کھ آرش اومد و خودش برش داشترفتم
 نگاش یمنم با لبخند!!زنھی نمنی سنگزیوهللا خانوم خونھ کھ دست بھ چ...شعور
 دارمیخودم برش م - گفت یرفت سمت مبل دو نفره کھ منم رفتم ول.کردم

 .میکنیم بلندش می داری دونفرستمیاالن کھ تنھا ن.کنمینھ منم کمکت م -
 باش -
 بھم ادی وزنشو بلند کرده بود و من زشتریآرش ب. طرفشونی طرفشو بلند کرد و منم اھی

 تو سرش موی و دست خاکششی اونطرف حال بعد رفتم پمیمبلو گذاشت.ومدیفشار ن
 ابروشو داد باال و مث مامان غر ی تاھی.  خاک بود ربخت تو موھاشیھر چ.تکوندم

 تو دمی و پنجھ پام بلند شدمو دست کشزدم ی لبخند ژکوندھیغرو ھا نگام کرد منم 
 ختمی دستمو تو موھاش تکون دادمو موھاشو بھم ری حسابیوقت!موھاش کھ خاکش بره

 .حاال بھتر شد - رفتم عقبو گفتم 
 دوی تو موھاش کشی دست اساسھی لبخند محو زد کھ از چشم من دور نموند بعدشم ھی

اونم .می تا جابھ جاش کنونیزی سراغ تلومیبعد از جابھ جا کردن مبال رفت.درستشون کرد
 از یکی ی تا آرش جای و فانتزکیرفتم سراغ چند تا فرش کوچ.کھ جاش درست شد

 رو غلت دادم سمتش کھ خورد بھ پشت ده فرش لولھ شھی منم کردیمبالرو مرتب م
ھم خندم ...خاک بر سرم کنن.از نھادش بلند شد کھ آه نیبا کمر افتاد زم...پاش و شترق

 ششی خندمو خوردمو رفتم پیگرفتھ بود و ھم نگرانش شده بودم ول
  بشھتی طورخواستمی بھ خدا نمدی؟؟ببخشی آرش خوبیوا -
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 !! آرشیخوب - ادامھ دادم دموی مالکمرشو
  از درد جمع شده بود وگفتصورتش

 وونھ؟ی دی بود کردی چھ کارنیآخھ ا -
  تو رو خدادیبخشب -
 خدا ببخشت -

 خنده دار یلی خیوفتادی می داشتی وقتیی خدایول - گفتم ارمی از دلش در بنکھی اواسھ
 یشده بود

 زی و رنییخودشم خندش گرفتھ و  بود سرشو انداختھ بود پا. خندهری بعد زدم زو
 بخواب ایب.فک کنم کمرت بد ضربھ خورد. وللش شویبق - و گفتم میبعدم بلند شد.دیمخند

 رو تخت واست کرم بزنم
 .نھ خوبم - نگام کرد و گفت ی حالت خاصھی با

 . رفت سمت فرشا و جاشونو درست کردبعدم
  خوشگل تر شده آرش نھ ؟؟یلی خونھ خییوا -
 آره -

 . گرسنم بودیحساب.٨ دمی نگا کردم دساعتو
 آرش گرسنتھ؟؟ -
 اوھوم -
 ارن؟؟یزنگ بزنم دو تا ھمبرگر برامون ب -
 بزن -

 رفتم لپتاب آرشو آوردمو گذاشتم رو ومدی مکیتا پ.ارنی زدم دو تا ھمبرگر بزنگ
 می نگا کنی ورزشپی کلایخب حاال ب -بازش کردمو گفتم . نشستمششیکاناپھ و پ

 غذا ھم میتا اونا رو نگا کرد.رونی از تو پوشھ آورد بپاروی نگاه با تعجب کرد و کلھی
غذا رو آوردم . من نگرانش بودمی ولکنھی آرش گفتھ بود کمرش درد نمنکھیبا ا.اومد

 .زی سر مادی نشھ بازی تا نمیھمونجا بخور
  نکردهخیبزن تو رگ تا . از غذانمیخب ا -
 . گاز بزرگو محکم زدھی برداشتو شویکی

 .دادمی گرسنتھ زودتر غذا سفارش منقدری ادونستمیاگھ م - گفتم دمویخند
 شنھادیتازه بھ پ.منم با ولع غذامو خوردم.  کردو مشغول خوردن شدی تک خنده ااونم

 .دی چقدر چسبشییآخ -  گفتم دمویجرعھ آخر دوغو سر کش.میآرش باھاش دوغ خورد
 اوھوم -
 ری زمی بزندی باشھی داره تموم ممی باترگھید- رو آرش لم دادمو گفتم ی طرفھی

 م؟؟ی بخوابمیبر.شارژ
 کوچول سرخ ھی و نییسرمو انداختم پا. دادمی سوتدمی نگام کرد کھ تازه فھمی جورھی

  از رو مبل کندمو رفت سمت اتاقھویآرش .شدم
 کنھی کمرت درد میکنی مکاریا ؟؟ آرش چ -
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منم محکمتر از . بغلم کرددویخودشم کنارم دراز کش. نگفت و گذاشتم رو تختیزیچ
 آرش خوابم ی و با نوازش ھا چونش زدمری بوسھ زھیخودش بغلش کردمو 

 ٢81برد
 تو روح مردم آزار:دمی کشی اازهیخم.مھتاب بود.دمی از جا پرلمی زنگ موبایباصدا

 ؟ی بودخواب—
 ؟ی کارم داری چنمی خبرمرگم بنال ببآره—
  باتو داشتھ باشم؟تونمی جز گردش می من کارمگھ—
 ؟یای السا ھمرام مترسمی می برم دندون پزشکخوامیم:دوگفتیخند
 آدس؟—
 دمی ماس—

 کھ آرش جونم برام ینیسوار ماش. زدمی و رژ صورتدمیلباس پوش. گفت وقطع کردنویا
 فی خرکدسی کھ آرش خرکردمی فکر منی وبھ اشستمی توش می بود شدم وقتدهیخر

 رفتھ بود مییخبر مرگش چھ جا.دادمی مراجی دم مطب دکتره ودمی رسیتا وقت.شدمیم
 دکتره دمی مطبھ کھ مھتاب ودساختمونرفتم تو.معلوم نبود کجاست.زدی پرنمدکتر پشھ

 اصرار کردم برسونمش قبول نکرد و یھرچ.بدبخت ونابود کرد تا دوتا دندون پر کرد
 شدو دهی بھ گردنم کوبی محمکی شم کھ شنیخواستم سوار ماش.آژانس گرفت رفت

 . رفتیاھیچشام س
 تکون خوردم یکم.دمیدی شده بود کم کم بازشون کردم اما ھمچنان تارمنی سنگپلکام

 دنی و باددمی از جام پرعیسر...... شدیچ.....نجایمن ا.کردیپشت گردنم بھ شدت درد م
نگاھم . کردنی روم خالخی سطل آب ھی قطع شد انگار نمی سی برھنم نفس تومھیبدن ن
 نفر وحس کردم سرمو بلند ھی ی ھیسا.دمیز لری ماری اختیوب. بدنم بودیبرو

 وبا نفرت بھم حانھی وقنجوری اشکان بود کھ انیا...... منیخدا......اشکان.......کردم
 اشکان:دی تو خودم جمع شدم اشک توچشام جوشاری اختیب.زل زده بود

 جان اشکان؟؟: زدپوزخند
 من کجام؟...َم......یکنی کار میچ. نجایا...نیا....یا....تو:دی لرزصدام

 . آروم باشزمی عزستی نیچیھ: پاھام زانو زدیجلو
  آشغال؟ی کار کردیتو چ...تو: قورت دادمبغضمو

 ی مال خودم شگھی دقھیفقط قرار تاچند دق. عشق منیچیھ:دیخند
 . پستیخفھ شو رجالھ : تن لختش افتاد،داد زدم ی نگاھم رواری اختیب

 دیاز ترس مثھ ب. زدمھیوروم خبلند شد . رنگ خشونت گرفتنگاھش
 .دمی بھت نشون مشتریاالن پست بودنمو ب: گفتی وحشتناکیباصدا.دمیلرزیم
 یخوریتوگھ م: ومحکم گرفتمعیدستاشو سر. شلوارمپی گفت ودستشو برد طرف زنویا

  شرفی بیبھ من دست بزن
 .من شوھر دارم: گفتمھی گربا
 .دی آرش خون تو صورتم دوی آورادی با
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 کھ تی رو زندگارمی باال بخوامیم. الساتی بھ زندگزنمیگفتم کھ گند م: نفرت نگام کردبا
 .وثتی تو واون شوھر دمی بھ زندگیگندزد

اشکان ترو ارواح خاک پدر ومادرت منو :ھق ھقم بلند ترشد.دی کشنیی شلوارمو پاپیز
 بدبخت نکن

  من شوھر دارمشعوریب: زدمداد
 دمی من شوھر شوھر کن شوھر تو فقط منم بھت نشون میاکم کم بر: بلند تر دادزداونم
 .السا
 کردم  خودموعقب بکشم ی کھ محکمتر دستشو فشاردادم سعنیی شلوارمو زد پایکم
با پاھاش پاھامو قفل کرد . دستشھیشلوارومحکم گرفت با . بودشتری اون زورش بیول

 یمثھ گنجشک م تقال کنم قلبم تونستمی نمی حتگھی دستش دستامو دیکیوبا اون 
 جون السا قسم تروقسم بھ عشقمون ھترو ب: اشک بود زار زدمسیتمام صورتم خ.دیکوب

 .اشکان
 یشدی قدم مشی از خدات بود خودت پی روزھی: گردوندوگفتبرم

 ساعت تموم نشده ھی اشکان بھ جان بابام قسم کشمیبخدا خودمو م: دادزدمھی گربا
 .کشمیخودمو م

منم .ستادیرھام کرد وپشت پنجره ا....... اشکان ی ولرمی تو اون لحظھ بمخواستی مدلم
 کردم کھ امروز وا ندم وکار نی تمریکل: روشن  کردیگاری سکردمی مھیھمچنان گر
 کھ بھ التماسات گوش نکنم.خودمو بکنم

  چقد احمق وعاشقم ھنوز ؟ینیبیم:صداش پر بغض بود. کردنگام
 .خوامتی وار موانھی بشکنمت چون دادیسا دلم نم الی شکننده ایلیتوخ:خمارگفت

 ی برای بودھوشی کھ بی وقتیالسا عکسا:مانتوموجلوم پرت کرد.زدمی نفس منفس
 . جذاب باشھتونھی میلیآرش خ

 ؟؟یچ:ستادی اقلبم
  جذاب باشھتونھی شوھرت می برایلیگفتم عکسامون خ: زدپوزخند
 ؟ی کردیتوچھ غلط: گفتمومدی کھ از تھ چاه مییباصدا
 ی ازش جداشدمیفقط سھ روز،سھ روز بت وقت م: باال اوورددی تھدی بھ نشانھ دستشو

 قشنگ با بدن برھنمون و یلی خی قشنگمون درحالتای عکسایوگرنھ بھ طور اتفاق
 ٣81.......رسھیبھش م:دی لب دادمون خندیصحنھ ھا

آرش زندت  ی فکر کردی کنی غلطنیاگھ ھمچ:ختمی نفرتمو ازش توچشام رتمام
 ذاره؟یم
 ای بدون دردسر یشی ازش جدا مای السا کنمیدارم باھات معاملھ م: پک زدگارشی سبھ
 . خودش ببرت دادگاهکنمی می کارھی

 بزرگم گوشم کھی تدیفھمیاگھ آرش م. افتاده بود قطعن رنگم مثھ گچ شده بودفشارم
 آرش و از دست خواستمیمن نم..... از اون بدتر مندیکشیاصلن کار بھ دادگاه نم

 دونھیاشکان ترو بھ مقدساتت قسم آرش :دیچند قطره اشک از چشمام چک.بدم
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 جسد بھ چھ ھی ذاره؟آخھیم  زندمیفکر کرد:مکث کردمو بابغض گفتم.......عکس
 .خورهیدردت م

 روشن گھی دیکی لھ کرد ورپاشی زگارشوی سیتھ مونده . شدت گرفتمیگر
 .بھ عشق من دست بزنھ گھ خورده یلیخ: شدینگاھش عصب.کرد
 . چقدر دوست دارمی تصور کنیتونیالسا نم: کردگارشوفوتی سدود
 چقدر ازت ی تصور کنیتونیاشکان نم: از جام بلندشدم مانتوموتنم کردمی سختبھ

 .متنفرم
 ی بلند وعصبی تخت افتادمو باصدای خشونت طرفم اومد محکم ھلم داد کھ روبا

 وانجام دی کھ نبای ندارم نذار کارتیالسافقط بخاطره عشق پاکمونھ کھ االن کار:گفت
 بدم
 خفھ شو: دادزدمھی گربا

 .یکردی بدبختم نمینطوری ایاگھ دوسم داشت: دادمادامھ
 االن ی ولدمی کردم تاوانشم دارم پس می غلطھیمن :دی صورتم پاشی عاشقانشو رونگاه

 . ازت بگذرمتونمینم
 . الساتونمینم:گارشیت از س گرفکام
 یاصن مگھ تونگفت:زدیبغض ھمچنان بھ گلوم چنگ م. گرم بزنت اشکاننی بھ زمخدا

چند ... چند دفھیدونی با آرش ازدواج کردم می ؟من از وقتیخوای دختر دست دوم نمھی
 ......شب

 ھیچشامو بستم چند ثان.ببرصداتودستشوبلند کرد کھ بزنھ تو صورتم:ادی با فرھمزمان
 یبا اخم وحشتناک. صورتم متوقف شده بودکیدستش نزد.گذشت چشامو باز کردم

 خوب چشاتو وا کن:گفت
 لخت من تو بغل ی تنھ می عکسا وا رفتم ندنی زد با دی دراوورد و رو گالرلشویموبا

کھ .با التماس نگاش کردم. کھ منو تا مرز سکتھ بردی اگھی دعی فجیاشکان و عکسا
  سھ روز السا سھ روز فقطرونیگم شوب:گفت
  تروخدااشکان—
 . کنمی کھ چقدعاشقتم نذار کار احمقانھ ایدونیم—
 .رونیب: زدداد
 .خورهیحالم ازت بھم م. اشکانی پستیلیخ: آخر گفتمی اومدم ولحظھ رونی خونش باز
 ٤81. اومدمرونی بی وباحالت زارنوگفتمیا

 چی خدا لعنتت کنھ اشکان کھ ھرمی خواست بمی انداختم دلم منی ماشی رو صندلخودمو
 از ی سھ روز وقت داردیچی حرفاش تو سرم پنمی رو ببی رنگ خوشی زاریوقت نم

 یآرش جدا ش
 زاره یبا ترس چشمامو بستم زندم نم... دی دی اون عکسا اگھ آرش اونا رو میوا

 جذابش ی آغوش گرمش اخماشی پوستری زی محبتای اورادیسرمو تو دستم گرفتم با 
 کھ دارن تو یی شدم مث کساادهی تونم پی من بدون آرش نمی پھنش خدایشونھ ھا
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 خستمو رو تخت رھا کردم اشکام ن تدمی کشی رن پاھامو دنبال خودم میخواب راه م
 بود ومدهی کنم آرش ھنوز نموی زندگی زاری خدا چرا نمختی ری رو گونم ماری اختیب

 داشت یشونی رو پی شدم اخم کمرنگرهیعکس آرش ختمام بدنم کوفتھ شده بود بھ قاب 
 تونم آرش از دست بدم آرش ی بود مگھ من مختھی رشیشونی از موھاش رو پیتره ا

 خمارش ی برام لذت داشت خشونتاش محبتاش چشمازشیچ.  ھمھمھیدگھمھ زن
 بھم شک شھی ھمشمی طورنی عکسا افتادم نھ من جراتشو ندارم آرش ھمادی تاشیحما

 خدا لعنتت رم؟ی ازش طالق بگدی بایعنی دمیبا ترس لبمو گز... نھیداشت اگھ اونا رو بب
 ٥81کنھ اشکان

 ستی نلی می بھ من بگھی کردم اونم دی کھ حس منی من آرشو دوست داشتم و ایول
 پھنش نھی آغوشش بدون سی کھ بخوام شبا رو بدون آرش سر کنم بدون گرمانیفکر ا

 کرد ی تنھا راه بود اگھ اشکان کثافت دھن باز می پناه ببرم؟ ولیبزارم بھ کسرمو کجا 
 شھ رفتم تو ی رفتم بھ طالق راضی مخش رو مدی کرد بای جھنم ممویآرش زندگ

 نمک ی استارتو من بزنم کلنی خواستم اولی حوصلھ کوکو درس کردم میآشپزخونھ  ب
 تابھ کھ ی شھ خوردش گذاشتمش تو ماھی بودم نمنی کھ مطمی توش جورختمیر

 بود و شی شلوار لبی بھش نگاه کردم دستش تو جیری تصوفنی در اومد از آیصدا
 رهی دلم ضعف رفت اومد داخل با بغض بھش خدنشی دستش بود از دیددستھ گل داوو

 رو شون پھنش باشھ گھی زن دھی روز سر ھی روز نباشھ ھی آرش نکھیشدم فکر ا
 سمتش رفتم و محکم دستمو دور کمرش حلقھ کردم و اری اختید ب کری موونمید

 شردم فنشی گرفت سرمو رو سی لذت بخشیخودمو بھش فشردم تموم تنمو گرما
  سالم_ 

   دور کمرم نوازش گونھ حرکت داددستشو
 ؟یسالم السا خوب_ 
  اوھوم_ 
 ری ز شامزی پشت ممی بمونھ رفتادمی بار آخر طعم آغوشش ی خواست برای مدلم

 تو دھنش گذاشت کھ شوی اکھی نگاھش کردم موشکوفانھ بھ کوکو نگاه کرد و تیچشم
 ی تردی بودم انتظار عکس العمل شدختھی کھ ری تو ھم رفت با اون ھمھ نمکافشیق

 بودم
  شوره؟نقدری چرا انیالسا ا_ 

 خواد نخور من کھ یخوب دلت نم:  بلند شدم و داد زدمعی بھونھ بودم سرنی ھممنتظر
 میری بگیای صب تا شب برا تو بصابم اصن من کھ نگفتم بستمیکلفت مخصوصت ن

 ٦81یخودت اومد
 کرد منتظر بودم دھن وا کنھ و چھار تا فحش بارم کنھ و ی با تعجب نگاھم مآرش

 کھ اشک از ی نگفت لقمھ لقمھ در حالیچی در کمال تعجب ھیدعوا رو شروع کنم ول
 اومد تا تھشو خورد و دم نزد ی منیی غذا سرسختانھ پایبھ خاطر شورگوشھ چشمش 

 دمی پا شدم رفتم اتاقمو درو بھم کوبعی سرنھی کھ اشکمو نبنی ای گرفت براشیدلم آت



 @cafeetakroman     اختصاصی کافھ تک رمان             ه تازن گناھامیتقو رمان

 186 

 ازش و گرنھ خونتو ی بفھمھ جدا بشیزی کھ آرش چنی قبل از ادیآروم باش السا تو با
 خی ھم مو بھ تنم سنھی دونھ از اون عکسارو ببھی کھ آرش نی از فکر ای حتزهی ریم
 ری بود دستش زی وی تی آرش پارونی کرد دو سھ ساعت گذشت دوباره رفتم بیم

 آرش با دمی از برق کشونوی بود افکارمو پس زدم و محکم سمتش رفتم و تلوزچونش
  معلومھ امشب چھ مرگتھ؟چیالسا ھ:  گشاد نگاھم کرد یچشما

 ی بکنی خواستی سواحل قبرسھ ھر کارنجای ایفکر کرد: دم داد زی خشم ساختگبا
 ادی چون من خوابم می روشن کنونی تلوزینصف شب حق ندار

 خوام یمن نم:  گفتمعی چاره سرتکان داد و پا شد سمت اتاقمون بره کھ سری بآرش
  تو بخوابمشیپ

 معلومھ امشب چھ مرگتھ؟ چیھ:  گرفتقموی طرفم اومد و ھوی ودی کشیقی نفس عمآرش
 از اون دھنت ی پس حواستو جمع کن چی شی کنم پر رو تر می مراعاتتو میھر چ
   حاال وقت ترس نبودی بودم ولدهی ترسشی عصبی آد از چشمایدر م

  بھم نزنفتوی دست کثھی گریھمھ کارات با زور و وحش_ 
 دی کوبی منمی بد نگاھم کرد قلبم داشت محکم تو سیلیخ
  محلت نکنمی بھت پا بدم و بی کردی کھ التماس مروزی تا دف؟یکثدست _

  دادمیدستامو تو مشت گرفتھ بودم و فشار م. دمی عقب کشیکم
 می با ھم حرف بزندیآرش با_ 

  تو ھم بود رومبل نشست پا رو پا انداختی حساباخماش
  شنومیم_ 

 کردم عاشقت بشم با ی مدت سعنیتمام ا:  مردم ناخونامو تو دستم فرو کردمی مداشتم
 کردم ترو ی عاشقت نشدم ھر کاریسفر کردن با رابطھ برقرار کردن با شاد بودن ول

 کھ با گفتنش نابود شدم و بھ یجملھ ا...   حد اقل قبول کنم نشدمیبھ عنوان مرد زندگ
  نسبت بھ تو ندارمی و عالقھ الی مچیھ آرش من:  بھ زبون آوردمیسخت

 ی مشتری شد و صورتش سرخ تر و من بی تر مظی آرش ھر لحظھ غلی حرفام اخمابا
  داد زددمیترس
 نھی و عاشق سھ؟ی یخبر. ی سوخت بھت پا دادم فکر کرددیدلم بھ حال بد بخت. ھیچ_ 

 چاکتم؟
خوب چھ بھتر :  زدمی االن وقتش نبود بھ زور لبخندی تا عمق دلمو سوزوند ولحرفش

 نھ من تورو پس ی خوای نھ تو منو ممیعالقھ ندار کدوم بھ ھم چی آرش ما ھینی بیم
 تونم ی بھ بعدم نمنی ھمھ مدت نتونستم عاشقت باشم از انی من کھتو امی جدا بشھترهی

 ...طالق  پس بھترهیتو ھم کھ دوسم ندار
 شدم رهی و با وحشت بھش خدی آرش حرف تو دھنم ماسی صورت برزخدنیباد

 تو شی تند و عصبی کھ نفسایچشماش سرخ بود اومد رو بھ روم و روم خم شد در حال
 ینی ببیاری اسم طالقو بگھی بار دھی خواد یالسا دلم م:  خورد گفتیصورتم م

   کوبم تو دھنت کھ پر خون شھی میچجور
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 ی اگھ انگشت کسی نھ ولای ی دوسم دارسیاصال مھم ن:  گفتی وحشتناکی صدابا
 رگم کھ بزارم ی بنقدری ای کنم فکر کردیاد بھت بخوره جز من دستاشو خورد مبخو

 کرتو باز کن السا تو مال یاون گوشھا:  دستش بخوره بھت؟داد زدگھی دیکی
 ٧81یمن

 و بدون دی از لبام گرفت و عقب کشی با خشونت لبشو رو لبم گذاشت و گاز محکمبعدم
 فشردم و ھق ھقم نمی وا رفتم دستمو بھ سنی رو زمدی کھ نگاھم کنھ در اتاقو بھم کوبنیا

 بھ اغوشش و محبتش مرگ ی درازاجی بھش احتای دنشترازی کھ بیبلند شد پس زدن کس
 بلند شدم آرش نبود دوباره ترس تو ی فردا وقتدمیخواب  رفتم قرص خوردم وھی یجیتدر

 کردم رفتم ی مشی امشب راضدی آرش بازهیری اگھ سھ روز برسھ خونم مختیجونم ر
 نگفتم تموم وجودم ششی پیزی سر بھم زد از حال داغونم چھیصبحانھ خوردم مھتاب 

 از نین بیترس و وحشت بود ھر لحظھ ممکنھ اون کثافت ابرو وشرفموببره و من ا
  زنگ خورد شماره ناشناس بودمی گوشدمی ترسی کس بھ اندازه آرش نمچیھ

 د؟ییبفرما_ 
  الساشھیبھ بھ خانم دلخستھ مھلتت کم کم داره تموم م :دیچی نحسش تو گوشم پیصدا

 من رونی برو بمیاشکان ترو خدا از زندگ: خفھ شو کثافت با ھق ھق گفتم:  زدمغیج
 ی من نبودی وقت عشق واقعچی کنم اشکان تو ھموی آرشم ترو خدا بزار زندگی وونھید

  یترو خدا اگھ دوسم دار
 کنم؟ السا فکرت ی من زندگی گذاشتیمگھ تو لعنت:  دادش ادامھ حرفم نزدمی صدابا

  ازم گرفتی تو رو با نامردوثی اون دی کرده تو از اولم مال من بوداهیروزگارمو س
 ی داریکثافت چرا دست از سرم برنم:  ھقم بلند شدھق

 بھ نظرت ھیرتی کھ آرش خانت چقدر غی دونی مری بگی جددمویالسا تھد:  زدیشخندین
 کنھ بھتره دختر ی کارت می چنھی من ببریاگھ عکس لخت بھ اصطالح ناموسشو ز

 ی کھ گفتم بکنی و کاری باشیخوب
 در متوجھ شدم آرش ی خودم خفش کنم با صدای خواست با دستھای کرد دلم مقطع

  کنارش رفتمی کاناپھ نشستھ بود بھ سختی رفتم رورونی ساعت بعد بھیاومده 
 آرش_ 

 ... ی بگروزتوی مزخرفات دیاگھ اومد:  کرداخم
   خستھ شدمی زنگنی از اگھی من دنیآرش بب_ 

 یچراا خستھ شد: دی تو موھاش دست کشکالفھ
 چون دوست ندارم:  داد زدممنم
  رمی خواست بمی مدلم
 السا از صد ؟ی ناموس شی زن اون بی طالقت بدم؟ کھ بری خوایچرا م_ 

  کشمتی خودم میتا با دسی رد شی بخواشمیفرصخ
 بزارم و ھمھ نشی مشت کرده بودم وسوسھ شدم برم بغلش کنم و سر رو سدستامو

 پر از شک و مونی زندگنیآرش بب:  گفتمی کرد بھ بدبختی باور نمی بگم ولرویچ
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 ؟ی اسمش زندگی کنی کرد اصن فکر می زندگشھی مینطوری ای کنی مدھفکریترد
  می جداشایآرش ب

  خدا قسم امکان نداره طالقت بدمیبھ خداوند:  شدرهی روبھ رو خبھ
 روز بھت ھی اگھ یحت: ادی زدم کوتاه بی می حرفدی گوشھ چشم نگاھش کردم بااز
  کنم؟انتیخ
  انداختمنیی و سرمو پادمی شد کھ ترسرهی بھم خی وحشی چشمابا
 ی طالقت نمی ولیفتی زنمت کھ بھ مردن بی قدر منیاون روز ا:  فک منقبض گفتبا
 دم

 ٨81 اومد بلند شد رفت اتاقشی جوره کوتاه نمچی بستھ شد آرش ھدھنم
ھر آن ممکن . بھ طالق کنم ی من نتونستھ بودم آرشو راضی روز سوم بود ولغروب

 اوردی سرم میی آرش چھ بالدونستی عکسا رو بفرستھ و خدا میبود اشکان لعنت
از ... واری اتاق نگا کردم رنگم شده بود مث گچ رو دھییخودمو تو آ... خدایییوا...

 و یھ طرف شوھرتو دوست داریاز . روم بودی وحشتناکیفشار عصب...استرس
 ھی با خوادی مکنھی عشق می کھ ادعای عوضھی طرف ھیاز !! ی از دستش بدیخواینم

چقدر مگھ من ... تاوان کدوم گناھمھنی اایآخھ خدا!! بکشھشی بھ آتتوی عکس زندگیسر
 با یعنی من یزندگ...آره...رهی ازم بگموی زندگخوادی بد کردم کھ حاال میبا اون عوض

 تصورشم بھ بدنم رعشھ یحت...یوا... نھیاما آرش اگھ اون عکسارو بب...ودنآرش ب
 نیاما کوچکتر... چند وقت رابطمون با ھم خوب شده بودنیدرستھ تو ا...نداختیم

 ایخدا...ی مدرک بزرگنیچھ برسھ بھ ھمچ...اک کنھ آرشو دوباره شکتونستی مینشون
 اشکان امشب کارشو داشتم نانیمغزم قفل کرده بود و اطم...خودت کمکم کن

 ... کردمو فکر کردمیچند بار طول و عرض اتاقو با استرس ط...کنھیم
برم ... من بابد برمنھی عکسا رو آرش ببنکھیقبل ا... راه موندهھیفقط ...خودشھ... آھا

 در امون کردی کھ آرش بھ پا می از توفاندی بمونم تا شایبرم و مدت...خونھ بابام
 ساک ھی رقتم سمت کمد و عیسر...وفتھی عکسا بھ راه مدنی کھ با دیتوفان...باشم

 کار ی دارم چدونستمیاصلن نم... توش ختمیساده ر  برداشتمو چند دست لباسیمعمول
 خدا بھ یالھ... فرارهیی جوراھی...آره... تا فرار کنمشدمیند حاضر م فقط تند تکنمیم

 یخوای کھ میزی بھ چچوقتی ھیالھ...ی گرم بنشونت اشکان لعنتنیزم
  ھمکردوی ممیفکر کردن بھش ھم عصب...لعنت بھ تو و عشق مزخرفت...لعنت...ینرس

 پسر ھی نیبب...لحظھ آخر بھ خودم نگاه کردم... برمخواستمیحاضر بودم و م...نگران
 و با اون پسر ی نکرده بودیاگھ خام...کنھی نوپات چکار میآس و پاس داره با زندگ

 زیادکلنو از رو م...ی از شوھرت فرار کنی االن مجبور نبودیشدی دوست نمیعوض
غض گلومو گرفتھ بود ب...یییییداد زدم لعنت...کھ شدیھزار ت...نھیبرداستمو کبوندم بھ آ

 کردمی می رانندگیبا استرس و نگران. شدمنی خودمو کنترل کردمو رفتم سوار ماشیول
 ٩81فقط با سرعت خودمو رسوندم خونھ بابام و زنگو زدم...و تمرکز نداشتم 

 ھیک -



 @cafeetakroman     اختصاصی کافھ تک رمان             ه تازن گناھامیتقو رمان

 189 

 منم بابا -
 . تو دخترمایب -

االن ...منم رفتم سمتشو گرفتمش بغل. اومد سمتمدنمیبابا با د. باز کردو رفتم داخلدرو
سرمو رو شونش گذاشتمو خودمو با عطر تنش آروم ... گاھم بودھی تکدویبابا تنھا ام

 .کردم
  دلم واست تنگ شده بود بابایلیخ -
  السا جاننطوریمنم ھم -

 !یپس آرش کو؟ تنھا اومد - زد ی منو از خودش جدا کردو لبخندبابا
 آره تنھام -
   باباھی چنی ادی لحظھ نگاش افتاد بھ ساک تو دستمو با تعجب پرسھی
  خونتون بمونمی دو روزیکی خوامیم -
 ی پس آرش چیکنی میخوب کار -
 گھی دادیحاال اونم م -

 از من ی رو داریزی چھی دونمیمنکھ م - برم سمت اتاقم کھ دستمو گرفتو گفت اومدم
 ! شده؟یخودت بگو چ!! یکنیپنھون م

  نشده بابای خاصزیچ - نشون بدم ی کردم خودمو عادیسع
 ...از حالت نگات معلومھ!!  شناسمیمن دخترمو م -
 ؟؟یچ -
  قھری اومدنکھیا -
 ھ؟؟ینھ قھر چ -
  شده؟ی چیگی و نمادی می آرش کی بگیخوایپس چرا نم -

 ی نگرانیبا کم!  گفت توی واقعشدیقطعا کھ نم!!  بگم ی چدونستمی نمنویی انداختماسرمو
 دعواتون شده دخترم؟؟ -گفت 

-...  
 نکنھ دست رو دخترمن بلند کرده؟؟-
 نھ نھ -
  شده؟؟یخب پس چ -
  با ھم بحثمون شده - تتھ پتھ گفتم با
  قھر؟؟ادی مکنھیمگھ آدم سر بحث کردن خونھ شوھرشو ول م -

 !! نبودی چاره ای بود ولی منطقری غیلی من خلی دلگفتی مراست
 بوده کھ ی چھ بحثی بگشھی می دخالت کنم ولتونی تو زندگخوامیمن نم -  گفت دوباره

 یای و بی جمع کنلتویباعث شده تو وس
  رو کھ زدم جمع کنمی تا بتونم گنددمی کشیقی عمنفس

 ...گھی دی زنوشوھری بحثای سرھی...خب -
 !؟ی دارشی نگران کرده و تشونقدری تورو ای بحث عادی سرھی -
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 باھام برخورد ی کھ من حساسمو چون آرشو دوست دارم وقتدیدونیم...زهیچ....خب  -
 شتونھ؟ی کھ دخترتون دو روز پنیحاال نراحت...شکنھی کنھ زود دلم میبد
 زود قھر ی نکردی ناراحتم کھ تو کار خوبنیمن از ا. ھی چھ حرفنی ازمینھ عز -

 !!ی اختالفتو با شوھرت درست حل کنی کنی سعدیبا.!!یکرد
 من برم شھیحاال م!! شھیچشم اونم حل م -گفتم ...بابا ول کن نبود...دم خستم شگھید

  در کنم ؟ی خستگھی بذارمو لمویوسا
 !!یزی چھی یول.  خونھ مال خودتھنیا.چرا کھ نھ دخترم -

 ...اوووف
  بابا ؟؟یچ -
 تو نی بی اتفاقیمطمءن!! رنگ بھ روت نمونده!! ی و استرس داری نگرانیلیتو خ -

 !وفتاده؟یآرش ن
 ...نی خستم ھمکمیفقط ...ستی نی خاصزیگفتم کھ چ...آره...آ -

 کھ ی کنار گذاشتمو عرق سردھیساکمو ... زدمو رفتم سمت اتاقمی لبخند زورکھی بعدم
 ضرب نیروتختم نشستمو با پام رو زم... نشستھ بود با دستمال پاک کردممیشونی پیرو

شالمو درآوردمو !!وفتھی بی اتفاق بددادمی مھر آن امکان... بد بودیلیحالم خ...گرفتم
 کردمی کھ اشکان گرفتھ بود فکر میی بھ عکسایوقت...ھام قھیدستامو فشار دادم رو شق

واقعا ...میدیکشی بھ زور نفس مکردمویتند تند عرق م...شدی واسم سخت مدنینفس کش
 خودمو کردمی می سعاوردموی لب مریاسم خدا رو ز...کردیاسترس داشت حالمو بد م

 ایب - گفت دی کھ دومن. بابا رو مبل نشستھدمی کھ درونیاز اتاق رفتم ب...آروم کنم
 نجای انیبش.دخترم

 چشم االن -
  بھ حال خرابم ببرهی بابا پخواستمینم
 ... بابا نشستمشی آب خنک از تو آشپز خونھ خوردمو بعد رفتم پوانی لھیاول .
 !خب چخبرا السا خانوم بابا -

 بود کھ امشب قرا  بود ی اتفاقشیلن تو حال خودم نبودن فکرم فقط پ اصمن
 - بابادبھ خودم اومدم یبا صدا!!کنھی چکار منھی عکسارو ببی آرش وقتیعنی...وفتھیب

 ! الساییکجا
 !؟؟ بلھ؟!یچ -
 حالت خوبھ السا ؟ -
 ... بخوابمکمی من برم تواتاق دیببخش... ادی خوابم مکمی..ام -
 .برو استراحت کن.زمیز نداره عبیع -

 و ھمش نگران دمیرو تخت دراز کش... و زفتم تو اتاقنیی انداختم پاسرمو
 فکر امی بھ بد بختی ساعتمین...شستنیانگار داستن تو دلم رخت م...دلشوره داشتم...بودم

 .... کردم کھ
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 کنم نی کردم بھ خودم تلقیسع... کردمخی زنگ در مو بھ تنم سیصدا... زنگ یصدا
درو باز ... لرزون رفتم سمت دریبا قدم ھا...گستی دی و کسستیآرش ن
 ٠91...کردمو

 انی رفتم سمت بابا در باز شد و قامت بلند آرش پشت در نماعی سردی لرزی بدنم مھمھ
 کرد و ی با بابا احوال پرسی کردم سر بلند کنم و نگاھش کنم کامال جدیشد جرات نم

  میبر:  گفتی بم و مردونھ ای با صدادی کوبی منمی بھ س اومد قلبم محکمکمینزد
 رنگ دنی سر بلند کردم کھ با دی با تحکم گفت کھ الل شدم بھ ھزار بدبختنیھمچ

 کار ی آرش بگھیالسا جان پاشو د:  زدیچشماش و رگ گردنش صدام رفت بابا لبخند
  ستیکھ ن

 جا نی شد ھمی مردم کاش می جمع کردم داشتم ملموی وسادمی دنبال خودم کشپاھامو
 نیالسا جان آرش گفت تو ماش:  رفتم آرش نبود بابا گفترونیخودمو خالص کنم ب

 منتظرتھ
 رخش نگاه کردم می بھ نی باز کردم و نشستم بھ سختنشوی زدم و در ماشی حالی بلبخند

 زد چشماش سرخ بود ی بھ شدت نبض مشیشونیکھ روح از تنم رفت رگ گردن و پ
 زد نفسم قطع شد اخماش ی میدی فشرده بود کھ انگشتاش بھ سفنقدریرمان ادستش رو ف
 شد آرش ساکت بود و سی چشمام خرس از تاری اختی تو ھم بود بیعیبھ طرز فج

 از شدت دی اون عکسا و آرش لبم لرزیاداوری کرد با یسکوتش وحشتمو چند برابر م
ونھ ترمز کرد با ترس بھ  خی گفت و جلویزی لب چریترس دستام سر شده بود آرش ز

 آرش.. آ:  لب زدم یساختمون نگاه کردم بھ سخت
 ١91 نگویچیھ: دیچی وحشتناک و بمش تو سرم پیصدا
 تونم نفس بکشم آرش در سمت منو باز کرد وحشت زده بودم با ی کردم نمی محس

 دی بھم کوبنی ھلم داد چند قدم عقب رفتم درو ھمچرونیخشونت مچ دستمو گرفت و ب
 و دی کردم تو صورتش نگاه کنم بازومو کشیکھ حس کردم از جا کنده شد جرات نم

  گمشو داخل:  گفتی بمیکنار گوشم با صدا
  لب زدمی زدم بھ سختی نفس نفس مدمی خودمو عقب کشاری اختیب

 بر.... دیبا..  من... م.... م_ 
 داد کھ دلم ضعف رفت کوچھ ی ھا بازوومو تو مشت گرفت و فشار بدی وحشمث

 دارم دمی فھمی بودم کھ نمدهی ترسنقدری بود اشکام راه گرفت اکیخلوت بود ھوا تار
   خوام برمیولم کن م:  گفتمھی کنم دوباره دستشو پس زدم و با گری کار میچ

 تونستم در برابرش ی جوره نمچی ھدی زد و منو دنبال خودش کشی عصبیپوزخند
  خوام برمیولم کن کثافت م:  زدمغی مردم درو باز کرد جیممقاومت کنم داشتم 

  آخر زده بودمی آرش بھ سدیچی تو بازوم پی درد وحشتناککھ
   ولم کن ترو خدا ولم کنی دستمو خورد کردیآخ وحش_ 
  خفھ شووو:  شدم آرش داد زدرهی خی بھ خونھ خالدی لرزی سالنو باز کرد لبام مدر



 @cafeetakroman     اختصاصی کافھ تک رمان             ه تازن گناھامیتقو رمان

 192 

 افتادم درو بھم کای ھمزمان بھ داخل ھلم داد ترس رمق از تنم برده بود رو سرامو
 بھ رھنشوی پی باالی شدم عرض خونھ رو راه رفت دکمھ ھارهی بھ آرش خدیکوب

 سرعت باز کرد
 کھ دی و پردرو تا آخر کشدشی سرخ بود سمت پنجره رفت و محکم بھم کوبچشماش

 نگاھم کرد و یشی آتی بار با چشمانی اولی براروح از تنم رفت بھ سمت من برگشت و
 ی بلندی ھم فشرد و با قدم ھای دندوناشو رودمی رو فھمی ترس واقعیمن تازه معن

 کھ تو اون ی تنھا راھستادمی و اکردم  جمعنیسمتم اومد بھ سرعت خودمو از رو زم
مزمان با  شد و ھدهی کھ مچ دستم بھ شدت کشدمیلحظھ قادر بودم بھ طرف در اتاق دو

 از ترس دیچی تو کمرم پی شدم کھ درد بددهی کوبواری آرش با ھمھ قدرتش بھ دادیفر
 ...بھ خدا..  آرش... آ:  لب زدم یاشکام خشک شده بود بھ سخت

 ی خودم میخفھ شوو السا با دستا:  و ھم زمان داد زددی تو صورتم کوبی محکمیلیس
  کشمت

 اومد خون نیی سرسختانھ از گوشھ چشمم پای ور صورتم لمس شد اشکھی کردم حس
 اری اختی شد چند قدم عقب رفتم کھ دوباره سمتم حملھ ور شد بی جارمینی از بیگرم

 دمی کشغیج
  کنمی جا چالت منی خودم ھمی زنی کھ منو دور می خوایکھ تالق م_ 
   نکردمیآرش بھ خدا من کار:  ھق ھق گفتم با

  ؟ی نکردیکار:  زد داد
 رو توصورتم کوبوند چشم باز کردم عکسا اشکان یی کرد و برگھ ھابشی تو جدست

 رو تو دست گرفت لبام تو دھن اشکان بود و تن لختم تو تن لخت یکیکثافت بود 
  اشکان کثافت

  نھ؟ای ییی تونیا:  زدداد
  من... آرش م_ 
 شم بھ دستش چنگ ی طرفم اومد و و گردنمو محکم فشرد حس کردم دارم خفھ مبھ

  انداختم
  ھی عکس کنیخفھھھ شو فقط بگو ا_ 

 نی نھھعھ اای یھست:  رسھی بھ گلوم آورد کھ حس کردم ھوا بھ مغزم نمی بدفشار
  نھھ؟ای یییتو

  گفتم آرهی مردم بھ سختی داشتم مدی کشی نعره مآرش
 نگاه  زد بھ عکسی کردم آرش نفس نفس می بلند بلند ھق ھق منی کرد رو زمپرتم
 تو صورتم لبم پاره شد سوزش و دی بلندم کرد و کوبنی شد و از رو زمی جرھویکرد 

  تو بدنم بودیدرد وحشتناک
  دی لرزی بدنم از ترس و درد مھمھ
   نکردم ترو خدا نزنیآرش بھ خدا من کار_ 
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 از سالن ی نگاھم کرد دوباره چشمش بھ عکسا افتاد کھ ھر کدوم گوشھ ازی تی چشمابا
  بود
   ھرزهانتکاری تنت لختھ تو تن اون حروم زاده خزهی ھمھ چی اون بیلبات رو لبا_ 
   کنمی مکھی تکھی ناموسو تی کشمت السا اون کثافت بی خودم میبا دستا:  زدداد
  آرش غلط کردم:  وحشت عقب رفتم با

   مشت کرده بود چشماش کاسھ خون بوددستاشو
  دم؟؟؟ی طالقت میفکر کرد_

 شرف لمست کنھ؟  ی کھ اون ب؟ی شرف بخوابی با اون بیطالقت بدم کھ بر:  زدداد
   رو کھ مال منھ ببوسھ؟ی کسیکھ اون کثافت لبا

 بودبا ھمھ ی کنار رفتھ بود تمام صورتم خونرھنشی بازوھامو گرفت تو دستش پدوتا
 افتادم کھ ی منی داد کھ از درد ضعف رفتم و داشتم رو زمیقدرتش دستامو فشار م

  نزاشت
 ؟ی رو دارم جز ھرزگی چند دفعھ گفتم تحمل ھر چی اون کثافت رفتشیچرا پ_ 

 ھااااا؟:  زدنعره
 انتیآرش غلط کردم آرش گھ خوردم بھ ارواح خاک مامانم خ:  گفتمغی و جھی گربا

  نکردم
  کار کنم ھااا؟ی السا خودت بگو باھات چنھی ببدی جز من بایچرا تن لختتو کس_ 
 آرش...  ترو خدا دستم خورد شد...  آرش... آ _

  یری بزنمت تا بمنقدری االن انیالسا حقشھ ھم:  دی لرزی رو ھم متی از عصباندندوناش
 ھی دستش دلم گرماری دادم زی اومد داشتم جون می منیی دماغم قطره قطره پاخون

 رهی دستگدمی گرفت و تو در کوبقموی خواستم بغلش کنم کھ ھی خواست با گریتنشو م
 وار وانھی رو برداشت دیدر بھ شدت بھ کمرم خورد کھ از درد نالھ کردم آرش عکس

 ی و بلندم کرد بھ شدت نفس نفس مطرفم نگاھش کرد و مچالش کرد تو دستش و اومد
 زد ھق زدم

  رمیمیآرش نزن ترو خدا نزن آرش غلط کردم نزن آرش دارم م_ 
  ھرزهانتکاریخ_ 

 دهی کھ تو صورتم کوبنشی آب جمع شد ھم زمان با دست سنگ چشماشی کردم توحس
 و دیچی تو کمرم پی گوشھ اپن درد و سوزش وحشتناکیزیشد با کمر خوردم بھ ت

  رفتیاھیچشمام س
 خورد شدن وحشتناک ی زدم چشمامو باز کردم صدای نفس نفس می لحظھ بھ تندچند

 بلند ی شد بھ ھزار بدبختی کل خونھ رو پر کرده بود تمام بدنم داشت خورد میزیچ
 شھی شوانی لدی کوبی مواری رو دونھ دونھ بھ دینی چی ھا ضرفاوونھیشدم آرش مث د

 شد یپر از درد شد آرش داشت نابود م  بود قلبمی دستش خونھی دی کوبنی رو زمیا
 کھ بھ رمی سمتش رفتم و خواستم دستشو بگی گرم بزنت اشکان بھ سختنیخدا بھ زم

 بھ من نزن فتویدست کث:  و نفرت گفت نھی پر کیشدت دستمو پس زد و با چشما
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 نگاه کرد می کھ بھ دست اون حروم زاده خورده بھ من نزن بھ صورت خونییدستھا
 کردم از درد ی سرد سالن افتادم نالھ منی زبونم خشک شده بود رو زماسرفت تو تر

 کرده بودآرش یماغ و لبم تمام صورتمو خون شدم خون درهیاز پشت بھ قامت بلندش خ
 نجای زد من ای بھش پک می اورد از تو جعبھ بھ تندرونی بیتی النستونی وگاریس

 زدم براش ھمھ یلھ لھ م  آرش وبدتر از ھمھی رحمی مردم بیداشتم از درد م
 کرد ی پاش لھ مری رو زی قبلگاری و سدی کشی مگاری سوزوند تند تند سیوجودمو م

 ھی تکواری بستشو دود کرد سرمو بھ دھی باشھ دهی کشگاری سنطوری ندارم اادی وقت چیھ
 رو باال ی شده بود حضور کسدهی بردهی نفسام بردمیچی پیداده بودم و از درد بھ خودم م

 تو خودم جمع شدم اری اختی چشم باز کردم نگاھم بھ آرش افتاد بعی حس کردم سرمسر
 تی فعال کاری خواد بترسینم:  زدیش پوزخند تلخو دستمو جلو صورتم گرفتم آر

نگاه کرد شک نداشتم صورتم قرمز و کبود شده اخماش تو . ندارم بھ خون رو صورتم
 نمتی نبی ھرتبلند شو برو اتاق:  گفتی خشکیھم شد با صدا

...  یدارم م...د...  تونمینم:  لب زدمی لحن سرد کالمش لبام بھ لرزه افتاد و بھ سختاز
  رمیم

  کنھیکجات درد م:  لحظھ چشماش نگران شدھی زانو زد جلوم
  کمرم... ھمھ جام آخ ک:  ھق ھق گفتم با

 کھ بھ نفس نفس افتاد و دی دی دونم چی بھ پشت برم گردوند و لباسمو باال زد نمعیسر
 و دی کوبواری کرد مشتشو محکم بھ دی چشماشو بست با فک منقبض نگاھم می اھیثان

 ییلعنت: داد زد
 دستشو انداخت دور کمرم کھ نالم در ھی و رزانومی جاش بلند شد دست انداخت زاز

 گرمش دور کمرم حلقھ بود در اتاقو با لگد باز کرد رو یاومد رو دست بلندم کرد دستا
  ی خوریاز جات تکون نم:  گفتیتخت گذاشتم عصب

ومد داخل رو تخت  اسی پماد و دستمال خھی با ھی کردم بعد چند ثانی درد نالھ ماز
 رهی صورتم خی بھ خون رودی کشری چونم گذاشت کھ سرم تریکنارم نشست دستشو ز

 کھ از درد دی صورتم کشی روسی با دستمال خدمی دیبود فشار فکشو رو ھم م
 تو ھم بود دست برد یعی فجز گذاشت اخماش بھ طرزیچشمامو بستم دستمالو رو م

 آورد بھ پشت برم رونی برشمی کوتاه زنیطرف لباسم و مانتومو درد اورد و لباس است
 نی مطمدی آرش بھ دستش پماد مالدی لرزیگردوند و منو رو پاش خوابوند از درد بدنم م

 زدم غیبودم کمرم بدجور کبود شده دست ملتھبشو رو پوست کمرم گذاشت کھ از درد ج
  رمیمیآرش ترو خدا دارم م:  گفتمھی چنگ زدم با گر لباسشھوب

...  درد...  آرش درد: دمی نالدهی بردهی بردی نرمشو بھ خاطر پماد بھ کمرم مالیدستا
  رمی میدارم از درد م....  ترو خدا.... داره
  لعنت بھ من: دمی ارومشو شنیصدا

   دستمو فشار بدهیدرد داشت:  دستش دستمو گرفت ھی
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 ھی... آرش ترو خدا:  شد با نالھ دو تا دستاشو گرفتمی مدهیغش بھ کمرم کش دایدستا
  ترو خدا دردمو کم کن.... ی محکم زدیلیخ....  درد دارهیییلیآرش خ....  بکنیکار

 نتونست تحمل کنھ و با دستش بلندم کرد از رو پاش بھ چشماش نگاه کردم گھی دآرش
 پھن و نھی از درد بدنم دلمو سوزوند سشتری سرخش پر از اشک بود و بیچشما

 کنار تخت بود محکم بغلم کرد و دستشو دور کمرم رھنشی کردپیبرھنش سست ترم م
 داد حس ی کمرمو آروم ماساژ متحلقھ کرد تمام تنم کھ تو آغوشش بود گرم شد پش

  کننی تو گوشتم فرو مخی کردم دارن با میم
   کمرش چنگ انداختمبھ
   درد دارمییلی خیلیوم تر خآرش ترو خدا آر_ 

چرا :  گفتی بمی با صدادمی شنی محکم قلبشو می برھنش بود و صدانھی سی روسرم
  یدی بھ گند کشمونویزندگ

 ی احساسی بنقدری چرا ای رحمی بنقدری بگم چرا ایزی چی زاریآرش چرا نم_ 
  ی کنی چرا باور نمی زنی بد میلیدستت دستت خ

 ی ش مدای اون کثافتم خودم پی با اون عوضی راحت برالی دم کھ با خیطالقت نم_ 
   کنمش تو قبریکنم و م

 اون عکسا.. اون:  گفتمی سختبھ
 ی لخت زنمو از دست منشی عکسادی رگم کھ بای بنقدریا:  بھ کمرم آوردی بدفشار

  رمیبگ
 من رو شده ی فقط براانتتیخ:  گفتعی شرکت آرش سری بچھ ھایعنی کردم وحشت

 عکسا تو پاکت بود
  دی فوت کردم کھ لرزنشی رو سنفسمو

 ھوش بودم اون ی بی گم وقتی بھ روح مادرم راس مدیآرش اون کثافت منو دزد_ 
 انتی بھ خدا من خدهی عکسا رو بھ تو مادیعکسا رو گرفت و گفت اگھ با تو بھم نزنم م

 نکردم آرش بھ خدا من دوست دارم
  نداشتنت مھم باشھای برام کھ دوس داشتن ی ارزش نداریراونقد:  زدیپوزخند

 ...،بھ روح مادرم بھ جون بابام بھ_ 
 ی از فردا اون روی احمق فرضم کنی تونی نمگھیبسھ با دو تا قسم د: دی حرفم پرتو

 دم کھ ی طالقت نمی و خودتو م بکشی السا تا روز مرگت مال منینی بی ممویواقع
 ی الس بزنی با اون عوضیبر

   اعتماد بود و حاال امکان نداشت حرفمو باور کنھی از اولم بھم بآرش
 ...  وقتچیآرش چرا ھ_ 
 آرم کھ ی سرت میی بالھی ی ولی کنم کھ االن زنده ایبسھ السا دارم بھت لطف م_

  ی مرگ کنیھرروز آرزو
اع کردن  دفی حرف زدن و حتی روم فشار اومده بود کھ نانقدری بزنم ای حرفنزاشت

   از ھوش رفتم تو آغوششی دونم کیھم نداشتم نم
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  نشستمخی بلند آرش سی با صداصبح
 اتوی کرده خرج مفت خوریادی پولم زای آوردم؟ ی نون خور اضافیپاشو فکر کرد_ 
  بدم
 دستشو کردی شدم ھنوز بدنم درد مرهی بودم با غم بھش خدهی رو از آرشو ندنی حاال اتا

  تیگوش: رو بھ روم گرفت
   شلوارش گذاشتشبی دادم بھش تو جفمی مقاومت از کبدون

 ی قلمش میالسا فقط پاتو از در خونھ اونطرف بزار:  وار جلوم گرفتدی تحددستشو
 تھیکنم حال

 دم؟ینشن: دمی سر تکون دادم کھ با دادش لرزفقط
 آره_ 

  رفتم رونی بدموی لباس پوشی منم بھ سخترونی برفت
  صبحونھ درس کن_ 

 کھ نی نشستم آرش بدون ای صندلھی رو دمی چزوی دم کردم و میی آشپزخونھ چارفتم
  اخماش تو ھم بودختی ریینگاھم کنھ رو بھ روم نشست چا

  کنھی اشتھامو کور مافتیگمشو تو اتاق ق_ 
 ؟ی تونیآرش چطور م:  با بغض گفتمری ھمھ تحقنی از ادی لرزلبم

 نمی ببافتوی خوام قی نمیمگھ کر: دی کوبزی رو مدستشو
 در دمی چرخوندن قفل در سالنو شنی آرش رفت صدارمی حواست بمی شدم دلم مبلند

 گشت اگھ ی گرم بزنت آرش داشت در بھ در دنبالش منیقفل کرد ھھ اشکان خدا بھ زم
 حاال چطور بھش ثابت کنم اونا کار اشکان ختی ری کرد قطعا خونشو می مداشیپ

 کمرم وحشت کردم بھ دنی از دسادمی واھنیافت بوده رفتم لباسمو کنار زدم و جلو اکث
 یشدت خون مرده شده بود گردنم کبود بود صورتم ھم کبود بود رفتم دوش آب داغ

 رو ھوا بود آرش می روحم زدم زندگیگرفتم کھ عضالتم باز شھ کرم بھ صورت ب
 داری بی کرد وقتی درد میلی سرم خدمی سنگدل باشھ رفتم خوابنقدری تونھ ایچطور م

 از آرش نبود رفتم آشپزخونھ برنج دم ی رفتم خبررونی بعی بود سرکی تارواشدم ھ
 خواست حد اقل بھ ی دلم می وارد نبودم ولیلی سرخ و کتلت ھنوز خبی سیکردم با کم

 آرش داخل اومد کتشو رو مبل انداخت دلم براش دمی قفلو شنی صداامیچشم آرش ب
 مردم بازم ی نبود براش مم کھ حقی و کتکی با اون ھمھ نامردیضعف رفت حت

 امنش حس ی شونھ ھانیغرورمو لھ کردم و سمتش رفتم خواستم بغلش کنم و خودمو ب
 کنم کھ بھ شدت ھلم داد

   دماغمی موی خواد بشی خودتو بدون دلم نممی حریھ_ 
   نکن آرش من دوست دارمرمی پسم نزن خوردم نکن تحقیلعنت: بغض گفتم با

 خواست حداقل کنارم باشھ در زدم و داخل رفتم ی زد و رفت تو اتاقش دلم میپوزخند
  بوددهیرو تخت دراز کش

  داخلیای اجازه داده باشم بادی نمادمی_ 
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  بخورایشام درست کردم ب_ 
   خوردمرونیب:  زدپوزخند

 از امشب حق یھ:  پاشدعی طرفش خواستم رو تخت کنارش دراز بکشم کھ سررفتم
  بخوابمیی ھرجاھی خواد با ی دلم نمی تو اتاق من بخوابیندار
   شدری زانو زدم و اشکم سرازنی زمرو
 بھ زور منو ی لعنتی توی کردیی منو ھرجای لعنتی ام؟تویی نامرد من ھرجایلعنت_ 

 ؟ی زنی حاال کھ عاشقتم حاال کھ بدبختم و بھت وابستھ شدم پسم می اوردتیتو زندگ
 ی و حاال محل سگ بھم نمی با اشکان ازدواج کنم چرا منو عاشق کردیچرا نزاشت

  کنھ؟ی چقدر خوردم ماتی محلی بی فھمی نمیزار
  کنم زندت بزارمی نمنی وگرنھ تضمرونیالسا گمشو ب:  زدداد

 ی اشکام تند تند رو صورتم مختمی ریارو تو اآشغال با حرص ھمھ غذا ھرونی برفتم
  کردمی و تند تند پاکشون مختیر

 دلم بلند شدم و قرص خوردم خواستم از آشپزخونھ دی صب با درد شددمی تنھا خوابشب
 بود دوباره ختھی آشفتش کھ تو صورتش ری برم کھ آرش جلوم ظاھر شد موھارونیب

 نشست زی شدم اخم کرد صورتشو شست و پشت مرهیدلمو لرزوند با بغض بھش خ
 کھ مث نی گذاشتم قبل از ازیم  و کره و آب پرتقال رویی تنش بود چای تنگیرکاب

 ستادمی سردش ای برم کھ با صدارونی کنھ خواستم برمی دوباره تحقروزید
 ؟ی برییاجازه دادم جا_ 

   طرفش دستام مشت بودرفتم
 برق بزنھ و غذا ی ھمھ چامی می خواد وقتیلم م دی کنی ول می گریاز امروز الش_ 

 تھ؟ی حالینی بیآماده باشھ وگرنھ بد م
 ی رفت درو بھ روم قفل کرد و رفت رفتم کتاب آشپزرونی دادم بلند شد بسرتکون

 خواست بھ چشم ی رفتم اتاقم دلم ممھی موادشو آماده کردم خورش قیآوردم بھ بدبخت
 االنا گھی زدم آرش دی کردم و رژ کالباسشی و آرادمی پوشییبای رفتم لباس زامیآرش ب

 ژلھ درست کردم ی خوشگل گذاشتم تو جاشمعشمع  آماده کردم دو تازوی رفتم مادیم
  رونی رفتم بعی در اومد دست پاچھ سریصدا

 یسالم خوش اومد... س_ 
  زد و بھ سرتاپام نگاه کردیپوزخند

 وقت برام جذاب نبودن چیت دوم ھ دسی شم آدمھای مست نمکلتیبا عرضھ کردن ھ_ 
 کنھ لباس عوض کرد و رمی تحقنطوری شد آرش ای باورم نمدی لرزیلبام بھ شدت م

 رو تو مشت یزی رو مھوی قاشق از غذا خورد ھی کرد ی نشست بھم اخمزیپشت م
 اری اختی بلند شد بی چھ شکستن ھمی صدادی کوبکیگرفت و ھمشو باھم رو سرام

  داد زددمی کشی خفھ اغیج
 پولم مفده ی خوره فکر کردی نمی جلو سگ بزارنوی ای حتیستی ھم نیتو برا کلفت_ 

  جمعشون کن:  شد داد زدری کنم؟  بلند شد اشکم سرازھاتیخرج کثافت کار
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 خواستم ی مدی شدم جارو برداشتم آرش در اتاقو بھم کوبرهی شکستھ خی ھاشھی شبھ
 دیچی تو پام پی کردم کھ درد بدی ھارو جارو مشھی داشتم شی مھری ھمھ بنی از ارمیبم

 رهی خختی ری کھ قطره قطره از پام می کھ تو پام رفتھ بود و خونی بزرگشھیبھ ش
 شد گوشھ ی خونکی پام رو سرامی جانیرو زم دمی رفت خودمو کشلی تحلمیشدم انرژ

 رونی رو بشھی داشت شیتی چھ اھمی سوخت ولیآشپزخونھ کز کردم پام بھ شدت م
 و رو دی چکی کردم خون قطره قطره از پام مھی و سرمو رو زانوم گذاشتم و گردمیکش

 براقا ختمی نشستم و اشک ری دونم چند ساعت ھمون طوری خورد نمی سر مکیسرام
 گوشھ لباسمو دمی شنی آروم ھق ھقمو فقط خودم می بدبود صدایلی بود حالم خموشخا

 ی برق آشپزخونھ روشن شد آرش با چشماھوی ادیبھ دندون گرفتھ بودم کھ صدام در ن
  السا السا: خوابالو اومد تو کھ چشمش بھ خونا افتاد و چشماش گشاد زد دادزد

 بود کھ ی دونم سرو وضعم چطوری نمدی چرخوند کھ منو گوشھ آشپزخونھ دچشم
   طرفم اومدعیوحشت کرد و سر

 وونھی با خودت دی کار کردیچ_ 
 کنارم زانو زد رنگ از روش عی سرمی خونیفتاد و پا اکی بھ خون رو سرامچشمش

  دیپر
  السا_ 
  زدمغی کرد خواست بغلم کنھ کھ جی شد بغض داشت خفم مرهی بھت بھم خبا

  شھی مفی نزن دستت کثیی ھر جاھی ام دستتو بھ ییمن ھرجا_ 
 اومد آرش چشماشو بھ شدت رو ھم فشرد بلند شد گاز ی منیی سرسختانھ پااشکام
  خچالی آورد از رونی بلیاستر

  یینجای ای از کی نگفتیزیچرا چ_ 
   رفتھ بود جلوم زانو زدلی تحلصداش

  یاری باال بی خوای و مشھی حالت بد مینی بی منو میچون وقت:  ھق ھق گفتمبا
 یولم کن لعنت:  زدمغی کھ جرهی پامو تو دست بگخواست

 یدی تو پاتھ کل آشپزخونھ رو بھ گند کششھی شی و نگفتی گرفتیچرا اللمون:  زدداد
  بلند شدمی گرفت بھ سختشی تھ دلم آتتا

   کنم خودمی مزشیتم_ 
  اومدم قدم بردارم کھ بدنم ضعف رفت و تو بغل آرش افتادم آروم لب زدتا

  نبودنیمنظورم ا_ 
 زن ھی و تو رو از رمی خوام بمی ولم کن مرمی خوام بمیولم کن نامرد م:  زدمغیج

   راحت کنمییھرجا
  داد پامو بھ زور بست و بغلم کردی دستاشو مشت کرده بود و فشار مآرش

  شمی نمی طور مردن راضنی بھ ای زجر کش بشدیگفتم کھ با_ 
   دستمو دور گردنش حلقھ کردمرهی بگی  تخت خوابوندم تا خواست فاصلھرو
  نکردمیآرش بھ خدا من کار_ 
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 رمیمیباشع باشھ اصن غلط کردم آرش ترو خدا نرو من م: م زدغی ھلم بده کھ جخواست
  ی کنی تو زجر کشم می لعنتتی محلیاز ب

 ی لبادمی رو لبش گذاشتم خواست عقب بکشھ کھ نزاشتم و محکم بوسسموی خیلبا
 و گاز گرفت تا بھ خودش دی زد و با شدت لبامو بوسمھیداغشو تحملش تموم شد روم خ

  ییییلعنت:  ھلم داد داد زدعیاومد سر
 از ھوش ی دونم کی رفت تا صبح تو تخت ھق ھق کردم و نمرونی پسم زد و بعیسر

 رفتم
 و الک قرمز دمی بھ لبم کشیرژلب سرخاب. کوتاه بود وبازدمی ساتن قرمزپوشلباس
 جلب ی خفت باره کھ برایلی زن خھی یبرا.ختمی روگردنم رسیموھامو باز وخ.زدم

 ی اگھی دیاما من چاره .اونم شوھرش بخواد خودشوعرضھ کنھ...... مردھیتوجھ 
بھ آشپزخونھ . باطلالی خیزھ....د اونم منوبخواخواستمیم.نداشتم وعاشق آرش بودم

چند تا شمع ھم .دمی چزی می بود پر پر کردمو رودهی تولدم خری کھ براییرفتم گال
 نبودم ی حرفھ اید توآشپز آماده بوزی میالمپارو خاموش کرد،غذا رو.روشن کردمو

 نشستم ی صندلیرو. نمک بودی ذره بھیفقط . درست کردمی مرغ خوش مزه ایول
آرش اومد اومد .دمی کشیقینفس عم. درضربان قلبمو باال بردیصدا.بودم ومنتظر آرش

 .ی خستھ نباشزمیسالم عز: تر اومدونگام کردکینزد.المپارو روشن کرد.تو
 ھ؟ی چای مسخره بازنیا: نگاه کردزی پوزخند بھ مبا
 . توئھیبرا: نگاش کردمی دلخوربا

 .ستمی شام خونھ نمن—
با غذام .شستنی دلم رخت مست؟توی شام خونھ نی چیعنی. گفت وسمت اتاقش رفتنویا

کت وشلوار اسپرت . انگارحموم رفتھ بودرونیکھ از اتاقش اومد ب.کردمی می بازیباز
با . خوش فرمشون کردی وحسابدیبا موھاش ژل مال. تنش بودی مشکشرتی با تدیسف

کجا : جام بلند شدم با استرس گفتماز ووردمویطاقت ن. حموم گرفتگھیادکلنم کھ د
 ؟ی بریخوایم

 .ستیبھ تو مربوط ن: دراوورد وگفتلشویموبا
  دنبالت؟؟امی بی آماده ازمی عزالو—
 .قربانت نفسم:دیخند
 پرازاشک بھش یبا چشما.کردنی تو قلبم فرو مخی انگار سگفتی کھ می کلمھ اھر
 وضعم توجھشو جلب نی با ایحت. رفترونی بھم  انداخت وبیینگاه گذرا. بودمرهیخ

 مبل ولو یرو.کردی موونمی باشھ دگھی زن دھی با نکھینکردم تحمل سردبودنشم تحمل ا
 اون  بھگھی زن دھی من بھ ی جلوعشقم شوھرم.ختمیشدم و بھ حال زار خودم اشک ر

 ھمونطور نکھی از فکر ادیکشیرمیآخ قلبم ت.ذارهی وقرارمکنھی ابراز عشق مینفس لعنت
 بخوابم تا ازدست خواستمیالسا ؛نفسم صدا بزنھ م:گفتی مردونھ وقشنگش میکھ باصدا

ور   تو افکارم قوطھنطورکھی ھمبردی مگھ خوابم می افکار زجر آور راحت شم ولنیا
 ھیتحمل سا.کننی کارمی تا االن دارن چیعنی. بودقھیدق٢:٣٠بودم بھ ساعت نگاه کردم 
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منم از جام بلندشدم وبھ . تحمل بود در بازشدرقابلی برام غمی تو زندگگھی زن دھی ی
 فردا نارویا: لباساشو دراووردوپرت کرد رومبلدی کشی اازهیخم.آرش نگاه کردم

 .بشور
رفتم دنبالش کھ . نگام کرد ورفت تواتاقشھیاونم چندثان. شدرهی تکون دادم بھش خسرمو

 چتھ؟: برگشتعیسر
 آرش: گفتمبابغض

 . بخوابمیی ھرجاھی ندارم با ی کھ عالقھ اگفتم—
 وضع منم نی ادنینامرد تا االن سرت توکدوم آخور گرم بوده کھ باد:دی ترکبغضم

 .یشی نمکیتحر
 یزدی بودم کھ توبا عشقت توش الس میتوھمون آخور: زدیپوزخند
 . آرش من دوست دارمی شرفی بیلیخ: پاک کردماشکامو

 .حرف دھنتو بفھم: گرفتقموی خشونت بھ سمتم حملھ ورشد وبا
مثل ھرشب متکام از اشکام .رفت تو اتاقش. شدو بھ شدت ھلم دادرهی بھ لبام خھی ثانچند

 یی لباس شونیباسشو بندازم توماشرفتم ل.صبح زود آرش کھ رفت.دمی شد تا خوابسیخ
 ی با من چیآرش دار. کتش وا رفتمی گوشھ ی رنگ صورتدنیکھ باد

 زنگ یصدا. گرفتشی آتبمقل.کنھی کارمی رو کتت چگھی زن دھیرژلب .یکنیکارم
 الو: و ور داشتمیتلفن اومد رفتم گوش

  سالم السا جانالو—
 .سالم بابا جون: کردم بغضموپنھان کنمیسع
  دخترم حالت خوبھ؟آرش حالش خوبھ؟السا—

 ؟یبلھ بابا،شما چطور:چشاموبستم
 . سرخاک مادرتمی گلم،امروز پنجشنبھ س باھم برخوبم—
حتمن :شدی نمنی سرنوشت دخترش ادی مادرمو کرده بود اگھ بودش شای دلم ھواچقد
 . منتظرتم بعدازظھرییبابا

 برام ی بھشت زھرا اونم کلمیبر کھ آرش اومد خونھ ازش اجازه گرفتم کھ با بابام ظھر
 یلباس ساده .کنمی فالن وبھمانت می بریی کھ اگھ جز اونجا جادیخط ونشون کش

 کردم توراه بھ ھی سرخاک مادرم گرری دل سھی نکھی با بابام رفتم بعدازادموی پوشیمشک
 میبعدم بر. بخرمیزی چھی آرش ی برایی جایاساژ پھی برم شھیبابا م:بابام گفتم

 .نھداروخو
 ی جبران اون قھرتوکنیخوای چاپلوس میا: بابام با لبخند  نگام کردبا

 نی اکردمی نممی قاشی خروار خروارآراری صورتمو زی زدم اگھ کبودیخیبلخند
 .زدیحرفونم

در وباز کردم . رفتم خونھدمی پول چرم خرفی ست کمربند وکھی آرش ی برانکھیبعدا
 یرو.........کنارھم......نفس...... روبروم زبونم بندرفت آرشی صحنھ دنیکھ با د

 کرده یمی مالشی شونش انداختھ بود وآرای مششو روینفس موھا.کاناپھ نشستھ بودن
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اشک توچشام حلقھ زد آنچنان حس .برد ی ومی دل ھر مردافھیکھ باھمون ق.بود
باگام .زدمی مشیت باھاش خونھ رو آکردنیحسادت تووجودم شعلھ ورشد کھ اگھ ولم م

نفس . خونھارهی من ھستم زن بیآرش چطور روش شده وقت. رفتم طرفشوننی سنگیھا
 ی خوبزمیسالم عز:بلند شد ودستشوگرفت طرف

درو بھم .باخشم تف تو صورت آرش انداختم ورفتم تواتاقم. نفرت بھش نگاه کردمبا
تا آخرشب .کردی مشتری موبھیگر  خندھاشویصدا. کردھی راحت گرالی با خدمویکوب

 یآرش رو.رونی کھ نفس رفت از اتاق اومدم بدم،آخرشبیشنیباھم بودن وصداشو م
 واسھ زنمتی می توصورتم تف کنیجور اونگھی بار دھیاگھ :کاناپھ پھن شده بودوگفت

 .مردن
اگھ : وکمربند چرم وجلوش پرت کردم وبا بغض گفتمفیک. جوابش فقط پوزخند زدمدر

 راحتھ مال زن المیحداقل خ. بزندمی کھ برات خری کمربندنی با ای کتکم بزنیخواست
 .ستی نی اگھید
 کھ امروز از ی آرامبخشی بھت بھشون نگاه کرد،رفتم تو آشپزخونھ قرصابا

 چھ یدار: کردمنشوحسی سنگی  ھیخواستم بخورم کھ سا.داروخونھ گرفتم ور داشتم
 یکنی میغلط
 خورمی دارم قرص میستیکورکھ ن: نگاش کنم گفتمنکھی ابدون
 .ی قرص،چھیکورخودت: گفتی طرف خودش برگردوندوعصبمنو

 .آرامبخش:پوزخندزدم
 کھ قرص یکنی غلط میلیتوخ:ی قرصو ازم گرفت وانداخت توآشغالباخشونت

 .یخوریآرامبخش م
  ندارمی اگھی دیاز دست توچاره : عجزگفتمبا

 من زن ی چشایجلو با وجود من یکشیآرش توخجالت نم: بغض گلوموگرفتدوباره
  خونھیاریم

 ؟یدی عوض داره گلھ نداره؛مگھ توخجالت کشکھیزیچ—
 آشغاال نی ای دارنمی ببگھی باردھیاگھ : نگاش کردم ادامھ دادی حالت زاربا

 .....یخوریروم
 ری وازم نگدنی قرصابھم منی کھ ای معرفت حداقل آرامش مصنوعیب: توحرفشزدم

 کننی معدتو داغون مکننی معتادت منایبدبخت ا: گفتیعصب
 مگھ برات مھمھ؟:دی لرزدلم
 .دیکشیگارمی سادی مدت زنیا. رفتگارشی نگفت و فقط سمت پاکت سیچیھ

 ضرب گرفتھ بود وبالحن نی زمیپاش رو. دادرونیگارشوبیدودس. کاناپھ نشستیرو
 کھ پاتو از خونھ نھیبخاطره ا.یخوریتو از دست من قرص آرامبخش نم: گفتیعصب

 .ی نکردی چند روزه باش رفع دلتنگدمیعشقت بر
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 برداشتم رفتم جلوش زانو زی تی چاقوھیاز کوره در رفتم .ووردمی گفت طاقت ننوکھیا
 انتیاصن من بھت خ. آرشھی چیدونیم: گفتمیبا بھت با چاقونگاه کرد ومن عصب.زدم

 .منو بکش وراحتم کن.  زن خائنم مرگھ زود باشیکردم سزا
 شمی می بھ زجرکش شدنت راضشمی نمیگفتم کھ بھ مرگت راض:پوزخندزد

 .رنتی بھ جرم قتل بگیترسی مدمیشا: چاقو رو پرت کردم وگفتمدی توچشام جوشاشک
 .یفتی تا بھ دردسرنکشمیباشھ خودم خودموم: ادامھ دادمباجسارت

 نی  از اغی برم توحموم  وخودموبا تخاستمی و بھ سرعت سمت اتاقم رفتم منوگفتمیا
 یباصدا. وتوبغلش افتادمدیآزش از پشت منوکش. پراز دردوعذاب خالص کنمیزندگ

 ؟ی کنی چھ غلطیخوایم: گفتیخشدار
 . بھم اعتمادکنای منو بکش ایآرش : گفتمھی گربا

 کھ ی اونقدرعاشقش بودی بھت اعتمادکنم وقتیچجور:دی زد کھ دلم لرزیپوزخندتلخ
 بھت اعتماد یچطور.ی باش ازدواج کنیخواستی عرضھ بودنش میبا وجود مست وب

 ؟؟یذاشتی مارشی خودتو دراختکردی ھروقت کھ اراده میکنم وقت
 بھ اعتماد منو بکش یتونیاون موقع شوھرداشتم؟اصن حاالکھ نم: تلخ گفتممنم

 .میتاھردومون راحت ش
 نی حتمن اتونستمیاگھ م:گفت. شدت گرفت میگر. بھ خودش فشردمنومحکم

 .کردمیکاروم
 برو خونھ تونمی من خودم میتونیحاال کھ نم: شدمرهیجداشدم وبھ چشماش خ ازش

 ..........خوابمی راحت مالی وبا خکنمی وروشن مرگازی شنجای منم اتیگرید
 .یخوری گھ میلیتوخ: دھنم گذاشت دادزدی جلودستشو
 .یخوابی منجایھم: تخت ھلم دادی و برد تواتاقش رودی با خشونت کشدستمو
 . نگام کنھی حتای نوازشم کنھ ونکھی بغلم کنھ بدون انکھی بدون ادی کنارم درازکشخودشم

 تا نتونم خودمو بکشم؟کھ خودت زجرکشم نجای ای اووردھ؟منویچ: بغض گفتمبا
 وذره ذره شمی جلوچشات معتاد مینطوری العقل بذارقرص اعصاب بخورم ا؟خبیکن

 .دمیجون م
 ی زرا بزننی ازاگھی باردھی:ت سرخ وپرازاشک بھ طرفم برگشیباچشما

 .کنمیفکتوخوردم
صبح باصداش ازخواب . خوابم بردی کدمی شدم کھ نفھمرهی بھش خنقدریا
  شرکتمی بردیپاشوبا:دارشدمیب

  حوصلھ ندارمامیمن نم: آلودگفتمخواب
 مگھ دست خودتھ؟:دیکتشوپوش

 ........ خودمویدی ترسھی چھھ—
 . منتظرتمنیی شو پاالل—

با . بخورمیزی اشتھانداشتم چی رفتم حتنییوپا.دمی لباس پوشی ازهی انگچی ھبدون
 ی اقھیچند دق. نشستمزمی کردم ورفتم اتاق آرش پشت می سردکیمھردادوکاوه سالم عل
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 بھم داد ی پسرکشش سالم کوتاھشھی ھمپی بھ درخوردنفس با تینگذشتھ بود کھ تقھ ا
 .زمیسالم عز: آرش نشستزیروم
 .سالم نفس جان: بھم انداخت وبالبخندگفتمیی نگاه گذراآرش
نفس سرشوبرد . تا بغضم نترکھش،گلوموگرفتمی ھمھ سنگدلنی ازادیکشیرمی تقلبم

 جلوم یمنم فقط با صفحھ .دنی زمزمھ کرد کھ ھردو خندیزی گردن آرش وچیتوگود
 بدبخت باشھ کھ آرامش خودشو دی مرگ کردم آخ آدم چقدر بای شدم وآرزورهیخ

 ی سال براستی کھ بزدنی مف کنارش بود وباھم حری اقھی دستیینفس ب.نھیتومرگ بب
 آرش غذا خوردنیآرش وباھم غذا م. شی موقع ناھاردوباره نفس اومد پیحت.من گذشت

 نکھی ای تحمل نداشتم براگھید.دمیشنی شکستن قلبم ومی تودھنش ومن صداکردیم
 ییوردم وسمت دستشو عق زدن دراوی برم ادارونیخودمولوس کنم واز اون جوب

 خوردم سرمو زسفتی چھی بھ ھوی.رونی موندم واومدم بییو تودست شھیچندثان.رفتم
 شی پینفس خانومت ناراحت نشھ اومد.:آب دھنموقورت دادم....آرش.....بلندکردم

 زنت؟
 . ونخوری کوفتیمگھ نگفتم اون قرصا:دی کشیقی عمنفس

 منم نخورد: گفتمباحرص
  پس؟ی نگو چرا باال اوورددروغ—

 بھ توچھ؟: کردمبغض
 میریباالخره کھ خونھ م: بھم نگاه کردوگفتباخشم

 ی بنی گناھم انتقام ای بفھمھ من بی فکر کردم اگھ روزنی رفتنشونگاه کردم وبھ اریمس
 .رمیگی وماشیمھر
و  بود سرم رومدهی بود و آرش ھنوز نکی تختم گوشھ اتاق کز کرده بودم ھوا تاریرو

 خونش باشھ اصلن دمی شارونھی االن کجاست؟ حتما با اون نفس کثافت بیعنیپام بود 
 قبال تھ گھی زاشت دی محل سگ بھم نمی شد آرش لعنتری اشکم سرازاری اختیب

 زد بغض ی حرف میبا نفس اونطور ی بود ولی لبخند خشک وخالھیمحبتش بھ من 
 در اومد تو آشپزخونھ ی رفتم ساعت ده شب بود کھ صدارونیگلومو قورت دادم و ب

 در رھنشوی دوباره ضعف رفت پمی دل لعنتنی ادمی دشوی جدافھیبودم قامت بلند آرش با ق
  تنش بود رو مبل نشست و پا رو پا انداخت انگار کھ من اصن وجود ندارمیآورد رکاب

اخماش تو ھم رفت زبونمو  دی بردم تا منو درونی شستم و بوهی و مدمی کشیقینفس عم
  گاز گرفتم و رو مبل رو بھ روش نشستم

 آرش_ 
 ھا لب وهی زدم و ساکت شدم بھ می کرد منم پوزخند تلخشتری بونوی تلوزی اخم صدابا

 سر اری اختی و بدمی شنلشوی زنگ مباینزد بلند شدم و خواستم برم تو اتاق کھ صدا
  سادمیجام وا

 سالم خانمم_ 
  ستمیاالن خوب ن_ 
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 ام؟یاالن ب_ 
  دماغمھی مویکی یدونیخودت کھ م_ 

   زدی پوزخنددنمی بھ عقب برگشتم آرش با ددادمی مشت کرده بودم و فشار مدستامو
 بگو نفسم_ 
  بھم رفت و بلند شدی من نگاه کرد چشم غره ابھ
 ... لحظھھی_ 
  وقت بھ من نگفت خانممچی وا رفتم ھدی کنارم رد شد و در اتاقشو محکم بھ ھم کوباز

 کرد دلم ی آرش خوردم میای محلی باوردی دلم طاقت ندی ترکی داشت از درد مسرم
  در زدمومدی نیی صدای در اتاقش ولی بزنم رفتم جلوشی خواست نفسو آتیم

  نمی ببختتوی خوام ریچند دفعھ بگم نم_ 
 شیشونی رو پ بود ساعدشودهی رو ھم فشردم و رفتم داخل رو تخت دراز کشلبامو

  تابم کرد آب دھانمو قورت دادمیگذاشتھ بود رنگ چشماش دوباره ب
  ندارمیاومدم لباسمو ببرم بھ تو کار_ 
 داشتم دیچی پمینی عطرش تو بی شدم بورهی حوصلھ بھ لباسا خی کشو رو باز کردم بدر

 ی صداقھی خواست باھام حرف بزنھ پشتم بھش بود بعد چند دی دلم مدادمیلفتش م
 دمیخشکشو شن

  ؟یری بمی خوای مای یمرد_ 
  کردی داد نگاھم نمرونی چنگ زدم و طرفش برگشتم نفسشو بی لباسبھ
 ی بود بھ ھر حال ھرتیلباس بھانھ فضول_ 
 ؟ی زدی حرف میبا ک: دمی کرده پرسبغ

  داره؟یبھ تو ربط:  زد و سرتاپامو نگاه کردیپوزخند
   نکنمھیر تو دستم فرو کرده بودم کھ گناخونامو

   خانمم؟ی گفتی میآره ربط داره بھ ک_ 
  ندادجوابمو

 خانمم؟ ی گی چرا بھش م؟ی کنی بغلشم م؟ی رینفس؟ خونشم م:  گرفتھ گفتمی صدابا
  ی سفره عقد نشوندی خودت بھ زور منو پای لعنتیتو
 ...اون بھ تو مح...م.... اصن:  گفتمدهیبر
  مھی اغھیتو فکر کن زن ص:  تو حرفمزد

   کردم نفسم قطع شدحس
  گھ؟ی آزاده ددنشی صورت بغل کردن و بوسنیدر ا_ 

 تو گھی دیکی نکھی تصور ای شدم حترهی از پشت پرده اشک بھش خدی لرزی ملبام
 یتونیتو چطور م...  تو.. آرش،،:  زد با ھق ھق گفتمی مشیآغوش گرمش باشھ آت

  ی گی دروغ میدار... ؟ی رحم باشی بنقدریا
  گفتمھی زد با گری مشمی شدم حسادت آترهیپھنش خ نھی سبھ
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 بزاره آرش نتی حق نداره سرشو رو سی کسی جز منو بغل کنی کسیتو حق ندار_ 
  ی گی دروغ میدار

 تمساحت داره حالمو بد ی گم اون اشکایباشھ دارم دروغ م: دی کشی حوصلھ پوفیب
 یری آه و نالھ کن تا بمنقدری ارونی بی کنھ ھریم

 رمی خواستم بمی اومدم مرونی بست بچشماشو
 آرش اون یعنی خودمو رسوندم بھ اتاقم رو تخت افتادم و از تھ دل زار زدم ی سختبھ

صب با ... زدی مشمی لباش آتی خوابھ؟ داغی شبا باش میعنی کرده؟ غھی رو صیلعنت
  بش گفتھ بودم خستھ جواب دادمامی بلند شدم مھتاب بود از بدبختمی گوشیصدا

 مسال_ 
 ؟یسالم السا جان خوب_ 

  رمی مینھ دارم م:  فوت کردمنفسمو
  ناراحت شدیلی براش گفتم اونم خروزوی دیاتفاقا

 شت؟ی پامی بیالسا جان امروز ھست_ 
  داغونم کھ حوصلھ حرف زدنم ندارمنقدریمھتاب ا_ 
 کنم السا صبور باش بزار آرش بھت اعتماد کنھ بھش ی اصرار نمزمیباشھ عز_ 

 محبت کن
 رفتم آرش نبود در سالنو باز کردم کھ تعجب کردم رونی زدم و قطع کردم بیپوزخند

 خوردم از اشتھا افتاده ی کم نون خالھی آرش قفلش نکرده بود؟ رفتم یعنیدر باز بود 
 تر بای زیلیش کرده بود و خ مشوی مشکی موھادای مش نفس افتادم جدی موھاادیبودم 

 و دمی لباس پوشعی اومد سریاومد آرش کھ تا ظھر نم  تو سرمیشده بود فکر احمقانھ ا
 خواستم موھامو مث نفس مش کنم ی کرد می آرش کھ اصال نگاھمم نمشگاهیرفتم آرا

 اومدم خونھ عی گفتم مش موقت کنھ موھامو بعدم سرشگریدلم پر از عقده بود بھ آرا
آرش اومده   مردم کھ اگھی داشتم از ترس مدی طول کشیلی شلوغ بود و خاهشگیآرا

 مث دی کشم ھنوز قدم اولو سمت اتاق برنداشتھ بودم کھ در بھ ھم کوبیباشھ خونھ م
 دمی جلو کشعی شالمو سردمی وحشتناک آرشو دیجن زده ھا بھ عقب برگشتم کھ اخما

  تنتھرونیچرا لباس ب:  تو مشت گرفتقمویخواستم سمت اتاق برم کھ جلوم سبز شد 
 .... خواستمیم... خوب...خ:  کرده بودمھول

 دمی زد کھ بھ خودم لرزیداد
 ؟ی بودی گم کدوم گورستونیم_ 
 بود نفس نفس رهی موھام چنگ انداخت کھ شالم عقب رفت دستش شل شد بھ موھام خبھ
س زد و با خشونت  ھا دستمو پی خواستم شالمو جلو بکشم کھ مث وحشعی زدم سریم

 زدم موھام ی شد نفس نفس مرهی با فک منقبض بھ موھام خدیشالو از سرم کش
 د بعد اجازه دایک:  گفتی بمی با صداختیتوصورتم ر

 بھت اجازه داد دست بھ موھات یک:.  اومد داد زدی بودم و صدام در نمرهی خبھش
 ؟یبزن
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 ی گم با اجازه کی نکن مھی گرنقدریبسھ ا:  درو مد و بھ ھق ھق افتادم داد زداشکم
 ؟یدست بھ موھات زد

 خانومتھ مگھ بغلش ی مگھ نگفتی نفسھ مگھ دوسش نداریرنگ موھا:  ھق ھق گفتمبا
   کردمی منم موھامو اون شکلیری گینم
 قشنگھ مگھ نھ؟:  گفتمھی گربا
  یتو غلط کرد_

  خودمھ اجازشو ندارم؟یموھا_ 
  تو مال منھزی ھمھ چینھ ندار:  زدداد

  رهیمش موقتھ بشورم م: دمی گزلبمو
 بھ موھات دست ی وقت حق ندارچی وقت، ھچی ھگھید:  وار جلوم گرفتدی تھددستشو

  یبزن
  و شستمدمی رفتم حموم موھامو سابی شد با حال زاردهی در اتاق بھم کوببعدم
 الغر شده یلی خدمی پوشیدی و شلوار سفییموی کوتاه لنی رو موھام انداختم آستحولھ

 باز روی خوردم آرش خونھ نبود بلند شدم کتاب آشپزری اومدم نون و پنرونیبودم ب
 خوب نبود خواستم یلی مرغ درس کردم دست پختم ھنوزم خسلیکردم و از روش شن

 نفس،  دنی کھ آرشھ درو بازکردم کھ با دنیا الی در اومد با خیسمت اتاق برم کھ صدا
 تنش بود با نفرت بھش زل ی تنگی بود و مانتوختھی موھاشو توصورتش ردینفسم بر

  زدیزدم لبخند
 سالم گلم_ 

 باشھ دهی لبارو بوسنی کھ آرش انی بھ لباش نگاه کردم و با فکر ادمیی رو ھم سادندونامو
   کنمکشی تکھی خواست تیدلم م

 ی خوای می جا چنیا_ 
   ندارم منتظر آرشمیگلم با تو کار: دیخند

 ؟ی کار داریبا شوھر من چ:  کھ راھشو سد کردمادی داخل بخواست
  زمی عزی نشدتیشوھر تو؟ ھھ انگار ھموز آپد:  زدیپوزخند

  ندارمی جا خونھ آرشھ نھ تو بات کارنیا:  زد و اومد داخل کنارم
 ی عوضاریاسم اونو رو زبونت ن_ 
  طرفم برگشت با پوزخند بھ سر تا پام نگاه کردبھ
  ادی کھ سراغ من می کننی تمکی تونی آرشم نمی بد بخت تو کھ حتی نازی متیبھ چ_ 
  دی لرزی دستام مرمی خواست بمی مدلم

 مار خوش خط و ھی دونستم ی خوب نمیھر چند من از اولشم آرشو دوست داشتم ول -
  کنھی مییخال با عرض اندام آرشو ھوا

  ی عوضرونیگم شو ب:  گرفتمدستشو
 من و آرش از نی داشتھ باشم ببی خواد بات مشکلیالسا جان من دلم نم:  دی کشدستشو

 .... کرد االن بھترهطنتی شھی حاال اون وسط می خواستیاول ھمو م
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 کثافت فکر نکن با اون زبونت منم از ی خوای می من چیاز زندگ: تو حرفش. دمیپر
 آرش رونی من برو بی گم از زندگی نفس با زبون خوش بھت می کنیم بھ دردونیم

  کردیاگھ دوسم نداشت مطمئن باش بام ازدواج نم
  کردمی کار می چنجایاگھ دوست داشت پس من ا_ 

  یحی ھمھ وقنی بستھ شد از ادھنم
  ی دماغم بشی مونمی خوام آرشمو ببی می خواد وقتیالسا دلم نم_ 

 و جلو پاش افتادم چشماش دمی خواست بره کھ دوباره دستشو کشدی لرزی بدنم متمام
 ی کنی کار میچ:  گشاد شد

 کنم بھ ی بکنم بھت التماس مموی بزار زندگرینفس ترو خدا آرشو ازم نگ:  گرفتمدستشو
 آرشم وونھی من دری ترو خدا آرشمو از من نگمی کھ باھم دوست بودیحرمت اون مدت
  رشیترو خدا ازم نگ

 چرا آرش تفم ی فھمیبھ سرتاپات کن م.  نگاهھیبد بخت :  دی زد و دستشو کشیپوزخند
   زنھی حال منم بھ ھم مافتی ندازه قیجلوت نم

 آرشم وونھیمن د:  افتادم کی رو سرامھی لباسشو گرفتم کھ محکم ھلم داد با گردوباره
  یلعنت
 ...ی نکن توکی خودتو کوچنقدری زاره بدبخت ایآرش محل سگ بت نم_ 
   جا چھ خبرهنیا_ 
 رهی سرخ آرش افتاد با فک منقبض بھم خی طرف در برگشتم کھ نگاھم تو چشمابھ

   کردسیشده بود چشماشو رو ھم فشرد  اشک صورتمو خ
 ...آرش جان من اومده بودم ک_ 

  نفسو قطع کردی بلند آرش صدایصدا
  رونینفس برو ب_ 

 ...آرش م:  شدرهی با بحت بھ آرش خنفس
 ی آرش سمتم اومد بدمی شدن درو شندهی کوبی بھ در اشاره کرد فقط صدای عصبآرش

چراااا :  و بلندم کرد و ھم زمان داد زددی تو خودم جمع شدم دستمو محکم کشاریاخت
 ی چرا جلوش زانو زدی کردیچرا التماس اونو م

سرشو رو  کھ نی کھ ترو نبوسھ برا انی برا ارهی کھ ترو ازم نگنیبرا ا:  ھق کردمھق
   من دوست دارمنکھی نزاره برا انتیس

:  گفتمدهی بردهی بردیی ھم سای آرش تند شده بود صورتش قرمز بود فکش روینفسا
:  زدمغی جی ندازی خوره گفت من بدبختم گفت جلوم تفم نمیگفت حالت از من بھم م

 ولم کن
 دمی نگاھم کرد چشماش سرخ سرخ بود دستمو کشفقط
  رمی خوام بمی میولم کن لعنت_ 
  و محکم بھ خودش فشارم داددی خشونت منو تو بغلش کشبا

  ی التماس اونو کنی وقت حق ندارچی وقت،  ھچی ھگھید_ 
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  حالم کنھ ولم کرد و رفتی بنکھی تنش قبل از اھیگرما
درد ... بودمو بدنم کوفتھ بوددهیرو تخت دراز کش. رفتھ بود شرکتو منم تنھا بودمآرش
 بھ باد کتک گرفتھ بودم ای کھ آرش مث وحشوفتادمی میی صحنھ ھاادی یوقت...داشتم

 ی کھ دوسش داری بود کسنی اشیبد...کاش فقط کتک بود...شدی می اشکام جارلیس
چقدر ...کردمی اشکانو لعنت مدمیکشی کھ مینفس با ھر...اونم بھ ناحق...زنتیداره م

 ھمھ نیاز ا...ی توجھی ھمھ بنیقلبم از ا... محل سگم نذارهی ولارمیخودمو بھ چشش ب
 فکرا بودم کھ زنگ نیتو ا...ومدی بھ درد مشدی کھ بھم می ھمھ ظلمنیاز ا...ییتنھا

د باز نفسو یشا...ھھ... موقع روز کھ آرش ھنوز سرکارهنیا.خونھ بھ صدا دراومد
 یلی کھ رو بھ روم بود خی کسدنیبا د.رفتم سمت در و بازش کردم.دونھیخدا م...آورده

 دنی کم کم رنگ نگاش با دیمھتاب بود کھ اول با لبخند نگام کرد ول...ب کردمتعج
 سرت ییچھ بال.سالم السا..س -  و تعجب گفت یبا نگران.صورتم و بازوھام عوض شد

 اومده دختر؟
 ...گمی تو بعد واست مایاول ب - زدمو گفتم ی تلخلبخند

 . ھجوم آورده بود بھ گلومی بغض لعنتدوباره
 !!شدهیمبل نشستو نگران گفت خب بگو چ رو کنارم

 ی از راه اومدارمی شربت بوانی لھیصبر کن واست  -
 ششیی شربت آلبالو آوردمو نشستم پوانی لھی واسش رفتم

 !!یکد بانو شد.یمرس -
 مدت چقدر مث نی من ادونھیآره خب خدا م... نگفتم یزی دادم و چلی لبخند تلخ تحوھی

 غذا پختم...کلفت واسھ آرش کار کردم
 ...یول...خودمو خوشگل کردم...بھش محبت کردم...
از  - بغضمو قورت دادمو گفتم .چرا ھمھ جات کبوده!!  شدهی چینگفت...میبگذر -

  کجاش بگم مھتاب؟؟از کدوم دردم برات بگم؟؟
من . بگو گلم یوست داراز ھرجا د - ھامو گرفت تو دستاشو ماساژم دادو گفت شونھ

 !زمیدردل کن عز...شنومیم
 ھی با آرش ازدواج کردم سایاز وقت!!  بگمیچ -  گرفتھ و توام با بغض گفتم ی صدابا
اون روز ...نکھیاوال فقط در حد مزاحمت کم بود تا ا... بودمی نحس اشکان رو زندگی

 دنمی از تو جدا شدم دزدنکھیبعد از ا
 ... بھوش اومدمیوقت...وقت...و -مھ دادم  سکوت کردمو اداھی ثانچند

 اونم ختمویریتو بغل مھتاب اشک م...ھی گرری نتونستم خودمو کنترل کنم و زدم زگھید
 تختمو ھی لخت رو دمی بھوش اومدم دیوقت -با ھق ھق گفتم .. آرومم کنھکردی میسع

 بھم خواستی اون مشھیباورت م... بوددهیاشکان منو دزد!! مھتاب!! اشکانم اونجاست
درعوض بھم ... کردمو زجھ زدم تا تجاوز نکنھس چقدر التمایدونینم...تجاوز کنھ

 عکسو بھش ی سرھی وگرنھ ششی پامی برمویروز وقت دارم از آرش طالق بگ٣گفت 
 از ی ناموسی عکس بی بودم کلھوشی من بیوقت...یاون عوض....اون ...دهینشون م
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فک کن ... بودممیعاشق زندگ...شق آرشممھتاب من عا...خودمو خودش گرفتھ بود
 کردم یھر کار... کنم عشقم طالقم بدهی سخت بود کھ بتونم تو سھ روز کاربرام چقدر

 اشکان کثافت کار خودشو دونستمیآخر روز سوم رفتم خونھ بابام چون م...نشد
 خوردمی کھ مییتا جا...آرش ھمون شب اومد سراغمو بردم خونھ...یول...یول...کنھیم

 ...زدم
 ... نفس کم آورده بودمزدموی ھق مھق
ھر چقدر ... نکردمانتی بھش گفتم کھ من بھش خیمن ھر چ -  باز ادامھ دادمیول

آرش ھر لحظھ ...دهی از ھم پاشمیمھتاب زندگ... نشدیالتماسش کردم کھ باور کنھ ول
 ...رهیگی مشیقلبم آت...سوزمی و من مکنھی محلم میب...کنھی مرمیتحق

تو ... تعجب کرده بود یلیمھتاب کھ از حرفام خ.ختمی نگفتم و اشک ریزی چگھید
 ...ھی چدمی تو چشاش بود کھ نفھمیبی غم عجھی..چشماش اشک جمع شد و بغلم کرد

 در آوردم آرش نصفشونو خورد و خاک ی اشھی باز کردم چند تا بشقاب شنتوی کابدر
 اتاق ی عطرش تویآرش ھموز بو آوردم رفتم اتاق رونی کرده بود بادمجونا رو بریش

 تنش بود و ی کوتاه جذبنی و آستی شدم شلوار لرهی خزشی میبود بھ قاب عکس رو
مجعدشوو تو صورتش پخش کرده بود  ی زد و باد موھای آفتاب برق میموھاش جلو

 دمشی بود قاب عکسو محکم بغل کردم و بوسشیشونی رو پی اخم کمرنگشھیمث ھم
 بھ روزم ی چتی محلی بیدی فھمی کاش می کار کردی باھام چیدی فھمیآرش کاش م
 ھر شمی می چھ حالنمیبی مکتی رو اونطور نزدی نفس لعنتی وقتیدی فھمیآورد کاش م

 رفتم بھ خاطر آرش رونی بی خوردم کردی چطوری فھمی وقت نمچیھ چند کھ خودتم
 زنگ ی خواستم تو آشپزخونھ برم کھ صدادمی پوشییبای زی کردم ولباس سرخابشیآرا

 ی نمشخندی نی نفس اخمام تو ھم رفت کثافت عوضدنیدر اومد درو باز کردم کھ با د
  نگاھش کردمرت ھم بھ صورت نداشت با نفیشیآرا.  بودی جدیلی خافشیزد ق

 پاتو داخل خونھ من ی آرش شرکتھ بخوایستی کور کھ نی کنی می جا چھ غلطنیا_ 
  کنم جفتشویم قلم م خودیبزار
  شدمرهی خشی عسلی دستشو جلوم گرفت بھ چشماعیسر
  مث دو تا دوستمی دعوا راه بندازم اومدم حرف بزنومدمیالسا جان ن_ 

 چی ھی عوضی در ضمن توی ندارم ھری حرفچیمن با تو ھ:  رو ھم فشردم دندونامو
 یوقت دوست من نبود

 پا مانع شد تو ھم رفت خواستم درو ببندم کھ با اخماش
  میالسا ترو خدا بزار حرف بزن_ 
 تنش بود اومد رو مبل نشست ی با شلوار مشکیدی کردم و کنار رفتم نفس شنل سفیپوف

 و بھم اشاره کرد
 نی کنم بشیخواھش م_ 
 ی اصال چگھی می چنمی خواستم ببی خودم خفش کنم فقط می خواست با دستای مدلم

  خواستم خوار کنم خودموی نمگھیداره کھ بگھ رو بھ روش نشستم و پا رو پا انداختم د
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  شنوم حرفاتویم_ 
 تو پات بھ شرکت آرش باز شھ من نکھی قبل تر از ایلی السا خنیبب: دی کشیقی عمنفس

 کھ دلباختھ آرش شدم دل باختھ جذبھ و دی طول نکشادی کردم زیاونجا براش کار م
   دادی پا نمی اخالقش کھ بھ کسی و حتنیش دل نیچھره 

  داستان عشق خودش با شوھر منو بگھشھی حرص نگاھش کردم چطور روش مبا
 شدی میرتی ھم متوجھ عشق آرش شدم آرش روم غیمن عاشق آرش شدم و بعد مدت_ 

 السا من و آرش از اول دل نی شد ببی مرمی جذاب خی با اون چشمادمیدی میو وقت
 نی اما پدر من بھ شدت با اشھینم.  عشق اولی عشقچی کھ ھیدی حتما شنمیباختھ ھم بود

 کردم آرشو پس بزنم اما عشق ی من سعد پدرم مخالفت کریوصلت مخالف بود از وقت
 دور کردن ی کھ برانی پس زدنام و ای تالفی شھ آرش فقط برای وقت پنھان نمچیھ

.  بچھ گانھی بازھی نی السا ایدون ی اومد طرف تو مدادمیآرش گھ گاه بھ مھرداد پا م
 ت اگھ آرش واقعا دوست داشی شدشیبود کھ من شروع کردم و ناخواستھ تو ھم قربان

 با ی السا آرش بعد زندگی دونی داشت منانی بازم بھت اطمی کردی ھم کھ میھر کار
 السا بھت نی طرف عشق اولش ببادی بود کھ تو رو ول کنھ و بیتو فقط دنبال بھانھ ا

 بود کھ من کردم ی اشتباھنی بکش ارونی من و آرش بی کنم خودتو از زندگیلتماس ما
 ی تو ھم پاسوزش شدیول

...  وقتچی آرش ھیعنی بودم؟ چھی بازھی من فقط یعنی کردم رمق از تنم رفتھ ی محس
:  گرفت با بغض گفتمشیقلبم آت.  ھمھ مدت عاشق نفس بودهنی کھ آرش انیاز فکر ا

  امکان ندارهی گی دروغ میدار
السا من واقعا متاسفم کھ تو رو :  اشک شد اومد رو بھ روم زانو زدسی نفس خصورت

 شھ ی خب نمی کرد ولی باھات رفتار نمنطوری کردم اگھ آرش دوست داشت اچھیباز
 احساس ی بی کردی کھ شش ھفت ماه باھاش زندگیمنکر شد نسبت بھ ھم خونھ ا

 السا ی ولگھی بھ من منوی اشھیھم ذاب وجدان داره و آرش نسبت بھ تو بھ شدت عیباش
 خواھش ی آرشی برو تو مانع خوش بخترونی دوتا عاشق بی کن و از زندگیتو بزرگ

 با ی تو فرصت دارمی شروع کندی جدی زندگھی کنم خودتو کنار بکش و بزار ھمھ یم
 و ی وجودشی ارضای کھ دوست داشتھ السھ نھ آرش کھ فقط برای ازدواج کنیکس

 ھر روز بھ ی تا حاال جز وقت معاشقھ بھت گفتھ دوست داره؟ ولنشحس عذاب وجدا
   ایرانی ای حسن مردانی و ای چون زنششھی میرتی گفت روت غیمن م

 رو بھ یزیقصد ندارم چ:  نفس بلند شد دی اشک از چشمم جوشرمی خواست بمی مدلم
 وسط متاسفم نی آرش ازور صاحب شم آرش از اول عشق من بود و من از اول عشق

 می ھامون کردی لجبازیکھ تورو قربان
 منم ی بردیصبر کن تو نبا:  بلند شدم و لباسشو ازپشت گرفتمی بره کھ بھ سختخواست

 بودم و االنم زاری ازت بشھی باشھ نفس من ھمادتی شما کم کنم ی شرمو از زندگدیکھ با
 رم خودمو از ی بودن ندارم میادی تحمل زگھی دی خواد سر بھ تنت نباشھ ولیدلم م
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 شده باشم چھی اگھ بازم بازی عاشق آرشم حتشھی ھممن  باشھادتی آرش گم کنم یزندگ
   اگھ بازم ازم سواستفاده شده باشھیحت

 صورتم ی اتاقم با ھق ھق چند دس لباس گذاشتم تو چمدون قاب عکس آرشو جلورفتم
 منو من کھ عاشقت بودم چطور ی کنچھی بازی چطور تونستیلعنت: گرفتم و زار زدم

 نی با دلم ای چطور تونستی عاشق نفس باشی چطور تونستی نامرد باشنقدری ایتونست
  یکارو بکن

 ھق زدنم نداشتم تک تک کلمات نفس روحمو از تنم ی ناگھی درمی خواست بمی مدلم
   ودمیی بار لباس آرشو بونی آخری کرد برایجدا م

  شدمچھی بازشعیمث ھمخداحافظ عشق نامرد من من _ 
 یلعنت:  زدمغی وجدمی صورتم کششی تن کردم با نفرت دستمو رو آرای مشکمانتوشلوار

  نامرد
 چیی بود بھش تنھ زدم و از در رد شدم سوستادهی رفتم نفس ھنوز ارونی بقھی چند دبعد
 ی حس خفگدمی کشیقی رفتم خونھ بابا نفس عمی در انداختم و با تاکسی جلو نویماش

 تموم شد ھر چقدر گھی ددی لرزمی دل لعنتنی آرش افتادم کھ دوباره ای چشماادیداشتم 
  زنگ گذاشتمرو خودمو خورد کردم بسھ دستمو

   سرخ خانھ ات بودمبی سیعنی دلتنگ
 یدی چی مبی اما سگانھی خانھ باز
   در آغوشت بھ دنبال خودم بودمیعنی

  یدی را دھی تو در ذھنت زن ھمسااما
 

  او را در آغوشتکنمی تصور مدارم
 گری دی زنی موھای بھ دستت اللعنت

  ی خودآزارنی روز خواھد کشت من را اکی
 گری دی تنی تنت روری بھ تصولعنت

 
   کردم کور و کر باشمی سعیعنی دلتنگ

  اوردمی خود نی تو را با او بھ رودمید
  ی کھ برگرددی او شدم شاھی شبیحت

   خود را شکل او ھربار مش کردمیموھا
  
 
 

   کو؟تیپس شانھ ھا!  را بغل کن مرد منمن
  ی کابوس تکرارنی کن من را از اداریب

   کن دروغ صخره و ماه و پلنگش راول
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  ی ات دارشھی خودت ھم ماه را در بیوقت
 

   را کھی مننی را بغل کن قبل رفتن امن
   خانھ سرگشتھ ستانی روحش می ولیکشت
  یگردی برو اما دوباره باز مباشد
  بھ محل جرم برگشتھ ستشھی ھمقاتل

چقد دلم براش . توبغلشدمی بابام دروباز کرد اشک توچشام حلقھ زد وپرنکھی محض ابھ
ازش جداشدم کھ بابام با تعجب نگام کرد .ی اگھی از ھروقت دشتریتنگ شده بود ب

 یخودشوبھ نگران ی صورتم،جای کبوددنی رنگ چشماش باددی نکشیطول
 السا دخترم:دادوگفت

 .بابا: گفتمھی گربا
 مبل ی روعیتوخونھ کھ رفتم سر.بابام اخم کرد ودستموگرفت. سست بودپاھام

 .آرش کتک زده: گفتیولوشدم،بابا کالفھ وعصب
 . روز انداختھنیآرش صورت دختر منو بھ ا: بابا اوج گرفتیصدا. بودنیی پاسرم
  خورده؟ی گھنی ھمچیواسھ چ: گفتکھ. سرمو تکون دادمھیباگر

 . کجاتو کبود کردهگھید: نشست منوبغلش گرفت وگفتاومدکنارم
 ی غلطنی کھ اجازه دادم دامادم ھمچرتمیتف بھ غ: فقط زارزدم توبغلش کھ گفتمنم
 .کنھ

 . افتادهی چھ اتفاقنمیالسادخترم بگوبب:دی نوازش رو سرم کشدست
 فی بابام تعری مدت و برانی ایای تمام بدبختیزی کردم و فارغ از ھرچاشکاموپاک

 وخودش دهی کھ دخترش کشی از زجراشدی گرگرفتھ ترمافشیکردم اونم ھرلحظھ ق
 . توبغلش خوابم بردی کدمیاونقد ر تا آخرشب با بابام درددل کردم کھ نفھم.خبرنداشتھ

................................................................ 
 از آرش ی خبرچی مدت ھنیتو ا. بابا اومده بودمی بودکھ بھ خونھ ی شب دومشبام

 داشت منفجر شی توجھی ھمھ بنیسرم از ا. من کجامنھی زنگ نزد ببیحت.نبود 
  دارهمی زنھی رفتھ  ادشی کھ گذرهی داره بش خوش میحتمن با عشق سابقش حساب.شدیم
   تف بھ جھان تا ابد غم بودنیا
  ھم بودنی ساعت بنی مرگ برایا
  ھمھ جاھست وخودش نوش شماادشی
 ..........  ننگ بر او مرگ بھ آغوش شمایا

  بر آن دست کھ برگردنش استنینفر
 ........... کھ در کنارتنش استی بھ تنلعنت

روتخت . بھم دست دادی چرا اضطراب بددونمینم. زنگ در قلبمو لرزوندیصدا.
 بابام یادای فریصدا.دیچی دادش تومغزم پیکھ صدا.بابا در وباز کرد.نشستھ بودم من

 .دمیشنی ضرب گرفت صداشونو منی زمیپام رو. شده بودی آرش قاطیباصدا
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 من دختر مثھ دست گلمو بھت دادم ی خونھ ی اومدی پاشدیی بکش،باچھ روخجالت—
 یبرش گردون وکبود بھ من اهی سینجوریکھ ا
 ........ی رستمیآقا—
 .یکنی می وبازم کثافط کاریتو زن دار. شوخفھ—
  اومدم با الساحرف بزنممن—
 یدی دخترمو طالق منھیتنھا حرفم ھم. باتو حرف بزنھخوادی نمالسا—
 خواستی السا بشم قبل ازدواجمون ھمون موقع کھ مالیخی بخواستمیمن اگھ م.محالھ—

 . منھی وقانونی نھ االن کھ زن شرعشدمی مالیخی شھ بکھیزن اون مرت
 .دمی دست تونمگھی دخترمو دی زندان ولرمی تا آخرعمرمشدم—
 ھاج و واج روتخت نشستھ ی ھمونطوررونی پاعام نا نداشت کھ پاشم برم بیحت

 آرش یصدا. از طرف آرش درانتظارمھگھی کتک مفصل دھیقطعن امشب .بودم
 .میا خودمون مشکلمونو حل کن منو السدی بذاری رستمیآقا:اومد
 دختر من ی دخترخنده ی،صدای کننشیبدمش دستت تا داغون ترا: گفتی عصببابام

 ی بی االن دو روزه افسرده نشستھ گوشھ خونھ بخاطره توکردیگوش فلک وکرم
  صاحابھ؟ی بیفک کرد.یکنی دست رو دختر من بلندمیخوریتوگھ م.رتھیغ

 کھ یمن غلط: تراز بابام گفتیآرش عصب.زمی اشک نرشتری فشار دادم تا بچشامو
 . با السا حرف بزنمخوامی االن فقط مکنمیکردمو جبران م

 رھنیپ. آرش ضربان قلبم باال رفتدنیبا د. برگشتمعی دراتاق بھ شدت بازشد سرناگھان
 حس دنشی کرده بود ومن بادشھی جذاب تر ازھمپشوی تشی مشکی و شلوار لیزغال

 توجھ بھ بابام اومد جلوم زانو زد ی آرش بدیقشوکشیا از پشت باب.کردم عاشق ترشدم
 .السا:وگفت
 از ترس وعشق تو وجودم ختھی آمیحس. قلبمو لرزوندرشینگاه خ. گذاشت رو پامدست

 میالسا پاشو جمع کن بر: نگاش کردمسی خی روح وچشایبا صورت ب.شعلھ ور شد
 .خونھ

 .ادی جا نمچی من ھی السارونی من بیگم شو از خونھ : دادزدبابا
 خونھ باھم میریم. پاشوزمیالسا عز: شدرهی بھ بابام انداخت و دوباره بھم خی نگاھآرش

 .زمیپاشوعز.میزنیحرف م
 کن،فحشم میآرش کتکم بزن،زندان: گفتمھیبا گر: گفتنش ضعف رفتزمی عزی برادلم

 . با نفس نروآخھ مگھ من گناه کردم کھ عاشقت شدمیبده،ول
 ..........م اگر عاشقت شدم گناه کردگفتم

 . باھممیزنی خونھ حرف ممیریم: بھ ھم فشاردادچشماشومحکم
 ادی نمی گورستونچی من ھ،دختریھر: اومد باالسرشبابام
 تحمل گھی دکردی مدت داشت خفم منی ای دلتنگخواستی بدجور آرش ومدلم

 .رمین بابا من با شوھرم م:اشکاموپاک کردم.شونداشتمیدور
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 نھی نگاه بھ صورت کبودت تو آھی. شوھریگی منیبھ ا: نگام کردیظی با اخم غلبابام
 .بنداز بعد بش بگوشوھر

 . بھ ھم بزنمموی زندگی کبودھی بخاطره تونمیبابا من کھ نم: بلند شدمازجام
 .السا: دادزدبابا

 من بھ شماقول ی رستمیآقا: بھم اشاره کرد کھ برم حاضرشم بعد روبھ بابام گفتآرش
 . رو قولم ھستمدیمطمئن باش.دم کھ دخترتونو خوشبخت کنمدا

 ھی یاز فردا ساعت.خوب گوشاتو وا کن: بھم نگاه کردی زد و با اخم بدی پوزخندبابام
 . موازسرش کم شده باشھ آرشھی بھ حالت اگھ ی بھ السا وازنمیبار زنگ م

 .نی کھ شما بگیھرچ: بھم کرد وگفتی نگاھآرش
 وانھیمن د. مھم نبودی ولزنھی باھام می اساسی دعواھی کم کمش می االن کھ بردونستمیم

 یلحظھ . کردمی ازش خداحافظدمویبابامو بوس.لباسمو تنم کردم.خواستمیوارآرش وم
 ھی تکھیخوشبختانھ من . حواست جمع باشھیعنیآخربابام بھ آرش چشم غره رفت کھ 

 شدمو کمربندمو نیسوارماش.کردمی سکتھ ممن مثل بابام داشتم وگرنھ حتیگاه قو
 یول. رو نداشتمگھی دی دعواھی شی گنجاگھی ددی لرزیدستام م.آرش ساکت بود.بستم

 ادهیپ.میدیتو افکارم غرق بودم کھ رس.کردمی بد وبدتر بدو انتخاب منی ازبدیبا
 رفت تو.ھر آن منتظر بودم کھ آرش آواربشھ سرم.جلوتراز آرش توخونھ رفتم.شدم

 اون روز ی حرفاادی.منم رفتم رو تخت اتاقم نشستم.دی آب وسرکشی وبطرآشپزخونھ
 و بھت کنھیخوش بھ حالت نفس کھ آرش بھ تو فکرم. گرفتشینفس افتادم و دلم آت

 باز کرد  رھنشوی پیآرش دونھ دونھ دکمھ ھا.سرمو بلند کردم.در بستھ شد.عالقھ داره
 ی شدم وناخودآگاه نفس تو ذھنم رورهی خش نھیبھ س. اتاقیو لباسشو انداخت گوشھ 

آرش المپ خاموش کرد و آباژو رو . نفش گرفت و من دستمو مشت کردمنھی سنیا
 آرش یعنی.ضربان قلبم تندشد.دی خودش کشی ومنو رودیرو تخت درازکش.روشن کرد

 مانتو مو باز یدکمھ ھا.باورکردنش سخت بود ونا ممکن. با من باشھخواستیم
آخ کھ چقد دلم براش تنگ شده بود .نشیسرمو گذاشتم رو س. کرداشکردوازتنم جد

 نشی سیاشکام رو. شدری اشکم سرازاری اختیزدم،بی براش لھ لھ مشھیومثل ھم
 ھمھ نی؟ایکنی مھی گرنقدیچرا ا:آرش منو محکم بھ خودش فشار دادوگفت.ختیریم

 ؟یاریاشک واز کجا م
 باران ؛عاملیابرم ول/ مرای ھی بخند؛مسخره کن گریآر: گفتمھی با گری ولدمیخند
 ؟یستیتون

 ؟ی کنھی گرشمی من باعث میعنی: فرو کرد توموھامدستشو
 . کنمھیگر  مثھ تو باعث نشده بودچکسی وقت،ھچیآره ھ:دمی بوسنشویس
 ؟ی کارکنم کھ آروم شیچ: زمزمھ کرددوآرومی گلوموبوسبیس
 .دوسم داشتھ باش: بغض گفتمبا

  ادامھ ندم؟یاگھ دوست ندار: برد طرف شلوارمدست
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 نیھم.یکنی من تصور می نفس وجای االن ھر لحظھ داردونمینھ ادامھ بده،م: گفتمتلخ
 .ھی برام کافی اون تو بدن من ارضا بشادیکھ با 
 .....واشتریآرش ....آخ : بھ موھام چنگ زد و بازومو گاز گرفت کھ نالم دراومدمحکم
 .یدونی ونمزی چھیتو:بمو بھ دندون گرفت وباھمون حالت گفتل. نوازشم کردآروم
 و؟یچ: اووردمرونی از دھنش بلبمو
 . با نفس رابطھ نداشتمچوقتی من ھنکھیا—
 مسخ وجودش نقدریا. و بھم گفتھیخبرنداره نفس جانش ھمھ چ.. فکر کرده من خرمھھ

 من دهی فھمیعنی؟. شدهمیچرا آرش رفتارش باھم مال. فکر کردمنیشده بودم کھ تازه بھ ا
 شلوارمو کھ خودش باز کرده بود پیآرش ز.دهی نفھمدمیده؟شای گناھم؟از کجافھمیب

 نی گناھم بھ ھمی باشھ بدهیاگھ فھم. گرفتیباز  تمام انداممو بھمتیبست وبا مال
 .......دهی بفھمم چھ فھمدیبا .گذرمی ازش نمیراحت
السا :آرش صدام زد.ت زدم روتخت غلیکم.دارشدمی زنگ ساعت بی باصداصبح

 .صبونھ
 .خورمینم: م مھربون شده بودبچھ
 . رنگ بھ روت نموندهاربخوریب—
 کھ االن رنگ بھ روم مونده امیاگھ من حال داشتم تا اونجاب: واقعن زده بودبھ سرشنھ

 .بود
 آب پرتغال و وانی لھی کھ توش ی اینی گذشت کھ با سی اقھیچند دق.دمی کشازهیخم
 .پاشوبخور: وکره بود اومد داخل رو تخت گذاشترومربایش

 . ولم کنخورمینم: کردم بھشپشت
 لقمھ ھی. اونطرفش بودنھیمنو نشوند رو پاھاش س. انداخت دور بدنم وبلندم کرددست

 سرم ی کھ اونطورھی ھمونیا.کردمیھاج وواج داشتم نگاش م.گرفت وگذاشت تودھنم
 دومم گذاشت یلقمھ . گناھمی بود بدهیفھم ی جدی انگارجدکردی مرمی و تحقدیکشیدادم

 آرش یبا دستا...... آرشی پایرو......نجایا......من.کردنیتھ دلم کلھ قندآب م.تودھنم
 آرشم با دقت وسر حوصلھ  دمی جوی لقمھ ھارو میباخوشحال.خورمیدارم صبحانھ م.....

 افتادم کن غذا گذاشت ی اون لحظھ اادی چطور شدکھ دونمینم.گرفتی ومی بعدیلقمھ 
.     خو.       یم     ِن: پاش بلند شدمیاخم کردم واز رو.تودھن نفس وشعلھ ور شدم

 َرم
 چرا: نگام کردباتعجب

 .کنھی اشتھامو کورمافتیچون ق: گفتمتلخ
 ی فقط وقتشمی چشات گم می خب ازجلولھیخ: بھم نگاه کردو ازجاش بلندشدھیچندثان

  باشھیل خادی باینی سنیبرگشتم ا
 . آرشرونی ببرو—

 حرف نی گناھم وگرنھ اگھ ای من بدهی حتمن فھمدی رسنیقی بھ دمی تردگھید. رفترونیب
 نی مغزم ازادهی فھمی ازکجاوچطوریول.دادیجررررم م.گفتمی بھش مشیوچند روز پ
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 توجھ ی من بی خونھ باخودش غذا اوورد ولدیظھر کھ رس.دیکشیھمھ سوال سوت م
 یدم دما. وجبران کنماشی محلیخواست بیبھش غذامو برداشتم وتواتاقم خوردم،دلم م

 بھ لبم ی رژ لب صورتدمی پوشی با شلوارک مشکیکھ تپ تنگ صورت.غروب بود
با . ورفتم تو آشپزخونھدمی دروشنیصدا.شدی غرورش مثل غرورم خورد مدیبا.دمیمال

 نیا:پوزخندزدم.پن گذاشت وبھم نگاه کرد ای دستھ گل بزرگ وارد خونھ شدگال روھی
 ھ؟ی چایزمسخره با

  توئھیبرا: بخواد بچھ خرکنھ گفتانگارکھ
است بغلم کنھ کھ   خکمیاومد نزد. بودی تمسخر بھ گال نگاه کردم البتھ تو دلم عروسبا

 غرورم یدلم براش ضعف رفت ول. ومنو محکم بھ خودش فشرداووردیکم ن.ھلش دادم
 اجازه ی ولرونی بامی کھ از تو آغوشش بکردمیتقال م. بغلش بمونم تودادیاجازه نم

 . ولم کنیبھم زد حالمو: شدمو دادزدمی جرھوی.دادینم
 یول. کھ بھش زدمیدلم شکست ازحرف. شل شد وبازومو فشردھوی عضالتش

پاکت .ختمیری زھر مدی زده بود کھ برج زھرماربودم باشی بھم ننقدی بود ارخودشیتقص
 گھید. خوردشددنشیگارکشی ھمھ سنیاعصابم از ا. برداشت ورفت تو تراسگارشویس

 زد داشت م کھ کتکیمثل ھمون روز.کردی خودشو داغون می ھیداشت ر
 خواستی دلم نمیازطرف.کردی و روشن میگری تموم نشده دیکی.دیکشیگارمیس
اومدم .اه لعنت بھ غرور. بگمدادبھشی غرورم اجازه نمی از طرفگاربکشھینقدرسیا

 منو ای کوفتنی با دود کردن ای خودت بھ جھنم داری ھیر: گفتمی وعصبستادمیپشتش ا
 .یکنی میآسم

 .دمیکشی نمگاریاگھ بھ فکرتونبودم کھ روتراس س: گفتآروم
 رفتیم.دیکشیگارمیادسی زی وقتشھی ھمگفتی منقبض شد وقلبم فشرده،راست مفکم

نھ . سرد بودمونیصبح و روز بعدم زندگ.دمیتم زده رفتم خواب مای افھیبا ق.توتراس
 یکھ صدا.از سرکار اومده بود ورفتھ بود حموم.گفتمی میزی نھ من چزدیآرش حرف م

 از طرف صدر امی پھی ال بود ھی مزشرفتم از رو اپن برش داشتم ر. بلندشدشیگوش
آرش : وباز نکردم رو صفحھ خوندمامی نکرده بودپرهیخدا روشکر اسم نفس ونفس ذخ

 . گفتم کھ امشب تولدمھ منتظرتم عشقمیادآوری خواستم دوباره زمیجان عز
 ذاشتی نمی چندتا فحش بھ نفس دادم آشغال عوضرلبیز.دیلرزی از شدت خشم مدستام
 جذب رھنیپ. زده بودپی تی حسابرونیآرش ازاتاقش اومد ب. فارغ از درد باشھمیزندگ

ادکلن و .نھ واقعن انگار عاشق نفس بود. سوختھی با شلوار کتان قھوه ادیسف
 . رفتنشو نگاه کردمری مسفقط  رفت،منمرونی و برداشت وازخونھ بشیگوش.زد
 وزدم نموبرداشتمی ماشچیسوئ.دمی مانتوموپوشعی سررشھی اشکم سرازنکھی ازاقبل

 برم خواستمیم.ب کنم کنم و برم تولد اون آشغال خرابی آرش تعقخواستمیم.رونیب
 ی مغازه طال فروشھیآرش دم . عشقمو ازم گرفتھی عوضنیتولدشو گند بزنم وبگم ا

 تو نشستم ی کادونیمن توماش  آرش نامردی رحمی بیلیبغضم شکست،خ.نگھ داشت
 براش دمیالبتھ عاشقش بود با.ی کادو بخرگھی زن دھیاالن چطور دلت اومد واسھ 
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 نشی وسوارماشرونی جعبھ اومد بھی آرش با دیلرزی منیدستم روفرمون ماش.دیخریم
 خونھ،چشام ادی داره مدمی نگذشت کھ فھمیادیمدت ز.کردمی می جون رانندگیب.شد

 عاشقتم کھ یخدا.زدیقلبم تندم. نگھ داشت ورفت توارتماندم آپ.چھارتاشد
 با  پباماشوشی رفتم سراغ گوشعیسر. نبودشبیرایداخل پذ. رفتم تو،منمیقلبمونشکوند

 داده رونی شام بشنھادیمتاسفم السا امشب پ: جوابش وا رفتمدنینفس باز کردم با د
  بش نھ بگمتونمی کھ نمیدونیم
 دمیھوففف ترسون.: زدمغی وجدمیترس. از پشت منو گرفت ھوی. لبخند زدماری اختیب
 وونھید

 .یکنی شوھرتو چک می گوشیکشیخجالت نم: نگام کردمشکوک
 قرمز رو تختم بود باشوق بازش ی جعبھ ھی. توجھ بھ حرفش رفتم تو اتاقمبھ

 اشکان دشوی برام خرشی وقت پیلی بود کھ خیشکل ھمون دستبند.....یوا.......کردم،
دستبندو تو دستم چرخوندم .رو تختش ولو بود.باخنده رفتم تواتاقش.آشغال پارش کرد

 . نفرتواتاقم جاموندهھیدستبند :وگفتم
 ی ازخوشحالخواستمی میعنی.دستبندوکردتودستم. تو بغلشدی کردمنوکشخندنگامبالب
 ادی بھ دستت میلیخ:دیدستموبوس.رمیبم

 ی برایمطمئن: کھ لبم برخوردکنھ بھ گردنش گفتمی گردنش طوری بردم توگودسرمو
 .شیدیعشقت نخر

 ت؟ی اغھی تولد زن صی بریخواینم: کھ گفتمدیخند
 .میری باھم میاگھ بخوا: توموھامدی کشدست
 دمیدست کش.رمی با آرش برم تولدشو حالشو بگومدی گشاد نگاش کردم بدم نمیباچشا

 واقعن؟؟؟: قشنگشوگفتمیتوموھا
 ییبای زشی و آرادمی شال و مانتو سرش پوشدمی پوشیاسی ی دهی پوشرھنی اتاقم پرفتم

  زدمی موند پوزخندرمی خھی ثان چنددنمیبا د.  بودنیی اومدم آرش سرش پارونیکردم ب
   کنھی چشمتو آلوده میی ھر جاھی شدن بھ رهی خادیز_ 
  فک منقبض نگاھم کردبا

  بابات قول دادم.  کھ بھفیالسا ح_ 
 باغ نگھ داشت آب دھانمو قورت ھی ی وا کردم جلونوی زد منم در ماشرونی در باز

 داغش مث ی دستادیدادم آرش سمتم اومد دستمو محکم گرفت و دنبال خودش کش
 کرده بای زطوی محیکی سرامیبای سبز و حوض زی فضامی آرومم کرد داخل رفتشھیھم

  دهی نفس قفل کرد لباس پوشاه شلوغ بود چشم چرخوندم کھ نگاھم تو نگیلیبود خ
 شد رهی بھم خیشی آتی بود با چشماختھیھاشو آزاد رو شونش ر تنش بود مویقرمز

 لحظھ ھی حرصش بدم خودمو بھ آرش فشردم تو شتری کھ بنی ای زدم و برایشخندین
 ی تو محوطھ آھنگ آروممی و طرفش رفتدینفس چشماشو محکم بست آرش دستمو کش

 خواست خفش کنم ی بودن نفس از جاش بلند شد ھنوزم دلم مسط ھا ویلیپخش بود وخ
  با لبخند نگاھم کردستادیرو بھ رومون ا
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 یی بودم بدون دعوت جادهی شنیای بی خوایسالم السا جان آرش نگفتھ بود توھم م_ 
 ی رینم

   کردمی کجدھن
  ھا اعتنا نکندهیبھ شن_ 
   تولدمی و اومدی کھ بھ خاطر من کاراتو رھا کردیآرش جان مرس:  شدرهی آرش خبھ

  بودشیشونی رو پیشگی اخم ھمآرش
  میای نداشتم السا اصرار کرد بیکار_ 

 آرش روبھ روم نشست دلم خنک شد می نشستی رو صندلمی دستمو فشرد و رفتبعدم
 شکستھ شی مھری قلبم واقعا از بی آوردم ولی سر در نمیچی آرش ھیھنوز از کارا

 کشم آرش پا ی کنار نمی ثابت کنم بھ راحتی خواستم بھ نفس عوضیبود امشب فقط م
 رفت نکنھ باز داره با نفس حرف ی دستش بود و داشت باش ور میرو پا انداخت گوش

  ی کنی کار می چیدار:  دی زنھ دوباره حسادت درونم شعلھ کشیم
  دارشم ھا؟اری اختمھیگوش:  باال انداختابرو

تم داره  دسی و رومو برگردوندم کھ حس کردم استخونادمی حرص شالمو عقب کشبا
 دیی آرش دندوناشو رو ھم ساشھیخورد م

   نکنیالسا امشب با اعصاب من باز_ 
  کار دارمیمن بھ تو چ:  باال انداختمشونھ

 گھی جور دھی ای ی کنی شالت عقب بره درستش مادیبدم م: دیی رو ھم سادندوناشو
 برخورد کنم

   دارمارشوی خودمھ اختیموھا_ 
 دمی شالمو جلو کشعی کھ سر بلند شدی دفعھ از رو صندلھی
 زن ستی مال منھ؟ نفس خانومت کھ شالم سرش نراتیچرا فقط گ:  حرص گفتمبا

  بدهری باشو برو بھ اون گگھی دشھی ھم جزو اموالت حساب می اغھیص
 گشاد یاونم از جاش بلند شد با چشما.  اخم کردمی و رو شد ولری زد کھ دلم زیلبخند

 بلند شدم و تی خواست بره؟ قدم اولو گذاشت کھ با عصبانی میعنینگاھش کردم 
 سادمیجلوش وا

 ی برگھی قدم دھی ی ولقی ھر چھ القی نفست خالشی برو پسیاصلن برام مھم ن_ 
 کھ رقص ی دونی رقصم می منمی کھ ببی کسنی رم وسط و با اولیمطمئن باش م

 ھی عالمیعرب
   خشم دستشو مشت کرد و بازومو چنگ زدبا

  ؟ی صاحابی مگھ بی کنی جا می بتو_ 
 ھر ھی نبود در ضمن صاحاب نیاگھ صاحاب داشتم کھ حال و روزم ا:  زدمپوزخند

  نھ؟گھی ھمھ ان دییجا
 ی شد ساکت شدم ھنوز ازش می شد چشماشدوباره وحشی ھر لحظھ سرخ تر مآرش
  دمیترس
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 ی کنم و دھنتو پر خون می رو نمیچی حساب ھی کلمھ رو بگنی اگھی بار دھیالسا _ 
  کنم

  نفس نفسمو گرفتی بش بگم کھ صدایزی چھی اومدم
  آرش جان_ 

   ملتھبش بودی با اخم طرفش برگشت ھنوز بازوم تو دستاآرش
 رو تو رقص ی االن کھ من ھستم دوست دارم اوقاتی دماغتھ ولی مویکی یگفتھ بود_ 

  ی کنمیھمراھ
 شدم وبا نگاه رهی بھ آرش خیشی آتی با چشمارهی بزنمش کھ بمنقدری خواست ای مدلم
  کردی کنم آرش پوفی مدی کھ نبای منم کاری کردم کھ تکون بخوردشیتھد
  برقصگھی دیکیحوصلھ رقص ندارم برو با _ 

  تمام دست آرشو گرفت کھ منفجر شدمیی نفس با پرروی باز شد ولشمین
 ...آرش اگھ بھ خاطر_ 

 ی نکن بد بخت اگھ آرش مکی رقص کوچھی خودتو واسھ نقدریا:  تو حرفشزدم
 توی خواد برقصھ بزار افتخار ھمراھی خوب قبلش با من می کرد ولیخواست قبول م

  بدهگھی دیکیبھ
 دھنش بستھ شد بھ آرش نگاه کرد و رفت با نفرت بھ دورشدنش نگاه کردم نفس

 رقص رفت با ستیپ وسمت دی شد آرش دستمو کشدهی کھ دستم کشنمیخواستم برم بش
 دمی خودمو عقب کشتیعصبان

   ولم کنیھ_ 
 ی منتظر عواقبشم باشدی بای زنی میحرف. یوقت_ 

 پھن آرش نھی کردم دستمو رو سی نفسو حس منی دور شونم حلقھ کرد نگاه سنگدستشو
 دستشو دور دمی چسبنشی شده بود بھ سفیگذاشتم منو بھ خودش فشرد نور سالن ضع

 عطرو نیا:  گفت ی بمی داغ با صدایکمرم فشرد و سرشو کنار گوشم چسبوند با تفسا
  ی من بزنشی پیفقط حق دار

 ھا برم گردوند و لبشو ی طاقت شد و مث وحشی کھ بدمی بوسنشوی سی رواری اختیب
 گذاشتم نشی ولت بھم وصل کردن دستمو روسستیمحکم رو لبم گذاشت انگار برق دو

 نفسم تند شده بود دوباره منو دی طاقت لبمو گاز گرفت و عقب کشیلش دادم کھ بو ھ
 شی رو پوست گردنم لغزوند کھ آتلبشو  سرشو تو گردنم فرو کرد ودیطرف خودش کش

 نھیبی میکیآرش زشتھ : گرفتم
  نھی بی خوب داره منھی کھ نفس ببی کنی کارا رو نمنیمگھ ا:  گفتی خماری صدابا

 کرد و تو ی نگاه منوی اشتھا خوردم آرشم پا رو پا انداختھ بود وزمی شامو بدی کشعقب
  رو گرفتمی بود کھ حال نفس لعنتیدلم عروس

 حواسم نبود وکمرم خورد بھ چارچوب در از شبیدارشدم،دی از خواب بیدیبادردشد
 زیری سرم ماساژو رو زد بھ پیآرش اومد باال.کردیقبلم خون مرده بود وبدتر درد م
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 یزنی خودتو بدون،دست بھم نممی حریاو: بلندشدمعیخواست روکمرم بذارش کھ سر
 ...... وی مدت لمسش کردنی تمام اکھیبرو ھمون

 باخودت یبا من لج:دیکالفھ توموھاش دست کش. قورتش دادمعی گلوموگرفت سربغض
  شدهی کمرت چنمیالسا بذاربب.یستیکھ لج ن
 .ی کار کردی نرفتھ کھ باھام چادتی ینی شاھکارتو ببیخوایم: در رفتمازکوره

 .ی نداری مشکلگھی دکتربا اون کھ دمی خب پاشوبرلھیخ: فوت کردینفسشوعصب
 .....یھر.تی اغھی ھمون زن صشیوپ  دست ازسرم بردار برآرش—
 . منتطرتمییپا: گفتی عصبدمی ذره ترسھی. کردی اوه چھ اخماوه

 می مطب دکتر رفتنکھیبعدا. شدم ھمھ کاراش با زوربودنی سوارماشدموی پوشلباس
 ساختمون نییاومدم پا. کرد،البتھ بدون آرش نخاستم اون باشھنمیومعا

  گفت؟یچ: آرش شدمنیدکتره،سوارماش
 ؟یک—
 گھی د،دکترهی نمکپفک—

 دیدی می جدبی بود نخاعت آسدتری شدی خوردیگفتش اگھ ضربھ ا: گلوموگرفتبغض
تازه گفت :گفتم. شد کھ من حسش کردم،حقش بودادی زی روفرمون بھ حدفشاردستش

 .یری بگھی ازش دیتونیاگھ کارشوھرتھ م
 ی صداکردمی کھ آرش گذاشتھ بود گوش میبھ آھنگ.   پاشو رو پدال گازفشار دادمحکم

 فھممی می از بغض پریدلخور(آھنگ فضا رو پر کرده بود
 فھممی می غصھ داریناراحت

  ی با من بودنی فردادلواپس
 ی منری از من اما درگیریدلگ
  توکم کمیکنی دل میزنی دل میدار
 ...فھممی من حالتو مدمی بھت حق ممن
 دستمو بردم سمت ظبتو آھنگو قطع عیسر.گرفتی آھنگ داشت بغضم منیبا ا .)

 ...گوش کردن بھ سکوت بھتر بود...کردم
 ؟ی شھر بازمیبر - برگشت سمتمو نگام کرد و گفت آرش

 نھ بابا -
 ؟؟ی شھر بازمی بری منو چل کردیمگھ تو نبود -
 .االن حوصلھ ندارم.اون موقع فرق داشت-
 .گذرهیبا تو بھم  خوش نم - بدم پس گفتم اشوی جواب کم محلخواستمیم

 !ی چقدر دوست دارم باھاش برم شھربازدونستی خدا میول
 تو ی بدونی وقتیکر کردف -  گفت رهیگی االن پاچھ مکردمی عکس تصورم کھ فکر مبر

 ؟؟.یای نیتونی داره مای چشیشھر باز
 نی قرار نبود بھ ای حرفش وسوسم کرد کھ باھاش برم و خوش بگذرونم ولنی ابا

 !!ی دارای چستیواسم مھم ن - گفتم نیبھ خاطر ھم!! نم پس بدمیزود
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 !!ارزهیبھ امتحانش م -
 ی ھوس شھر بازشتری تو بنکھیمث ا!! یکنی چقدر اصرار میاووف مخمو خورد -

 !!یدی مخمو نجونی از اشتریبرو تا ب!!  یکرد
 کم ی تالفی حسابخواستمیم!!  نازک کردمو رومو برگردوندمی پشت چشمبعدم
 !!  پس بدماشویمحل

 خوشحال بودم کھ داره بھم یلی خییخدا!! ی رفت سمت شھر بازموی نگفتیزی چگھید
 !! کنھیتوجھ م

 ...ای ترن ایر رنج - گفت میدی رسیوقت
 سوار شم؟؟ اگھ نفس ی ھم داره کھ من چیمگھ واست فرق - وسط حرفشو گفتم دمیپر

 ... منی ولی نداشت کھ حق انتخاب بھش بدی تعجبیبود جا
 نوح گرفتو ی واسھ کشتطیدو تا بل.طی بلشھی برد سمت گدوی نگفت و دستمو کشیزیچ

 کنمی مدای با آرشو پی خوشحال بودم کھ بازم تجربھ شھر بازیلیخ.می سوار شدمیرفت
 شروع بھ حرکت کرد یکشت!! کنمینطوری کھ منم االن اکردی نمیاونطور... کاشیول

واسھ !!  نشون ندمری جوگیلی کردم خودمو خی سعی ولدمیترکی مجانیو منم داشتم از ھ
 !  نزنمغی تا جفشردمی لبامو بھم منیھم

 نگاه بھم ھی کوتاه زدم و آرشم غی جھی رمی نتونستم جلو خودمو بگھگی چرخ زد کھ دھی
 !! گرمش گرفتیکردو دستمو محکم تو دستا

 و رونی بدمیدستمو از تو دستش کش... نبودی چاره ای ولدادی بھم دست می خوبحس
 چرخ و فلک ؟؟ - تموم شد آرش گفت یوقت!! چپ چپ نگاش کردم

 !! ھی نظرت چکنھی نمیواسم فرق -
آرش سمت چپ نشست و !!می و سوار شددی خرطی نگفت و دو تا بلیزی ھم چندفعھیا

 !! کنارش باشمخوتستمینم.من رو بھ روش
 تکون ی بلند بود و از طرفیلی خنی ای از ارتفاع بترسم ولیلیاز اون آدما نبودم کھ خ 

 !! نرهنیی درآوردم و خوردم تا فشارم پافمی آدامس از تو کھی!! خوردیتکونن م
 دستشو آورد طرفتم و منو عیآرش سر.  بلند زدم غی جھی تکون محکم خورد کھ ھی ھوی

 سفت ی ولرونی بامی تقال کردم کھ از بغلش بی شدم ولریغافلگ!  سمت خودشدیکش
 !! نزنیی ھرجاھیدستتو بھ  -با حرص گفتم . ذاشتیگرفتھ بودمو نم

 !! نگاه نکننوییپا - بھ خودش فشرد و گفت شتری بمنو
 ! نگاه نکردمنویی کھ ھست بد تر نشھ پاینی اوضاع از انکھی واسھ امنم
 کھ فکر نکنھ ارمی برونی خودمو از تو بغلش بکردمی می سعی بار ھھی ی اقھی دقچند

 تو بغلش بودم لذت نکھیالبتھ منم واقعا از ا!! ذاشتی نمیمن کشتھ مرده آغوششم ول
 .بردمیم

 ت جھ بھ آرش رفتم سوار تاب شدم و خودمو عقب ی بمی اومدنیی چرخ و فلک کھ پااز
 ھی آرشھ و با دمیبرگشتمو پشت سرمو نگاه کردم د. رو ھوامدمی دفعھ دھیجلو بردم کھ 

 بھ احساسم پشت پا زدم ی ولرفتیواسھ لبخندش دلم قنج م!! کنھیلبخند مردونھ نگام م
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 تا بنا شتی کھ نیدی نفسو تاب میمگھ دار - و گفتم دمو بھش اخم کردم و رومو برگون
 !گوش بازه

 باز آرش محکم تر یول.  کھ گفتم محکم تر ھلم دادم و منم محکم تر تابو گرفتمنویا
بازم محکم تر ھل داد و !!  آورد ول کن نبودی منو ورنمیاصلن تا صدا!! فشار داد

 ممموفتیاالن م!! آرشش بسھ - زدم غیج.واقعا کم مونده بود بھ پشت پرت بشم 
 ...توروخدا

 !!بس کن!! تورو جون نفس - از فرصت استفاده کردمو گفتم کنھی گوش نمدمید
 ...  کھ گفتم بدتر ھل دادنویا
 !! بس کنی دوست داریآرششش تورو جون ھرک -

 !!دمی کشی و منم نفس راحتنیی آورد پاسرعتشو
 یار دوست دی گفتم جون ھر کسی وقتی گفتم جون نفس گوش نکرد ولی وقتچرا

 تا از دستم راحت رمی بموفتمی بیخواستیم -بھ نگاه غضبناک کردمو گفتم !! گوش کرد
  ؟یدادی ھلم مینطوری کھ ایبش

 !امی تا من بنیاونجا بش -  کردو گفت ی خنده اتک
 شمی اومد پیسنت - مخلوط فالوده ی نشستم و آرش با دو تا ظرف بستنیمکتی رو نرفتم

 .  داد دستمشویکینشستو 
 پختمی خوشمزه می من اون ھمھ غذای ھم نکردم مگھ وقتی تشکر خشک و خالھی
 ! دستت درد نکنھگفتیم
 خودم یتو حالو ھوا.کردمی آرامش شروع کردم خوردن و اصلن بھ آرش توجھ نمبا

بھ دستش !!  بھمخندهی آرش داره مدمیچشمامو باز کردم د!!  شد سیبودم کھ صورتم خ
نگو آرش خان آب !!  خودم دستمھی بستنی ولستین دستش یزی چدمینگاه کردم د

 کار خودم افتادم کھ ادی!! صورتم  توختھی کھ تو ظرفش مونده بود رو ریفالوده ا
 -  اخم کردمو گفتم ی کارش خندم گرفتھ بود ولنیاز ا!!  بھ صورتشدمی رو مالیبستن

 ؟ی نمکی بنقدری من اشی فقط پای ؟؟یکنی نفس ھم مشی پاتوی نمک بازی بنیا!! ھر ھر
 .!! نگرفت و با دستاش دو طرف صورتمو گرفتیزیچ

 و زبون دیمکیو م) -:لباشو گذاشتھ بود رو لبام و لبام... لحظھ ھنگ کردھی مغزم
 !!زدیم
 کھ رو لبام نشست ی بوسھ اجانیداشتم از ھ!  خودمو گرفتم کھ نبوسمشی جلویلیخ

 !کردمی میغالب تھ
 یچشمامو بستم ول!  عقب نرفتیتھلش دادم ول خودمو گرفتم و با دسی جلویول

 .دمشینبوس
 و منم انگار زدیداشت نفس نفس م.دی از لبام گرفتو عقب کشی گاز کوچکقھی چند دقبعد

 نی ای جا جانیا - جمع کردمو اخم کردم روموی نمام نیول. ازم گرفتھ بودمویتموم انرژ
 !! ببوستوی اغھی؟؟برو زن ص!!یدی منو بوسیاصلن تو بھ چھ حق!! ستیکارا ن
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خواستم دور دھنتو پاک !!  کھدمینبوس - گفت طنتی زدو با شیتک خنده دختر کش 
 !کنم

! دمی کم بھ خودم لرزھی باد سرد اومدو ھی! نگفتمیزی حرص نفسمو فوت کردمو چبا
کتشو درآورد انداختم رو .زدی بھن انداخت کھ بھ نظرم محبت توش موج میآرش نگاھ

 .واستم از رو شونم برش دارم کھ دستشو گذاشت رو دستم و نذاشتخ.شونم
کھ چقدر دلم !! آرش و کاراش!!  بھ آسمون نگاه کردم رفتم تو فکری دقھ اچند

 ادی!!  کاراشادی!! وفتادمی مراشی تحقادی ھوی یول!!  االن باھاش خوب باشمخواستیم
 !!اشی محلیب

 کھ محکم دستمو فشار رونی بکشم بخواستمیمدستمو . چند دقھ دستمو گرفتو بلند شد بعد
 نم؟؟ی رو ببی کدی بایریمن نخوام دستمو بگ.دستمو ول کن  - گفتم . داد

 یتو راه حرف.می و سوار شدمی رفتنیبھ سمت ماش. نگفتیزی بھم انداختو چی خاصنگاه
البتھ با !!  گرمشو گوش کنم ی من دوست داشتم حرف بزنھ و من صداینزد ول
 خونھ میدی رسیوقت!!  بگھ عاشقتم کھ ادی انتظارم نداشتم بدادمی کھ من بھش مییجوابا

 خودمو ی جلودی بای اونجا داشتم ولھ بیکشش خاص!!  بود برم اتاق آرشکینزد
 آرش شی دوست داشتم برم پیلیخ!! بدون حرف رفتم تو اتاقم و درو بستم!!  گرفتمیم

 و منو دلتنگ رونیلخت از اتاقش اومد ب تنھ می لحظھ آخر با ننکھیبخوابم مخصوصا ا
 ...فی حیول!! آغوش گرمش کرد

حتمن .پوشھی آرش داره  کتشومدمی کھ دشکوندمی انداختھ بودم روپامو داشتم تخمھ مپامو
 .خوش بگذره آرش خان: با حرص گفتمشیمی عشق قدشی بره پخواستیدوباره م

 برم اون دیبا.  دارماجی مدارک احتیسر. ھی بھ دی جدی پروژه یبرا: کردنفسشوفوت
 . خونھ ورشون دارمیکی

 .یخودت:پوزخندزدم
 ؟یچ: خندون بودنگاھش

 .ی منوفرض کردکھیھمون: گفتمباحرص
 .میبپوش باھم بر: تو اتاق مانتوموبرام اوورد وگفترفت

 . منتظرم عالفم نکنییپا: حالت قھرنگاش کردم کھ گفتبا
 لباس عیسر.رهی نفس نمشی روشکر کردم کھ پ خدادموی کشیقی رفت نفس عمنکھیھم

 بھ میدیتارس. گذاشتھ بودی کالم آرومی بکی شدم موزنشیسوار ماش.نیی پادمورفتمیپوش
 توخونھ خاطرات گذشتھ جلوچشام جون می رفتنکھیا. بھ محض. نگفتیچیمقصد ھ

 گذشت آرش ی ساعتمین.بشم  مثل آرشی عاشق آدمیکردی فکر نمچوقتیھ.گرفت
دلم استخر :از جاش بلند شدوگفت.دمیچرخی ومن عالف مرفتیھمچنان بامدراکش ورم

 می جا بموننیامشب ھم. استخررمیمن م.خوادیآب گرم م
 توذھنم جرقھ یزی آمطنتی فکر شھی نگذشت کھ ی اقھیچند د.کھ رفت. دادمسرموتکون

م لخت داشت شنا آرش با تن تما. شربت ور داشتم ورفتم لب استخرشونی لھی.زد
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برات : زدمیلبخند تصنع. انداختیبھم نگاھ.دلم براش ضعف رفت.... جونمیا.کردیم
 شربت اووردم

 پامو دراووردم وخودمو دنی لغزی اداعی رنگ تعجب گرفت اومد طرفم کھ سرنگاھش
 دست وپا انھی کردم نا شی سعی الکیشنام بدنبود ول.دمی کشیفی خفغیانداختم تواستخر،ج

 شده بود وبھ بدنم سیتمام لباسم خ.بزنم،آرش بھ سرعت اومد طرفمو ومنوگرفت
  حسنات اضافھ شدھیبھ بق میکور:بازو ھام تودستاش بود. بوددهیچسب

 . کمرمیآ: بھ با آه وناز گفتمی بھ دندونم الکدمی کشزبون
تن لختمو .خواستمینومیھم. نقشم گرفتولیا.دی کشرونی گفتم آرش لباسمو از تنم بنوی اتا

آب گرم بود ولذت . استخر رفتیآرم تا لبھ .ضربان قلبم شدت گرفت.بھ خودش فشرد
 ؟یدرد دار: روکمرمدیبرم گردوند پشتم بھش زوددست کش.بخش

 .ادی زنھ—
 ی جای بگھ دارستی نیکیمسخ وجودش بودم .دادی ونرم کمرمو تو آب ماساژ مآروم

آروم از .کردی گذشت وجودش آرومم میا قھی دستیب.یدیشاھکارخودتو ماساژ م
 منم تنم کرد تا خواستم ی حولھ دوی آرش حولشوپوشمی اومدرونیاستخر ب

 کشی تحرخواستمی مم زانوری زگشی دستشو انداخت دور گردنمو دست دھی.برم،نذاشت
 از ستی آرامبخش نخور برات خوب نگفتی مثل خودش کھ مقنیکنم بعد پسش بزنم دق

 .دادی آزارم مینطوری ھم ایطرف
خواست کنارم .منو گذاشت رو تخت.تنم داغ کرد.دی گذاشت وبوسنمی سی رولباشو

 نفس شی برو پی من بخوابشیالزم نکرده پ: گفتمی بلندشدم عصبعیدرازبکشھ کھ سر
 . بدهسیجونت تابت سرو

 ھزار دفھ گفتم من با نفس رابطھ ندارم: شد ودادزدھوسرخی چشاش
 شدی می عصبیز ازس توخودم جمع شدم،دست خودم نبود وقتا. از دادش بند رفتنفسم

 ی؟وقتی لعنتیترسیآخھ چرا از من م: وگفتدی ترسناک بود،توموھاش دست کشیلیخ
  بزنم؟بی بھت آستونمی من نمیدی توھنوز نفھمشمی می عصبشتری بیترسیازم م

  بدنمیایآره سندشم کبود: بغض گفتمبا
 ی کارھیخوب گوشاتو وا کن السا من : شدرنی کھ جلوش پارچھ قرمز بگی گاونھیع
 ی ندارتی بعدش حق شکای کردم ولی چھ غلطی نندازادمی چوقتی ھگھی کھ دکنمیم

 رونی کنھ،فرصت فکرم بھم نداد وبخاستی کار مین،چی اگفتی می گشاد شد،چچشام
 نبود،دوباره دی بعیچی ھی آرش رواننی آخھ ازاردمیمی میداشتم از کنجکاو.رفت

 درویکشی بود وداشت موھاشسو سشوآر منھی آی گولم زد ورفتم تواتاقش جلوطونیش
 با نھی گذاشتم از تو آدشی معرض دھتخت نشستم بند حولھ رو بازکردم و تمام بدنمو ب

 ھم یچشماشومحکم رو. زدمی شد منم لبخند مغروررهی سرخ بھم خیچشا
 .رونی ب،بروی کنی باز کھ باھامستمی السا من آلت دستت نرونیپاشوبرو ب:فشارداد

 .خودت برو: روتختدمی توجھ بھ حرفش درازکشیب.دمیشنی تندشومی نفسایصدا
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 کھ گرماش دی کشیقینفس عم.دیکنارم درازکش. واومد طرفمدی از برق کشسشوآرو
 خودشو ی روودی منوکشاووردی طاقت نگھید.پاموگذاشتم روپاش. شنھیبخوره بھ س

نفس :تلخ گفتم. رابطھ ندارهی زنچی ھرکھ ندونھ انگار چندھفتھ ست باھدی بوسصانھیحر
 .یبوسی منو میر داینطوری نداده کھ اسیخانومت خوب بھت سرو

 ،یدی بھش مالی موھات نبود کھ رنگ مزخرف ومصنوعفیح: کردتوموھامسرشوگم
  مھمھ؟برات—

 .یلیخ: خودش فشردوگفتمنوبھ
 گذشتھ
 آرش

 حوصلھ لپ تابو بستم بلند شدم ی سوخت بیم بھ شدت م گذاشتم چشمازی رو مسرمو
 رو گاری سدمی السا اخمامو تو ھم کشی صورت خونیادآوریطرف پنجره رفتم با 
 تو دستم ی روشنو تو دستم لھ کردم و سوزن بدگاری زدم سیقیروشن کردم و پک عم

 محکم تر کف دستم گاروی کمرش سی کبودسشی خی چشمایادآوری با ی ولدیچیپ
   در اومدیفشردم صدا

  توایب_ 
   داخل اومد و سھ تا مردو ھمراھش اورد زبونمو چرخوندممھرداد

 ی کھ خواستیی کسانمیآرش ا_ 
 ی بری تونیباشھ م_ 
 خواست ی ناموس دلم می شدم فرستاده بودمشون سراغ اون بکی اون سھ نفر نزدبھ

 و تن برھنھ السا تو آغوش اون کثافت ی لعنتی اون عکسا ادی ی کنم وقتداشیفقط پ
 رو ی کسی دونست اون کثافت طعم لبای زن منو مزی زد اون کثافت ھمھ چی مشمیآت

 دستمو کوبوندم رو تی کنم با عصبانیم  ساقطشیکھ مال منھ تجربھ کرده بود از ھست
 زیم

 دی کردی میشما ھا چھ غلط_ 
 و خونش گرفتھ تا خونھ فک و نالی از ترممی و رو کردری ما تھرانو زدیآقا باور کن_ 
  رفتھنی انگار آب شده تو زملشیفام

 دمی محکم کشقشوی رو ھم فشردم و طرفش رفتم و دندونامو
 بھ یی بالدی نکندای شرفو پی ھفتھ اون بنی کرتو باز کن اگھ تا اخر ایخوب گوشا_ 

 دی خودتونم نشناسگھی کھ دارمیروزگارتون م
 چشم آقا چشم:  گذاشتقشی دستشو رو عیسر

  رونیب:  نشستم و بھ در اشاره کردمی صندلی حوصلھ رویب
 نالھ ادی داد ی اون روزش ھنوزم عذابم می اشکی السا نگاه کردم چشمای خالزی مبھ

 کرد دردشو کم کنم دندونامو رو ھم فشردم و کاغذ یھاش افتادم کھ مدام التماس م
 خودمو گرفتم ی جلویلی کرد خیماس نفس رو م اون طور التیجلومو مچالھ کردم وقت

 ی اعتماد بودم بش السا عاشق اون بی بزم السا ھنویتو صورت نفس نکوبم رفتارا
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 السا ی التماسای ببرش از طرفادی از ی زودنی بھ اتونھی بوده چطور مزیھمھ چ
 ی چھ خبره اون بدمی فھمی مدی خواد بای گفت طالق می کرد وقتی مشتری بدمویترد

 کنم ی مکھی تکھیت. ناموس فقط بفھمم السا خودش باش بوده اول اون حروم زاده
  السا رو بھ خودم فشار بدمفی خواست تن ظری دلم مبیاز جام پا شدم عج.... مبعد
 درو رو السا قفل نکردم گھی نفر گذاشتھ بودم سرکوچھ حواسشون بھ اطراف باشھ ددو

 کشم ی کثافت اون موقع جفتشونو با ھم می خواست بره سراغ اون پسره یفقط دلم م
 دمی بھ ھم کوبنوی در ماشرونی معصومش افتادم از شرکت زدم بی چشماادیدوباره 

 السا کھ رولب اون حروم ی بھ لبانقبض در آوردم با فک مرھنمی پبیعکس رواز ج
   کشمی ھمتونو میییلعنت: دمی شدم دستمو محکم بھ فرمون کوبرهیزاده بود خ

 رو جا انداختم و پامو رو گاز فشردم جلو خونھ ترمز زدم درو با شتاب باز کردم دنده
  داد لب زدمی خشکی تاب شد با صدای بی دل لعنتنیباز ا

 السا...  السا_ 
 با دمی و درشو بھ ھم کوبدمی موندم سمت اتاقش پررهی خی گشاد بھ خونھ خالی چشمابا

 ییالساا کجا:  داد زدمتیعصبان
 شرف نفسام تند شد خون تو ی اون بشیاقارو باز کردم نبود نکنھ رفتھ پ ھمھ اتدر

 ظی کھ بازش کردم با نفس روشدم اخمام غلنی با شتاب سمت در رفتم ھمدیصورتم دو
 دیشد و کنارش زدم و خواستم برم کھ بھ دستم چنگ انداخت و بازومو کش

 می با ھم حرف بزندیآرش با_ 
  خشم محکم ھلش دادمبا

   برا بعدباشھ_ 
  خودتو بدونمی حریھ:  اومد و دستمو گرفت بھ شدت دستشو پس زدمجلوم

  زحمت نکشخودی رفت ب؟ی دنبال السا ھستھیچ_ 
  طرفش برگشتمیشی آتی چشمابا

 ھیمنظورت چ_ 
 و می گفتم گفتم ما بھ ھم عالقھ داشتقتویحق:  داد و با لبخند نگاھم کرد رونی بنفسشو

  برهرونی من و تو بی و از زندگمیدار
 و دی نگاھش کردم و آروم سمتش رفتم کھ ترسزی ھمھ وقاحت تنی تند شده بود از انفسام

 ؟ی کردی چھ غلطیگفت:  و عقب رفتدیرنگش پر
 آرش:  قورت داد ی دھنشو بھ سختآب
 و یستی من دوست دارم تو آدم مورد پسند من نیصداتو ببر چرا فکر کرد:  زدمداد

 ی اون حرفارو بھ السا زدنمی ببگھی دفعھ دھی نفس ارمیتوھم درت م دارم از ینبود
  من سرک نکشی تو زندگتھ؟ی حالی دی مینی کنم و تاوان سنگی رو نمیزیحساب چ
  زدی داشت حالمو بھم مگھی شد دسی خچشماش

 ... خودتیآرش تو منو دوست دار_ 
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 برا من نمی بی واسھ دوست داشتن در تو نمیزیچ:  حوصلھ گفتمی تو حرفش و بزدم
  زیاشک تمساح نر

آرش تو السا رو :  بودسی زد ھنوز صورتش از اشک خی شد پوزخندرهی بھم خناباور
  من مطمئنمیدوست ندار

  یباشھ ندارم حاال ھر:  زدمپوزخند
 ... کامل خودمویآرش من دوست دارم اگھ بخوا:  گرفتدستمو
  زدی می داشت چھ زریوض عنی نگاھش کردم ایبرزخ

  ی کنی مرد عرضھ مھی ده کھ خودتو واسھ ی کھ بدبخت نشونت مزاسی چنیھم_ 
 ... کھ اون دختره ھرزهنی ای برای از من سواستفاده کردی لعنتیتو:  زدغیج

   کنم احترام خودتو نگھ داریخفھ شو نفس و گرنھ دھنتو پرخون م:  گرفتمگلوشو
 ی دست خودت کردچھی تو منو بازیھ السا رو آزار بد کیتو از من استفاده کرد_ 
 رحم ی بنقدری ایآرش چطور تونست:  شدم با ھق ھق گفترهی خنی نگفتم و بھ زمیزیچ

 یباش
 ی بشچھیمن مجبورت نکردم باز:  کردمی کجدھن
 شد بعدم دستشو باال برد کھ بزنھ تو صورتم کھ مچشو تو ھوا گرفتم و رمی لحظھ خچند

  رونیب:  و ھلش دادمچوندمیپ
  ازت متنفرم:  چنگ زد فشی کبھ

 ی زنگ اومد نفسمو عصبی بلند شدم کھ دوباره صداعی سردی درخونھ رو بھم کوببعدم
 شھ درو با شتاب باز کردم کھ با شی رفتار کنم تا حالگھباشی طور دھی دی دادم بارونیب
  یانی کاویم آقاسال:  انداختنیی سرشو پادی مھتاب جا خوردم تا منو ددنید

   فعالستشیسالم مھتاب خانم السا ن:  دادمسرتکون
   دونم اومدم با خودتون حرف بزنمیم:  دادرونی بنفسشو

  داخلدییبفرما:  رفتم کنار
 خواد بگھ بھ السا ی کھ میزی مھتاب مطمئنن چدنی طور دنی تعجب کردم از ایلیخ

 دوباره جلو چشمم نقش گرفت مھتاب رو مبل نشست ی اون عوضاری اختیمربوطع ب
   تر من عجلھ دارمعیلطفا سر:  رو بھ روش نشستم و پا رو پا انداختمیجد

   چشماش پر اشکھدمی کھ کردم دنگاھش
   افتاده؟یاتفاق_ 
   گناھھیالسا ب:  ھق ھق کردھی گربا

 سی خوب نیلی حالت خنکھی مث اھیمنظورت چ: دمی تو ھم کشاخمامو
..  شماس اونی وونھی گناھھ اون دی خدا شاھده السا بیانی کاوی گناھھ آقایالسا ب _

 اون کار من بود
   اوردمی از حرفاش سردر نمیچیھ

 ی گی می چنمیدرس حرف بزن بب_ 
   وقت با اشکان نبودهجیالسا ھ:  کردینی فنیف
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   بگھی نگھ کنویدوستش ا:  زدمپوزخند
 دھنم قفل ومدی کھ میی شدم صدارهی کرد و بھ ضبط صوت تو دستش خفشی تو کدست
 کرد

  اشکان ترو خدا بس کن: مھتاب
 ستمی خوردم پاش وامی گھھی السام وونھیچرااا چرا بس کنم من د:  اشکانادی فریصدا

 می داشتیقرار.  قول وھی ما ؟ی کشیاشکان خجالت نم_ 
 قول و قرارمون سر جاشھ_ 

 خوام سر جاش باشھ اشکان السا بھ خاطر کار احماقنت داره ینم:  مھتابغی جیصدا 
  تمام صورتش و بدنش کبودهدهی دستا آرش جون مریز

 من بزنھ فقط من ی گھ خورده دست بھ السازی ھمھ چیاون آرش ب:  داد اشکانیصدا
  حق دارم لمسش کنم

 ی کردھوشیو باشکان بس کن برو بھ آرش بگو ھمھ نقشع تو بوده بگ السا ر_ 
 زاره السا رو بھ خاطر ی اشکان آرش زنده نمی بزور اون عکسا رو گرفتبگو

  و کبودهاهی تو ھمھ بدنش سیخودخواھ
 مال من شھ خودم دیالسا با:  وار اشکان بھ گوشام اعتماد نداشتم وانھی خنده دیصدا

 دی آم السا بای کنم من کوتاه نمی منو زده قطع می شرفو کھ السا ی اون بیبعدا دستا
  مال من شھ

  خوادیاشکان السا آرشو م_ 
 مھر السا رو نداره السا و جسم اقتی بدن اونو نداره لی ظرافتااقتیغلط کرده آرش ل_ 

  و روحش مال منھفشیظر
 ی بلندنی مھتاب ھنی زمدمشی شدم ضبط برداشتم و با ھمھ قدرت کوبی منفجر مداشتم

 منو یانی کاویآقا:  کردی نگاھم مھی رفت مھتاب با گری منیی باال پای بھ تندنمی سدیکش
 کردم بھ خدا انتی خمونی دونم بھ دوستی بھ السا کردم می دونم ظلم بزرگی مدیببخش

 نتونستم خورد شدن السا رو گھی دی اشکانم ولوونھی دمعشق کورم کرده بود من ھنوز
  نمیبب

 ی جون السا می بھ بدن بانمی وحشی ضربھ ھاادی ی خواست مھتابو خفھ کنم وقتی مدلم
 ...افتادم

  ی بکنیوونی کار حنی ھمچیچطور تونست_ 
 ده ی کارو کنم قول منی اشکانم گفت اگھ اوونھیمن د:  قرمز بودھیصورتش از گر 

 رمی خوام بمیباھام ازدواج کنھ من واقعا شرمنده شما و السام بھ خدا االن م
 .... من با السایون دی می کردی کارنی ھمچیتو غلط کرد_ 

 چھ کار نی گن دوست؟ ایبھ تو ھم م... لعنت بھ من: دمی کوبواری محکم بھ دمشتمو
  کار کردمی کارت من با السا چنی با ای دونی میاحمقانھ بود کرد
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بسھ :  شدم داد زدم ی موونھی گفت ببخشمش داشتم دی کرد و می فقط ھق ھق ممھتاب
 نی خواد ھمی کھ دلم منجای از ارونی برو بی رو در حق دوستت تمام کردی دوستگھید

 ... رو کھ باعثیجا بکشم کس
  آرش_ 
  رونیبسھ ب_ 

 رامی من التماساش و تحقی توجھی خون قطره قطره دماغ السا و بدی ترکی داشت مسرم
 نا تی محلی کرد آرش بی کھ تو پاش رفتھ بود چھره معصومش کھ التماسم مشھیاون ش
 آرش ی زنی محکم میلیآرش درد داره آرش خ:  کنھ صداش تو گوشم اومدیبودم م
حداقل اگھ ...  کنھی داغونم متی محلیب...  نزنیی ھرجاھیدستتو بھ ... رمی میدارم م

چرا بھ نفس ... رمی خوام بمیم....  بزندمی کھ من برات خری با کمربندی بزنی خوایم
 .... ، خانممی گیم
 گناه سھ ھفتھ ی گناه مجازات کردم؟  بی رفتم السا رو بنھی موھام چنگ زدم سمت آبھ

 زدم افتادم دستمو رو ی حرف می با گوشی شبش وقتی بغضاادی دادم شیعذاب روح
 و خون ختی رنی مشت زدم کھ خورده ھاش رو زمنھیقلبم فشار دادم با ھمھ قدرت بھ آ

  کشمتی مفتثا کشمت کیم:  شد داد زدمیاز دستم جار
 بدنش فکمو فشردم قطره ی ھای کبودادی شدم طاقتم تموم شد نی شدم و سوار ماشبلند
 با دست زدمش کنار داشتم سمت عی اومد کھ سرنیی سرسختانھ از گوشھ چشمم پایاشک

 مدت ھر روز نی شدم السا رو خورد کردم توارهی رفتم بھ دستام خیخونھ پدر السا م
 گوشھ آشپزخونھ کز کرده بود اون روز کھ ھطور مظلومانھر ساعت اون روز کھ اون

 از ترس زبونش بند رفتھ بود قلبم فشرده شد
 خواب آلود رفتم یبا چشما. شدمداریکھ آرش روشن کرده بود بtv ی با صداصبح

 ریصبح بخ. سالم - من گفت دنیبا د.  پوشھی آرش داره کوتشو مدمی کھ درونیب
 ! بار اول بھ من سالم کردھی عجببب آقا چھ
 سالم - جواب دادمی خشکبا
  شرکت؟میحاضر شو بر -

 ! وقتھ شرکت نرفتمیلی افتاده ؟؟ خادشی تازه االن وا؟؟
 نم؟؟ی برگردم شرکت سر کار تا تو و عشقتو کنار ھم بب؟؟یواسھ چ -
 یفھمی تفاوت ھست کھ بعدا مھیمنتھا !! یای گفتم بنیواسھ ھم!! قایدق -
 . منتظرمنیتو ماش - رفت سمت در گفت نوییسرشو انداخت پا خر نیع
 یداشتم از فضول!!  بدتر حرسم بدهخوادی نکنھ مقا؟؟ی کنھ کھ گفت دقکاری چخوادیم
 حال نفسو نکھی ایبرا!! تند تند دست و صورتمو شستم  و رفتم تا لباس بپوشم. مردمیم

رفتم .دادی تر نشونم مکلی خوش ھیلی کھ خدمی پوشی و عالکی دست لباس شھی رمیبگ
 تک خنده کرد گفت نترس از نفس ھیبھ لباسم کرد و   نگاهھی. شدمنی و سوار ماشنییپا

 !!ی ترپیخوشت
 !! بر منکرش لعنت -
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المصب ھر وقت !!  گذاشتھ بودکویتانیآھنگ تا. لبخند کج گوشھ لبش نشستو راه افتادھی
 میدیتا رس.کردیو محو خودش م دختره آدمی بس کھ صداشدی آروم مدادمی گوش متویا

 کاری باھاش چدونستمیم.!! رمی سر بگرهی دختره خنی فکر کردم کھ چطور حال انیبھ ا
 ....  کنم
 آرش انداختم و با ناز ی مردونھ و عضالنی داخل دستمو دور بازومی رفتیوقت

 - ن  با آرش اومده بودم تعجب کردن و گفتنکھیمھرداد و کاوه از ا.رفتمیھمراھش راه م
 .... سالم خانم

 سالم-
 سالم - با غرور گفتم گفتم اوردیداشت از تعجب دم درم. بودیدنی دافشی قدنمی با دنفس

. 
 .سالم - جواب داد ی با دھن کجاونم
صبحت .سالم آرش جان  -  با تمام نازو عشوه اومد طرف آرش و با لبخند گفت بعد
 !! ریبخ

 .خانم صدر تو اتاقم منتظرتون ھستم - سالم تکون داد و گفت ی سرشو بھ معنآرش
 با آرش رفتم تو اتاقش!! اوردمی داشتم از تعجب شاخ در میعنی گفت خانم صدر؟؟بھش

 . 
 !!رونیاگھ من مزاحم تو و خانم صدرم تا برم ب -  حالت قھر گفتم با

 !! کردمدی کلمھ خانم صدر تاکسر
 !مون لحظھ نفس اومد داخل نگاه غضبناک بھم انداخت کھ ھبھ
آرش جان با  - گفت یی با تموم پرروی آرش خانم صدر صداش کرده بود ولنکھی ابا

 ؟؟ی داشتیمن کار
خانم صدر  -گفت . بھش انداخت کھ نفس بھ وضوح  خودشو جمع کرد ی نگاه جدآرش

 شرکت کار نی بھ بعد شما تو انیاز ا. در شرکت ما ممنونتونیاز بابت ھمکار
 !!نیکنینم

 !! و ابرو ھاشو با تعجب داده بود باالدی رنگش پرنفس
  آرششمیمنظورتو متوجھ نم -

 کھ آرش داره نفسو اخراج شدیباورم نم!!  آرشگفتیباز م!!  بودی دختر رودارعجب
 .کنھیم

 گھی؟ داره م!یفھمی کھ منظورشو نمی چیعنی - از فرصت استفاده کردم گفتمو منم
 !یاخراج

 من با تو نبودم با آرش جان زمیعز - بھ من نگاه کردو گفت ی عصبانی با چشمانفس
 !!بودم

 - تا خواستم جوابشو بدم آرس گفت!!  راستمھی کھ نفس داره از پھنا تو کلیی ھمھ رونیا
  حسابھی واسھ تصفدیبر.تیشما از امروز اخراج!! حق با الساست
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مگھ من !! فھممیھ نممن ک - بھ خودش گرفت ی خودشو لوس تر کردو حالت زارنفس
 طبق خواستھ کار شھیمنکھ ھم!! تو کارتون بھ وجود آوردمی مشکلای کردم؟ یبد
 ... نکردم پسیچی و سرپکردمیم

 رونیب!!  بھ خودم مربوطھلشی دلدی شما اخراجنکھیا - وسط حرفشو گفت دی پرآرش
 لطفا

 !! شرکت و تو عادت کردم آرشنیآخھ من بھ ا -
 !! درمونی ب ھناقیا!!  زھر ماریا

 نجایزنش ا!!  آرش آرش نکننقدریا -  شدمو گفتم یشی بگھ آتیزی آرش چنکھی اقبل
 نکن بھ تی احساس مالکنقدری ای  کارمند ساده بودھیتو ھم !!  دختره پرروستادهیوا

 !!شرکت و آرش جان
 از رفتار منو آرش ینفس کھ حساب!!  کرددیی با تکون دادن سرش حرف منو تاآرشم
 ھی کھ اخراجم؟؟ مگھ الکی چیعنی - گفت دیترکی شده بود و داشت از حسادت میعصب

 خورهی اخراجم؟؟ حالم ازت بھم میگی حاال مچھی بازیمنو کرد
 .رونیھ،بیدل بھ دل لولھ کش - بلند گفت شدی کھ داشت از عصبانبت منفجر مآرش

 !!!!رونیب
 !!رونی نگاه پر از شرارت بھ من و آرش انداخت و با حرس رفت بھی نفس
 می حرفارو؟؟ بھ نفس زد؟؟ مگھ دارنیآرش؟؟ ا!!!خوردمی داشتم از تعجب جر  ممنم

 !!شھیمگھ م
 دنی با دی بھم انداخت ولشوی کھ اونم نگاه عصبکردمی با تعجب بھ آرش نگاه مداشتم

 ھ؟؟یچ - تعجب من لبخند زدو گفت 
 ؟؟یاخراجش کرد -

 !یکردی تو خودت اخراجش مکردمیاگھ منم اخراجش نم -  کردو گفت ی خنده اتک
 حرف ی لبخندمو جمع کردمو بعیسر. لبخند محو تومد رو لبام کھ نفسو اخراج کرده ھی

! آرش زنگ زدو دوتا قھوه آوردن! روز مال من بودھی کھ یزینشستم سر ھمون م
 باعث تعجب ستری کھ ھر روز بکردمی آرش فکر میا و بھ کارخوردمیداشتم قھوه م

 !!شدیمن م
 م؟؟ی نداریحاال باورت شد منو نفس رابطھ ا - گفت
 !!ی کھ منو دوست داشتھ باشکنمی باور میوقت - نازک کردمو گفتم ی چشمپشت

 کار رونی بمیپاشو بر - بلند شدو گفت !!دی بھم انداخت و قھوشو سر کشنی نگاه غمگھی
 !دارم
 !! آھنگ  گذاشتھو راه افتادھی می کھ شدنیسوار ماش. بلند شدم و دنبالش راه افتادممنم

  باند رفتم تو فکر٧ خواننده  ی صدابا
  ثابت کنمتونمی چرا نمیدوست دارم ول(

  خوابت کنمتونمی نمی ولخونمی مییالال
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تر  خاکسی دوست داردی عشقو شانی اشی آتی باور کنیتونی داشتتن منو چرا نمدوست
 ....یکن
  ھمھ عشق بمونھ تو دل خودمنی ایخوای مدیشا

  بھت نگم کھ عاشقت شدمگھی دخوادی مدلت
بگو چطور ثابت کنم کھ تو بھم نفس ...یدیھمی منوی ای کاشکیدیدی چشمام می توکاش

؟ کاش !کنھی واقعا آرش منو دوست  داره؟؟ دوست داره و رو نمیعنی...) یدیم
 ! نگھ داشتھی موبابل فروشھی دم دمیبھ خودم اومدم د!! باشھینطوریا

 ! گھی شو دادهیپ - کردو گفت نگام
 ام؟ی پس چرا من بی بخرلی واسھ نفست موبایخوایمگھ نم -
در ضمن از !! یاری اسم اونو بادی خوشم نمگھی السا دنیبب - گفت دوی کشقی نفس عمھی
 خرن؟؟ی ملی کھ اخراج کردن موبای تاحاال واسھ کسیک
 یلیخ. داخل می شدم و رفتادهیپ!!  در دھن مبارکو رو بستمگھی دگھی راست مدمید

 ازش خوشم یلی و خدمی دی نقره افونی آھی!  بودی و خفن و توپکی شیالیموبا
 رو ی نقره افونیآقا لطفا اون آ - کھ آرش گفتوکردمی داشتم نگاش مرهی خرهیخ.اومد

 !!نیاریب
 بھ دو شدینم...گھی خب دی ماچ محکم از بکنم ولھی بپرم بغلش خواستی دلم مییییوا
 کم خواستمی نمنکھیدو ا... وشدی مری آرش جوگدی مغازه بود و شانحای چون اکی. لیدل
 زود جمعش کردم و مث خانوما منتظر موندم تا ی لبخند زدمو ولھیفقط .!!ارمیب

چھ بچھ !! نی تو ماشمی گرفتو رفتدستمو  لبخند بھم زدوھی دشی خریوقت.بخرش
 ممنون - بروبر نگا کنم گفتم عسی ضایلی خدمید!! یخوب

 .کنمیخواھش م - گفت کردی کھ بھ رو بھ روش نگاه مھمونطور
 ھنوز یخدارو شکر کھ باھام خوب بود ول!! اوردمی ھمھ توجھش بال درمنی از اداشتم

 ... واسم روشن نشدهھیقض
 خونھ دمیشتناک در من جن زده ھا از جا پر وحی دونم ساعت چند بود کھ با صداینم

 عی شدم سری داشتم قبض روح مدمی دی رو داشتم از دور می قد بلندھی بود و ساکیتار
 صحنھ رو بھ روم نفسام بھ شماره افتاد و خشکم زد دنی از دی ولزیدست بردم بھ پر

 رهی خمی ھمھ زندگی با وحشت بھ صورت خونھ کنی من چشمام داره اشتباه میخدا
 بود لباسش پاره بود و ی خونی صورتش خوندمی کشی کوتاھغی جاری اختیشدم ب

 بود از رهی زد کنار در خشک شده بود و بھم خی بھ خون میچشماش از شدت سرخ
  ھی چھ سر و وضعنیآرش ا:  لب زدمینگاھش مردم و زنده شدم بھ سخت

 ی گرفت و بشی پارش تمام وجودم آتی خون دماغ و لبادنی با ددمی سمتش دوعیسر
  بال رو سرت آورده؟نی ایآرش ک:  بغضم گرفتاریاخت

  گفتی بمی مردم با صدای زد داشتم می تلخلبخند
 ی نمس؟ی برات مھم نی بگی خوای نمت؟ی اغھی زن صشی برو پی بگی خواینم_ 

  واس منتی ھات واس نفسھ بدبختی خوشی بگیخوا
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   کارو کردهنی ایآرش ک:  شد دست داغشو گرفتمری سرازاشکم
امروز زنگ زدم چند : گفتدهی بردهی و بری لبش پاره شده بود بھ سختدی تلخ خنددوباره

 دیری گی پول منقدری در عوض ادی رو داغون کنیانی آرش کاودیتا گردن کلفت گفتم بر
  ی بندازکھیبم ت.. یندار...   حقگھی دمی حساب شی تا من و تو بسادمی دفاع وایمنم ب
 ھوا ی زد ودستمو بی تار کرد آرش پوزخنددموی پرده اشک ددی لرزی لبم مدی برنفسم
 یدار... آرش،: دمی دستمو کشھی با گرشی تو صورت خوندی طرف خودش و کوبدیکش
 ... سیحالت خوب ن...  ،ی کنی کار میچ

 بزن تا دلت خنک رتوی غی من بی خوای می ھر چایب:  زد و دستمو گرفتیپوزخند
 کھی بھم تیندار...  حق:  گفتیدستشوبھ شکمش گرفت و بھ سخت.... گھیشھ د

 بلند بلند دیرابطھ نداشتم دستمو تو صورتش کوب...   من من با نفسیلعنت...  یندازیب
  آرش ترو خدا آروم باش: ھق ھق کردم 

م و بلند ھق  زدغی کھ جدی کوبی شده بود محکم دست منو بھ صورتش موونھی دآرش
 کارو نیخوردم ترو خدا با خودت ا...  آرش ترو خدا نزن آرش من غلط کردم: زدم
 آرش غلط کردم... نکن

 مگھ برات مھمھ؟:  حال گفتی زد و بپورخند
 آره مھمھ چون دوست دارم آرش غلط کردم رمی میآره مھمھ چون برات م:  زدمغیج
  گمی نمیچی ھگھید
 رو کاناپھ ی بودم بھ سختدهی ترسیلی زد خی نفس نفس میتند افتاد بھ نی زانو رو زمبا

  رو آوردمھی اولی رفتم جعبھ کمک ھاعینشست سر
 داده بود و اخماش از درد تو ھم بود من آرشو نابود کردم لعنت ھی و بھ مبل تکسرش

 برداشتم و رو بھ روش سی دستمال خختی ری رو صورتم ملیبھ من اشکام مث س
 باز کردم و از تن درش رھنشوی پی شد دکمھ ھای منیی باال پای بھ تندنشیزانو زدم س

 و با دمی رو خون صورتش کشسوی خل قرمز بودم دستمای ستبرش کمنھیاوردم س
 دستمو دور ھی خورد روش خم شدم و ی تندش تو گردنم می زخمشو شستم نفسانیبتاد

 و دستش دیش لرز سمت گوشھ لبش بردم کھ بھ خودگمویگردنش انداختم و دست د
 راھرو روشن بود ی جلوفیمشت شد نفسمو تو صورتش فوت کردم فقط برق ضع

.  بازومو با خشونت گرفت و رو کاناپھ انداختمھویکھ آرش  دستمو گوشھ لبش گذاشتم
  آرش حالت بده: آبدھانمو قورت دادم

  خوبھیتو باش:  گفتی بمی داغ و لختش گذاشتم با صدانھی رو سدستمو
   شدرمی خمارخی و با چشمادی بھ عقب ھل دادم کھ روم دراز کشنشوی دست سبا

  آرش_ 
 لبمو ول کردم کھ ھم زمان با عی سردی بھ دندون گرفتم کھ نگاھش رو لبم لغزلبمو

 االن وقتش ی حالم کرد ولی لباش بیخشونت روم خم شد و لبمو بھ دندون گرفت داغ
 چشمم بستھ دی لبمو محکم تو دھنش کرد و بوسنبود خواستم پسش بزنم کھ مھلت نداد و

 گرفت نفس کم ی بوسھ مصانھی آرش حرو  کردی داغش رو لبام حرکت میشد لبا
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 شده ی لب منم خوندیآوردم خواستم ھلش بدم کھ لبمو گاز گرفت و زبون زد و عقب کش
 دستش دی زد سرشو تو گردنم فروکرد و پوست گردنمو بوسیشد بھ شدت نفس نفس م

  شدرمی خشی سرخ و خمارو خواستنی تاپم رفت با چشماسمت
  ی نفسی جای کنیاگھ فکر نم_ 

 و سفت بغلم کرد و در اتاقو با پا باز دی کھ دست داغشو رو پوست بدنم کشدمی بوسلبشو
 و تو بغل دمی گلوشو بوسری حرکت در آورد زھیکرد و رو تخت انداختم و تاپمو با 

 داغش رفتم
منومحکم گرفت . کھ از روتخت بلندشدمکردمی تقال مدیبوسیردنمو م ھا وگنھی ولع سبا

 .ستیبس کن السا بذار کارموکنم،حالم خوش ن: گفتیوعصب
 وزنم ینی برم آرش بدنت داغونھ سنگخوامی کھ منھیبخاطره ھم: پرازاشک بودچشام

 .کنھیبدترش م
  خوبھ؟گاربکشمیس:گفت. ازلبم گرفت،چشامو از درد فشار دادمیگازمحکم

 دود ی فرت وفرت اون کوفتشھی می ھرچ،تایکنیغلط م: فشاردادمبازوشومحکم
 .یکنیم

 .کنھی آرومم می نباشیوقت:دادی بدنم حرکت میلباشورو
 سرخودش اوورده یی بالی چنکھی با فکر کردن بھ ای حرفش ولنی دلم قنج رفت ازاتھ

  آرشیشعوری بیلیخ:رشدیاشکام سراز
آروم . تونست درش اوورد منم کمکش کردمکھییاجا برد طرف شلوارمو تدست
 .دونمیم:گفت

 ھی ھردفعھ ی واسھ چی نندازمی گرگھی دیمگھ قول نداد:ختیری ش منھی سی رواشکام
 ؟یکنی کردنم اختراع متی اذی برایروش تازه ا

  کردمی چھ غلطی بندازادمی تا آخرعمر ی حق ندارگھید: پاھاش قفل کردپاھاموبا
 دادی غرورم اجازه نمی گناھم ولی بدهی کھ چطورفھممردمی می از کنجکاوداشتم
 خش ی ازت کتک بخورم ولی اونجورگھیحاضرم ھزار بارد:با بغض گفتم.بپرسم

 .عاشقم.ستمی احساس نیمن مثھ توب. بھ بدنتفتھین
 بھم منتقل اروی حس دننی ترنیری بار اون شب آرش شنی دومی زد وبرایپوزخند

 .حالت خوبھ:زدینفس نفس م.کرد
 . خوبمشھیکنارتو ھم:دموگفتمی لباشو بوسی داشتم ولدرد

 خواستمی نگفت میچی اون ھی معاشقھ بھش گفتم دوسش دارم ولی دفھ موقع ھزار
نکنھ نفس ودوست داره افکارمو پس زدم وتوبغلش بھ خواب .رمیازحرص بم

 .زمیاشو عزپ:دارشدمی آرش از خواب بیباصدا.رفتم
 . کارکردهی شوھرت چنیپاشو بب:دی تواتاق از جام بلندم کرد محکم گلوموبوساومد

 .ی کردی چنمیخودت بغلم کن ببرم ب: فشردمخودموبھش
 بازم درد نمیبب.ستیتو حالت خوب ن.نھ آرش: گفتمعیخواست بلندم کنھ کھ سر.دیخند
 ؟یدار
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 نی ای  وونھید. شدمرهی نافذش خیبھ چشا.ییرایبغلم کردو برد تو پذ. نگفتیچیھ
 .مردبودم

 .دمت گرم شوھرم:دمیگلوشوبوس. روش بودی مفصلی کھ صبحانھ زخوردی بھ مچشمم
 یحساب. آرش واستعفادادشیمھرداد اومد پ.می بھ شرکت رفتمی صبحانھ خوردنکھیبعدا

 مھراد: رفت دنبالش رفتمرونینگران شدم،تا از اتاق آرش ب. بودختھیبھ ھم ر
 بلھ:برگشت

 ؟یری می داری چواسھ—
 .ستی نیزمھمیچ: گفتتلخ

 .مھرداد: اعتراض گفتمبا
  االن نفس کجاست؟یدونیم: سرخ بودچشاش

 مارستانیب:صداش خشداربود. تکون دادمی عالمت منفسرموبھ
 کرده اگھ ی خودکششبید: دراوورد وگفتبشی کاغذاز جھی. دھنموقورت دادمآب

 ....... کاغذوقبل ازنی مرد ای حتمن مدمیرسیرمید
 شھی ھمزمیآرش عز:کاغذ وگرفتم وباز کردم. گرفتسشوازمی نگفت ونگاه خیچیھ
 تحمل یول. بودمی زندگی روزانی باتو بودم بھترکھی مدتنی وار عاشقت بودم اوانھید

 .خداحافظ عشق من. روندارمگھی زن دھی عاشقانت با یو زندگ.  ازتویدور
مھردادتلخ نگام .دیدستم لرز..اشق آرش بود حد عنی نفس تا ایعنی.وارفتم

تمام روز وداشتم بھ  . فرصت حرف زدن بھم بده رفتنکھیکاغذوگرفت قبل ازا.کرد
 دونمینم. زنگ خوردلشیموبا.ناھارو با آرش خوردم.کردمینفس وتمام رفتاراش فکرم

 کجا دونمیخودش نم.خونھ  وبرمرمی گفت کھ آرش بھم گفت آژانس بگی بود وچیک
 .رفت
 وروشن کنم کھ تلفن خونھ زنگ ی وی کاناپھ ولوشم وتیخواستم رو. بھ خونھدمیرس

 الو:خورد
 .گمی می چنیالسا تروخدا قطع نکن بب: مھتاب اومدیصدا
 چتھ مھتاب؟: گردشدچشام

 .ایتروخدا ب.کششیآرش داره م. خونھ اشکانای تروخدا پاشوبالسا—
 ؟یکنی کارمیتواونجا چ: قلبم تندشدضربان
 تا آرش ای تروخدا زودتز بای نپرس فقط بیچینپرس السا،ھ: زده بودجانی ھصداش

 .نکشتتش
خدا . اشکان رفتمی شدم وبھ سمت خونھ مای سوار ماکسعیسر. گفتم وقطع کردمی اباشھ

 خر نھی دست خودش نده وگرنھ ازخدام بود اشکان وعیکھ آرش کار.کردمیخدا م
 در سی سرخ وخیمھتاب با چشا.فشردم شدم ودستمو رو زنگ ادهی پنیاز ماش.بزنھ

 اشکان وبھ باد اطی آرش گوشھ حدمی دم بھ مھتاب بزنیتاخواستم حرف.رفتم تو.وباز کرد
 آرش:دمشی رفتم واز پشت کشعیسر.کتک گرفتھ
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ولم کن،السا من تا : کھ نگاھش رنگ خشم گرفتدی نکشی با تعجب نگام کرد طولاول
 .شمی نمالیخیب.. شرف ونکشمی بنیا

 .شیکشی میولش کن دار.ترو خدا آرش: دادزدھی با گرمھتاب
 ی نھی سیآرش محکم پاشو گذاشت رو. پاش افتاده بودی جلوی با صورت خوناشکان

 یلیِخواستم بکشمش کھ نشد زورش خ.اشکان کھ صورتش از درد تو ھم جمع شد
  توشکمیآرش لگد محکم.دی کوبی م منھی قلبم محکم بھ سفی ببود ومن ضعشتریب

محکم و . بلندش کردنیزم ی گرفت واز روقشوی.دی کشیکھ اشکان داد بلند.اشکان زد
 ی بود وبیولباش خون  جون نگام کرد ی بد،اشکانی کوبی بھ صورتش مشت مانھیوحش

 .سالم عشق من:حال گفت
 .خفھ شو: نفرت نگاش کردمبا

 . ناموسیببرصداتو ب: ودادزددی کوبنشی بھ سی مشت محکمآرش
 . السارونیتو بروب: بھم انداخت وگفتی غضبناکنگاه

 خودت ی ولش کن براشیکشیآرش م: کھ گفتمکردی با بھت نگامون ممھتاب
 .شھیدردسرم

 کھ براش بھ ارمغان ییای آرش چقد عاشقمھ با وجود تمام بدبختینیبیم:دی خنداشکان
 . کتک بخورمادیاووردم بازم دلش نم

زرنزن اشکذن حالم ازت بھم :م بھ جوش اومد خوندی اشکان لرزی قھی آرش رو دست
 .خورهیم

 حوض نی دور ھمادتھیالسا : افتادنی زمی رودیدوباره دادکش. محکم بھش لگد زدارش
  بودروزی دنی انگار ھممیدیبود کھ ھمو بوس

 .کشمتیخفھ شو حرومزاده م: نعره زدآرش
 اشکان ونذاشت آرش ادامھ ی اومد وجلوعیمھتاب سر. بھش لگد زدانھی گفت ووحشنویا

 . آقا آرشدیترو خدا بس کن:بده
 .ترو خدا: زدزار

 .مھتاب:ھاج وواج گفتم.کردی التماس مدی چرا بامھتاب
 نی ای با ھمکارمونی دوست محترمت گند زد بھ زندگنیھم: زدی پوزخند عصبآرش

 حرومزاده
 .......رممکنھیغ......محالھ........مھتاب. گفتی آرش چستادی اقلبم

 .نھ: گفتمرلبیز
 .....السا بخدا: شدت گرفتشی گرمھتاب

 . نگویچیھ—
دست . کنھانتی مھتاب بھم خنکھی جزاکردمی و می وتاسف نگاش کردم،ھرفکربااشک

 جو حال بھم زنو نی تحمل اگھیتروخدا آرش د. آرشمیبر:آرش وگرفتم وگفتم
 خوامی نمیچیھ:رفتممھتاب بلند شد واومد طرفم ازش فاصلھ گرفتم وسمت در ..ندارم

 بشنوم مھتاب
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وبھ خونھ . شدم کھ آرشم دنبالم اومدنیسوار ماش.زدی بھ گلوم چنگ می بدبغض
رفتم تو اتاقم روتخت نشستم .ی و بدبختانتی ھمھ خنی ازاشدمی خفھ مداشتمیرفت

آرش تو تراس . مھتابی زارزدم،چطور تونستی واقعیوبھ معنا.زانوھامو بغل کردم
روتخت نشست وبغلم . تواتاقمومد گذشت کھ ای اقھی چند دقدیکشی مگاریطبق معمول س

 ھ؟ی بخاطره کدیگر:کرد
 ھ؟؟یمنظورت چ: پاک کردماشکامو

 ؟یھنوز دوسش دار:چشماشوبست
 احساس و بھم ی بدنی نفر ودوست دارم کھ شدھی فقط ادمھی کھییتا جا: زدمیپوزخند

 .اعتماد نداره
 .تماد دارم ازچشام بھت اعشتریب:دی سرموبوسیرو

  گناھمی بیدیچطور فھم: بغلش گم کردمخودموتو
 . بھم گفتمھتاب—

 .رمیگی مشی نگام نکن آتینطوریا:کھ گفت . نگاه کردمبھش
  کتک بخوره؟ی ندارگفت؟طاقتیاشکان راست م:ادامھ داد. دادمبغضموقورت

 خودت دردسر ی زدن بھ اون آشغال برابیمن فقط نگران بودم با آس: حرص گفتمبا
 .یدرست کن

 .ی دوسم نداشتچوقتی کھ ھیی تونیا: گفتمتلخ
 ی اومدی کاری مصاحبھ ی از اون روز کھ براادمھی: فرو کرد توموھامدستشو
بعدازاون ھر . ازت خوشم اومده وقبولت کردمیلی اون روز خیبھ دلم نشست.شرکت

 .رفتار کردنت اومد خنده ھات حرف زدنت ی ازت خوشم مشتری بدمتیدیروز کھ م
 نی عاشقت شدم ھر روز با دبدنت ادمی کھ فھمدی طول نکشیلیخ:دی کشیقی عمنفس

 یول. اصرار داشتن کھ من بھ آلمان برمدنیاون روزا پدر مادرم شد.شدی مشتریعشق ب
 روز عزمم وجذم کردم وخواستم بھت اعتراف ھی تو رو ترک کنم،تونستمیمن نم

  اناومدم دم شرکت دنبالت تا دعوتت کنم رستور.کنم
 .ی سوار موتور اشکان شددمیکھ د: کردمکث

 خودم یمن تورو برا. گرفتمشی کھ گفت دوستتھ آتھیاروکی اون دمی پرسازمھتاب
 . صاحبت باشھگھی دیکی تحمل نداشتم خواستمیم

 مال من نکھی ازاشدمی می عصبدنتیاز اون روز باد:کھ گفت. از تعجب وامونددھنم
 ی نقش نامزدمو بازیتوام قبول کرد. واسھ داشتنتدمی نقشھ کشیعاشقم نبود.ینبود

شب .دمیدی عمرم بود کھ جلو چشام عشقتو بھ اشکان می روزانیاون روزا بدتر.یکن
 تولدش ی براکھیاون روز.....بوسمت اون نی جلوی کھ التماس کردمونیجشن نامزد
 اون ی خونھ می بعدش رفتی وقتی شم ولالتی خی گرفتم بمی تصمگھی دیدیساعت خر

 ی تحمل کنیتونی نمھی ثانھیآشغال وبغلت کرد دوباره منفجرشدم باخودم فکرکردم توکھ 
 یبرا..... باشھگھی دیکی شوھرش ی تحمل کنیخوای بغلش کنھ چطورمی اگھیکس د

 اشکان ولت نکھی بھت تجاوز کنم با ایحاضرشدم حت. کنمیحاضربودم ھرکار داشتنت
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 کردم تا بابات ورشکستھ شھ ی توانگھی دی کھ باشرکتای زنم شیبازم حاضرنشد.کرد
 .ی زنم بشیومجبوربش

لباش ورولبام گذاشت ونرم .کردمی ومن ھاج و واج نگاش مزدی حرف مآرش
 .عاشقتم السا:دیبوس
 مدت آرش نی تمام اشدیدستامو دور کمرش حلقھ کردم باورم نم. اومدی باال نمنفس

 شتریمن ب:دمیگلوشوبوس.عاشقم بوده
 فوت گارشی بود وتوسدهی کھ آرش کشی ھمھ درد ورنجنی ازادی توچشام جوشاشک

 .میتخم مرغ دار: فشردمیشونی پشوبھیشونیپ.کرده بود
 آره:لبخندزدم

 ؟ی چگوجھ—
 آره:دمیخند
  شام؟میبر—

 .میبر: رولبش زدم بلند شدم وگفتمی کوتاھی بوسھ
 نیبا ھم...... منیخدا.....آرش منو دوست داشت.شدمی موونھی دی ازخوشحالداشستم

 یلیخ: دستاشو از پشت دور کمرم حلقھ کردکردیافکار قشنگ داشتم گوجھ خورد م
 دوست دارم

 . دوست دارمشتری بمن—
 . منی السا فقط برای باشخوامیمن فقط م: زمزمھ کردآروم

 .من فقط مال تو ام: گردنش گفتمی برگردوندمو توگودسرمو
  ستی کافیکنی کھ گاه بھ من فکرمنیھم

  کنبتی وپشت سرم عاشقانھ غبمان
  خواھمی جزبودنت نمچی ازتو ھمن

 .. عمر درآغوشم استراحت کنتمام
 

 :سندگانی از نویاثر
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