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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

  :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس 

   romankade_com@ تلگرام کانال 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی 

  

 وزیبایی عشق خالق نام به 

 

 :رمان

 عاشقمی کن اعتراف

 

 نکات ازشروع قبل... بودم داده قول بهتون که ازرمانی هم این...عزیزم های دوست سلام

 خوندن باری آمادس...بادوپسرشیطون زندگی رمان... بگم هاموبراتون رمان اسم میخوام..وخلاصه

 امیدوارم...هستم تایپشون درحال... خون رنگ به عشق...عشق چرخه های امارمان..مندان علاقه

 ....بیاد خوشتون هام ازرمان

 :رمان خلاصه

 آرشام رمان این اصلی های شخصیت... وطنز عاشقانه..دوتاژانرداره عاشقمی کن اعتراف رمان

 نام..میشه یاآرمیتابیان آرشام اززبون امابقیش شخصه سوم اززبون اوایلش یکم..هستن وآرمیتا

 تشخصی اسم خوندن حین امیدوارم هستن هم به تقریباشبیه کاربردم به رمان این توی که هایی

 ات وسه آرشام...هستن پدرآرشام خدمتکارخونه دختردیگه شش همراه آرمیتا...نکنید رواشتباه ها

 برای قراره و شده تموم آرشام تحصیلات... هستن خارج تحصیل برای شیطونش های خواهر

http://www.romankade./
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 ونبینش اتفاقاتی دیگرومیبینن وآرمیتاهم آرشام که اولی شب همون توی...بمونه ایران همیشه

 ....خواد می آرشام که افته می

 هم دیگتون دوستای وبه رمان این لطفاخوندن...بیاد خوشتون رمان ازاین امیدوارم

 ...پیشنهادبدید

 :اصلی های شخصیت درباره کوچولویی معرفی

 :آرشام خواهرهای

 وآرشین آرشام از ودوسال دوقلوهستن که آرشیداوآیشین....آرشام خواهردوقلوی آرشین

 ...کوچیکترن

 :آرشام پسرعموهای 

 ...هستن آرشام زیباوجذاب وپسرعموهای قلوهستن سه...آریان...آروین...آریو

 که...دردناک.. زیبا اتفاقات میده وآرمیتارخ آرشام بین مختلفی هایی اتفاق رمان دراین

 ...دورمیکنه یاازهم میکنه نزدیک دوتاروبهم این اتفاقات این که میشه درآخرمشخص

 پرورش ذهنتون توی و جلوه خشن ومردی آرشام شخصیت رمان خوندن حین باشه یادتون

 کنارآرمیتابه ولی...خونوادش محیط توی قطف البته وشیطونیه پسرکاملاشوخ ندیدآرشام

 دست.... اماآرشام...آرشام مثل زیباوواقعاجذابیه دختری آرمیتاهم... نه شب اون خاطراتفاقات

 زیبا روزگارزندگی..میزنه رمق طوری دوتاروچه این زندگی نیست معلوم روزگاروتقدیر

 ..میزنه آرمیتارمق برای..بد..دردناک..خشن..

 همه..وفرارمیکردم میزدم جیغ همواره..بودن کرده دوروبرمواحاطه وحشتناکی های سایه

 وخشم باجدیت داشت مردبااینکه یه صدای رسیدمثل گوشم به صدایی..بود تاریک جاتاریکِ

 از..باش اینومطمئن حسابتومیرسم"...بود زیباوجذاب خیلی صداش میزداما حرف ای شده کنترل

 که درپی پی های سیلی وصدای من زدن جیغ وبعدصدای.."هرزه دختره میکنم محوت زمین روی

 قدبلندوهیکلیِ مردهای دسته بودازاون معلوم اش میزدازسایه هام گونه به داشت مردی
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 صدای...شد قطع صداهاهمه...بود فرورفته تاریکی دراعماق چون ببینم ونمیتونستم اماصورتش

 نمایان زیباارباب چهره یکهو.."شو عاشقم"...بوداومد وغمگین مهربون که تفاوت مردبااین همون

 صداش افتادهرچه وراه روشوگرفت وازم برگشت پشت میکردبه نگاه بهم لبخندداشت شدوبایه

 ...شد خالی وخودم ارباب یکهوزیرپاهای.. وجوابمونداد برنگشت میزدم

 سمتم به باعجله و اومدپایین تختش پریدوازروی ازخواب ساراهم همزمان پریدم ازخواب

 ...کرد کشیدوآرومم خواهرانش ومنودرآغوش گرفت جای تخت روی اومدوکنارم

 ...گلم باش آروم..بود خواب یه آرمیتافقط باش آروم نیست چیزی_سارا

 ..در سمت ورفتم وبلندشدم کردم اشکاموپاک بیرون اومدم ازآغوشش

 ...کجا؟_

 ...یانه؟ خوبِ حالش ببینم ارباب تواتاق برم..بایدبرم_

 ینیبب بری تومیخوایی وقت اون..خوابیده گرفته زنش همراه تواتاقش الان اون دیوونه بیابشین_

 !...یانه؟ خوبه حالش

 ...واقعانگرانم چیکارکنم پس..زشته میگی هم راست_

 ...عزیزم بیابگیربخواب...بوده خواب یه همش_

 ...بیدارشی که شدم ببخشیدباعث باشه_

 ...یهحرف چه بابااین میکنم خواهش_

 ...رفت تختش سمت سارابلندشدوبه

 ...فکرنکن هم چیزی وبه آرمیتابگیربخواب_

 شش خدمتکارهمراه عنوان به عمارت این توی من..گفتم بهش بخیری وشب زدم لبخندی

 ههمیش ارباب میگیم میادبهش بدش خیلی عمارتِ  این رئیس ارباب میکنم زندگی دخترشیطون
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.. وجودداره تهران نقطه دربلندترین ارباب عمارت..کرده عادت زبونمون اماما "آقا"بگید بهم میگه

 های محبت بهم چون دارم دوست وزنشوخیلی ارباب من..وقشنگیه وشیک بزرگ خیلی ویلای

 وخوابم نشست لبام روی لبخندمحوی خانومش و ارباب های محبت به کردن بافکر..کردن زیادی

 هوتندتندازپل کردم شالموسرم.. اومدبیدارشدم ازپایین که چیزی شکستن باصدای صبح... برد

 وساراهم میخوردن صبحونه داشتن وخانوم ارباب.. آشپزخونه به وخودمورسوندم رفتم هاپایین

 ارباب به..میکرد خدابیامرزوجمع ظرف شده شکسته های تکه بودوداشت شده خم زانوهاش روی

 ابارب..جوابمودادند تمام خوشرویی با اوناهم که گفتم بهشون بخیری وصبح کردم نگاهی وخانوم

 بسیارزیباوجذابی چهره..میداد نشون جوونتر خیلی بوداماچهرش ونهش چهل نزدیک

 کاملازیباوجذاب نداشت ازارباب کمی دست هم خانوم..داشتن قشنگی حالت موهاش..داشت

 جزمحبت اینجابودم که چندسالی این توی بودن وبامحبتی مهربون خیلی آدمای.. بود وجوون

 ظرف چی سارا؟برای شده چت: گفتم وآروم سارارفتم سمت به..ندیدم دوتاچیزی این ومهربونی

 عجیبی غم توش اماچراالان داشت زیبایی مشکی چشمای کردسارا نگاه توچشمام...وشکوندی؟

 ..بود؟ نشسته

 ..اونم فکر توی همش دارم مهم امتحان فردایه..ازعمدنبودآرمیتا_

 ...بخونیش؟ نمیری چی برای خب_

 ..کنم غذادرست که منه شیفت امروزنوبت آخه_

 ..میکنم درست جات به من خب_

 ..که داری فرداامتحان توهم آخه_

 ..نبود اصلایادم میگی راست آره آخ_

 ..کارکنم؟ حالاچی_

 خونه..میکنیم نهاردرست میکنیم کارهارسیدگی به امروزهردوتامون چیه میدونی_

 ...نیمروتمیزمیک
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 هک پایین هال..تمیزکنیم و بزرگی این به عمارت منوتودونفری..میگی؟ چی داری میفهمی هیچ_

 اتاقای پنج منهای بازهم سیصدوهفتادمتره که بالاهم هال آشپزخونه منهای متره پونصدونه

 که چهاراتاقی واون وخانوم کارارباب های واتاق مهمون اتاق وسه وخانوم ارباب واتاق خودمون

 ..قفله درش

 خب:گفتم آرامبخشی وبالحن گذاشتم هاش شونه روی دستمو..بکش هم نفسی بابایه باشه_

 شکرت زدو بهم لبخندی..میشناسیشون توکه.. میکنن کمک بهمون هاهم بچه..دختر نفریم ماهفت

 ....کرد

 ها ازبچه میگم(ارباب) خان حشمت:گفت خانوم که میکردیم هارومرتب ظرف منوساراداشتیم

 .. نشده؟ خبری

 ..هنوز نه_ارباب

 ..بزن زنگ یه بهشون خب_

 مبه ای لبخندپدرانه ارباب..بریزم؟ براتون چای:وگفتم برگشتم ارباب سمت به..حتما باشه_

 ..ممنون آره_..زد

 لیوان..باباهنوز نه..ایران؟ برگردن ارباب های بچه قراره یعنی..ریختم چایی وبراش لیوانشوبرداشتم

 شده چیزی: وگفت کردوسرشوآوردبالا نگاهی چایی به که گذاشتم وجلوش چایی

 همیشه که من..دخترم ریختی رنگ کم چایی چرابرام پس_!!...نه: گفتم باتعجب..دخترم؟

 ... رنگ هاکم وشب میخورم پررنگ چایی صبحونه 

 زدچایی لبخندی.. نبود موضوع این به اصلاهواسم میخوام معذرت وای_گفتم باشرمندگی

 ینوهم خارج گرده برنمی دیگه آرشام شنیدی: گفت خانوم حین دراین کردم وپررنگش وبرداشتم

 .. میمونه؟ جاایران

 .. کارکنه؟ چی بمونه شده تموم درساش خب.. آره_

 ..تا سه اون آخه_
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 همه اون پس.. گرفتیشون کم دست نکنه..خانوم شیردخترن من دخترای دوتانباش اون نگران_

 براشون یواشکی میگفت آرشام تازه.. بوده کشک میرفتن که هایی وباشگاه رزمی های کلاس

 و گذاشته اونجامحافظ

 ..بودیاخودت؟ فکرآرشام_

 ..بوده فکرآرشام این معلومه خب_

 ..میخواد وبراشون بهترین وهمیشه هست فکرخواهراش به شرایط درهمه آرشام میدونستم_

 ..بستهِ بهم چهارتاجونشون اون نیست شکی این توی آره خب_

 ازروی ارباب..ندیدمشون تادختراماتاحالا پسروسه دونه یه..چهارتافرزندداره ارباب بودم شنیده 

 مثل میخوام پس برگردن ازخارج هام بچه امروزقراره دخترم_..من سمت بلندشدواومدبه صندلی

 حافظی دادوخدا ونتک آفرین معنای سرشوبه..چشم حتماارباب _..بذارین تموم سنگ همیشه

 ارهند اشکالی_..بود گرفته میکردخندم نگاه بهم بابدبختی داشت که کردم سارانگاه به..کرد

 نرفت هاشون باماشین هردوتاشون وارباب خانوم  میکنیم کارهارسیدگی به وباهم هستیم هممون

 دیگه تای پنج اون کم کم..برداشتیم وازسرمون شالامون بزرگ دربرقی شدن بسته صدای با بیرون

 کنن منوساراکمک به که کردن قبول هاهم واون کردیم تعریف ماجراروبراشون..بیدارشدن هم

 کارهامون اول اماالویت وامتحان داشتیم دانشگاه فردا هممون بااینکه!..بود وظیفشون یعنی

 دخترا چهارتا..میده روهم تحصیلمون وخرج فرستاده دانشگاه به ارباب و مون تا هرهفت..بود

 یبس داشتم..کنیم درست غذا تا موندیم آشپزخونه ومنوساراوشیماتوی خونه نظافت برای رفتن

 بچه میگم_..منوسارا سمت بودبرگشت دستش که قاشقی شیماباهمون که میکندم پوست زمینی

 جذاب پدرومادرش مثل وصدالبته باشه وباابهت هیکلی خودش مثل ارباب پسر هاخداکنه

 وسط این آخه داره ربطی توچه به هیکلیش وخوش خوشگلی خب..دِ_..کردم ای خنده..وزیباباشه

 زدیم تامون هرسه..باشه طوری این که دارم دوست فقط نمیدونم_..تومیماسه؟ به چی

 هکرد درازشوپخش بودوموهای بسته سرش روی بامزه خیلی که دستمالی بااون فرشته..زیرخنده

 ازهمشون من درازبودامامال موهامون هرهفتامون..آشپزخونه بوداومدتوی

 حرفای..بکنیم بایدجون ونازگل وریحانه شماداریداینجامیخندیدمنومریم_..درازتربود
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 هک کلماتی کردن بااضافه شدالبته سرخ حسابی ازخنده اونهم که کردیم تعریف شیماروبراش

 .... میشد شیما شدن حرصی باعث

 مونده فقط تکمیله چی همه.. سالاد بزرگ دوتاظرف..سوپ دونوع..غذا دست سه..تادسر هفت خب

 خانوم..میمردیم ازخستگی داشتیم هممون..بکشه دم هم وبرنج بشه ومرغاسرخ دسرشکلات

 ارباب یکهو که پاشیدیم خانوم روی به لبخندی هممون..نباشیددخترا خسته: گفت مهربونی بالحن

 وفشاردادوجنسیس ریموت دکمه.. رسیدن بیا(خانوم اسم)شیلان_..اومد هاپایین ازپله باعجله

 به تیدس..رفت پارکینگ سمت به ویلاشدومستقیم بزرگ واردحیاط وقشنگی شیک خیلی مشکی

 وجذاب خوشگل خیلی تادختر سه به چشمم..کردیم مرتبش سرمون روی و کشیدیم شالامون

 هم شگاهبا فلط بودبه پشتشون که پسری بلندتراز نه بلندبودالبته قدشون تاشون افتادهرسه

 العاده وفوق وهیکلی بزرگ چهارشونه میگم قدبلندوواقعادارم پسر یه..بود خوب هیکلشون

 تاحالاندیده وخوشگلی پسرجذاب همچین بخورم قسم میتونم جرات شدبه واردخونه زیباوجذاب

 دختراازاون..نبود پیدا نقصی هیچگونه وصورتش قدش..زیباییش..ابهتش..هیکلش توی.. بودم

 ماتیک یه نبودن باشن شده قایم آرایش تن زیربیست که ای وافاده لوس دخترهای دسته

 ونبهش..بودن کشیده خوشگل چشم خط اومدویه می صورتشون سفید رنگ به که نسبتاپررنگ

 یا..داد تکون سری اماپسرفقط ودادن جوابمون تمام ومهربونی دخترهاباخوشرویی که دادیم سلام

 داشتیم آشپزخونه توی..مغروروکاملاجدیه پسرای دسته ازاون معلومه..ازخودراضی پسره بمیری

 قشنگی لبخند..داشتید؟ کاری_..آشپزخونه ازدخترهااومدتوی یکی که میدادیم وانجام کارهامون

 ابااینب نه_..رسیدیدماهستیم ازراه شماتازه ممنون نه_..کنم کمک بهتون بیام میخواستم:زدوگفت

 حرف باهاتون هم یکم اومدم دیگه کنم کمک بایدیکم عمارتم این دختربزرگ من خب حرفیه چه

 ممیخوا میکنم شروع من اول خب:وگفت نشست صندلی روی..آشنابشم باهاتون بیشتر و بزنم

 بهش باتعجب..کنید برآورده منو خواسته خواهشااین باشیم دوست باهم هممون مدت این توی

 من اسم ممنونم_زد لبخندی..ماست افتخاروخوشحالی باعث_ زد لبخندی نازگل..کردیم نگاه

 ودارن بالاهستن هم دیگه دوتای اون..آرشام وخواهردوقلوی خونواده این بزرگ دختر.. آرشینِ

 ازآیشین ودودقیقه آرشیداس اسمش بود پوشیده مانتولیمویی که اونی..میکنن عوض لباس

 انیهث پنج هم وآرشام بزرگتریم ازشون دوسال منوآرشام بله_! دوقلوهستن؟ باهم یعنی_..بزرگتره

 طوری همیشه خاطرهمین به آوردن بیرون مادرم اونوازشکم اول آخه..خندید..بزرگتره ازمن
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 وخکاملاش خوبیه پسرخیلی..بزرگتره چهارسال دیگه دوتای وازاون دوسال انگارازمن رفتارمیکنه

 نمیادکه داداشتون اصلابه ولی میخوام معذرت_..تا ماسه برای حامی یه شرایط ودرهمه..وشیطون

 نزدیک های وفامیل خانوادش محیط توی اون ولی میگی درست آره_...باشن وشیطون شوخ

 پزشکی رشته دانشجوی من..مغرور..کاملاجدی..نه محیط چند جداازاین ولی..وشیطونه کاملاشوخ

 به پزشکیش شتهکنارر بابادر های هاوکارخونه خاطرشرکت به ولی طورآرشام وهمین هستم

 روهم وسازومعماری ساخت مهندسی رشته کنه کارهارسیدگی به خوبی به بتونه خاطراینکه

 تنهاپسرحشمت میدونیدکه خودتون آخه کنه هارواداره شرکت کارهای بتونه تابعدازپدرم خونده

 بله_..نفوذداشتن بزرگ خارجی اکثرکشورهای توی شنیدم میفهمم بله_...واون آرشامه خان

 دادن وواردانجام ماهمکاری باشرکت که دارن هادوست شرکت وهمه بزرگیه ماشرکت شرکت

 خوندن معماری تفاوت بااین آرشام دوم رشته مثل دیگه دوتای اون ولی..بشن بزرگ های معامله

 شمادانشجوی مثل هم باشیدمن موفق ایشاءالله جالب چه_..باباکارکنن شرکت توی میخوان چون

 ستباد..بله_..میخونی؟ هم درس مگه میگی راست_..کرد نگاه بهم باتعجب..هستم پزشکی رشته

 هرشت هم مریم گرافیت دانشجوی وریحانه موسیقی هنرونازگل دانشجوی سارا..کردم سارااشاره به

 فعال قدرهم چه ماشاءالله_.. میخونه وکالت داره هم وفرشته تئاتروبازیگری وشیماهم معماری

 یشپ برم من_..بلندشد حرف این باگفتن آرشین.. میخونید هم درس هستیدنمیدونستم وزرنگ

 همب معصوم باچشمای داشتن تاکه شش اون سمت برگشتم..باشه_..میزنم سر بهتون دوباره پدرم

 شونتا هرشیش به ای غره وچشم وبرداشتم چایی سینی..بدیدتاببرم..بابا باشه_..میکردن نگاه

 اومای..پسره همون سمت رفتم وبعدهم بعدخانوم و ارباب برای اول..زخندیدنریزری که رفتم

 با..بود انداخته هم روی داری وابهت جذاب خیلی پاهاشوباحالت گرفته برام هم ژستی گادچه

 برای..وبرداشت چایی بود کرده جذابش العاده فوق که وباغرورخاصی جدی خیلی حالت

 خونهآشپز سمت به داشتم..وبرداشتن چایی گفتنی مرسیبالبخندو تاشون هرسه که دخترابردم

 یشهرش میزکه روی وگذاشتم سینی نکردم اماتوجهی سرمه پشت یکی کردم احساس که میرفتم

 باحالت..داشتم ای جذبه عجب جون..بودن کرده کپ حسابی..کردن نگاه بهم تعجب با تاشون

 که پولداره..باشه که پسره تک مغروره قدر چه چلغوزازخودراضی پسره این:گفتم عصبی

 آوردن وابروادادرمی باچشم همش داشتن..اینقدرمغرور چرا امااین..که وجذاب خوشگل..باشه

 خواهراش اخلاق یکم کاش..میکنید داریداینجوری که یاگودزیلاپشتمه دراکولا مگه چیه_..
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 دیگه چلغوزومغرورمنه ازپسره منظورتون میخوام معذرت_....چلغوزمغرور پسره وداشت

 بااخم!!..کارمیکنه؟ اینجاچی خدایااین وای کردم نگاه سرم پشت وبه برگشتم باترس...نه؟

 مغرورم من..چلغوزم من_..بود شده عصبانی میکردانگارخیلی نگاه بهم داشت وحشتناکی

 دستت بگم..کنم ماچت بغلت بپرم دادی انجام که ای خاطروظیفه به انتظارداری نکنه..آرررره

 وریبوداینط نکرده جرات تاحالاکسی:گفت عصبانیت با..پایین انداختم سرمو خجالتاز..دردنکنه

 اریک یه کلفت دختره ببین:دادوگفت باتحدیدنشون صورتم انگشتشوجلوی.. کنه توهین بهم

 نداشته سرت به کاری که کنی التماس وازم باشه کردن گریه وهرروزکارت هرشب که میکنم

 ترسیده من مثل اوناهم هابرگشتم بچه سمت به.. بودم بسته چشماموازترس مدت تموم..باشم

 کنم التماس وهرروزازش هرشب که کارکنه چی میخوادباهام که فکراینم توی مدت تموم...بودن

 باهام داشت حتی بودچراوقتی خوشبو عطرش قدربوی خدایاچه..باشه گریه همش وکارم

 هب میزوخواستم روی روگذاشتم ژله ظرف آخرین....میداد؟ قلقلکم حسی میزدیه حرف باعصبانیت

 چیزیو یه:کردوگفت اشاره سوپ به..ارباب بله_..دخترم_..زد صدام ارباب که برگردم آشپزخونه

 ابارب برای همیشه..ریختم سوپ وبراش وبرداشتم سوپش وپیاله زدم لبخندی..نکردی؟ فراموش

 نگاه خانوم به..زسخوشم توخیلی دست سوپ میگفتن همیشه میریختم سوپ خودم وخانوم

 وروت دست سوپ میشه مگه..دخترم آره:زدوگفت لبخندقشنگی..بریزم؟ شماهم برای:وگفتم کردم

 قدرهم چه) آرشام که برگردم که خواستم.. ریختم سوپ وبراش زدم لبخندی..نخورد؟

 میذاشت ظرفش توی خودش برای ژله یکم طورکه زدوهمون پوزخندصداداری(زودشدآرشام

 ونهخ این به مهمون وقتی همیشه خدمتکارت بابااین راستی میگم..نه..نیستیم آدم که ماهم:گفت

 توکه پسرم حرفیه چه این_..آره؟ بدرک دیگه های ومهمون میکنن خدمت شماومامان به میادفقط

 هم ومن:گفت ای بامزه باحالت هم آرشین..هستی خونه این توپسربزرگ نیستی مهمون

 باباپس..اِ_..باباهستی توگل_..بابا؟ نه هستم خونه دختراین وشاه دختربزرگ

 یمندار ماعادت خونه این توی پسرم باباببین گل داریددخترهای فرق شمادیگه_..منوآرشیداچی؟

 اشاره من سربه با ارباب..میکنه فرق یکی این ولی غذابکشن منومامانت دخترهابرای این که

.. نکردمکارو این خاطرهمین به بریزم وپس نمیخوادبراتون شمادلتون ببخشیدفکرکردم:کردگفتم

 پسرچه این..میده قلقلکم حس همون داره پوزخندمیزنه داره که هم الان خدایاحتی..زد پوزخندی

 براشو وبرداشتم اش بودپیاله نشسته کنارآرشین که کنارصندلیش رفتم!..ومغروره خوشگل قدر
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 سوپ پیاله..من عسلی مایزدتوچش زل واونهم خوشگلش آبی توچشمای زدم زل ریختم سوپ

 چه رهبگی وازدستم اش پیاله بودتا برگشته من سمت به که بودواونهم مونده دستم طورتوی همین

 ازخدام هم من خب بگیره چشماشو نمیخوادازم میکردم چراحس دونم نمی..قشنگه قدرچشماش

 گونه هیچ ونبد بودیم شده هم چشمای محوزیبایی و بودیم زده زل هم طورتوچشمای همون..بود

 کشیدم خجالت حسابی..پایین انداختیم سرمونو هردومون ارباب بااهم که اطرافمون به توجهی

 نگاه چشماشون تو رویی باچه حالادیگه..باشن انداخته گل حسابی هام گونه فکرکنم

 زبونم اززیر میکردن دختراسعی آشپزخونه توی..کردم روترک وصحنه گفتم ببخشیدی..کنم

 بودفکرمیکردم آسمون همرنگ که چشماش رنگ تنهابه امامن بود شده چم که بیرون بکشن

 زل چشماش تو هم من شدکه زدوباعث زل چشمام تو چرااون بودکه این فکروذکرم وتنها

 معذرت:وگفتم سمتش برگشتم..دخترکجایی؟_.. اومد آرشیداکنارگوشم صدای..پووووف..بزنم

 گهدی های نکشیدبچه شمازحمت نه _..کنیم زوجمعمی بریم گفتم آره_.. گفتین؟ چیزی میخوام

 همه تنهایی به نمیتونی که توهم بخونن درس بالاکمی برن که گرفتن اوناازبابااجازه نه_..هستن

 بیشترباهات میخوام حرفیه چه بابااین میکنم خواهش_..ممنون باشه_..بدی انجام کارهارو

 اینجوری که نشستی داداشمم دل هب فکرکنم..نشستی خواهرام منو دل به عجیب آشنابشم

 عذابم میخواست اون زدم پوزخندی دلم وتوی پایین سرموانداختم..میکرد نگاه بهت داشت

 ینهمچ که هانداریم شانس دسته باباماازاین باشم؟نه نشسته پسرمغروری همچین دل به من..بده

 توروخداازچی کن گاهن_..بود هام گونه سرخی جملات این بازتاب..وتورکنیم وجذابی پسرخوشگل

 ینپای سرم طورکه همون..کنیم روجمع سفره بریم که بهتره..هیچی از_..تودختر؟ کشیدی خجالت

 حسابی دماغم..برخوردم ومحکم سخت جسم یه به که ازآشپزخونه بیرون برم که افتادم راه بود

 آرشام..مکرد وفراموش وسرم درددماغم دیدم که باچیزی بالاکه سرموآوردم..بود دردگرفته

 سرکار شده اضافه عالیتون های شخصیت به هم کوری میگم:زدوگفت پوزخندی

 به میدونم خودم..نداره اشکالی _..بود پرت حواسم میخوام معذرت_..پایین سرموانداختم..خانوم

 می پاهام به که گفتم بهت که موقعی همون پای به روهم موضوع این..کردی فکرمی داشتی چی

 اکترسن جملات بازاین این وای..میکنم حساب تصفیه باهات موقع اون میکنی سالتما وازم افتی

 ترس فکرکنم..شدم خیره دریاش رنگ به توچشمای بالاوبازهم سرموآوردم وتکرارکردباترس

 برادرش خالی جای به داشت باتعجب آرشیداکه ردشد زدوازکنارم پوزخندی دیدکه وتوچشمام
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 سرپ آرشام باورکن.. میکرد شوخی باهات داشت افته نمی یاتفاق نباش نگران:میکردگفت نگاه

 که میچیدم ظرف توی شکلاتی ودسرهای شیرینی وآیشن آرشیداوآرشین همراه داشتم..خوبیِ

 مبرد وخانوم ارباب برای واول وبرداشتم چایی سینی..پیداشد هم فرشته..نازگل..شیما سروکله

 ازهمین باش خودت مواظب:گفت بشنوم خودم فقط که آرومی باصدای..  آرشام سمت وبعدرفتم

 پام روی بالاپاشومحکم سرموآوردم باترس..آغازمیشه هات کردن وگریه کشیدنت عذاب الان

 آرشین..کردن نگاه بهم باشیطونی که تابردم سه اون روبرای چایی..شدم ازدردسرخ که گذاشت

: گفت آیشین..دادی شطول دوقلوم داداش چرااینقدرپیش باشه خبرایی فکرکنم: گفت آروم

 مگذشت چی داشت اینهاتومغزشون کردم نگاه بهشون باتعجب..باشه؟ خبرایی که امیدوارم

 آشپزخونه توی..میکردن نگاه بهم وشیطونی باذوق داشتن همچنان..میگذشت چی منواون توذهن

 النس نزدیک هاش وبچه وخانوم ارباب..بود قرمزشده حسابی پام احمق پسره کردم نگاه پام به

 ازدهن خودمو چندباراسم..بودن بودنشسته آشپزخونه تقریبانزدیک که پذیرایی

 تاحالاازش که بالبخندی گاهی و بااخم هم وآرشام شنیدم وخانوم آرشام آرشیداخواهرکوچولوی

 برانگیزه تعجب ومیشناسم آرشام ساله چند که نه..)جوابشونومیداد بودم ندیده

 ورفتم زودبلندشدم..آرمیتاجان_زد صدام ارباب بودکه دمخو وهوای توحال..(..خندشوببینم

 هک کردم نگاه آرشام به..کاردارم باهاتون..بگوبیان دیگه دخترای بروبه_..ارباب بله_..پیشش

 نگاه بهم داره جوری این چرا این..واا..میکرد نگاه بهم داشت تمام وبدجنسی باشیطونی

 روارباب وروبه سالن یتو رفتیم وهممون دختراروصدازدم همه..میکنه؟

 شده تموم تحصیلاتش پسرم..ببینیددخترا:گفت ارباب نشستیم وقتی..بشینید_..منتظروایسادیم

 مدت تمام میخوادکه روهم یکی..بکنه زندگی خودش ویلا جداازماتوی قراره بمونه ایران وقراره

 باشه امطمئاکامل که داره احتیاج کسی به خاطرهمین به..کاربکنه وبراش باشه ویلاش توی

 ابانتخ پسرم توسط که نفر ازشماهفت یکی میخوام من خاطرهمین به..میفهمیدچیه؟ منظورموکه

 نگاه ارباب بالاوبه سرمونوآوردیم باتعجب هرهفتامون..برین ویلاش به همراهش میشه

 ازاون پسرمن_!!..کنیم؟ پسرمجردکار یه خونه بریم میخواست گفت می چی داشت ارباب..کردیم

 داشته امنیت داشتیداونجاهم اینجاامنیت طورکه وشمامیتونیدهمون نیست هرزه پسرای دسته

 مدت تمام..خودمه مثل وکاملاازهرلحاظ نیست خشن خودم مثل پسرم.. میکنم تضمین باشیدمن

 هیزبازی البته.. میشدم آب داشتم خیرش نگاه جلوی میکردو نگاه من به داشت آرشام
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 سه جای به الان من_!..میکنه نگاه بهم داره اینطوری که داشتم ستدو خودم دونم درنمیاوردنمی

 ونمی بدیتون خاطرهمین عزیزیدبه برام همتون بدونیدکه و واین..تادختردارم تادخترده

 پوزخندی آرشام..میبره میادباخودش حساب به جزوخواهراش ازشماهاکه یکی هم آرشام..خوام

 اهنگ بهم ودارن نشستن گل دسته اونجامثل اهردارمتاخو سه فقط امامن شمارونمیدونم:زدوگفت

 آرشام نثار ای غره چشم ارباب..باشم خواهرداشته تا ده نمیادکه یادم من میکنن

 هس فقط من که بگم میخواستم فقط..نداشتم منظوری_..بود؟ چی حرف ازاین منظورت:کردوگفت

 بیادراحت بامن قراره که مه کسی اون خیال..دارم آیشین..آرشیدا..آرشین های اسم خواهربه

 هب کردوبعد نگاه من زدوبه لبخندی ارباب..نیستم پسرها دسته ازاون من پدرم گفته طبق باشه

 می خواهش میشم دیوونه دارم..کن خدایارحم..کرد نگاه منوآرشام به اینجوری چرا وااین..آرشام

 نگاه من به باشیطونی شامآر..کن انتخاب و یکیشون جان آرشام_..نکنه منوانتخاب کن کاری کنم

 می بانتخا اسماشون بگیدازروی من شمااسماشونوبه..وبلدنیستم اسماشون که بابامن:کردوگفت

.. سارا.. فرشته..نازگل.. شیما..کرد شیمااشاره به بادست ارباب..باشه_.. کنم

 گاهن ارباب پریدبه رنگم..آره آرمیتاس اسمش دختره وایساوایسابابااون_..ریحانه..آرمیتا

 مامت حرفش بااین..میکنم آرمیتاانتخاب من:داد ادامه کردو نگاه بهم باشیطونی..پسرم آره_..کردم

 بستم هم روی چشمامومحکم شدوباتاییدارباب پرازاشک چشمام.. قلبم توی دنیاریخت ترس

 ههم..چشماموبازکردم.. بده اونجاوعذابم میخوادمنوببره..بگو پس..سرازیرشدن اشکام دونه ودونه

 نممیک التماس ازتون برم پسرتون همراه نمیخوام من ارباب _..میکردن نگاه بهم باتعجب داشتن

 نگاه بهم بابیخیالی ولی گردشده باچشمای وآرشام باتعجب ارباب..نفرستید همراهشون منو

 دیگشون یکی آرشام نمیفرستمت میکنی؟باشه گریه داری چی چرادخترم؟برای_..میکرد

 هام وترس گریه..نمیکنم انتخابموعوض من نه_ کرد نگاه بالاوبهم ابروهاشوداد آرشام..کن وانتخاب

 تورو.. اونجامیمیرم من چون..برنمیگردم سالم برم پسرتون همراه اگه من ارباب_..بیشترشد

 منحرفانش ازجهت ارباب وای!..گردی؟ برنمی سالم چی آرمیتایعنی میگی داری چی_..خداارباب

 وازم میکنه گریه داره اینجوری که گفتی چی دختره این به آرشام _..فکرکرده من حرف به

 ینا که بارمه واولین سررسیدم امشب همین من نگفتم دختره این به هیچی من_..میکنه؟ التماس

 رآرومپس نترس ازهیکلش دخترم ببین_..داشتیم باهم دوتابرخوردهم امشب البته بینم دخترومی

 دیگه ماه تایه بابامن_..زد بهم پوزخندی..کردم نگاه یونوگر ملتمس باچشمای بهش..وخوبیه
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 خودم توویلای میرم هم من اونهابرگشتن وقتی ولی میمونم اینجا اینجان خواهرام که تازمانی

 ودتویب بندنیومده هنوزگریم.. بلندشدیم هممون..برید میتونید شماهم..هرجورمایلی پسرم باشه_

 دلیلی چه مگرنه..داره ای نقشه حتمایه..کارکنم حالاچی.. میکردم گریه آروم آروم شیماهمش بغل

 خدایادارم.. بود؟ چی آرشام منو به ارباب نگاه خدایامعنی..بکنه منوانتخاب همه این بین داره

 وفقط کردم وخاموش پایین های سالن لامپ............      بریزم؟ توسرم خاکی حالاچه..میشم دیوونه

 .   .منوصدازدشنیدم آروم که آرشام صدای که اتاقم سمت به برم واستمخ گذاشتم آباژورهاروروشن

 فضای عمارت بزرگ فضای نورآباژورهاتوی..پایین هارفتم ازپله..دارم کارت بیاپایین_..بله_

 یکی واون جیبش ازدستاشوتوی یکی بودو وایساده من به پشت..بودن روساخته قشنگی

 مشکلاتمو همه..بود گرفته وباابهتی قشنگ قدرژست چه ووویی..بود زده کمرش دستشوبه

 وبدون عادی کاملا هم ومن سمتم برگشت..بود وایساده بهم پشت که شدم ومحوش کردم فراموش

 تهدیدجلوی معنای اشارشوبه انگشت.. وایسادم روش روبه رفتم..پایین اومدم خودم لودادن

 ازیب هندی فیلم پدرومادرم جلوی باردیگه یه فقط باردیگه یه اگه بچه ببین_..داد تکون چشمام

 باش مطمئن بزنی حرف حرفم یاروی ندی وانجام میگم بهت که وچیزی کنی وگریه کنی

 اماشماامشب_..نشنوم فرداحرفی..پس..ازاینجامیریم فرداهم..میزنم کتکت تاسرحدمرگ

 ..اینجایین دیگه ماه گفتیدتایه

 ..مشکلیه؟ شد عوض نظرم..نزن؟ حرف حرفم روی نگفتم مگه گفتم چی بهت پیش چنددقیقه_

 ..چشم باشه نه_

 ..بری میتونی_

 هق قوه فروبردم بالشتم سرموتوی..تختم روی وخودموانداختم هابالارفتم وتندتندازپله عجله با

 ....بدبختم قدرمن خدایاچه..کردم هاموخفه

 همشون عمارت اعضای که میکردیم آماده صبحونه داشتیم وباهم بودیم آشپزخونه منوساراتوی

 ونبااجازت_..پایین رفتم..کردم وخودموآماده اتاقم توی رفتم میزصبحونه بعدازچیدن..بیدارشدن

 داشت که یکهوآرشیدادرحالی..بری میتونی دخترم باشه_..دانشگاه میرم من ارباب
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 تودیگه دخترم_.. میرسونمت خودم میام باهات نرومنم نه نه:میخوردگفت چاییشوباعجله

 نه_..باشه هرجورمایلی_..میرسونمش سرراهم..یکیه مسیرامون کاردارم خودم_..میری؟کجا

 نکرده لازم_..کنم خودموآماده وایساتابرم نداره اشکالی نه_ میرم خودم آرشیداخانوم ممنونم

 خودم من بابا_..کردن نگاه آرشام به گردشده وچشمای باتعجب همه..میرسونمش خودم

 هم کنم اعتراضی نکردم جرات..خودم ویلا وازاونجامیبرمش دنبالش میرم هم وخودم میرسونمش

 به هدیگ ماه یه گفتی توکه اماپسرم_..تهدیدآمیزالانش خاطرنگاه به وهم دیشبش خاطرحرفای به

 شد؟ عوض نظرت طورشدکه چه میری خودت ویلای

 خونه برم میخوام..مسافرت برم که نمیخوام تازه اومده پیش کارهایی یه برام گلم مامان آخه_

 نخا خونه به که منتظرم هم شیطون شماسه_..باشه_ سرمیزنم روزیکباربهتون هرسه تازه..خودم

 ...وچندروزاونجاچتربشید  بیایید داداشتون

 نگاهی بهم آرشام..میشیم ابریتون ونیمه خوش اوقات حتمامزاحم:زد لبخندی آرشین

 های ازپله وباناراحتی گفتم چشمی.. برنمیگردی دیگه چون کن برووسایلاتوجمع:کردوگفت

 به..کردم وسایلاموجمع..اتاقابودن توش که سالنی به ورسیدم کردم بالاروطی بالاهال رفتم عمارت

 یه آرشام پایین هاآوردم ازپله چمدونموباهزاربدبختی..مردمیترسیدم دنیاازاین تموم اندازه

 زل بهش نگران باچشمای..برداره چمدونمو کردکه باسراشاره ازمحافظاش یکی زدوبه پوزخندی

 من..شماخانوم بودیدحتی پدرم شمامثل سال همه واقعااین ارباب_.. وخانوم ارباب سمت رفتم زدم

 ارباب.. منید شماپدرخوب کردم احساس منیدبلکه شماارباب که نکردم احساس اصلا

 ازمون چیزی بدی اگه بودی دخترم مثل سال همه این توهم دخترم ممنونم_..زد لبخندقشنگی

 داریم زیادی کارهای فعلاباهم باشه دیدارمون آخرین این فکرنکنم البته..کن حلالمون دیدی

 حرف اصلامنظوراین که داشتم اونقدردردوناراحتی موقع اون..شدیم شایدفامیل دیدی خداروچی

 سال هزاران خانوم همراه امیدوارم نکردید ای کاردیگه من به شماجزخوبی_..ونفهمیدم ارباب

 آرشام جنسیس ماشین به داشتم وقتی کردم خداحافظی ازهمگی..دخترم ممنونم_..عمرکنید

 وبپره سینموبشکافه انگارمخواست..میکوبید بیشترازقبل قلبم لحظه هر میشدم نزدیک

 داری که باشم شخصیت نمیادراننده یادم:گفت آرشام که تاسوارشم وبازکردم درعقب..بیرون

 آرشام ماشین توی اینکه بابت قشنگی حس یه جلونشستم ورفتم وبستم درعقب..میشینی عقب
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 آرشام وکارهای عواق فعلابایدبه دادولی وقلقلکم بالارفت ازم نزدیکم واینقدربهش نشستم

 هام گونه ساحل روی که ونذاشتم وگرفتم اماجلوشون..شدن سرازیرمی داشتن اشکام..فکرکنم

 به..بود حاکم ماشین فضای توی ومزخرفی سنگین خیلی سکوت..گذشت چنددقیقه..بشن جاری

 که مصیری این دیدم ناباوری درکمال که بودم نخونده هیچی که کردم امروزفکرمی امتحان

 ختم من دانشگاه به که نیست واصلامصیری نیست من اصلامصیردانشگاه میریم ماداریم

 ردهک ترش وخاستنی جذاب جوری بودبد پیشونیش روی که اخمی سمتش برگشتم باترس..بشه

 این..کجامیریم؟ داریم بپرسم میتونم میخوام معذرت: گفتم باترس..میگم؟ چی دارم خدایامن..بود

 ومن نیویلام کلفت توالان بری دانشگاه که قرارنیست_!..نیست؟ من دانشگاه مصیر اصلا مصیرکه

 جمع توچشمام اشک.. بری تودانشگاه که نمیدم اجازه هم توومن رئیس هم

 فقط کارمیکنم خوب وهم میخونم درس خوب خداهم به میکنم توروخداالتماستون_..شد

 دبرایمیدونی شماکه_..نگیر آبغوره اینقدرهم پس نه گفتم_..برم دانشگاهم به بذاریدکه توروقرآن

 تونالتماس..کارسختیه تهران دانشگاه کنکوراونهم برای پزشکی دررشته شدن قبول خدمتکار یه

 ..شدم قبول سختی به..من..من..میکنم

 !..هستی؟ پزشکی رشته دانشجوی..تو..تو:برگشت سمتم به ترمزباتعجب روی یکهوزد

 ..بدم بذاریدتحصیلموادامه میکنم التماس ازتون..بله_

 ..داره؟ شرط یه:کردوگفت نگاه بهم شیطونی با

 ..قبوله باشه هرچی شرطی چه_

 ..میکنی؟ قبول یعنی_

 ..میخورم قسم آره_

 ..باشه یادت پس..میکنی قبول که گفتی خودت_

 ..شمابگید هرچی چشم باشه_
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 شا درباره نداری حق نگفتم چیزی بهت که تازمانی:میکردگفت وروشن ماشین داشت که درحالی

 ..بزنی حرفی

 ..قبول باشه_

 قلبم چراضربان خدایا وای آفرین گفت من به الان این..کردم نگاه بهش باتعجب..آفرین_

 ..آفرین گفت من به آرشام..ووووییی..اینقدربالارفت؟

 ..توگوشش روگذاشت اش وهندزفری وگرفت ای درآوردوشماره گوشیشوازتوجیبش

 هک ماجرایی همون درباره من نهاربیاییدویلای امروزبرای میگم آره...ممنون....خوبی....بابا الوسلام_

 میخوام نگفتم هنوزبهش نه...داد دامهوا انداخت من به نگاهی یه...زدم حرف باهاتون دیشب

 حرف دارن من درباره نکنم غلط..کردم نگاه بهش باتعجب..بکنید کارو این شماومامان

 ...کرد بهم نگاهی یه...خداحافظ...منتظرم پس...باشه_...میزنن

 تکون باشه معنای به سرمو...کنی غذارودرست بایدبهترین پس نهارمیان برای وبابام مامان_

 ...دادم

 قشنگ خیلی داخلش دکورایسون...وواقعازیبا بزرگ العاده ویلافوق یه...ویلاشدیم واردیه

 باپنج خونه...داره دیگه هال یه بالاهم طبقه بود معلوم..بود شده چیده باسلیقه هم بودوخیلی

 پربودازوسایل خونه توی..بود شده چیده راحتی های مبل وچنددست قشنگ سلطنتی مبل دست

 وظروف وسایل بوداز پر که بزرگ بوفه..بودن شده زیباچیده باطرزعجیبی که وقشنگ قیمتی

 ..بود چشم توی بدجوری وگرون قشنگ

 ...قشنگه قدرسلیقتون این نمیدونستم_

 ...زد خونه اطراف بعیدبودبه واقعاازش که لبخندی

 ...گلمِ خواهرهای سلیقه_

 وارداتاقم..داد نشون بهم اتاقمو...شد حسودیم خواهرهاش به لحظه یه حرف این واقعاباشنیدن

 بودکه یاسی اتاق رنگ..خودش ومدل ازطرح آرایش بامیز دونفره وزیباتخت بزرگ اتاق یه..شدم
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 تداش بزرگ سالن یه بالاهم طبقه بودم زده که حدسی بودطبق وجوآورده وبه نظیری بی زیبایی

 بایدبربیام تنهایی به کاخ این پس از قراره اینکه به بافکرکردن ولی..پایین سالن بزرگی به نه البته

 وموهاموبالابستم کردم لباساموعوض سریع وخیلی گذاشتم اتاق چمدونموگوشه..کشید آهی

 دراتاقمو سریع وخیلی کردم شالموسرم!..فروکردم شلوارم وادامشوتوی لباس وبقیشوتوی

 یخیل جسم یه به که میبستم وشالموازپشت میرفتم راه سرعت بودوبه پایین سرم..بازکردم

 چشماش ازسرخی...افتادوبالاتر وچرمش براق کفشای به چشمم..برخوردکردم سخت

 ..اشب یاورم خدایاخودت کنه نبودتاکمکم کسی کردم نگاه اطراف وبه رفتم عقب قدمی..ترسیدم

 بیاریمنودر پدرشکم میکنی اینجاکلفتی که تاوقتی میخوایی..احمق چراتوچشماتوبازنمیکنی_

 ..آررررره

 خوام..می...می..معذرت..معذ..من..من_..برخورداما بهم خیلی حرفش

 به بتنس که زدوبالحنی کمرش دستشوبه یکی کشیدواون گردنش وپشت توموهاش دستی کلافه

 رفتم هاسریع ازپله معطلی گونه هیچ بدون..بکن کاراتو بروپایین باشه:بودگفت آرومترشده قبل

 ..شدم وواردآشپزخونه پایین

 ..دردگرفت سرمم آخ..بالارفته قلبم قدرضربان چرااین_

 که سرعتی بااون بگیره درد بایدم..سرت وامادرباره بالارفته خاطردویدن به قلبت ضربان_

 ..دردمیگیره سرم باشم منم پدرشکمم ودرآوردن میرفتی توخونه توداشتی

 ...بو جن عین...ازکجااومد؟ این..سرم پشت برگشتم باترس

 برگردم من که تاوقتی حتما بگیرم خواهرام برای وپرت خرت سری یه بیرون میرم دارم من_

 .. بدی انجام کاراتوخوب بهتر پس..سرمیرسن اونهاهم

 !!...میخوادمنواینجاتنهابذاره؟؟ یعنی وای

 ...میکنی عادت نداره اشکالی: زدوگفت پوزخندی...دارم وحشت ازتنهایی...من..من..ارباب آخه_

 (کل دانای)
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 هاییآرمیتاازتن..رفته بالا آرمیتابیشترازقبل قلب ضربان الان نفهمیدکه آرشام..حرف این بازدن

 که گرفت آرمیتاتصمیم آرشام بارفتن..اونجا بزرگی به ای خونه داخل اونهم..داشت وحشت

 ازسردخترک دست لعنتی خاطرات اون امامگه..فکرنکنه چیزی وبه کنه سرگرم کارهاش خودشوبه

 ..برمیداشتن بیچاره

 (آرمیتا)

 هال توی رفتم..گیری گرد ویکم مونده دسرهام هنوزتزئین شدالبته آماده دوشدوغذام ساعت

 ترسبا درخونه شدن بازوبسته باصدای..نداشت گیری گرد به جاتمیزبودونیازی همه خوشبختانه

 اومدن ها وروح هایاجن لولوچه..شد؟ چی:زدواومدجلوگفت پوزخندی ودیدم آرشام که برگشتم

 خیلی حرفاش این بازدن.. نخوردنت هنوز..خوبه پس..هنوزسالمی توکه ولی..تابخورنت بیرون

 ازدست اماامان..وجوابشوبدم بزنم بهش رکیک فش چندتا میخواست ودلم شدم عصبانی

 ..خدمتکار بودومن ارباب اون روزگارچون

 کردوباسرش نگاهی بهم آرشام..برگشتیم آیفون سمت به هردوتامون آیفون صدای بابلندشدن

 وتوباریم دربزرگ درآرشام بابازکردن وهمزمان رفتم آیفون سمت به..ودررابازکند کردتابرم اشاره

 ...پسر این ازدست پوووف...و آیفون گفتی من به چی برای دیگه خب..زدوبازشد

 اماخب..کردم نگاه بهش باتعجب..وایساد اومدکنارم شدآرشام واردحیاط بزرگ ارباب ماشین

 غوغایی چه دلم توی میدونه خدا ولی العملام رفتاروعکس توی البته ندادم اهمیتی

 آرشین خصوص به سمتش به دویدن دادششون بادیدن آرشام خواهرهای..بود

 دونست خدامی فقط..وننرنبود لوس دخترهای مثل حرکاتشون.. آرشام خواهردوقلووموردعلاقه

 کردآرشام بغل وباهم ومحکم تاشون هرسه..داره قدردوست تاخواهرهاشوچه سه آرشام که

 هک کشیدم آهی..بودوندیدونفهمید چشمم ازگوشه که اشکی قطره وافتادن کاملاشادبودوناراحتی

 ومنهم کشیدن درآغوش خواهرانه و منوباگرمی تا سه اون..بود ازسوزدل

 نمنمیدو..کردیم استقبال گرمی به وبااونهاهم اومدن خانوم و بزرگ ارباب..بالبخندجوابشونودادم

 خاصی برق چشماشون دیدن ودرکنارهم منوآرشام وپدرومادرش آرشام خواهرهای چراوقتی

 ..شد کشیدنم خجالت باعث زدکه
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 بودکه زمان دراین ریختم بلندوقشنگ پایه های لیوان داخل بودم کرده درست وکه ای آبمیوه

 بینکدبانوروب به به:آرشیداگفت..واردشدن بالبخندزیبایی دیگه دوتای اون سرش وپشت آرشین

 هرسه..خبربدم بهشون داشتم لازم کمکی که خواستن ازم تاهم سه واون زدم لبخندی..کرده چه

 ینیوس کشیدم عمیقی ونفس کردم ومرتب وشالم لباس..نشستن وکنارداداششون رفتن تاشون

 دیبالبخن که آرشام وبعدازاونابرای بردم شربت خانوم وبعدبرای بزرگ ارباب برای اول..وبرداشتم

 که آشپزخونه سمت برم خواستم تابردم سه اون وبعدبرای وبرداشت لیوان نداشتم انتظار ازش که

 چی بامن ارباب..دارم کارت بشینی بیایی لحظه یه میشه دخترم:گفت بزرگ یکهوارباب

 ..     نشستم مبل یه روی رفتم!..کارداشت؟

 خوب اول میخوام ازت مهمه خیلی مسئله واین اینجااومدیم ای مسئله مابرای همه دخترم ببین_

 هک میخواییم منوشیلان ببین..بگیری تصمیم وعاقلانه بدی تاآخرگوش حرفام وبه فکرکنی

 به ازاین که آرشام بالاوبه سرموآوردم گردشده وچشمای فراوان باتعجب... بشی توعروسمون

 یعنی میخوام معذرت:گفتم.. بود جدی خیلی کردم نگاه بزنم داشص ارباب بعدمیخواستم

 ...من شمامیگیدکه

 ..کنی ازدواج توباآرشام که خواییم مامی دخترم آره_

 که لبخندی واون چهرش حالت بادیدن..کردم نگاه آرشام وبه برگشتم فراوان وتعجب باترس

 یکی اون بودروی ازپاهاشوانداخته یکی..خوردم جا حسابی میزاشت حراج وایمنموبه دل داشت

 نم خدایا..راضیه هم خودش اینکه یعنی خدایااین وای..میکرد نگاه من به لبخندداشت وبایه پاش

 ..یابیدار؟ خوابم

 ..خودآرشامه انتخاب این امابدون غافلگیرکنندس خیلی میدونم_

 ...انتخابه!!...چـــــــــــی؟؟_

 همچین جنبه من...بابا؟ خبره اینجاچه کردم نگاه بازبهش ودهن باتعجب... خودمه انتخاب آره_

 ...روندارم هایی شوخی
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 شدیم خوشحال خیلی کنه ازدواج خوادباهات می آرشام که شنیدیم دیشب وقتی دخترم_خانوم

 دیگه چیزهای وخیلی وحیات ورفتاروحجب اخلاق طور وهمین زیبایی..ظرافت..نظر توازهمه چون

 خیلی همسرآیندش کردن انتخاب وروی پسرداریم دونه یه مافقط..نداری کموکسری گونه هیچ

 کسی وچه باشه ازهرنظرعالی که باشه دختری عروسمون میخواست دلمون چون بودیم حساس

 ...بهترازتو

 آرشام زن به منوچه..گرفتن اینامنواشتباهی..بابا نه...کشید سوت مغزم

 زمانی که دختری یه که میشه روتون اصلاشماخودتون..خدمتکارسادم یه که من..چرامن؟ آخه_

 هوصدالبت وشهرت وثروت پسرشماازنظرزیبایی پسرتون تک عروس بشه بوده خدمتکارخونتون

 لمث که بادختری میتونن ایشون هستن هردختری وآرزوی وکثرندارن کم چیزی غروروسنگینی

 ...که بامن نه کنن پولدارازدواج خودشون

 تونیست؟ مثل دختری چنین آرزوی آرشام یعنی_

 ...من میدونیدکه خودتون من آخه من خب_

 خواهرهای وحتی وشیلان من..پولدارهستیم کافی اندازه مابه دخترم:زدوگفت لبخندی ارباب

 فهمیدن آرشام خواهرهای وقتی دیشب..بشی خونواده این عروس میخوادکه دلمون خیلی آرشام

 ...ما مثل اوناهم چون..شدن خوشحال خیلی

 ..شمامنو ارباب_

 اروزجمعهت..باخودته نهایی تصمیم..هاروگفتیم وگفتنی کردیم خاستگاری ماازت دخترگلم ببین_

 ..میخوام وازت جواب من روزجمعه ولی صبرمیکنم من

 !!فرداس پس که اماروزجمعه_

 باش مطمئن..کنی وپسرموخوشبخت وماروخوشحال مثبت نهاییت جواب امیدوارم..میدونم_

 ...میکنه توروخوشبخت آرشام
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 خب:گفت باشیطونی کرد می نگاه بهم لبخنددخترکشش باهمون داشت که کردم نگاه آرشام به

 ...کنید آماده آقاتون وخونواده آقا نمیریدمیزنهاروبرای..سهِ ساعت خانوم عروس

 نییع وای..رفت غنج بخوادحسابی تادلتون دلم ته ولی کشیدم خجالت حسابی حرفش این بازدن

 !!!!!!!!!!!!....من آقای میشه آرشام

 ...نکن داداشمواذیت زن آرشام..اِ_آرشیدا

 هن من نه دیگه..طرفی بامن کنی داداشمواذیت زن اگه میگم بهت دارم الان ازهمین آرشام_آرشین

 !..فهمیدی؟...تو

 ...میکنیم اذیتت کنی اذیتش اگه میگه راست خواهرم_آیشین

 ...کنم؟ خوشبختش واگه:گفت باشیطونی آرشام

 ...تورو ماهم کنی خوشبختش اگه خب_آیشین

 !!!!کنیدآره؟؟ می منوخوشبخت شماهم_آرشام

 آرشام زشته:گفت خانوم..زدزیرخنده آرشام

 من وقت اون..کنن ازدواج باهم میتونستن خواهربرادرهاهم کاش راستی..چرازشته مامان نه_

 ...میکردم ازدواج باآرشین

 ..توهم رفت واخمام شدم جوری یه حرف این چراباشنیدن نمیدونم..شد سرخ ازخجالت آرشین

 ..شدن ناراحت بودکه معلوم..کردم وآرشیدانگاه آیشین به

 ..میزنی؟ داری که حرفاچیه این توآرشام شدی قدربیتربیت چه_خانوم

 ناو کنن ازدواج باهم نمیتونن خواهربرادرها خداروشکرکه:وگفت زدتوسرش نمایشی آرشام یکهو

 سهباهر مجبوربودم وقت اون..کنم وانتخاب کدومشون که افتادم گیرمی شیطون سه بین من وقت

 بودن شده سرخ ازخجالت که خواهراش سمت برگشت باشیطونی..کنم ازدواج تاشون



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM بهمن زدهکیمیا  -  عاشقمی کن اعتراف

telegram.me/romanhayeasheghane 24 

 دست شوهرم نداریدبه حق میگه آرشین اونوقت..هم هووی..شمامیشدید وقت اون_

 اونوقت بزنم دست وبهش کنم بغلش دارم دوست توچه به شوهرمنه میگه بزنیدیامثلاآیشین

 ...وبس شوهرمنه فقط شمانیست شوهر میگه وسط پره آرشیدامی

 خندم میخندیدمنم داشت همچنان آرشام اما رفت بهش اساسی غره چشم خانوم زدزیرخنده

 متس ورفتم بلندشدم..اومد می چراامابدم نمیدونم شدم عصبانی حرفاش ازاین بوداماکمی گرفته

 و...افتخارشون به خانمابلندشدن عروس:گفت آرشام که شدن بلند تاهم سه اون که آشپزخونه

 سمت برگشت باخنده آرشام..حیا بی پسره مرض:وگفت توسرآرشام زد آرشیدا خنده بعدزدزیر

 الان..هبلندمیکن برادربزرگترش روی دست ببینیدتوروخداخواهرکوچیکترآخه:وگفت وباباش مامان

 گهدی وقت اون..بده جون تازیردستام بدم قدرقلقلکش اون بگیرمش و بلندشم من نیست حقش

 همه..دنبالش هم زدوفرارکردوآرشام بلندشدوآرشیداجیغ یکهوآرشام...داشت خواهم تازن دو

 که کنن اجبارت سخته خیلی..کردم فکرمی بود درانتظارش که شومی عاقبت به میخندیدندامامن

 همتاحالاب خانواده این چون بدم مثبت جواب که مجبوربودم..میترسی ازش که کنی ازدواج باکسی

 تصمیمم من کنم ازدواج باهاش نمیشدکه براین امادلیل بودن کرده زیادی های کمک

 !...کنم نمی ازدواج باهاش من..روگرفتم

 رگردمب تاخواستم..نشستن دورمیز همه..خودم برای کدبانوییم بابامن..به به کردم میزنهارنگاه به

 ونگلم عروس قراره ناسلامتی..بیاباماغذابخور توهم_: زد صدام بزرگ ارباب که برم آشپزخانه وبه

 ..بشی

 هم بیچاره من وتن وبریدن دوختن خودشون اینابرای..کشیدم خجالت خیلی حرفش بااین

 اهنگ هم ازطرفی..بودم معذب خیلی غذاکشیدم خودم برای وکمی سرمیزنشستم باخجالت..کردن

 سه اون شیطون های ونگاه وخانوم ارباب های میدادونگاه قلقلکم داشت که آرشام خیره های

 ..کنن ریزش اشکام که ونذاشتم اماجلوشوگرفتم داشتم بدی خیلی بغض..تا

 ...دردمیکنن هنوزپهلوهام بشکنه دستت آرشام..آییی_آرشیدا

 ...بدم؟ انجامش دوباره میخوایی:کردوگفت نگاش باشیطونی آرشام
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 ..غذاخوردن کردبه کردوشروع نثارآرشام ای غره آرشیداچشم

 (کل دانای)

 به بودن راضی ازدواج این ازسرگرفتن همه...جزآرمیتا به بودن خوشحال همه

 های هاوتلخی خاطرسختی به دردآرمیتا...دردمیکرداماآرشیداپهلوهاش آرمیتاقلبش...جزآرمیتا

 تاآسمان دودخترزمین درداین..روزگاربود های رینیشی هاو خاطرخوشی روزگاربودودردآرشیدابه

 روزگارهم حتی که هایی اعتراض..روزگارداشت این ازدست اعتراض آرمیتاکلی میکرد فرق باهم

 کارمیکنه چی داره دونست نمی آرشام.. آیندش زندگی شریک به برسه کردچه نمی توجه بهش

 نگاه سرمیزنهارهمواره..بود گیرکرده دوراهی بین..زد آرمیتاحرف درباره باخانوادش چرادیشب

 خودش که دختراست درانتظاراین که زندگی کردکه فکرمی این آرمیتابودوبه روی خیرش

 حجب خدابوداین هم وپشتیبانی تدارکات ورئیس وآرمیتابازیگرآن آن کارگردان

 ...یانه؟..وحیاروازاومیگرفت

 وآیشین آرشین کردن آرمیتاکمک به آرشام مهربون شدخواهرهای تموم غذاهاکه

 هنشست تاشون هرسه دل به که امادرکناردختری بودن وسفیدنزده سیاه به وآرشیداتاحالادست

 کلیکهوهی بودندکه آشپزخونه توی..بود بخش لذت براشون بشه عزیزشون داداش بودوقراربودزن

 ترس باعث بودکه پیشونیش روی اخمی..شد نمایان درآشپزخانه آرشام وباابهت مردونه

 چیزاین کلاهمه..میکرد فرق باهم دودختربازهم این ترس دراینجاهم..آرشیداوآرمیتاشد

 جونش به بیفته دوباره آرشام بودکه خاطراین آرشیدابه ترس.. کرد می فرق خانواده دختربااین

 آرشام وقتی که باشه داشته هم دیگه داداش یه داشت آرشیدادوست همیشه.. بده وقلقلکش

 فتمیشدومیگ پشیمون آرزو این باگفتن اماهمیشه کنه دفاع اش میکنه(میداد قلقلکش)اذیتش

 صاحب..بعد ومدتی..رئیسش..اواربابش بودکه این خاطر آرمیتابه اماترس..بسه دونه یه همین

 ...ماموجه همه برای دیگرکه دلایل میشدوخیلی اختیارش

 ...بزنم حرف تنهایی به تاباآرمی میخوام بریدبیرون میشه داداش گل خواهرهای میگم_آرشام
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 پریدآرشین اش چهره میشدورنگ شنیده وضوع به بودکه رسیده حدی به قلبش ضربان

 هک آرمیتاوفکری ازترس میدانستن آنهاچه کردن دوتانگاه اون به باشیطونی دیگه ودوتاخواهرهای

 ...بود آرشام درذهن

 آرشام وخوشفرم زیبا لبان برروی لبخندی آمدن دوتاانعکاسش اون ونگاه شیطونی حرکت

 های دردونه رفتن بابیرون...داشت تارادوست سه قدراین چه آرشام که دانست بودخدامی

 هب قدم یه آرشام..کرد نگاه رخصارنداشت به رنگ آرمیتاکه به قبلیش اخم باهمان آرشام..آرشام

... زد پوزخندی آرشام..گذاشت عقب به قدم یه ترسش وازروی آرمیتاناخواسته که جلوگذاشت

 !.. ترسی؟ می_

 ...ود؟ب درانتظارش که شومی یاازآینده...ودنیامیترسد زندگی ازتوو آره گفت ندادمی آرمیتاجوابی

 کلفت همچنان بشی هم من هرچندزن البته نشدی من وهنوززن منی کلفت توالان ببین_آرشام

 هتب خواهرام که میذاری ببینم باردیگه یه فقط باردیگه یه اگه پس..تو ارباب ومن میمونی باقی

 ... میشی پشیمون باش مطمئن کنن کمک

 دل نبایدنگران..آرمیتاچه؟ اماپس..بود خواهرهاش نگران..میخوره ازکجاآب آرشام بگوکوزه پس

 هدید رنج دل گفتنی باهرکلفت میدانست چه..آرمیتا ازدل میدانست چه آرشام.. اوباشد؟ کوچک

 حالاازشدت که آرشام قشنگ رنگ آبی درچشمای آرمیتاباترس...شکند می بیشترازقبل آرمیتا

 که وهیکلی جسم واین ها چشم این صاحب اوداشت واقعا زدیعنی بودزل قرمزشده کمی عصبانی

 این توانست نمی هم درخواب اوحتی نداشت امکان ؟نه!میشد؟ میدادن جون دخترابراش همه

 ..رویاراببیند

 ......چشم:وگفت پایین راانداخت سرش

 غم وکلی تنهاگذاشت را آرمیتا شکسته ودل رفت بیرون وازآشپزخانه کرد نگاهی بهش آرشام

 چکیدظرفارادرماشین می زیبایش عسلی چشمای از که هایی بااشک..انداخت رادردلش واندوه

 را بود پدربرایش مانندیه مدت این تمام بودودر عاشقش که صدایی که گذاشت می ظرفشویی

 :شنید
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 ..دخترم؟ میکنی گریه داری_

 ..بلندکردوبلندشد راسریع سرش

 ...نمیکنم گریه..ارباب نه..من_

 لبخندزیبای..بشودپاشید اش دردانه قراربودعروس که دخترخدمتکارش روی به لبخندشیرینی

 شد آرمیتا صاحاب بی دل آرامش مردباعث این

 نگران خاطراونه به اگه.. صبحه؟ خاطرماجرای به..اشکاتودیدم خودم قرمزشده چشمات دخترم_

 دخترم خودته انتخاب نکرده اجبارت کسی نباش

 ارباب..زد بودولبخندی کرده پدری براش اربابی جای به که مردی به انداخت نگاهی آرمیتابهش

 برروی که ولبخندی آرامش..آمد آرشام یعنی جوان ارباب جاش وبه رفت بیرون ازآشپزخانه بزرگ

 ...راگرفت جایش واسترس ترس جایش بودپریدوبه لبانش

 ...لبخندمیزدی؟ داشتی چی به_

 باورکنید...هیچی...بله یعنی..هان_

 ..بده بهم داغ آبنبات لیوان یه باورکردم باشه_

 لمث هم آرشام حتی مگرنه ارباب میگفت بهش خودش)ارباب به ناپذیری وصف آرمیتابانگرانی

 کارمیرودکه به...روستایا یه رئیس برای ارباب کلمه.. بگویدارباب بهش نداشت دوست پدرش

 نگاه زیباومغرورش(بود مهم خودش اماراحتی میگفت آقایارئیس آرشام اینجاآرمیتابایدبه

 انشچرانگر نمیدانست خودش.. کنه؟ دردمی دلتون:میزدپرسید موج نگرانی توش که کردوبالحنی

 واحساساتش زدتعجب میشدزل چندروزدیگرزنش که خدمتکارش دخترک به آرشام..شده؟

 :کردوگفت راکنترل

 !!!...منی؟؟ نگران توالان_

 ..بود؟ شده اصلاچرانگرانش..پایین راانداخت آرمیتاجاخوردسرش
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 ..بدونم خواستم فقط..نه_

 این شدکه کوبیدمطمئن تندترازقبل خیلی آرشام قلب..کرد راپنهان اش بدانکارکردونگرانی چه

 هوآیند زندگی چه که دانست آرمیتانمی..زد بدجنسی ازسر امالبخندی..است شده دخترنگرانش

 نقشه نام آرشام است نهفته ای نقشه چه لبخندبدجنسانه این وپشت است درانتظارش شومی

 دردناک های زیرنقشه بوداماشاید آرمیتاگذاشته کردن..امتحان..تحریک..انتقام..را وعملیاتش

 کردوبه راآماده داغ آبنبات سریع آرمیتاخیلی...                         درنبرد به زنده جان آرشام وشوم

 لباسش که آرشام ای عضله تنومدوبازوهای هاوتن سینه به چشمش دادکه مردآیندش دست

 سریع یآرمیتاخیل..بود ای پروکاملاعضله نبودبلکه بادکنکی هیکلش..بودافتاد منفجرشدن درحال

 وچشم اینقدرمنحرف میشداوکه هلاک داشت وترس رادزدیدازتعجب چشمانش

 تعجب ازروی بلکه..وشرارت بدجنسی ازروی نه زد لبخندزیبایی اینبارارباب..هیزنبود

 رموگ قلبت ضربان بالارفتن که نمیدانی وگاهی میکنی چه داری دانی نمی خودت گاهی..ومحبت

 به آرشام..آرمیتابود و آرشام حکایت موضوع این ای شده عاشق که این یعنی بدنت شدن

 ...هردوانکارمیکردن وضوح امابه وآرشام خود خاطرموقعیت وآرمیتابه اش خاطرغرورونقشه

 زکهمی روی کیک وبه نشست صندلی روی..شکلاتی کیک کردن درست و کارش ازاتمام آرمیتاپس

 بهش کردولبخندی بودنگاه نمایان وضوح کاکائوبه هاوشیره بودودانه شده ای کاملاقهوه

 کرده درست خاطرهمین به ودسرشکلاتی کیک عاشق آرشام بودکه شنیده زدامروزازآرشین

 ازش کمی فقط متنفرنیست ازش معتقدبودکه خب اما کرد کارو چرااین نمیدونست خودش..بود

 وروی رابرداشت فرنگی سبدتوت یخچال ازتوی میشه برطرف مرورزمان به واونهم میترسه

 ...رابالاگرفت سرش آرشین بچیندباصدای کیک هاراروی فرنگی توت تاخواست..میزگذاشت

 ...کنم؟ وتزئین کیک من میشه_

 ...رافراگرفت وجودش تمام اکوشدوترس مغزش توی آرشام صدای

 ...کارومیکنم این خودم نکشیدمن شمازحمت نه_

 ...بودم کیک تزئین عاشق ازبچگی من زحمتی باباچه نه_
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 ریگی سخت کارهافقط این از قصدش تمامی آرشام..کرد نگاه آرشین به ونگران ملتمس باچشمان

 خودش روی امابه داشت شایدهم..نداشت خبری اش نقشه آرمیتااز آرمیتابودولی وازپادرآوردن

 .شودو می امضا آرشام آرمیتاتوسط اعدام حکم کارش بااین که میدانست چه آرشام..نمیاورد

 درآن که بالیوانی یکهوآرشام که کیک روی کردن تزئین کردبه زدوشروع لبخندی آرشین

 گاهن بهش وباترس لرزان آرمیتاباچشمانی... بودبرگشت کرده درست داغ آبنبات آرمیتابرایش

 ودبعیدب ازش کاملا که آرامی آرمیتاباصدای لرزان امادربرابرچشمان... باعصبانیت هم کردوآرشام

 گفت

 ..دارم کارت..پشتی باغ آرمیتابیابه_

 باغ به..افتاد راه بودبه مشخص باخودش تکلیفش که ظاهراربابش مردبه این دنبال به آرمیتاباترس

 صورت دیواراطراف رابه دادودودستش دیوارهل طرف اورابه یکهوآرشام که رسیدن پشتی

 :لرزیدگفت می اززورخشم که شدوباصدایی نزدیک باخشم صورتش آرمیتاکوبیدوبه

 اینجاکارکنن نباید خواهرام که بودم نگفته بهت مگه..کردی؟ سرپیچی چراازدستورم_

 ...هـــــاااان

 ..انداخت آبی دوگوی رادرآن اش ترسیده عسلی ملتمس آرمیتاچشمان

 ..گفتم خدابهشون به...من...من کردن اسرار خودشون قرآن به ارباب_

 روهم رامحکم لبانش فشاردادوآرمیتا ومحکم آرمیتاگذاشت پاهای راروی پایش یکهوآرشام

 ..نگفت دادوهیچ فشار هم روی درد زور از را فشاردادوچشمانش

 راستشوازروی دست..  کنی تونبایدقبول اصرارکردن اگرهم حتی بودم گفته بهت من..ببین_

 قدرتمندآرشام آرمیتادردستان شکم..فشارداد آرمیتاقراردادومحکم شکم وروی دیواربرداشت

 ..بودو

 ..باش اینومطمئن..حسابتومیرسم شب_
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 گاهن بهش باتعجب آرشام گذاشت آرشام دستان راروی ظریفش آرمیتادستان ناباوری یکهودربهت

 ..کرد

 ..باشید نداشته کاری باهام میکنم التماس ازتون..گفتم بهشون من..من قرآن به ارباب_

 ...تو..تو:شدوگفت آرمیتاکمتر پاهای روی وفشارپاهایش شکمش روی آرشام فشاردستان

 ...کنم بیرونشون ازآشپزخونه نمیتونستم که من_

 کندحتی توهین هایش خواهر به نداشت حق کس هیچ..شد بسیارعصبانی حرفش ازاین آرشام

 ...خودش

 قشه وهق افتادوگریه زمین روی ضربه آرمیتاازشدت..آرمیتاکرد زیبای نثارصورت محکمی سیلی

 یرونب دیگرآنجابماندجسدآرمیتااززیردستانش ثانیه تایه اگه که میدانست آرشام...بیشترشد

 ..میاید

 رفتن راه توان هم پاهایش..میسوخت حسابی کردوصورتش دردمی شکمش

 ..امامجبوربودبایدبلندمیشد..نداشتن

 شدست روکه ارشام..افتاد راه عمارت سمت راتکاندوبه هایش بلندشدولباس زمین ازروی باسختی

 آرمیتابودامابرای به پشتش بااینکه..بوددید زده کمرش دستشوبه یکی واون شلوارش رادرجیب

 اجازه غرورش بوداما بودپشیمون داده انجام که ازرفتاری آرشام..بود شده خاستنی آرمیتاخیلی

 باشه داشته که خواست ونمی نداشت بزن دست آرشام..رانمیداد اشتباهش به فکرکردن

 باغش زیبای های بوته روی که سرخی های گل به آرشام.. بود مونده کارالانش بهت توی اماخودش

 ای وترانه نشست لبانش روی لبخندی وهیبتش ژستش آرمیتابادیدن...کرد می بودنگاه

 :کرد زمزمه راباخودزیرلب

 باد شن نه بارونی تونه

 فریاد ونه مرهمی تونه

 همپا نه ای خسته تونه
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  ازما نه ازغیری تونه

 باشی که هستی توفقط

 تلاشی نه مرگی تونه

 نمیتونم...نمیتونم

 بدونم نفس توروهم...صدابدونم توروهم

 نمیدانست که مردی وبه برداشت باتردیدقدم امابازهم..داشت اماشک..میزد بااوبایدحرف

 ..شد نزدیک درفکراوست

 ...ارباب_

 ...بود؟ آورده دخترک برسراین چه..کرد نگاه وبهش برگشت آرشام

 دستش آرشام بیفتدکه وخواست رفت گیج یکهوسرش رسیدکه آرشام نزدیکی آرمیتابه

 زمین آرمیتاروروی آروم خیلی آرشام..کرد ممانعت کردوازسقوطش حلقه رادورکمرش

 ...زد زل چشمانش به بانگرانی آرشام..کرد نگاه مهربونیش و آرشام به آرمیتاباتعجب..نشوند

 ...خوبه؟ حالت_

 ..رفت گیج سرم کمی فقط..خوبم آره..رره..آ..آ_

 که آرشام..گذاشت پاهایش وآرمیتاروروی نشست زمین بلندکردوخودروی زمین اوراازروی آرشام

 ...!!!زمین روی..داشت زیادی وسواس

 ..دردمیگیره هات وکلیه کمرت..سر وهم کثیفه هم زمین_آرشام

 نشستید زمین روی چون میشه کثیف هم شلوارخودتون..خب..خب_

 ..نداره اشکالی_
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 تاحالانبودیعنی که جدیدی آرشام به تغییرکردوتبدیل...محبت...مهربونی...نگرانی یکهوحس

 نبالح...وایسه پاهاش روی کردکه وکمکش بلندکرد پاهاش آرمیتاروازروی...شد سردتبدیل آرشام

 :گفت وجدی خشک

 ..میشی خوب کنی استراحت کمی اتاقت توی میبرمت_

 ...بود؟ چی رفتارمال دوگانگی همه این

 شصورت به کوتاه خیلی لحظه یک..آرمیتاروگرفت ظریف دستان اش ومردونه وبزرگ گرم دستان

 ...کشید آرمیتا صورت برروی کرددستی نگاه

 ...کبودشده کمی صورتت_

 چشمان ازگوشه اشکی قطره.. آرشام وتوجه بودوآرمیتامحومهربونی کرده که محوکارزشتی آرشام

 ..کشید آتش رابه آرشام قلب آرمیتاچکیدکه

 نداره اشکالی_

 کردواوخودبازحمت ول رو آرمیتا دست آرشام شدن که عمارت داخل...افتادن راه عمارت سمت به

 ..برداشت هاگام پله سمت شدوبه واردعمارت

 (آرمیتا)

 هاافتادم وازپله رفت سیاهی وچشمام رفت گیج سرم شدکه چی نفهمیدم که هابودم پله وسط

 خون شدن شدوجاری پخش بدنم توی که هاخوردجزدردعجیبی پله چندباربه وسروکمرم پایین

 ...نفهمیدم هیچی ودادآرشام کنارسرم

 (آرشام)

 ودکهب پله روی...کردم کارومی نبایداون بودم پشیمون خیلی بودم آرمیتازده به که سیلی بابت

 زرویوا رفت گیج فشاردادیکهوسرش نرده به اومدودستشو پایین عقبکی صورت به پله یه دیدم

 :زدم ونعره سمتش رفتم..دو..با...کرد هاسقوط پله
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آرمیــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــاااااا

 (آرمیتا)

 ونبهش جونی لبخندکم.. افتاد میکردن نگاه من به بانگرانی داشتن که وخانوم ارباب به چشمم

 ...زدم

 ...ردیک نگرانمون حسابی دخترم_خانوم

 کردم نگرانتون که میخوام واقعامعذرت_

 ...که اینه مهم حرفیه چه این دخترم نه_

 ...شد وارداتاق کلافه بازشدآرشام یکهودراتاق

 ...خودم دوستای اونجا خودم بیمارستان به کنیم بیامنتقلش..نیومده؟ بهوش مامان_

 :افتاداومدجلووگفت من به خوشگلش یکهوچشمای

 ...دختر...منوکشتی توکه..اومدی؟ هوش به خدایاشکرت وای_

 ...بودم کرده تعجب کلی ورهم ازاون ولی..پایین انداختم سرموباخجالت

 ...خورده و مغزمون موقع بودازاون شده قدرنگرانت چه آرمیتانمیدونی_آرشیدا

 ..وبرگردم آرمیتابخرم برای کمپوت دونه یه برم من..چیزه..ایم:گفت یکهوآرشام

 ..پایین انداختم سرموازشرم امامن زیرخنده زدن همه

 کشدرازب:گفت ای پدرانه وبالحن هام روشونه دستشوگذاشت ارباب که بشینم تخت روی خواستم

 بااخمی آرشام که گذشت چنددقیقه ودرازکشیدم زدم لبخندی...باش راحت..دخترم

 کمپوت یکم نمیتونه..احمق پسره:گفت باکلافگی..خریده؟ کمپوت دونه چرایه این..وا..واردشد

 ..روداشت دونه یه همین فقط باشه داشته مغازش توی بیشتری
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 خجالت خب ولی رفت غنج دلم ته..جلودهنم آلبالوگرفت دونه یه وبازکردوباقاشق درکمپوت

 ...کشیدم هم زیادی

 ...ندارم دوست اصلاکمپوت امامن..ممنونم_

 ...کرد وقشنگی بامزه وخیلی مصنوعی اخم

 !!!!....بخوری بایدیکم خانومم افتاده میاد؟فشارت طوردلت آرشاموردمیکنی؟چه دست_

 ...وااااای "خانومم" گفت من به آرشام!!!!!!..چــــــــــــــی

 بتعج کلی..کشیدم خجالت وخانوم ارباب جلوی..رفت غنج دلم ته درحدالمپیک حسابی ازحرفش

 ایلب برروی لبخندقشنگی الان که آرشام صنق بی صورت به..درمیاوردم شاخ وداشتم بودم کرده

 ...کردم بودنگاه کرده ونمایان وسفیدش مرتب دندونای ردیف که خوشفرمش

 بهت خیلی..قشنگی اسم چه وااای..آره؟ خانومم:میباریدگفت شیطنت ازش که آرشیدابالحنی

 روگرفتی بله زودترجواب خودت کلک نکنه.. رونگرفتیم بله هنوزجواب ماکه ولی..میادآرمیتا

 ...مانگفتی؟ به وهیچی

 ...پایین انداختیم وازخجالت سرمون..کشیدیم خجالت هردوتامون

 ....*****بچه نکن اینقدردختروپسرمواذیت_خانوم

 ...مرخصن ایشون_

 موقع وشماتااون کنم وحساب بیمارستان پول میرم من که گفت وآرشام زدن لبخندی همه

 ...حاضربشید

 دمبلندش...کشیدم خجالت حسابی..کردن ومانتوموتنم تابلندشم کردن کمکم وآیشین آرشین

 خواهرهای ازدرباکمک..منوگرفت آیشین که رفت گیج سرم یکهودوباره که وایسادم پاهام وروی

 دست ویک گرفت مردونش اومددستموتودستای..منودید آرشام که رفتم بیرون آرشام

 تنرف غنج اما..زمین توی ومیرفتم میشدم آب ای قطره ازخجالت داشتم..تانیفتم دیگشودورکمرم
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 زدتمامی که حرفی امابا..ونگرانیش ومهربونیش حمایتش همه بیشتربودازاین دلم ته

 جلوی دارم فقط..نداره برت..دور..هوایا:گفت بشنوم خودم که طوری آروم..خوشحالیموپرپرکرد

 ..میکنم بازی فیلم خانوادم

 ما وتهی گنگ احساسات از نبایدچیزی اماجلوخودموگرفتم شدحالانمیشدلونده پرازاشک چشمام

 ...میفهمید

 ...بود شده هواتاریک..ماشینامون سمت به رفتیم

 ...خداحافظ..بکن فکراتو خوب دخترم...داد وادامه من روکردسمت...میریم مادیگه پسرم_

 زیدنلر وضوح به..میخوردم بااسترس دستموداشتم پوست..بود حاکم خفقانی سکوت ماشین توی

 ...کرد نگاه بهم باتعجب آرشام...داشتم زدهراس بعدازظهربهم که ازحرفی..بود معلوم پاهام

 ...سردته؟...لرزی؟ می چراداری_

 ...نیست سردم..نه..نه_

 ...بلندنمیشه روت دستم امشب...داد کردوادامه دندروعوض...نترس:زدوگفت لبخندی یکهویه

.... نشست لبام روی ولبخندی کشیدم راحتی شدونفس برطرف ترسم تمامی حرفش ازاین

 ...فرمابوداما حکم توماشین مطلق هنوزسکوت

 ازدواج باهات علاقه روی از دارم فکرنکن..بگم بهت ازدواج همین درباره چیزی یه خواستم می_

 ...بدم عذابت کارم بااین میخوام فقط..توندارم به ای علاقه هیچ من..میکنم

 ...برگشتم سمتش به اشکی باچشمای..حد؟ تاچه بدجنسی آخه

 !!...هـــااااان؟؟...کردم کارتون چی من مگه_

  بیشتره لذتش اینطوری باشی بایدمحرمم دادنت عذاب برای همینجوری_

 ...ازراه بگوعذاب پس...نشست لبام روی پوزخندی
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 شدولذت برطرف هاتون نیاز کنیدوبعدازاینکه برطرف وبامن حتمامیخواییدنیازهاتون..آهان_

  آره؟ کنیدبیرون پرتم وبردیدازخونتون خودتون

 ونسبتابلندهم میلرزید اززورخشم که وباصدایی زدتودهنم دستش باپشت قدرت باتمام

 کنم مردونموباتوبرطرف نیازهای بخوام که هستی ای تحفه چه مگه:بودگفت

 امشب میخواستم..شددخترخانوم تموم گرون برات حرفت این...هــــــــــــــــــاااان

 خودت باشه..میخواددردبکشی دلت خیلی معلومه اما بلندنکنم روت ودست نزنم کتکت

 ...خواستی

 ..بیشتروبیشترشد هم من اشک قطرات سرعتشوبیشترکردوریزش

 عمارتودوتایکی داخل های پله..شدم پیاده کردبادوازماشین وپارک ماشین پارکینگ توی

 شده جاری هام گونه روی اشکام کردم ودروقفل اتاقم توی نداختمخودموا..میگذروندم

 ...رفت بالاوبالاترمی قلبم ضربان و میزدم نفس نفس بوداززورترس

 ....کوبیدودادزد درومحکم آرشام

 ...کن بازش پس.. میتونم که میدونی خودت...تانشکوندمش وبازکن درلعنتی آرمیتااین_

 ...رفتم عقب عقب وباترس ندادم جوابی

 ..نشکوندمش تا کن بازش پس میایی بیرون که بالاخره وبازکن لامصب این_

 بودانگاررفته شده متوقف دادوبیداداش صدای...کنم بازش که مغزخرخوردم مگه..نکردم بازش

 قفل کلیدتوی..اومدتودهنم قلبم شنیدم که باصدایی که کشیدم راحتی نفس..بود

 متحویل لبخندشیطانی ویه دروبست..شد درنمایان داخل آرشام وباابهت هیکلی درچرخیدوقامت

 ..داد

 زتا که وپذیرایی کتک این..میکنه عمل بهش بگه هرچی دیدی؟آرشام..میکنم بازش که گفتم_

 ..هانخوری گوه ازاین وتاعمرداری بفهمی دهنتو بعدحرف به ازاین که خاطراینه به میکنم
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 بوددستموخونده معلوم اما..درتافرارکنم سمت ودویدم زدم جیغی..کمربندش دستشوبردسمت

 التماسش..میزدم محصورکردجیغ ایش وعضله بزرگ بازوهای بین منومحکم چون

 اومدم ازآغوشش..بازکرد کمربندشوازدورکمرش..نداد ای نتیجه اماهیچ..تقلامیکردم..میکردم

 می اومدوکمربندودوردستاش جلومی آروم آروم واون میرفتم عقب عقب باترس..بیرون

 تانیاوردمت بیرون بیا:زدوگفت پوزخندصداداری زیرتخت انداختم یکهوخودموسریع..بست

 ..بیرون

 بیرون منوکامل وقتی..میکردم والتماسش میزدم جیغ..ومنوکشیدبیرون یکهوپاهاموگرفت

 که مبرگرد زیرتخت خواستم کشون کشون..بالارفت جیغم..زد پهلوم بودبه محکم خیلی آوردیکی

 همل حسابی وقتی..واردمیکرد بهم قدرتش باتمام بودکه کمربندش درپی پی ضرباتندادو اجازه

 دل ام وناله آه..کشید موهاش توی ودستی نشست کلافه تخت شدروی خسته هم خودش کردو

 ...اندازه حدوبی بی دردداشتم میکردخیلی آب وهم سنگ

 ...جونت به نیفتادم شوتادوباره خفه..آرمیتا..شو خفه_

 های بلندشدوباقدم.. شدم جمع خودم ازدردتوی اتاق گوشه وهمون شدم خفه حرفش بااین

 که هم هنگامی حتی...داشت جذبه برام چرااماهنوزهم نمیدونم..بیرون رفت ازاتاق بلندومحکم

 این..پذیرم می بدیدباجونودل فش بهم هرچی الان واقعااگه.. داشت ابهت برام منومیزدبازهم

 بندنیومده هنوز گریم..دردمیکرد حسابی بدنم...میکنم خودموترورشخصیت خودم کارونکنید

 ...بودو

 (کل دانای)

 پشیمون...بود شده بودپشیمون کرده که ازکاری بهترازآرمیتانبودخیلی هم آرشام واوضاع حال

 جلوی شدونتونست عصبانی ازحرفش اماخب..زده کتکش چرااینطوری بودکه

 های وبوسه کتک سهمش هرشب کند ازدواج باآرشام اگه بودکه آرمیتافهمیده..خودشوبگیره

 نزمی شدازروی که باهزارزوروبدبختی..نمیکرد بااوازدواج راگرفت تصمیمش پس آرشامه کمربند

 رااعلام منفیش جواب امشب وهمین الان بایدهمین..آرشام اتاق افتادسمت بلندشدوراه

 ...میکرد تمام همیشه ماجرارابرای میکردواین
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 ..کرد می آرمیتانگاه به باتعجب داشت شامآر

 ..نمیکنم ازدواج باهات چون..بدی توعذابم نمیذارم من_

 سمتش بلندشدوبه تختش میلرزیدکردازروی ازترس داشت نثارآرمیتاکه پوزخندی آرشام

 ..بود مسمم حرفاش روی زداماهمچنان زل بهش آرمیتاباترس..رفت

 هک خدامیدانست کمربندش سمت بردبه دست..دردونکشیدی مزه خوب هنوزخیلی اینکه مثل نه_

 وبخ هم خیلی آرمیتارابترساندکه میخواست فقط بزنه واونوکتک کنه بازش نمیخواست دلش

 ..شد موفق

 ..زد زل..ترس باعجزالتماس توچشمام گذاشت آرشام دستان راروی آرمیتادستانش

 ...نمیکنی بازش که بده قول..باشه..کمربندتوبازنکن کارونکن این میکنم التماس ازت_

 ..دکر نگاه بهش متفاوتی خیلی حس وبایه بازشدومتعجب کمربندش قلاب ازروی آرشام دستان

 امنمیخو من..مجددنیست تکرار به لازم پس..دردشوکشیدم مزه خوب خیلی..من..میکنی اشتباه_

 ..کنم ازدواج باهات

 ...تعطیل دانشگاه..بکش وخط رفتن دانشگاه دور دیگه پس..باشه_

 هنقط..فردجهان قدرتمندترین حتی هرشخصی..کرد آرمیتااستفاده ضعف ازنقطه آرشام خوب وچه

 واژه البته..بود افتاده دشمنش دست حالابه بودکه دانشگاه آرمیتاهم ضعف نقطه..دارد ضعفی

 ...نبود خوب آرشام برای دشمن

 ...وجلونکش دانشگاه بحث..کارونکن توروخدااین نه نه_

 ...بری هم دانشگاه که میزارم کنی ازدواج بامن اگه..نوچ نوچ نوچ_

 تاقشازا سریع کردوخیلی نبودنگاه معلوم باخودش تکلیفش که روش مردروبه به آرمیتابانفرت

 گریه کردوتاخودصبح پنهان بالش وتوی سرش و انداخت تختش خودشوروی..رفت بیرون

 چه.. کارمیکرد حالابایدچی..فایده اماچه..کرد روزگاروسرزنش..کرد التماس ازخدا..کرد ناله..کرد
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 یم میموندامااگرقبول باقی خدمتکار یه بودو خوردن کتک سهمش هرشب میکردیانمیکرد قبول

 یعنی..بود صبح شش..کرد نگاه ساعت به..بده تحصیل وادامه بره دانشگاه به میتونست کردحداقل

 !!....میکرد؟ گریه داشت ساعت پنج

 ...فکرآرمیتابود توی نبردوفقط خوابش تاخودصبح هم آرشام

 ردهک پف حسابی چشمانش.. افتاد چشمانش به چشمش..کرد عوض راباکرختی هایش آرمیتالباس

 ...کرد درآیینه خودش چهره حواله پوزخندی..بود قرمزشده بودوحسابی

 وخوشبویش ردلنشینعط بوی..شد واردآشپزخانه هم آرشام بودکه صبحونه کردن آماده درحال

 لبای روی شدلبخندمحوی کردوباعث تحریک رو آرمیتا راپرکردوبینی آشپزخانه فضای

 ..آرمیتابنشیند

 ...میکرده گریه داشته آرمیتافهمیددیشب قیافه بادیدن آرشام

 رونبی به کردخواست وآماده آرشام صبحونه آرمیتاوقتی..نشست صندلی روی بابیخیالی آرشام

 نیم وایسادوحتی حرکت طوربی آرمیتاهمون... دستشوگرفت مچ آرشام بروردکه ازآشپزخونه

 دستش مچ اینکه وبه آرمیتابندازه به نگاهی نیم که این بدون هم آرشام... ننداخت بهش نگاهی

 وهمین جواب: گفت بکنه توجهی میشه له قدرتمندش دستای توی داره

 ...تا..منفیه واگرهم دانشگاه ببرمت شوتاسرراهم بروآماده..مثبتِ جوابت اگه خوام می الان

 ...بشم آماده میرم_

 یجای وبه درست تصمیم.. آفرین: بلندشدوگفت صندلی زدوازروی ای لبخندپیروزمندانه آرشام

 ..گرفتی

 دست ازدورمچ دستشو باتعجب..شدنه خیس درحال دستش کردکه احساس یکهوآرشام

 ..شده پرازخون دستش آرمیتابازکردودیدداخل

 اکهآرمیت به نگاهی..بود کرده خونریزی کردکه آرمیتانگاه دست مچ وبعدبه دستش به باتعجب

 ...میکردانداخت نگاه دستش مچ به داشت



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM بهمن زدهکیمیا  -  عاشقمی کن اعتراف

telegram.me/romanhayeasheghane 40 

 ...میکنم پانسمانش برات الان نباش نگران_

 ...نیست چیززیادمهمی ممنون نه_

 ...ببندمش وایساتابرات گفتم:گفت بیشتری وجدیت باتحکم آرشام

 (تاآرمی)

 هب چشمای توی نگرانی از کردموجی خونریزی آرشام بودوبافشارزیاددستای شده زخم دستم مچ

 ..نیاورد زیاددوم موج امااین دیدم دریاش رنگ

 ...شد ومشغول گرفت گرمش وتودستای دستم..برگشت اولیه های کمک باجعبه..وایسادم سرجام

 ...شده؟ زخم طوری چه_

 ...شمانمیدونید؟ یعنی_

 ...بایدازکجابدونم؟..نه_

 ...زدتوچشمام وآوردبالاوزل یکهوسرش

 !!!...کاروکردم؟؟ این من نکنه_

 ..دادم تکون مثبت نشونه سرموبه

 (کل دانای)

 کاملابی آرمیتاازش که نشست چشماش توی وعجیبی عمیق غم حرف این باشنیدن آرشام

 ..خبربود

 ...شد بیادرست_

 ...پاشوند روش مردروبه به آرمیتالبخندی

 ممنونم_
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 ...پرسید کشیدوباشرمندگی گردنش پشت به دستی آرشام

 ...خاطرکاردیشبم به...شدن؟ دست مچ مثل طوری همین هم بدنت جاهای بقیه...ایم..چیزه میگم_

 "ممیخوا معذرت دیشبم خاطرکار به"که جملشوبگه ادامه نتونست...بزنه حرفاشونتونست ادامه

 داشت نبودکه وشخصی...بود آدم یه هم اماآرشام..پایین سرشوانداخت آرمیتاباشرم

 ...احضارمیکرد

 یا آینده نبودچه معلوم که دودختروپسر واین..آرمیتابردوسرشوبالاآورد دستشوزیرچونه آرشام

 ...هم چشمای به زدن زل هست درانتظارشون

 کسی روی تاحالادست من..گذروندم ازحد خیلی دیشب میخوام معذرت..من..من..چیزه میگم_

 مذکرهایعنی جنس شامل بازهم که میکنن سرپیچی ازدستوراتم که وکسایی جزآدمام به البته

 وقت وهیچ بلندنشده مونث دختروجنس روی دستم خصوص به نکردم میشن ومحافظام آدمام

 خودت حرف که کن قبول زدی بدی حرف توهم خب آخه..نزدم وکتک مونث جنس یه اینطوری

 ...بود اشتباه هم

 (آرمیتا)

 کلی ورهم وازاون میکنه خواهی معذرت وداره برده پی اشتباهش به که بودم ورخوشحال ازاون

 ...بودم کرده تعجب

 ...آوردم پایین ام اززیرچونه دستشوآروم

 دلتون که هرکاری.. همسرم هستیدودوروزدیگه من وارباب من شمارئیس..نداره اشکالی_

 نای توی کس هیچ بدیدچون انجام وایساده ونروت روبه که کسی دختربی بخوادمیتونیدبااین

 ...هستید اختیارم صاحب چون نداره شماکاری به هم کسی...کنه حمایت ازم دنیاوجودنداره

 نیستم مروت وبی دل سنگ قدرهم این..نبوددختر این منظورمن_
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 یه مکن بینی شخصیتشوپیش بودواقعانمیتونم شده مهربون اش چهره وحالت صداش قدرلحن چه

 ..مهربون..بامزه..شوخ..گرم..آروم..بارهم ویه..مغرور...جدی..سرد..بارطوفانی

 ...زدم لبخندی

 به نرفت اجازه اگه البته برسونید دانشگاه منوبه میشه..هاگذشته گذشته..نداره اشکالی باشه_

 ارباب باشم وداشته دانشگاه

 ...داد نشون اماخودشوبیخیال..گفتم بیشتری وباتحکم ارباب

 ..کن بروخودتوآماده..باشه..بود رفته یادم آخ_

 ..وشکست بینمون فرمابودیکهوسکوت حکم بینمون عجیبی سکوت راه توی

 ...مثبتِ جوابت که خبرمیدم وبهشون میزنم زنگ پدرومادرم امروزبه_

 ...هرجورمایلید_

 دهن به داشتم خودم بادستای...میکردم آیندموداغون داشتم خودم بادستای

 ...امابازهم ومیدونستم ازدواج این عواقب چون..بودم واقعادیوونه...شیرمیرفتم

 ..آرمیتا کرده خونریزی دستت_

 آرشام مثل چرامردی زدم تشر خودم بعدبه ولی رفت غنج دلم ته داشت بهم که توجهی به اول

 ...بذارم وتوجه نگرانی کارشو این اسم اصلامیتونم..باشه من بایدنگران

 ...زیادنیست خیلی..س ذره یه..نداره اشکالی_

 فرمون بودروی پنجره سمت که بودودستی زده زل روش روبه به بااخم رسیدیم دانشگاه به

 ...داشت ابهت قدر مردچه خدایااین..دنده روی دیگش بودودست

 ...ردک نگاه ومنتظربهم سمتم برگشت اخمش باهمون..برگشتم سمتش به که بشم پیاده خواستم
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 هبااجاز..میکنید خراب روهم خودتون زندگی حتی بلکه من تنهازندگی نه کارتون بااین ارباب_

 ...تون

 ..بستم سرم وپشت ودرماشین شدم پیاده

 (کل دانای)

 خودش به مبناوحسابی واقعاچرا؟برچه..آرمیتاشد درگیرحرفای وذهنش فکرفرورفت به آرشام

 عذاب زندگی وتوی مظلوم چرامیخوادآرمیتایه... بگیره؟ بازی دختروبه یه زندگی دادکه اجازه

 ..بده؟ عذابش زندگی توی یااینکه..کنه؟ ازدواج باهاش خواد اصلاچرامی..بده؟

 (آرشام)

 هم ومن میدادن سلام وبهم شدن بلندمی احترامم به همه شرکت توی..افتادم راه شرکت سمت به

 شرکت توی..نبود خبری یطونوش شوخ ازآرشام شرکت توی...کرد اکتفامی سری دادن تکون به

 وقت برعکس دقیقا...ناپذیر شکست..قدرتمند...جدی...مغرور..آرشام..متولدمیشد جدیدی آرشام

 پذیربودم وواقعاشکست وشیطون شوخ کاملا کنارشون..بودم تاخواهرهام کنارسه که هایی

 ...منوخواهرهام بین چون نداشتم قدرتی هیچ ودربرابرشون

 ...شد بلند من بادیدن منشیم

 ..بخیر صبحتون..رئیس سلام_

 ...برداشتم وگوشیمو نشستم ریاستم صندلی روی دادم سرموتکون همیشه مثل

 به...شدن خوشحال خیلی داده مثبت جواب دخترموردعلاقشون که خبردادم مادروپدرم به وقتی

 فتنگ واوناهم..میگیرم وبراشون....آرایشگاه نوبت که گفتم وبهشون خبردادم هامم گل تادسته سه

 هرکس.. بود این تنهاجوابم همیشه مثل...پرهزینه هم وخیلی شلوغه اونجاخیلی و غیرممکنه که

 لوغش وهمیشه بایدمیکردی زیادی هزینه..آرایشگاه گرفتن نوبت برای..بیش برفش بیش پولش

 طوری اونجاروچه شماره که بودم فکراین توی...داشتن زیادی طرفدار بودو عالی کارشون بودچون

 وصدالبته زیباوجلف دختری عسکری خانوم شدبابفرماییدمن زده دراتاقم که بیارم گیر به
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 هرمردی بودوچشم دخترجذابی واردشد میریخت برام که خرکی های زیادوباعشوه باآرایش

 ومن میکرد خیره خودش وبه هرمردی چشم داشت که بازیبایی آرمیتاهم واای...میکرد وخیره

 ...واقعا موضوع ازاین

 ...گفت کننده تحریک هم بودوخیلی پرازعشوه که باصدایی

 ...ازقراردادها اینم رئیس سلام_

 ..بری میتونی ممنون_

 ..عسکری خانوم:زدم صداش که بره برگشت

 ..بله_.. شدم جوری یه که برگشت نازخواستی بایه

 باهاشت خالتون باخونه رو واینجا مومیدید کردن ودرست آرایشگاه اینقدرهرروزپول شماکه میگم_

 ...وبدونید کاریشون ساعات و..آرایشگاه تلفن حتمابایدشماره..گرفتید

 ...برخورده بودبهش معلوم

 ...خوایید؟ می خودتون برای_

 ...قدر دخترچه این..کردم اخمی

 میخوام خانومم برای..خیر نه_

 !!!!....کنید؟ ازدواج..قراره شمامگه...شما_

 ...همشکلی..بله_

 ...مشکلی چه..نه...  نه_

 اشه نقشه اماهمه...بکنه منوتور نازوعشوه همه بااین انتظارداشت واقعایعنی..زدم لبخندشیطانی

 ...شد برآب نقش
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 ...ودارید؟ آرایشگاه اون شماره_

 ...دارم بله بله_

 هک هایی عشوه بااین فکرکرده... عوضی هرزه دختره..کردن گریه درحال بخورم قسم میتونم یعنی

 ازدواج باهاش بودم هم وخودم داشتم خارج که هایی اینجاوتوشعبه چندسال این

 ...شدم خلاص دیگه کردناش وبانازصحبت هاش عشوه ازدست آخیش...میکردم

 ...بفرمایید:میزوگفت روی وگذاشت کارتی

 ..گفتم که بیرون بره خواست

 ...دعوتید شماهم آیندس هفته چهارشنبه عروسیمون_

 ..زد لبخندی ولی سمتم برگشت باناراحتی

 ...حتمامیام_

 ...بیرون رفت که دادم سرموتکون

 یــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِس

 قتیو ولی..پره وقتامون وتمامی نداریم نوبت گفت اول...اماباهزاربدبختی گرفتم آرایشگاه نوبت

 شدوگفت هول..میکنم قدرپرداخت چه هرنفرشون بابت که وگفتم خودموگفتم اسم

 ...میکنیم وکنسل هامون چهارنفرازقرارعروس

 ...آرمیتابرم بایددنبال..کردم نگاه ساعت به

 :گفتم غرورهمیشگیم باهمون..افتاد منشی نگران چهره به چشمم

 ...اومده؟ پیش مشکلی احمدی خانوم_

 ..نیومده یشپ مشکلی یعنی... چیزی...نه..نه...بله_



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM بهمن زدهکیمیا  -  عاشقمی کن اعتراف

telegram.me/romanhayeasheghane 46 

 ..چرااینقدرنگرانید؟ پس_

 ...نیستم نگران..نه..من_

 ...کنید بعدوکنسل به سه ساعت قرارهای..خب خیلی_

 رئیس چشم_

 :زد صدام که برم خواستم

 رئیس_

 ...سمتش برگشتم

 بله_

 شتبردا...دارید آلمان توی که ای شعبه منظورم..ازحسابتون تومن میلیون وپنجاه دویست میگم_

 ...شده

 خب_

 ...شده وچرابرداشت طوری چه که امانفهمیدیم_

 ..کردم اخمی

 احمدی اماخانوم..باشید مهمتر درگیرکارهای...کنید فراموشش..نیست چیزی میلیون دویست_

 ...؟فهمیدید...کنید تحقیق برام کرده وبرداشت پول این کسی چه اینکه دنبال مناسب وقت دریه

 ...***چشم..بله..بله_

 چشوم دستش وبایه پایین بود سرشوانداخته...بود دیواروایساده گوشه کردم نگاه بهش باتعجب

 ...نشست ماشین توی...کرد نگاه وبهم بالاآورد سرشو..زدم بوق براش...بود گرفته

 ..سلام_



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM بهمن زدهکیمیا  -  عاشقمی کن اعتراف

telegram.me/romanhayeasheghane 47 

 

 ..افتاد مچش به چشمم که..دادم تکون سلام معنای سرموبه

 ...فشارنیار؟ زیادبهش نگفتم بهت مگه..کرده؟ چرااینقدرخونریزی_

  میکنم پاسمانشوعوضش خونه میرم نداره اشکالی..نیاوردم فشاربهش_

 ...کنار وزدم کردم نگاه بهش باتعجب..لغزید انگشتاش ازبین خونی قطره که بودیم راه توی

 ...دستتوبردارببینم_

 ...نیست خداچیزی به ارباب_

 ...دستتوبردار بهت گفتم_

 ..کردم وحشت روم روبه صحنه یکهوبادیدن...دستشوبرداشت

 !!...چاقوخوردی؟؟...تو..تو_

 ...پایین لغزیدوسرشوانداخت اشک دونه دونه ازچشماش

 ...گفتم وباخشم سرشوبالاآوردم

 ...کرده؟ کاروباهات این کی..کاروداشته؟ این جرات کسی چه_

 ...نیست مهم خیلی مسئله میکنم خواهش ارباب_

 ..نیست؟آرررره مهم میگی چاقوخورده تودستت...نیست؟ مهمی مسئله_

 ...نیست عمیق اوقدرهاهم من دست زخم..ارباب_

 ...برسیم مطبم شوتابه خفه..آرمیتا..شو خفه_

 (کل دانای)
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 این حقیقتوبه نمیتونست..کرد کارمی اماحالابایدچی..بود ترسیده حسابی

 گیج داشت سرش..کرد می محو زمین میبرداوراازروی بویی قطعااگرازماجراحتی..مردبگوید

 ..بود داده دست از زیادی خون..نمیدید راواضح وجاده میرفت

 (آرشام)

 شخود به کسی چه..افتاده؟ اتفاقی چه که فکربودم این توی وهمش میروندم بالاداشتم باسرعت

 اماخب..نگرفت دردم..خورد بازوم به وسختی چیزمحکم یکهو..بیاره؟ بلاروسرش این داده جرات

 ..ومحکمیِ سخت خیلی بودچیز معلوم

 گذاشتم زخمش روی دستمومحکم... شده بیهوش آرمیتا که دیدم باتعجب که سرموبرگردوندم

 ..بالابود خیلی سرعتم..میکردم رانندگی دست بایه..کنم بیشترجلوگیری تاازخونریزی

 ممطب اتاق داخل...بود خونی دوتادستاش خودم سینه به وچسبوندمش آرمیتاروبلندکردم سریع

 ..میخورد بخیه باید زخمش..خوابوندم تخت آرمیتاروروی..شدم

 ..(بعد ساعت سه)

 دونم نمی..بود نکرده وباز خوشگلش هنوزچشمای...بود کوچولوخورده چهارتابخیه دستش

 اماهنوزوقتی نداشتم بهش حسی هیچ که من...بودم شده واینقدرنگرانش چرااینطوری

 میگیره خندم افتم می یادنگرانیش

 جونی لبخندکم..بازکرد شو عسل رنگ به چشمای..سرش بالای زودرفتم..خورد کوچیکی تکون

 بهش لبخندآرامشبخشی..بود شده عجیبی پرازترس پریدچشماش یکهورنگش زدولی

 ..تابلندبشه کردم کمکش..زدم

 ..ارباب ممنونم_

 ..بکنه؟ روباهات کاری همچین کرده جرات حالاکی خب_

 ..میترسه بودداره کردمعلوم من من
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 ...بگم بهتون راه توی میشه_

 ...بود خونی وشلوارش لباس هنوز..کردم بلندش تخت ازروی..دادم تکون مثبت نشانه به سری

  خب_

 ..میلرزن ازترس دارن بدنش های اجزاوسلول تمامی میکردم احساس

 وبه چیزی یه دارن دانشگاه محوطه پسرتوی سه دیدم..اومدم می بیرون ازکلاس داشتم وقتی_

 ابهت رفتیم کردمنوچندنفردیگه چاقوکشیدوتهدیدش ازپسرابراش یکی..دخترمیگیرن زورازیه

 نم دست بودکشیدروی دستش روکه پسرهاچاقویی ازاون یکی متاسفانه اما کنیم کمک دختره

 ...همین

 ..وباورکنم؟ داستان این من که انتظارداری وتوالان_

 ..بود واقعیت همش باورکنیدارباب_

 باورکردم..نکن گریه..باشه..باشه_

 محوطه توی نفراونهم طورسه لنگیدچه می قضیه این جای یه..میگفتم دروغ چی عین داشتم

 انداست این جای یه..یا..نداشت؟ حراست دانشگاه مگه!..دخترزوربگن؟ یه به میتونستن دانشگاه

 یبمج گوشیموازتوی..عقدباشم فکرمراسم امافعلابایدبه..سردربیارم قضیه بایداز لنگیدومن می

 :پیچید گوشم توی شادوشیطونش صدای..خواهرکوچولوموگرفتم آیشین وشماره برداشتم

 کردین؟ ازخواهرکوچیکتون یادی عجب چه بزرگم برداداش سلام..به_

 خوبی؟ خودم کوچولوی آبجی سلام_

 داداشی ممنونم_

 ..پیشته؟...آرشیدا..خواهردوقلوت_

 ...هست هم آرشین خودتون خواهردوقلوی تازه آره_
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 ...نباشید وباهم باشین نفرجایی شماسه میشه مگه..میدونستم_

 ...خندید

 شدی؟ مزاحم چی حالابرای خب_

 ...بیارم هم سرتویکی وبه آوردم سرخواهرت به که بلایی نکن کاری..بچه شدی ادب قدربی چه..اِ_

 ...نمیرسه بهم دستتون فعلاکه_

 ...اینجوریاست..اِ_

 ..بخری؟ مالباس داداش زن برای قراره کی راستی..بله_

 هبچ ببین زدم زنگ بهت چی برای رفت یادم که زدی اونقدرفک...انداختی یادم خوبه آهاراستی_

 خونه ومیایی دوتاخواهراتومیگیری اون دست

 ...یانه؟ فهمیدی داداشت خان

 ...اونجا؟ بیاییم چی برای داداش حالاخان خب_

 ...خریددیگه بعدازنهاربریم خب_

 ...میشیم مزاحم..عزیزم باشه..آها_

 ...پسرتم؟ دوست من مگه..اِ_

 ...پسردارم؟ دوست من مگه آرشام..اِ_

 ...کار؟ چی خوایی پسرمی دوست منوداری وقتی..کردم شوخی.. نه_

 ...خندیدم

 ..شدی بیتربیت خیلی..زهرمار_
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 ...میکنم تنبیهت حسابی خونه وایسابیای_

 ..کاردارم...خداحافظ موقع تااون...باشه_

 ...خداحافظ پس..کاردارن خانوم..اوه_

 ...داداش خان خداحافظ_

 گوش نمکالمو به عجیبی لبخندوغم بایه داشت آرمیتاکه به نگاهی یه..کردم وقطع بالبخندگوشی

 ...پایین وانداخت زودسرش میکنم نگاه بهش دیددارم وقتی انداختم میدادنگاهی

 بله...زیبابود برام کارهاش همه...زدم لبخندی...شد پیاده سریع شدازماشین متوقف ماشین

 دیگه پس...هیچی من من...خوردی؟ گهی چه توالان...بابا نه...زیبابود..بله

 عاشقش که من..میدونم خودم..کردم اخمی یکهو..آرشام بشی توقرارنبودعاشقش..زرزرنکن

 ...بشم عاشقش که این به برسه چه..ندارم بهش حسی گونه اصلاهیچ...نیستم

 هاشوعوض لباس اینکه آرمیتابدون دیدم باتعجب شدم که واردخونه..شدم پیاده ازماشین کلافه

 ..ترسید کمی بادیدنم کردم میکرداخمی روپرازآب قابلمه داشت کنه

 ...بازنشن؟ هات فشارنیارتابخیه دستت به زیادی بودم نگفته مگه_

 زدچشمام که اماباحرفی.. شد؟ اینطوری چرااین کردم شدتعجب پرازاشک یکهوچشماش

 ...گردشد

 ..باشم؟ داشته ازتون ای خواسته یه میتونم ارباب_

 ...درخواستی؟ چه_

 ...بندازین؟ عقدوعقب مراسم میشه میگم_

 ...کنیدهیچی ولش...دستم..دستم..آخه_...؟ چرا_...کردم اخمی
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 وارداتاقم...رفتم هابالا ازپله...داشت باخودش هم خوددرگیری..کردم نگاه بهش باتعجب

 هب اینکه یعنی این"...دستم..دستم آخه "گفت اون وایساببینم..بگه؟ بهم چی میخواست...شدم

 هب هاشوببینندفکری بخیه نبایددیگران کنم فکری بایدیه عقب مراسموبندازیم خاطردستش

 ..راهه بهترین رسیدآهااین ذهنم

 (آرمیتا)

 ابارب یکهوصدای.. بهتره کارموبکنم وللش..میکشیدم خجالت بگم دلیلموبهش نمیتونستم

 ...میکرد نفرصحبت بایه انگارداشت..اومد

 ..میکنم بازش الان..باشه..باشه_

 مال فکرکنم که دیش-او-آ همزمان..فشارداد..وتق..برداشت میزعسلی وازروی ریموت

 شمشکی البته این مثل یکی هم آرشام.. بود زیبایی العاده فوق ماشین...شد آرشیدابودواردحیاط

 مال همشون که...وجودداره بالاوزیبایی مدل خارجی های ماشی پارکینگ توی کلا..وداشت

 ..آرشامِ

 هحلق دستشودورکمرم ارباب ناباوری درکمال که..وایسادم وکنارارباب بیرون رفتم ازآشپزخونه

 هردختری آرزوی خب..بودم خوشحال خیلی و رفت غنج دلم ته..چسبوند خودش کردومنوبه

 ...نیومده من به دل رفتن وغنج خوشی امامعلومه..بچسبونه آرشام خودشوبه بودکه

 پس..بهترمیدونی که خودت میکنم بازی فیلم خواهرام جلوی دارم فقط..دختر نداره برت..هوا_

 ...نیست توضیح به لازم

 ...نزنه وتوذوقم حرفونزنه این میتونست حداقل..خوابید بادم

 ...داداش خان های گل بردسته سلام_

 می راست خب.. بودواردشدن دورکمرم که آرشام دست به رفتن غره بالبخندوچشم اوناهم

 ..که بودیم نشده ماهنوزمحرم..گفتن

 ...رفتم هال وبه برداشتم بودمو کرده آماده ازقبل که هایی وشربت آشپزخونه سمت به رفتم
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 تعجب خیلی..کرد نگاه بهم وخشم شدوبااخم مچاله صورتش کردم تعارف آرشام به وقتی

 ..میکنه؟ نگاه بهم اینطوری چراداره..کردم

 همب باتعجب آرشام جمله از همه...توپیشونیم زدم دست یکهوباکف...نشستم کناریش مبل روی

 آب براش..متنفربود پرتقال ازآب خانوم گفته طبق آرشام..شربتشوبرداشتم لیوان...کردن نگاه

 ...آلبالوبردم

 پاهام به که بافشاری...متنفریداربـ پرتقال ازآب نبودکه اصلایادم..میخوام معذرت_

 آقاآرشام..دادم وادامشوباخجالت واردکردزودحرفموخوردم

 ...کردن نگاه باشیطونی منوآرشام تابه سه واون کنارش نشستم

 ...شده خونده فاتحم وای...بود کرده اخم هم آرشام...بود توگوشیش سرش همش که آرشین

 ...کارمیکنی؟ چی داری گلم آبجی_

 ...بود آرشین طرفش بودکه آرشام..اخماشوبازکرد خوبه..اووف

 ...گفتی؟ چیزی...ها:سرشوبالاآوردوگفت آرشین

 ...کارمیکنی؟ چی داری میگم..آره_

 ...کارمیکنم؟ چی..هیچی_

 ...میکنه..چت..باآروین داره:گفت داشت میزبرمی ازروی پرتقالشو آب داشت که درحالی آیشین

 ...توهم رفت آرشام های اخم

 ...خودمون؟ آروین_

 ...دیگه آره_

 ...شده راحت بودخیالش اخماشوبازکردومعلوم
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 ...کارداره؟ چی باآروین_

 ...بپرس باباازخودش میدونم چه_

 ...سرشوبالاآورد آرشین

 ...نمیکنی؟ باآریوچت خودت نکه_آرشین

 ...کاردارید؟ وآریوچی شماباآروین وایساوایساببینم_آرشام

 ...بابا هیچی...چیزه..خب..ایم_آرشین

 ...خبریه؟_باشیطونی ارشام

 ...؟باشه بایدخبری..میکنیم وبش خوش باپسرعموهامون داریم...منحرف بیتربیت..مرض_آرشیدا

 ...میزنید مشکوک ولی نه_آرشام

 ..داداش منحرفیدخان شمازیادی نه_آرشین

 ...زیرخنده زدن همگی

 ...میاییم..آریان...آروین.. آریو تاهمراه ماسه عروس دوش ساق برای آرشام راستی_آرشیدا

 ...خبریه نگفتم_آرشام

 ...داریم داداش ماهم...دارن دادش همه وای_آرشین

 ملباس یکهوآستین که کنم میزجمع شربتوازروی های لیوان خواستم..زد لبخندقشنگی آرشام

 ...شد معلوم دستم وبخیه کناررفت

 ...خورده؟ چرابخیه آرمیتادستت_بانگرانی آرشین

 ...نکن توخودتونگران..نیست چیزی:گفت اخم کردوباهمون اخمی آرشام
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 !!نیست؟؟ مهم برات خورده بخیه دستش زنت!..چی؟ یعنی_آرشین

 ادامه باشیطونی نیست مهمی اماچیزی..مهمه هم اتفاقاخیلی..نیست مهم که نگفتم_آرشام

 ...زدم اش بخیه خودم...داد

 ...خورده؟ حالاچرابخیه..اِ_

 ...نیست چیزمهمی که گفتم_

 ..بابا توباشه ازدست اه_

 ...چاقوخورده دستش_

 ؟؟؟؟؟!!!!چـــــــــــــــــــــــــی_باهم تاشون هرسه

 طوری؟ چه_

 چرا؟_

 کی؟ توسط_

 کیش وتوسط چراش و طوری چه...کرد بااخم بهم نگاهی نیم...بپرسیدبابا دونه دونه...وا_

 ...میشه بعدامشخص

 ...کن خدایارحم وای...باورنکرده؟ یعنی وای...پرید رنگم

 ...پرید رنگش آرشین

 ...رفت آبروم رفت شدیم بدبخت وای وای وای...آرشـــــــــــــام..وااای_

 ...شده؟ چی..چی؟ برای_

 ...رفت آبرووحسیتمون شدیم بدبخت وای_

 ...میگی چی ببینم بزن حرف درست..بابا..ای_
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 ...تاخبردادم سه اون به من آرشام ببین_

 ..تا؟ سه کدوم به_مشکوک آرشام

 دیگه آریان..آروین..آریو..منظورم..قدرمنحرفی چه..اه_

 ...شده؟ چی مگه حالا آهاخب_

 قبول میل باکمال اونام و خبردادم بیان ساقدوش عنوان مابه همراه اینکه برای بهشون دِخب_

 !!!..چی؟؟ پس کردیم دعوت که مهمونایی..یااصلااوناهیچ..کردن

 ..دیگه بزن حرف بابادرست کردی دیوونم آرشین_

 ...بندازیم وعقب بایدمراسم خورده بخیه زنت دست خودم دوقلوخنگ داداش..جان احمق_

 ...بزنم؟ بایدبهمش چی برای..نه_کرد اخم آرشام

 ..آرمیتا دست آخه خب_

 ..تاروشوبپوشونه میخرم النگوبراش اونقدی فوقش نیست چیزی_

 ...اتفاقانظرخوبیه..باشه_

 ...فیلسوفِ یه شماخودش دوقلوخنگ داداش این...فکرکردی؟ چی پس_

 چه اخم خدایابااین.. داشت هنوزاخم...نداشتم حرفی زدن جرات..کردم نگاه بهش باتعجب

 ...داشت قدرابهت

 تهناخواس...کنم دستم النگو تااینجام قراره یعنی..انداختم دستم به نگاهی..شدم اماواقعاخوشحال

 سمتم برگشت...اخموبود همچنان انداختم بهش نگاهی..نشست لبام روی لبخندی

 ...ونگاهموغافلگیرکرد

 ...دارم آرمیتابلندشوکارت_
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 ...آوردن هجوم بهم شون هرسه همزمان...ترس..هیجان..نگران

 ...میگم بعدابهت..کن ولش..نه..نه_

 به..آرشینِ فهمیدم سرمه پشت یکی کردم احساس..آشپزخونه سمت به ورفتم بلندشدم

 نومخا آرشین:گفتم رفتم می آشپزخونه سمت به داشتم که حالتی وهمون برنگشتم خاطرهمین

 ...بشن عصبانی آقاآرشام خوام نمی..میارم چایی خودم لطفابریدبشینیدمن

 ...شدم بدبخت واای...شدم مواجه خون وبادوتاچشم یکهوبرگشتم

 ...منوتو بفهمه که بزنی آرشین حرفاروبه این میخواستی الان..عوضی..تو..تو_

 ...من...من..آخه..ارباب_گفتم باترس

 ننبر واونابویی بمونه خودمون حرفابایدبین همه بودم نگفته بهت مگه...توچی؟..هااااان توچی_

 روی به انگشتش باهمون دادوآروم تکون صورتم جلوی تهدید معنای اشارشوبه انگشت..هاااان؟

 بهت هایی عذاب دستام باهمین باش مطمئن..آرمیتاخانوم کردی بدکاری... زد سینم قفسه

 وبااین پولداری این به من فکرکردی...کنی کیف که..تورومیدم هایی هاوشکنجه کتک..میدم

 خوشم ازت یعنی...میکنم باتوازدواج میام هستم هردختری وآرزوی دارم که ومزایایی شوهرت

 تویکی مثل دخترکلفتی عاشق وقت هیچ آریامنش آرشام..خبرانیست ازاین...خانوم نه..اومده

 ...میکنم ازدواج عاشقشم که بادختری اونوقت بمیری که میشی وشکنجه اونقدرعذاب..نمیشه

 ...میشد میاوردبیشترسرازیر زبون به که ای باهرکلمه هام گونه روی اشکام

 عروس لباس منظورش)و کفنت لباس وبریم تازودترنهاروبخوریم...کن آماده و زودبرومیزنهار_

 ...بخریم(بود

 ...کرد نگاه وبهم سمتم برگشت باتعجب..گرفتم دستشومحکم مچ

 ممیگ خواهرات وبه میرم الان اصلاهمین..بدی وعذابم رفتارکنی باهام اینطوری نداری حق..تو..تو_

 ...که



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM بهمن زدهکیمیا  -  عاشقمی کن اعتراف

telegram.me/romanhayeasheghane 58 

 یدادوباصدای تکون صورتم تهدیدجلوی نشونه دستشوبه..شدم خفه خورد توصورتم که باسیلی

 غلط توخیلی:گفت میکردبالانره سعی میلرزیدولی ازخشم که

 ..زووووود دارم کارت..بروتواتاقم...فهمیدی؟...میکنی

 ...نیومد حمر به ذره یه امادلش ریختم اشک نالیدم بادرماندگی

 ..توروخدا ارباب_

 زوووووود...بروتواتاقم...بخور گوه کم_

 ونهروآشپزخ روبه که سالنی توی تا سه خداروشکراون..هارفتم پله سمت وبه پایین وانداختم سرم

 پشت...شدم وارداتاقش باترس..واشکاموندیدن گریه خاطرهمین به بودن هابودننشسته وپله

 ...ریختم واشک رفتم عقب عقب باترس..واردشد هم آرشام سرمن

 ...شالتوبردار_

 وای...بردارم تاشالموجلوش نیست من هنوزمحرم که اون..کارکنه؟ میخوادچی...صدبرابرشد ترسم

 ...خدایااانکنه

 ..کنم؟..کار..چی..چی_

 ..کشید توموهاش دستی کلافه

 ...کارونکردم این شالتوبردارتاخودم_

 شالموازسرم وحشیانه.. میرفتم عقب اومدمن جلومی که اومدجلووباهرقدم بهش زدم زل فقط

 روی...دپری ازکلم برق..زد کنارگردنم به محکمی خیلی خیلی وضربه گرفت کشیدشالموتودستاش

 ..اومدوگردنموگرفت...زد محکم خیلی...نالیدم ازدرد...افتادم زمین

 ...بیرون نهارمیریم برای...کن زودبروخودتوآماده...میکنم وکبودت بالاسیاه بره صدات اگه_

 ...سوخت گزگزمیکردومی گردنم



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM بهمن زدهکیمیا  -  عاشقمی کن اعتراف

telegram.me/romanhayeasheghane 59 

 ...نیام؟ میشه..من..من_

 اون دستشوآروم دادم فشار هم ولباموروی چشماموبستم که توصورتم بزنه دستشوبردبالاکه

 ... آورد کردوپایین بالامشت

 بونز یابه فهمیدی کنی گوش حرفم خدمتکاربایدبه عنوان به وتوهم دستورمیدم آرمیتااینجامن_

 دستموروت نمیخوام...بفهمونم بهت ای دیگه

 ...برولباساتوبپوش...داد کردوادامه مکثی...اماخودت کنم بلند

 ..کردم نگاه بهش باترس..گردنم روی دستشوگذاشت...بلندشدم بابدبختی

 ...دردگرفت؟_

 ..ایهیم_

 ...بود تقصیرخودت_

 دست موهاش تو بودوکلافه بهم پشتش کردم نگاهی بهش که در سمت برم خواستم

 ...کرد ونگاهموغافلگیر سمتم یکهوبرگشت...میکشید

 ...چراهنوزنرفتی؟...چیه؟_

 جوریبد انگشتاش وجای بود کبودشده گردنم..وایسادم آیینه جلوی...رفتم بیرون ازاتاقش سریع

 مراسم برای زدکه ضربه جایی به خوبه..نبود معلوم دیگه شال اماباپوشیدن...میکرد خودنمایی

 آرشام...بلندشدن همه که میرفتم پایین هاداشتم ازپله...زدم پوزخندی... نشه عقدمعلوم

 ...زد ای لبخنددلبرانه

 ؟؟؟؟!!!!!!خانومی شدی آماده_

 فهمیدم رفت بهم که ای غره باچشم..اینقدرتغییرکرد طوری چه این..کردم نگاه بهش باتعجب

 آرشام باشه...تغییرکرد آرشام چهره حالت که زدم ای لبخنددلبرانه هم من...قراره ازچه موضوع
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 توروازپادرمیارم دلبرانه لبخندهای باهمین هم من...کردی وشروع بازی این خودت باشه آقایادت

 ...میارم دووم هات زیرشکنجه من..بیشتردرازنمیکنم اماپاموازگلیمم باش اینومطمئن

 ...گذاشتم ببخشیدمعطلتون_

 ...شدیم آماده تازه مام..گلم داداش بابازن هن_

 ...شدیم آرشام..پی-آر-ام...سوارماشین

 بایدازش تاکی..دادم نمی اصلااهمیتی من میکردولی نگاه بهم باخشم داشت آیینه ازتوی آرشام

 خودم روی امازیادبه میلرزیدم ازترس داشتم که درنظربگیریم اینوهم البته...بترسم

 کردم خودموحفظ حالت...نیاوردم

 !...کردی؟ اینقدراخم چی برای آرمیتاجون_آرشیدا

 ...نیست چیزی:گفتم وباناراحتی سمتش برگشتم

 هاااا خیلی خیلی میگم وقتی...دردمیکرد خیلی گردنم

 دیمرسی وشیک خفن وخیلی پاساژبزرگ یک به...سرعتشوبیشترکرد...ترشد غلیظ اخمش آرشام

 پیاده میلی بابی...نداشتم واشتیاقی شوق هیچ.. عروس لباس پربودازمغازهاوبوتیکهای که

 کی که ببینم برگشتم..دراومد یکی محاصره به دستم مچ که برم پاساژ سمت به خواستم...شدم

 شدش منقبض وفک ازچشماش.. روشدم قرمزروبه بادوچشم که گرفته محکمی این به دستمو مچ

 ...عصبی بودخیلی معلوم

 ...احمق؟ دختره آره میکنی لج بامن کردی؟داری کاری همچین ماشین چراتوی_

 ..نه..خدا به..نه..نه..نه_

 ...زودبود خیلی کردن لج برای فعلا کنم لج باهاش خواستم نمی

 ...نکردم ولهت شوتانزدم لال فقط..شو خفه_
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 تحمل رو دردزیادی واقعاداشتم..میشد له داشت دستم فشاردادمچ دستمومحکم مچ

 روزازنو ودوباره کنم اعتراض ازاینکه میترسیدم...آشام خون..بگم بهش بودالان حقش..میکردم

 به..وگرفتم نگاهشون..رد میکردن نگاه عروس ویترین به باذوق آرشام خواهرهای...ازنو وروزی

 چون نداشتم واشتیاقی شوق هیچ امامن.. رسیدم دکلته کالباسی عروس لباس یک

 ..زدم لبخندمصنوعی عذاب وفقط فقط..بشم عذاب قراربودفقط بشم اصلاقرارنبودعروس

 ..خوبه..خوبه_

 ویت بیچارم دست مچ چون..شدم کشیده عقب به شدت یکهوبه که دیگه سمت به افتادم بعدراه

 ..بوددیگه هرکول این دستای

 اهنگ بهمون داشتن تعجب با خواهرهاش..کنم بودخرابکاری نزدیک کردکه نگاه بهم خشمی بایه

 ...زدم لبخندمصنوعی..کردن می

 واقعامعذرت..نبود وحواسم فکربودم توی اینکه یعنی...نیست خوب یکم حالم..میخوام معذرت_

 ...میخوام

 نزدیک...اوووووف...زد لبخندی بازشدو اخمش هم وآرشام زدن لبخندمهربونی تاشون هرسه

 بودآآآآآآآآآآآآآ

 شدم خسته دیگه..بود خمیرشدن درحال دستم همچنان دادولی ادامه حرکت به آرشام

 ...شدن خوردمی داشتن دستم باورکنیداستخونهای

 وبخریم تالباسمون میریم ور ازاین ماهم وبخرید تون بریدولباس سمت شمادوتاازاون_آرشین

 ...ماروببنید شمالباس نمیخواییم

 ..سمتم برگشت..رفت ضعف براش دلم زدکه لبخندی آرشام

 های اونالباس که خواییم نمی ماهم..نشیم ومزاحمشون وبکنیم مونخریدا مام بیابریم خانومم_

 ...ماروببینند

 ....کردن ای خنده تک هرچهارتاشون
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 ته"میم"مالکیت اون از بازهم میکرداما بازی نقش خواهرهاش جلوی داشت میدونستم که بااین

 ...رفت غنج دلم

 ...کردم جراتموجمع تمام که.. رفتیم ودامادمی عروس های لباس بوتیک سمت به داشتیم

 ...دستموکمترفشاربدید میشه ارباب_

 این ینبب...وایساآرمیتا_ دادیم ادامه راهمون کمترکردبه کردفشاردستشوکمی دستمون به نگاه یه

 ...قشنگه لباس

 نای برای هم واشتیاقی وبپوشم لباس اون وعلاقه قرارنبودباعشق که من..کردم نگاه لباس به

 ..کارنداشتم

 هزینه همه این خوایید چرامی کنیدپس ازدواج باعشق بامن قرارنیست که شما ارباب_

 ...بیشترهستن ازدومیلیون همشون پاساژ این های میدونیدلباس..کنید

 من آرمیتاخانوم:دادگفت گوشمونوازش که آرومی زدباصدای بعیدبودبهم واقعاازش که لبخندی

 بهترین..بپوشن عروس لباس آرزوشونه دخترا همه..نیستم رحم وبی سنگدل اینقدرهاهم

 تودرس آرایش جاروبرای وبهترین مراسم ترین سنگین من..باشن وداشته مراسم ترین وسنگین

 تنهاآرزوهای چون نباش میل بی خریدکردن اینقدربه دیگه پس درنظرگرفتم موهات کردن

 ...بادفنامیدی خودتوبه دخترونه

 ...مرد قدراین چه...میکردم نگاه بهش داشتم باتعجب

 ...یانه؟ بیفتیم راه خوایی حالامی_

 نای..بود رفته هرز روم تاحالاچندبار که بوددستایی مردونش تودستای دستام..افتادیم راه باهم

 آبی لباس یه..قرارداد دستاش توی وفشاری خشونت گونه هیچ وبدون آروم باردستاموخیلی

 می وقتی مرواریدهم حلقه بودوچندین دکلته لباسش...کرد وجلب توجهم نسبتاپررنگ

 هاش سینه...گرونیه العاده وفوق سنگین بودلباس معلوم..بازوهات افتادروی می پوشیدیش

 پهن خیلی ربان یه کمرش بوددور قشنگ خیلی تورش...داشت قشنگی های مرواریدوسنگ
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 که خودش ست کفشهای..بود براق لباس پارچه خود.. وجودداشت بزرگی پاپیون بودوازپشت

 یرهخ لباس به اونهم دیدم که آرشام سمت برگشتم..کردم ذوق خیلی ازدیدنش بلندبودن خیلی

 ...لباشه روی ولبخندمحوی شده

 ...که باشه خوب نظرتون اگربه البته..لباس این میشه ارباب میگم_

 ...زد لبخندقشنگی..برگشت سمتم به

 ...کنیم پروش بریم_

 یشگوش توی سرش.. میزبود پشت بادکنکی پسرنسبتاقدبلندوهیکل یه..شدیم واردمغازه باهم

 پسره آرشام مصلحتی باسرفه... بود حضورمانشده هنوزمتوجه بودکه بودومعلوم

 ..سرشوبالاآوردوبلندشد

 ..اومدید خوش..ساری_

 ...بیارین؟ خانومم روبرای آبی لباس اون میشه ممنون_آرشام

 ...بودم معذب خیرش کردزیرنگاه نگاه بهم پسره

 ...مادمازل باشه بدنتون بیادوفیکس بهتون فکرکنم_

 سرهپ عجب..بود عصبانیتش ی دهنده نشون دستم انگشتای بین آرشام وفشاردستای شدن تنگ

 ..بود هیزی چشم

 هیزی چشم اینجوری شماهمیشه: گفت میکردبالاترنره سعی که پرازخشم باصدای آرشام

 ..میکنید؟

 شدوازجلوی پشیمون اما ویترین سمت بودرفت شده عصبی آرشام حرف ازاین حسابی که پسره

 عبهج..اومد بیرون اتاق ازاون بزرگ جعبه بایه پسره بعدازچنددقیقه...رفت اتاقی سمت ماردشدوبه

 ویترین داخل بالباس زیادی تفاوت لباس..آورد بیرون وازتوش ولباس میزگذاشت روروی
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 خوردتوذوقم کمی نداشت میشدو پخش بازوهام روی که مرواردیدهایی واون کمرنگ آبی...داشت

 ...میخوام من که نیست لباسی این بگم رویی باچه جوری چه من الان آخه

 ...ظاهرمحترم به آقای خواییم ومی ویترین داخل مالباس..خواییم مامی که نیست لباسی اون این_

 رفح که ازاین بودم خوشحال خیلی..کرد می نگاه پسره به بااخم داشت که آرشام سمت برگشتم

 شدنش غیرتی پای بذارم زدنشومیتونم وطرزحرف اخم این یعنی...آورده زبون دلموخوندواونوبه

 امآرش البته... دیگه باشه داشته غیرت ناموسش بایدروی بازهم بدباشه که قدرهم هرچه دیگه آره

 ...کنم حس میتونم باخواهرهاش اینوازطرزرفتارش بدنیست

 لباس...شد قبلی اتاق همون داخل ودوباره گذاشت اش جعبه وداخل لباس کشیدواون پوفی پسره

 تراین سریع آرشام که بگیرمش خواستم که من سمت آوردوگرفت برامون وازویترین

 هومنوب پشتم دستشوگذاشت آرشام..باشم؟ داشته حسی بایدچه من الان یعنی وویی..کاروکرد

 اسلب باهزاربدبختی.. دروبست دادوخودش دستم وبه توولباس رفتم..کرد هدایت..پرو اتاق سمت

 معذرت..آشام خون به نمیتونم که من..خداااا رسه نمی زیپش به چرادستم من وااااییی..وپوشیدم

 ...که بیارم درش خواستم..شدم بیخیالش...خبربدم آرشام منظورم...میخوام

 ..ببینمش میخوام..ببندم زیپشوبرات بگوتابیام پوشیدیش آرمیتاهروقت_

 حالاچی لخت هم بودوخیلی دکلته لباس این باشن انداخته گل هام گونه واااییوفکرکنم

 صداش آروم..بود درانتظارم شومی سرنوشت نبودچه معلوم مگرنه کردم ناچارقبول...کارکنم؟

 افتادکه من به چشمش وقتی..بازکرد بشه جا توش خودش فقط که وتاحدی دراتاق..زدم

 میمردم براش داشتم که زدولبخندی خاصی برق چشماش بودم انداخته پایین سرموازخجالت

 حالت یه چشماش..زد زل توچشمام..بالاآورد بردوسرموآروم ام ومردونشوزیرچونه گرم زددستای

 ..کرد اومداخمی خودش به فکرکنم..بودم ندیده تاحالا که داشت خاصی

 ...ببندمش تابرات کن پشت_
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 وسردمن برهنه پشت به گرمش دستای بالاکشیدوقتی وزیپشوبرام کردم پشت

 بایدچی الان ونمیدونستم بودم شده هول..ترشد وکم کم قلبم ضربان..برخوردکردمورمورشدم

 ...کارکنم

 وافشون زدبیرون ازشالم درازم موهای که برداشت سرم چرخوندشالموازروی خودش سمت منوبه

 قشنگی حس یه چشماش زدم ترزل کمرنگ یکم بودالبته لباسم رنگ به که توچشمایی..شدن

 داشت قرار ام سینه روی که هایی سنگ روی..کرد می نگاه وبازوهام لباس به..میکرد منتقل بهم

 ما گونه روی دستی..زد گوشم موهاموپشت..شد ثابت چشمام سرشوبالاترآوردوتوی..کشید دست

 خدایامن..داشتن تحسین برق چشماش..میدیدم چیزهارو خیلی چشماش توی..کشید

 پایین کمی زدچشماش زل وتوچشمام هام شونه روی وگذاشت دوتادستاش.. شدم چرااینجوری

 دممیکر نگاه بهش داشتم که من وبه کشید توموهاش دستی کلافه..موند ثابت لبام وروی اومدن

 ...شد ازدردمچاله صورتم که کشید دستی گردنم روی..کرد نگاه

 ..دردمیکنه؟ خیلی_

 ...آره_

 ازعمداین...داد ادامه شیطونی با...دوختنش خودت انگاربرای..میاد بهت خیلی لباس آرمیتااین_

 ..نه؟ کردی وانتخاب رنگ

 ..چرا؟_

 ...دارن عجیبی هارمونی من باچشمای آخه_

 ...کرد پشت کردوبهم یکهواخمی..موند ثابت لبام روی چشماش دوباره...زدم لبخندی

 ...خریدداریم هنوزکلی..کن زودترلباستوعوض توهم..کنم ابپولشوحس میرم من_

 ویهنوزت عطرش کوبیدبوی می سینم خودشوبه محکم هنوزداشت قلبم..رفت بیرون ازاتاق آرشام

 چراحس..شدیم؟ خدایاچرااینطوری..کردم هدایت هام ریه وجودعطرشوبه باتموم..بود اتاق

 نگاه خودم به آیینه توی...بودم ندیده واینطوری تاحالاآرشام..دیدم؟ چشماش و صورت نیازوتوی
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 نمیشداین باورم خودم واقعا..بودم محشرشده خیلی لباس اون سفیدبودوتوی پوستم..کردم

 وای..سرخودم توی زدم..کنم وعوض بایدلباس.. اومدم خودم به..زیبابودم هم آرایش بدون..منم

 ...کنم؟ صداش طوری خداحالاچه ای...نکرد باز زیپشوبرام که این

 بااخم آرشام..من سمت برگشتن هردوتاشون همزمان..زدم وصداش آوردم پروبیرون سرموازاتاق

 ..پروشد وارداتاق..اومد سمتم وبلندبه محکم های وقدم غلیظ

 کشیدودست دست گردنش وپشت موهاش توی کردوکلافه مکثی...طوری چه سرووضع توبااین_

 ...داری؟ رودوست هرزه پسره اون های نگاه نکنه...زد کمرش دیگشوبه

 ...کردم اخمی

 ...بازکنید لباسموبرام زیپ بگم که زدم وصداتون آوردم سرموبیرون خاطراین به خیرمن نه_

 زیپ بعدازچندماین.. کرد تامل کمی ومنتظرموندم کردم پشت بهش سینه به ودست بااخم

 ...بیرون رفت لباسموبازکردوازاتاق

 خوشم اصلاازش زدکه ای لبخندآلوده پسره..اومدم پروبیرون ازاتاق...لباسموپوشیدم باحرص

 ...نیومد

 ..خوایید؟ می کفشاشم..بشید خوشبخت ایشاالله..باشه مبارکتون_

 ..خواییم می بله_

 .. میده جواب داره پرسیداین ازمن پسره..واقعاکه..آرشام سمت برگشتم

 ...خودش وبعد واردشدیم اول منوخواهرهاش وایسادیم طلافروشی یه روی روبه

 ...بود قشنگ خیلی..کردم بودنگاه انگشتم توی که ای حلقه به

 اهبودنگ آرشام دست توی مردونش البته همین بودوعین دستم توی که ای حلقه به باذوق داشتم

 بازموند زددهنم آرشام که باحرفی که کردم می



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM بهمن زدهکیمیا  -  عاشقمی کن اعتراف

telegram.me/romanhayeasheghane 67 

 ..ببینم؟ ومیشه النگوهاتون این_

 ...کدومشون؟_

 ...ها هشتایی همون_

 ..یانازک؟ پهن های هشتایی_

 ..پهنش_

 ...صد وهشت میلیون هفت میشه...بفرمایید_

 ...کردم کردنگاه می نگاه بهش داشت بابیخیالی آرشام النگوهاکه به باتعجب

 ...پوشونه هاتومی بخیه روی ببینم کن رودستت ها بیااین خانومم_

 ..بود هاموپوشونده بخیه روی خوبی به کردم بودنگاه دستم که النگوهایی به

 ...آرمیتا باشه مبارکت..خوشگله_

 ...خانوم آرشین ممنونم_

 ...بیارید وبرام تون نازک النگوهای اون آقامیشه_

 ومیگید؟ این_

 ..بله_

 ..بفرمایید_

 ..بکن دستت یکی هارواون آرمیتابیااین_

 ..کردم بودنگاهی روم روبه که نازک النگوی جفت سی به

 ..نیست طلالازم همه این آقاآرشام_
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 ...کرد والنگوهارودستم گرفت دستموتودستاش..کرد اخمی آرشام

 زندگیمونداشتم مرد عشق وقتی فایده چه پرازطلابودولی بودهردوتادستام دستم اندازه به

 ..اومد؟ می کارم چه طلاهابه این شم وقرارنبودخوشبخت

 بخرم عقدبرداریدتابراتون مراسم برای سرویس یه نفری دختراشماهم_

 ..وکردیم خریدطلاهامون وبابارفتیم مامان اماماقبلاهمراه آرشام ممنون_آرشیدا

 ...خودمون برای وهم سرسفره کادو برای هم_آیشین

 ..کنیید؟ می تعارف_

 داریم باتوتعارف ماکی باباآخه نه_

 ...ودادبالا ابروهاش آرشام

 یچیز گفتیدیاتعارفی دروغ بفهمم اگه ولی..ندارید تعارف شمااصلابامن..بله که بابت ازاون_

 میدم اونقدرقلقلکتون دستام همین با...داد دستاشوبالاآوردوانگشتاشونشون...کردید

 ...تاشهیدبشید

 طلابودم همه این شوک فعلاتوی من..جزمن به البته زدزیرخنده هم فروشنده حتی همگی

 آرشام دستای توی من های دست رارگرفتنباق..بود درانتظارم که شومی وتوفکرزندگی

 ...اومدم بیرون ازفکروخیال

 وبه یمبر رستوران یه به شام برای که گرفتیم تصمیم پیشنهادآرشین به..وکردیم خریدهامون همه

 ..گرفت ازآرشام و وسوئیچ نشست فرمون پشت بودخودش آرشین تصمیم که خاطراین

 نم که میرفت لایی ها ماشین میکردوبین بالارانندگی باسرعت..نداشت حرف آرشین رانندگی

 داشتن تازگی نبودانگاربراشون خیالشون عین اصلا چهارتاکه اون البته بودم کردن سکته درحال

 هب هم آرشام بگیره دست هاروبه آهنگ وکنترل باشه جی دی خودش قول تابه آرشیداجلونشست

 بودخیلی حاکم بینشون که  صفاوصمیمیتی همه میخندیدواقعاازاین خواهرهاش های بازی دیوونه
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 نزدیک بودن تاپسرتوش سه که..پورشه ماشین یکهویه که فکرابودم همین بودمتوی خوشحال

.. میشد بیشترنزدیک پسرها ماشین به اونهم نشدبرعکس اصلاهول آرشین ماشدن ماشین

 زخودشا العملی عکس چه ببینم که برگشتم آرشام سمت به..میکردم نگاه بهشون داشتم باتعجب

 !!!...بابا؟؟؟ نه لبخندمیزنه داره دیدم تعجب باکمال میده نشون

 اصلاماشین..اونا ماشین به نمالی..باش ماشینم توروخدامواظب آرشین_

 ....بابابشم میخوام..آرزودارم کلی..بابافرداروزعقدمه..بدرک

 !!!!...خوادبابابشه؟؟؟ می..کردم نگاه بهش باتعجب

 ..زد بهم لبخندقشنگی آرشام

 ..بریم؟ ماهم..میرن کوه سمت به دارن..شن می مامنحرف ازمصیراصلی پسرادارن آرشام_آرشین

 ...خانوم آرشین ای توراننده_

 ....بریــــــــــــم...که میگم رانندم من چون پس_

  پسراراه این ماچرابایددنبال!!!چی؟؟؟ یعنی کردم نگاه بهشون باتعجب

 ..بیافتیم؟ راه

 ..بریم؟ چرامابایدهمراهشون...کین؟ پسرا این..آقاآرشام_

 پدرمن برادردوقلوی میشه پدرشون..ماهستن پسرعموهای هستن ماشین اون توی تاکه سه اون_

 ...ما وعموی

 سمتی شماچه با پدرشون که نمیفهمیدم شمامگرنه عموی میشه پدرشون گفتی خوبه

 ...استغفرالله...انگاربایه...والااااا...دارن

 ...ما ساقدوش بشن تاقراره سه این_آرشام

 ...ما اضافه به_آرشین
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 ...مارودزدیدن خواهرهای دل که هستن پسرهاکسایی این_آرشام

 آرشــــــــــــــــــــــــــــــــــام_آرشیدا

 ...بچه میزنی چراجیغ...بلــــــــــــــــــــــه_آرشام

 ...داداش خان وبرم روت_آرشین

 ...ماروبردن؟ دل دیوونه سه این که گفته کی_آرشیدا

 ...میکنه؟ چت داره باکی بگیرببین وازش آیشین توروخداگوشی آرشام_آرشین

 ...رانندگیتوبکن...فضولی مگه...توچه به..اِ_آیشین

 ...چتی؟ می داری باکی..کوشولوخودم آبجی_آرشام

 حرفیه؟...چتم می باپسرعموم دارم..خودتی کوشولوهم تازه..شماچه به_

 ...کنیددیگه ازدواج باهم شماقراره خب نیست مسلماحرفی_

 همدیگرودوست یعنی میکنم باآریوچت دارم که چون آرشام...کارکنم؟ توچی ازدست من وای_

 !!!!داریم؟؟؟

 سه..اومدن بیرون ازترشیدگی خواهرهام..خدایاشکرت وای:گفت شیطانی لحن بایه آرشام

 ...آرشیداوآریان... وآروین آرشین...وآریو آیشین..افتادیم تاعروسی

 ...ماترشیدیم؟ الان_آرشین

 هاگ جدا ولی..سالشونه ویک بیست دوتاهم واین سالتون وسه بیست شماتازه باباخواهرمن نه_

 قیافه خوش وهم پولدارن هم تاشون هرسه.. هستن خوبی تاپسرهای سه نظرمنوبخواییداون

 ...دارن باشن درنظرگرفته آیندشون مردهای دخترابرای که کلاهرچیزی..وخوشتیپ

 یکوشولوها وای:گفت ای بامزه خیلی لحن بایه آرشام..کشیدن خجالت بودکه معلوم تاشون هرسه

 ..کشن می خشالت دارن خودم
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 بچه وای_آرشین.. ترشد غلیظ لبخندش آرشام ولی زیرخنده زدیم هم خودمن حتی هممون

 ...بوده راننده آروین وووووییییییی..پسراوایساد ماشین..کنید هانگاه

 نشسته سرش اینجاپشت داداشش..رو دوروزمونه این دخترای حیای..کن توروخدانگاه_آرشام

 ...بوده راننده جونم آروین ووووییییی...داد گردنش به هم قری کردویه صداشوزنونه...اونوقت

 ...جونم؟هان؟ آروین گفتم کی من...ادب بی_آرشین

 ...کشیدی خجالت اماازمن بگی میخواستی میخورم قسم احدوناس خدای به_آرشام

 ...باشم؟ راحت داداشم با بده تازه...کردم اصلاخوب..بابا باشه_

 زن من تون عمومی اطلاعات محض چون نباش راحت بعدبامن به اماازاین..نیست بابابدکه نه_

 !!!!!...دارم

 ..میکشی؟ چی این آرمیتاتوازدست...منحرف وااااایییی_

 آرشین سمت بودپنجره وخوشگل هیکل خوش بقیشون مثل پسراکه ازهمون یکی..زدم لبخندی

 ..کوبید وآروم

 کردوپنجره درست شالشوکمی..شد هول پسره وبادیدن برگشت پنجره سمت به هم آرشین

 ..داد روپایین

 ..آقاخوبید آروین سلام_

 ...هااا دارین فرمونی دست چه ماشاءالله..خانوم آرشین سلام_

 ...گرفتین کم رودست هاخودتون دارین خوبی فرمون دست شماهم..دیگه بله_

 ..شمب پیاده میخوام بشه پیاده بابایکیتون..نکنید ردوبدل وقلوه اینقدردل میشه..اهیم_آرشام

 که ماشینی عقب دلیصن دوتادختردر بین...زدزیرخنده آروین....اومدی؟ توهم آرشام..اِ_آروین

 ...دختربرسی همه این به توامشب کردقراره فکرمی گرفت شمارومی پلیس اگه الان...چهارتادختر
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 ..کشیدم خجالت حسابی حرفش ازاین

 ...کجاست؟ فرمونت قفل آرشام_آرشین

 ...خودت زیرصندلی_آرشام

 پیاده آرشیداهم و آیشین سرش پشت...شد پیاده وازماشین وبرداشت فرمون قفل آرشین

 هم دیگه دوتای واون فرمون باقفل آرشین..کردن آروین دنبال وآرشیداوآرشین آیشین...شدن

 برداشتن بزرگ چوب یه سرراهشون

 که هم دوتاپسردیگه اون...دویدکردن می داشت که آروین ودنبال دادمیزدن دخترهاباعصبانیت

 داده هتکی پورششون به بودن وخوشهیکل خوشتیپ وخیلی بودن وشلوارپوشیده کت آروین مثل

 ...کردن می نگاه بالبخندبهشون سینه به ودست بودن

 یادت عمرداری تا بدم نشون بهت امشب رسیدنی یه..منحرف..پسره..وایســــــــــــــا_

 ..وایساآرویــــــــــــــــن...نره

 فردامراسم خیرسرم بابا...بدید نجات دیوونه دخترهای این منوازدست...توروخداااااکمک_

 آرشین کردم غلت...وکبودبشم سیاه نمیخوام...عقددعوتم

 یه دنبال دارن زشته بابا..کن خواهرهاتوجمع بیااین آرشـــــــــــــــــــام...توروخدا

 ...بدید نجات هاروازدستم این بیایین..آریان..آریو هووویی...آبرودارم بابامن..میکنن پسرنامحرم

 نپسرعموهاشو معلومه میکردم نگاه بهشون بالبخندداشتم دنبالش تاهم سه دویدواون می آروین

 عمه...دوقلو باباهاشون..کردن هنگ قلوبودن یاسه دوقلوبودن روی خانواده این کلافکرکنم شوخن

 باشه وراثتی کنم بابافکر قلونه سه پسرهاهم قلواین سه دیگش عموهای بادوتااز آرشام

 .. بامن قراره وتوهم کنن ازدواج من باخواهرهای اونهاقراره..کن نگاه وهامپسرعم به آرمیتاکم_

 ...میکنه شوخی بودداره معلوم چهرش ازحالت آرشام سمت به باترس

 ..میکنه؟ شوخی بامن داره زیادی شدیدآرشام متوجه میگم...کشیدم راحتی نفس
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 نگاه بهشون باحسرت اینقدر چراداری...کرد نگاه وبهم سمتم برگشت....جداازشوخی ولی_

 ..میکنی؟

 ...نه..من..من_

 ...خانومی هستی راضی ازطلاهات راستی..کن ولش..باشه-

 ...بالادادم مانتوموکمی آستین

 ..بخرین من طلابرای همه نبوداین لازم ولی قشنگن خیلی ممنونم آره_

 بودن شده پهن زمین روی هرچهارتاشون که کردیم هانگاه بچه وبه برگشتیم هردوتامون

 نگاه آروین به باتعجب... دوروبرهانبود این بودکسی خوب...ومیخندیدن

 روی بوسه کردویه سرش شونش بودروی افتاده وشالشوکه آرشین خودشوکشوندسمت...کردیم

 کردن نگاه وآرشیدابالبخندبهشون وآیشین انداخت سرشوپایین ازخجالت آرشین...زد موهاش

 ...  کردم نگاه آرشام وبه ازاونهاگرفتم خوردچشم زنگ آرشام گوشی

 برای آهاآره...فردا نه باشه...چیزآمادس همه آره...وکردیم خریدامون همه بله...بابا الوسلام_ 

 باباصدای نه...آره...منن پیش تاشون هرسه آره.. گرفتم وقت هرچهارتاشون برای آره... نه ساعت

 ...هاتونن برادرزاده

 ...خداحافظ باشه

 ...رفتیم بقیه سمت وبه منوگرفت ودست انداخت جیبش گوشیشوتوی آرشام

 ..بودن وشیطون شوخ آرشام مثل..بودن ای وبامزه خوب پسرهای

 ...بودیم بیرون شب یازده های تاساعت

 ازوقت..بشید سوارماشین زودتر دخترخانومالطفاهرچه..خود خانه رود نخودنخودهرکه خب_آریو

 ...گذشته خوابتون
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 ...سرآریوزد توی یکی آیشین

 ...باووو خفه_

 ...نه؟ میان هم به خیلی:گفت گوشم توی شدوآروم خم آرشام

 ...میان بهم خیلی..بله..بله..یعنی...ها..من_

 ..کنن خوشبخت خواهرهامو میتونن پیداشده براشون خوبی خداروشکرمردهای آره_

 ..پروازداریم شنبه پنج یعنی هفته آخرهمین هامابرای بچه_آرشیدا

 ...اینقدرزودبرگردید؟ حالامجبوریدکه خب_آریان

 عقبش داداشمون عقدخان خاطرمراسم به شده شروع دیگه کلاسامون..جان آریان آره_

 ..انداختیم

 میخواییدازطریق یافقط بیایید من خواهرهای خاستگاری هاشماقصدنداریدبه بچه راستی_آرشام

 ...باشید درارتباط باهم پیامک

 ...درخشید ازخوشحالی اماپسرهاچشماشون کشیدن خجالت آرشام خواهرهای

 ..میام خانوم آرشین خواستگاری به فردامن پس ایشاءالله_

 خاستگاری من خواهرهای ازاین تاتون فرداهرسه پس برادریدخب باهم تاتون هرسه شماکه خب_

 ... کنیم تازه نفس یه دستشون منوبرداریدببریدتااز خواهرهای کنیدواین

 شدن همه خنده باعث که رفتن حسابی غره چشم آرشام به تاشون هرسه

 حاکم بینمون سنگینی سکوت راه توی افتادیم راه خونه سمت وبه ورسوندیم آرشام خواهرهای

 سکوت همراه هم من قلب نمیشکوندچون که بهتر همون وشکوندکه بینمون سکوت آرشام..بود

 ...شکست
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 رتهواب..فاکتوربگیریم وازش صبح ماجرای اگه البته برخوردکردم خوب باهت آرمیتاامروزخیلی_

 که تاروزچهارشنبه..رفتارکنم باهات ومهربون خوب اینطوری که اونهامجبوربودم جلوی من..نداره

 گرفتم که تصمیمی از که نکنی کاری وبهتره رفتارمیکنم خوب باهات من..ازدواجمونِ مراسم

 دانشگاه به که نکرده ولازم گرفتم مرخصی ازدانشگاه برات روزهم پنج این...بشم پشیمون

 ..نمیکنم ممانعتی من هرحال به..باشی داشته دوست خودت اگه البته..بری

 ...جانمونم تاازدرسام برم کلاسام به میخوام من باشه نداشته ازنظرشمااشکالی امااگه..ممنونم_

 ..کنن؟ نمی اذیتت هستن هات بخیه روی که النگوهات اون راستی..هرجورمایلی..باشه_

 ...نه زیادهم_

 بهشو سمتش برگشتم.. کرد پارک ماشین وتوی ماشین وقتی..نشد ردوبدل بینمون دیگه حرفی

 ...گرفتیم وازهم چشمامون هردوتامون.. شدم توچشم چشم باهاش که کردم نگاه

 ...نمیشی؟ پیاده چراپس_

 ...بزنم حرف باهاتون میخوام_

 !...اینجا؟_

 خونه توی...نه خب_

 ...باشه...خب خیلی_

 یبدجور سفیدش مردونه ولباس عسلیش وکت پررنگ ای قهوه شلوارجین بااون..کردم نگاه بهش

 ...نشست مبل روی... بود ترشده خواستنی

 ..شنوم می_

 گرفتم کشتی بادستام..نشستم روییش روبه مبل روی خاصی استراب بایه

 ...وبزن حرفت..نترس_
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 ..بپرسم ازتون سوالی یه..خواستم می..خواستم می_

 ...سوالی؟ چه_

 ...وبعدشما حرفموبزنم من اول که بدین قول قبلش میشه_

 .. باشه_

 می چرادلتون دونم نمی..رفتارکنید بامن خواییداینطوری شماچرامی که هنوزنفهمیدم من_

 ...بدید عذابم بامن ازدواج خوادازطریق

 اومداشکام می حساب به من برای مثبت پون یه زدخودش نمی حرفی که همین بودولی کرده اخم

 ..دادم ادامه شدن جاری هام گونه روی

 ابمعذ زندگی میخواییدتوی میگید طرف رفتارمیکنیدازیه باهام چرااینطوری نمیفهمم..من..من_

 رایوب لباس ترین امروزگرون دیگه طرف ازیه بگیریدولی وازم باآرامش خوب زندگی بدیدوشانس

 نشون وبهش دستاموبالاآوردم..کردم نگاه بیشترسرازیرشدبهش اشکام.. خریدین من

 النگو گوشواره..طلا سرویس..طلاخریدید برام میلیون سی امروزنزدیک...دادم

 عطرولوازم های مارک ومعتبرترین ترین گرون...گردنبندجداگونه

 من..خوام وسایلارونمی نای من ارباب..دیگه چیزهای شلواروخیلی..لباس..مانتو..شال..آرایشی

 امخو بشیدومی شوهرم قراره شماکه محبت فقط من ونمیخوام مراسم ترین وسنگین ترین گرون

 قح بهتون..نمیکنید نگاه بهم خودتون زن چشم وبه نمیام حساب به هم شما زن اصلامن میدونم

 چشم هب من..کنم نگاه رئیسم یا اربابم چشم شمابه به نمیتونم دیگه فرداروزعقدمه که امامن میدم

 ..میکنم نگاه بهتون بالاسرم وآقای شوهرم

 ...گفتم که بگه چیزی شدخواست یکهوعصبانی

 وضع که قوانینی تمامی به من..دادید قول بعدشماچون کنم حرفموتموم بذاریدمن اول_

 وبه میزارم خدمتکارشمااحترام همچنان هم ومن من رئیس شماهمچنان اینکه کردیدمنظورم

 یدخترونابودمیکنیدزندگ یه تنهازندگی کارهانه این باتمومی که امابدونید میکنم عمل حرفتون
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 انتخاب حق اماخدمتکارهاهم..خدمتکارم یه من میکنیددرسته داریدتباه روهم خودتون

 آوردم پناه پدرتون به نباشم خیابونی دخترهرزه یه خاطراینکه به من..دارن زندگی حق..دارن

 هک کردم قبول من بسازم خودم برای ای آینده بتونم تا..دربیارم پول..تاکارکنم خدمتکارشدم

 عذاب..میشم شکنجه همش کنم ازدواج باهاتون اگه میدونستم اینکه با کنم ازدواج باهاتون

 نممیک زندگی سقف زیریه دارم سرپناه یه اینکه هم واون داشت خوبی امایه..کارمیکنم..میکشم

 پس..میشه سرتون ومردانگی غیرت باشیدبازهم بد باشیدوباهام متنفر ازمن قدرهم شماهرچه

( کردم اشاره خودش به)حامی یه داشتن..آوردم دست به مثبت تاپون چند باشمامن باازدواج

 یم خدمتکارباقی یه مثل همچنان نمیکردم قبول اگه ولی(کردم اشاره خونه وبه)سرپناه یه داشتن

 ..شدم می آواره کنیدومن میتونستیدمنواخراج میخواست دلتون هروقت که تفاوت بااین موندم

 ...بدم تیاطلاق کنم بیرون خونم تورواز میتونم هم الان دونستی می وایساببینم صبرکن..صبرکن_

 میشه سرتون مردونگی پدرومادرتون بدباشیدمثل قدرهم شماهرچه نه_ 

 یدنهبد طلاقم امااینکه بگیریدوجودداره دیگه زن یه اینکه نمیدیدامکان یاطلاقم شمامنوبیرون

 فقط..آدمیم ماهم..نیست آشغال تیکه خدمتکارهایه ما زندگی بگم بهتون بودکه این هدفم خلاصه

 ...همین

 ازهواج کردم پرت تخت روی خودمو اتاقم به ورفتم گفتم بهش بخیری وشب بلندشدم مبل ازروی

 ...بشکنه تابغضم دادم

 (آرشام)

 صداش چون..میکنه گریه بودداره بودومعلوم پایین سرش حرفهاشومیزدهمش تمام داشت وقتی

 می نگاه بهم وقتهاهم بعضی..دستش میچکیدروی اشکش قطرات هم اوقات بعضی..لرزید می

 می کردوخودشوخالی می گریه بغلم اومدوتوی می دادم می اجازه بهش واقعا اگه یعنی..کرد

 حرفاش توشوک هنوز گذشت چنددقیقه هارفت پله سمت وبه گفت بهم بخیری شب...کرد

 ..میکردم کارهاروباهاش نبایداین من..کشیدم موهام توی دستی کلافه..بودم

 (کل دانای)
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 دوست حس این قلبش ته حسی امایه..داره قدرآرمیتارودوست چه که نمیدونست خودش آرشام

 خوردآرمیتانمی می دیدغصه ومی زورکیش های وخنده غمش امشب وقتی...کرد وانکارمی داشتن

 ترین وسنگین لباس ترین گرون داره دوسش که واین کارهاش خاطرجبران به آرشام که دونست

 غرورآرشام این امابازهم نداشت خبر موضوع ازاین هم خودآرشام حتی..گرفته مراسموبراش

 ..میشد وسدراهش وبدونه حقیقت آرشام نمیذاشت بودکه

 (آرشام)

 یشورواشتیاق فرداش برای که کنم بایدکاری حداقل..میزدم حرف وباهاش بایدمیرفتم..بلندشدم

 ..اما نیستم اصلاسنگدل من یعنی..نیستم سنگدل اونقدرهاهم من باشه داشته

 سرشوتوی بودکه معلوم مینداخت وروانم روح برروی خدشه هاش هق وهق کردنش گریه صدای

 بم..من؟ چرازندگی...چرامن؟ مثل آوردوجملاتی می رووقتی خدا اسم چون..فروبرده بالشتش

 ...دراتاقشوبازکردم کردم می دریابایدآرومش به وزدم دل..میشنیدم

 نکرده هاشوعوض لباس کردهنوز می گریه داشت نبودهمچنان آگاه اتاق توی هنوزازحضورمن

 نمک آرومش آغوشم وتوی کنم بغلش داشتم چرادوست دونم بودنمی برنداشته بودوشالشوازسرش

 سرشوبالا آروم..شد قطع گریش وصدای هاش شونه یکهولرزش نشستم تخت روی کنارش

 ...افتاد می ورداشت ازاون که رفت عقب بلندشدوعقب جوری منودیدازترس آوردووقتی

 ..باش مواظب_

 رفتم کمکش وبه بلندشدم بلندشدسریع آخش صدای افتادپایین تخت بودازروی دیرشده امادیگه

 باعث که نشستم کنارش رفتم..زدم بهش پوزخندی.. شد جمع دیوارتوخودش گوشه ازترس

 ..بشه جمع خودش شدبیشترتوی

 ...گفتم بشه منتقل آرامش بهش که آرومی باصدای

 ..بزنم حرف باهات یکم میخوام فقط..ندارم کاری باهات..میترسی چراداری آرمیتاخانوم_
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 ودستموجلوتربردم نیاوردم کم کشیدامامن وعقب صورتش وگریه باترس جلوکه دستاموبردم

 ..کردم واشکاشوپاک

 سفرهسر وقرمزمیخوایی پفی پف باچشمای اونوقت عقدکنیم فرداقراره نکن گریه دیگه کن بس_

 ...زودبیدارشی نره یادت پس گرفتم آرایشگاه وقت برات صبح نه ساعت عقدبشینی؟فرداراس

 رگشتمب بذارم تنهاش نیومدکه دلم یعنی انتونستمچر امانمیدونم رفتم دراتاق سمت وبه بلندشدم

 ترسیده درازکشیدم کنارش تخت روی هم خودم تخت روی وگذاشتمش کردم بلندش

 الشچ همینجا باشه زده سرش به فکرمنحرف اگه که آخ بخونم میتونستم چشماش بوداینوازتوی

 ..میکنم

 ریهگ ودیگه بشی تاآروم بمونم کنارت امشب خوام می فقط باورکن ندارم کاریت من نترس ببین_

 ..نکنی

 ...کشیدم پتوروروش

 ..تربخوابی دربیارتاراحت ومانتوتم شال بگیربخواب حالاهم_

 ...نکنم عوض لباسامو میشه میگم:گفت دارش بغض صدای باهمون

 ..باشی تاراحت گفتم من هرطورمایلی:وگفتم بالاانداختم ای شونه

 دمقدرفکرکر اون...فکرکردم آرمیتا های حرف وبه چشماموبستم...خوابیدم فاصله بارعایت کنارش

 ...برد خوابم کی نفهمیدم که

 ااینب زده خواب خودشوبه اما بیداره بودکه معلوم کردم آرمیتانگاه به بیدارشدم صبح هفت ساعت

 آروم دست باپشت بردم صورتش سمت دستموبه.. گرفت جای لبام روی لبخندی حرکتش

 ..کردم نوازشش

 هچ به میدونی میشه دیر آرمیتاآرایشگاهت..بشی بیدارنمیشی؟بایدزودترآماده آرمیتاخانوم_

 رنگ به خوردچشمای خفیفی تکون..گرفتم؟ آرایشگاه اونجاوقت براتون سختی
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 تتخ ازروی..بزنه شدلبخندی باعث که گرفت جای لبام روی لبخندی ناخواسته..عسلشوبازکرد

 ..بلندشدم

 ..باشه آماده صبحونه دیگه ربع تایه_

 ...بود لبام لبخندروی همچنان ولی ودراتاقشوبستم رفتم بیرون ازاتاق

 (آرمیتا)

 دیدم که چیزی اولین چشماموبازکردم وقتی..چشماموبازکردم بودکه صبح هفت های نزدیک

 امانبایدازخط بکشم صورتش دستموروی میخواستم..بود آرشام ومردونه خوشگل صورت

 آرشام اومدم درمی عقدصاحبش امروزبه که صورتی بودم خوشگلش محوصورت..قرمزهاعبورکنم

 یصورتمونازم وقتی..کرده چشماشوباز که کردم احساس..چشماموبستم سریع خوردخیلی تکونی

 آروم صدای بااون وقتی..وبیداربشم چشماموبازکنم نداشتم اصلادوست..بردم لذت کردخیلی

 بال ازخوشحالی آوردداشتم زبون به خشونتی گونه هیچ وبدون محبت منوبا اسم وزیباش

 چشمای توی اونهم و شدم غرق آبیش چشمای توی که بازکردم چشماموآروم..درمیاوردم

 ..میداد قلقلکم داشت همش حسی بودویه بیشتروبیشترشده قلبم ضربان..من

 وموهاموشونه کردم لباساموعوض..عجب وای کشیدم راحتی نفس آرشام رفتن بابیرون

 خراب کردم شروع خوب روکه روزی خوام نمی..باشه آماده صبحونش دیگه ربع بایدتایه..کردم

 باسل اون پوشیدن تنهااشتیاقم نداشتم اشتیاقی گونه هیچ عقد مراسم اماباورکنیدبرای..بشه

 ...همین وکفشهابودفقط

 یناول برای که گفتم بهش بخیری صبح..شد واردآشپزخونه که کردم می وآماده صبحونش داشتم

 ...بخیرموداد صبح بارجواب

 آرشام اتاق وبه برگشتم که شدم خارج ازاتاقم..سفیدومانتولیموییموپوشیدم وشال شلوارجین یه

 وبازکردم اومددراتاقش آرشام"بیاتو "صدای که درزدم..رفتم اتاقش سمت به..کردم نگاه

 ..پایین وسرموانداختم
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 ...آمادم من_

 ومطمئن کشیدم خجالت میکرد نگاه بهم بودوداشت کراواتش به هردوتادستاش..وبالاآوردم سرم

 ...اندازشد طنین گوشم توی صداش که برم بیرون خواستم انداختن گل لپام که بودم

 ...آرمیتا صبرکن_

 چشمای وتوی سرموبالاگرفتم.. برگردوند خودش سمت رسوندومنوبه خودشوبهم باچندقدم

 ..میکرد تحریک داشت حسابی مشاممو عطرش بوی..شدم خیره زیباش

 ...میاد وسفیدبهت لیمویی رنگ..نانازشدی خیلی_

 ..رفتارمیکنه خوب باهام تاروزچهارشنبه افتادکه یادم اما..کردم تعجب خیلی وتعریفش ازلحنش

 بودنگاه شدن منفجر درحال بودوآستیناش بدنش فیکس که دارش وشلوارمارک کت به

 چی دارم من وای...شوهرم ماشاءالله..میکشید رخ به وبدجوری ینشوس بازوش های عضله..کردم

 العملش عکس ببینم سرموبالاآوردم..شدم آرشام های وماهیچه هیکل چرااینقدرمحو..میگم

 ...دادم سوتی حسابی که شدبفهمم باعث بودکه لباش روی لبخندشیطونی..چیه

 ..ندیدی؟ خوشگل چیه_

 ..بردوسرموبالاآورد دستشوزیرچونم..انداختم سرموپایین

 به..دیگه وباآرایش خوشگلی خودت آخه..نباشه غلیظ خیلی آرایشت که آرایشگربگو آرمیتابه_

 حیاواض منظورموگرفتی..خودموبگیرم جلوی بتونم مراسم توی فکرنکنم چون میگم خاطرخودت

 ..تربگم؟

 ...کرد بلندی خنده.. انداختم سرموپایین زیادی ازشرم..شدم سرخ حسابی

 ...کن انتخاب پارکینگ توی که هایی ازماشین توبرویکی بندم تاکراواتمومی_

 کشیدم هام گونه روی دستی گذاشتم قلبم دستموروی اومدم بیرون ازاتاقش ازخداخواسته

 ..گرفت جای لبام روی لبخندی بودناخواسته داغ حسابی
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 بانتخا جوری چه من حالا..کردم بودنگاه پارکینگ توی که ولوکسی خارجی تاماشین بیست به

 رییااصلاباکم..باجنسیسش یانه..سیسش باجنی نه..میریم باآئودی خب...خوشگلن همشون..کنم

 همون نظرمن به خب..دیش..او..یااصلاباآ..میریم بابنزش..نه..نه..رکسوزش با..نه کمری نه خب

 ماشین چه منوبه..اه...همون..آره..خوبه رکسوز اصلاهمون نه...ام وی یاام..وی ام یابی..بهتره پورشه

 ...تره خوشگل این آره...بریم بابوگاتیش که بهتره فکرمیکنم حالاهرچی ولی کردن انتخاب

 انصاف این ولی خدایا..بود شده وخوشگل تیپ قدرخوش افتادخدایاچه آرشام به چشمم

 براش وخوشتیپیش وخوشگلیش وابهت هیکل ببین کردی ظلم دیگه مردهای تودرحق..نیست

 ..ولی نذاشتی کم چیزی

 هک بپوشه ای وشلوارسرمه کت قراره مراسم این برای البته..بود پوشیده وشلوارمشکی کت یه

 باچشمام دارشتم اومدم خودم به..وشلواروپوشیده کت چرااین حالانمیدونم رنگِ کم درجه دوسه

 ..خوردم پسرمردمومی

 ..سرم توی بودزدم دستش توی که چیزهایی یکهوبادیدن

 ..بیارمشون نبودکه باورکنیداصلاحواسم میخوام معذرت وای_

 ...کرد نگاه بهم شیطونی

 ..بود پرت دیگه جاهای به حواستون..دیگه بله_

 ..زدم لبخندی لبموگازگرفتم واینبارگوشه پایین سرموانداختم همیشه مثل

 توشه؟ هم خریدم برات که سرویسی آهاراستی..توشه وکفشات لباسات_

 ..شهچیزتو همه..بله_

 ..کردید؟ وانتخاب ماشین شهرکدوم این امشب حالاشماپرنسس خب_

 ..اون بااجازتون خب_

 ..ومیگی؟ بوگاتی_
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 ...بله_

 ..باشه_

 ...وایساد درآرایشگاه دم..فرمابود حکم عجیبی سکوت راه توی

 ...بگی آرایشگرچی به نره یادت..رسیدیم خب_

 ..چشم باشه_

 ...کردم خداحافظی وازش وکفشموبرداشتم لباس جعبه

 ...ها نازشدی آرمیتاخیلی میگم_آرشین

 ...کارمونده؟ خیلی خانوم ریحانه...خداکنه..ممنون_

 ..دخترم نه_

 ..گرفت فاصله ازم خانوم ریحانه که گذشت ساعتی نیم یه

 ...شدی آماده بیادخترم_

 ...بعد بپوشم تالباسمو کردن ومجبورم نذاشتن که تاخودموببینم آیینه جلوی برم خواستم

 لباس بودم زده حدس درست..لباسموپوشیدم دیگه دوتای واون آرشین وباکمک بدبختی بایه

 مرواریدهایی هم کردوآرشین افتادومرتب می بازوم روی که مرواریدهایی آرشیدادسته سنگینیه

 مبلند کفشهای بستن درحال هم میکردوآیشین رومرتب بیفته سینم قفسه قراربودروی که

 ...اماحالا نداشتم خواهری خودم..بودم خوشحال بودخیلی

 ..شدی آماده خوشگلم داداش بیازن_

 ..کنه رحم امشب آرمیتاخدابهت_

 ..داره برنمی ازسرت دست آرشام..میگه راست_
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 یریتصو رفتم آیینه سمت به بودن شده خوشگل تاشون واقعاهرسه زدم تاشون هرسه به لبخندی

 کاملاتمیزشده ابروهام..بودم قدرتغییرکرده چه خودمم که باورنداشتم میدیدم آیینه توی که

 میکردن خودنمایی بدجوری عسلم رنگ به بودچشمای شده سفیدتر هم ازقبل بودوصورتم

 شده محوم همه محشربود لباسم دیگه.. آبی مصنوعی های ناخن...قدر چه خدایامن وای.. رژقرمز..

 ..بودن

 ..شدی ماه..دخترم بشی تخوشبخ ایشاءالله ماشاءالله_

 ...ممنونم_

 ..شنلتوبپوش...اومده آقات..عزیزم...آرمیتا_

 هتاازپل سه اون باکمک ودردسر باهزاربدبختی..بودوپوشیدم لباسم رنگ وهم همجنس که شنلم

 !...برم؟ راه من امشب جوری کفشهاچه بااین وای..هابالارفتم

 به شتدا مردزندگیم که وابهتی هیبت..میکردافتاد بردارصحبت بافیلم داشت که آرشام به چشمم

 ..بود نداده مردی هیچ خدابه نظرم

 برگشت سمتم به آرشام.. دخترکش..جذاب...خوشگل...خوشتیپ...خوشهیکل...چهارشونه..قدبلند

 ..ببینم خوبی به چیزی که نمیذاشت هم بودوشنلم پایین سرم امامن

 سمتم هب کامل..من به سمتش برداربودویه فیلم به سمتش یه..میکرد ذوبم داشت آرشام خیره نگاه

 ...بکنه حرکتی بودانگارنمیتونست شده محوم..کرد بردارپشت وازفیلم برگشت

 ..کارهانیست این وقت الان داداش..اهم_آرشین

 وبرام درماشین داد وبهم گل اومددست سمتم وبه رفت آرشین به ای غره چشم آرشام

 زده زل بهم نکردهمچنان حرکت اما نشست فرمون پشت...سواربشم کردکه بازکردوکمکم

 ومن وسرموبالامیاوردم وکنارمیذاشتم خجالت کاش..میشدم ذوب خیرش های زیرنگاه بودداشتم

 ..میشدم خیره بهش خودش مثل هم

 ...وببینم صورتت میخوام..بردار دقیقه یه شنلتو...آرمیتا_
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 چشماش وتوی تحسین جاخوردوبرق حسابی..کردم نگاه وبهش وسرموبالاآوردم شنلموبرداشتم

 غهتی مادختراشیش قول صورتشوبه...تر برابرجذاب بودوصد شده خوشگل خیلی هم خودش..دیدم

 ...بود کرده بودوکجش بالازده خوشگلشومردونه مشکی بودوموهای کرده

 ...شدی خوشگل خیلی...میتا..آر_

 کشیدوراه وپوفی برداشت دست بهم زدن دخترهااززل ماشین بابوق...زدم بهش لبخندی

 بودگفت کوچولوبالارفته یه که وصدایی باکلافگی...افتاد

 دِاگه..اینومیفهمی..مردم یه بابامن...نباشه غلیظ ارایشت بگوکه آرایشگرت به نگفتم بهت مگه_

 بشم نزدیک اصلابهت نمیخواستم من  هان؟ کارکنم چی من الان..پووووف..میفهمیدی

 ودقرارنب لعنتی اه..زد فرمون روی بامشت...نمیتونم...نمیتونم.. اماحالا بگیرم توازتودخترانگی

 ...قراااارنبود..بشه اینطوری

 وعصبانی کلافه..میگفت؟ چی داشت این..آوردن هجوم بهم تاش هرسه..تعجب..ترس..خجالت

 ..میفهمیدم فرمون وفشاردادن چهرش بودواینوازحالت

 ...لعنت..آوردم آرایشگاه این اصلاچراتوروبه..لعنتی_

 ...نکرد گل مردونش های بودونیاز شده اینطوری که بودم شده اینقدرخوشگل یعنی..زدم لبخندی

 وااای..بااین لباس این حالاتوی ای کننده تحریک هم توساده..بودم احمق خودم من_

 کناروبزنم بزنم حقته الان...تودختر ندادی گوش حرفم چرابه...کارکنم چی من آرمیتاالان..خداااا

 ..استغفرالله..خدا وای..کنم لهت

 آتلیه به هم وبعدازاون بگیرن فیلم قراربوداونجاازمون..رفتیم قشنگ خیلی باغ یه به

 به الاخرهمیشدب آرشام شدن کلافه بیشتر باعث که گرفتن وفیلم وعکس گشتن بعدازکلی..بریم

 به بالاخره میشدم سرخ ازخجالت داشتم ژست هر توی که ژست باکلی...رفتیم آتلیه

 ...تالاررسیدیم
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 دسته بودازاون مهمونهامعلوم همه...شدیم هامواجه مهمون وسوت وجیغ مابادست شدن باپیاده

 های کلاخانواده..فهمیدن زیرپاشون های وماشین جواهرات و پوشیدن لباس ازطرز..پولداران

 ...وثروتمند پولدارن هردوطرف آرشام پدرومادر

 من..دنمیش باورم هنوزهم میرفتم راه آرشام شونه به شدوشونه قفل آرشام انگشتای توی انگشتام

 ...شدم می آرشام زن داشتم

 ...دیدم پدرومادرآرشام نگاه روتوی وخوشحالی تحسین برق

 ...دخترم شدی قدرماه چه..ماشاءالله_

 ...هااا وجوددارم منم..پسرتونم هم من..ببخشیدها:کردوگفت اهمی آرشام

 ..زد لبخندی خان حشمت

 ...وجذاب خوشگل همیشه مثل وصدالبته پسرم شدی خوشتیپ توهم_

 ..بشین خوشبخت ایشاءالله_

 ...ممنونم_

 ...کردن چه بَه..شدیم واردسالن هم دردست دست منوآرشام

 اسممر این بودتوی گلوموگرفته عجیبی بغض..آمدگفتیم وخوش سلام دونه دونه ها مهمون همه به

 متوجه آرشام فکرکنم..ونداشتم هیچکی من نبودآخه عروس خانواده ازطرف وفامیلی قوم هیچ

 ...زد بهم لبخنددلنشینی شدچون

 ..وبچسب مراسم..گلم نباش ناراحت_

 ..آورد من لبای رو روهم لبخندی کردکه وجذابی مردونه خنده تک
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 ازروی شوهرش که بفهمه میتونه خوب خیلی زن ویه زنم یه من..شدم آرشام طرزنگاه متوجه

 بوداینوخوب عشق ازروی هم آرشام طرزنگاه..میکنه نگاه بهش داره نیازکه یاازروی عشق

 ...میفهمیدم

 شده چیده قشنگ بودخیلی رومون روبه که عقدی سفره..نشستیم جایگاهمون روی

 حکمتت..بودن خرپول مهمونامون همه...کردم نگاه اطراف به عجیبی وغم باحسرت..بود

 ..وفقیر خدمتکارم جمع این توی که تنهامنم فکرکنم..وشکرخدا

 خوشحال خیلی دیدنشون واقعابا..کردم ذوق خیلی..دادن انگاردنیاروبهم تاشون هرشیش بادیدن

 بادیدن اومدن سمتمون به باهم تاشون هرشیش.. اینجابیان به اوناهم اصلاانتظارنداشتم..شدم

 ...شدم خوشحال خیلی شب مشکی لباس اون ساراتوی

 ...بشین خوشبخت امیدوارم..ارباب سلام_

 ...اکتفاکرد سرش دادن تکون سارادادوبه تحویل لبخندی هم آرشام

 ..خواهری شی خوشبخت کردی ازدواج که خوشحالم آرمیتاواقعاخیلی_

 ..خودت برای ایشاءالله...ساراجون ممنونم_

 هدیگ تای پنج بااون..انداختن گل هاش گونه چون کشیده خجالت آرشام جلوی بودحسابی معلوم

 جذاب حسابی دوستاشم..کرد می وبش خوش بادوستاش داشت هم آرشام..کردم وبش خوش هم

 اماهیچی.. بودن وخوشگل جذاب همشون اینجابودن که پسراومردهایی کلاهمه.. وقدبلندبودن

 !!!!...نمیشد خودم آرشام

 ..بشین ماخوشبخت دوست کناراین ایشاءالله..آرمیتاخانوم سلام_

 ...ممنونم_

 هااا وگرفتی خوشگلی زن آرشام_

 ..میشه حسودیت چیه_
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 ...خوشحالم هم خیلی..اتفاقا نه_

 میرقصیداشاره پسردیگه یه همراه بودوداشت وسط دخترکه یه به..بری بهتره ولی..ممنونم_

 ..آقاخوشگله اونجاست نامزدت...کرد

 رقصهب من همراه فقط که باشم انتظارداشته نبایدازش..هپسرخوبی..پسرعموشه_زد لبخندی پسره

 ... که

  این بیابروبه توروخداشاهین.. زیبا حال به خوش وای_گفت آرشین

 ..حرفاروبزن همین هم آروین 

 ...زد لبخندی شاهین اسمش حالافهمیدم که پسره

 ...وغیرت تعصب نمیتونه کس هیچ داره وغیرت تعصب روت آروین_

 ..میزنید؟ حرف من درباره دارین ببینم وایسین_

 همرنگ ای سرمه وشلوار کت آرشام پسرعموهای همه..برگشتیم آروین سمت به همگیمون

 ..بودن پوشیده قرمز وکراوات سفیدمردونه ولباس کتوشلوارآرشام

 ..قدر نبایداین که بگه بهت که گفتم شاهین به..جان آروین نه_

 ...فهمیدین؟.. نداره رقصیدن حق جزخودم به کس باهیچ من آینده زن خانوم آرشین_

 ...هم خودم باپسرعموهای یعنی آروین_

 حرف همه این اینکه جای به آرشین وایساببینم راستی..توی فقط ولی..میکنن اونهافرق خب_

 ..برقصیم کمی بریم بیایین بزنیم

 ...باید..آروین بیام نمیتونم من_

 ...باشه؟ عقد خطبه شدن بعدازجاری باشه خب_
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 ...سرگرد جناب اطاعت_

 ...تنهاموندیم باهم ومنوآرشام رفتن همه

 ..زدن تیپ خودتون مثل پسرعموهاتون چراهمه میگم آقاآرشام_

 ...خندید

 دیدی وکه توهرپسری اینجوری تازه..میزنیم تیپ هم ماپسرامثل میریم که ماهاهرعروسی آخه_

 ...پسرعمومه که میفهمی زده تیپ من شبیه

 ...زد کردولبخندقشنگی نگاه بهم...خندیدم

 ...نشستی همه دل به...آرمیتا کردی دلبری خیلی امشب_

 ...زدم لبخندی

 ..نامزدپسرعمومه..قرمزپوشیده لباس که دختره آرمیتااون ببین_

 ...پسرعموتون کدوم_

 ...ومیشناسی؟ کامران_

 ...آره_

 !...شناسیش؟ ازکجامی_

 ..کردین معرفیش بهم دادیم می هاسلام مهمون به داشتیم وقتی خودتون خب_

 ...تودختر داری ای حافظه عجب_

 آآآ میان بهم ولی..ممنون_
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 خیلی..آره_

 پولدارهاهستن ازاون معلومه مهموناتون همه آقاآرشام میگم_

 ...خندید

 ...زدی حدس درست..آره_

 ...هیکلی هم خودتون ومثل هستن وجذاب خوشگل هم همشون_

 ...کرد اخمی آرشام

 آرمیتا؟ میکنی توجه اینقدربهشون یعنی_

 !!!..شده؟ غیرتی یعنی وااای...بود کرده اخم کردم نگاه بهش جاخوردم

 ...کرد نگاه بهم باتعجب که بودگذاشتم کرده مشت پاش روی که دستمورودستش

 میاددیگه وبدتون میشین غیرتی اگه..آقاآرشام نمیکنم جزشماتوجه به مردی هیچ به من_

 ...نمیزنم حرف دربارشون

 ...کرد نگاه روش روبه زدوبه بهم لبخندقشنگی

 ...بودن وجذاب خوشگل همیشه یعنی...شدن خوشگل خیلی امشب دخترهای_

 ...کردم واخم گرفت چراحرصم نمیدونم حرفش بااین

 ..کرد نگاه وبهم برگشت

 ...صدبرابرتو نیومدمن خوشت اومدو بدت من توازحرف که طوری شدی؟همون غیرتی توهم چیه_

 نگاه بهم باتعجب داشت که کردم نگاه بالاوبهش ابروهامودادم..نیومد بدم اتفاقااصلاهم نه_

 وچه من چه پس...اومداماالان می اومدشایدبدم می خوشمون وازهم بودیم هم عاشق اگه...میکرد
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 بدش مقابلمون نبایدطرف کنیم تعریف وازش بزنیم حرف خودمون جنس مخالف درباره شمااگه

 ...نداریم باهم نسبتی بیادچون

 دخترهاوزن درباره من جلوی تاتوباشی...زدم ای لبخندپیروزمندانه دلم توی..کرد غلیظی اخم

 ...نکنی تعریفی دیگه های

 ...اومد سمتمون به آرشیدا

 ..بدیم پز کمی دوستامون جلوی برقصیدتاماهم بابابلندشیدیکم..داداشمو اخمای اوه اوه_

 سمتم برگشت شیطونی اما..کنه واخمشوحفظ پیشنهادوردکنه این آرشام انتظارداشتم الان

 ...زد ای ولبخندبدجنسانه

 ..برقصیم یکم بلندشوآرمیتاتابریم..باشه_

 ...بلدنیستم اصلارقص من میدونیدچیه آخه_

 ...همین فقط...کنی هماهنگ حرکاتتوبامن کافیه..نمیخوادکه بلدبودن_

 هک هارفتیم رقصنده سمت به کردوباهم حلقه دستشودورکمرم..کرد بلندم وآروم دستموگرفت

 ...زدن دست همه

 انگشتاش دیگموبین ودست گذاشت هاش شونه ازدستاموروی زدویکی زل توچشمام آرشام

 ...گذاشت کمرم پشت روهم دیگش ودست گرفت

 وپایین سرم نباشه معلوم ذوقم خاطراینکه وبه نیاوردم خودم روی امابه..بودم کرده ذوق خیلی

 ...رقصید می قشنگ خیلی...کردم دقت پاهاش حرکات وبه انداختم

 ...ای؟ آماده_

 ..سرموبالااوردم باتعجب

 ...چی؟ آماده_
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 ...واااییی...وبدجنسی شیطنت برق..زدم زل چشماش توی..کرد خم ازدستاش یکی یکهومنوروی

 ...میکشیدن وجیغ میزدن دست برامون همه..بلندکردوچرخوند دستش منوازروی

 توش هم من بودودست بالاگرفته که دستی بااون..کرد دیگموول دستشوبالابردودست

 بودم چسبیده بازوش به که هم ومن چسبوند بازوش منوبه بودمنوچرخوندبعدازچنددورچرخیدن

 خودش به بازوش روی دادن قل صورت زدومنوبه ای لبخندپیروزمندانه کردم نگاه بهش

 ازهیجان داشتم...کرد خم دستش منوروی دادودوباره انتقال دستش یکی اون چسبوندومنوبه

 دستشوبالاگرفت دوباره..میاورد وجه کردومنوبه کارهارومی این ماهرانه خیلی..میمردم وذوق

 قل آغوشش سمت وخودموبه چسبیدم بازوش وبعدبه چرخیدم دردستش دست خودم واینبارمن

 شدوهمه تموم آهنگ..شدم خم دستاش روی..میکرد نگاه ولبخندبهم تعجب با داشت..دادم

 ...بودم شده سرخ اززورهیجان میزدم نفس نفس..کردن تشویقمون

 ...مادمازل؟ گذشت خوش_

 ..ماهرهستید؟ خیلی شمامعلومه ولی...آره_

 ...ابروهاشودادبالا

 خاطرهمین به میرقصیدم زیادی دخترای همراه میرفتم پارتی وبه بودم خارج وقتی آخه..بله_

 ...ماهرم خیلی

 ...داد ادامه تموم بابدجنسی...کردم اخمی ناخواسته

 براش بزنم حرف خودم مخالف جنس درباره اگه که گفت بهم پیش نفرچنددقیقه میادیه یادم_

 ...باشه مهم نبایدچندان

 ومنبود کرده حلقه کمرم دوتادستاشوپشت..کردم بودنگاه شده شیطون حسابی که چشماش توی

 ..بود سینش روی دوتادستام هم

 ...نزدم حرفی که..من..خب_
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 ..میفهمونن ای چیزدیگه من به اخم چشماواین امااین_

 ..میفهمونن؟ بهتون چی_

 ...تو که باورکنی چرانمیخوایی...شدنت غیرتی خب_

 به کردهمه هدایت وسط دختروپسرهاروبه روزگارهمه علی بلندشدوصدای میوزیک یکهوصدای

 همه آهنگ شدن باشروع بودیم قرارگرفته وسطشون وماهم بودن زده ورماحلقهد دایره صورت

 ..کردن رقص به شروع

 دستاش روی چرخوندیا می میکردومنودورخودش نگاه بهم قشنگی خیلی حالت بایه آرشام

 هم کشوندومن می خودش سمت کردومنوبه جدامی منوازخودش ماهرانه میکردخیلی منوخم

 ...میرفتم سمتش میکردبه مجبورم که باچرخشی

 عزیزم امشب شدی خانومی چه

 بریزم دنیاموزیرپات خوام می

 درحدچشمات زندگی یه میخوام

 عزیزم ازدنیام واست بسازم

  دارم که هرچی زیرپات بریزم

 داروندارم دارم دوست بگم

 توهستی منودنیام عشق بگم

 قراررررررررررم بی نیستی که وقتی بگم

 ازتوبوده دارم که هرچی بگم

 توبوده سهم زندگی این بگم
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 مهتاب زیباروی خانوم بگم

 بوده عشق بی توزندگیم بی که

 عزیـــــــزززم...میگیرم جون ومهربونت بالبخندقشنگ من

 من بخندآروم پس

  بخند نمیرم تامن  مهتابم خانوم 

 بخــــــــــــــــــــــــــــــــند پس

 عزیزم میگیرم جون ومهربونت بالبخندقشنگ من

 من بخندآروم پس

 بخند نمیرم تامن  مهتابم خانوم 

 بخــــــــــــــــــند واسم

 ..نه قشنگیه آهنگ_

 ...خیلی آره_

 مهتاب زیباروی خانوم آهای

 خواب میبره چشمات توکه آهای

  نشستی توقلبم توکه آهای

 ....ازتا میره قلبم بخندکه فقط

  دارم که هرچی زیرپات بریزم

 داروندارم دارم دوست بگم
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 توهستی منودنیام عشق  بگم

 قراررررررررم بی نیستی که وقتی بگم

 ...(من خانوم...علیرضاروزگار)

 آرمیتا_

 بله_

 !...رقصی؟ می قشنگ خیلی میدونستی_

 ...کردین هماهنگ شمامنوباخودتون خب_

 ...توهم ناقلا ولی_

 بود کرده فرق خیلی آرشام امشب..پایین سرموانداختم..زدم لبخندبانمکی

 ..ینمروبب شده ولی نشه آرایش غلیظ گفتم وکه افسونگرت چشمای تااون سرتوبیاربالاخانومی_

 ...افتاد وجودم توی ترسی حرفش ازاین

 ...آرایشگر به خدامن به آقاآرشام_

 ...شده که کاریه..نداره اشکالی_

 ..آرشام روی طور وهمین..کردم می حس خودم روی هارو خیلی های نگاه سنگینی

 حرص اینطوری داری که.. یاازدخترا انداختی وپایین پسراسرت نگاه ازسنگینی خانوم خوشگل_

 ...میخوری؟

 وابروهاموبالاداده میزدم حرف بابدجنسی حالامن..سرموبالاآوردم لجشودربیارم خاطراینکه به

 ...بودم
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 میدونیدکه خودتون خوردم می حرص بودم زنتون هستم؟اگه..شمانیستم زن که اتفاقامن نه_

 نیست؟ اینطور مگه وبردگی منوشماارباب بین رابطه

 دردمی داشتم حسابی زد چنگ روهم فشاردادوکمرم بودمحکم دستاش توی انگشتاموکه

 خارج ازگلوم ضعیفی وآی بیارم طاقت نتونستم دیگه...انداختم اماسرموپایین..کشیدم

 گوشم میخوردصورتشونزدیک تکون داشت آروم طورکه همون ترکردو فشاردستاشوکم..شد

 ...کرد

 خوب باهات امشب که میخواستم من وبس همین...وبردگی ارباب منوتوفقط بین رابطه درسته_

 آهنگ خواستی خودت ولی باشی داشته ذهنت توی عقدت شب از رویایی شب ویه رفتارکنم

 گمشوبروسر حالا:گفت کنارگوشم شدوآروم کردخم ودوماداشاره عروس جایگاه بودبه شده تموم

 !...بتمرگ جات

 جایگاه سمت به  تحقیرخوردشدخواستم همه ازاین قلبم...شدم ناراحت خیلی حرفش ازاین

 مبر میخوام:گفتم عصبی باحالت..برگشتم سمتش به..دستموگرفت مچ که ودومادبرم عروس

 !میدید؟ اجازه بتمرگم سرجام

 ...کرد نگاه بهم کلافه

 ...خوردشد اعصابم..میخوام معذرت_

 ...اربـــاب...وگفتم گذاشتم پهنش های دستموروشونه...نداره اشکالی_

 سمتشون به هردوتامون..زدن دست یکهوهمه..کردم تلفظ وباکشش ارباب کلمه

 ...کاروکردم این که بوده وعلاقه عشق ازروی من هافکرکردن این...هـــــــه..برگشتیم

 ..ستیمنش سرجاهامون هردوتامون

 ..دردگرفت؟ دستت_

 ...کردم نگاه دستم به
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 ...آقایی نداره اشکالی..آره_

 اهمنگ گردشده چشمای با..شکسته گردنش الان که گفتم که برگشت سمتم به طوری باتعجب

 ...کرد

 ...اومد آرشام لوس دخترخاله..نازنین صدای

 ...شید خوشبخت...باشه مبارک جون آرشی_

 ...فهمیدم نازنین یه دادنش اینوازطرزجواب..بود متعجب همچنان اومدولی بیرون ازشوک آرشام

 ...خودت برای ایشاءالله ممنون مرسی..آها...چی...ها_

 ...زدورفت ای لبخنددلبرانه نازنین

 خواست..گرفت مردونش دستاموتودستای..برگشت سمتم به گردشده چشمای باهمون آرشام

 ...کردم دستی پیش من که بگه چیزی

 وحس حضورنازنین اینکه خاطر به باورکن..دردداره خداخیلی به..نده توروخدافشارش..نه وای_

 ..نداشتم منظوری..وزدم حرف اون کردم

 ...زد لبخندقشنگی

 ..باشه دستام توی دستات میخوام نترس..آرمیتا بدم فشارش خوام نمی_

 ..گفت ای بامزه بالحن..کشیدم راحتی نفس

 ...وببین ناخناش_

 ...مصنوعیه..چیزه خب_

 ...میشکنه کنم اینجوریش من اگه یعنی_...خندید

 ..کارونکنی این آره وای_
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 ...گفت آرومی زدباصدای زل خندیدتوچشمام

 ...بار یه.. میبندی بارمنوجمع یه..بارارباب یه..آرشامم باربرات یه دونستی می_

 ...چیزه آخه..خب_

 ..دختر بترسی میزنم بهت که اینقدرازحرفایی خوام نمی..آرمیتا نداره اشکالی_

 ...آخه_

 ...ازترس لرزیدنت میگیرم دستام توی ودستاتو بزنی زل توچشمام وقتی وضوح به..نداره آخه_

 ...دادید گرفتیدفشارش منوتودستاتون هربارشمادستای آخه_

 اونهم میکردم احساس خبرنداشتم اطرافم اصلاازمحیط...بودیم شده خیره هم توچشمای...خندید

 غرق درحال چشماش دریای وتوی داره عجیبی کشش چشماش میکردم احساس..منوداره حس

 ..شدنم

 وازهم وچشمامون بازکردیم وازهم زوددستامون خیلی اومدکه خان حشمت اهم صدای

 شبیه که لبخندی خان حشمت..پایین وانداختیم سرمون زده خجالت هردوتامون..گرفتیم

 ..گذاشت آرشام های شونه دستشوروی..بودزد لبخندآرشام

 اشکالی..بودید شده خیره هم توچشمای همش..بود بهتون چشمم پیش دقیقه ده از پسرگلم_

 ...انداخت سرشوپایین آرشام...کرد اشاره اطرافش به..اما زنته..نداره

 لمث درست داره ای کننده خیره آرمیتازیبایی شومیدونم خیره بهش میتونی قدرکه هرچه خونه_

 ...کنم می درکت مادرت

 آرشام بوداماخنده پدرانه خان حشمت خنده..کردن نگاهی بهم هردوتاشون وآرشام خان حشمت

 ...کنم معنی ونتونستم

 ...نشدیدو هم هاااهنوزمحرم پسرموبردی وایمون دل خوب دخترم_
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 !!!بـــابــــا_

 ...خندید خان حشمت آمیزآرشام معترض باصدای

 ...تسلیم باشه باشه_

 ..گفت کلافه..کرد نگاه بهم آرشام خان حشمت بعدازرفتن...خندید دوباره

 ....باشه ندیده کس هیچ خداکنه شدیم غرق همدیگه نگاه چراتوی_

 زیادی استرس..بودم دستم توی ناخنام فشاردادن درحال مدت تمام...کرد عقدوجاری عاقدخطبه

 ...یانه درسته میکنم دارم که کاری همچین نمیدونستم هنوزهم..داشتم

 بامهریه آریامنش آرشام آقای عقددائم شمارابه وکیلم آرمیتارادمهرآیابنده سرکارخانوم_

 آریامنش آقای رزوعشق گل شاخه033.. مجید الله جلدکمال یه..ویلا یه..بهارآزادی سکه0333

 ...درآورم

 کدوم چراازهیچ پس!!!!... بودن؟؟ من اینهامهریه..کردم نگاه آرشام به گردشده باچشمهای

 ...چی؟ یعنی!!رادمهر؟ آقای عشق!!!...خبرنداشتم؟

 ...کنه جمعش بره یکی..کرده قش دستشویی توی عروس_آرشیدا

 بودخندش معلوم..کشید لباش به دستی آرشام..بود گرفته خندم هم خودم...زیرخنده زدن همه

 ..گرفته

 ...وکیلم؟ آیابنده..پرسم می باردوم برای_

 ...دنیابیاره بچشوبه رفته عروس_آرشین

 ..منفجرشد ازخنده دوباره سالن

 ..بود گرفته خندش عاقدهم..کشیدم خجالت حسابی

 ...وکیلم؟ آیابنده خانوم عروس...میپرسم بارسوم برای_
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 ...دومادوبکشه های گیس رفته عروس_آیشین

 ...دادم می بله من بارسوم بایدبرای من اطلاعات طبق...اوا

 ...خندیدعاقد

 ..دومادچندتاخواهرداری؟ شاه...خندید...که عقدیه مراسم اولین این_

 ..تا سه کنه خداقبول اگه خب_

 ..عاقدخندید

 ...نه؟ رومیدن بله جواب دیگه خانوم عروس بارچهارم حتمابرای پس خب_

 ...بله بااجازتون بذارن شیطونم خواهرهای اگه_

 ...کشید لباش به عاقددستی

 ..وکیلم؟ آیابنده..بار آخرین برای...پرسم می بارچهارم برای_

 تضمین آرشام پیش من آینده بدم منفی جواب میتونستم هم الان من..فراگرفت جاسکوت همه

 دایص که..نه بگم خواستم دادم فشارمی دستام بودوناخناموتوی پایین طورکه همون سرم..نشدس

 ..اومد آرشام خواهرهای شادوشیطون

 ...خواد می زیرلفظی عروس_

 گفتن بعدازبله:گفت مهربونی بالحن آرشام...زدم لبخندی ناخواسته

 ...میکنه دومادزیرلفظیشوتقدیم..عروس

 ...گفتم داری بغض باصدای..بودن من بله شنیدن مشتاق همه کردم نگاه اطرافم به

 ...شدم بدبخت... نالیدم آروم...زدن وسوت دست همه...بلــــــــــــه..بزرگترا بااجازه_

 ...نمیداد کاش ای رودادکه بله هم کردآرشام شنیداخمی انگارآرشام
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 ...کردم بودنگاه شده گرفته رومون روبه که هایی حلقه به

 یغوج ودست تموم ولطافت بامحبت..گرفت مردونش دستای دستاموتوی..منوبرداشت حلقه آرشام

 آروم..باشه مبارک:گفت کردوآروم نگاه بهم کردآرشام رودستم هاحلقه مهمون های

 باشک برداشتم جعبش وازتوی آرشام حلقه..کرد اخمی آرشام.. مبارک جدیدم دردهای..آره:گفتم

 رودستش حلقه چکید چشمم ازگوشه اشکی قطره..زد بخشی لبخنداطمینان..کردم نگاه بهش

 ..کردم

 ...میکنی؟ گریه چراداری خانومم_

 ..میترسم خیلی کنم عرض چه که کمی فقط نمیکنم گریه_

 ...آرمیتاخانوم نترس_

 رانیونگ ترس تمامی لبخند اون چرابادیدن بودنمیدونم رولباش لبخندقشنگی..کردم نگاه بهش

 ...شد برطرف هام

 ..نمیترسم دیگه_

 ..کرد اشاره عسل ظرف به...ترکرد لبخندشوپررنگ

 ..شمااول_

 ..آقاآرشام..دادم ادامه باشیطونی..کاروبکنید این شمااول خب_

 نگاه بهم..گرفت صورتم جلوی..کرد عسل ظرف کوچیکشوتوی انگشت..کرد لبخندشوحفظ

 ..گفت آروم بذاره دهنم توی که ازاین قبل..کرد

 نگاه بهش..ببری ازبین عقایدمو بتونی اگه البته توبخوایی که میبره پیش طوری زندگی این_

 به...داره بستگی خودت به زندگی این توی چی همه فقط نیستم بدی مرد آرمیتامن..کردم

 عسلی انگشت باشیطونی دارن دوست که دخترهایی همه حالامثل..کرد اشاره انگشتش

 ...آروم البته..کاروبکن این توهم بگیرن شوهرشونوگاز
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 نزدیک لبام به انگشتشو..شد پرازاشک چشمام..کردم نگاه بهش وخوشحالی باتعجب

 نگاه بهش کردم قفل عسلیش انگشت وروی بردلبام دهنم انگشتشوتوی...بازکردم لباموازهم..کرد

 حالا..وردآ انگشتشوبیرون..زد بهم قشنگی لبخندخیلی که گرفتم انگشتش از گازکوچولویی..کردم

 مآرو..آوردم بیرون انگشتمو..کردم نگاه بهش..بردم عسل کوچیکموتوی انگشت..بود من نوبت

 ترین خوشبخت که میسازم زندگی پس داره بستگی من چیزبه همه اگه:گفتم خودش مثل

 قبع انگشتمو که بگیره دهنش لباشوجلوآوردتاانگشتموتوی.. باش مطمئن اینو مرددنیابشی

 هم وخودت نکنی اذیتم زندگی این توی اگه...دادم موندادامه حالت همون طورتوی همون.. بردم

 ...کرد نگاه بهم نکردوفقط لباشوباز اما بردم لباش انگشتمونزدیک..بکنی اراده

 یطلاف که ومیخوان گرفته وگاز عسلیشون انگشت زناشون که مردهایی تمومی مثل حالاشماهم_

 ...کاروبکنید این شماهم کنن

 مگازکوچولوازانگشت یه کردو نگاه بهم باشیطونی..گذاشتم بازکردانگشتموتودهنش لباشوازهم

 ..زدم لبخندی گرفت

 ...داد چسب مزه..اه اه اه...تورو مصنوعی یاناخن خوردم عسل آرمیتاحالامن_

 من خنده بادیدن اونهم که کردم بلندی بارخنده آخرین برای باروشایدهم اولین اینباربرای

 ...خندید

 سمت نگاهابه همه.. برد رقص پیست وسط به خودش منوهمراه...کرد دستموکشیدوبلندم

 عزیزمی های مهمون:گفت بلندی کردوباصدای حلقه من ازدستاشودورکمر یکی آرشام..مابرگشت

 ...بدم شمابهش چشمای وجلوی آریامنش خانواده عروس زیرلفظی خوام

 ..کرد حلقه ودوتادستاشودورکمرم برگشت سمتم به..زدن دست همه

 ...کردم می نگاه بهش داشتم باتعجب

 ....زیرلـــ آقاآرشام_
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 وای..بوسید منومی داشت آرشام...کردم حس لبام روروی عجیبی گرمای بودکه نشده تموم حرفم

 میزدن دست داشتن همه...ازاطرافش فارغ..بوسید می لبامو داشت باولع آرشام..باورنکردنیه

 ..میرسید گوش هابه مهمون وجیغ دست صدای سالن جای وازهمه

 ...بود خمارشده چشماش..برداشت لبام لباشوازروی

 ...خانومی بودی راضی اززیرلفظیت_

 ناخواسته..بود داده دست بهم عجیبی گرمای حرکتش بودازاین خمارشده هم من چشمای

 ...کرد می نگاه بهم داشت باتعجب دورکمرم دستاش کردمواونهم حلقه دستامودورگردنش

 ...بودیاازروی هوس ازروی من زیرلفظی..آقاآرشام_

 ...لبات نیازبه..نیاز ازروی_

 ودکهب خوشفرمش لبای نزدیک لبام..کردم نزدیک لباش ولباموبه چشماموبستم حرفش این بازدن

 دستامون کردیکهوهردوتامون نگاه بهم آرشام اومدم خودم به...کردم وتوقف چشماموبازکردم

 چرا..ابرهام روی کردم منوبوسیداحساس چراوقتی..وای..گرفتیم فاصله ازهم وکمی بازشد ازهم

 بشنوه خودش که طوری زیرلب بودوآروم کلافه دادآرشام دست بهم فردمست وروزیه حال

 ...کردم روی زیاده..لعنتی:گفت

 بودداشتم شده سرخ حسابی هام گونه..نبود خودش وهوای حال توی اونهم بودپس کلافه

 ...قراردادگفت خودش هاروخطاب مهمون بلند باصدای آریوکه...شدم می آب ازخجالت

 ...ودوماد افتخارعروس به_

 ...گفت بلندی کنارآریووایسادوباصدای آریان...زدن دست همه

 ..داد عروس دومادبه که زیرلفظی افتخار به_

 کناردوتابرادرهاش آروین...کرد نگاه بهشون باخنده آرشام..وخندیدن زدن دست همه دوباره

 :وایسادوگفت
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 ..بادومادداشت عروس که همکاری افتخار به_

 :گفت لندیب باصدای آرشام...بودن وخندیدن زدن دست درحال همه

 ...دوماد شیطون افتخارپسرعموهای به_

 ...زدن ودست خندیدن همه بازهم

 خودم وعاشق آرشام زندگی این توی کنم بایدسعی من..میکردم نگاه بهشون بالبخندداشتم

 براش که اسمی برخلاف..خوبیه مردخیلی آرشام..ببرم ازبین قلبش وتوی حس بایداون..کنم

 ...اوقات بعضی فقط مردخوبیه کردم انتخاب

 نگاه بالبخندبهم داشتن آرشام خواهرهای اومدم خودم به..شد کشیده کسی توسط یکهودستم

 ...میکردن

 ..خانوم عروس_آرشین

 ...داداش زن_آیشین

 ...آرمیتاجوون_آرشیدا

 ...بله_

 همراهشون ناچارا هم من... دادند تکون رقص حالت وبه ودستاشون چرخیدن دورم تاشون هرسه

 آورده وجهت روبه همه..شد می پخش داشت(روزگار ازعلی دامنت چین چین اهنگ..)رقصیدم

 ...دخترا فقط البته...رقصیدن می داشتن بودوهمه

 دامنت چین چین

 مادرت توروجون

 دزدنت نیامی بیرون اینجوری

 چین چین
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 چین چین

 والا نازی نازی نازی

 ایشاءالله خودمی مال

 بالا دی ابروهاتومی

 یالا بدوپیشم

 کشیدن می وجیغ میزدن ودست رقصیدن می دورمن واونهاهم بودم آرشام خواهرهای وسط من 

 ...اومدن وسط بیشتری بیشترشدودخترهای دورمن حلقه کم کم

 والا نازی نازی نازی

 ایشاءالله خودمی مال

 بالا دی ابروهاتومی

 یالا بدوپیشم

 تو مامیایی قدبه چه

 تو خوایی منومی خیلی

 حسابی..رقصیدن ومی چرخیدن می دخترادورمن مثل پیداشدواونهاهم پسرهاهم سروکله کم کم

 ...بود گرفته خندم

 ازخونه میایی بیرون

 ببندچشاتو زودی

 تو مامیایی قدبه چه

 تو خوایی منومی خیلی
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 ازخونه میایی بیرون

 ببندچشاتو زودی

 می نگاه بهم قشنگی بالبخند بودوداشت وایساده کنارپسرعموهاش که کردم نگاه آرشام به

 هسرشوب...کردم نگاه بهش نازی کردباحالت نگاه بهم گردشده وباچشمای زدم چشمکی کردبهش

.. کردم اشاره بهش..کردم نگاه وبهش وایسادم..خندیدم..داد تکون برام تاسف نشونه بالبخندبه

 هم وآرشام هابالارفت دستوجیغ همه آهنگ شدن باعوض..کرد نگاه بهم باشیطونی

 ایفض بودووسط بزرگی حلقه...گرفت شکل دورمون حلقه وایسادودوباره وسط هم آرشام..بلندشد

 ...بود زیادی خالی

 ..آره؟ میریزی عشوه من حالابرای_

 ...خندیدم

 ...رقصید همراهم قشنگ وخیلی مردونه هم آرشام

 (میگرم عروسی واست...حامدبهلان)

 تورو میبینم وقتی

 وامیسته قلبم

 پایین میوفته فشارم

 واسه میلرزه دلم

 مهربونت قلب اون

 کمونـــــــــــــــــــــــــــت ابروی اون

 میگرم عروسی واست

 کارون شرط به ولی
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 دادمیزنم کنون هلک

 دارُم می دوست خیلی

 میگرم عروسی واست

 کارون شرط به ولی

 دادمیزنم کنون هلک

 دارُم می دوست خیلی

 قش براش داشت دلم...خوند می رقصیدوهمراهش می داشت قشنگ وخیلی مردونه آرشام

 خوند خواننده همراه قشنگش باصدای آرشام... میرفت

 میگرم عروسی واست

 کارون شرط به ولی

 دادمیزنم کنون هلک

 ..دارُم می دوست خیلی

 ...ونازکرد صورتم

 خانومی شدی خوشگل خیلی_

 ...خندیدم

 ...آرمیتا داره هافرق شب باتموم امشب_

 ..فرقی؟ چه_

 ...ببر لذت ازش خوب پس..داره فرق خیلی_
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 ولی...چی؟ یعنی..موندم حرفاش شوک جداشدتوی ازم شدوآرشام تموم آهنگ حرف این باگفتن

 ...کردم روی زیاده یکم هم واقعامن

 (آرشام)

 زیرلفظی بهانه به که بود شده تموم وصبرم گرفتم خودمومی جلوی داشتم همش مراسم توی

 هب وقتی امشب که بودم مطمئن کردم نمی کارو این مراسم این توی امشب اگه..لباشوبوسیدم

 نبودتازمانی بودم داده خودم به که وقرارهایی قول طبق واین میارم سرش بلایی یه میریم خونه

 نداختها گل حسابی بودلپاش شده باحال خیلی قیافش..بشم نزدیک نبایدبهش نشدم عاشقش که

 .....بود

 حلقشون کم کم..رقصیدن ومی بودم وگرفته دورش بودخواهرهام بهش چشمم

 پسرهااخم بااومدن..شدن حلقه وارد پسراهم کم کم..پیوستن بهشون بزرگترشدوافرادبیشتری

 گقشن آرمیتاخیلی..اخماموبازکردم باشه وبایدراحت عقدشه شب امشب اینکه اماباگفتن کردم

.. رقصید می وهمراهش میشد آرمیتانزدیک شدوبه جدامی حلقه نفراز رقصیدهرباریک می

 ......زد افتادولبخندی بهم خوشگلش عسلی چشمای

 من باجداشدن...ببر لذت حسابی آرمیتاخانوم پس آرمیتاس خوش تنهاشب این جداشدم ازش

 ...افتادن راه من ودنبال جداشدن هم تاپسرعموهام سه...شد تموم هم ازآرمیتاآهنگ

 افتاده؟ اتفاقی آرشام_

 ...آرمیتا همراه آهنگ چرادوسه آرشام_

 ...شدم خسته کمی_

 ...باشه_

 ...بودیم نشسته میزچهارنفره دوریه

 ...میرقصه؟ آیشین همراه داره که کیه پسره اون آرشام_آریو
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 ...گی؟ ومی کدوم_

 ..بابااونهاشن_

 منه صمیمی دوست...آها_

 ...کرد اخمی

 ..همراه چراداره پس_

 خوب پسر پسرومیشناسم اون من باشی داشته تعصب اینقدرهم زنت روی که نیست آریوخوب_

 ...وهمدیگرومیشناسن وآمدداشتن مارفت خونه به بوده سالش ده آیشین که ازوقتی زیریه وسربه

 !!!چی؟ یعنی_

 ...داره؟ چی یعنی_

 می نگاه آیشین به بااخم داشت چشمموازآریوکه...بالا دخترارفت وجیغ دست یکهوصدای

 حسابی آرمیتاکه همراه داشت پدرم نشست لبام روی لبخندی صحنه اون بادیدن...کردگرفتم

 صاحب واقعامن...کرد می نگاه بالبخندبهشون داشت هم میکشیدمیرقصیدومادرم خجالت داشت

 چی دارم من وای...قشنگـــ من زن تن فقط لباس ومطمئنااون بودم رویایی کاملا دختری

 آرمیتانگاه به...کنم آرمیتافکرمی به دارم چرامن.چی؟ یعنی..میگیم؟

 روی امابه..میشه اذیت بودداره معلوم چشماش رقصیدازحالت دخترامی همراه داشت الان..کردم

 کردچشمم جمع لباسشوبالادادوکنارهاشوبادستاش پفی پف دامن کمی..آوردوایساد نمی خودش

 ...همینخاطر به پس...قدربلنده چه وااااای افتاد کفشهاش به

 بلندشدم..بدم ونجاتش برم کردکه می التماس ازم باچشماش داشت..شد قفل توچشمام چشماش

 ...نشست لباش روی لبخندی که

 ..برگردونید وبهم خانومم میشه_

 ... آرشام_
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 ...آرشیدا_

 ...برقصه بذارکمی کن ولش...آرشااااام_

 چه دادن قصدانجام که خوند ازچشمام کردم نگاه بهش باشیطونی گذاشتم پهلوش دستاموروی

 ...دارم کاری

 ..خانومت بیااینم..بابا باشه_

 ...رفتیم جایگاهمون سمت به باهم...وگرفتم خانومم اصطلاح به ودست زدم ای لبخندپیروزمندانه

 ...آرمیتاخانوم_

 ...صدابرگشتیم سمت به یکهوهردوتامون

 ...بود وقدبلندی پوش پسرخوش

 ...بذارن آقاآرشام اگه البته دوربرقصم یه باهاتون میتونم_

 ...بود جداشده دستام آرمیتااز دستای اومدم خودم به..کردم پرونگاه پسره این به باتعجب

 ...نویدخودتی؟_آرمیتا

 ..پرنسس شناختی خوب_نوید

 ... پرنسس؟ میگی من به توهنوزهم_آرمیتا

 ...چرا؟ پس بمونی باقی آرمیتاقراربودپرنسسم_نوید

 ....مجبورشدم نویدمن_آرمیتا

 اشکالـــ باشه_نوید

 ...ومیشناسین؟ من شماازکجاخانوم...خوام می معذرت_من
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 ...پدرآرمیتاهستم دوست پسربهترین من_نوید

 ...کردم نگاه بهشون باخشم

 ...که...تونم نمی..من..نویدمن_آرمیتا

 ..برقص پدرت دوست بروباپسربهترین باش راحت نه_من

 ....آرشام_آرمیتا

 ...میزنیم حرف آرمیتابعداباهم..برو_من

 ...الان همین..نه_آرمیتا

 ...آرمیتاااا_من

 ...میکنم خواهش_آرمیتا

 ...آریامنش آقای اومده پیش براتون سوءتفاهمی فکرکنم میخوام معذرت_نوید

 ...منو شمااسم_من

 ...هستم پدرتون دوست طالقانی پسرآقای من_نوید

 ...شناسید؟ منوازکجامی نگفتیدخانوم..خوشبختم_من

 به من...بود سالم ده خودم من موقع اون شناختم می سالگی آرمیتاروازهفت من..خب_نوید

 ...گفتم می پرنسس..آرمیتا

 ...چرا؟ اونوقت_

 ...حتی...وصحبتش طرزکلام..هابودزیباییش پرنسس مثل چون_

 ..گفتید داشتیدمی..خب_
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 که دادیم قول هم امابه رفتم خارج شدبه سالم پونزده وقتی من خب بله_

 ..پایین سرشوانداخت

 ..من...که میبینی..کردم ازدواج الان من..نوید_آرمیتا

 ...نبودیم هم قسمت..نداره اشکالی..آرمیتا دونم می_نوید

 ...کرد نگاهی نویدبهم

 ...قدرشوبدون...کردی ازدواج فرشته توبایه بدون آقاآرشام_

 می نویدنگاه به داشت آرمیتاکه سمت به..دورشد وازمون نویدبرگشت حرف این باگفتن

 ....کردبرگشتم

 ...داری؟ دوستش:گفتم پرازخشم ولی آرومی باصدای

 ...برگشت سمتم به

 نه!!!...چی؟_

 ...معلومه آره_

 ..میگم راست خدادارم به_

 ...بیفت راه..نخور قسم خب خیلی_

 آرشام_

 هان_

 آرشااااام_

 بله_
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 اشهب پرازخوشبختی توش که زندگی ساختن قراربودبرای...رفتارمیکنی باهام اینطوری چراداری_

 ..کنیم تلاش هردومون

 ..باتونذاشتم قراری همچین من_

 ...عقد حرفاسرسفره اون پس_

 ...همآرمیتااینوبف میمونی باقی کلفت یه همچنان من خونه توبودتوتوی برای گرمی دل اونهافقط_

 ..فهمم می_

 ...بود پرازبغض صداش

 یعنی..نه امادیگه باشم خوب تاچهارشنبه باهات که دادم قول بهت من_

 ...مهربونم خیلی من که جایی ازاون ولی...برگردم ازنظرم که کردی کاری خودت

 آرشااام_

 ...میلرزید ازبغض داشت صداش

 ...دوگانس بامن چشمات حالت تورفتارت آرشام_

 بفهمم اگه..فهمیدی؟ جاتمومه همین بحث این..هتموم دیگه...کنی فکرمی داری اینطوری خودت_

 میشی یاهوایی کنی می استفاده سوء داری رفتارمیکنم ومهربون خوب باهات دارم که هایی وقت

 ...میشی پشیمون باش مطمئن

 ...رفتیم جایگاه سمت به باهم

 مخواست نمی...کرد می بازی باانگشتاش بودوداشت پایین همش سرش...شوزیرنظرداشتم حرکات

 امشبم حرکات..بودم موافق اماباحرفش..چرا نمیدونم باشه ناراحت اینطوری عقدش شب توی

 ...بار یه...باراخمو یه..بارعصبی یه..بارخشن یه..بارمهربون یه..میشد دیده دوگانگی کاملاتوش

 ...بود لباش روی لبخندقشنگی..اومد سمتمون به مادرم
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 ...بشید خوشبخت ایشاءالله..میاد قدربهم چه ماشاءالله_

 ...خیلی آره:گفت داری معنی زدوبالحن آرمیتاپوزخندصداداری

 ...دادم وفشارش گرفتم دستم انگشتاشوتوی...خوردیم جا حسابی مامانم وهم من هم

 ..میشیم حتماخوشبخت بله..بودکه منظورآرمیتااین_

 ..زدورفت اومدولبخندی بیرون ازبهت مامان

 ..بود خوردشدن درحال دستام توی دستش انگشتای..برگشتم سمتش به وعصبانیت باخشم

 (آرمیتا)

 زدم چنگ دامنمو..شدن خوردمی آرشام ازفشارزیاددستای داشتن دستم انگشتای

 مثل ضعیفی صدای نالیدم آروم..کشیدم دردمی داشتم حسابی..پایین وسرموانداختم

 بیارم طاقت نتونستم نکرددیگه شدصداموشنیدامافشاردستشوکم خارج ازگلوم"آی"

 ...برگشت سمتم به که گذاشتم دستاش ودستموروی

 ...خوردمیشه داره دستم..توروخدا_

 پنهون آرشام چشم از سرخوردکه چشمام ازگوشه اشکی قطره...کمترکرد دستشوکمی فشار

 داد تکون صورتم تهدیدجلوی نشونه دستشوبه..نموند

 باش مطمئن..بریزی اشک دیگه قطره یه فقط...دیگه قطره یه اگه..قسم سرم بالای خدای به..ببین_

 ..میکنم همینجالهت

 صرق پیست به توجهم دردداشت حسابی..شد کبودمی داشت کردم نگاه دستم کردبه دستموول

 ...شد جلب

 ...........وآریو آیشین

 ......وآرشین آروین
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 .....آرشیداوآریان

 ... هم ای دیگه دختروپسرهای البته..بودن رقص درحال باهم

 ..بدید وانجام رقصتون بلندشیدآخرین شماهم_

 ..نمیرقصیم مادیگه..بابا نه_آرشام

 آرمیتا..آرشام...بلندشید_

 ...وباهم دستموگرفت..کشید پفی آرشام

 دستم..افتاد هاش شونه ازروی ودستم کنم تحمل نتونستم...گذاشت هاش شونه دستموروی

 ..بود شده حس دردوبی حسابی

 ..کرد نگاه بهم باعصبانیت

 ...جا همین..بذار دستت_

 ...دستم آخه...  خدانمیتونم به_

 ...کن سعی...بیخود_

 (آرشام)

 هشب افتادباعصبانیت دستش که گذاشتم ام شونه خوردبوددستشوروی ازدستش اعصابم حسابی

 به کارومیکنه این ازعمدداره کردم فکرمی ببینم چشماش وتوی ترس میتونستم کردم نگاه

 ...زدم پوزخندی خاطرهمین

  نازنکن بیخودی من برای پس..نازتوبخره که نیست کس هیچ..نازنکن_

 خشمم خاطرهمین افتادبه سینش قفسه روی من حرف این باگفتن ازچشماش اشکی قطره

 انگشتاش..سرخورد هام شونه ازروی دستش دوباره رقص وسط گذشت چنددقیقه...وبیشترکرد
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 خودم روی امابه بودم پشیمون حسابی ازکارم..نمیکنه بازی نقش که فهمیدم...بود کبودشده

 ..ونشستیم رفتیم جایگاهمون سمت وبه نیاوردم

 ((آرمیتا

 ..بودیم وایساده کنارهم وارشام من خاطرهمین هدایاوکادوهابودبه دادن وقت کم کم

 هب فکرکنم..بهارآزادی سکه ودوازده قشنگ خیلی طلا سرویس یه...بودن نفرپدرومادرآرشام اولین

 بادیدنشون...دوازده میشه تولدمنوآرشام تاریخ مجموع چون خریدن سکه دوازده خاطراین

 ...زدم لبخندی

 ..قشنگه خیلی...کشیدید چرازحمت ممنونم_

 ازنظرطلا کمبودی آرشام.. کرد اشاره وگردنم هام دست به..هرچندهزارماشاءالله ونداره قابلتون_ 

 ..بدونید قابل ایناروهم ولی هنذاشت واینهابرات

 ...ممنون..مادرگلم حرفیه چه این_آرشام

 ...خرید آرشام برای وگرون شیک خیلی ساعت ویه من طلابرای ست نیم یه آرشین

 ...بود دومادخریده برای قشنگ عطرخیلی شیشه ویه طلا ست نیم یه هم آیشین

 ...بود خریده ودوسکه...النگوپهن دونه یه آرشیداهم

 ...ترتیب همین وبه

 ازگردن جماعت این حضارین همه ماشاءالله...بودن وگرون قشنگ خیلی کادوهامون همه درکل

 ..هاوپولدارهابودن کلفت

 ....داشت نخواهم قشنگی زندگی دوامیکنه؟وقتی ازمن دردی چه پول..طلا همه این فایده اماچه
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 های خواهر تا سه..وبابا مامان های ماشین شدیم هامون سوارماشین همگی

 هم همه ماشاءالله...بودن انداخته راه بوق وبوق بودن هادنبالمون فامیل پسرعموهاوبقیه..آرشام

 ...میگن این به بالاداشتن ومدل خارجی های ماشین

 خیلی های شوخی... افتاد پسرعموهاش وماشین آرشام خواهرهای تاماشین سه به چشمم

 بادیدن ناخواسته..هالبخندمیزد بازی دیوونه این به هم آرشام..کردن می باهم خطرناکی

 خودش قول به چون داشتم هراس خیلی ازدواج ازاین من زدم لبخندی هم من لبخندآرشام

 ..شکست آرشام بودتوسط ماشین توی که سکوتی شدم می عذاب همواره

 ...نه؟..بود قشنگی آرمیتامراسم_

 ...کشیدید زحمت خیلی..ممنون..بله_

 ...زد ای لبخنددلبرانه درجواب

 ...بدی؟ گوش قشنگ آهنگ یه ای پایه_

 ..کردم نگاه بهش باذوق

 ..ایهیم_

 ..اندازشد طنین ماشین توی حامدسجادی صدای

 ...عشقمی توکه

 ...جونمی توکه

 تنهابهونمی عاشقی واسه

 نگوبامنی باهرنفس توکه

 قلبموبشکنی میشه مگه

 ..خوابی یه مثل
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 ..رویا یه مثل

 دنیا قدیه دارم تورودوست

 باهاتم دیگه تاآخرخط

 پاتم پابه های حس مثل

 هستیم مــــــــــــــــــــــــــاباهم

 دنیاچشماروبستیم روهمه

 هستیم ماباهم

 خوشحالم امشب

 دارم حسی چه

 خوام تورومی من

 کنارم بمون

 ...توبمونم بی....تونم نمی من

 جونت حالاکه

  جونم به بسته

 خوشحالم امشب

 دارم حسی چه

 خوام تورومی من

 کنارم بمون
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 ...توبمونم بی....تونم نمی من

 جونت حالاکه

 ...جونم به بسته

 جونم

 جونم

 جونم

 دنیاقشنگه

  خندی می وقتی

 بندی می وروهمه چشمات وقتی

 جونم به توبسته جون

 مونم باتومی خوام تورومی

 لرزه می دلم..نباشی وقتی

 ارزه می دنیا یه به بودنت

 کنارم بمون همیشه واسه

 وجزتوندارم کی هیچ که من

  هستیم باهم مــــــــــــا

 دنیاچشماروبستیـــــــــــــــــــم روهمه

 خوشحالم امشب
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 دارم حسی چه

 خوام تورومی من

 کنارم بمون

 ...توبمونم بی....تونم نمی من

 جونت حالاکه

 جونم به بسته

 ...(خوشحالم امشب..حامدسجادی)

 ...آقاآرشام_

 ...بله_

 ...ازعمد_

 ...کرده وانتخاب آهنگ ازعمداین کردم می احساس حرفموخوردم بقیه

 ....ازعمدچی؟آرمیتا؟_

 ...هیچی خب_

 ...اعتمادنداری؟ من به_

 ...که بگم میخواستم...خب_

 قلبم...ترمز زدروی محکم هم آرشام...جلومون زدن وخواهرهاش آرشام پسرعموهای یکهوماشین

 ...دهنم اومدتوی

 ..هادیوونن خدااین به_آرشام
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 ...برگشتیم همدیگه سمت به باتعجب هردوتامون شدن پیاده ازماشین همگی

 ...کارکنن؟ چی قراره الان_

 ...جزو این دونم نمی_آرشام

 ...شدم پیاده هم من...شد کمربندشوبازکردوپیاده

 روی هممون الان که بودم ترمزنزده روی اگه..آمازونی های کردیددیوونه بودکه کاری چه این_

 ...بودیم بیمارستان تخت

 ..آورد ماشین وازتوی آریوگیتارش

 ..نیستیم حالاکه خب_

 ...گرفت دستش ماهرانه آوردوخیلی بیرون کیفش گیتارشوازتوی

 آماده درحال پیش هفته ازیه منوداداشام...هستش من خانوم اسم روزگاربه ازعلیرضا آهنگ این_

 اموآرش آرمیتاخانوم به که خواییم ومی هستیم خوندش وطرز ریتمش فقط البته..آهنگ این کردن

 ...کنیم تقدیم خوشگلمون پسرعموی

 خوندن به شروع هم آریوگیتارمیزدوآروین..کردن نگاه آرشام خواهرهای به تاشون هرسه

 ...بود حس بودوواقعاروی قشنگ خیلی صداش..کرد

 عزیززززززم امشب شدی خانومی چه

 بریزززززززم دنیاموزیرپات خوام می

 درحدچشمــــــــــــــــات زندگی یه خوام می

 عزیزززززم ازدنیام واست بسازم

 دارم که هرچی زیرپات بریزم
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 داروندارم دارمت دوست بگم

  توهستی منودنیام عشق بگم

 قراررررررم بی نیستی که وقتی بگم

 کردن خوندن به شروع تاشون هرسه

 بوده ازتو دارم که هرچی بگم

 توبوده سهم زندگی این بگم

 مهتـــــــــــــــاب زیباروی خانوم بگم

 بوده عشق بی توزندگی بی که

 ممراس توی بودکه آهنگی بودمثل روساخته زیبایی فضای گیتاربودکه صدای...شدن ساکت همه

 فرق بااون اینهاخیلی وخوندن اماریتم رقصیدم آرشام همراه شدومن پخش عروسیمون

 ..بود آریان اینبارنوبت...میکرد

 عزیزززززم گیرم می جون ومهربونت بالبخندقشنگ من

 ...من آروم بخند پس

 بخند نمیرم تامن...من خانوم

 ...بخند پس

 عزیزززززم گیرم می جون ومهربونت بالبخندقشنگ من

 ...من آروم بخند پس

 بخند نمیرم تامن...من خانوم

 ...بخنــــــد واسم
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 ...زدن دست به کردن شروع شدوهمه تموم آهنگشون

 بهشون بالبخندقشنگی وآریووآروین آریان...کردن وپاک اشکاشون..وآرشیدا وآیشین آرشین

 ...کردن نگاه

 .. قشنگه خیلی شوهرتون آرشام دونستیدصدای می آرمیتاخانوم_آریو

 ...بخونی ومیشه"تابمونم بمون"ترانه آرشام راستی_آروین

 ..رفت تاشون هرسه به ای غره چشم آرشام..کردم نگاه باذوق آرشام به

 ...خیر نه_

 !!!!بدبخت...عروسیته جشن ناسلامتی...آرشاااام_آریان

 !!!بدبخت...عقدمه شب..نیست عروسیم شب_

 ...داره فرقی چه خب_

 ...جاخورد دیدکه توچشمام چی دونم نمی...کرد نگاه بهم آرشام

 ...دارن می وا کارهایی چه توروخداآدموبه ببین..اه...باشه_

 فامیل دخترهای دخترا از منظورم کردن می نگاه آرشام به دختراباذوق زدن دست همه

 ...بود پدرآرشام دوست ودخترهای

 ...تابخونم بخون..خوبم صدای هم

 بمونم تا بمون هستی تو عمرمن

 ..جاپرازستاره یه آسمون ابره جا یه

 ..باره جامی یه آسمون جاآفتابی یه

 گرفتس وغم ابری جا اماهمه تو بی
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 صدای حتی نظرم به اما گیتارمیزد قشنگ آریوخیلی...بودم محوشده ونرمش قشنگ صدای توی

 ...بود قشنگ گیتارهم بدون آرشام

 مبه وقتی قشنگی حس یه بودم شده صداش کردواقعامحوزیبایی می نگاه بهم خوندنش دربین

 ...میشد منتقل کردبهم می نگاه

 ...کردن همراهی آرشام همراه وآروین اینبارآریان

 صافه آسمون باشی تواگه

 قافه کوه هاپشت غصه

 ...کرد شروع اینبارآریان

 باتوبهارم

 زارم توشوره بی

 ...کرد شروع آرشام

 ...خوبـــــــــــــــــــــــــم هستی وقتی

 ......نیستی وقتی

 تو بــــــــــــــــــــــــی

 ...دیوارم رو شکسته قاب یه

 ...کردن شروع باهم هرسه

 بهارم من باتو

 زارم شوره تو بی

 خوبم هستی وقتی
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 تو بی نیستی وقتی

 ...دیوارم رو شکسته قاب یه

 نگاه بهم وقتی چشماش خاص برق صداش هنوزمحوزیبایی زدن دست شدهمه تموم آهنگشون

 ...موند می باقی رئیسم همچنان...باشه شوهرم اینکه جای به که محومردی...کرد می

 گاهن بالبخندبهم که زدم لبخندی...بود لباش روی لبخندمحوی...کرد بهم خواستنی نگاه آرشام

 ...کرد

 انداخته راه بوق وبوق بودن دنبالمون شهرهمه تابیرون...شدیم سوارماشینامون همگی

 ازمون مختلف ازمصیرهای ها ماشین کم شهرکم داخل به ورفتن آرشام بعدازدورزدن...بودن

 ...شدن جدامی

 نگاه بهم وقتی چشماش ودرخشش طرزنگاهش...بود گوشم توی قشنگش صدای هنوزه که هنوز

 جاش اماغرورنابه..داره حس بهم شده هم کم یه..من آشام خون یاهمون...آرشام..مرد این...کرد می

 هک ومیدونم زنم یه من..میکنم وادارش من اینطورباشه اگه پس..کنه اعتراف که نمیده اجازه بهش

 ...کنم خودم مردموعاشق جوری چه

 که معلومه..باشه میتونه من وپناه پشت که تنهاکسیِ آرشام...کارمیشم به فردادست ازهمین

 خیلی بهشون که تاخواهرداره سه خودش چون..کنه می ودرک احساسات درهرشرایطی

 زنهمنومی که هم نمیخوادووقتی خودش کمربندمیشه به دست وقتی کنم حسش میتونم..نزدیکه

 ...کافیه من برای وهمین میخونم وتوچشماش پشیمونی

 (آرشام)

 همب خاصی شوروشوق یه آرمیتابا خوندن حین..داشتم دوست خیلی ومن " تابمونم بمون " ترانه

 توجه بیشتربه میشدمن باعث خودش این میکردکه منوتشویق داشت باچشماش..کرد می نگاه

 ...بیام
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 که لباشه روی هم محوی لبخند فکره وتوی زده زل روش روبه به فقط سوارشدیم که ازوقتی

 بتونم من که شده آرمیتاباعث حرکت این... بزنم لبخندی هم من شده باعث ناخواسته

 ...کنم بهترآنالیزش

 ..دختر این بودواقعا هاشده پری مثل آرایش واون لباس بااین..واقعادخترزیباییِ

 ..پسر؟ میگی داری چی_غرور

 ...فکرمیکنه زنش به داره نباشه توکاریت_وجدان

 ..کهاین نه بدی عذابش توقراربودفقط فکرکنی زنت به کنی می غلط توخیلی..چی؟ یعنی_غرور

 ...خب...ولی آره_من

 وزهرمار ولی_غرور

 ...کردم فوت نفسموباعصبانیت

 ...کنی می اشتباه داری آرشام_وجدان

 ...شمابریدبخوابید..خفه لطفاشمایکی_غرور

 من میگه راست غرورداره..وجدان_... خوایی چرانمی...بیداربشم خوایی چرانمی آرشام_وجدان

 ومغروریه پسرجدی آرشام آرمیتابشم عاشق که نخواهدداشت نبودو وقرارهم اصلاقرارنیست

 ..نمیشه خواهرهاش منهای البته دختری هیچ عاشق وقت وهیچ

 ...بزنی کتکش چرامیخوایی ولی قبول نشوباشه عاشقش_وجدان

 ...بزن اصلادست من میدونی توکه..نیست خودم دست..وجی باورکن_

 ... کنه می کاری خوب تازه توبیداربشی خوادکه نمی آرشام وبروبخواب خفه گفتم وجی_غرور

 ...دارم خوددرگیری باخودم که هستم مردی اولین من فکرکنم
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 ...ودب شده خیره روش روبه به همچنان که برگشتم سمتش به..کردم پارک پارکینگ وتوی ماشین

 !...ندارید؟ شدن ببخشیدقصدپیاده_

 صورتش دستموجلوی.. کشیدم پوفی..بود بحرخودش توی نخوردوهمچنان تکونی آرمیتاهیچ

 ..برگشت سمتم به..دادم تکون

 !..نداری؟ شدن پیاده قصد_

 ..الان..چشم..شم..چــ..چــ_

 چندمین برای شدونگاهامون پیاده ازماشین اونهم همزمان که مشد وپیاده دروبازکردم

 ..شد اسیرهم..بار

 ...بشن جیگرهایی چه وآرمیتا من های بچه راستی وااای..که الان..زیبابودن خیلی چشماش

 ...کنم بلغورمی چی خودم برای دارم من وای کشیدم موهام توی دستی کلافه

 سرش بودپشت افتاده راه خروج راه سمت وبه بودپایین آرمیتاسرشوانداخته اومدم خودم به

 هماین..میرفت راه ومعمولی ساده..کردم توجه بهش وازپشت آوردم سرموبالا..افتادم راه باکلافگی

 ...بود شده اضافه دیگش خاص های ویژگی به

 کفشهای دارواون پف لباس بااون..داشت هم حق خب کفششوبازکنه قفل کردنتونست هرکاری

 سختم بودم هم من گرفتیم فاکتورمی بودوازش افتاده پاش روی که مرواریدی بلندواگه

 واردهال..ردشدم ازکنارش هاش وتلاش زورزدن به توجه وبی بیخیال..درآوردم کفشاموازپام..بود

 مفکرکرد اولش... گرفت می کشتی کفشش باقفل داشت هنوزهم کردم نگاه سرم پشت به شدم

 خوردنش وحرص صورتش سرخی وقتی اما..کارومیکنه این وازعمدداره کنه می بازی فیلم داره

 ..کشیدم پوفی درکارنیست بازی فهمیدم ودیدم

 ..کنم بازش برات تا بذار_

 ..میکنم بازش خودم ممنون نه_
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 ..کنم تابازش بالا لباستوبزن بودیدامن کرده بازش تاالان میتونستی اگه_

 هم بودومن داده بالا ذره یه اینکه با..بود شده سرخ بالازدحسابی لباسشوکمی دامن وقتی

 ..شده سرخ شرم ازروی بودکه امامعلوم بودم شوهرومحرمش

 آرشام افتادوای سفیدش  و تراش خوش پاهای به وچشمام بردم کفشش قفل سمت دستموبه

 ...ادمد وبیرون عصبیم نفس...کار این پس منه زن آرمیتاکه وایساببینم کن هیزتودرویش چشمای

 اشصد که افتادم راه ها پله سمت وبه کردم پشت بهش وبلندشدم وبازکردم کفشش قفل سریع

 ..کرد منومتوقف

 ...کردید کمکم که ممنون خیلی..چیزه..ایم..میگم_

 ..هابالارفتم وازپله دادم سرموتکون وفقط برنگشتم سمتش به

 (آرمیتا)

 شده گوجه عین صورتم ازحرص فکرکنم!!هاچرابازنمیشن؟ لعنتی این..پــــــــــــوووووف

 ....اومد می سمتم به که ودیدم یکهوآرشام که بودم زورزدن درحین..باشه

 خون این منظورم.. پسره قدراین دادچه تکون من سرشودرجواب تشکرکردم ازش وقتی

 وبمثلاخ این رفتارمیکنه خوب باهام شنبه تاروزچهار که مثلاگفت این..تربیت بی..مغرورِ..آشام

 ..بود رفتارکردنش

 وبدبخت گیرنکنه دامنم لبه به تاپاهام برم ترراه راحت تابتونم لباسموبالادادم دامن کمی

 که وواردسالنی گذاشتم پام زیر بالارو پذیرایی وسالن هال هابالارفتم ازپله باهزاربدبختی..بشم

 به سلامت به یشآخ دادم بیرون نفسموراحت شدم وارداتاقم قرارداشت ها اتاق در هردوسمتش

 ..سیدم مقصدر

 وازتنم لباس که اومد نمی دلم..بودم شده واقعاخوشگل..کردم نگاه خودم به آیینه ازتوی

 ...بودو سنگین خیلی اماازطرفی داشتم دوست لباسموخیلی..دربیارم
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 آفریدی؟واااای ترهم بدبخت خداازمن یعنی شدم بدبخت واااااای بردم لباس زیپ سمت دستموبه 

 ......نمیرسه بهش دستم وای..دستمو که طرفی ازهر کارکنم حالاچی

 لباسموباز زیپ میشه میگم...خوام می معذرت...چیزه...ایم...میگم_

 ...نمیرسه بهش دستم..خب..راسیتشوبخوایید..کنید

 ونمنمیت نه..گرفتم فاصله ازآیینه...بزنم حرفاروبهش درمیاداین جونم که من..پـــــــــوووووف

 حالاچی...زدم زل آیینه توی خودم وبه نشستم آیینه رو روبه تخت لبه روی...بخوام کمک ازش

 !!...کارکنم؟؟

 (آرشام)

 هازپل خاطرهمین به.. وبگیرم خودم جلوی نمیتونستم دیگه موندم اونجامی دیگه دقیقه اگریه

 ..شدم ووارداتاقم اومدم بالا هاسریع

 ..زدم زل سقف به..انداختم تختم وروی خودم..کردم کراواتموشل...وایسادم آیینه جلوی

 ...چرا؟..میکنم؟ وآرمیتابازی خودم بازندگی چرادارم

 امامن...باشه رویایی شب یه عروسیمون شب دیگه وشوهرهای زن مثل میتونستیم الان

 ...نیستیم هم اتاق یه توی حتی وآرمیتاالان

 ...چرا؟..چرا؟

 ...که میکنم چرااحساس...میده؟ قلقلکم داره مزخرفی حس چرایه

 ...پـــــــــــــــــــــوووووووف

 !!!!...پسر؟؟؟ میگی چی داری

 تختم ازروی...بودم فکر توی ونیم ساعت یه من یعنی..بود شده دونیم...کردم نگاه ساعت به

 ..بلندشدم
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 ....لباسموبازکرد یقه های دوتادکمه

 ...وایساببینم؟ راستی

 !!..لباسشوبازکنه؟ زیپ که تونست طوری آرمیتاچه

 ...که نیومده اصلاتاالان آخه

 نمنمیتو الان که من کشیدم گردنم وپشت توموهام دستی کلافه باشه کشیده شایدخجالت خب

 ..کنه؟ می فکری چه من اصلادرباره... یانه؟ لباستوبازکردی زیپ که بپرسم ازش برم

 ....دراتاقموبازکردم..زد سرم به که بافکری

 ...شاید خب..بازکنم اجازه بدون درو نمیتونم الان که من خب..وایسادم اتاقش در ویر روبه

 ..بازشد خودش درتوسط وبعدازچندثانیه درزدم

 هنوزموهاشم..بود تنش توی هنوزلباس..بود درست حدسم..کردم نگاه بهش گردشده باچشمهای

 ..بود بازنکرده

 ...کردم اخمی

 

 ...هابخوابی؟ باهمین میخوایی...نکردی؟ چرالباساتوعوض_

 ...انداخت سرشوپایین

 ...بگم جوری چه..ایم...راسیتش خب..آخه_

 ...بیار برام قهوه لیوان یه بگم بهت اومدم کن ولش باشه_

 ...نبودم ضعیف اینقدر که کوبه؟من می محکم داره خدایاچراقلبم وای دراتاقموبستم
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 تختم روی..پوشیدم مشکی شلواربادی همراه مشکی جذب تیشرت ویه کردم عوض لباسامو

 ...زدم زل سقف وبه درازکشیدم

 ....(بعد دقیقه وپنج چهل)

 که هم شال بودویه انداخته سرش روی شال یه که آرمیتادرحالی من شدبااجازه زده دراتاقم

 ..واردشد بود وپوشونده هاش وشونه دورسینه

 .....یااینکه بنویسم وحیاش حجب پای وبه این

 ...زدم صداش که بره وخواست میزگذاشت وروی فنجان بوداماجلوشوگرفتم گرفته خندم

 ...آرمیتا_

 ...!!!! ارباب بله_

 ...دورت؟ وپیچوندی چراشال...کردی؟ سرت چراشال_

 ...انداخت سرشوپایین

 نبیاجملمو یااصلا..محرمتم من باشه که اماهرچی واربابتم نیستم شوهرت گفتم من که درسته_

 ...هیییم..وتغییربدیم

 ...رفت می عقب عقب باترس هم واون رفتم سمتش به آروم وآروم بلندشدم

 وتوهم توام ارباب من نداریم وشوهری زن های امارفتارهاورابطه توهستم محرم..شوهرتو من_

 ...هستیم محرم هم به الان اینکه فقط تغییرنکرده هیچی قبل مثل خدمتکارمن

 رسبات...برداشتم وآرومی بودباملایمت انداخته هاش وشونه سرش روی که شالی...دیوارچسبید به

 ..کرد نگاه بهم عجیبی

 ...کشیدم وگردنش سینه قفسه به دستی
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 تاالان ازصبح که درحالی.. هارونبینم این که انداختی ات سینه وروی سرت وروی شال اون مثلا_

 ...هووووم..بودی چشمام جلوی جوری همین

 ...زده اش کله به منحرفانه حتمافکرهای منحرف بودای شده پرازترس پریدچشماش رنگش

 ....که بدونی خوام می فقط..ندارم کاری باهات نترس_

 ...وبست چشماش...کشیدم هاش سینه وبعد گردنش روی دستی

 ...آرمیتا_

 ...بله_

 ...نکردی؟ چرالباستوعوض_

 ...زیپ...اخه..خب_

 ..کنم؟ بازش تتابرا پیشم چرانیومدی پس_

 ..چیزه..آخه..خب_

 !!...ترسی؟ می...دوختم وتوچشمام چشمام باشیطونی...کرده؟ یخ چرابدنت باشه_

 نگاه آوردوبهم سرشوبالا ونازکردم اش گونه دست باپشت..خندیدم..انداخت سرشوپایین

 ...بود شده آروم وجودنداشتفکرکنم توچشماش کردترسی

 ...رفتم آیینه سمت وبه دستشوکشیدم

 ...بود کوچولوترسیده یه چشماش... برگشتم سمتش به

 مه ای تحفه همچین..بیاری درش تابری...و لباست وبعدزیپ بازکنم وبرات موهات میخوام نترس_

 ...کنی تحریکم که نیستی

 ...فرستادم زدم که بردروغی هم ولعنتی کردم نثارخودم پوزخندی حرف این بازدن
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 ..نشوندمش میزآیینه جلوی صندلی روی

 ..بعدلباستو کنم وبازمی موهات اول_

 ...داد تکون باشه معنای سرشوبه

 ..زدم صداش آروم..گذشت چنددقیقه..کردم بازمی وداشتم موهاش گیره دونه به دونه

 ..آرمیتا_

 ...بله_

 ...بزنه؟ رنگ وبرات موهات که آرایشگرنگفتی چرابه_

 ...بمونه باقی فعلامشکی دارم دوست..دربیاد رنگ ازاین موهام که نمیخواست دلم...آخه..خب_

 ...کنی؟ می رنگش بزنی موهاتورنگ که بخوام ازت من اگه_

 ..انداخت سرشوپایین

 ...کنم رنگشون که مجبورمیشم موقع اون..خب_

 ...نشست لبام روی لبخندمحوی حرفش ازاین

 ...کشیدم پوفی کلافه..بود بازنشده وهنوزموهاش گذشت چنددقیقه

 ..بزنه سرت به گیره همه مجبوربوداین مگه آخه آرایشگره این به لعنت اه_

 رفع طریق نیازهاموازاین داشتم من...ولطیف نرم موهای...میداد آرامش بهم...ریزریزخندید

 ...میشد برطرف داشت وواقعاهم میکردم

 ینا نمیشدکه باورم اصلا کردم نگاه بلندش ولخت مشکی موهای به بازشدباتعجب کامل موهاش

 زن دارم دوست که شدمیگفتم سالم بیست که وقتی میادهمیشه یادم...درازباشه موهاش همه

 ...والان..باشه دراز خیلی موهاش آیندم
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 تازیر..اماتو باسنشونه تابالا موهاشون خواهرهام...درازتره ازخواهرهامم توموهات..آرمیتاموهات_

 ...باسنت

 ...وایساد روم بلندشدوروبه صندلی آرمیتاازروی

 ..نکردم کوتاهشون سالگی ازده من خب_

 ..کشیدم رنگش سیاه های ابریشم اون توی دستی

 ..کنی کوتاه ازشون دوسانت حتی که نمیدم اجازه بهت وقت هیچ_

 ..شدیم مسخ هم تونگاه دوباره..گرفتم چشمموازموهاش هم من..آورد سرشوبالا

 گونه دستمودرازکردم.. زد بهم لبخندی..میگیره وازم اختیارم باچشماش میکنم چرااحساس

 ..میشم تحریک دارم خدایامن..دادم فشار هم ولباموروی چشماموبستم..هاشونازکردم

 ...میکنه؟ اذیتتون داره چیزی ارباب_

 میکنی اذیتم داری که تویی لعنتی آره..خودموصدابزن اسم..ارباب..نگو من به لامصب..دِ

 ..کردم نگاه نگرانش صورت وبه چشماموبازکردم

 ...لباستوبازکنم تازیپ کن پشت_

 ..بالازد موهاشوبادست

 من وای..افتاد سفیدبدنش پوست به چشمم کشیدم پایین کمی آروم بردم زیپش سمت دستموبه

 پایین دیگه ویکم فشاردادم هم روی ولبامو چشماموبستم..میکنم؟ غلطی چه دارم

 ..چشماموبازکردم..برگشت سمتم به..فروداومدن دستام روی آرمیتا های یکهوابریشم..کشیدم

 ...میرسه بهش دستم وخودم بقیش..ممنون..ایم_

 ..زد ای دلبرانه لبخند..برگشت سمتم به که بیرون بره زدوخواست دامنشوبالا های کناره

 ..ببینید خوبی های خواب...بخیرارباب شب_
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 ریشماب دستامن بااین..کردم نگاه دستام به..تنهاگذاشت وحرکاتش حرفا شوک ومنوتوی دروبست

 ...کردم نازش...وبازکردم هاش

 کاری بایدیه نمیشه طوری این نه بازکردم چشماموباخشم کردم ودستمومشت چشماموبستم

 زیردوش به بالباس کردم وباز آب دوش..رفتم حموم سمت به سریع..بکنم

 اماحاضرنبودم میزدم نفس کردنفس واردمی شوک بهم سردداشت آب...چشماموبستم...رفتم

 قطرات..بستم چشمامو...میزدم نفس نفس...وفشاردادم گرم آب دکمه سردکناربیام آب اززیردوش

 آب قطع دکمه...چکیدن می بدنم هاوکل شونه...موهام...صورتم...ام گونه روی آب

 بدنم به وشلوارم لباس..چکید می صورتم روی بود خیسم موهای روی که قطراتی...وفشاردادم

 ملایمو اینبارآب...رفتم زیردوش به دوباره...درآوردم ازتنم لباسامو برگشتم حموم به..بود چسبیده

 ...کردم ودستامومشت چشماموبستم کردم

 سرموزیر دستم کشیدم دراز تختم روی لباسیم حوله وپوشیدن کردن وخشک گرفتنم بعدازدوش

 دستم توی حلقه به..گرفتم چشمام جلوی بود نامزدیم حلقه توش که دیگم ودست گذاشتم

 روتوی حلقه که بودیادوقتی حلقه دخترهمین واین من مشترک تنهاوجه فکرکنم..پوزخندزدم

 هگرفت دستاش وتوی دستام که بودم قدرخوشحال چه که خدامیدونست فقط..کردافتادم دستام

 من اینکه..کشید می رخم به روداشت چیزها خیلی حلقه داداین دست بهم قشنگ خیلی حس یه

 ..اما..نداشتم بهش وحسی علاقه هیچ که زنی..دارم زن الان

 ...بودم مرغهاشده قاطی آرشین قول به هم حالامن

 ...یه الان..من..من..پسرمجردنیستم دیگه من

 الان من زیباورویایی دختر..آرمیتا که باورکنم تونم چرانمی...سخته؟ خدایاچرااینقدربرام وای

 بازی خودم بازندگی چرادارم..من وروح جسم صاحب اونهم وصدالبته وروحشم جسم صاحب..زنمه

 نداشتم براش ای کننده قانع جواب پرسیدم می ازخودم هروقت بودکه سوالی چرا؟این کردم؟ می

 ...حماقت..اسمشوبذارم میتونم وفقط

 .. آرمیتا..آرشام اومد می من به اسمش قدرهم چه..آرمیتا..آرمیتا..آرمیتا
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 ...برد خوابم کی نمیدونم که وفکرکردم زدم زل حلقم اونقدبه

 (آرمیتا)

 ینا همه..فکرکردم بودنش کلافه..چشماش بستن..نامنظمش های نفس به درازکشیدم تختم روی

 جنگه می باغرورش وداره نیست بیمیل من به نسبت آرشام اینکه اونهم..داشت معنی هایه

 از که هنوزوقتی..نشست لبام روی لبخندی..بنده می چشم نیازهاش روی میکنه خودداری

 که مردی توسط که دستم توی حلقه به..نکردم بودوفراموش شده وماتم اومدم بیرون آرایشگاه

 این..من خدایایعنی..کردم نگاه..بودم شده وروحش جسم صاحب..بودم شده زنش امشب

 مجرد دیگه من اینکه دهنده نشون..خودمون آشام خون یاهمون آرشام منو نامزدی حلقه..حلقه

 دیگه من یعنی وای..شوهردارم..هستم متاهل الان من اینکه دهنده نشون نیستم

 هیچ که کنه ادعامی که درکنارمردی کردم می شروع جدیدی بعدزندگی ازفردابه..مجردنبودم

 می رمق برایم چه روزگار..طورنبود این امادراصل...نداره بهم حسی

 وچهارموافق دو های باگزینه الان من البته که..بدبختی..خوشبختی..ناخوشی..خوشی..زد

 حامی..صبرم کوه..من وپناه پشت..میزد رمق وبدبختی ناخوشی برام روزگارداشت فعلا..بودم

 در شوهرآیندم برای بودکه صفاتی تمامی..بعدازپدرم من زندگی قهرمان زندگیم

 وسختی مشکلات حین در..باشه وپناهم وپشت حامی شوهرم همیشه داشتم دوست..نظرداشتم

 وباعشق باشم عاشقش که داشتم دوست دره یه نه پشتمه کوه یه چون باشم نداشته غمی

 همون..صاحبشم الان امامن..میگیره داره آرزوهاموازم تمومی اماآرشام..کنم شروع زندگیمو

 عاشقم که کنم بایدکاری من..زنشم نخوادمن بخوادوچه چه..منه صاحب اون طورکه

 آرشام چون ارزششوداره اما بکشم زیادی های هاوسختی دردهاعذاب راه شایددراین..بشه

 تدرس ازمن تووجودش که بیخودی واتقام کینه آتش ببرم وازبین بایدغرورش فقط!داره ارزششو

 ..بدم کارهاروانجام همین کافیه آره..بیدارکنم وجدانشوازخواب..کنم روخاموش کرده

 اماکامل..شدی..میشی من تومال..باش آماده آرشام..زدم دستم توی حلقه به دلم ازته ای بوسه

 که امیددارم..روزامیددارم اون به..میشن من مال همه همه..خودت..اسمت..روحت..قلبت..کامل

 ...بپرستیش که موجودی میشم
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 ونبیر کوه توازپشت زود چرااینقدر..بهت لعنت اه..بیدارشدم ازخواب گوشیم آلارم باصدای صبح

 ..بهت لعنت ای اه..بشه تاصبح اومدی

 مردی می..اومدی می دیرتربیرون امروزویکم خب..خورشیدخانوم نگذره خداازت ای..اووووف

 خب..کردم نگاه باتردیدبهش..کردم عوض لباسامو بخوابم تونستم دوساعت فقط!!!آخه؟

 اه..پــــــوووووف..اماخب..مهمترشوهرم وازهمه منه محرم الان اون یانه؟خب حالااینوبپوشم

 شیطونی هامو ابرو..کردم نگاه خودم به آیینه توی..پدرومادر بی شیطون ضات براین لعنت

 لشا..میگردم وروسری وباشال محجب جلوت نکنی ابرازعلاقه بهم که تازمانی..آقاآرشام..بالادادم

 ..زدم خودم برای چشمکی آیینه ازتو..کردم سرم وعشوه وباناز

 ابهت اوه اوه..سررسید هم آرشام که کردم می آماده رو صبحونه داشتم

 سرم روسری جلوش داشت حقم خب..کرد تعجب اول..کرد نگاهی بهم...خخخخخخ...شوهرمو

 ...آشام خون آقای مونده فعلا..بودم کرده

 ..گرفت آسمونیشوازم رنگ به ونگاه نشست سرجاش خیالی بابی

 می میل اول قهوه ها صبح..دارن تشریف باکلاس آقا آخه..میریختم قهوه براش داشتم

 ...دراومد صداش..کردن

 ...داری؟ کلاس امروز_

 ...بود زده زل میزبااخم به..برگشتم سمتش به

 ...اما ندارم امروزکلاس...نه_

 ..زد زل مشکوک چشمام سرشوبالاآوردوتوی

 ...اماچی؟_

 ..دارم کلاس جاش امافردابه_
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 یراحت نفس باشه نشونه به سرش دادن اماباتکون داری فرداکلاس که کردی غلط میگه الان وای

 ..کشیدم

 ...گذاشتم روجلوش اش قهوه لیوان

 ..کنید صدام..هالم توی داشتیدمن میل چیزی اگه_

 ..ردک نگاه روش روبه وبه کرد نزدیک لباش وبه اش قهوه دادوفنجون تکون باشه نشونه سرشوبه

 ...بده گاوسرتکون عین بلده همش..فرهنگ بی تربیت بی

 هاشم بودوبعضی میزعسلی وروی بودیم گرفته دیشب که کادوهایی وبه نشستم مبل روی

 ..کردم نگاهی کنارمیزعسلی

 نم آرشام بابلندشدن زدم لبخندی سفیدتوش طلای وبادیدن هاروبازکردم ازسرویس یکی جعبه

 ..رفتم آشپزخونه سمت به هم من هارفت پله سمت به کردم نگاه وبهش بلندشدم هم

 ...کرد ونوازش بینیم خوبی خیلی یکهوبوی

 ...قدرخوبه چه بوام این عاشق خدایامن_

 دوربازوهام دستاش بغلش افتادم شدم هول که وازاونجایی خوردم آرشام به که یکهوبرگشتم

 خما وکه صورتش که بودم بالاگرفته هم وسرم بود تنومندوبزرگش های سینه روی دستم وگرفت

 ..بودودیدم ابروهاش بین قشنگی

 ...بوی یاعاشق..هستی بوعطرمن توعاشق_

 چرخید اشتباهی چرازبونم امانمیدونم کنم جعمش اومدم گفتم می حالاچی شدم هول

 ...میکنمِ درست دارم که نیمرویی بوی منظورم..چیزه خب_

 عروسی به داشت این کردم نگاه بهش..زدم ای لبخندخجولانه..جداشدم ازش..گردشد چشماش

 تحریکم که کرده خوشتیپ و شوخوشگل ازعمدخود..لامصب ای..یاشرکت میرفت من ننه
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 خودم به..زدم لبخندی افکارخودم به..ضعیفه وقلبم جنبم بی من نمیگی آخه..خخخخخ..کنه

 به بقیشوختم خدا..روزاول ازسوتی اینهم..وااااای..کرد نگاهم بالارفته باابروهای داشت اومدم

 ...خیرکنه

 ...بگم خوام می خوردی منو حسابی حالاکه خب_

 ...چرااما دونم نمی...گذاشت ام دستشوزیرچونه..انداختم سرموپایین

 !!..فهمیدی؟..کنی نگاه بایدبهم میزنم حرف باهات وقتی_

 جیب وتوی برداشت ام دستشواززیرچونه..وجودداشت وجدیت تحکم بوداماتوش آروم صداش

 ...کرد شلوارش

 ومی دوتاپاهات باش مطمئن رفتی در تادم حتی بفهمم اگه..بشی خارج ازخونه نداری حق_

 ..بزن زنگ اومدبهم پیش هم مشکلی کاری..شکنم

 ..برگشت امادوباره رفت بیرون ازآشپزخونه

 ..باشه آماده نهارت که بهتره پس گردم نهاربرمی برای من درضمن_

 ..دراومد شدن بسته دایوص رفت بیرون ازآشپزخونه حرف این باگفتن

 که وی ام دوتابی سرش شدوپشت ازدرخارج آرشام پورشه..کردم نگاه بهش هال بزرگ ازپنجره

 ...رفتن ازدربیرون هابودن محافظ

 نبهشو پوزخندی کردم نگاه دستم توی النگوهای به..برداشتم سرم وازروی شالم..کشیدم پفی

 لطیف شده هم یکم که نتونست حتی..گذاشتم کادوها وکناربقیه درآوردم وازدستم همشون زدم

 ...تررفتارکنه

 که امیدوارم..بودم کرده درست پلوبامرغ عدس..شد تموم هاوسالادم کارمرغ..شد دو ساعت

 ..بیاد خوشش
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 صندلی شالموازروی سریع..درویلااومد شدن بازوبسته صدای که میکردم درست سس داشتم

 ..شد واردعمارت آرشام..انداختم سرم وروی برداشتم

 ...نباشید خسته سلام_

 ...نباشی خسته توهم..سلام_

 وخشک جدی صداش قدر اماچرااین..نباشیدگفت خسته منودادوبهم جواب الان این واااااای

 زندگی..هــــــــه..مشترکمون زندگی اول ازروز اینم..اوووف..هارفت پله سمت به..بود

 ...مشترک

 صندلی روی..شد پیدا سروکلش هم آرشام بالاخره..زدم لبخندی بودم چیده که میزنهاری به

 اخمی آرشام کفگیروبردارم تاخواستم هم کشیدمن برنج خودش برای وقتی..نشست

 ..کرد نگاه کردوسرشوبالاآوردوبهم

 ..کو؟ النگوهات_

 ...آوردم درشون خب_

 ..کجان؟ گفتم_

 ..کادوها میزکناربقیه روی_

 وازدستت النگوهات نداری بعدحق به ازاین..ودرآوردی النگوهات که بیجاکردی توخیلی_

 ...فهمیدی؟؟..دربیاری

 اهنگ بهم بااخم که بذارم دهنم برنجموتوی اول قاشق تاخواستم..دادم تکون باشه معنای سرموبه

 ..کرد

 ..نداره؟ چرانمک این_

 ..داشت نمک اندازه به که وااین
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 داریدنمکدون دوست اگه ولی..نیست خوب براتون هم زیادی نمک..ریختم توش اندازه به نمک_

 ..کنید نمکش یکم تونیدکه می..هست

 سمتم به کردم می وحشت داشتم که آرومی باصدای.. بلندشدم ازترس هم یکهوبلندشدومن

 ...آره؟ کنی می تکلیف تعیین من حالابرای:اومدوگفت

 کمربندش سمت به دستشو..میرفتم عقب عقب هم میشدومن نزدیک بهم داشت جوری همین

 پله سمت کردموبه بودجمع پاهام توی توان هرچی..زدم ازترس جیغی..کنه بردتابازش

 می عمارت بزرگ وپذیرایی بایدازهال..داشت زیادی هافاصله باپله اماآشپزخونه..هادویدم

 ...کشید می واربعده میزد دویدوداد می سرم پشت واونهم  میزدم جیغ..گذشتم

 ... کشمت می..آرمیتــــــــــــــــــــــا..ـــــــــــــاوایســـــــ_

 ینا ازدست بایدالان فقط نبود امااینهامهم زمین بودبخورم چندبارنزدیک..بالارفتم هابادو ازپله

 رحم وبه بشه نرم که دلی اماکو..کردم می والتماسش میزدم جیغ فرارکنم آشام خون

 زدم قدرداد هرچه..در لای پاشوگذاشت ببندمش خواستم اماتا رسوندم اتاقم خودموبه..بیاد

 یکهووسط کجا غول نره کجاوزوراین زورمن..نتونستم زدم زورمی هم وهمراهش کردم والتماسش

 دستش کمربندشودور داشت که درحینی اروم های باقدم..بست سرش ودروپشت ولوشدم اتاق

 ...کمرم کوبیدبه محکم بردویکی کمربندشوبالا..اومد سمتم به بست می

 ...کردی تکلیف تعیین برام خاطراینکه به این_

 ..زدم ازدردجیغ کوبیدکه شکمم اینباربه محکم دستشوبردبالاودوباره

 ..فرارکردی خاطراینکه به هم این_

 ...نکردی توجهی وتهدیدهام هام حرف به خاطراینکه به اینهم_

 ..خاطرپروبودنت به هم این_

 !...کنم وخالی ام اغده خاطراینکه به هم این_
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 !...بشم سبک خاطراینکه به هم این_

 دوبارسگک..میزدم جیغ ازدرد..میاورد برام میزدودلیل نحیفم بدن کمربندشوبه جورمحکم همین

 ...میزدم وضجه کردم می ازدردناله...خورد کمرم به کمربندش

 ( آرشام)

 توی ودستی نشستم تخت لبه روی وکلافه انداختم زمین کمربندوروی بدم ادامه نتونستم دیگه

 فقطو کنم سخت روبراش زندگی قراربودکه فقط من..گرفتم دوتادستام سرموبین..کشیدم موهام

 ... امابافرارش بترسونمش میخواستم..بزنمش خواستم نمی..کنم تهدیدش

 لموبغ انداخت پاهام روی خودشو آرمیتاکه وبه آوردم بیرون دوتادستام سرموازبین تعجب باکمال

 کمرو سرشوبین که متحیربهش.. کردم کردنگاه

 ...انداختم کردنگاهی می بودوگریه گذاشته  شکمم

.. می..نمک..نم..ون..غذات..تو..تو..د..بع..به..ب..ن...ای..ا..از..از_

.. من..م..م ن..زد..کتک برای..انرژی..همه..ه..این..تا..ت..ت...زم..ری

 ...اربـــــاب..ام..خو..می..می...رت..معذ...هدرندید

 توی همسرم که دادم اجازه و کردم حلقه دستمودورکمرش ناخواسته..بودم حرفاورفتارش توشوک

 بهش هم ی "میم "عجب ولی خودمونیم همسرم..هـــــــه..بکنه خودشوخالی آغوشم

 ...چسبوندم

 بودنگاهی خیس بودوحسابی اشک غرق که صورتش به..جداشد بعدازم چنددقیقه

 ...عجیبه برام کارهاش دخترهمه این...رفتم بیرون وازاتاقش بلندشدم..انداختم

 (آرمیتا)

 تتخ لبه که سمتش کشوندم خودمو زدباهزاربدبختی سرم به که بافکری..مردم ازدردمی داشتم

 عجببات آرشام..بالا ودردخودموکشوندم بدبختی وبایه گرفتم تخت لبه دستموبه..بود نشسته

 خودموبندازم میرم دارم اونوقت کرده نفلم زده..بکنه تعجب بایدهم خب کرد می نگاه بهم داشت
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 باتعجب منظورم کردن نگاه این..کرد نگاه بهم..اورد بیرون دوتادستاش سرشوازبین..بغلش

 بودسرموهم پاهاش روی بدنم چپ قسمت.. انداختم خودموبغلش..بود گردشده وچشمای

 ..نقشش اجرای موقع خب..کردم حلقه دورکمرش ودستمو بهش بودم چسبونده

 ری..می..نمک..نم..ون..غذات..تو..تو..د..بع..به..ب ن..ای..ا..از..از_

 هدر..من..م..م ن..زد..کتک برای..انرژی..همه..ه..این..تا..ت..ت..زم..

 ...اربـــــاب..ام..خو..می..می..رت..معذ..ندید

 نوعی به خودش این.. آوردم زبون به هارو حرف این بدبختی بایه 

 ومآر یکی..زدم نشون سه تیر بایه کارمن بااین..بود آشام خون وجدان وبیدارکردن کردن تحریک

 درآرشام وندامت پشیمونی هم ویکی وجدان بیدارکردن یکی..شوهرم درآغوش خودم کردن

 باحس آرشام چون کردم کارونمی این وقت هیچ بودمن آرشام جای به ای مرددیگه بودشایداگه

 وخیلی ضدونقیضش رفتارهای چون..دارم حسی چنین خودم البته..جنگه می داره اش غروروکینه

 ..اینهاهستند دهنده نشون دیگه چیزهای

 روهم حموم به رفتن جرات..سوخت کردومی دردمی بدنم تمام..درازکشیدم تخت روی

 ..............چشماموبستم وغم وباهزاردرد برداشتم سرم ازروی شالموباکرختی..نداشتم

 ...کارکنم؟ بایدچی حالامن

 مذوق توی شایدهم کنم نگاه چشماش توی نمیتونم کشم می خجالت خب برم پایین من الان اگه

 مادهآ چراشام میگه میشه بدترعصبانی هم نرم اگه کاروتکرارکنی این دیگه نداری حق وبگه بزنه

 ...برم که بهتره پس میشه تموم بدبخت ضررمن به نیست؟درهرصورت

 یینهاپا ازپله...نیست که خداروشکراینجا خوبه نه..کشیدم سرکی..ودروبازکردم کردم شالموسرم

 .... رفتم

 ..نیست خونه آرشام..خداروشکر...پــــــــووووف_ 

 ..داره خداشکرکردن این خوب_
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 آرشام..مبرگشت سمتش وبه گفتم بلندی رسیدهیییییییین گوشم به سرم ازپشت که باصدایی

 ..کرد می نگاه بهم داشت قشنگی خیلی بااخم

 ..داره؟ خداشکرکردن نباشم خونه من که نگفتی؟این_

 ...منظورم..ایم..چیزه خب..من..من_

 ...بدی جواب بهم وحسابی بایددرست پرسم می سوال ازت وقتی_

 ...میدونیدچیه آخه خب..نه_

 ..بالاآورد سکوت معنای دستشوبه

 بدی خوادتوضیحی نمی خوردهست ازدستت قدرکافی به اعصابم..نگو هیچی..هیـــــس_

 ...کنی؟ کادوهاروجمع خوایی نمی..کرد باسراشاره میزعسلی به..کنی وتوجیهم

 ...چشم باشه_

 ..افتاد راه سرم پشت اونهم که رفتم میزعسلی سمت به

 ...حیف ولی خریدن برات قشنگی طلاهای_

 ...پریدم نشسته قاشق عین حرفش وسط یکهوبه

 این همراه به خریدن برام پدرومادرتون که سرویسی میشه میگم ارباب خوام می معذرت_

 ..دارم؟ گردنبندنگه

 ...من برای نه توخریدن برای..چه من داربه نگهشون خب_

 !!!...دارم؟ هارونگه این میدیدهمه شمااجازه یعنی_

 ...اومدن می خوشگلش صورت به هم اخماش حتی..کرد اخمی

 ...نشدم تاپشیمون ببرشون ازجلوچشمام حالاهم..آره_
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 ازدستم بودکه مونده ذره یه..وبرداشتم همشون..کردم میزنگاه به ناپذیری وصف باخوشحالی

 ..بودن زیادوسنگین خیلی آخه خب..بیفتن

 ...بچه کنم کمک تابهت بده_

 ...میبرم خودم نه_

 ...اسرارکن بیایکم خب..توروخدا ببین..نگفت چیزی دیگه

 هب دونه..نشستم میزآرایشم روی روبه صندلی روی باذوق..گذاشتم اتاقم میزآرایش وروی همشون

 ...کردم می وامتحانشون میذاشتم گردنم وروی میاورم هاروبیرون سرویس گردنبندهای دونه

 بدنم به وقوسی وکش کردم وراست کمرم..شد خشک کمرم چون..گذشت ساعت نیم فکرکنم

 ...که بدم ادامه کارم به وخواستم دادم

 ...کنی؟ منوآماده وشام بلندشی قصدنداری توالان میگم_

 داشت جذاب خیلی اخم بایه سینه به بودودست دروایساده چهارچوب توی..صدابرگشتم سمت به

 ...بلندشدم وباترس آروم..کرد می نگاه بهم

 ..الان همین..خوام می معذرت_

 سرم دیوارپشت به تااینکه رفتم وعقب کشیدم خفیفی جیغ ازترس..اومد سمتم یکهوبه

 ...زد سینم روی چندبار تهدیدآروم نشونه وبه اشارش بردانگشت روازبین فاصله..خوردم

 خدمتکارشونه عنوان به خونه این توی هات اززیرمسئولیت باردیگه یه فقط..باردیگه یه اگه_

 بعدحق به ازاین..گرفت فاصله ازم..درضمن خوری می بدترازامروزکتک باش مطمئن کنی خالی

 ....فهمیـــــــــــــدی؟؟..بندازی وخودتوبغلم بزنی دست بهم نداری

 جاری هام گونه روی اشکام خوردم سر دیوار گوشه..رفت بیرون ازاتاق..کردم وپایین وبالا سرم

 ..وبلندشدم کردم اشکاموپاک سریع... میزنه برجکم توی گفتم دیدی..شدن
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 اکمیت رفتم یخچال سمت به بشه گرم که تاوقتی بشه تاگرم گازگذاشتم شعله روی غذارو قابلمه

 دستم توی بدی سوزش..آوردم بیرون یخچال بودواز آب توش که پارچی..بخورم آب

 باو بیفته ازدستم شدپارچ باعث که رفت سیاهی یکم چشمام  سرم توی بدی ایجادشدودردخیلی

 ..بشکنه وحشتناکی العاده فوق صدای

 خیلی حالم..دادم تکیه میزکنارم وخودموبه دستموبرداشتم..گذاشتم چشمام دستموروی

 چی:گفت میزد موج نگرانی توش که شدوباصدایی واردآشپزخونه باعجله آرشام..بدبود

 ...خوبه؟ حالت...شدآرمیتا؟

 ...بلندتردادزد..جوابشوبدم نداشتم نا

 ...شد؟ چت میگم بهت_

 بیشعص های نفس صدای.. رفتم قابلمه سمت وبه جوابشوندادم..کردم نگاه بهش حالی وبی باترس

 بلندخودشوبهم باقدمهای..زد کتکم بد خیلی نامرد..بود چیزتقصیراون همه..اومد می

 شدم متمایل راست سمت به یکهوصورتم..برگردوند خودش سمت ومنوبه رسوندوبازوموگرفت

 وقتی چرا:گفت لرزید می ازخشم که صداییبا..افتادم زمین روی..کارونداشتم انتظاراین وچون

 خون ازش داشت..گذاشتم دستموکنارلبم آره؟ داشته جوابمونمیدی؟هوابرت پرسم می سوال ازت

 دوباره که بلندشم خواستم..شد پاره لبم..قدرسنگینه چه دستش نامردعوضی..اومد می

 زمی خودموبه که بیفتم دوباره بود نزدیک..وبلندشدم میزگرفتم های پایه دستموبه..افتادم

 بخارهایی چنین آشام خون ازاین نخیر..گیره منومی حتمافکرکردیدآرشام..هه..گرفتم

 ..بلندنمیشه

 ...مبکش بشینیدتابراتون.. کردم وپاک کنارلبم خون..س آماده شامتون:گفتم ضعیفی باصدای

 غذاروبراش..نشست صندلی روی..کرد زوداخم اماخیلی دیدم صورتش وتوی تعجب لحظه یک

 بهم همچنان داشت گذاشتم غذاروجلوش ندادم اهمیتی..رفت گیج چراسرم دونم امانمی کشیدم

 دمفهمی وقتی ولی..تانیفتم زدم وچنگ آرشام لباس ناخواسته رفت سیاهی چشمام..کرد می نگاه
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 ای چیزدیگه آرشام گفتن وجزدادویاخدا..افتادم زمین وروی کردم دستموول کارکردم چی

 ..نفهمیدم

 ونگران قشنگ آبی چشمای به چشمم..بازکردم چشماموآروم..کردم حس دستم توی سوزشی

 همحالمو حتی..واقعاکه..رفت بلندشدوبیرون کردوازکنارم اخمی بازم چشمای بادیدن..افتاد آرشام

 ..کردم دکترنگاه به..نپرسید

 ...چرااینجام؟ من خوام می معذرت_

 ..نمیاد؟ دخترمیادت_

 ...آره چیزهایی یه خب_

 خونی وکم ضعف شدی بیهوش که گفت می شوهرت..بیهوشی توچهارساعته عزیزم ببین_

 ..اومده روت هم وفشارزیادی خستگی معلومه همچنین..داری

 ...کرد سرممودرست

 ..خبربده بهم داشتی کاری اگه میرم من_

 که بشینم خواستم.. واردشدن ونگرانی باهول آرشام پدرومادروخواهرهای رفتنش بابیرون

 ...نداد اجازه پدرجون

 ..نیستیم غریبه ماکه دخترم باش راحت_

 ...زدم لبخندی

 ..وایساد خانوادش روی اومدوروبه تختم سمت به اخمش باهمون آرشام

 ...اینهاچرا..وااا..گردشد ومادرجون پدرجون یکهوچشمای

 ...خورد جا حسابی..آرشام تبدبخ..کردن نگاه آرشام به باعصبانیت همزمان ومادرجون پدرجون

 !!!کنید می منونگاه اینطوری چرادارین..چیه؟_
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 زوربازوتوبهش که مثلااومدی.. مرد خودتوگذاشتی اسم انتظارنداشتیم اصلاازت..واقعاکه_مادرجون

 ..بدی؟ نشون

 ..کردیم نگاه مادرجون به گنگ هردوتامون

 ..کردی؟ پذیرایی اززنت اینطوری مشترکتون زندگی روزاول_پدرجون

 ..میزنید؟ حرف چی داریددرباره_

 ...کرد اشاره بهم بادست پدرجون

 ...کبودشده؟ چراصورتش شده آرمیتاپاره چراکنارلب_

 ...انداخت سرشوپایین آرشام

 ..تو اونوقت گرفتیم برات وماهی خوبی این دختربه..خان آرشام دردنکنه دستت_

 نمی دلم خودم درحقیقت.. بشه وتوبیخ بکشه خجالت پدرومادرش جلوی آرشام خواستم نمی

 ...اومد

 ..زدم لبخندی

 دست کنیدآرشام می اشتباه شمادارید اومده پیش سوءتفاهمی فکرکنم ولی خوام می معذرت_

 ...بلندنکرده من روی

 ...کرد نگاه اوردوبهم سرشوبالا باتعجب آرشام

 ...این پس...چی؟ یعنی_

 ودیمب هاوایساده پله بالای منوآرشام..افتاد اتفاق این برگشتیم خونه مابه که دیشب...مادرجون_

 آرشام..پایین کنارکادوهابودوکادوهاهم آرشام گوشی که ازاونجایی..خورد زنگ آرشام گوشی که

. .خلاصه...هاروبالارفتم پله باقی خودم هم من..بده تاگوشیشوجواب رفت وپایین گذاشت تنهام

 پرسیدگوشوارت ازم که نشست تخت روی اومدکنارم بالاخره که موندم منتظرآرشام اتاق توی
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 بدون عروسم لباس وبااون بلندشدم خاطرهمین به نبود گوشم توی هام ازگوشواره دونه کو؟یه

 کردن داپی به حواسم وتمام رفتم هاپایین ازپله..گیرکنه دامن لبه به پام داره امکان اینکه به توجه

 یشترمب ازسقوط خاطراینکه به و وافتادم گیرکرد لباسم دامن لبه به یکهوپام که..بود ام گوشواره

 ...خورد نرده به لبم محکم که هاگرفتم نرده خودموبه کنم جلوگیری

 ..کرد نگاهی ارشام به..کرد نگاه بهم مشکوکانه پدرجون

 ..کنی؟ کمکش که کجابودی موقع تواون پس_

 ..آخه موقع اون خب ایم..چیزه خب:گفت پته باتته آرشام

 ...کنه می خرابش الان اوووووف

 ...من بودوتااومدمنوبگیره هاوایساده پله بالای راسیتشوبخواییدآرشام_

 ..آرشام یعنی_

 ...ندارن بزن دست که باشیدآقاآرشام نداشته شک بله_

 کاری دعواوکتک واهل نداشت بزن دست هم ازبچگی آرشام آخه..ترسیدم خوبه_مادرجون

 ...درگیرشدین باهم نکرده خدای کردیم فکر ترسیدیم تورودیدیم وصورت لب وقتی ولی..نبود

 ...میگه راست آرمیتاداره..آرشام_پدرجون

 ..کرد پدرش به نگاهی یه..کرد می نگاه بهم داشت باتعجب آرشام

 ..میگه راست داره..بله..بله_

 ...هرکس آخه..نیایی بیرون مدت یه که بهتره نظرمن به دخترم ولی..شد راحت خیالم پس..خوبه_

 ...حتما..پدرجون باشه_

 ...آورد بیرون ازجیبش..خورد زنگ خان حشمت موبایل زنگ
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 ..شما احوال خانوم برفاطیما سلام..بــــــَه_

_.... 

 ...زد خانوم ریحانه به لبخندی خان کردوحشمت نگاه خان حشمت به مادرجون

 ..عزیزم..ممنونم_

_... 

 ..نیستیم ماخونه..آره وای_

_... 

 ...بیمارستانیم راسیتش خب_

_... 

 ...بیمارستان خاطرهمین اومدبه پیش براش کسالتی یه عروسم نباش نگران نه_

_.... 

 ..تا چندتاپسردارم من مگه_

_... 

 ...آره_

_... 

 ..بازکنن دروبراتون هامیگم نگهبان به الان..میاییم ماالان نه نه_

_... 

 ..خداحافظ...قربانت باشه_
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 ...کرد وقطع گوشی خان حشمت

 ...دریم دم فاطیمامیگه خانومم_

 خوام می معذرت..اونجاباشه بیایین کردی مرخص آرمیتاروکه جان آرشام...بیازودتربریم پس..اِ_

 ...سدادیم وایمی کردن می مرخصت که تاوقتی اومد نمی برامون مهمون اگه باورکن..دخترم

 ..داره دنیاارزش یه خودش اومدین که همین حرفیه چه این جون مامان نه_

 تپش هام وخواهرزاده خواهرم ماشین میگم چی ببین بازکن گوشاتو خوب ببین الومیثم_پدرجون

 خوبی به ازشون بگوکه دخترهاهم به..کن دعوتشون خونه داخل به دروبازکنیدوبااحترام..درن

 ...برگردم تا کنن پذیرایی

 ...برگشت سمتمون به مکالمش بعدازپایان خان حشمت

 ..باشه مامنتطرتونیم پس بخ_

 ...نکرد توجهی بهم ولی کردم نگاه آرشام باعجزبه

 کردیدحالاچه شک خودتون پسر شمابه..آرمیتارومیبینی صورت که خودت مانمیاییم پدرمن نه_

 ...فاطیما عمه به برسه

 ..ما پس...راحتید هرجورکه باشه_

 ...گفت عصبی باحالت..شد وارداتاق عصبی یکهوآرشین

 ..عوضی پسره..کارکنم چی بیشعورتون نگهبان این ازدست من_

 ...کرد اخمی آرشام

 ...شده؟ چی مگه_
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 اسم بهش وقتی نیست اجازه میگه بیمارم ملاقات به اومدم من میگم بهش دارم هرچی_

 ارمیرفت جوری یه خوشگلمه داداش بیمارستان این ورئیس هستم کی که وگفتم وفامیلموگفتم

 ...خورد می بهم داشت حالم کردکه می کردوچابلوسی

 ...کرد وحشتناکی اخم آرشام

 ...چی؟ یعنی_

 ...ترسید آرشین

 یکارنم توکه بیمارستان این توی من آخه..کیم من که دونست نمی بدبخت خب داداشم ببین_

 ...خاطرهمین به..کنم کارمی بیمارستانت یکی اون توی کنم

 ...نداره اشکالی_

 بدبخت:وگفت پیشونیش زدبه دست باکف آرشین..روگرفت ای شماره گوشیشودرآوردوباعصبانیت

 ...نگهبان اون

 ...مراقبت بخش نگهبان میگم چی الوکامبیزببین_

_... 

 ...کن اخراجش وبعد میدین بهش حسابی گوشمالی هایه بچه همراه اول..جا همون آره_

_... 

 ...خداحافظ..نیست دستوردیگه نه_

 ...کرد وقطع گوشی

 ...همینه کنن توهین خواهرهام به که هرکس عاقبت_



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM بهمن زدهکیمیا  -  عاشقمی کن اعتراف

telegram.me/romanhayeasheghane 153 

 دردی که کردم نگاه میاوردن در بال ازخوشحالی داشتن که دیگه دوتای واون آرشین به باحسرت

 یم نگاه بهم وبااخم میده فشارش داره آرشام دیدم کردم نگاه دستم به..کردم احساس دستم توی

 ...کنه

 نگاهی اومدوبهم سمتم به آرشام..ورفتن کردن خداحافظی ازمون ارشام پدرومادروخواهرهای

 ..کردونگاهموغافلگیرکرد

 تشکرهم ازت کردی هم سر که خاطرچاخانی به خوایی می کنی؟نکنه می نگام چراداری..چیه؟_

 نبودراستی آهایادم..کاروکردی این خودت آبروی خاطرخفظ توبه دونم نمی فکرکردی..بکنم

 ..جالب چه داشتن برام کردن قصدخودشیرینی خانوم

 ...زدم پوزخندی

 ...تو؟ برای خودشیرینی_

 ...کرد نگاه بهم باخشم

 ...کنم نمی تویکی برای کنم خودشیرینی هرمردی برای_

 ...زدم من بودکه حرفی چه این وای

 ...فشارداد کردن قصدخوردن دستموبه کردومچ حمله سمتم به

 ...زدی؟ زری چه الان_

 ...پیداکردم جرات همه چرااین دونم ینم

 ...توزدی که زری همون_

 ...شدبادردگفتم ازدردجمع ترفشاردادصورتم محکم دستموخیلی

 ...بگم دروغ خاطرتومجبورشدم به کردی باهام خواست دلت که هرکاری..کن ولم_

 ...غرید ارومی صدای ولی باخشم
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 ..آره؟..کردم مجبورت من_

 ...گفتم بلندی باصدای

 ...کنم بیشعوروحفظ تو آبروی خواستم..توعوضی..اماتو..نه_

 محکمی مشت آزادش دست بودبا خمیرشدن درحال دستم مچ طورکه کردوهمون حمله سمتم به

 ...کردم بلندی ازدردناله..زد شکمم توی

 من کردی فراموش نکنه خوری؟آره می هایی گوه چه داری فهمی می هیچ..شو خفه..هیس_

 ..کیم؟

 ودبیموج تویه پیش من نرفته یادم..خدمتکارت ومنم تواربابمی نرفته یادم..نرفته هنوزیادم..نه_

 ...ارزشم

 ..زد پوزخندی

 ...نرفته یادت که آفرین_

 ...کردم نگاه بهش بانفرت

 ...یه...مردنیست کنه تحمیل زنش زوربازوشوبه که مردی..متنفر..فهمی می..متنفرم ازت آرشام_

 دوکاسه بود شده بودچشماش شده وحشتناک خیلی صورتش..ندادم وادامه ترسیدم

 ...غرید آروم باخشم...خون

 ...بده ادامه...یه؟_

 ..نامرد یه..فهمی می..نامرده یه_

 ...کردم التماس وازش زدم جیغی..برد یورش سمتم به

 ...کردم غلط....آآآآآآآآآآآآآآآآی آرشام نکن...نکن واااااای_
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 ...میزد وکمرم شکمم توی که هایی میزدومشت توصورتم بودکه هایی سیلی اماهمواره

 ظازمحاف بازشدویکی اتاقم یکهودر...ونمیشنید صدامون کسی بودکه اومدعجیب بالانمی نفسم

 ...هااومدتو

  آرشام نکن آآآآآآآآااای بده نجات این منوازدست..کن توروخداکمکم وااااااااااای_

 ...زد نعره آرشام

 ....گمشوبروبیرون_

 ..برگشت سمتم به باخشم..رفت بیرون ازترس محافظ

 ...آرمیتا کشمت می...که خوایی می من های حالاازمحافظ_

 ...بود شده کنده ازدستم سرمم..شدم جمع خودم توی زدکه شکمم توی محکمی مشت

 ...دادزد آرشام

 ....کامبیـــــــــــــــــــــــــــز_

 ...بازشد درباعجله

 ...رئیس بله_

 ...دکتربیاد بروبگوبه_

 ..رئیس..چشم..چ_

 بهش بادردوترس..اومد جلو..زد پوزخندی..برگشت سمتم به باعصبانیت بست سرش دروپشت

 ..کردم نگاه

 ...خوبی؟_
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 ومطمئن این...آرمیتا کنم می تورورام من:گفت وباخشم گرفت دستاش دستموتوی..خندید

 ...بلندتردادزد...باش

 ...آررررره کنی خودشیرینی خوایی می دیگه مردهای حالابرای_

 ...نــــــــــــــــه_

 ..کرد نگاه بهم

 ...تکرارکن باردیگه یه داری جرات...دادزدی؟ سرکی_

 .....دادزدم

 ...مردی هیچ برای من_

 ...شدم خفه خوردم که باتودهنی

 ...کنم می لالت قرآن به شومگرنه لال..شو لال_

 ...کردم هاموخفه هق هق

 ...آرشام کردوبعدبه نگاه بهم باتعجب..شد دکتروارداتاق

 ..کارتوبکن_

 ..چشم_

 ..اومد سمتم دکتربه

 ...کنی؟ می گریه چراداری_

 آرشام..پرید رنگم کرد اشاره کلتش کتشوکنارزدوبه آرشام که کردم نگاه آرشام به باترس

 !!...داشت؟(اسلحه نوع یه اسم)کلتش

 ...نیست چیزی..چی..چی_
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 ..وبپوشونه کلتش شدروی باعث کردکه شوول زدوکتک پوزخندی آرشام

 ...رفت بیرون ازاتاق آرشام

 ...کنید؟ می منومرخص شمادارین میگم_

 ....آره خب_

 ...نبود آشام ازخون خبری..انداختم اطراف به نگاه یه

 بمونم اینجابستری امشب کنیدمن کاری ای بهانه یه به میشه میگم خب_

 ...چیه؟ تصمیمتون این علت بپرسم میتونم وقت اون_

 ...برگردوندم آرشام سمت سرموبه باترس

 ..دیگه مریضم...آخه خب_

 ...کرد دکترنگاه به بااخم آرشام

 ..دارم کارش حسابی کنیدچون مرخصش_

 هم جاموندومن همون..برگشت سمتم به که دستشوگرفتم مچ..ترسیدم حرفش ازاین

 ازروی...کشیدم دست کتش ازروی( کمربند قسمت) پشتش وبه برداشتم مچش دستموازروی

 ...فشاردادم هم ولباموروی بستم وچشمامو کردم ولمس کلتش کتش

 ...نکنه..داشت کلتش چراباخودش آرشام

 ...زد بهم پوزخندی آرشام

 ...کنم نمی توامتحانش روی..نترس_

 ...گفتم بابغض...چشماموبازکردم

 ...داریش؟ خودت چراهمراه_
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 ...بدم؟ پس جواب توهم بایدبه_

 ...آرشام خطرناک اخه ولی...نه_

 ...مثلانگرانمی؟ الان_

 ...آره_

 ..کرد نگاه بهم باتعجب

 ...تهدیدبود نوعی کارهم اون...نباش نگران_

 ...یعنی_

 ...بکشمت باهاش انتظارداشتی نکنه!!دیوونه آره_

 ...کرد نگاه بهمون دکترباتعجب

 ..بشید خونریزی مانع پنبه بااین_

 سح ازدردبی..بدم تکونش نتونستم کردم اماهرکاری بذارم پنبه تاروی دستموبالابیارم خواستم

 ..بود شده

 ..گذاشت پنبه جلواومدودستشوروی آرشام..کرد نگاه بهم دکترباتعجب

 ..تونیدبرید شمامی..ممنون_

 ...کرد نگاه بهم بااخم دکترآرشام بارفتن

 ..میکنی؟ بازی فیلم چراداری_

 ..دستموخمیرکردی آرشام کنم نمی بازی خدافیلم به_

 ..زودبلندشو حالاهم..میکنم خفت..آرشام بگی بهم باردیگه یه اگه ببین_
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 ..بایددستتوبرداری یعنی نمیتونم_

 ..پنبته روی دستم...دستتونگرفتم که من_

 ...وبلندشم قراربدم گاهم دستموتکیه بایداین کردی دستمونفله یکی این زدی اخه خب_

 دنمب تمام..کنم حفظ تعادلمو تونستم نمی دیوارخوردم وبه تلوتلورفتم..بلندشدم تخت ازروی

 ..کرد دردمی

 ...کشیدم دستموعقب که درازکردتادستموبگیره سمتم ودستشوبه برگشت سمتم به آرشام

 ..برم راه میتونم خودم نزن دست من به_

 ...وآبروموببری بیفتی نمیخوام فقط..باش مطمئن نیست علاقه ازروی هه:زد پوزخندی

 حالاخوبه رفت بیرون من به توجه بدون دررفت سمت به عصبی..نباش نگران افتم نمی نه_

 ..نزاکت بیشعوربی..بازگذاشت دروبرام

 ...بهتر اصلا..نمیداد اهمیتی بودواصلابهم جلوترازمن آرشام رفتم راه آروم وآروم رفتم بیرون

 ازپشت یکی که افتادم می وداشتم رفت گیج سرم کنم ظتعادلموحف تونم نمی یکهودیدم

 ..منوگرفت

 قدرچشماش چه.. موندم بودخیره خودم چشمای همرنگ که عسلیش چشمای توی چشمم

 روم داشت بدجوری یکی امامال کردم می حس خودم روروی زیادی های نگاه سنگینی..خوشگله

 ..کرد می سنگینی

 باصورت آرشام..بودمش ندیده تاحالااینجوری..یاابولفضل..بود آرشام..برگردوندم سرموباترس

 مباخش بهم داشت..بود شده مشت که دستایی..بود شده قرمز خون دوکاسه مثل که قرمزچشمایی

 مثل که پسری..پسرهستم یه بغل توی الان افتادمن یکهویادم..کرد می نگاه توصیفی غیرقابل

 ...رسید نمی آرشام پای به البته..بود جذاب العاده وفوق خوشقیافه آرشام
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 مخاطب منو قشنگش باصدای پسره..کردم وتعادلموحفظ اومدم بیرون ازبغلش

 ...گفت قراردادوبالبخندقشنگی

 ...زیبا باشیدخانوم خودتون بیشترمراقب که بهتره_

 ..بغلش وافتادم شدم پرتاپ سمتش به که کشیدطوری دستمومحکم آرشام

 شدش چفت های دندون لرزیدوازلای می داشت اززوزخشم که فشاردادوباصدایی دستمومحکم

 ...خاطرنصیحتتون به ممنون:گفت

 داشت قدرتمندش دستای توی دستم دویدم می داشتم دنبالش هم افتادومن راه سریع آرشام

 ...میشکست

 جلوخم روبه زانوهام داشت رسیدیم که ازبیمارستان بیرون..نداشتم رفتن راه برای توانی

 که زدم جیغی..طورمنوکشوند همون آرشام واما افتادم زمین افتادروی هم اتفاق میشدواین

 اهر ودوباره وایسادم کشوندکه طوری ومنومحکم برگشت سمتم به ناگهانی..وایسادامابرنگشت

 ...دادزدم افتاد

 کـــــــن ولم آرشـــــــــــــام..بیام میتونم خودم..کن ولم میگم..دِ..کن ولم_

 ...زد وحشتناکی زدونعره صورتم توی محکمی ومشت برگشت سمتم به باخشم آرشام

 ..هـــــــــــــرزززززززززه آشغال...شــــــــــــــو خفــــــــــــه_

 شدودوباره خارج خودم ازدست کنترلم..هرزه؟..گفت؟ چی من به الان منوکشونداین ودوباره

 !..خرشدم بایدبگم البته..شیرشدم

 نــــــــــــــــــــه یفهمید تویی هرزه_

 ....مـــــــــــــــــــــــــــــــن

 ..امابرنگشت..یکهووایساد

 ..کنی بلندمی وروم زوددستت زودبه که تویی..تویی هرزه_
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 ازش..زدم هرو درجاسکته قیافش ازدیدن قرآن به..قیافشو..وااااای..برگشت سمتم به

 همچنان ولی افتادم زدکه صورتم توی محکمی خیلی مشت..شدم خرپشیمون مثل..ترسیدم

 گرفتم شکمم دستموبه..زد شکمم توی محکمی مشت کرد ول دستمو..بود دستاش توی دستم

 زمین روی که شکمم توی هم ولگدی پشتم زدبه محکمی مشت..مردم می ازدردوترس داشتم

 ...مطلق سیاهی.. خواستم می بودکه چیزی واین..رفت سیاهی چشمام..شدم پهن

 چشماموآروم شد بخش بدنم کل توی بدوافتضاحی دردخیلی..خوردم خفیفی تکون

 توی هم که بلندشم بودخواستم آرشام ماشین خوردسقف چشمم به که چیزی اولین..بازکردم

 زیادبودوباخشم خیلی سرعتش..ازدردکردم ای پیچیدناله بدی دردخیلی شکمم وهم صورتم

 ترمز وقتی!کنه؟ ترمزمی الان این یعنی وای..قرمزخورد چراغ به چشمم کرد می رانندگی

 مامت..بخورم تکون نتونستم شدم ولو ماشین کف هم وایسادومن وحشتناکی باصدای کردماشین

 ...زد پوزخندی آرشام..بودن شده حس بی صورتم اجزای وحتی بدنم

 ...افتادی؟...شد؟ چی_

 زموا زندگی حق خواستن انگارمی اونقدزجرآورکه..زجرآوربود خیلی برام بیانش ولحن حرفش این

 ..شده گرفته هم هرچندالان..بگیرن

 ...میزدگفتم ودردموج غم توش که وصدایی باناله

 ...کافی اندازه به آرشام_

 ...میلرزیدگفت ازخشم شدش چفت های دندون ازلای که باصدایی

 ...نگوآرشام من به_

 ...دادم ادامه

 کتک چندهفته اندازه به..کردی کارم چی باتوببین مشترکم زندگی توروزاول دادی غذابم_

 خودت خواسته به..میکشم دردوعذاب دارم جوری چه ببین..کردم گریه..دردکشیدم..خوردم

 هبد طلاقم...دادم ادامه وگریه باضجه..بده طلاقــــــــــم آرشام.. بکن حالابیاولطفی..رسیدی
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 اون توی..بده طلاقم فقط..خوام نمی اصلا هم خدامهریه به کن رحم میکنم خواهش ازت قرآن تورو

 کنم می خواهش دردکشیدنِ کارکردن کردن گریه کشیدن عذاب خوردن کتک کارم فقط عمارت

 ..آرشام

 یکهوماشین...کنم تحمل هاشو کتک نمیتونم دیگه کن خدارحم ای..آرشام گفتم دوباره من وای

 بودم ولوشده زمین روی قسمت اون که من ودرسمت..شد پیاده آرشام سرش وایسادوپشت

 منو پاهای خودش وباپاهای نشست صندلی روی..بازکرد..بودن گرفته قرار قسمت دراون وپاهام

 ..زد خیمه روم..بمونه خودش پاهای تاجابرای انداخت ورتر اون

 ...بدم؟آره؟ طلاقت..خوردی؟ گوهی چه توالان..تو_

 ..ترسیدم داشت که وهیکلی ازهیبت..ترسیدم ازش..نتونستم..جوابشوندادم

 ...غرید دندوناش ازلایه باخشم

 ...هان؟ کنی خانمی عمارت اون توی انتظارداری نکنه..منی توکلفت..هست که همینی_

 ...وفشارداد گرفت دستاش توی چونمومحکم

 لفتتوک که اینن دهنده نشون که هستن سندی هافقط برگه اون بدم تاطلاقت نیستی من توزن_

 شوهرت من مگه..باشی من زن هم محال توفهمیدی؟اصلابرفرض صاحب هم ومن منی

 نهک گریه زنم دارم دوست..بدم عذابش..بزنم زنموکتک دارم دوست وظیفته پس..هاااااااان..نیستم

 نحست اسم الان یااینکه کاغذهاخوشه تیکه اون به دلت نکنه..هاااااان..توروصنمیه..بکشه ودرد

 ...برداشت شو وکمترکردودست فشارش..هان شناسناممه توی

 این که نداری جرات دیگه و کنی می بیرون وازکلت وآزادی فکرطلاق خوردی کتکی یه حالاکه_

 ..بیاری زبون به من کلمروجلوی

 ..شدن جاری هام گونه روی درپی پی اشکم قطرات..کرد نگاه بهم..دستشوگرفتم

 خواهش..شه..با..ره دا..دا.. درد..در..د..د..خیلی..کارونکن این کنم می خواهش آرشام..نه_

 ...کنم..می..می
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 نگوآرشـــــــــــام من به لعنتی..دِ_

 ...خداااااااااااااا...فشاردادم هم روی ولبامومحکم چشماموبستم...دهنم توی بزنه مشتشوبالابردکه

 (آرشام)

 روی های کبودی به چشمم که ودندوناشوخوردکنم بزنم دهنش توی وخواستم مشتموبالابردم

 ممخش آرمیتانمیتونم جلوی چرامن..کنم؟ کنترل و خودم نتونستم چرابازمن وای..افتاد صورتش

 اوردم مشتموپایین..خودم زن روی..حالا..بودحالا هرزنرفته دستم تاحالا که..کنم؟من وکنترل

 تونه بودنمی معلوم که وباصدایی گذاشت صورتش دستشوروی..وبازکرد خوشگلش چشمای

 وروی چشماموبستم..میداد عذابم بدجوری داشت اش وگریه ناله صدای..کرد گریه کنه کنترلش

 ..فشاردادم هم

 (آرمیتا)

 ...وبعدازاون زیرگردنم دستی کردم احساس که کردم می گریه داشتم

 ...!!!!!!!غیرباورکردنیه...منو آرشام وای

 شاخ تعجب از داشتم..بودگذاشت پاش روی سرم که طوری صندلی منوروی آرشام

 ..نازکرد وارانه صورتمونوازش..درمیاوردم

 ..ودمب رفتارنکرده اینجوری تاحالاباکسی دادم کنترلموازدست من..من میخوام آرمیتاواقعامعذرت_

 ..کردم استفاده ازموقعیت پس..میدیدم چشماش وتوی ندامت

 ..گردشد چشماش که زدم لبخندی

 نجاما میتونی بخوایی که هرکاری نداره اشکالی..خدمتکارت یابهتربگم زنتم من نداره اشکالی_

 لیو نداریم که وزندگی انتخاب حق ماخدمتکارهاکه.. رفتارکنی میتونی بخوایی که هرجوری..بدی

 تموم کردن می نگاه برده یه چشم یازناشونوبه میزدن مردهازناشون که ای دوره اطلاعتون محض

 ...نشده ماتموم برایهنوز که معلومه گندمن ازشانس امامعلومه..شده
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 همین ازاول هم من هدف میدیدم چشماش وبیشترتوی ندامت..زد ای دلبرانه ولی لبخندغمگین

 ..کمی هم حالا..بیدارشه وجدانش تا بیشترکنم چشماش وتوی بایدپشیمونی..بود

 توالان..واقوامت خواهرهات با ازرفتارت فهمم ازکجامی میدونی..نیستی آدمی توهمچین..آرشام_

 هک نمیذاره..هاروببینی واقعیت نمیذاره که داری خودت به ازمن ای کینه وحس قوی غرورخیلی یه

 ..باشی داشته دوسم

 ..کرد نگاه بهم بالبخندقشنگی که گذاشتم قلبش دستموروی

 اش سینه دستموازروی.. میبرم ازبین باش مطمئن داری اینجات وغروروکه کینه حس این من_

 شیطونی نوعی خودش این..تو وموهاموزدم کردم سرم..پاهاش بودروی افتاده شالم..برداشتم

 ...آقامون کردن بودوحرصی کردن

 ...کرد اخمی

 من پاهای روی که وتوهم دودیه هاش پنجره هم وماشین ماشین داخل اینجاکه_

 ....خاطرمن به داری نکنه..درازکشیدی

 قول به کنم حجابمورعایت بایدجلوتون پس..نیستی که همسرمن..منی شمافعلاارباب..دیگه آره_

 ...هااااان کنم خوش کاغذها تیکه اون خودموبه نبایددل خودتون

 میدی تحویلم که حرفایی همون..میارم زانودرت به آقاآرشام..میگیره داره نقشم..خداجووون ای

 ...میدم خودت تحویل

 ..باتواِ حق..میگی راست آره_

 ...چراآخه..خوابید بادم

 ...باشه؟ نقشموفهمیده نکنه وااای..زد ای لبخندبدجنسانه

 ...کنی؟ شیطونی خوایی می ونابودکنی؟نکنه حس این خوایی می جوری حالاچه_

 ..انداختم سرموپایین
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 که دختری بشم کل در بدم بخواییدوانجام که وهرکاری بدم گوش حرفاتون به که همین..نه_

 ...میشه حل خواییدخودش شمامی

 ...کردم نگاه وبهش زدچشماموبالاآوردم لبخندقشنگی

 به سالم جون دارم که هایی غم..میکشم که هایی دردهاوعذاب..هاتون زیرکتک اگه البته_

 ...دربردم

 خاطرتمامی به کنم نفرین مردو نمیاداین دلم چرامن شدیم خیره هم چشمای لبخندشوخوردتوی

 ...دارم دوسش که میکنم چرااحساس..داد دوروزبهم این توی که هایی کارهاوعذاب

 بیشترجاری واشکام بستم چشمامو..چسبوندم شکمش وبه کردم بودسرموکج پاهاش روی سرم

 بهم خودش میگیرم آرامش ازش ودارم سرگذاشتم مردزندگیم..مردم پاهای روی الان من..شد

 بودم چشماموبسته که جوری همون..کنه می منتقل بهم آرامشوهم جاش به..دردومیده

 داره..دردمیکشه داره اونم میکردم چراامااحساس نمیدونم..زدم وضجه گذاشتم قلبم دستموروی

 ...جنگه می من مثل اونم

 نکن گریه:گفت غمگینی باصدای..فشرد وآروم بودگذاشت قلبم روی که دستم دستشوروی

 ..نکن گریه..میدی عذابم آرمیتاداری

 عشق نکن گریه..عزیزم میدی عذابم داری..خانومم نکن گریه:گفت میدادمی قدرحال چه الان

 بودم چسبونده وبهش سرم که جوری همون دلم ازته..گرفت فکرهابیشترگریم بااین..زندگیم

 انگشت..وکجابهترازاینجا میکردم خودموخالی جوری بایدیه میمردم داشتم..کردم وگریه زارزدم

 ..بودکشیدم شده قفل دستم توی که دستش شصتموروی

 ...خ کنی می گریه اینطوری چراداری..میکنی اذیتم آرمیتاداری..نکن گریه_

 بغضدارم صدای باهمون.. فشاردادوچشماشوبست هم ندادولباشوبیشترروی حرفشوادامه بقیه

 ...بگی خواستی می..ندادی؟ چراادامه:گفتم

 ..نکنی؟ تواشکی عسلی چشمای وقت هیچ دیگه آرمیتامیشه_آرشام
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 ...ارباب اطاعت باشه بتونم اگه_من

 ..زد لبخندغمگینی

 ...شدی؟ سبک حالاخوب_آرشام

 ...که ممنونم آره_من

 ...چرااما دونم نمی بدم ادامه نتونستم

 ...کرد نگاه چشمام توی...برگردوند خودش سمت سرموبه

 ...آرمیتا...چی؟ که ممنونم_آرشام

 ...کردی آرومم..که..که ممنونم_من

 ..بار یه میبندی بارمنوجمع یه دونستی می_آرشام

 ...تکرارنمیشه دیگه خوام می معذرت_من

 ...نبود این منظورم حرفیه چه این_آرشام

 ازخودبی داشتم..کرد نوازش کمرموآروم..چسبوند خودش منوبه..نشستم صندلی کردوروی کمکم

 خیره رومون روبه به هردومون..ریختم اشک وآروم گذاشتم هاش شونه سرموروی شدم خودمی

 وبا کردم پاک هامو اشک..کرد نگاه بهم..برداشتم هاش شونه ازروی سرمو..بودیم شده

 ...گرنهو جلوشوبگیرم باید هم الان نکنم گریه وقت هیچ شمادستوردادیدکه:گفتم لبخندمصنوعی

 ...کرد ونوازش زدوصورتم لبخندی

 ...چون بدی انجام خوب ونمیتونی دستورم یکی این_

 ...سعیمومیکنم_

 ..آفرین_
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 کنجکاونگاهم داشت که کردم نگاه بهش..نکردم پیداش گشتم هرچی..افتادم یکهویادچیزی

 ...آقاآرشام بزنم بهت قشنگ زدحال یه الان زدم لبخندخبیسی..میکرد

 ..منوندیدین؟ کیف!!..ارباب_

 ...جاخورد خودم حدس طبق آرشام

 ..خواییش؟ می چی برای_

 ..دارم لازمش..خب_

 تمبرداش وازتوش پولم کیف..گرفت سمتم وبه جلوبرداشت صندلی کردوکیفموازروی خودشوخم

 هزارتومنی دونه یه فقط که کنم؟من کار حالاچی..خوابید بادم حسابی..کردم وبازش

 نیست ای چاره..بشه پیرمرگ کنم عرض چه که مرگ جوون ایشاءالله پولی پدربی..اوووووف..دارم

 به باتعجب..گرفتم سمتش وبه برداشتم کیفم ازتوی هزارتومنی..کنم قرض بایدازشووهرم

 ...کرد نگاه دستم توی هزارتومنی

 ...چیه؟ این_

 نتابفهم تاحالاندیدن که رو هزاری دارن پولدارتشریف آقاخیلی نفهمیدپوله؟هرچنداین واایعنی

 ..چیه؟

 ...انداختم سرموپایین

 خدافقط به..کردم نگاه متعجبش چشمای وبه آوردم سرموبالا..بزارید روش چهارهزاری یه خب_

 خونه توی که قبلی ماه ازحقوق مدت این..ندادید حقوق هنوز شمابهم نیست آخه..ودارم همین

 ..گردونم برمی چهارهزاروبهتون دادین حقوقموکه..کردم استفاده بودم پدرتون

 ...کرد اخمی

 ...یبگیر وازم بیایی میتونی نیازداشتی پول که وهروقت منی بدم؟توزن حقوق چرابایدبهت من_

 ...خب ولی..یانه زنشم نیست معلوم..گفت می هربارچیزی آرشام این زدم لبخندشیطانی
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 ..هستید وشماکی کیم من رفته یادتون نکنه_

 ...کرد اخمشوحفظ

 سراین بامن نبینم دیگه.. فهمیدی؟ هستی من زن وتوهم توام صاحب من الان باشه که هرچی_

 ..خوایی؟ می چیزی..میدی؟ من به وچراداری پول این حالا..کنی کلکل موضوع

 دهالعا دیدلبخندفوق که سکوتمو دارم لازم چی که بگم بهش جوری حالاچه انداختم سرموپایین

 !!!....زد بشه مربوط وشرورت بدجنسی به که کلاهرچیزی..شرورانه..بدجنسانه..آمیز شرارت

 ...خوایی؟ می وسیله_

 ..ازکجافهمید این کردن داغ حسابی هام گونه کشیدم خجالت حسابی

 ..بردوسرموبالااورد خندیدودستشوزیرچونم

 ...داری لازم چی که بگی من بایدبه خب شوهرتم من ضعیفه نکش خجالت_

 ...برگشت سمتم به شدن ازپیاده قبل ولی..دروبازکرد...خندید بعددوباره

 !...یابزرگ؟ بخرم حالاسایزکوچیک_

 !...آخه؟ باشه وشیطون بدجنس قدمیتونه مردچه یه..شدم می آب ازخجالت داشتم دیگه

 ...خندید دوباره

 ...کنی استفاده بزرگ نمیادکه بهت اخه کنی می استفاده کوچیک فکرکنم..خیال بی_

 خالیش جای میباریدبه وآزاردادن بدجنسی کنم عرض چه که شیطنت ازچشماش اوردم سرموبالا

 ..فاکتوربگیریم ماجراروازش اون اگه بودالبته شده قدرمهربون چه امشب کردم نگاه

 ..انداخت کیفم روتوی مشکی پلاستیک..برگشت ساعت بعدازنیم

 ..گرفتم کوچیک دوبسته_
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 ..دوبارخندید

 ..بیفتیم تاراه بچه بیاجلوبشین_

 ..شاگردنشستم صندلی وروی شدم پیاده

 ...کردم می دردوسوزش احساس بدنم های قسمت کردوازبعضی دردمی بدنم

 ...آرمیتا_

 ..بله_

 ...شهر؟ بام بریم_

 ...نظرخواست؟ ازمن الان این کردم نگاه بهش باتعجب

 ...کردی؟ تعجب_

 ...آخه...آره خب_

 ...یانه؟ بریم داری دوست خب. نظرتوبپرسم داشتم چرادوست نمیدونم هم خودم_

 ...بریم..باشه...خب_

 خاطراینکه به ممنونم خدایااا..سبزشد من لبای روی هم لبخندی..کرد زدودندروعوض لبخندی

 ..خدایاچاکرتـــــــــــــــم.. بشه مهربون اینطوری که کردی کاری امشب

 ..آرمیتا_

 ..بله_

 ..چرااینقدرساکتی؟_

 ..برگشتم سمتش به
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 ..بپرسم؟ ازتون سوال یه میتونم_

 ..بپرس_

 ...جابریم اون خواییدبه چرامی_

 ..طوری همین..خب_

 ..مونده؟ راه خیلی_

 ..نرفتی؟ تاحالا مگه_

 ...نیست ویادم راهش الان ولی..بار یه چرافقط خب_

 ...واومدیم راه تقریبانصف ماالان خب_

 نگاه اطراف به.. وایساد ماشین که گذشت ساعتی نیم..نشد ردوبدل بینمون حرفی دیگه

 کنارروشن گوشه نورهایی فقط بودو تاریک جا همه..بودیم مابالاکوه الان فکرکنم..کردم

 همه قدرقشنگه چه واااای شدم پیاده ازماشین..پیدابودن تکوتوک آسمون هاتوی ستاره..بودن

 ...بودن زیرپاهام الان شهرتهران

 ..بزنیم؟ قدم یکم خوایی می_

 یکی آرشام میرفتیم راه هم دوش به دوش کنارهم دادم مثبت جواب باذوق برگشتم سمتش به

 ...میکشید موهاش توی دیگشو ودست شلوارش جیب لازدستاشوداخ

 ...ارباب_

 ...نشست چشماش توی عجیبی غم کردم چرااحساس نمیدونم..برگشت سمتم به

 ..بله_

 ..بگیرم؟ ازتون ای اجازه یه میشه..ایم..چیزه میگم_
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 ...ای؟ اجازه چه_

 ..شدم پشیمون...کنید ولش...من اینکه..خب_

 ...رفت راه دادوهمچنان تکون سری آرشام

 ...نیست مشخص باخودم تکلیفم اوقات بعضی_

 ...کردم نگاه بهش

 ...چرا؟_

 ...الان دونم نمی...گیرافتادم دوراهی بین_

 ...بکنید انتخاب رو درسته که راهی_

 ...کدومه درست راه نمیدونم که اینه مشکل_

 ...کنم کمکتون شایدتونستم..اعتمادکنید من میتونیدبه_

 ...برگشتیم هم سمت به..وایسادم هم من...وایساد

 ...آرمیتا_

 ...بله_

 

 ...دادی؟ روازدست ات خونواده طوری چه_

 ...انداختم سرموپایین

 ...یانه؟ بایدبدونم خب..شوهرتم من_

 ..طولانیه ماجراش..راستش خب_
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 ...شدی؟ سبک شایدکمی..کنی؟ تعریف برام خوایی می_

 ...شما...آخه_

 من..نیستم مردبدی من کن باور..اعتمادکن بهم..نیستم غریبه..همسرتوام الان من..نترس..آرمیتا_

 ...همسربهم عنوان به میتونی کنم درکت میتونم هست حالیم ازاحساسات هم

 ...شما آخه_

 ..آرمیتا_

 ..مهربون بودمهربونِ قبل مثل چهرش کردم نگاه اسمموصدازدبهش باتحکم

 ...بدی؟ توضیح تابرام بشینیم صندلی روی خوایی می_

 ...آره_

 دلم توی غمی اماالان بود بودزیبا شهرتهران رومون روبه منظره...نشستیم صندلی روی باهم

 رارهوق میکنم نگاه منظره این به دارم باهمسرم خاطراینکه به بودم خوشحال هم کمی..بود نشسته

 بزنم وبراش دلم حرفای

 ...چیزوبزن همه وغید امشب باش راحت کنی؟باهام شروع خوایی نمی_

 ...میتونم_

 ...ارمیتا توام آرشام الان من..تونی می آره_

 ...شدم خیره منظره چکیدبه چشمم ازگوشه اشکی زدقطره لبخندغمگینی کردم نگاه بهش

 همه...بودم خوشبخت کاملا کنارخانوادم من..داد جونشوبرام که هستم دخترپدری..من_

 نمیذاشت آرمین منوبرادرم برای ازمحبت بودوکمبودی داشتنی دوست که مادری...چیزداشتم

 داداشی..نداشتم..مهربونیاش..هاش محبت ازجانب کمبودی حس وقت هیچ که داشتم پدری

 که داشتم دوست همیشه هم بودومن حساس خیلی روم..بود بسته بهم جونمون..مهربون داشتم
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 مپدر به من ای هردختردیگه مثل..بودم کاملاخوشبخت چهارنفرم درکنارخانواده من..کنم اذیتش

 خواستم روزمی اون..بود سالم سیزده میادکه یادم..داشتم دوسش جونم مثل..بودم وابسته خیلی

 هدیگ من موقع اون..برم بذاره که کنم وراضی آرمین جوری چه نمیدونستم..برم بیرون دوستام با

 خواستم..کردم خودموآماده..بگیرم تصمیم خودم برای ومیتونم شدم بزرگ حسابی کردم می حس

 ماا بیرون بادوستام برم میخوام کنارگفتم بره گفتم ظاهرشدبهش جلوم آرمین که برم بیرون

 دادزدم خوردبودسرش اعصابم ازدستش حسابی..برم که نمیده بهم اجازه میگفت..کنارنرفت

 سیزده دختری..درمیاری قدبازی برام داری که هستی کی..پدرمی..پسرمی دوست..شوهرمی:گفتم

 زد بهم بارسیلی اولین برای..خوردمیشه بدجورشخصیتش بزنه برادرش به حرفارو این ساله

 که ازخداخواستم..نرفتم بیرون شام وبرای کردم گریه کلی شب اون...فهمیدی داداشتم:وگفت

 برم خواستم..شدبیدارشدم صبح برم بیرون بادوستام تاراحت بگیره وازم آرمین

 شدکه صبح نه ساعت..نبود اتاقش اماتوی..باشم قهر باهاش نمیخواستم..داداشموبیدارکنم

 تیح..بودم وابسته خیلی داداشم به من رفت گیج سرم خبرمن بااون..بیمارستانِ آرمین خبردادن

 کرده بود؟تصادف بستری بیمارستان حالا بودم سرش بالای خوردتاخودصبح سرمامی وقتی

 لباش روی لبخندی آرمین دادن اذون عصرشدوقتی پنج ساعت بدبود وحاش مجروح بودوحسابی

 کنی؟بذاربمیرم می گریه چراداری خوشگلم آبجی گفت می همش کردم می گریه داشتم.. سبزشد

 لیآرمیتاخی که این کلمه یه باگفتن داداشم بود شکسته ودستاش ازپاهاش یکی..کن بعدگریه

 شده چی فهمیدم نمی من موقع اون..رفت ازکنارم همیشه وبرای وبست چشماش دارم دوست

 ودنب بیرون که وبابام ودکتروپرستارومامان زدم سردبودجیغ امادستاش..برده خوابش فکرکردم

 اماچشمای..دادن شوک دادبهش جون خودم چشمای جلوی خوشگلم داداش..شدن وارداتاق

 ...خوشگلشوبازنکرد عسلی

 تنهام داداشم( بده جون خودت چشمای جلوی بودداداشت قدرسخت چه...کردم اشکاموپاک)

 ..پیرشدن سال بیست اندازه به مادروپدرم..گذاشت

 کردن وگریه زدن جیغ کارم کردن می ودفن آرمین وقتی من..سخته خیلی فرزند داغ

 این عاشق داداشم..میخوندم خوب امادرسمو گرفتم افسردگی خلاصه رفتم دوبارازهوش..بود

 ...کردم زیادی سعی خاطرهمین به..دکتربشه یه خواهرش بودکه
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 ..آرمیتا_

 ..بله_

 ..نده ادامه میشی اذیت اگه_

 خوشبخت خودت تومثل زن خدمتکارنبودم دنیااومدم به من بگم..چیزوبگم همه برات میخوام نه_

 ...بود

 ...خوشبختی؟ الان..چی؟ الان_

 زنده دلم داغ دوباره.. دومردکر سکته مادرم گذشت ماه سه..دونم نمی هیچی..دونم نمی_

 ...عزیزهاشودید دوتااز مرگ سن اون توی ساله دخترسیزده..شد

 ...پربودازغم چشماش..برگشتم سمتش به

 پدرم..آوره عذاب خیلی سخته خیلی..دادم ازدست سال یه وداداشموتوی مادرم..من آرشام_

 تاصبح ازپس پدرم شب یه..کشید سیگارمی پنهونی..معتادشد..شکست مادرم بافوت

 غم یه بازهم..بود گذشته مادرم ازفوت چهارماه من موقع اون..بود کرده بودتموم سیگارکشیده

 خیلی..فرددنیام ترین بدبخت کردم می احساس..نمیزد دیگه قلبم..دیگه درد یه..دیگه

 کمی سن..بود سالم سیزده من..شد اضافه بهش دیگه یکی بودکه کم مادری دردبی..دردداشتم

 مه وفامیلی قوم هیچ..بکنم گدایی خواستم نمی.. بشم تبدیل هرزه یه به خواستم نمی..داشتم

 یلیخ سخته خیلی کسی دختربی یه برای آرشام..کنه مراقبت ازمن نبودکه کس هیچ..نداشتیم

 سختی زندگی بفهمونه بهم سالگی سیزده ازهمون که خداخواست اما..اما اوره عذاب

 پونزده ومن گذشت دوسال..کشم ونمی خوشبختی مزه وقت هیچ من که بفهمونه میخواست..داره

 نخورده ودست کرداماخودموسالم تهدیدم زیادی خطرات.. کردم زندگی سخت خیلی..شدم ساله

 یندهآ به..فکرکردم هام بدبختی به بودم گرفته درپیش خودم برای نامعلومی راه روز یه..گذاشتم

 بالاشهرتهران های ازقسمت یکی توی اومدم خودم به..بودفکرکردم درانتظارم که شومی وزندگی

 که کردم می هاوویلاهانگاه خونه به کردم؟باحسرت می کار اینجاچی من زدم پوزخندی..بودم

 ..کردم تصادف یکهوباماشینی
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 ...بودآره؟ بابام ماشین..ماشین اون_

 ..کرد می نگاه روش روبه به داشت برگشتم سمتش به

 خونش خدمتکارتوی عنوان کردوبه مراقبت ازم وکارم کس بی فهمیدمن پدرت وقتی..آره_

 چندسال..برسم دانشگاه به رفتن یعنی آرزوم تابه خوندم می ودرس کردم کارمی..کارکردم

 برام کاری هیچ جزپدرومادری که کنارپدرومادرت..کردم فراموش دردهامو تقریباهمه من گذشت

 خواهرهات همراه تو تااینکه..بودم خوشبخت کاملا دخترهم شش کناراون..بودم خوشبخت نکردن

 وقتی..خاص حسی یه..شد منتقل بهم حسی یه..شدم جوری یه دیدمت وقتی..برگشتین ازخارج

 زهرترک داشتم که اونقدی..ترسیدم خیلی بیام خونت توبه بایدهمراه من که گفتن

 ازبین غرورتو این میخواستم..بودی کرده که دیخاطرتهدی به نه..اومدم باهات امابازهم..میشدم

 بدبختی که بودم دختری من نیستم دخترضعیف یه من که بدم نشون بهت میخواستم..ببرم

 چیزی یه خوام می..آرشام..وتغییربدم رفتارهات و اخلاق خواستم بودمی کشیده زیادی وسختی

 ...دارم دوست من که بفهمی میخوام..بگم بهت

 ...برگشت سمتم به باتعجب

 زندگی این های سختی هاو عذاب تمامی من..داشت خواهم دوستت باشه که تاهروقتی من_

 داره شیرینی عاقبت میدونم چون میکنم روتحمل

 ...ازکجااینقدرمطمئنی؟_

 ...میفهمونه بهم داره حسی یه...نمیدونم_

 ...الان من...ندارم بهت حسی هیچ..اماآرمیتامن_

 ..اما..میدونم_

 ...کرد ونوازش کردوکمرم حلقه دستشودورم..گذاشتم هاش شونه سرموروی

 کیهتوت همیشه ومشکلات سختی حین خوام می آرشام..باشم کنارت بدیهات باتمامی میتونم من_

 باشی؟ خدمتکارت وپشتیبان گاه تکیه میشه..من ارباب میدی قول باشی گاهم
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 ...چسبوند خودش منوبیشتربه آرشام..بیشترسرازیرشدن اشکام

 ...بشه عوض ورفتارم اخلاق که باش امانتظارنداشته..میدم قول_

 ضعو هم ورفتارت اخلاق.. میکنه کفایت خودش باشی گاهم وتکیه باشی کنارم که همین..باشه_

 ...باش مطمئن..میشه

 ...هم من برای نکنه بمیره که زدوازخداخواستی بهت سیلی یه فقط برادرت..آرمیتا_

 من..وازخدانخواستم کسی باربدی یه بعدمن روزبه ازاون..میکنی اشتباه خداداری به..نه..نه_

 دنیامن این توی من وتنهاکی شوهرمنی الان تو آرشام..نکردم خداشکایت تاحالاازتوپیش

 ...نمیتونم

 ...کنی حساب من روی همیشه مشکلات توی میتونی..کنی تکیه بهم آرمیتامیتونی_

 ...واقعاممنونم...آرشام ممنونم_

 ...الان مثل مهربونم باهات وقت یه اگه..نداره هوابرت اینکه دارم خواهشی یه اماازت_

 ...انتظارندارم ازت..آرشام توروندارم عشق لیاقت من باشه_

 ...کناربیام خودم واحساسات بذارباغرورم..نبود این آرمیتامنظورمن نه_

 ...میزنی کتکم که هایی وقت حتی..باش پشتیبانم توفقط..باشه_

 ...زدم لبخندغمگینی

 ...آرشام_

 ...بله_

 ...نسوخت برام دلت حرفاکمی این باشنیدن_

 ...سوخت دلم اتفاقابرات..چرا_



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM بهمن زدهکیمیا  -  عاشقمی کن اعتراف

telegram.me/romanhayeasheghane 177 

 ...وتغییربدی؟ ورفتارت اخلاق میتونی پس_

 ...نه_

 ..باشه_

 ...کردیم می نگاه رومون روبه منظره به سکوت توی

 ...برگیدیم؟ خوایی می_

 ....اره_

 ...گرفت من روی دستشوروبه..بلندشد آرشام

 ...افتخارمیدید؟_

 ...پاشوندم مردم روی به لبخندی...کردم نگاه بهش

 ...ورتربودرفتیم اون که ماشین سمت وبه بلندشدیم باهم..گذاشتم دستاش دستموداخل

 ...آرمیتا_

 ...بله_

 بهت رفتارم من شده تحمیل بهت که هایی وتلخی گذشته بابیان داری توقع توالان میگم_

 ...و تغییربکنه

 ...نه_

 ...کرد نگاه بهم باتعجب

 !...نه؟_
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 وظیفم چون گفتم براتون و خاطرات این من..میشه حل دیگه شماباچیزهای اخلاق چون..آره_

 می زندگی داریدباهاش سقف وزیریه بدید خواییدعذابش می که کسی بودبایدازگذشته

 ...کنیدباخبربشیدیانه؟

 ...زد یلبخندقشنگ

 ...اماتو..پرسیدم وجدی سوالم من_

 ...نداره؟ حقیقت مگه..دادم جواب جدی هم من خب_

 هی آرمیتاازت:گفت کنه وروشن ماشین ازاینکه قبل..ونشستم دروبازکردم رسیدیم ماشین به

 ...کنی ماجراروفراموش این خوام می..کردم منتظرنگاهش..خوام می چیزی

 ..کردم فراموش بودم پدرت خونه که ازوقتی...کردم فراموشش من_

 انهمچن من..تغییرنکرده چیزی هیچ افتادیعنی بینمون که اتفاقاتی..امشبِ ماجرای منظورم نه_

 ...همچنان وتوهم کردی توانتخاب که هستم اسمی همون

 ...اشکامونبینه تاریزش برگردوندم روموازش

 ارباب:کردموگفتم مکثی باشه..خوایی تومی که چیزی این اگه_

 ...کرد وروشن کشیدوماشین پفی آرشام

 ...بشن بیشترجاری اشکام شدکه اندازشدوباعث طنین ماشین توی پاشایی مرتضی صدای

 ببارم وقتشه گرفته بغضم

 ...دارم گریه هواهوای بی چه

 شد خطی باتوخط بازکاغذم

 ...ندارم ودوست وحال حس خدااین
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 کشیدم قفس بازدورپنجره

 ..کشیدم عطرتونفس دوباره

 حوالیــــــــــــه توهمین بازخاطرات

 چندثانیه ویه همین هوام

 ..توخالیه جای

 شهر جزتوتمام

 حالــــمــــــــــــــــــــو دونن می

 کبوترم مثل 

 آدما سنگ که

 بالموووو شکسته

 ...قراروازتودارم بی قلب این

 انتظاروازتودارم حس این

 ...هست هنوزدورگردنم اسمت

 ....(بغض....پاشایی مرتضی..    )وازتودارم دار طناب این من

 ابروهاش بین هم قشنگی اخم بودویه ناراحت اش چهره حالت..کردم نگاه آرشام به

 ...کردم اشکاموپاک..بود

 ...آرمیتاخانوم نکنی قراربودگریه_

 ...زدم لبخندغمگینی
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 ...بدم انجام کامل تونم ونمی دستورتون یکی این خودتون قول به_

 ... میشه انجام کامل هم یکی این حتی بدم هردستوری که گفت بهم یکی یادمه ولی_

 ...نشد ردوبدل بینمون حرفی تاخونه

 ..برگشتم سمتش به..دستموگرفت مچ که بشم پیاده ازماشین خواستم

 ...داشتید؟ کاری_

 ...دروببند:بودگفت پایین سرش طورکه همون

 ...کردم نگاه ومنتظربهش دروبستم

 ...کنی فراموش رو بیفته اتفاق وقراره افتاده اتفاق امشبوکه وماجراهای اتفاقات همه خوام می_

 ...رفتمنگ رو بیفته اتفاق قراره که امااتفاقاتی...کدومه منظورتون روگرفتم افتاده که اتفاقاتی_

 بهم..بودم حالاندیده تا بودکه خاصی حالت یه وصورتش چشماش حالت آوردتوی سرشوبالا

 ...اتفاقومیگم این:کردگفت می نزدیک من سرشوبه طورکه شدوهمون نزدیک

 آرشام..بودم خودشده بودازخودبی گذاشته لبام لباشوروی گرفتم گُر کردم احساس

 کردتوشوک می ونوازش کمرم دیگش کردوبادست ونوازش ردکردوموهام دستشواززیرشالم

 سرشوبالا..بود پایین سرش..کردم نگاه بهش..جداشد ازم آروم که گذشت چنددقیقه..بودم

 ...کرد نگاه چشمام اوردوتوی

 ...کنی فراموشش که نره یادت_

 روی..دویدم عمارت سمت به اماباعجله..بودم هنوزتوشوک..دادم تکون تاییدحرفش برای سری

 ..فردااا..رفت شدم بدبخت وای..زد یکهوخشکم که هابودم پله
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 هاپایین ازپله اومدباعجله درعمارت شدن بسته صدای..کردم فراموش کل ماجراروبه

 روطی تافاصله گذشت چنددقیقه.. گم می بیادبهش بذارخودش نه..برگشتم امادوباره..اومدم

 ..آورد کردسرشوبالا وجودمنوحس وقتی..بود پایین سرش..هارسید پله وسط کردوبه

 ...وبخونم؟ ترم این ودوباره برم دانشگاه میذاریدبه وبیفتم ترم این من اگه..میگم..ارباب_

 ...آشام خون جلدآرشام توی رفت کردبازهم اخمی

 ...نه که معلومه_

 ...نه؟ که چی یعنی...پرید رنگم

 هام کلاس به من که است چندجلسه..دارم ترم فرداامتحان..من..من ارباب اخه ولی_

 ..برم دانشگاه به تونم نمی که من..بینید می خودتون که هم صورتم...نرفتم

 ..کردم نگاه رفت می بالا مارپیچی های ازپله داشت که ردشدبهش وازکنارم انداخت بالا ای شونه

 ...کنم نمی روپرداخت خدمتکارتنبل شهریه پول من..خودته مشکل دیگه این_

 ...کرد نگاه وبهم برگشت سمتم به یکهووایسادوباشیطونی

 ...اماتوالان..کردم می شایدپرداخت بودی زنم اگه_

 قول من شمابه..شما...کنم ازدواج که مجبورشدم خوندن ودرس دانشگاه خاطرهمین به امامن_

 ..دادید

 ..وندادم وچندباربخونی هرترمی اینکه اماقول..دادم قول من_

 ...کنم می جورش خودم پوله مشکل اگه..بار یه حالاهمین_

 کیف خوردتوی پول مثل من وبرای وهفتصده تویک دانشگاه شهریه..نیست پول مشکلم من_

 ...شی تافرداقبول بخونی درس بری هم الان میتونی..فهمیدی؟ پولمه
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 تختم خودموروی..رفتم اتاقم سمت بادوبه..دانشگاه؟آخه برم قیافه بااین من..نزد حرفی دیگه

 ...انداختم

 (آرشام)

 فرومی دستش توی دستشو های کردانگشت می تعریف گذشتشوبرام خاطرات داشت وقتی

 سوختن خاطرات این قصدآرمیتاازتعریف اینکه از لحظه یه..میداد ومنوعذاب میریخت اشک..کرد

 هیچ که گفتم بهش خاطرهمین به کردم اخمی باشه بهش نسبت ورفتارم اخلاق وتغییر من دل

 ....و نکرده منوتوفرق بین چیزی

 بهش حسی هیچ اینکه با..میکرد ترازقبل ومنوکلافه..میریخت اشک اهنگ همراه ماشین توی

 یگمبارم یه..نبود روشن باخودم خودم واقعاتکلیف.. بکشه عذاب خواستم نمی..بود امازنم نداشتم

 ...کلفتمه که میگم بارهم ویه زنمه

 وخوشفرمش خوشگل لبای ازاون تونستم نمی کردم می هرکاری..نذاشتم که بشه پیاده خواست

 بهقطعاکار چون کاروبکنم اون خونه توی خواستم نمی...یانکنم بکنم که مرددبودم...بردارم دست

 واز این..بود شوک توی نداشت چیزی من برای جزپشیمونی میکشیدکه ترهم باریک جاهای

 حرفاروبهش واون شدم واردخونه بااخم نداره هوابرش خاطراینکه به..فهمیدم حرکاتش

 بوسه اون معنی که بدونه خواستم می...و میدادم شهریه بودی من زن اگه که ازعمدگفتم..زدم

 ...نداره حقیقت خودم حرف این کنم می احساس خودم که مرد نیازیه جز نبوده چیزی

 هوب گذاشتم دستموزیرسرم... درازکشیدم تخت وروی کردم لباساموعوض وکلافه شدم وارداتاقم

 مثل همه..دستش توی حلقه..لباش شیرین مزه..حرکاتش.. هاش اشک..حرفا تمامی..زدم زل سقف

 های سختی به بافکرکردن واقعا ولی..نشست لبام روی ردشدلبخندی چشمام ازجلوی فیلم یه

 هک هایی دوربین تمومی..کردم وروشنش برداشتم رو وی تی کنترل..کردم اخمی آرمیتاناخواسته

 وهال ومهمون خواب های اتاق میشدتمومی داده نمایش تلویزیونم روی وجودداره خونه این توی

 سک هیچ که وجودداره مخفی دوربین خونه گوشه وگوشه آشپزخونه وحتی وباغ وحیاط وپذیرایی

 آرمیتااوکی اتاق روی..میکنن ضبط صداروهم وحتی هوشمندن هاکاملا دوربین..خبرنداره ازش
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 اشه شونه لرزیدن از بودو درازکشیده تختش آرمیتاشدروی اتاق تلویزیونم صفحه وتمامی کردم

 ..کردم کم بشنوم خودم که وتاحدی تلویزیون صدای..کنه می گریه داره بودکه معلوم

 خوشی یکم فقط یکم من زدی؟اگه رمق من توبرای زندگیه چه این آخه..کارکنم چی خدایامن_

 خاطراین به..شدم خدایاخسته..خورد می بر جایی به میشدم یاخوشبخت میدیدم زندگی توی

 ...الان ولی بدم تن ازدواج این به که مجبورشدم من کوفتی دانشگاه

 ...زد زل تختش روی روبه آیینه وتوی نشست تخت لبه کردروی اشکاشوپاک

 ...آشام خون آقای بشم وقبول ترم این میتونم که میکنم ثابت بهت من_

 ...واقعاکه..آشام خون میگفت من به این..گردشد چشمام

 ...آشام خون به ملقب آریامنش آرشام آقای میمالم زمین پوزتوبه_

 انداخت تختش روی وبرگه وجزوه کردوچندتاکتاب اتاقشوروشن بلندشدولامپ تختش ازروی

 خوندن درس دادومشغول هواتکون درازکشیدوپاهاشوتوی شکمش روی هم وخودش

 پشت وبه وبست کتابش یکهومحکم زدکه دوتاورق..بود گرفته خندم خوندنش ازطرزدرس..شد

 ...اصلا نداره منودوست که اون وجدان میگی داری چی:کردویکهوگفت نگاه سقف به خوابیدو

 آرمیتارودوست که کیه یعنی..میزد حرف میخوندیاباوجدانش ترس داشت این..گردشد چشمام

 ...زدم پتوروچنگ ناخواسته..نداره

 نمیکنه نگاه من به زنش چشم به که ازاونجایی..نداره؟ دوستم فهمم ازکجامی دونی می..نخیر_

 لبتها..کنه تکرارمی برام هی ولی کلفتشم دونم می خودم..انگارخنگم..میکنه کلفت کلفت وهی

 ..کلفتمی بارمیگه یه..زنمی بارمیگه یه..نیست مشخص باخودش تکلیفشم اوقات بعضی

 ...کرد شروع شدوبعدازچندثانیه ساکت دوباره

 فکرمی دارم آرشام به اصلاچرا من وای..بودحتماازروی چی بوسه این معنی دونم نمی خب_

 اون خصوص امشبوبه ماجرای که دادم قول آرشام به من شووجدان خفه..شد یکهوعصبانی..کنم

 کنم روفراموش بوسه
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 ...نشست لبام روی لبخندی

 چیزمرغیشم اخلاق واین..بده کمترعذابم..بسوزه برام دلش شده که هم کمی خداکنه ولی_

 چی پس..بله اخلاقشوتغییرمیدهم این باشم خودم که گل هرچندآرمیتاخانوم تغییربده

 میخوادورفتارواخلاقش دلش هم کمی معلومه طورکه اون بخوادکه بایدخودشم فکرکردی؟ولی

 ..نیست خودش دست که معلومه

 ..بلندشدونشست تختش ازروی

 چه بیمارستان توی دیدی.. داره غیرت روم خیلی ولی نداره بهم حسی هیچ بااینکه وجی ولی_

 ..شد قدرعصبانی

 ...ولی آره_

_... 

 یااینکه دستموبگیره خواست داشت نفرت ازم بااینکه بیمارستان توی که همین ولی باشه_

 هب دربیارم بال ازخوشحالی خواستم می لحظه اون وجی وووووییییییی...گذاشت پاهاش سرموروی

 ..میکرد نازم بودوداشت پاهاش روی سرم خاطراینکه

_.... 

 ...خب ولی آره_

_... 

 ...ایهیم-

_... 

 ..دونم نمی_

 ...کرد شدواخمی یکهوناراحت
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 ..وجدان شی لال الهی..خدانکنه_

_... 

 ...تونـــــــــــــــم نمی نــــــــــــــه_

 داشت وجدانش یعنی..گرفت دهنشو یکهوجلوی..کردم سکته آوردکه زبون روبه جمله این طوری

 ...میگفت؟ چی بهش

 میخوادفکرکنه که جوری هر بذاراون..شوهرمه خاطراینکه به البته دارم دوسش من..خب..من_

 ...دارم کوچولودوسش بچه یه درحد نیستم عاشقش البته..دارم دوسش امامن

 ...اروم البته بعدزدزیرخنده

 ...نداره دوسم اصلا که بهترازاونه بچس یه اندازه به که داشتنی دوست همین خب_

_... 

 ..موهاموبازکرد نشست قدرقشنگ چه ویادته دیشب وجی راستی..میگی توراست آره_

 :وبالبخندگفت تخت روی خودشوانداخت

 ایش عضله های وسینه پهنش های وشونه وهیکل هیکلیش خوش..زیباوجذابیه العاده پسرفوق

 ..فایده اماچه..حلقت ازپهناتوی

 ...شدم مرگ دخترهاذوق کردمثل تعریف ازمن ازاینکه لحظه یک

 های خرمن بودواون پیشم الان کاشکی وای..رهاکرد وموهاشوآزادانه برداشت الشوازسرشش

 ...کردم خوشگلشونازمی

 ...گرفت چشماش ازموهاشوجلوی دسته یه
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 عشقی امامتاسفانه کنه نازشون آیندم عشق که درازباشه اونقدی موهام آرزوداشتم همیشه_

 اهاشعروسیموب بذارمراسم البته..میکنم شون وکوتاه موهانیازندارم این به دیگه پس..درکارنیست

 ...بعد بندازم راه

 ...کنی موهاروکوتاه اون بذارم عمرااگه..بود گرفته خندم هم خندیدخودم آروم

 وااااای..کنم فکرمی خودمون اشام خون یاهمون آرشام به دارم اصلاچرامن..وجدان کن بس..اه_

 مردی منومیخوادبه ونه منومیبینه ونه داره دوسم نه که مردی به اصلاچرادارم شدم دیوونه خدامن

 راحت خیال با الان که مردی به چرادارم فکرمیکنم دارم دلم توی قدردردوغم چه نمیدونه که

 ...کنم فکرمی دارم میکشه من فردای آزار برای شیطانی نقشه یه داره یاشایدهم خوابیده گرفته

 ...کرد هاش کتاب به ناراحتی نگاه یه

 همرو دانشگاه رنگ ندارم حق دیگه وبیفتم ترم این اگه گفته آقامون..بخونم امتحان بایدبرم_

 ...ببینم

 ...خندید

 اسم بگه بعدهرکی من آقای بشه آرشام کن توفرض وجدان..کردم قدربزرگش چه..آقامون..اوه_

 لانا که اون..واقعیم آقای منظورم البته..منش آریا آرشام ببخشیدبگم..اِ  اشام خون بگم چیه آقات

 ..دانه بیندپنبه شتردرخواب ولی...داره فکری چنین خودش البته نیست شوهرحقیقیم

 به وفقطشم جنگم می وغرورم بااحساسات دارم من دونست آرمیتانمی..بود گرفته خندم

 ...خاطرخودشه

 ..میکنه کل کل باوجدانش خودم دقیقامثل..داره خوددرگیری آرمیتاهم نمیدونستم

  سرخودش شدیکهوزدتوی خوندن درس درازکشیدومشغول تختش روی

 نمک اینباراونقدتوش اصلا..جونم به نیفته دوباره که کنم درست براش فرداچی وجدان وای_

 ..خدانکنه البته..بمیره که میریزم
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 عوضی پسره اون به چشمش میبره دانشگاه منوبه آرشام فرداوقتی دعاکن وجی راستی

 ...میشم بدبخت مگرنه.. نیفته بهش هم عوضی پسره اون چشم البته..نیفته

 ...کرد خوردش بخیه دست به نگاهی یه

 ...نیومده من به هم عشق_

 ...چی؟ یعنی...کردم مشت دستاموازعصبانیت...کردم اخمی

 داره گوش موش کن ولش نه نه...روز اون که تشکرکنم ازت خواستم می جون وجدان راستی_

 گوش هم موش..داره دیوارموش که اینه منظورم.. گفتم؟ اِببخشیدچی..داره موش هم گوش

 تیراس..وبخونم درسم وبشینم فکرنکم بهش تااینهمه کردم می ماچش یه میرفتم الان کاش..داره

 هاشدهااا مرغ نخوادقاطی بخوادوچه چه آرشام الان

 ..زدم لبخندی..وخندید بالشش سرشوفروبردتوی

 ..کرد شالشوسرش..بود شدهقرمز صورتش بلندشدازخنده

 نم که کن خدایاکاری فقط..بگیرم آروم تاکمی ببینمش بایدبرم هست مرگم یه امشب من نه_

 شوهرمه خاطراینکه به هم والان..عذابه فقط طرفه یه عشق چون نشم مغرورت بنده این عاشق

... هک میگم نه واگرهم میکنم کوچولوش بوس بودیه خوابیده اگه..یانه خوابیده ببینم خوام می

 میندازه منوبااردنکی صدالبته هم واون توبخوابم اتاق توی که واومدم ترسیدم که گم آهامی

 ..باطل خیال زهی..بیرون

 ...بره قربونت آرشام:زدوگفت ازتوآیینه خودش برای چشمک یه

 ..سرازیرشدن اشکاش..گرفت دردم اون جای به من زدکه دهنش روی یکهومحکم

 ...بره قربونم که منه کاره چی آرشام اصلا..زدم الان من بودکه حرفی چه این_

 ...شوهرتم...کردم زمزمه باخودم زیرلب
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 سراغ اشکیش چشمای باهمون بعدازچنددقیقه..کردن گریه کردبه درازکشیدوشروع تخت روی

 ...آناتومی جانواران:وخوند رفت هاش کتاب

 وپاک ولبخندم اومدم خودم یکهوبه که نشست لبام روی لبخندی..کردم وخاموش تلویزیون

 مبگ دروغ خودم به تونستم نمی شده من زن مزاحم که کیه آشغال پسره این بایدببینم..کردم

 ...کوچولودارم حس یه بهش ذره یه فقط ذره ویه نداشتم نفرت اماازش

 توی داره چیزی یه کردم حس که شدم واردهال..دراتاقموبستم..بخورم آب تایکم بلندشدم

 چراآباژورهاروروشن بهت لعنت اه بود تاریک خیلی رفتم سمتش به..میکنه حرکت سیاهی

 ...دراومد بالاخره ترسیدش صدای..نکردی؟

 یادلهتب که اینه منظورم ببخشید اِ..بیادبخورتت کنم جلوشوهرموصدامی بیایی اگه آقادزده ببین_

 ...باش نداشته سرم به کاری پس کنن تویکسره کار اینجاو هابریزن تامحافظ بزنم جیغ کافی کنه

 فکرنکنم..بریزم کرم ذره یه خواستم..آرمیتابود صدای..زدم بودپوزخندی ترسیده کاملا صداش

 ..تاریکه اینجاخیلی چون منوبشناسه

 ..تابیادمنوبخوره شوهرتوصدابزن..بزن جیغ_

 ..تویی آرشام:گفت باتعجب

 !!!!...خریه؟ چه دیگه نخیرآرشام_

 اینقدرشبیه چراصدات نیستی آرشام اگه..بزن حرف درست باشوهرمن دهنتوبفهم حرف هویی_

 ...اونه

 ...دونم نمی_

 کــــــــــــمــــــــــــک آرشـــــــــــــــــــــــام..خواستی خودت_

 ..دزده منومی داره دزده این

 ..بودم نشده هم نزدیک اصلابهش من..بودم کرده تعجب بودوهم گرفته خندم هم



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM بهمن زدهکیمیا  -  عاشقمی کن اعتراف

telegram.me/romanhayeasheghane 189 

 ...چرانیومد؟...کجاست؟ آرشامتون این پس_

 یادیز بااینجافاصله واتاقاهم اتاقشه توی والان سنگینه خوابش یکم..خونس آرشام خدا به ببین_

 میکنه اذیت داره وکسی خونش خانوم ببینه اگه آرشام... خونه این وخانوم خانومشم من..دارن

 ..باش نداشته رمس به هم بروکناروکاری پس نمیذاره زندت باش مطمئن

 ...ای ونهخ خدمتکاراین بلکه..نیستی خونه این توخانوم بدونم من که تاجایی ولی:گفتم متفکرانه

 !...دونی؟ توازکجامی:گفت یکهوباتعجب

 ..هستی؟ مگه_

 ...وتغییرداد صداش لحن

 ...میکنم پرت سمتت وبه گلدون این حالابروکنارمگرنه..خیرباشه دیدی نخیرخواب_

 ...نیست گلدونی اونجاهیچ باشه یادم من که تاجایی امابازهم_

 نزمی روی نداشتم وازش العمل عکس انتظاراین من چون..کرد حمله سمتم کشیدوبه یکهوجیغی

 ...افتادروم هم واون ولوشدم

 یامیکشمت میری خوش یابازبون عوضی ببین:بودیقموگرفت افتاده روم که حالت همون توی

 ...کیم؟ من تواصلامیدونی..فهمیدی؟

 ..هستی؟ توکی مگه نه:گفتم باشیطونی

 آریامنش آرشام زن من نفهم زبون مردک ببین..چرابیدارنمیشه؟..آرشام بهت لعنت ای:زد جیغی

 ساخت شرکت بزرگترین دارنده..شناسن می شوهرمو همه چون حتمامیشناسیش هستم

 ...جهان موسیقی وسایل تولیدکننده وبزرگترین خاورمیانه کل وسازتوی

 ...گفتم وباشیطونی کردم حلقه دستمودورکمرش

 ..داره؟ ربطی توچه به این خب_



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM بهمن زدهکیمیا  -  عاشقمی کن اعتراف

telegram.me/romanhayeasheghane 190 

 ...شوهرمه خب..نداره طورربطی چه_

 ....ببینه وضعیت این بیادومنوتوروتوی شوهرت الان اگه اونوقت_

 ..ادامشوداد جملموآروم خودش

 ...میکنه عام قتل و هردوتامون..میکشتم_

 هستی توکی..ومن منه ارباب که اون داره ربطی چه من به میگی راست:بلندشدوگفت ازروم

 ..آرشامه مثل عطرت وبوی چراصدات

 ...دوست یه_

 ...دوست؟ یه_

 ..آرشام دوست آره_

 اومدی دزدهاآروم مثل شبی ومنوسرکارگذاشتی؟حالاچرانصفه آرشامی چـــــــی؟دوست_

 ...شدی؟ عمارت وارداین مخفیانه طوری چه راستی..ومخفیانه

 ...طور؟ چه_

 ...محافظه اینجاپر آخه_

 ...نمیدونم_

 ..کنم؟ بیدارش برم خوایی می..کن حالاولش خب_

 ..نیست لازم نه_

 ..کنم وروشن لامپ حداقل وایساخب_

 ...نکن روشن نه نه_

 ..چرا؟_
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 ...طوری همین_

 ...بخیر شب..بخوابم رفتم من پس باشه_

 که هبگ بهش هرکی همین؟ یعنی کردم هنگا مسیررفتنش وبه گفتم بهش بخیری شب باتعجب

 ...اومد یکهوصداش..کیه؟ دیگه این ای!بمونه؟ خونه توی که میذاره منه دوست

 ..چرانمیری؟ پس_

 ...توبروبخواب میرم الان

 میخوام معذرت:گفت مظلومی وباصدای انداخت وسرشوپایین وایساددستشوبردعقب اومدجلوم

 می خوابم هم بدبودوخیلی خیلی حالم نبودم خودم حال توی آرشامی دوست که نفهمیدم

 باصدای..نگو چیزی آرشام توروخدابه..دزدی فکرکردم..دیدم تورو که بخورم آب کمی اومدم..اومد

 پس میکنه بیچارم کردم احترامی بی دوستش به بفهمه اگه..داد ادامه دارش بغض

 ..باشه؟ تورودیدم من نفهمه که کن وکاری..نگو بهش آقاپسرلطفاهیچی

 ..راحت خیالت نمیگم بهش هیچی گل خانوم باشه:گفتم مهربونی باصدای

 تشخیص منو..نفهمید یعنی..زدم لبخندی..رفت اتاقش سمت دادوبه سرشوتکون

 ...خوردم آب یکم.. تاریکه خیلی ازسالن قسمت این میدم حق هرچندبهش..نداد

 هک ودراتاقشوبازکردم کشیدم روپایین دستگیره..بود روشن اتاقش هنوزلامپ..هابالارفتم ازپله

 سلام..س..س:گفت ترسیده...شد سیخ تختش روی

 ..چراهنوزنخوابیدی؟..علیک_

 ...خوندم می درس داشتم خب_

 ...کرد نگاه بهم کشیدوباترس خودشوعقب که رفتم سمتش به

 ....شده؟ چیزی_
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 ..نه..ن..ن_

 ...میترسی؟ چراازم پس_

 ..پرسیدم ای احمقانه سوال عجب

 ...طوری همین خب_

 ..یادم مردداره بایه بیدادت دادو صدای چرافکرکردم نمیدونم وبخوابی کنی استراحت یکم بهتره_

 ...پرید رنگش

 نرفتم بیرون..من..اصلا..اینجابودم که..من..من..نه..ن..ن_

 هرچندمن بودولی دروغگویی عجب..رفتم وبیرون گفتم ای وباشه کردم نگاه بهش مشکوکانه

 زندگی شب اولین...بود شبی عجب.. درازکشیدم تختم روی..میدم حق بهش

 ...رفتم خواب به نمیرفت ازبین میکردم بودوهرکاری لبام روی که بالبخندی..مشترکمون

 (آرمیتا)

 خستگی اززور چشمام..اومد گوشیم آلارم صدای بودکه شیش ساعت صبح

 صبحونه کردن درست ومشغول رفتم اشپزخونه به ومستقیم کردم لباساموعوض...بازنمیشدن

 ..داد تکون سری چلغوزفقط پسره من سلام درجواب..اومد هم آرشام که شدم

 ...کنید داشتیدصدام لازم چیزی ارباب_

 ...مونی؟ نمی جا چراهمین_

 ..بخونم درس یکم میرم آخه_

 ..بری دانشگاه به امروزنمیذارم..نکرده لازم_

 ...گردشد چشمام
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 !...کنید؟ می داریدشوخی_

 ...دارم؟ باتوشوخی من_

 ...چکید چشمش ازگوشه اشکی قطره

 ...من دیگه یعنی..چی؟ یعنی_

 ..آره_

 ..اگه دادیدکه اماشماقول_

 صورتت بااین نمیدم هرگزاجازه من تازه بری خوایی چرامی دیگه بیفتی ترم این قراره وقتی_

 ..بری جایی

 ...شما وقت اون میفتم ازترم امروزنرم اگه من..چی؟ یعنی_

 ...بخونی دوباره ترمومیتونی این نداره اشکالی..میشم واستسناءقائل ترم این نه_

 ..دادن دنیاروبهم انگارکل حرف این بازدن

 ..ممنونم_

 ..داره؟ شرط یه البته_

 ..قبوله باشه هرچی_

 ...چاییشوخوردوبلندشد

 ..میگم بهت برگشتم که ازشرکت_

 ...شدیم هم سینه به سینه بودم نزدیکش من بلندشدچون وقتی

 به آشامتون تاخون خانوم آرمیتا چراکنارنمیری:گفت آرومی بردوباصدای گوشم سرشونزدیک

 ....بره شرکت
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 ..بود ازکجافهمیده این...گردشد چشمام

 ...آرشام؟ خون_

 ..کردید؟ انتخاب من شمابرای که لقبی_

 ...زدم لبخندخجولی

 ..شماازکجافهمیدید؟_

 ...داره؟ حقیقت پس_

 ..من..نه..نه_

 ...نداری؟ لازم چیزی..کن ولش_

 ...نه_

 ..فعلا_

 ......خداحافظ_

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

 ..برسه سر هم آرشام که الاناست..انداختم راه بویی عجب به به_

 ..سررسیدم کنی دقت اگه_

 هک وآرشام برگشتم صدا سمت وبه کشیدم خفیفی بودجیغ سرم ازپشت که صدایی باشنیدن

 ...گذاشتم قلبم روی دستمو..بودودیدم کرده اخمی

 ..ترسیدم..اوهمی یه اهمی یه_

 هبودافتادب صندلی روی که روسریم به چشمم که کنم تاروسریمومرتب کشیدم سرم روی دستی

 ...کردم وسرم خیزبرداشتم سمتش
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 ..کرد اخمی

 ..نامحرمتم؟ من مگه_

 ..نه خب_

 ..بدم توضیح بابابایدهرباربراش ای...میکنی؟ سرت چراروسری پس_

 ..شما آخه خب..چون_

 ...کنم تالباساموعوض میرم من فهمیدم باشه_

 ..رفت پذیرایی هال سمت بیادبه آشپزخونه سمت به اینکه جای به آرشام که غذاروکشیدم

 ...آرمیتا_

 ..بله_

 ..دارم بیاکارت_

 ...رفتم سمتش به درراهه که خبرازطوفانی بی هم من

 (آرشام)

 ...داشتید؟ کاری..بله_

 ..بیابشین..آره_

 من جلوی خونه نبایدتوی پس..شوهرتم من که بگم بهت خواستم می:گفتم نشست وقتی

 ...فهمیدی؟ کنی سرت یاروسری موهاتوبپوشونی

 ...ارباب آخه_

 ..گفتم که همین_



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM بهمن زدهکیمیا  -  عاشقمی کن اعتراف

telegram.me/romanhayeasheghane 196 

 ...نشست مبل روی اومدوکنارم سمتم یکهوبه

 ...نکنید مجبورم کنم می خواهش..نکنم سرم روسری نمیتونم من_

 ...گفتم آرومی وبالحن برگشتم سمتش به

 !...کمربندموبیار اتاقم آرمیتابلندشوبروازتوی_

 رنگش خواستم ازش چی یکهوفهمیدکه ولی ونداشت صدایی انتظارهمچین..جاخورد حسابی

 ..پرید

 ...شمابگید هرچی باشه..گفتم چی من مگه..توروخداارباب_

 ..بیار کمربندموبرام اتاقم بلندشووازتوی گفتم_

 ...بلندشد نداره تاثیری هیچ من دیدروی وقتی..کرد نگاه بهم بارملتسمانه آخرین برای

 ..گرفت فاصله ازم وچندقدم گرفت سمتم کمربندوبه

 ...دارم کارت بیابشین_

 ...نشست کناری مبل روی

 ..اینجا اونجانه_

 ..نشست اومدوکناردستم باترس که کردم اشاره کناردستم باسربه

 بااون..دادم وادامه کردم کمربنداشاره به..نگی راستشوبهم اگه که پرسم می سوال یه ازت خب_

  طرفی

 ..داد تکون سرشوباترس

 اصلاباورنکردم کردی سرهم برام وکه داستانی شداون اینطوری دستت که ازازدواجمون قبل خب_

 وباهات کاری همچین کسی چه بگوکه من حالابه بعدخب برای بهشوگذاشتم کرد رسیدگی
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 بهم پسره کاریه دخترنباشه کاریه وقتی پس دخترنیست کاریه این که میدونم من ببین..کرده

 ...میکشمت باش مطمئن بگی دروغ بهم اگه که نره وامایادت کرده کاروباهات بگوچرااین

 ...کرد نگاه بهم باترس...رخصارنداشت به رنگ

 ...نیست درمیون پسری هیچ باورکنیدپای_

 ...بدمیکنی خودت به داری..آ..آ..آ_

 ....باورکنید_

 ..غریدم باخشم آروم دندون ازلایه

 ...میگی دروغ داری_

 ...بیشترشد بدنش سرازیرشدولرزش اشکاش

 ..نمیگم باورکنیددروغ..نه_

 (آرمیتا)

 اگه بتهال...کنم مقاومت باید پس کنه می تیکم درجاتیکه میدونستم ومیگفتم حقیقت بهش اگه

 ...بتونم

 (آرشام)

 ..یانه؟ میگی_

 ..چیو؟_

 ...وچرااینکاروکرده درمیونه کسی چی پای اینکه_

 ..نیست درمیون کس هیچ باورکنیدپای_

 ...خواستی خودت باشه_
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 مه بودوروی چشماشوبسته وایسادم جلوش بستمش ودوردستم خیزبرداشتم کمربندم سمت به

 ...کردم اشاره سربهشبا..میریخت فشارمیدادواشک

 ...بلندشو_

 ..توروخداارباب_

 ...بلنـــــــــــــــــــدشـــــــــــــــــــــــــــــــو:دادزدم

 پهلوش به یکی قدرتم وباتمام چشماموبستم..کمربندموبالابردم..بلندشد زیادی باترس

 ...افتاد زمین زدوروی بیشترشدوجیغی هاش هق هق..کشیدم

 ..کاردارم هنوزباهات..بلندشو_

 یبلند خیلی جیغ که کوبیدم بودم کوبیده که قسمتی همون به یکی محکم بلندشدودوباره

 ..گذاشتم دهنش ودستموروی کردم حمله سمتش به...شدم افتادعصبی زمین زدوروی

 ...عوضی شو خفه..هیسسسس_

 ...غریدم دندونام ازلای

 ..شوو خفه_

 بهو بلندشه که کردم ومجبورش ودستشوکشیدم بلندشدم..کوبیدم پهلوش به محکم بامشتم

 ....هابردمش پله سمت

 ..کرد می بودوگریه افتاده زمین روی...وبستم ودراتاق کردم پرتش

 ..خیزبرداشتم سمتش به..خوردزدمش وتامی کمربندوبرداشتم

 ...آررررررررره میکشی جیغ داری اینجوری که چندتامردهست خونه این توی دونی تومی_

 غبودوجی گرفته صداش.. میزد جیغ فقط که وپیچوندم فشاردادم محکم پهلوشوبادوتاانگشتام

 ...هاشم
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 ..دادبزنی اینجامیتونی..حالادادبزن..بزن جیغ آره_

 دمز پهلوش به ولگدی بلندشدم..شد کنده گوشتش کردم حس که وپیچوندم ترفشاردادم محکم

 ازپهلوشوبین دیگه قسمت یه دوباره زدم شکمش توی محکم مشت یه..بالارفت دادش که

 ..دادم پیچش ومحکم محصورکردم دوتاانگشتام

 ..باش ومطمئن این میکنم رام تورو من_

 مسره وپشت محکم دوضربه کرد می بودوناله افتاده زمین روی طورکه وهمون کمربندموبرداشتم

 ..زدم شکمش به

 !..فعلا البته بستشه دیدم..بود بودگرفته زده جیغ که ازپس صداش

 ..کردم صورتش صورتمونزدیک

 ..آره کنی مقاومت خوایی می هنوزهم_

 ارشکن زمین روی چون دادم وپیچ ازپهلوشوگرفتم دیگه قسمت یه محکم نداددوباره جوابی وقتی

 زانوم به چرخیدشکمش ازدردکارمن وقتی بود درازکشیده زمین روی واونهم بودم نشسته

 ..چسبید

 خدااااااا وااااااااااای...کن ولم..آآآآآآآآآآآایــــــــــــی_

 ..کردم فشاردستموشل

 ...هان؟ چوب یا طوری چه کابل باسیم باشه..بزنی حرفی خوایی نمی اینکه مثل نه_

 ...میگم بـــــاشــــــــــــــه بـــــاشــــــــــــــه:دادزد

 ..گرفتم دستام چونشوتوی..کشوندم سمتش خودموبه

 ..میشنوم_

 ..باشی نداشته سرم به کاری بدی بایدقول..اول...اول:وعجزگفت باگریه
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 ..میدم قول باشه_

 ...چشماموبستم...بود کبودشده اومدوصورتش می خون ازلبش

 ...طرف کمربندوبندازاون_

 ...کردم منتقل چونش به فشاری...کاروکردم این باعصبانیت

 ...وبخور گوهت_

 ..گذاشت دستام بودروی مونده روش کفشم هنوزجای دستشوکه

 ..توروخدا..دستتوبردار_

 ..ودادزدم دستموبرداشتم

 ...دیگه بنــــــــــــــــــــال...دِ_

 ...کرد کردشروع می وناله گریه طورکه همون

 ازم هک گفت بودومی کرده پیله بهم همش پسری یه دانشگاه توی..باتوآشنابشم ازاینکه قبل_

 ومحلش میدادم بهش رد جواب همش هم من..کنه ازواج خوادباهام ومی اومده خوشش

 ...پسرخوش...نمیذاشتم

 ..زدم توصورتش سیلی

 ..باشی نداشته باهام کاری که دادی توقول_

 چرابه...ای؟ وزهرماردیگه کوفت وهر خوشگله بگی خواستی می..بخوری؟ گوهی چه خواستی می_

 ..نگفتی؟ چیزی پدرم

 فکرنمی..برم دانشگاه به نذاره که ترسیدم دومامی..میکشیدم خجالت اولا چون..نمیتونستم_

 ...باشه اینقدرعاشقم کردم
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 صورتش توی محکم کرد گزگز دستم که هاطوری ترازقبلی محکم خیلی تریعنی اینبارمحکم

 ...شد جاری ولبش ازدماغ خون...زدم

 ...حالاادامش..خوری می گوهی چه داری تابفهمی اینوزدم_

 ...نداره ادامه_

 ...باشه..آره...نداره ای ادامه که_

 ...زد بلندی جیغ..داشتم کمربندوبرش سمت خیزبرداشتم

 ..میگم باشه میگم آرشـــــــــــــــام نه_

 ...لعنتی...نگوآرشـــــــــــــــام من به_

 ...باشه..باشه_

 ..بنال_

 باتوازدواج قراره فهمیدکه تودیدووقتی منوهمراه پسره اون رسوندی دانشگاه تومنوبه که روزی_

 ...کردی خیانت بهم خاطراینکه به این کاروکردگفت این کنم

 ..آرمیتا نکنه بودن باهم چندوقت مگه کرده خیانت چی یعنی..شدم یکهوعصبانی

 ...کرد التماس چسبیدوازم پاهام به که خیزبردم کمربندم سمت به

 ..باشی نداشته بهم کاری که دادی قول..تو..تو توروخداآرشام_

 ازدهنش زیادی خون که خورد دهنش توی محکم پام که آوردم بیرون ازحصاردستاش پامومحکم

 ازدردمیمرد داشت..زدم وپهلوش شکم توی لگدی..بود دادن جون درحال دیگه...سرازیرشد

 خودش به عمارت که طوری ومحکم دروبازکردم..اومد می وصورتش ازدهن داشت زیادی وخون

 ...بستمش لرزیدمحکم
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 پوزخندی..بود شده خونی وشلوارم ازلباسم هایی وقسمت دستم وایسادم اتاق داخل آیینه جلوی

 هنوزوسط..کردم وروشن تلویزیون..درازکشیدم تخت هاروی لباس باهمون..آرمیتابود خون..زدم

 داشت هاش هق هقو گریه صدای...کرد می ناله خوردوازدردآروم نمی تکونی بودوهیچ اتاقش

 ...زدم نعره...میداد عذابم

 لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

 بهـــــــــــــــــــــــــــــت

 ..دروبازکردم بودم گذرونده وازحد بودم کرده روی زیاده خیلی..رفتم اتاقش سمت وبه بلندشدم

 دهش خونمالی صورتش..بود وبینیش دهن خون..تررفتم جلو..بود شده خونی زمین روی کنارسرش

 خیلی صداش..فرستادم خودم به ولعنتی متنفرشدم ازخودم..لرزید می داشت ازدردوترس..بود

 ..شد کردگم می وآب سنگ دل که هایی هق هق بودوبین ضعیف

 ...رم..می..می...درد..در..د..از..رم..دا..د..د...کن..ک..کم..کم...ک..ام..ش..ش..آر..آ_

 کمترشدولی کمی بدنش لرزش..چسبوندم سینم وسرشوبه سمتش رفتم..شدم شوکه لحظه یه

 می کمک ازخودم وقت اون اوردم سرش به بلایی همچین خودم من..کرد می گریه داشت همچنان

 ...بدی خیلی:گفت می آرومی باصدای اوقات کردوبعضی می بودوگریه آغوشم توی..خواد

 شده پشیمون خرازکردارم مثل..کنم جداش ازخودم خواست نمی چراامادلم نمیدونم

 طفق که کردم بلندش..بود شده بیحال خیلی..بود کرده لباساموخونی..کردم جداش ازخودم..بودم

 شیرآب..بردمش دستشویی سمت به..میشد ازدردسرخ میزدم دست که هرجاش به..کرد ازدردناله

 می گریه فقط که کردم پاک صورتش وازروی خون وآروم کردم ودستموخیس وبازکردم

 صورت..وداشت همیشگی بودامامظلومیت منفجرشده صورتش..کرد می کردوازدردناله

 که طوری همون..بود کبودشده هاش گونه وروی بود شده پاره لبش..بودم خوشگلشوترکونده

 صدای فقط..بهم لعنت:کرددادزدم می وگریه ازدردناله هم واون کردم می صورتشوتمیز داشتم

 وروی کردم بغلش شستم صورتشوکه..بود پیچیده دستشویی توی آرمیتابودکه های وناله گریه
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 آرمیتاکجاهات:پرسیدم ازش باشرمندگی درازکشیدم کنارش هم وخودم گذاشتمش تخت

 ...دردمیکنه؟

 میسوزه داره اینجاهام آرشام دردمیکنه بدنم کل جام همه:ودردگفت باناله

 دستم کف روی روهم وسرم گذاشتم بالش روی قائم صورت دستموبه..درازکشیدم کامل کنارش

 نوازش کمرشواروم..چسبوندم سینم وبه کردم نزدیک خودم به آرمیتاروآروم گذاشتم

 ادامه کارم به همچنان هم من..میزد کردوپتوروچنگ می میلرزیدوگریه ازدردداشت..کردم

 ..میکنم آرومش کارم این با میدونستم..دادم

 شهمی:گفت ای وگرفته ضعیف باصدای که دستموبرداشتم..بود ترشده آروم..گذشت چنددقیقه

 ..میکنم فراموش دردهامو اینطوری بدی؟ ادامه کارت وبه نری امشب

 زشدهنا بغلم توی حسابی.. دادم ادامه کارقبلیم وبه قرارگرفتم سرجام نشست لبام روی لبخندی

 هنوزبااینکه اماصورتش..بود شده معصوم بودوبیشترازقبل خوشگلشوبسته چشمای..بود

 داشت هنوزجذابیت سفیدش وپوست عسلیش چشمای رنگ چون بود بوداماخوشگل منفجرشده

 لبخندکمجونی.. وغافلگیرکرد نگاهم بازکردکه چشماشوآروم..چون خب نه قبل مثل البته

 نیازهای..میبرد خوابش داشت که کردم ونازش موندم اونقدرکنارش..کردم وبوس پیشونیش..زد

 نگاه ساعت به..کنم خودموکنترل نمیتونستم..بود کرده گل حسابی اوضاع این توی مردونم

 خط هم ور ازاون جلوشوبگیرم نمیتونم دیدم کردم هرکاری..عصربود ونیم هفت ساعت..کردم

 ..کردم خودموقانع شوهرش هم ومن منِ زن الان اون که حرف امابااین کردم می قرمزخودموپایمال

 ..بازکرد چشماشوآروم که زدم صداش آروم

 ..بله_

 ..چیزه..خب..میگم_

 ...آر افتاده اتفاقی_



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM بهمن زدهکیمیا  -  عاشقمی کن اعتراف

telegram.me/romanhayeasheghane 204 

 آروم خاطرهمین بودبه زخم کنارلبش..گذاشتم لباش وروی لبام که حرفشوبزنه ادامه نذاشتم

 لباموبرخلاف..رفت پایین بودکه شکمش روی دستم..نشه تااذیت میدادم کارموانجام نرم وخیلی

 ...کرد نگاهی بهم..جداکردم ازلباش میلم

 وشوهرت مردم یه من که کنی اماتوبایددرک نیست وقتش والان نیست خوبی موقعیت میدونم_

 ...اما وچهارسالمه بیست بااینکه..هستم

 زهایونیا بدم انجام خوبی وظایفموبه وبایدبتونم زنتم من بده کارتوانجام..آرشام نداره اشکالی_

 ..مفیدم موردبرات این توی حداقل..کنم مردموتامین

 ..زدم لبخندغمگینی

 ..وتودردزیادی رابطمونه اولین امااین_

 ...کنم بایدترجبش بالاخره باشه که هرچی من تازه..دردنداره توکه های کتک اندازه به_

 .....و زدم لبخندغمگینی

 که ریطو..آرمیتاگذروندم وبا شب ترین عاشقانه امشب..کردم بودنگاه خوابیده بغلم آروم که بهش

 چیزی ازدردکبودمیشدولی میزدم بدنش به دست وقتی فقط..بود کرده آرمیتادردشوفراموش

 .....میفرستادم لعنت خودم به همش هم ومنم نمیگفت

 خواهرهام نبودکه اصلایادم وای..بود شب یازده ساعت..کردم نگاه ساعت خوردبه زنگ گوشیم

 ..ببرم نمیتونم آرمیتاروهم ورهم ازاون برم نمیتونم که امامن..پروازدارن امشب

 ..الو_

 ...پیچید گوشم توی آرشین ناراحت صدای

 ...سلام الوآرشام_

 ..گلم آبجی سلام_
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 ...آرشام چرانیومدی_

 ...تونستم نمی باورکن_

 ...چرا؟_

 هب که بده قول بگم بهت چیزی یه..بودکردم خوابیده درآغوشم آرمیتاکه به نگاهی یه..آخه خب_

 ...ینگ چیزی کسی

 ..باشه_

 ...بخور قسم_

 ..خورم می قسم_

 ..بگیر فاصله ازجمع_

 ..کردم بگودق..آرشام گرفتم_

 فعلابچه نداشتم دوست آخه خدانکنه گفتم دلم توی..)میشه باعث که کارهایی ازاون خب_

 ...دادیم انجام بشی توعمه(داربشم

 ...توباآرمیتارابطه..صداشوآرومترکرد..میگی؟ راست واااایی_

 ..بیام نتونستم خاطرهمین به آره_

 ...خداحافظ نمیشم مزاحمتون دیگه من پس باشه واااای_

 ..خداحافظ..مراحمی_

 گهم:گفتم باتعجب.. بودکردم انداخته گل هاش گونه آرمیتاکه به چشمم که کردم گوشیوقطع

 ..نبودی؟ توخواب

 ...بیدارشدم..خب..خب:میزذگفت موج خجالت توش که باصدایی
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 ..جورکنم نرفتن برای بهتری بهونه نمیتونستم مجبوربودم باورکن_

 ..کنم فراموش وهم امشب ماجراهای آرشام..نداره اشکالی_

 ...نکن وفراموش یکی این نه:کردم وموهاشونوازش چسبوندم خودم سرشوبه

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

 ..بخوام میخوام..بخوربچه وول کم_

 ...کنم صبحونتوآماده برم میخوام کن ولم آرشام_

 ...فعلا بگیربخواب_

 ..کن ولم ارباب_

 ..رفت بیرون جداشدوازاتاق ازم واونهم کردم ولش حرف این باگفتن

 پس"..اربابشم من وجدان شو خفه.. "کنی؟ قبول خوایی چرانمی توشوهرشی"..اربابشم من وای

 ...نمیدونم هیچی...نمیدونم..نمیدونم.."..چرادیشب

 (آرمیتا)

 ....ندادم اهمیتی امابهش..وفراگرفت بدنم تمامی وهم زیرشکمم هم دردعجیبی

 ...میزد حرف بایکی داشت انگار..رسید گوشم به آرشام صدای که کردم می نیمرودرست داشتم

 ...میرسیم منوخانومم امروز کن ویلاروآماده..آره...آره_

 هب کجامیریم قراره که بپرسم ازش خواستم نمی..شدم خوشحال وخیلی رفت غنج دلم ته

 کمی کردروش لهش باکفش آرشام خاطراینکه به دستم روی نزدم حرفی هیچ خاطرهمین

 باتعجب..بردم براش چبم دست یعنی دیگم دست وبا چایی خاطرهمین بودبه کبودشده

 ...سرشوبالاآورد
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 ..راستت بادست همیشه توکه..آوردی برام چایی دستت چرابااین_

 ...کرد می توجه من حرکات اینقدربه گردشدیعنی چشمام

 ..دستم اون نه_

 دستم کبودی روی دستی..انداختم سرموپایین..کرد نگاه وکشیدوبهش راستم دست آرشام

 ..شمال میریم..افتیم می راه یازده ساعت: کردوگفت ول دستموآروم..مورمورشدم کشیدکه

 ...کردم نگاه بهش باتعجب

 ...دردگرفت خیلی شکمم زیر خصوص به شکمم..یکهوازدرددولاشدم..صورتم بااین من آخه_

 ...شده؟ چیزی_

 جلوی جدوآبادم هفت ازدرد که وایسادم اماصاف..بود شده مچاله حسابی صورتم ازدردزیادی

 ..ظاهرشدن چشمام

 ...کردم نگاه بادردبهش

 ...بیام نمیتونم حالم واین صورتم بااین امامن_

 روهم ازدواج مراسم تاریخ..ببینن تورواینجوری پدرومادرم خوام نمی..خاطرخودته اتفاقابه_

 ..صورتت جمله از بشه خوب تاحالت انداختم وعقبش کردم کنسل

 ..رفت کردوبیرون دستشومشت..نتونست که بزنه حرفی خواست..کرد نگاهی بلندشدوبهم

 ...کتلت آهان..کنم درست حالاچی خب

 (آرشام)

 خونه تموم کتلت بوی... بودم کرده روی زیاده خیلی دیشب..امانتونستم حالشوبپرسم میخواستم

 سمت به آروم وآروم بلندشدم خاطرهمین به دیدنداشت آشپزخونه بودازاینجابه روبرداشته

 املب روی لبخندی..کرد می آماده ساندویچ داشت..منونبینه که وایسادم طوری..رفتم آشپزخونه
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 زدن وباحرف میرفتم بایدپیشش..محوشد ازدردلبخندم صورتش شدن بامچاله که نشست

 ...کنه وفراموش دردش میکردم اونجاکاری ووجودخودم

 ...کرد نگاه وبهم گرفت ها ساندویچی ازنون چشم..نشستم روییش روبه صندلی وروی رفتم

 ..داشتین؟ کاری_

 ..نه_

 درپنهانش سعی که آرمیتاازذوقی خوردم وباولع برداشتم کتلت ویه درازکردم دست

 ..بود درآوردن بال لدرحا..داشت

 ..آرمیتا هانمیذاری ساندویچ چراخیارشورتوی_

 ..شده تموم خیارشورمون آخه خب_

 ..بخرم برم چرانگفتی خب_

 کن بس"..میکنم چراامااحساس نمیدونم..بود لبام روی لبخندمحوی..انداخت سرشوپایین

 نه که داشتن دوست البته..دارم دوسش خب کنم وبس چی چی..بیدارشد غرورمن بازاین.."آرشام

 تاثیرگذاشته؟توفقط روت دیشب ماجرای نکنه شوآرشام خفه"..دارم بهش کوچولویی حس یه

 ..کشیدم پوفی...من طورنیست این"...حسی هیچ کردی خودتورفع نیازهای

 ابزارنت هابده بچه به وسایلاروهم و باشی کرده کاراتوتموم بیام که وقتی..خیارشوربخرم میرم من_

 ...گفتم بهشون که توماشینی

 ...چشم_

 دیگه وپرت خرت وکلی خیارشورخریدم شیشه یه..داشتم نگه فروشگاه یه جلوی

 های نوکنارماشی وماشین کشیدم پفی.. نبود قراربودباشه که ماشینی آرمیتاهنوزتوی..وبرگشتم

 زدآرمیتاروی خشکم دیدم که ای باصحنه که وبستم ودرش شدم واردعمارت کردم پارک دیگم

 ..کرد حمله سمتش بودبه خون ومانتوش لباش کردروی می سرفه شدت بودوبه نشسته زمین
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 ..شده؟ چت خوبی...آرمیتا_

 ...شد کج دهنش وفقط امانتونست بزنه لبخندی خواست

 ...ت..یس..ن...ن..زی..چی..چی_

 ...آررررره نیست چیزی میگی این توبه_

 گذاشته مانتوش روی بودو شده پرازخون حسابی دستش..کرد کردن سرفه به شروع دوباره

 بالاآورد خون دستم آرمیتاتوی ازاینکه نه..شد بد حسابی حالم..جلو دستموبردم بودناخواسته

 ..میخورد بهم ازخودم حالم کردم باهاش کارو این ازاینکه..نه

 ..باب..ار..ار...خوام..می..می..معذرت..معذ..مع:گفت بابدبختی

 سمت وبه کردم بغلش وآروم مالیدم شلوارم بودوبه دستم داخل که خونی..رفت گیج سرش

 شصورت..بود مهم برام آرمیتابودکه لحظه اون برام فقط..شده چم نمیدونستم..بردمش آشپزخونه

 ...بهترشد حالش کمی که دادم آب بهش ویکم وشستم

 ..تابریم کن برولباساتوعوض_

 ...کردم نگاه خودم لباسای به

 ...کنم بایدلباساموعوض خودمم_

 ...هابالارفتیم ازپله زدباهم لبخندی

 شلواروشال...بازشد آرمیتاهم دراتاق همزمان که اومدم بیرون وازاتاقم کردم لباساموعوض

 تبس می طوری شالشویه همیشه..اومد می بهش بودو نازشده خیلی..مانتوسبزآبی همراه سفیدبه

 ...کردم سرشوبوس جلووناخواسته رفتم..نباشه معلوم زیادی موهاش که

 ..کشته من که وحیاتته وحجب محجبیت همین_

 ...رفتیم پایین زدوباهم لبخندی
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 کشیدوخودشوبالامی می شکمش به میشدودستی ازدردجمع صورتش همش که بودیم راه توی

 ..گرفت شکمش شدودستشوبه کشیدیکهوخم

 ..شده؟ آرمیتاچیزی_

 ..نشده چیزی نه:حالت همون توی

 ..گذاشت دستم دستشوروی که بدم فشارش وخواستم بردم پهلوش سمت تموبهدس

 ...دردمیکشم دارم کافی اندازه به خودم..کارونکن توروخدااین_

 ...چیه؟ بگومشکلت بهم واردنکنم بهت ای درددیگه میخوایی اگه پس_

 ..کنه دردمی شکمم_

 ..کردم اخمی

 راست ترس با..نشنیدی؟ بشین راست کردگفتم نگاه بهم بانگرانی..بشین راست_

 باتعجب دادم ماساژش آروم آروم..بردم شکمش سمت ودستموبه کردم کم سرعتموکمی..نشست

 داشت وقشنگی خوب قدرحس چه نشست لبام روی لبخندی کرد می نگاه من دست به داشت

 گهب چیزی خواست..گذاشتم فرمون وروی دستموبرداشتم..گذشت چنددقیقه..میشد منتقل بهم

 ...وایسادم جاده گوشه..خودشوگرفت جلوی که

 ...دردداری؟ هنوزهم_

 ..بگه فهمیدنبایددروغ که کردم نگاهش جوری یه

 ..آره_

 ...یاگشنته؟ اس زنونه مشکل_

 ..انداخت سرشوپایین

 ..هیم_
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 .. اول گزینه خب_

 یصندل..درازبکشه تا کردم ومجبورش سینش قفسه روی ودستموگذاشتم صندلیشوخوابوندم

 برگشتم سمتش به..ودرازکشیدم خوابوندم خودموهم

 ..ماساژدادم آروم وآروم گذاشتم شکمش ودستموروی

 ..زودبهترمیشه خیلی اینطوری_

 می نگاه آسمون به بودوازپنجره لباش آرمیتاهنوزلبخندروی که گذشت دقیقه ده..زد لبخندی

 گوشه که بردم ترمی دستموپایین کم یه کنم اذیتش خاطراینکه به هم من گاه وبی گاه..کرد

 ..ولبخندمیزد بست وچشماشومی گرفت لبشوگازمی

 ..میدم وماساژ زیرشکمت دارم نمیکنم کاربدی که من..کنی؟ می چرااینطوری_

 ...برگردوند سمتم سرشوبه

 ..کنید؟ وروشن کولرماشینتون میشه گرمه خیلی ارباب_

 وبعضی ارباب بگه بهم میخواستم اوقات چرابعضی نمیدونم خوردم جا ارباب نام به من ازنامیدن

 ...هم والان..آرشام بگه اوقات

 ...زدم لبخندی کردم وکولرروروشن بلندشدم

 ...میشه خنک ماشین فضای الان_

 

 خصوصی به بالذت خیرش زیرنگاه دونه ودونه بردم مانتوش های دکمه سمت دستموبه

 جنسانهبودآرمیتالبخندبد کاملاپوشیده ودالبتهب پوشیده خوشگل نارنجی لباس یه زیرش..بازکردم

 ..نفهمیدم معناشو زدکه ای
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 ممیگ ارباب:گفت که تاشکمشوماساژبدم بردم ودستموزیرلباسش ودرازکشیدم شدم خیال بی

 ..وماساژبدید؟ شکمم لباس ازروی میشه

 ...کشی؟ می خجالت_

 ...ایهیم_

 میدم ماساژت دارم لباست اززیر من تازه!که نداره خجالت دیدم تراروهم پایین دیشب که من_

 ...کنم می حس فقط نمیبینم چیزی ومن گرفته ودستمو شکمت کاملاروی لباس که طوری

 ...زیرخنده بودزدم انداخته گل حسابی لپاش

 ...گذشت ساعتی یه

 ...شد خوب شکمم ممنونم_

 ...زدم لبخندی

 ...میکنه معجزه دستش خبربده آریامنش دکترآرشام به دردگرفت ات دیگه بعدهرجای به ازاین_

 این ارباب:گفت بست می که هاشودرحالی دکمه واونهم کردم وروشن زدماشین ای لبخددلبرانه

 ...کنم فراموش روهم یکی

 ...کردم زدودندروعوض لبخندی

 ...نکن فراموش رواصلا یکی این_

 دنده روی که دستم آرمیتابه.. بود دنده روی راستم ودست فرمون روی چپم دست..بودیم راه توی

 هوب دل مرددبودفکرکنم دادنش اماازانجام بده کاریوانجام خواست کردانگارمی می نگاه بودهمش

 ..دریازد

 روی لبخندی حرکتش ازاین..بودگذاشت دنده روی که دستم روی ودستشوآروم چشماشوبست

 اونهم که کردم بودنوازش رودستم دستشوکه شصتم باانگشت..نشست لبام
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 ازاینکه خوبی خیلی حس..شد روخیره روبه به بود لباش روی که چشماشوبازکردوبالبخندی

 هم هب ولبخندی برگشت سمتم به کردکه نگاهی بهش..میداد دست بهم بود دستام توی دستاش

 ...زدیم

********* 

 ..!!گشنشه چون بدی آقات هاروبه ساندویچ ازاون دونه یه آرمیتامیشه_

 چیزی بودخواستم خورده جا هم اون کردم ارمیتانگاه به خوردم جا زدم که ازحرفی یکهوخودم

 ..شدم نبودپشیمو لباش روی که لبخندقشنگی دیدن با که یاماسمالی حرفموانکارکنم این که بگم

 (آرمیتا)

 روی بودامالبخندی نزده حرفی تاحالاهمچین جاخوردم آقات به بده ساندویچ یه گفت که وقتی

 تشسم به بانگرانی کردم نگاهی عقب به شدم خوشحال خیلی کلمه اون ظاهرشدازبکاربردن لبام

 ...برگشتم

 ...ارباب_

 ..!!!!!!!!!!!جانم_

 حرفی چه نبوده حواسش خودش بودکه معلوم..خوردیم جا شدت به هردوتامون..جااااااااااااان

 ..زدم لبخندخبیثی..میشه تسلیم  داره پس..زده

 ...دنبالمونن همش وی ام بی دوتاماشین ارباب راستی..میکنم روفراموش یکی این نداره اشکالی_

 ..نزدم داری خنده حرف که من کردم نگاه بهش باتعجب..زدزیرخنده

 بدی بهم ساندویچ دونه یه حالامیشه دادم مرخصی بقیه به..نفرن هشت..اونامحافظان نه_

 !!..خانومی؟

 ...حد؟ تاچه سوتی یعنی...درمیاوردم شاخ داشتم ازتعجب
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 .... کشید توموهاش دستی کلافه

 ...ندارم منظوری..میزنم حرف طوری این ودارم نیست خودم دست حالم من...نشو هوایی ببین_

 خورد جا حسابی که زدم لبخندی..اماپوشوندمش..شدم ناراحت ازحرفش

 ...دونم می_

 (آرشام)

 ..اندازه تاچه سوتی آخه بود حرفایی ایناچه وای..خانومی..جانم..آقات..شده مرگم چه دونم نمی

 برداره رو وسنگینی گندگی اون سبدبه دست بایه وخواست برگشت عقب به

 دلیصن بادوزانوروی ساله سه های بچه مثل..نشد بازهم کردولی امتحان بادوتادستاش..امانتونست

 وعصبی بامزه کشیدوباصدای پوفی عصبی...سبدوبالا ودسته نشست

 ..وووووووویـــــــــــی:گفت

 به ای ولبخندپیروزمندانه نشست عقب ورفت ردکرد دوصندلی پاهاشوازبین تعجب باکمال

 ...بود گرفته خندم..سبدزد

 ..آورد هاروبیرون ساندویچ درسبدوبازکردونایلون

 ..شانس این به لعنت اه جاگذاشتم خونه خیارشوروتوی وای_

 ...گذاشتم وگوجه ترشی جاش به نداره اشکالی_

 ..بود وپرکرده ماشین فضای کل دادبوش دستم وبه ساندویچ

 ..دادم روقورت لقمه

 ..خوری؟ نمی هم چراخودت_

 خوریدخودبه می ساندویچ داریدبالذت شمااینجوری که میبینم دارم وقتی نیست گشنم_

 ...خودسیرمیشم
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 ..کردم ای خنده

 ...چراداری دیگه نیست بگوگشنم خب..شیطون_

 ..انداخت پایین سرشوباخجالت بدم ادامه نذاشت خندم

 ..بیاجلوبشین..بکشی خجالت نکرده لازم حالا_

 ...جلوبشینم؟ بیام جوری چه آخه_

 ...بیاجلو رفتی عقب که طوری همون_

 ...نمیشه آخه_

 ...جلونه؟ وبیایی بشی تاتوپیاده ووایسونم ماشین ای گوشه خوایی می نکنه وایساببینم_

 ...اختاند سرشوپایین

 ..میکردی هم اونجافکربرگشتشو میرفتی که موقعی بایداون..خبرهانیست نخیرازاین_

 ..اومدوجلونشست وناله وآه باهزاربدبختی

 (آرمیتا)

 ..میخوره بهم داره حالم که کردم احساس..گذشت چنددقیقه

 ...دارید؟ نگه گوشه یه میشه ارباب_

 ...چرا؟_

 ..بدمیشه داره حالم_

 ...شد؟ چت...چرا؟_

 ..میکنم خواهش..نمیدونم_
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 طرف اون که زاری چمن سمت وبه شدم پیاده وایسادبادوازماشین گوشه یه زدم که باعقی

 ...وبالاآوردم کردم سقوط زمین روی..نداشتم بهش توجهی میزدامامن صدام آرشام..بوددویدم

 ...بود وایساده سرم بالای بانگرانی آرشام

 کنهن..نکنه:پرسید شده گرد کردباچشمهای یکهومکث..آرمیتا؟چرااینقدربالامیاری؟ خوبه حالت_

 بهیکهوبا..نباید من خدایانه وای..وفراگرفت وجودم تمام ترس...برگشتم سمتش به..باشی حامله

 ...زیرخنده زدم پقی ای مسئله یادافتادن

 ...کرد اخم آرشام

 ...خندی؟ می چراداری...مرض_

 ...خندموخوردم

 ..بشم؟ حامله ساعت دوازده طی من میشه مگه...بامن شمادیشب..آخه_

 بالا همه این علت اماخب نمیشه..میگی راستم:گفت ای بامزه کشیدوباحالت گردنش پشت دستی

 ..چیه؟ اوردنت

 ...کرد اخم دوباره شدکه چی نمیدونم

 ...بیفتید کنیدوراه رسیدلطف پایان به خندتون هروقت_

 پهنی های شونه عجب ماشاءالله افتادم راه سرش وپشت بلندشدم سریع حرف این باگفتن

 ...اینــــــــــــــــه..داره

 چهب بگیرم ازت من حالی یه..خونه بذاربرگردیم:میزدگفت حرف باخودش انگارداشت که باحرفی

 ...تاناکجاآبادبره صدات

 گهیاچیزدی ای دیگه کسه حتمامنظورش نیست جنبه بی اونقدرهاهم آرشام..شنیدم اشتباه من نه

 ...ایه
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 یلیخ آخه..پام وسط یابهتربگم پام جلوی سبدوگذاشت که بیفته راه خواست شدیم سوارماشین

 ...گذاشتم پاهامواطرافش هم بودومن بزرگ

 ...کندن پوست به کردم وشروع برداشتم سبدمیوه ازتوی

 …خورد رومی شده کنده پوست میوه داشت خاصی بالذت

 تیکه یکهویه که میبردم لذت سرسبزی همه وازاین کردم می نگاه روم روبه منظره بالبخندبه

 ...بوداومد شده زنونه که مردی صدای دنبالش وبه رفت رژه چشمام جلوی سیب

 !..مونم می صاحبم دست روی..میترشم نخوری اگه..توروخدامنوبخور..منوبخور..خاله..خاله_

 وبالبخندشعرمی من صورت روی روبه دستش بودویه جاده به چشمش که آرشام سمت به باتعجب

 ...وخوردم وسیب بازکردم خاصی باتعجب دهنمو هم کردومن دهنم نزدیک خوندکردم

 اوردمدرنی بازی ضایه خیلی اما کردم ذوق کلی بودم نخورده خوشمزگی این به تاحالاسیب..اییییم

 ..نزنه ذوقم توی تادوباره

 ...اکوشد ذهنم توی آرشام یکهوحرف ولی شدیم شیکی العاده وفوق نسبتابزرگ ویلای واردیه

 "بره تاناکجاآبادهم صدات بگیرم من ازت حالی یه خونه بزاربرگردیم"

 ...کرد نگاه بهم ای وبدجنسانه بالبخندشیطون برگشت سمتم شدوبعدبه واردخونه اول آرشام

 ..دارم کارت حسابی چون زودباش..تو چرانمیایی پس_

 وپاش زیردست دوباره قراره که یاداین به وقتی..خبریه که شدم مطمئن حرفش بااین دیگه..نه

 ..لرزید بدنم بدم جون

 تداش باتعجب وکه آرشام و سرموبالاآوردم کردم ومانتومومرتب پیچوندم دورگردنم شالمومحکم

 ...دادزد آرشام دویدم قدرتم باتمام..سه..دو..یک...شمردم دلم توی..کرددیدم می نگاه حرکاتم به
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 آرمیتــــــــــــــــــاوایســــــــــــــــــــاداری_

 ...کجامیـــــــــــــری؟

 ...شده جوری چه که کنم تجسم میتونستم..تاقیافشونبینم برنگشتم

 ...زد نعره آرشام

 ...احمقـــــــــــــــــــــــــابگیرینــــــــــــــــــش_

 شالموصفت..بودن دنبالم بودن اومده همراهمون که هایی اازمحافظدوت..کردم نگاه سرم پشت به

 نم برای مثبت پون نبودیه دنبالم آرشام که همین کردن می نگاه بهم باتعجب مردم..چسبیدم

 تباسرع ماشین یکهویه..کردم وفرارمی کردم می خرشون گرفتن می منو دوتا این اگه حداقل..بود

 همقرمزب میفشردوباچشمای داشت قدرتش وباتمام فرمون که آرشامودیدم..ترمزکرد پام بالاجلوی

 ریعس که ودوربزنم ماشین شدخواستم سیخ تنم به مو که زیادطوری خیلی کردترسیدم می نگاه

 ...غرید آروم کردولی غوغامی خشم توش که باصدایی..داد چسبیدوپیچ محکم شدومشتمو پیاده

 ...کشمت می..آره؟ کنی حالافرارمی_

 دیمر وبغل رفت سیاهی چشمام دنبالش وبه رفت گیج سرم بودکه زیادی خاطرترس به فکرکنم

 ..بودافتادم آورده بلاروسرم این که

 (آرشام)

 نمیدونم..خندیدیم هم واتفاقاکلی بودیم خوب ماشین توی ماکه..چرافرارکرد دونم هنوزنمی

 که میشه ساعتی یه..پووووووف..منظورم که من نداره امکان نه..من حرف اون به چراامانکنه

 ازهوش آوردودوباره زبون منوبه اومدواسم دوباربهوش البته..نیومده اماهنوزبهوش شده بستری

 ...اکوشد ذهنم توی صورتش آرمیتاودیدن احال دکتربعدازدیدن حرفای..رفت

 هک کنی ثابت وبهش بدی نشون وبازوتوبهش هیکل زوراین خوایی مردمی خودتوگذاشتی اسم"

 کیسه نه زنه یه اون..فهمی؟ می داره آهنی وکم خونی کم زنت..بیشتره؟ ازش وزورتم زورداری

 "..کنی؟ کاروباهاش اومداین طوردلت چه داره ولطیف ضعیف وتنی روحیه تواون بکس
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 حتمادوباره...پوووووف... کرد زدصدام هاروبهم حرف این که پزشکی همون..کشیدم پفی کلافه

 ...کنه میخوادنصیحت

 ..کرد نگاه من کردومنتظربه اشاره روش روبه صندلی به بادست..شدم وارداتاقش

 برای واین خونه کم زنت بودم داده تشخیص طورکه همون اومده همسرت آزمایش جواب..پسرم_

 ...خورده؟ بهم تاحالاحالش بده خیلی زن یه

 ..بله_

 ...کی؟ خب_

 ...امروز همین_

 بفهمیم اینکه برای دیگه آزمایش یه ونمیخوام یانه حاملس زنت تابدونم نیستم ماما من خب_

 ...یانه؟ حاملس زنت..پرسم می ازخودت خاطرهمین به یاخیربنویسم حاملس

 ...کردم نگاه بهش گردشده باچشمای

 ...باهم تازه مادیشب آخه..نداره امکان..دکتر آقای نه_

 ...زد لبخندی دکتر..انداختم دخترهاسرموپایین مثل ازخجالت..حرفموخوردم بقیه

 غره چشم کردوبایه مکث کمی...بالاآورده که خونی وجوددنداره باشه حامله اینکه احتمال پس_

 بهش که هایی کتک واون آوردی بهش که وفشارهایی خاطرضربات به...داد ادامه

 ...سرشوبالاآورد..کشید وپوفی انداخت سرشوپایین..زدی

 ...رفتارمیکنی؟ باهاش چرااینجوری_

 ...میگفتم بهش چی انداختم سرموپایین

 ...کنم کمکت شایدبتونم...اعتمادکن من به پسرم_

 ...کنه کمک بهم نمیتونه کسی..میشه حل خودم توسط فقط من مشکل_
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 ...کنی؟ نمی چرااراده پس_

 ...نمیتونم_

 ...چرا؟_

 ...کشیدم توموهام دستی عصبی...که نمیده اجازه...نمیده اجازه غرورم چون_

 استفاده ضعفش ازنقطه قراردادم فشارش تحت من..نکردیم ازدواج باهم علاقه وآرمیتاازروی من_

 ...اماالان..چشی وهرگزنمی خوشبختی وطعم میدم عذابت فقط زندگی توی که گفتم بهش کردم

 ...پشیمونی؟_

 حتی..بگیرم سخت بهش که ندارم دوست خودم من..نیست معلوم باخودم تکلیفم دونم نمی_

 محبت بهش که نمیذاره غرورم..غرورم.. نبوده خودم دست خورده که هم هایی کتک تمومی

 ...کنم خوشبختش که نمیده اجازه..همدردبشم باهاش..کنم

 ...برداشتم قدم زنم اتاق سمت به اومدم دکتربیرون ازاتاق

 کنی اراده کافیه میشه حل مشکلات تمامی باش مطمئن غرورتوبشکنی بتونی اگه..پسرم"

 دست بقیشوبه..رفتارکن وخوب باش خوب باهاش..کن بارامتحان یه بارفقط یه..وبخوایی

 "...خدابسپار

 ...آرمیتالیاقت ببینم اگه البته..کم..کم..تغییرکنم یکهویی نمیتونم

 نم کردبادیدن نگاه من وبه گرفت وگریونشوازپنجره اشکی درنگاه بابازشدن..شدم وارداتاقش

 دایجلوباص ورفتم زدم بهش لبخندآرامشبخشی.. پرید وضوح به رنگش باشه دیده انگارعزرائیل

 ...اومدین بهوش عجب چه...خانوما خانوم سلام:گفتم مهربونی

 ..داد قورت دهنشوباترس آب

 ..سلام..س..س_



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM بهمن زدهکیمیا  -  عاشقمی کن اعتراف

telegram.me/romanhayeasheghane 221 

 ...دادم ادامه ومهربونم آروم لحن وباهمون کشیدم سرش روی دستی

 همین باهات امانشدکارم برسی بهم امشب خواستم می..زدم بهش لبخندی..ندارم کاریت نترس_

 وحیات حجب اون قربون ای..کشید خجالت..بود

 ..داره؟ خجالت مگه..کشیدی؟ حالاچراخجالت_

 آرامش خودشوبه بودجای چشماش توی که ونگرانی حالاترس که عسلش رنگ به چشمای توی

 اماشال برداشتم نباشه معلوم بودتاگردنش شونش روی ازشالشوکه قسمت یه..زدم بودزل داده

.     .گذاشتم ولباموکنارگردنش وجلوبردم صورتم..کرد نگاه بهم باتعجب.. نیفتاد سرش ازروی

 چه وگردنش موهاش..گذاشت  هام شونه موندامادستاشوبالاآوردوروی حرکت نکردوبی مقاومتی

 !..میداد خوبی بوی

 ..میاد لقلکمق..آرشام نکن وای_

 بودنگاه کرده خمارم تنش ازبوی که باچشمایی خندونش صورت وتوی بالاآوردم سرموآروم

 خصوصی به هنوززیبایی بوداماعجیب شده کبود صورتش های ازقسمت بعضی بااینکه..کردم

 ..زدم دماغش به دماغموآروم..داشت

 ...میادآره؟ قلقلکت_

 ..گذاشت دستاشودورگردنم

 ..خیلی آره_

 ..جداشدم ازش..کارقبلیموتکرارکردم ودوباره گذاشتم گردنش لباموروی

 ..بود گرفتن لب فقط منظورم نزنه ذهنت به منحرفانه فکرهای البته..خونه برای بقیش_

 ..خندید آروم اونهم که خندیدم آروم

 ...نداشتم کاری باهات که کوچولومن خانوم چرافرارکردی_
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 ...سرازیرشدن شداشکاش جمع نگاهش توی ترس دوباره

 خندون یاحتی عصبانی مشکوک باهرنگاه..میترسم خیلی ازت الان من آرشام ترسیدم ازت_

 هب پدرمودربیاری خندیدم حرفت به خاطراینکه به خوایی می فکرکردم ترسونی منومی وشیطون

 همه من آرشام..وبس تورودارم فقط بزرگ دنیای این توی خدامن به آرشام.. فرارکردم خاطرهمین

 تنهام که ازروزی میترسم میترسم نذارمن توتنهام فقط ونامهربونتومیپذیرم خشن رفتارهای

 ....هم ومن بذاری

 شوخالی چسبوندوخود خودش به منومحکم که کردم بغلش..کردن هق هق افتادبه

 راشب چیزی یه بودبایدمیرفتم شده خشک کمرم برد خوابش که موندم حالت اون اونقدرتوی..کرد

 ...ادنافت راه دنبالم هم وبقیه گذاشتم اتاقش دوتاازمحافظاروجلوی... بیدارشدبخوره وقتی بگیرم

 بش دوازده ساعت آخه.. بوده بسته پیداکردم هم یااگه تاحالاپیدانکردم رستورانی هیچ..لعنت اه

 اگه..آرمیتابودم نگران..نه خودم نگران بودم دورشده خیلی ازبیمارستان چون بودم بودنگران

 ..وبترسه نیستم من که وببینه بیداربشه

 نای به لعنت اه..شدم سوارماشینم وباعجله غذاگرفتم پرس یه..پیداکردم رستوران یه بالاخره

 ....تابیمارستان بنزینم فکرنکنم..شانس

 اینقدربیکارن مردم یعنی..همه این آخه..شلوغه قدرهم چه..اووووف..رسیدم بنزین پمپ اولین به

 ....میزنن وبنزین میان ازشب ساعتی همچین توی

 محافظ.. روندم بیمارستان سمت بالابه وباسرعت زدم بنزین بالاخره بعدازچندقرن

 میشه نزدیک بهش داره یکی که کرد حس وقتی..میاد خوابش بودکه کناردرخماربودمعلوم

 ...کرد وایسادوسلام صاف جاخوردوزود من بادیدن..سرشوبالاآورد

 ...کنی استراحت یکم بری میتونی_

 ..رئیس ممنونم_

 ..بامدادبود سه ساعت کردم نگاه مچیم ساعت به..میریخت اشک آروم داشت..دراتاقشوبازکردم
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 ...شد جوری افتادیه من به که چشمش

 نمیگی..زد سرم به بدومنحرف فکرهای کلی..شدم قدرنگرانت چه میدونی..هاااان کجابودی_

 ...کنم دق شایدازنگرانی

 ....گادددد امـــــای..میکردم نگاه بهش داشتم باتعجب

 پلاستیک... رگبارمنوببندحالاچرااینقدرغرمیزنی توبعدبه بذاربیام خانوم باشه_

 ...شکار رفتم ببین...غذاروبالاگرفتم

 ...خندیدم

 ...کلتته منظورم من داریدنه اولاشمافعلااسلحه_

 ...کتموکنارزدم

 ...میماسه توچی به باشه کنارم اگرهم تازه نیست پیشم کلتتم ببین_

 ..کردی وترورم شدی عصبانی زیادی موقع شایدیه نمیدونم..خب_

 ...بود جدی بوداماهمچنان گرفته خندش خودشم..خندیدم

 متفکروبه های انسان ژست..نکنم ترورت وقت تایه گذاشتم جاش خونه خاطرهمین به خب_

 ..گیرم ازاونامی دارن که آدمام اماخب..دادم وادامه گرفتم خودم

 ...گردشد چشماش

 ...تو..تو یعنی_

 ...بود شده باحال خیلی قیافش..زیرخنده زدم پقی

 ...نشستم کنارتختش
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 خاربدمافت بهتون بنده که کردید افتخاروکسب این پرستارتون هم شمامریضیدومن که ازاونجایی_

 ...زد ای لبخنددلبرانه...میشه داده کمترکسایی به افتخار این..غذابدم بامدادبهتون سه ودرساعت

 بهش حسی هنوزهیچ... میشد مرگ ذوق فقط واونهم میذاشتم دهنش توی تمام غذاروبامحبت

 حساس..میشدم غیرتی روش..بودم افتاده گیر ونداشتن داشتن دوست بین نمیدونم..نداشتم

 دوسش که اماغیرممکنه میکشیدم عذاب هاش هاوناله باگریه حتی دیگه چیزهای وکلی میشدم

 ...دارم دوسش کمی میبینم کنم فکرشومی حالاکه البته باشم داشته

 ...انداختم آشغال سطل غذاشوتوی ظرف

 ...قبل مثل رابطمون اما..ارباب نه آرشام فقط..آرشام بزنی صدام بعدمیتونی به آرمیتاازاین_

 ....زد بهم لبخندقشنگی

 ...آرشام ممنونم..باشه..فهمیدم_

 به ولذت بودم داده اجازه نبودامااینبارخودم بارش اولین..چشماموبستم آرشام گفت بهم وقتی

 ...داشت خصوصی

 لبخندی میزدیم حرف وآروم ولبخندمیزدیم بودیم کنارهم مادوتاکه شدوبادیدن دکتروارداتاق

 ...دکتربودم این مدیون واقعامن..زد

 ...آریامنش خانوم شده خوب حالتون_

 ..رفت دخترهاغنج این مثل دلم ته آرمیتاس روی من فامیل الان ازاینکه

 ..کشیده خجالت بودکه معلوم انداخت آرمیتاسرشوپایین

 ..بهترشدم بله..ممنونم_

 ..شکرت خدایا...کرد اشاره زدوباسربهش بهم لبخندی وحیاش حجب دکتربادیدن

 ...ندارید؟ چیزی دردی_
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 ..پرسیدم دکترو سوال بالبخندازش..کرد نگاه من به آوردوباترس آرمیتاسرشوبالا

 ...دردنداری؟ آرمیتاجان_

 ...دردندارم..نه..نه_

 نم که میشدن حالتی یه میشدن پریشون چشماش میگفت دروغ وقتی آخه..میگفت دروغ داشت

 ...میگه دروغ داره این میفهمیدم

 یهبا...باشن دردداشته قراره چون دردندارن دکترالان آقای البته:دکترگفتم وروبه زدم لبخندی

 ...دردی چه اونم...دادم وادامه کردم آرمیتانگاه به بدجنسی

 منحرف دکترهای دسته ازاون خداکنه..اووووف..کرد نگاه بهمون دکترمشکوک

 وارداتاق سرمش درآوردن پرستاربرای سرش وپشت رفت بیرون دکتربعدازمعاینه...نباشه

 سپ..میریخت بودواشک پایین میدادآرمیتاسرش کارشوانجام پرستارداشت که مدتی تمام..شد

 آروم...رفت بیرون کارش پرستاربعدازاتمام..کنم کارش چی میخوام که وگرفت منظورم..خوبه

 ..گفتم آرومی وباصدای شدم نزدیکش

 یانه دردداری پرسیدم ازت من..میگفتی دروغ داشتی چون وزدم حرف چرااون میدونی_

 ودمب گفته بهت من..میگفتن ای چیزدیگه یه چشمات که درحالی ندارم نه وگفتی اماتودردداشتی

 ریهگ حالاهم پس...راستشوبگی بهم هم شرایط بدترین بایدتوی توهم میادو بدم گفتن ازدروغ که

 ..بیفتیم تاراه کن وبلندشوولباساتوعوض نکن

 وترس بغض همراه اش ملتمسانه صدای که رفتم اتاقش پنجره سمت وبه کردم پشت بهش

 ..بلندشد

 خاطرتوگفتم به خدامن به..آرشام میکنم خواهش..کردم اشتباه..بارمنوببخش یه همین آرشام_

 کارهام دنبال هم وتاالان بودی فرمون پشت صبح از..بودی خسته خیلی چون دردندارم

 کمربندهات جای دردمن تازه..واینجاموندگاربشم امشب نمیخواستم چون دردندارم گفتم..بودی

 وهمدمم مونس بایدتاآخرعمرم دردهامعلومه این که دردمیکنن که هاته وضربه هات کتک
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 شسمت به...آره؟؟؟..کنن کمربندهاتوخوب جای میتونن دردمنودواکنن این نمیتونن اوناکه..باشن

 شتگذا هام سینه وایساددستشوروی روم اومدروبه سمتم بلندشدوبه تختش ازروی آروم برگشتم

 ...کرد نگاه بهم مسانهوملت

 بارمنوببخش یه همین.. دردداره خیلی باورکن..کنم هاتوتحمل کتک شایدنتونم دیگه باورکن_

 انجام خوایی تومی که طوری وظایفمواون تمامی میدم قول منوببخشی اگه..میکنم التماست

... رفت پایین بدنم روی دستهاش باسقوطش زانوزدوهمزمان روم وروبه شدن سست زانوهاش..بدم

 ..بود چسبونده پاهام بودوسرشوبه پام های رون روی بودودستش زانوزده من جلوی

 بهتو فقط کافیه میده وانجام گناه بزرگترین هاش ازبنده یکی وقتی بزرگی اون خدابه آرشام_

 توبه درگاهت به..میکنم عذرخواهی ازت دارم منم..بخشه گناهکارشومی بنده خدااون..کنه

 می آتیش ازتحقیرشدنش داشتم دادم فشارشون هم وروی چشماموبستم..میکنم

 نکردبودن حرکتی هیچ هم بودودستاش زانوزده آورداماهمچنان وبالاش جداکرد سرشوازم..گرفتم

 کمربندم دستشوروی.. توِ ازترس خداازسرمانیست به..میلرزه داره جوری چه بدنم ببین_

 ...ازاینه ترسم..گذاشت

 روی هم من خاطرهمین به خوردبشه بیشترازاین چشمام جلوی زنم شخصیت ندادکه اجازه غرورم

 وایساده میریخت بودواشک انداخته که سری با روم روبه..کردم وبلندش شدم خم زانوهام

 ابعذ..میفشردم سینم بیشترسرشوبه هم میکردومن هق هق آغوشم توی کردم بغلش بودمحکم

 خیس حسابی صورتش.. کرد نگاه چشمام بودسرشوبالاآوردوتوی درآغوشم بودم گرفته وجدان

 ...بود

 ..کنم..می..می..توبه..ت..ت..گاهت..در..به..ب..من..م..آرشام..آر_

 ...وگفتم فشردمش خودم به

 جلوم نداری بعدحق به ازاین گلم باش آروم چته باش آروم..نگوآرمیتا هیچی هییییییییس_

 ...فهمیدی؟ زانوبزنی
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 ...خانومم باش آروم نمیگی چرابهم:گفت بابغض

 ..زد زل چشمام سرشوبالاآوردوتوی

 ...خدمتکارتم من نبودکه ببخشیدحواسم..اها_

 کن اشکاتوپاک حالاهم..بخشیدمت باشه...میگیرم نشنیده انداختی روکه ای تیکه این_

 ..تابریم ولباساتوبپوش

 ...میخوادبشنوه چی ونستممید زدم لبخندی..بود نگاهش توی عجیبی غم..کرد منتظرنگاهم

 ...گلم خانوم تابریم برولباساتوبپوش..نکن نگام طوری این..باشه_

 شدم موفق اینکه خاطر به زدم لبخندی..کرده ذوق کلی بودکه معلوم..درخشیدن چشماش

 ..چشم باشه:گفت باذوق..بیارم لباش لبخندروی

 تحت فقط یکم بابا نه..."عزیزم"!..چــــــــی؟...بلاعزیزم بی چشمت...گفتم دلم توی

 هب نمیتونم..نه البته..خدمتکارنیست جزیه چیزی برام اون مگرنه شدم واقع فقط تاثیرحرفاش

 نمذه توی میتونم حداقل..بنامم آرمیتاروخدمتکارم خیالاتم توی نمیخوام دیگه..بگم دروغ خودم

 ....بودولی هرچندزنم..کنم خطابش خودم زن

 ...آرشام_

 ..بود سخت آوردنش زبون امابه..."جانم"..جوابشودادم دلم توی

 ...آرمیتا بله_

  تکراربشه دوباره شب اون ماجرای نمیخوام دستموبگیری میشه میگم_

 ..گرفتم ومردونم بزرگ دستای وخوشگلشوتوی ظریف های دست
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 حجب پای رفتارشوبه این نمیدونم..نداشت توجهی هیچ اطرافش بودوبه انداخته سرشوپایین

 هک هرچی ولی..صورتشوببینن های کبودی مردم میکشیدکه خجالت یااینکه بنویسم وحیاش

 میشد من خوشحالی بودباعث

 خودت امامثل داره دوستت که بدونی بری راه شونش به شونه باشه دستات توی عشقت دست

 روی آریامنش آرشام اکنون مارسیده دست به که اخباری آخرین طبق منه حکایت الان

 ..خخخخ..دارن ابرهاتشریف

 دستشومی ناخنهای داشت وبااسترس میلرزیدن بدنش وحتی پاهاودستاش..بودیم راه توی

 بخشیدمش که نیست هنوزمطمئن باشن داشته معنی یه اینهامیتونن..زدم پوزخندی...خورد

 ..ازمن مهمترترس وازهمه

 ...برگشت سمتم به بانگرانی..سرعتموبیشترکردم..زدم پوزخندی

 ....نه؟ نداری سرمن به کاری امشب دیگه آرشام_

 تاتکلیفم ببره حساب ازم بایددرهرشرایطی..کردم روعوض ودنده کردم واخمموحفظ جوابشوندادم

 ..بشه روشن باخودم

 ..کشوند آتیش وجودموبه بدجوری افتادکه چشمش ازگوشه اشک قطره یه

 ...کشی منومی دیشب مثل امشب اینکه یعنی سکوتت این_

 اوقات بعضی که تفاوت دادبااین ادامه کارقبلیش کردوبه نگاه روش روبه به بارهدو

 بودکه معلوم..بیشترمیشد اشکش قطرات دادوریزش فشارمی هم ولباشوروی چشماشومیبست

 ..فکرمیکنه بهش داره

 هباز ازاتاقاش دریکی فقط نیست خودمون مال وچون دوستمه ویلای بریم الان قراره که ویلایی_

 همرضی خودمون ویلای..بخوابیم اتاق یه توی که مجبوریم خاطرهمین به قفله دیگه چهارتای واون

 رهامخواه ویلای بریم نمیتونیم اونجان والان یاسوج رفتن ویلاکارمیکنن توی که وشوهرش خانوم

 ماشمال که میدونستن اونوقت چون باشم داشته که ونخواستم ندارم کلیدشو چون یاپدرمم
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 اونجان الان محافظام..اینجانیست خودش البته..میریم دوستم ویلای به خاطرهمین به..اومدیم

 ..خودمه های ویلابودازآدم اون توی که هرکسی که بدونی خواستم

 ..بودیم توش صبح که ویلایی اون پس_

 ...دوستمه اونجاویلای..ومیگم همون..دِ_

 ..خودتون؟ ویلای به چرانریم خب_

 خونه داره امکان الان چون بریم نمیتونیم نباشه وقتی نیست خانوم مرضیه نمیگم مگه..دِ_

 ...زکنیوتمی بزرگی اون به ویلای نمیتونی نیست زیادخوب حالت که توهم باشه یاکثیف گردوخاک

 رمس پشت آروم آروم..شد کردبعدپیاده نگاه بهم باترس اول..کردم پارک پارکینگ وتوی ماشین

 ...بردمش اتاق سمت وبه هابالابردم وازپله کشیدم ودستشو شدم خسته بالاخره..اومد می راه

 ...لرزید شدوازترس جمع خودش وتوی نشست اتاق وگوشه رفت عقب عقب ازترس..دروبستم

 نگاه بهش بدجنسانه.. دراوردم ساعتموازدستم..لباسموبازکردم آستین دکمه..زدم پوزخندی

 ...کردم

 ...آره؟ ترسی می_

 ...شد جمع خودش ندادوبیشترتوی جوابی

 ..نمیگفتی دروغ بهم..کردی امروزفرارنمی میترسیدی ازم اگه..دروغه_

 ...کرد نگاه بهم اشکیش سرشوبالاآوردوباچشمای

 ..میکنی اشتباه خداداری به_

 زودباش..جلواومد لرزون های باقدم..بیاجلو..بلندشد باترس..دارم بلندشوکارت خب خیلی_

 ومآر کردم نزدیک گوشش ولباموبه بردم کردصورتموجلو نگاه بهم باتعجب...کمربندموبازکن
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 سمت هدستشوب..برگشتم قبلیم حالت به..میکنی عصبانیم داری آرمیتا کمربندموبازکن:گفتم

 ...رفت عقب قدم کردویه بردوبازش کمربندم سگک

 ربندموکشیدوبهکم سرازیرشدن اشکاش..بیار درش شلوارم های ازحلقه همین؟ازدورکمرم فقط_

 گریه داره اینکه یعنی واین میلرزیدن داشتن هاش شونه..انداخت وسرشوپایین گرفت سمتم

 پشت عسری که بردم شلوارم زیپ سمت دستموبه..کرد نگاه بهم..انداختم گوشه کمربندویه..میکنه

 ..انداخت بهم نگاهی..کشیدم دراز تختم روی شلوارم کردن بعدازعوض..کردم ای کردخنده

 کنید؟ روعوض نمیخواییدلباستون میگم_

 دونه یه چمدونم ازتوی..چرا؟_...                               کنم نبودعوضش یادم..کردم نگاه لباسم به

...                                 ارباب؟ قده چه رمزش..رمزداره که این_..                          بده بهم تیشرت

 یدبرامسف تیشرت دونه یه..          ترسید ارباب گفت بهم خاطراینکه به پریدفکرکنم یکهورنگش

 ..کنی؟ عوض لباسموبرام میشه_..                                             آورد

 دوتاازدکمه..برد لباسم های دکمه سمت زوددستشوبه که کردم کرداخمی نگاه بهم باتعجب

 مدت این بازکردتوی بسته باچشمای روهم وبقیه تچشماشوبس هاروبازکردکه

 ..چشماشوبازکرد که گذاشتم قلبش روی دستمو..رفتارهاشوزیرنظرداشتم

 تخت روی..انداخت سرشوپایین...                                                 چرابالارفته؟ قلبت ضربان_ 

 ...منو ببین_...                                   نشستم

_.... 

 ..کن نگام گفتم_

 نسرشوپایی دوباره..خندیدم.. بالارفته؟ قلبت ضربان اینطوری که خاطرمنه به_...سرشوبالاآورد

 ..ودرازکشیدم کردم لباسموعوض..انداخت

 بهش پشت هم درازکشیدمن من به پشت تخت گوشه..آرمیتا؟ بخوابی نمیخوایی_

 یدهخواب گرفته مانتووشالش باهمون که دیدم برگشتم سمتش به که بخوابم خواستم..خوابیدم
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 ازمب توکه:گفتم باکلافگی..گردوندم برش خودم سمت وبه رفتم سمتش وبه نشستم تخت روی

 نگاه بهم بانگرانی که بردم مانتوش دکمه سمت کرددستموبه اشکاشوپاک خیسه چشمات

 ربیارممانتوشود بارنشدمن یه بودپووووف بلندتنش آستین نارنجی لباس یه..کردمانتوشودرآوردم

 مخواب کردم هرکاری..درازکشیدم!...باشه تنش چیزی تاپی تیشرتی کوتاهی آستین لباس ویه

 ..دادم جاش خودم آغوش وتوی کشوندمش خودم سمت وبه بردم سمتش نبرددستموبه

 العملی سعک هیچ....  میمیرم ازخستگی امادارم نمیبره خوابم..بخواب من امشبوبغل یه_

 ...وخوابید بودگذاشت بازوم روی سرش که دستم دستشوکف ندادفقط نشون ازخودش

 ..بخوربچه وول کم..دِ_

 ..ورترتابلندبشم برواون یکم آرشام_

 ..بلندشی؟ خوایی چرامی...دارم بیشترفشارش

 ..کنم درست صبحونه برات برم میخوام_

 ...کنیب حرکتی نتونی دیگه که میکنم کاری بخوری وول میاداگه خوابم بگیربخواب نکرده لازم_

 خندم...زوربگه بلده همش: گفت باخودش ظاهرشدآروم لبام روی لبخندمحوی..گرفت آروم بغلم

 ازخواب گوشیم باصدای..افتاد هم روی چشمام خاطرهمین اومدبه می خوابم اماخیلی گرفت

 ...نبود یادم اصلا وااای..بیدارشدم

 ..خوبید؟ جمشیدی آقای الوسلام_

 ..چراهنوزنرسیدی؟..توخوبی خوبم من ممنونم..پسرم سلام_

 ..موندم خواب هم الان بودم بیمارستان تادیروقت دیشب میخوام معذرت_

 ...پسرم؟ خوبی الان..افتاده؟ اتفاقی_

 ..رسونم خودمومی دیگه تادوساعت نباشیدمن شمانگران ممنون..بله_
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 .. خداحافظ..منتظرتم من پس پسرم باشه_

 گفتیدبگیرم خودتون خدا به:گفت من بامن..کردم آرمیتانگاه به وباغضب کردم وقطع گوشی

 روهم وصبحونه کنم بیدارتون خواستم من بخوابم

 ..نذاشتید اماشماخودتون کنم آماده

 چیزی یه ازبیرون کنی درست نیست لازم غذاهم کن استراحت وکمی بگیربخواب خب خیلی_

 ..کن استراحت خوب پس میگیرم

 ...دررفت سمت اومدوبه پایین تخت ازروی که یکهودیدم...چشم_

 ...کن؟ استراحت نگفتم مگه..کجا_

 ...برید بیرون خالی شماباشکم بذارم تونم نمی من ولی..چرا_

 شلوارموپوشیدم و کت...مهمم براش اینکه یعنی این زدم لبخندی..رفت بیرون ازاتاق

 وقاتا بعضی..گرفتم حاضری همیشه ببندم کراوات که رفتمتاحالایادنگ..گرفتم وکراواتمودستم

    دمنگن میادازشانس وشلوارم کت به که هم یکی حالااین..میبستن برام خواهرهام که گرفتم نواری

 ...رفتم هاپایین وازپله کشیدم پفی..نواریه

 ...آرمیتـــــــــــــــــــا...آرمیتــــــــــــــــــا_

 ...آرشام...اربـ..بله_

 ..ببندی؟ کراوات بلدی میگم_

 ..ببندم؟ برات آره...زد برق چشماش

 ویر مدت تمام بست وبرام بلندشدوکراوات پاش های پنجه زدوروی لبخندی...بلدنیستم من آره_

 ..زدم لبخندی..بودم شده زوم صورتش

 ..ممنون_
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 ...بپرسم ازت سوال یه میشه میگم آرشام..اربـ..کرد مکثی..میکنم خواهش_

 ...بپرس_

 ..کاریه_

 ...درباره؟_...گردشد چشمام

 ...خودت درباره_

 ...بپرس_

 میری؟سرشوپایین توبیرون نشده نه چراهنوزساعت پس اینجاکارنمیکنی توکه خب میگم_

 ..سرشوبالاآوردم..زدم لبخندی..انداخت

 ...کوچولو؟ خانوم شدی حساس_

 ...که..بدونم..بدونم میخوام نشدم حساس نه_

 ..آره کجامیرم_

 ...لبشوگازگرفت گوشه

 ...!!!خوشگلم ببین..بایدبدونی باشه که هرچی خب..نداره اشکالی_

 تانداخ سرشوپایین..بود ای چیزدیگه منظورم ببین..کردم نگاه بهش..یکهوجاخوردیم هردوتامون

 .. شده ناراحت بودکه معلوم

 خوام امروزمی خواهرهامه تامال هرسه..سربزنم تاکارخونه سه اینجابایدبه من..میگفتم داشتم_

 ..گردم وبعدبرمی ساحل میرم بعدازاون..حالن درچه وببینم سربزنم هاشون کارخونه به برم

 ...نرید؟ ساحل میشه_...بودن شده سرخ لپاش

 ...کردم نگاه بهش باتعجب



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM بهمن زدهکیمیا  -  عاشقمی کن اعتراف

telegram.me/romanhayeasheghane 234 

 ..چرا؟ بپرسم میتونم اونوقت_

 نگران نمیرم باشه:تموگف زدم لبخندی منظورشوگرفتم...چیزه ایم..اونجا آخه..خب_

 ازسرمیز آرمیتاهم که بلندشدم خوردم صبحونموکه..نباش

 ..بود هنوزوایساده کفشاموپوشیدم..زدم بهش لبخندی..بلندشد

 ..آرمیتا_

 ..جانم_

 مثل اینم پس..انداخت زدوسرشوپایین دهنش روی سریع گردشدخیلی هردوتامون یکهوچشمای

 ..دادنه سوتی درحال من

 ...میخوری؟ نهارچی_

 ..نمیدونم_

 ..بگیرم؟ برات چی دِبگودیگه_

 ..وبخرین همون هم من بخوریدبرای خودتون که هرچی_

 ..ببند سرت پشت درم..بروتو..باشه_

 املب لبخندروی رسیدم جمشیدی شرکت تابه..بست ودروهم تو رفت وسریع انداخت بهم نگاهی

 ...مغرورداد آرشام به جاشو شیطون آرشام ازماشین شدن بوداماباپیاده

 (ارمیتا)

 مارستانبی توی دیشب نمیدونم..نمیکنه بداخلاقی خیلی دیگه..تغییرکرده خیلی ورفتارش اخلاق

 ...وخوابیدم چسبوندم خودم بالشتشوبه.. تغییرکرده همه این آرشام افتادکه اتفاقی چه

****************************** 
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 ..دیگه؟ بذاربرم بابا میکنم خواهش آرشام_

 ...آرمیتااینقدراسرارنکن..نه گفتم_

 ..نداره خداداداش به_

 ..نداره؟ که توازکجامیدونی_

 ..دوستمه اول ازکلاس آخه_

 ...آره؟ زدی زنگ بهش_

 ...خونشون برم که گفت شمالم فهمیدکه زدووقتی زنگ بهم خداخودش به نه_

 نداختما چسبوندسرموپایین باشل وبه کنترل بالایی زدولبه زل تلویزیون صفحه کشیدوبه پفی

 حرفش هک رفتم آشپزخونه سمت وبه بلندشدم..نگفت چیزی نه؟ نمیذاری:گفتم مضلومی وباصدای

 ..داد شدنم متوقف دستوربه

 نکرده دیگشودعوت دوستای یعنی کرده تورودعوت فقط گفتی..صبرکن_

 اونهم شمال اومدیم که گفتم کردیم زدواحوالپرسی زنگ بهم وقتی نکرده کسودعوت هیچ..نه_

 ..کرد منودعوت شام شدوبرای خوشحال

 گفتی دروغ بهم بدونم امااگه بری که میذارم بودی دخترخوبی مدت این خاطراینکه به فقط_

 ...میکشمت باش مطمئن

 روی آرشام.. بغلش پریدم زدم جیغی که شدم زده اونقدذوق..کنم کارمی چی دارم یکهونفمیدم

 توبهترین..جونم آرشی ممنونم_..رفت عقب کمی مبل کاروکردم اون بودووقتی نشسته مبل

 ..همسردنیایی

 (آرشام)
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 رویکردوسرشو حلقه ودستشودورگردنم پریدبغلم که شده چی ببینم کشیدتااومدم یکهوجیغی

 ..واردکرد بهم بیشتری زدشوک که حرفی که بودم حرکاتش شوک توی..گذاشت هام شونه

 ..همسردنیایی توبهترین..جونم آرشی ممنونم_

 زمین روی من پاهای ازروی آرمیتاوافتادنش هماناوجداشدن من چشم گردشدن حرف این باگفتن

 ...بلندشد ترس بودبا گردشده هاش چشم خودشم..همانا

 ..خب..منظورم..ایم_

 ...میگرفت گریش داشت..میکردم نگاهش داشتم طوری همون

 ..کنم کارمی چی دارم خدانفهمیدم به کردم غلط آرشام میخوام معذرت_

 ..آوردم دستموبالا

 ..تو..تو..همسردنیا بهترین..جونم آرشی گفتی من توبه ولی..نداره اشکالی..وایساوایسا_

 ..میگم چی دارم خدانفهمیدم به میخوام معذرت..که گفتم_

 ..شدادن قلقلک به کردم وشروع کاناپه روی کردم وپرتش گرفتمش بلندشدم زیرخنده زدم پقی

 ...بدم نشون بهت همسری یه..آره همسردنیام بهترین من_

 ...آرشااااام وااااای..نکن..دلم آخ..بابانکن..مردم..نکن...نکن وای وای_

 ...میخندید داشت همچنان کردم ولش

 تادوستت اونجابمونی میتونی هم شب..دوستت خونه تابرسونمت کن وآماده بلندشوبروخودت_

 ..تنهانباشه

 هم دوستش تاشب بمونه اونجا گفتم خاطرهمین به تهران میرفتن پدرومادردوستش امشب آخه

 ...بگذره خوش بهش وهم تنهانباشه
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 !!...چــــــــــــــــــــی؟؟:گفت متعجبی باصدای..شد سیخ مبل یکهوروی

 ..پیچی پیچ_

 ...چیتوزکرانچی_

 ازخنده داشتم..ردیمک می کل وکل شوخی باهم جدیداخیلی..زیرخنده زدیم یکهوهردوتامون

 ..میمردم

 ..نشدم تاپشیمون دِبلندشوبچه_

 ..رفتم من باشه_

 ..بایدتنهابخوابم امشب.. آه:بودگفتم خودم مخصوص فقط که خاصی بدجنسی بایه کشیدم آهی

 چشماش..نه که هم تنها تنهای البته..دادم ادامه بدجنسی بایه..زد ولبخندی برگشت سمتم به

 ..چی؟ یعنی..گردشد

 می و میکنم توبغلش جای وبه دخترمیارم یه میرم امشب اینکه یعنی_

 نگاه بهش باتعجب!!!..چـــــــــــــــــــــــــــــــی؟؟؟..یکهودادزد...خوابم

 شماره آوردوباعجله بیرون شلوارش گوشیشوازتوجیب..بود لبوشده عین ازعصبانیت..کردم

 ..کردم نگاه عصبیش حرکات به باتعجب..گرفت

 یه بایدجلوی نیفتاده اتفاقی نه....نمیام من که بگم خواستم نه...ممنون....خوبی سلام..الوسمانه_

 سلام...خانوم الوسمانه...قاپیدم ازدستش وگوشیو یکهوپریدم...جرموبگیرم اکتراب

 که بگم خواستم ممنون....خوبه؟ حالتون آهابله.....هستم همسرآرمیتا من....ببخشیدشما؟

 می شوخی آرمیتاداشت یعنی...دارن تشریف شوخ یکم...رفتم بهش ای غره چشم..آرمیتا

 ممنونم باشه... بله بله...میاد؟ یعنی شدپس راحت خیالم پووووف....بله....کرد؟

 ...خداحافظ...خداحافظ

 هرزگیت به که برم آرشام نمیرم من:کرددادزد نگاه بهم بودم ندیده تاحالاازش که باخشمی

 آررررهـــــــــه...برسی؟
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 امشب اگه:گفت باگریه زدم گوشش توی آوردسیلی جوش خونموبه زدبدجوری که ازحرفی

 ..نمیرم من کنی جاچالم وهمین منوبکشی

 ..دختردیگه یه کی من آخه کنم اذیتت میخواستم کردم شوخی کن بروخودتوآماده_

 ..گردم برمی اماشب میرم من باشه_

 ..کردم شوخی باورکن بروعزیزم_

 !..عزیزم؟ گفتی من به الان..تو..تو..آرشام_باتعجب

 حواست..میدونم میدونم: گفت که حرفموبزنم ادامه خواستم..عزیزم؟ گفتم کی من_...جاخوردم

 ...رفتم من..میمونم باقی خدمتکارتو همچنان من داره ونبایدهوابرم نبوده

 ....اومد کش تابناگوشم لبام ناخواسته کردم نگاه خالیش جای به باتعجب

 ...پوشیدی؟ چی_

 ...اینو_

 ...بودواسپرت مشکی اونهم که خودش همجنس شلوارک همراه اسپرت مشکی بندی تاپ یه

 ...پوشی؟ اینهارونمی من چراجلوی..ونمیپوشیدی؟ ایناروداشتی..به به_

 ..اونوقت شدی شوهرم هروقت..کن لطفاچشماتودرویش آقاآرشام_

 ...زدم بالادادلبخندی ابروهاشوباشیطونی

 ...منتظرتم پایین_

 ..آرشــــــــــام_

 بغلم یکهوازپشت.. آرمیتابوده که کردم شک لحظه یه اسمموصدازدکه بانازوکشش چنان

 کردم پنهون گردنش سرمولای..کشوندمش آغوشم وبه برگشتم سمتش به حرکت بایه...کرد
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 آروم..کردم غلطی خداعجب ای نکنم بوحس واین بایدتنهابخوابم امشب من یعنی وبوکشیدم

 خرابکاری..گرده زودبرمی مامانی:بودگفت هام شونه روی بودوسرش بغلم که طوری همون

 ...درآوردم حرکت به کمرش دستموروی بود گرفته خندم...پسرم؟ باشه موقوف هم وشیطونی

 ..لباسابپوش ازاین هم من بعدجلوی به آرمیتاازاین_

 ..باشلوارک؟_

 ..آره_

 ...نمیزنه؟ کلت به منحرف وفکرهای نمیشی عصبانی اونوقت_

 ...بپوشی؟ لباسی چنین مردی هیچ جلوی نمیذارم وقت آرمیتاهیچ..میدم قول..نه-

 ...تاجلوی تومیپوشم یااصلاجلوی دیگران لباساجلوی ازاین من مگه...واااا_

 ..میکنی غلط خیلی دیگران مردهای امابرای میپوشی که من برای_

 ..تذکرتون شیوه بابت نمممنو_

 ...زد زل چشمام وتوی برداشت هام شونه سرشوازروی

 ...یا نداره داداش که باشم آرمیتامطمئن_

 ..پوشیدم اینونمی که داشت اگه آرشامم آره_

 ...کردم اخمی

 ...واونجامیذاری پات بیخودمیکنی داره داداش اگه_

 ...فرزنده باباتک خدانداره به اوووف_

 ..کردم میکردنگاه خودنمایی بدجوری جذب مشکی شلوارک اون توی که سفیدش های رون به

 !...بگیرم لباسابرات ازاین چنددست باشه یادم-
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 ...شوهردارم خودم من چشمادرویش محترم آقای هووویی_

 ...دارن؟ کجاتشریف شوهرتون این خب_

 ....اینجا:وگفت گذاشت قلبش دستشوروی

 بودیکم شده باعث مدت این که چشمایی شدم خوشگلش محوچشمای..کردم نگاه بهش

 ازش..کشیدم آتیش ولباشوبه کردم نزدیک لباش ولباموبه چشماموبستم..تغییرکنم

 بود خمارشده هردومون چشمای..جداشدم

 ...آره؟ اینجاست من جای آرمیتاخانوم_

 ...انداخت سرشوپایین

 ...آره بخوایی اگه_

 ..وسرشوبالاآوردم بردم دستموزیرچونش

 ...تانخوردمت کن زودخودتوآماده حالاهم..جداشدم ازش..نخوام میشه مگه_

 ....رفتم بیرون وازاتاقش خندیدم شدن سرخ هاش گونه

 (آرمیتا)

 ...آرمیتا_

 ..بله_

 ذوقم توی تادوباره نیاوردم خودم روی امازیادبه شدم شوکه لحظه یه..باش خودت مراقب_

 ..دنبالت میام هفت فرداساعت...نزنه

 ...چرااینقدرزود؟_

 ...کردم شکوفه شلوارم توی کردکه نگام طوری یه
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 ..... بای بای...خوبه صبح هفت..آره..آره_

********** 

 بعج آرمیتاخدایی..بزنیم حرف باهم واینجابمونیدبیایکم امشب داده اجازه آقاتون حالاکه خب_

 ...خندیدم..وتورکردی ای تیکه

 باشوخی...ووووییی... وشلوارمارکدارش کت..هیکلش..زیرپاش ماشین..لدارهپو خیلی معلومه_

 ...شدم ناراحت ازدستت خیلی ولی..اینجانشسته زنش باش زدنت حرف مواظب هووویی:گفتم

 ..نمیزنم حرف شوهرت درباره دیگه..شرمنده کردم غلط بابامن..چرا؟_

 خونتون به قرارنیست کس هیچ که توگفتی..نشدم ناراحت ازدستت خاطراون به نه_

 ...بیاداماپسرعموت

 ماشب میادخونه تهران برن وبابام مامان هروقت میادآخه که خبرنداشتم هم خداآرمیتاخودم به_

 ..ومتینیه پسرخوب...هم امشب تنهانباشم تامن ومیمونه

 ..بریزم؟ سرم توی خاکی چه بفمهمه آرشام امااگه پسرآقاییه برات کنه خداحفظش آره_

 ..فهمه نمی نگواونهم توبهش ازکجامیفهمه خب_

 ..میگم دروغ بهش دارم که ومیفهمه تغیرمیکنه چشمات حالت میگه بگم دروغ اگه..نمیشه_

 ...نمیفهمه ایشاءالله نباش نگران_

 ...که ومعلومه پسرعموت این خانوم حالاشیطون..ایشاءالله_

 ....اون هم داره حس بهش من هم آره میگم بهت دوستمی وایساتوبهترین البته..زهرماربیشعور_

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

 ...دادم زحمت ببخشیدکلی..جون سمانه خداحافظ_
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 ..آمازونی دیوونه حرفیه چه این_

 تعجب وبا یکهوسرش حرف این بودباشنیدن پایین بودوسرش داده تکیه ماشین به که آرشام

 ..کرد نگاه سمانه بالاآوردوبه

 ...!!!ای؟ میله میمون نکردی کلامتوترک تیکه توهنوزاین_

 ..کرد نگاه من به باتعجب اینبارآرشام

 ...ندادی؟ کلامتوترک توهنوزتیکه..توچی..هنوزدارمش نه_

 ...تونه امابرای چرادادم_

 ..نقطه سه..خالی جای_

 ..تربیت بی اوه اوه_

 ...کنید وترورشخصیت دیگه ترهم تاشماراحت برم من که بهتره:گفت باتعجب آرشام

 چه...آرشام بمیری ای زد دخترکشی العاده لبخندفوق هم آرشام..زیرخنده زدیم وسمانهمن

 (...نبوده تاحالاخوشتیپ که نه..)شده قدرخوشتیپ

 ..خانوم سمانه خداحافظ_

 ..آقاآرشام خداحافظ_

 ..افتاد راه بوق تک بایه وآرشام سوارشدیم هردوتامون

 ...آرمیتاخانوم گذشت خوش_

 ..شماخالی جای..بلـــــــــه_

 ...شده؟ چروک چرااینقدرمانتووشالت بپرسم میتونم_

 ...چیزه خب_
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 ...نداره اشکالی...کن ولش_

 ..چشماموبستم لحظه یه درراهه که طوفانی یادآوردن امابابه..زد لبخندی

 ...پایین لباسابیا باهمون نکن آرمیتالباساتوعوض:گفت شیطونی لحن بایه آرشام

 ...نخیر موقوف شیطونی_

 ...آرمیـــــــــــــــــــتـــــــــــــــااااا:گفت آمیزی معترض باصدای

 ....خندیدم

 چرامیزنی؟...بابا باشه_

 ...کردین؟ کارایی چه کن تعریف حالابیابرام آفرین_

 ...زد حرف وباحالی بامزه خیلی بالحن آخه بودم خوشحال خیلی

 ...نشستم کناریش مبل روی

 ...کاراکردین؟ چی خب_

 رستد شام حرفاوبعدرفتیم جور وازاین وابرازعلاقه کردیم گریه هم بغل کلی نشستیم اولش خب_

 ...کنیم

 !...بود؟ نکرده درست مگه_

 ...کنیم درست قراربودباهم آخه نه_

 ..آرمیتاچرااینقدرمضطربی؟_

 ..نیستم مضطرب نه..نه..ها_

 ..میگفتی داشتی خب باشه_
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 ...نمیشی؟ عصبانی بگم چیزی یه بهت اگه آرشام_

 خونشون به سمانه عموی پسر خب..خب....میدم قول آره......میدی؟ قول.....بگو نه....کرد اخمی

 ...اومد

 ترس با هم من..چــــــــــــــــــــــــــی؟...بلندشدودادزد باعصبانیت مبل ازروی

 ...بلندشدم

 ...بقیشوبشنوبعد تواول میکنم خواهش..آرشام بشین_

 رایب ماجرارومیکردم این پیشبینی..پاشه فهمیدشلوارراحتی بردکه کمربندش سمت دستشوبه

 ..کردم کمربندشوقایم همین

 اماوسط..هابالارفتم وازپله زدم جیغی کردکه حمله سمتم به...آررره نداره مهمون که:غرید باخشم

 ...رفت مشترکمون اتاق سمت کشیدوبه وموهامومحکم منوگرفت راه

 ...توروخداموهام آخ میدم وایســــــــــاتوضیح آرشـــــــام_

 (آرشام)

 به مخصوصاوقتی شدم عصبانی خیلی اومده خونشون به سمانه پسرعموی که فهمیدم وقتی

 امکان دیشب بودیعنی اومده جوش به خونم..بوده مردنامحرم یه لباساجلوی بااون که یادآوردم

 ...داره

 میکشمــــــــــــــــــــــــــــــــــت

 آرمیتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 یپیشبین رفتارموازقبل خودش پس..نبود گشتم کمربندم دنبال هرچه..کردم پرتش اتاق توی

 نمی:پیچید خودش ازدردبه..کجاست؟ کمربنم: گفتم وباخشم زدم پهلوش به لگدی..بود کرده

 ....میگه دروغ داره میدونستم...دونم
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 تمگرف دستشومحکم مچ.. میپیچیدنشستم خودش توی زمین روی که کنارش...آره نمیدونی که_

 کمربندم:وگفتم زدم شکمش توی محکمی مشت..هوارفت دادش که دادم وپیچش

 ابلک سیم نداره اشکالی..نه؟ نمیگی_..زدم پهلوش به مشت ویه کشیدم موهاشومحکم...کجاست؟

 زدو یکهوجیغ..بیشتره داری؟درداون آشنایی که باهاش میزنمت بااون هست که

 آرشــــــــــــــــــــام نـــــــــــــــه:باعجزگفت

 ....توروخدانـــــــــــــــــه

 ...میکنم خواهش آرشام میدم توضیح بذاربرات:ودردگفت باگریه که کردم حمله سمتش به

 لباساحتمادرحال بااین دیشب..ونمیخوام شوتوضیحت خفه:وگفتم کوبیدم کنارگردنش محکم

 شوهرتم که من برای دادیدولی انجام هم هایی چیکار نیست ومعلوم بودی براش ریختن عشوه

 میکنم یاناقصت..کشمــــــــــــــــــت می قرآن آرمیتابه نمیپوشی لباسایی همچین

 هک داره اتاقی یه(ویلا این صاحب)شایان دوستم افتادکه یکهویادم...میکنم محوت زمین یاازروی

 ازش نداره اشکالی گفتم بهش شوخی باربه یه یادمه..هستش شکنجه لوازم واقسام انواع توش

 بهو بایدهمش خودت رسوندی قتل وبه کسی اگه ولی نداره اشکالی:خندیدوگفت..کنم؟ استفاده

 ردمک پرتش شدیم که اتاق داخل....بیاد دنبالم که کردم ومجبورش موهاشوکشیدم.. بگیری گردن

 تمگرف اتاق توی ازوسایل چشم..وسایل واقسام بودباانواع بزرگی خیلی اتاق..افتاد زمین روی که

 تبرگش سمتم به..کردم میکرد نگاه اطرافش بلندمیشدوبه داشت وشوک باترس آرمیتاکه وبه

 کردم بغلش.. بیفته که ونذاشتم سمتش دویدم سریع رفت ازهوش که انداخت نگاهی وبهم

 وای...رفتم بیرون وازاتاق خابوندمش تخت روی افتادم راه به خودمون اتاق سمت وبه ودروبستم

 مثل!...بدم؟ زنموشکنجه اتاق اون داخل باوسایل میخواستم من نمیرفت ازهوش اگه یعنی

 شممخ دوباره بوده پوشش بااون پسره اون آرمیتاجلوی اینکه یادافتادن امابابه..شدم خرپشیمون

 ...آرمیتا پیش وفکروحواسم تلویزیون به چشمم..کردم وروشن تلویزیون..ورمیشد شعله

 نه!!!..اینجانشستم؟ من که ساعته شش عصربودیعنی شیش ساعت..کردم نگاه ساعت به

 گریه درحال تخت آرمیتاروی دیدم که کردم وباز دراتاق...رفتم اتاق سمت وبه بلندشدم!!..بابا

 ...زد صدام دارش بغض باصدای که برم بیرون کردخواستم نگاه بهم اشکی باچشمای..کردنه
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 ...بله...کاملاسردوخشک اماجوابشودادم برنگشتم سمتش به...آرشام_

 .....بقیشوبشنوی؟ نمیخوایی_

 ...نه_

 چراباشنیدن نمیدونم.. بود وآقایی خوب پسرخیلی..سورنه پسرعموش اسم ببین میگم امامن_

 تانداخ منودیدسرشوپایین وقتی....کردم مشت دستامو ناخواسته پسره آرمیتاازاون های تعریف

 ...برگشتم سمتش به باخشم...کرد وسلام

 ..چکید چشمش ازگوشه اشکی قطره...بندازه سرشوپایین بایدم طرزپوششت بااین_

 ..بودم کرده سرم شالمم حتی..بودم مانتووشلواموپوشیده من آرشام_

 ... شدم جوری یه وزدکه حرف این مظلوم حدی به..جاخوردم

 برای نیومدحتی بیرون هم پدرومادرآرمیتاواصلا اتاق داخل رفت اول لحظه ازهمون پسرعموش_

 اتاق توی پسرعموش وقتی حتی من..برد غذا براش خودش نیومدسمانه بیرون هم شام

 .... خوابیدم هاهم باهمون شب بودحتی تنم وشلوارومانتومم بود سرم بودشالم پدرومادرش

 ..بودن شده چروک بگوچرامانتووشلوارش پس..شدم شرمنده ازحرفش

 پدرومادرسمانه که هروقت طور همین هم وسورن داره سورن به هایی حس یه که میگفت سمانه_

 چی من تودرباره آرشام..تنهانباشه اومدتاسمانه می عموش خونه به علی میرفتن تهران به

 هم نفردیگه وبایه باشم شوهرداشته خودم که..آره هرزم زن یه من کردی هان؟فکر کردیفکر

 زن هم ومن بالاسرمنی آقا..شوهرمنی نخوایی وچه بخوایی توچه..شنیدی درست آره..باشم

 فکرنکن..دارم غیرت روت هم من داری غیرت وروم منی توصاحب طورکه همون..تو صاحب..تو

 که داریم غیرتی رگ هایه مونث داریدماجنس غیرت شمامرداییدکه وفقط نداریم مادختراغیرت

 مشبا میخوام..میکشونه وآتیش آب مردونگیتوبه وتموم میکنه گل بدجوری غیرتمون بادکنه اگه

 بگم خوام رومی وطلمبارشده اینجاست که حرفایی همه...زد سینش روی محکم...حرفاموبزنم همه

 بهتو آوردم دووم هات وزیرکتک هنوززندم که میبینی ام قوی زن یه من وضعیفم زنم یه که نبین
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 برم دانشگاه وبه بخونم درس خاطراینکه به هم ومن کردی ازدواج باهام بدی منوعذاب خاطراینکه

 معذاب خوب خیلی میگم تبریک بهت آفرین..کردم ازدواج باهات باشم داشته دائمی سرپناه ویه

 هاوحرفات دربرابرعذاب که زن یه..میشم بعدقوی به ازامشب من نشدی موفق هم اماخیلی دادی

 شوک بزرگترین اماامروزباواردکردن..نخوردم وکتک وچشیدم خوشی طعم که دوروزه..باشه مقاوم

 ...آره کنی شکنجه وسایل منوبااون خواستی تومی آرشام..اتاق اون توی

 .... صبـ آرمیتا_

 چند که تاحالافهمیدی.. بعدتوبزن حرفموبزنم نگوبذارمن هیچی هیس_

 نفلم وزدی گیرآوردی به مسئله یه نهاریاشام یاوقت همش..نخوردم وحسابی درست غذای روزه

 میفهمی خونم کم من راه دراین خون دادن وازدست درپیت پی های خاطرکتک به میفهمی کردی

 اشکالی وگفتم نزدم امالب..باشه؟ خون کم که بده خیلی زن یه برای که فهمی می..اره؟

 خوردن کتک روزسهمم هر که اولش دوهفته اومدیم شمال به که هفتس سه..تغییرمیکنه..نداره

 که رشاخ هفته این..شدی؟ دیالابگوچراساکت..نباشم بستری بیمارستان من روزوبگوکه بودتویه

 دوروز میشه امروزخوردم که نخوردم کتک که روزه سه فقط من یعنی امروزدوشنبس

 دستام..داد بالاآوردوادامه دستاشو.. نزدم لب امابازهم کرده استراحت بدنم دوروزفقط..میفهمی

 بدرک..شد سوراخ سوراخ شدم بستری ازبس

 

 بدنم..کشیده عشقت..شده وکبود سیاه صورتم..جهنم به خوردم تاسرم چهارده میزون مدت این

 سوراخ هرروزسوراخ..هرروزبیمارستان..داشتی دوست نیست مهم..وکبودشده زخم جاش همه

 گفتم اماچیزی درک به..عذاب..ناله..جیغ..درد..هرروزکمربند..بیهوشی هرروز..دستم شدن

 داشتم پیش چنددقیقه انگار انگارنه که رفتارکردم طوری همیشه..گفتم؟ چیزی آرشام..آره؟

 زن همه به..چرا اماالان ونخوردم هیچی حسرت زندگیم توی من..میدادم جون وپات زیردست

 محسودی خوشبختن وهرروزبیشترازقبل میکنن زندگی باخوشحالی شون ها کنارعشق که هایی

 داشتم دوست بودم بچه که هم ای موقعه ازهمون همیشه..ومیخورم زندگیشون وحسرت میشه

 وبپرم کنم آرایش هرروزبراش..باشم عاشقش و باشه عاشقم که بشه نصیبم درآینده مردی
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 انممام برای که بچگیم فکرهای اون تمومی به اماالان بده وجونشوبرام بزنه صدام عشق با..بغلش

 زندگی حق بزرگ دنیای این خدمتکارتوی یه که نمیدونستم..میخندم کردم می تعریف

 مردآیندم برای موهاموفقط های تازیبایی میکردم رعایت حجابموهمیشه..ونداره شدن وخوشبخت

 گرفتی آرزوهاروازم این اماتوتمومی باشه شوهرم کنم وتحریک کسی قراره اگه بذارم نمایش به

 من خونی وکم هات کتک بااین.. میگیری ازم داری روهم مادرشدن آرزوی حتی..نزدم بازدم ومن

 به برام یامشکلاتی نشم شایدحامله باشم داشته قراره که هایی عفونت وصدالبته

 بزرگترین هم من هاموگرفتیآرزو همه..قسردربری ذارم نمی امامن..وجودبیادمیفهمـــی؟

 ببین..ندم جون وپات تازیردست میشم بعدقوی به ازاین..منه مرگ هم واون میگرم آرزوتوازت

 امانه خدمتکارتم نبودکه یادم خوام می معذرت نه...کرد ای مستانه یکهوخنده...زنتم من آرشام

 نم که میگن هم ومدارک کارداریم مدارک مابه بعدنیستم به ازاین حداقل خدمتکارتونیستم من

 ازدواج به برسه چه بشی دخترنزدیک یه به نمیذارم باشم زنده که تاوقتی شوهرم وتوهم زنتم

 آرمیتارادمهرنمیذارم من..سفیدبشن هات دندون مثل موهات که میمونم زنده تاوقتی..دیگه بایکی

 وروح جسم مالک وتوهم توام وروح جسم مالک من..بیاره منوازپادر آریامنش آرشام شوهرم

 طوری هاچه شب اصلامیدونی تو..نمیکنی ودرک امااینونمیفهمی آرشام دارم دوست من..من

 ندارم دردی میخوابم و آرومم بغلت وقتی فکرکردی..میخوابم؟

 روی ندارم جرات که طوری کبودشدن یکسره پهلوهام..آرررره؟..بدنمودیدی؟..وکاملاراحتم؟

 هزار که شکمم..سوختن درحال وهمیشه هاته کمربند جای یکسره پشتم..بخوابم پهلوهام

 ارزش میدونم چون میکنم وتحمل هنوززندم که بینی امامی..برم دستت و پنجه قربون ماشاءالله

 واستقامتشوهم صبر داده وعذاب سختی همش سالگی ازیازده بهم که خدایی اون..هاتوداره بغل

 یه چون امااینونمیفهمی نداره امنیت برام آغوشت اندازه به خداآرشام دنیابه این جای هیچ..داده

 هشبان های گریه..تاحالادیدی؟ شبامو..مقدسه قدربرام چه آغوشت گفتم تاحالابهت..نیستی زن

 من..نشنیدی..نکشیدی.. نفهمیدی..ندیدی نه..شنیدی؟ هامو ناله..درداموکشیدی؟..اموفهمیدی؟

 صورتمواززوردردکبودمیکردبازهم داشت که دردی دردزیادی همه اون باوجود شب اون

 شریک جسم به که تویی فقط..نیازداری؟ که تویی فقط..چی؟ من اماپس کردم نیازهاتوبرطرف

 نیازبه.. محبتت به..عشق نیازبه..ندارم؟ نیاز من..نیستم؟ آدم من..نیازداری؟ زندگیت

 کم منودست..سرسختم چه که نمیدونی توهنوزمنونشناختی آرشام..گفتم اماچیزی..آغوشت
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 روی توهم توروخدادیگه میکشم وسختی عذاب دارم سالگی ازیازده که دختریم من..گرفتی

 ازت گرفتی ازم روکه آرزوهایی تاتمامی میچسبم بهت کنه مثل آخرعمرم تا..نپاش نمک زخمام

 منونابودکردی آرزوی هزاران تو..باش اینومطمئن دورنمیکنه منوازتو هم هات شکنجه حتی..بگیرم

 به سرمیزغذاجنجال نداری بعدحق به ازاین نابودمیکنم آرزوهاتو هزارم یک هم من

 آغوشتوبایدبرام بعدش اما بزن کتک میتونی قدرکه هرچه..درخدمتم غذاموخوردم هروقت..پاکنی

 بلندشدوادامه.. میکردم نگاه بهش داشتم باز بادهن..بدی ازدردهاموتسکین وکمی کنی باز

 ژیانر اعقلن کنه فوران درونت فشان آتش ازاینکه تاقبل کنم کوفت چیزی یه میرم هم انال..داد

 شدازش یکهوساکت..که کنی اعتراف بهم که میکنم کاری شده اماآقاآرشام باشم داشته

 ..چی؟ به کنم اعتراف:پرسیدم

 ..کن ولش هیچی_

 روم روبه کلافه هاتوبگیری حرفاوسوال جواب نمیخوایی:گفتم که بیرون بره ازدرخواست

 ...کرد نگاه وایسادوبهم

 خدامن به آرشام..میزنی؟ حرف باهام آدم یامثل..جوابموبدی؟ میخوایی باکتک_

 زندگی فقط نمیرسی هیچی به کارهات بااین..آدم یه مثل رفتارکن خوب باهام..دخترخوبیم

 ..کنی خودتونابودمی

 ویت..کردم اشاره بهش وباسر آغوشموبازکردم..ودرازکشیدم بردم تخت سمت وبه دستشوگرفتم

 ..موهاش نوازش درحال هم بودومن بغلم

 ..نیستی؟ حرفهاعصبانی خاطراون به ازدستم آرشام_

 ..وجه هیچ به..نه_

 بادستش واونهم میکردم ونوازش کمرش بودوبادستم شکمش روی بازوم..انداختم بهش نگاهی

 ..میکرد بازومونوازش
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 ازت تاسرحدمرگ اوقات امابعضی نداره حدونصاب که دارم قدردوست اون اوقات بعضی..آرشام_

 ..نیست؟ جالب نظرت به..میترسم

 بدن روی دست وقت هیچ قراره دیگه چون..بترسی ازم بعدقرارنیست به ازاین:زدم لبخندی

 ...بشم برات خوبی ارباب تصمیمم بااین امیدوارم...دادم ادامه باشیطونی..بلندنکنم نحیفت

 امیدوارم هم من:گفت لرزونی باصدای..شدن بارونی برگردوندچشماش من مخالف سمت سرشوبه

 هم ولباموروی ببندم هم چشماموروی شدکه باعث حرفش این...بشم برات خدمتکارخوبی

 وقت چراهیچ آرشام:گفت لرزونش صدای باهمون..دادم بیشترفشارش خودم به..فشاربدم

 ....نمیکنی؟ خطاب خودتوشوهرمن

 ..دارم دوست یکم وفقط نشدم هنوزعاشقت چون_

 ...بزنم لبخندی هم شدمن باعث زدکه لبخندی

 داری دوسم هم یکم که همین میشی عاشقمم دربردم به زنده جون وپات زیردست اگه ایشاءالله_

 ..داره ارزش کلی خودش

 ..آرمیتاگشنته؟_

 !...چی؟ برای_

 ..داره؟ چی برای گشنته سوال خب_

 ...ازگودبود خارج یکم آخه_

 ...زیاد یاخیلی یکم_

 نگاه بهم چون منظورموگرفت تازه فکرکنم..کردیم نگاه بهم..شدیم ساکت هردوتامون

 کشیده خودش مثل هم من...نـــــــــــــــــــــــــه:گفت کردوباتعجب

 ...آرررررررررره:گفتم

 ...هات خنده آرشام_آرمیتا
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 ...دنیاست ملودی زیباترین_من

 ...حلقم ازپهناتوی نفست اعتمادبه:کردوگفت نگاه بهم گردشده ایباچشم

 ...هات آرمیتاخنده:زدم لبخندی

 ...یکنی؟م استفاده خارجی ازکلمات:زدگفتم لبخندشیطونی...دنیاست سیمفونی زیباترین_آرمیتا

 ...مسلتم خارجی زبان کاملابه من..دیگه بله_

 ...کاملامسلتم هم من خب_

 ...منوبخوابونی؟ بالالایی بچم من مگه..خندیدم..بخوابی؟ بخونم برات لالایی یه آرشام_

 فروکردوباصدای موهام دستاشوتوی...بخون باشه...رفتم بهش ای غره چشم....دیگه آره_

 ...خوند برام دلنشینش

 لالالالاگل..جنونه ازحسه لبریز..خستم توتن بدون بیاکه..خونه تودل بدون بیاکه..پونه گل لالالالا_

 دهش گریــــه..میناله همش داره دل این..رفتی که وقتی بیاازاون..محاله توواسم بی زندگی..لاله

 ..من غم شریک شده..توچشمــــــام اشک قطره..من همدم شده غصه..کارمنو

 ...بودیا لالایی حالااین_

 ...من دل حرف بودهم لالایی هم_

 اذوقب...بخونم؟ ترانه یه برات حالامن:وگفتم کردم اشکاشوپاک..سرازیرمیشدن وقفه بی اشکاش

 ...کرد نگاه بهم

 .....باگیتار؟_آرمیتا

 ...باگیتار:زدم لبخندی

 ریناپذی وصف باشوق.. کردم نگاه وبهش کردم تنظیمش پاهام روی..وگیتارموبرداشتم بلندشدم

 ...میکرد نگاه بهم داشت



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM بهمن زدهکیمیا  -  عاشقمی کن اعتراف

telegram.me/romanhayeasheghane 252 

 منه حرف همیشه چشمات دروازه پشت_

 میزنه جونم توی آتیش داره توخوب غم

 کنم نگاه چشمات توی نمیتونم ازخجالت

 میزنه منوباچوب نگاهت بون دروازه

 ...صدانداره دست یه....بیاتادوتابشیم....دنیاوفانداره...اینومیدونی خودت

 ...زدم براش هم ومن خوندن کردبه شروع اینبارخودش...چشماشوبست

 دلت تنگه دلم مثل میدونم_

 دلت وازسنگ شیشه من دل

 میزنم حرف باهات وقتی

 قهرمیکنی توبامن

 رو زندگی چی واسه

 کنی زهرمی دلم به

 اینومیدونی خودت

 .....صدانداره دست یه.....بیاتادوتابشیم......دنیاوفانداره

 آرامش..کشیدمش آغوش وبه گذاشتم گیتاروکنارم..چکیدن می وقفه بی شوقش های اشک

 ...میدی؟ بهم دقیقه گیتارتویه آرشام:گفت که میگرفتم ازش خاصی

 ...بزنی؟ بلدی مگه_

 ...یادداد اومدبهم می پدرت خونه به سهیل که مدت یه خب_
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 ...کردم اخمی

 ...کیه؟ دیگه سهیل_

 ...پدرت پسردوست..خب_

 !..یادداد؟ گیتارزدن بهت تومیشدکه کاره چی اون خب_

 که آهنگ یه پدرت برای سهیل بودن اومده که شب یه چیه میدونی..خواستم ازش خودم خب_

 وزدنش خوندن محوزیبایی هم بوداجراکردمن خودش آهنگسازش بودوهم نوشته خودش هم

 لایوی به بعددوساعت روزبه خدمتکارنمیدیدازاون یه چشم به وقت هیچ بودومنو پسرخوبی..بودم

 ...یادمیداد گیتارزدن من اومدوبه می پدرت

 ...شدن مشت دستام

 ..میدونست؟ باباهم_

 ..یانه؟ حالامیدی کن ولش میشی عصبانی داری ببین آرشام..نه راسیتشوبخوایی خب_

 صداش محوزیبایی.. کرد وتنظیمش پاش روی ماهرانه خیلی اونهم..گرفتم سمتش گیتاروبه

 ...شدم وزدنش

 سرتاپاغروره که بلندی کوه تواون_

 عبوره وبی خورشیدغریب سربه کشیده

 هام خستگی برای گاهی توتنهاتکیه

 بلندی کوه تواون....من چشم به

 ....باشکوهی....نیازی بی...پرغروری

 ....کوهی رنگ....دریا بوی....بارون طعم
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 هایی قله غریبی اوج توهمون

 صدایی امابی فریاده تودلت

 گرفته مه های قله تومثل

 زمستون ابردلتنگ اون منم

 سرروشونت خوادبذارم می دلم

 ...دلگیرباروووووون نم نم ببارم

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

 ...بابادیرشدبیادیگه..آرمیتــــــــــــــــــا...آرمیتــــــــــــــــا_

 ..وایسا دقیقه یه..آرشام اومدم_

 خوندوبااون برام قشنگش صدای آرمیتابااون که شبی..میگذره رویایی شب ازاون که هفتس سه

 کردوآروم گریه آغوشم توی میتاتاخودصبحآر شب اون..نواخت برام ظریفش های انگشت

 شب یه..بود خطرافتاده به دوبارجونش که گفت حتی..هاش سختی واز گفت ازدردهاش..گرفت

 خدمتکاربودبهش آرمیتایه بااینکه زیادی پسرهای..برگزارمیشه بزرگ مهمونی یه پدرم خونه

 کردوازبابام وبهانه خوندن درس نشه ذوب خیرشون زیرنگاهای خاطراینکه آرمیتابه..داشتن چشم

 وهردوشون بودن دعوت ونویدهم سهیل شب اون که خودش اتاق توی بره که گرفت اجازه

 مااگها نمیدونم...وخلاصه میشن افته می آرمیتاراه دنبال که پسری ومتوجه آرمیتاروزیرنظرداشتن

 اون"!باشن؟ داشته چشم من زن دوتابه بایداون میشداماچرا چی نبودکه معلوم دوتانبودن اون

 وصورتش شده کاملاخوب صورتش های کبودی...پووووف...باشه که هرچی.. "تونبود زن که موقع

 گیزند یه قراره..تهران برگردیم بشن آماده آرمیتاخانوم امیدخدااگه به قراره دیگه شده قبل مثل

 دارم دوسش..دارم بهش حسی چه که هنوزنمیدونم البته..کنم جدیددرکنارآرمیتاشروع

 زمین که هفته سه این توی..شدم وابسته بهش بدجوری هست که هرچی یانه عاشقشم..یاندارم

 وشمخ خیلی حرکتش این از..درازترنکرده بارپاشوازگلیمش یه تغییرکرده باهاش رفتارم تاآسمون
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 درونم بااحساسات دارم من که دونست میکردومی درک وخوب بودموقعیت اومده

 ....اومدم بیرون ازفکروخیال بااومدنش... و کاملامنطقی دختریه..میجنگم

 ..خوری؟ می چیزی آرشام:گفت که بودیم راه توی

 ...پلیزمیسیز بده بهم میوه یکم..یس_

 (یاپرتقال میخوری سیب...)ارنج اور اپل اَ ایت یور:خندید

 (...کدوم هیچ نه نه پرتقال فقط...)وان انی...نو..نو..ارنج جاست...ایم_

 (چرا...)وی_

 وپرتقال سیب من..) میسیز پلیزمای اپل اند ارنج اَ ایت آی..خوام هردوتاشومی من آخه_

 !(لطفاخانومم..میخورم

 دهنم تیکشوتوی شدویه سیب کندن پوست مشغول..خندیدم که رفت بهم حسابی غره چشم

 .....میده کاروانجام این باعشق داره که میکردم احساس قشنگ..گذاشت

 ..فکربود هنوزتوی..انداختم بهش نگاهی کردن بعدازچندکیلومتررانندگی

 ...بود زده روزل روبه به ندادوهمچنان جوابی...آرمیتا میگم_

 ..آرمیتــــــــــــــا_

 ...دادمیزنی؟ چراداری..بله_

 ..نمیدی؟ چراجواب..بلا و بله_

 ..نشدم متوجه میخوام معذرت_

 ...برگشت سمتم به باترس که کردم ومتوقف ماشین گوشه یه

 ..خوایی می کردم خواهی معذرت که من_
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 ...کردم اخمی

 ...نخیر_

 ..چراوایسادی؟ پس_

 شتپ...خوبه؟ هم جاده توی خوبه شهررانندگیت توی که ای اندازه توبه میگم:زدم لبخندشیطونی

 ...فکرکنم:خاروند ونمایشی گردنش

 ..بشین فرمون توپشت..شو پیاده پس_

 وروی بازکردم هشتاددرجه پاموصدو هم من..شد کردوپیاده نگاه بهم ناپذیری وصف باخوشحالی

 پشت..کنم مصرف انرژی ماشین دورزدن برای همه چرااین دیگه گرفتم جای راننده صندلی

 رانندگی خوب دادم بهش باری دوسه بودیم که شمال آخه..بلده که دونستم می..نشست فرمون

 ..کرد حرکت ماشین..دادم تکیه صندلی به راحت میکردباخیال

 !..قبرستون سینه نه باشم تهران توی چشماموبازمیکنم میخوادوقتی آرمیتادلم ببین_

 ...دادی بهم که نفسی اعتمادبه بابت ممنونم_

 ..بچه واردمیکنم نفس اعتمادبه اینطوری من خب..میکنم خواهش_

 ..نخوابیدید تاصبح دیشب ماشاءالله..بگیربخواب یکم باشه_

 .....ای اینقدرخوشمزه که..تقصیرتواِ نیست که تقصیرمن خب_

 ..زد ام کله به فکری یه که بستم می چشماموداشتم

 کردویکم دندروعوض خندید...بگیرید بخوریدتاجون بکنم پوست براتون سیب حالابذاریه_

 ..افتادم شعرباحال یادیه که میکندم پوست سیب داشتم..گرفت سرعت

 ندتامنبخ..کنم ماچ بده لپتو...کنم قاچ بده هندونه میگه که شعروتاحالاشنیدی آرمیتااین میگم_

 مه بگیرومن رودستت بعدتوهندونه بخریم هندونه یدونه تهران رسیدیم باشه یادت..کنم حال
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 من بعدتوهندونروبه..کنم قاچ بده هندونه..وخوندم انداختم ظرف وداخل سیب پوست..میخونم

 خودمون قسمتو این البته که کنم ماچ لپتوبده بعدمیگم..کنم می قاچش هم ومن میدی

 کنممی ماچش هم جلوومن میاری لباتو توهم کردی توجه..کنم ماچ لبتوبده..ومیگیم تغییرمیدیم

 بهش خودش ومثل سیب..زیرخنده زدیم پقی هردوتامون.. میکنم حال هم ومن میخندی بعدتوهم

 پوست داریم تشریف فرهنگ ماکاملابی که ازاونجایی..کردم قدراذیتش چه بماندکه وخورد دادم

 هم گکاملافرهن نیست فرهنگی بی شایدبگیداینکه..ریختم پلاستیک یه وتوی وپرتقال سیب

 پنجره...فرهنگیه نمادبی که کاری انجام برای اول قدم..کنید گوش داشتیدامااینجاشوخوب

 دادم کاروانجام زیاداین من چون البته پرتاپ سوم وگام گیری نشونه دوم دهیدگام روپایین

 که مکرد پرتش ماهرانه چه دیدی بگم تابهش آرمیتابرگشتم سمت به..کاروکردم این کاملاماهرانه

 ...روشدم آرمیتارادمهرروبه سرکارخانوم غره باچشم

 یکی..کردم نگاه سرم پشت به..شد روشن ماشین اتاقک داخل که میخندیدیم داشتیم

 این:پرسید آرمیتانگران..افتاده؟ اتفاقی چه یعنی شدم میدادنگران چراغ ازمحافظابودداشت

 بازکن وبراش راه میده علامت داره گلم نه-..افتاده؟ میده؟اتفاقی چراغ چراداره محافظت

 سرعت.. بازکردم کیومرث وبرای راه وآروم وگرفتم کردفرمون سرعتشوکم.. کن وسرعتتوکم

 بودبادستش نشسته پشت هاکه ازبچه دادویکی تکون وراست چب ماشینوبه ما وجلوی گرفت

 ..کنار بزنیم دادکه علامت

 ...آرمیتاترمزکن_

 ..افتاده؟ اتفاقی..چرا؟_

 ..ترمزکن نه_

 پیاده هرچهاتاشون همزمان که شدم پیاده..ترمززد زودروی آرمیتاهم..هاترمزکرد بچه وی ام بی

 ..شدن

 کیومرث؟ افتاده اتفاقی چه_

 ..زدید بهم وباهاش شماشراکت که همونی وزیرنظرداشتن حسینی مدت هااین بچه رئیس_
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 ..ادامش خب_

 ...تا بفرسته خوادآدم می خبردادکه بهم امروزسورن خب_

 ..دخلموبیارن؟_

 ..رئیس بله_

 ..شماازکجافهمیدید؟ وقت اون_

 ...ها بودیدبچه شماشمال که مدت این تموم خب_

 ...مرخصی جای وبه کردن سرپیچی ازدستورمن_

 ....و مهمه ماخیلی شمابرای وجون سلامتی اماخب میخواییم واقعامعذرت..رئیس بله_

 ...بیاری نمیخواددلیل..کن ولش_

 که بودن فهمیده حسینی ادمای آورده دست به گروهش واعضای سورن که اطلاعاتی طبق_

 تون دیش-یو-آ ماشین همین داشتن که هم داریدومشخصاتی تشریف شمال شماوخانومتون

 ..هستش

 ..دارید؟ ای نقشه حالاچه خب_

 یب یکی مابااون که کنن وفکرمی میدونن البته شمارونمیدونن های محافظ ماشین اونهامدل خب_

 شماوخانومتون پس..اومدیم مدل این مابا که درحالی اومدیم(بلند شاستی مدل)وی ام

 ..شما سوارماشین مابشیدوماهم سوارماشین

 ..کنیم؟ عوض وباهم خواییدماشینامون می_

 ..باشه نداشته ازنظرشمااشکالی اگه_

 ..ادامش..نه_
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 شماوخانومتون جون..یا تصادف مثلاازطریق بزنن صدمه ماشینتون به اگرخواستن طوری این_

 ..درامانه

 هارو دمآ بهترین من کنترلشونه تحت چی همه میدونستم دادم تکون تاییدحرفاش نشانه به سری

 ...داشتم می نگهو داشتم دوروبرخودم

 رزمی من آدمای همه.. شدن پیاده وایسادوهرچهارتاشون کیومرث کنارماشین هم پیمان ماشین

 ..بودن خودشون برای تشنی غول آرمیتایه قول به..کاروکاملاماهربودن

 ...کردی؟ گزارش رئیس ماجراروبه کیومرث..رئیس سلام_

 ...کاراکردی؟ توچی آره_

 ..حله چی همه_

 ..پیمان؟ حله چی_

 ..میدیم گزارش بعدابهتون که دادیم وانجام کارایی یه خب_

 ...افتادیم وراه جاکردیم وجابه وسایلامون تمومی

 نشونه به سری..میرسیم مقصدمون به ماسالم نباش نگران آرمیتاکمربندتوببندواصلاهم ببین_

 امامن بودن ماضدگلوله های ماشین تمومی نبودم تیراندازی نگران..داد تکون تاییدحرفم

 ..کنم حس بوداینومیتونستم نگران هنوز..آرمیتابود تنهانگرانیم

 پس برسه بهت آسیبی نمیذارم..کنه تهدیدت خطری هیچ نمیذارم پشتتم من که آرمیتاتاوقتی_

 ..سرازیرشدن چشماش ازگوشه اشک دوقطره...نباش نگران

 ...تونگرانم برای نیستم نگران خودم برای من آرشام_

 ...نباش نگران:زدم لبخندی
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 جلوتربودن گروهش و پیمان..کردم حرکت هم من کیومرث افتادن راه سوارشدبابه کیومرث

 مابودطوری ماشین هم ماشین وآخرین ووسط مابودن سوارماشین دیگه تای سه واون وکیومرث

.. اونادنبالشن که ان کسایی هم دیش-یو-وآ هاهستن هامحافظ وی ام بی که بودیم وانمودکرده

 به..میزد کردمشکوک توجهموجلب مشکی مازاراتای یه که میدادیم ادامه داشتیم طورکه همین

 ...زدم زنگ کیومرث

 مواظب باشن خودشون فکرکنم میزنه مشکوک مشکی مازاراتای این....رئیس بله...الوکیومرث_

 ...باشه....کنترله چیزتحت همه رئیس هست حواسمون....باشید

 مازاراتامی..زدم بهش لبخندآرامشبخشی..کرد نگاه بهم آرمیتابانگرانی کردم طعوق گوشی

 ویجل بیوفته که دادم واجازه کردم سرعتموکم.. بازکردم وبراش راه که بگیره سبقت ازم خواست

 کردم نزدیکش میتونستم که وتاحدی وماشین بغلش رفتم نقشه طبق کیومرث ماشین وپشت من

 میکردامامن مقاومت همش اونهم..وایسه کنارجاده خاکی جاده وتوی بشه تاازمسیرمنحرف

 اماهمچنان کردم وکم سرعت بودن شده هاواردعمل بچه ماشین..ترازاینهابودم سرسخت

 محاصره در حالاماشینشون..جلوزد پیمان وی ام وازبی گرفت سرعت آیودیش..بودم کناردستش

 بدی باصدای مازاراتاهم.. وپیچوندووایساد یکهوماشین که گرفت سرعت سامان..بود وپیمان من

 ..وایسادم سرش پشت هم وایسادومن

 نیبانگرا...فهمیدی؟ نمیشی پیاده شرایطی گونه هیچ تحت افتادازماشین که آرمیتاهراتفاقی_

 بچه..شدن پیاده ازش چهارتامحافظ که رفتم مازاراتا سمت وبه شدم پیاده ازماشین..باشه:گفت

 ...شدن اسلحه به دست اوناهم که کشیدن وبیرون هاشون هااسلحه

 یهکاف مادقیقادوبرابرشماست تعداد.....شدم نزدیکش..محافظ جناب میکنی اشتباه داری..ا..آ..آ..آ_

 برای میخوام چون ندارم کاری باهات..روهوا رفتی هات دوست همراه توبه کنم اشاره بهشون فقط

 یغامپ یه ولی نداشتن کاری وباهامون کردن لطف آریامنش بگوآقای بهش..ببری پیغاممو رئیست

 یمیشناس هاروکه آریامنش چون باشه شرکتش شدن منتظربرشکست اینکه اونهم داشت براتون

 نمک برشکستش میتونم کنم اراده اگه که میدونی خودت بگو بهش..نمیذارن جواب وبی هرکاری

 ..کرده وشروع بدی بازی بگوکه پس
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 ...دراومد صداش که کردم پشت بهش

 ..ماشدید؟ نقشه شماازکجامتوجه_

 ..زدم پوزخندی..برگشتم سمتش به

 ..زرنگن خیلی ندارن تشریف عرضه شمابی مثل من آدمای_

 بچه هب افتاده زمین روی سردسشون دیدم که بلندشدبرگشتم گلوله صدای که برم که برگشتم

 تاازمحافظ سه که شدن واردعمل دیگه تای سه.. کاروکرده این پیمان که شدم متوجه کردم هانگاه

 اب که وپیمان کیومرث به..انداختن وازدستشون هاشون اسلحه برگردان لگدوسینه بایه من های

 ورفتم زدم پوزخندی سردسشون به..کردم نگاه میکردن نگاه هاشون بچه به افتخاروغرورخاصی

 عرضه بی آدمای من..حرفان ترازاین زرنگ خیلی من محافظای که گفتم برین که بهتره:جلو

 حتمامی.. بودن هام محافظ اخطارازجانب شدیه شلیک پات به که تیری..نمیذارم دوروبرخودم

 روی جاش بعدی گلوله باش مطمئن شدن اونازودترواردعمل که بکنی احمقانه کارهای خواستی

 رتازس دست رئیسمون خانومته تونیستی بعدی مهندس آق:گفت که برم که افتادم راه..قلبته

 وبقیه وپیمان کیومرث..برگشتم سمتش به یکهوباخشم..باش خانومت مراقب خیلی پس برنمیداره

 ..دادزد باخشم پیمان..بودن کرده ومشت هادستاشون بچه

 ..نکردی پاک زبون ماهنوزکامل رئیس خانوم بردن اسم به توبرای_

 که فتیادگر هروقت بگوکه کفتارپیر اون بروبه..میشه ونیارنجس خانوم اسم:گفت اینبارکیومرث

 ...هستیم بیادجلودرخدمتش وقت کرداون وزبونشوپاک تهدیدکنه طوری چه

 وکیومرث سامان که کنن حمله اومدن..اومد درنمی خونشون کاردمیزدی حسینی های محافظ به

 سمتشون وبه وانداختن هاشون هااسلحه تاازبچه سه کردن اشاره آدماشون باسربه هردوشون

 و بودوگرفتن دستش اسلحه که حسینی آدمای دست شون هرسه من های محافظ کردن حمله

 هک شکمشون لگدبه یه زدوبعد ضربه گاهشون گیج به آرنجشون ورباپشت وازاون دادن پیچش

 سامان..شد زمین پهن برگردان سینه بایه اونهم کردکه مقاومت یکیشون..شدن زمین پهن
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 مال یکی وایسیداین..نه:گفتم که بودرفت تیرخورده که سردسشون سمت به وکیومرث

 ..وتامیخوردزدمش نشستم سینش روی جلو رفتم..خودمه

 ردمک ولش بعدازچنددقیقه.. بیاری زبونت منوبه زن اسم که میکنی غلط توخیلی عوضی مردک_

 خودشوتموم ببینمش دوروبرخانومم بگواگه عرضت بی رئیس اون به:ودادزدم

 حسینی آدمای داشتن تاکه سه اون وبه بلندشدم..میکشم آتیش دمودستگاهاوآدماشوبه

 بایه پیمان... برسونن عوضی اون گوش تاخبراموبه باشن داشته بذاریدجون کافیه: گفتم رومیزدن

 نزد آدمام همه..ورافتاد بدجوری مادرافتاد بارئیس هرکی:گفت بشنون که بلندطوری بامزه لحن

 ردنمیک نگاه من به غروروافتخارخاصی بایه داشتن که وکیومرث پیمان به زدم لبخندی..زیرخنده

 ...همیشه بودمثل عالی کارتون:زدم لبخندی

 پته وتته باترس میلرزیدافتاد ازترس داشت آرمیتاکه به چشمم که شدم سوارماشین

 تمهس من که تاوقتی شدتودرامانی تموم باش آروم:کردم بغلش..تهدید..خون..کتک..اسلحه:گفت

 باشی داشته هراس نبایدازچیزی

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

 آرمیتاماالان میگم باشی سلامت..نباشی خسته..زد لبخندی..رسیدیم سلامتی به خانومی خب_

 هیچی...حالامنظور؟ خب..هستن هم تاپسراش وسه عموم اینااونجاعمووزن مامانم خونه میریم

 خب آرشام میگم...اونجاغافلگیرنشی رفتیم قتیو بدونی خواستم فقط نداشتم منظورخاصی

 ....آرایش شماروی خانواده

 ...کنی؟ آرایش خوایی می_

 ...وسایلاشوندارم ولی آره_

 ...میشی ویلا وا دیگه باآرایش باورکن خوشگلی توخودت خب_

 ...خندید

 ...کنی آرایش اونجامیتونی دارن فکرکنم وسایل خواهرهام اتاق اونجاتوی رفتیم نداره اشکالی_
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 ...من نیست زشت آخه خب_

 ...بابا نه_

 ...نمیکنم آرایش کن ولش میگم_

 ...وخواستنی خوشگلی هم جوریش همین توخودت...نکن آره_

 ...ممنون_

 ..بنده میشودمادمازل خواهش_

 که شه پیاده خواست..کردم عموپارک وکنارماشین ماشین..بازشد نگهبان درتوسط بوق تک بایه

 ...زدم صداش

 ...آرمیتا_

 ..آرشام بله_

 ..باپسرعموهام حتی میدی ودست میکنی وعلیک سلام باهمه محترمانه اونجاخیلی_

 !..پسرعموهات؟ حتی_

 خانواده یه وقراره میشه بیشترازقبل ومعاشرتمون شوهرخواهرشوهرت بشن اوناقراره آره_

 ..میشناسیشون که خودت تومیمونن های داداش اونامثل نداره هم اشکالی..بشیم

 ...میشم؟ محسوب خانواده جزواین منم:پرسید ومظلومی آروم وباصدای انداخت سرشوپایین

 خونواده جزواین آریامنشهاپس خانواده عروس وتک نیستی من توزن مگه..چی؟ یعنی:کرد اخمی

 ..میشی محسوب

 شونذهن به منحرفانه وفکرهای چرادیرکردن میگن الان شوخانومی پیاده:زدگفتم لبخندقشنگی

 میرسیدخیلی هام زیرشونه زوربه به قدش گرفتم دستام دستشوتوی شدیم پیاده باهم..میزنه

 اب مامانوبابا رسیدیم که وقتی..دارم دوسش بیشترازقبل یکم درکل میرفت راه باوقاروخانومانه
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 اشکی قطره..بود شده پرازاشک چشماش خوشگلم مامان..میکردن نگاه بهمون داشتن لبخند

 اشکی آرمیتابازکردوقطره وبرای آغوشش مامان لحظه همون آرمیتاچکیدکه چشمای وشهازگ

.. دمکر اشاره وباسربهش کردم کرددستشوول نگاه آرمیتابهم...چکید رنگش آبی چشمای ازگوشه

 ..انداخت مادرم آغوش خودشوتوی آرمیتاهم

 ...بود شده تنگ براتون خیلی دلم مادرجون سلام_

 ...زد لبخندی مامان

 ..بود شده ذره یه برات دلم باورکن طوردخترم همین منم_

 یم نگاه بهش قشنگی بالبخند داشت باباکه کردوروبه آرمیتااشکاشوپاک..جداشدن دیگه ازهم

 ...پدرجون سلام:کردگفت

 ...دخترقشنگم سلام_

 دوثانیه کردبه پدرموبغل باخجالت آرمیتاهم که کنه جلوتابغلش بابارفت 

 پشتشونوازش آروم هم وبابام گذاشت بابام شونه شدوسرشوروی جاری آرمیتااشکاش نکشیدکه

 کهباید نمیگیره ماروتحویل کسی!..بابا؟ نه..کرد پاک آرمیتارو های وبابااشک جداشدن ازهم...کرد

 ...کردم اهمی.. وجودبکنم اعلام

 ...بگیره ماروتحویل هم باباتوروخدایکی_

 خیلی دلم شدم فشرده مادرم بغل..زد لبخندی اشکاش بین وآرمیتاهم خندیدن هردوتاشون

 بابام هم من زندگی دخترهاقهرمان دقیقامثل) زندگیم قهرمان بعدازاون..بود شده تنگ براشون

 بلندشدن همه که شدیم واردسالن چهارنفری..شدم فشرده اونهم آغوش جلواومدوتوی(بود

 ..کردیم واحوالپرسی دادم دست عموم زن باعموو

 ...تاشما بریم مابلندشیم گفتیم ناامیدمیشدیم داشتیم کم کم_عمو

 ..کردین واقعاخوشحالمون حرفیه چه این عموجون نه_
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 ..کنیم چابلوسی براش اینوریکم وبفرست برادرزنمون این..بابا بسه_

 ..زیرخنده وزدم کردم حرفوزدنگاه این ای بامزه بالحن که آروین به

 ..جلو رفتم

 ...بخیر رسیدن گرامی زنبرادر به به_آروین

 ...نشده زنت آرشین هنوزکه برادرزنتم الان من گفته کی_

 ...خندید

 ...بشی؟ من برادرزن نداری دوست حالانگوکه_

 ...بابا نه_

 ...بخیر شمارسیدن فدای عزیزم زن برادر بر سلام_آریو

 ممنونم_

 !...زیرپامی خاک گرامی داداش خان سلام به_آریان

 !...احمق گفتی رواشتباهی جمله خوندس فاتحت:یکهوآریوگفت کردم نگاه بهش باتعجب

 ...منظورم چیزه ایم:گفت پاچگی بادست آریان

 ..بردومادآیندمون سلام:وگفتم شونش روی زدم

 ..وآریوبلندشد آمیزآروین معترض صدای

 ...آینده دومادهای مانگفتی چرابه...اااا-

 ...خندیدم

 ...کافیه بگم یکیتون به خب_
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 کرد دادواحوالپرسی وباپسرادست رفت بهم ای غره آرمیتاجلواومدوچشم

 ...نگو میادکه بدم چاپلوس اینقدرازدومادهای ایییییی اه اه_

 نای دومادرسمی که تاوقتی میکنیم اعتمادتوجلب یکم داریم فقط...نیستیم چاپلوس ماکه_

 ...نمیذاریم هم محلت سگ بعدازاون بشیم خونواده

 ..کردم نگاش گردشده باچشمای

 ...نگفتی؟ زود جملتوخیلی این احیانایکم زدنت حرف رک بابت واقعاممنونم_

 !...میشدی برادرباخبر ماسه شوم هاازنقشه بایدزودترازاین حقیقته عین خیرقربان_

 ...بگیرن وازتون انتقامم تاخواهرهام سه اون الهی ای_

 ...وپیداکردن گمشدشون نیمه خواهرهام که بودم خوشحال واقعاخیلی..زیرخنده زدیم همگی

 ..تاببرم بهم کتتودربیاروبده آرشام:آرمیتاجلواومدوگفت..نشستیم همگی

 ...دادم دستش وبه کتمودرآوردم..زدم لبخندی

 ..خانومی ممنونم_

 ...هابالارفت وازپله وگرفت کت

 ...شین خوشبخت ایشاءالله وواقعازیباییه دخترمودب_عمو زن

 ...عمو زن ممنونم_

 ..هااا بشه نصیبت خوشگل تاعروس سه قراره توهم مامان_آروین

 ..نیست شکی که دراون_عمو زن

 ...بگیریم زودترسروسامان ماهرچه میشه خدایعنی ای_آریان
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 ..جان آریان چرانمیشه_بابا

 برای دعاکنم خودمون عروسی برای اینکه جای مابه:باباگفت وروبه رفت بهم ای غره چشم آریان

 !!...کنیم عروسی ماهم وبذارن کنن زودترعروسی هرچه که دعامیکنیم آقاآرشام عروسی

 ...کردم نگاه بهش گردشده باچشمای

 .. داری؟ من سرعروسی به کاری توچه..چه من به_

 وبعدازاونانوبت کنن عروسی داداششون بایدخان اول که گرفتن هاتصمیم خانوم عروس آخه_آریو

 ..ماست

 هاشده فرشته سفیدبلندمثل ماکسی اون توی..اومد هاپایین آرمیتاازپله که گفتم آهانی

 ساق کردموبه نامردی هم کردمن نگاه بهم کردوباشیطونی اهمی آریان که شدم محوش مدتی..بود

 یمیکن توزنتونگاه که اینطوری آقاآرشام:گفت باشیطونی هم شدآروین ازدردسرخ که زدم پاش

 ..اینجانشستن؟ خوشگل بسته وگوش تامجردچشم سه گی نمی کردیم هوس ماهم

 ...قدش بزن داداش اومدی وخوب خوشگل_آریو

 هم ای بسته وگوش چشم چه گاد امای:گفتم که قدهم تابزنن وبالاآوردن دستاشون هردوتاشون

 ...منظورموگرفتن که انداختم تاشون هرسه به معناداری نگاه یه..دارین تشریف

 .!!!!..گرفت نفسم ووویی..آروین..آریان..آریو..آرشام_عمو

 وهم زیاده تعدادشون هم چراداریدمیخندیدماشاءالله چیه:گفت عموباخنده که زیرخنده زدن همه

 خاندانمون اسم میادشبیه پسرت اسم به عروستم اسم حشمت راستی..همه به شبیه اسماشون

 ..هستش

 خاندان ینا به چیزش آرمیتاهمه:لبخندگفتم وبایه کردم بودنگاه انداخته سرشوپایین آرمیتاکه به

 ..میاد

 ..گـــــــــــــــــاد امــــــای:گفتن تابلندوهزمان سه اون لحظه هون
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 ..خندیدیم همگی

 نه میان بهم همه ماشاءالله... وآرشیدا آریان...آریووآیشین...وآرشین آروین..آرمیتاوآرشام_عمو

 ...داداش؟ زن

 تعیین هم شبیه روهم هامون بچه دوقلوبودیداسم شماوحشمت چون ازاولش رضاخان بله_مامان

 ...کردیم

 رضاوحشمت آخه باشه شماموروثی خاندان توی قلوبودن دوقلووسه این فکرکنم_عمو زن

 ... قلوان سه وفاطیماهم

 چهارقلوبودن هام ودوتاعمه باعموم هم پدرمن..طوره همین..بله_بابا

 !..دوقلوبود بابرادرش هم ومادرم

 ایه فکربرنامه به کم کم باید شماهاهم...ما بعدروکردسمت..حرفموبزنم حالابذاریدتامن خب_عمو

 ..باشین عقدوعروسی

 به چشمش وقتی دختره..موند تموم نصفه عموم ازخدمتکارهاحرف یکی بااومدن

 چایی اومدوسینی خودش به دختره که کردم اهمی..شد پرازاشک آرمیتاافتادچشماش

 به..گذاشتم پاش وپاموروی روبرداشتم چایی خاصی باغرور که وقتی یادآرمیتاافتادم..روگردوند

 لبخندی دختره آرمیتابه..آرمیتابرد وبرای چایی سینی دختره..روبرداشتم وچایی اومدم خودم

 پاهای روی چایی یکهوسینی زدکه بهش بودولبخندی آرمیتاشده محوصورت هم زدودختره

 وعصبی بلندشدم..شد خالی آرمیتا پاهای روی سینی توی شدودوتاچایی آرمیتاکج

 ..کردم نثارصورتش محکمی سیلی همزمان که احمق دختره کجاست حواست:دادزدم

 ..خداازعمدنبود به میخوام معذرت_

 ..بری میتونی نداره اشکالی_مامان

 اوضاع همین تاهم سه اون کردم نگاه تاهم سه اون به بودن وایساده سرم روی وبابابانگرانی مامان

 خودم اتاق سمت وبه هابالارفتم وازپله کردم وآرمیتاروبغل موندنوجایزندونستم وداشتن
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 دنباله ازپشت بودکه هم هایی مدل بلندبودوازاین چون ماکسیش گذاشتمش تخت روی..رفتم

 نگاه شبودبه شده قرمزقرمز حسابی رونش..لباسشوبالازدم دنباله..بود شلوارنپوشیده دیگه داشت

 وزن بازشدومامان نکردیکهودراتاقم هم ناله یه بودواماحتی شده ازدردمچاله صورتش دمکر

 ..تو عمواومدن

 ..عزیزم؟ خوبه حالت_

 ..نیست چیزی خوبم بله ممنون:آرمیتابادردگفت

 ..بیار وبرام پمادسوختگی اولیه های کمک بلندشوازتوجعبه آرشام_

 پمادسوختگی اولیه های کمک جعبه ازتوی سرعتی باچه نمیدونم بلندشدم باعجله....باشه_

 ..ودب ازدردقرمزشده آرمیتامالیدصورتش رون ازپمادوروی کمی مامان..برگشتم اتاق وبه وبرداشتم

 گذاشته سرش روی رو بودخونه ای هردختردیگه دخترالان داری صبری عجب ماشاءالله_عمو زن

 ..بود

 ..کردم وموهاشونوازش نشستم تخت لبه..رفتن بیرون عموازاتاق وزن ومامان گذشت چنددقیقه

 هم من...زدی؟ روکتک چراسارا:کردوگفت یکهواخمی...زیاد نه:زدوگفت لبخندی..دردنداری؟_

 ونهمها تونبایدجلوی باشه که هرچی-...کنم نازش انتظارداشتی نکنه:کردموگفتم اخمی متقابلا

 دخو بی-...دوستمه بهترین چون-...میزنی؟ سینه اونوبه حالاتوچراسنگ -...میزدی بهش سیلی

 ...تو ولی خدمتکاره یه اون

 دمکشی پفی...طور؟ چه: گفت باشیطونی...نیستی دیگه نه-...رفته؟ یادت خدمتکارم یه هم من_

 میزاشت حراج وایمونموبه دل داشت که خاصش شیطونی باهمون....نیستی؟ من توزن مگه:وگفتم

 کن اصلاولش رفت گیج سرم وای منی زن اماآرمیتاتودراصل آره آره-...من که گفتی خودت:گفت

 آره:آرمیتاخندید...نمیرسیم ای نتیجه هیچ به اخرشم میکنیم بحث ماجراکلی آرمیتاهربارسراین

 هردوتامون..زنتم من که میگیریم بارنتیجه ویه خدمتکارتم من که میگیریم بارنتیجه یه

 ..خندیدیم
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 آخه-...چرا؟:وپرسیدم کردم اخمی...واینجابمونم؟ امشب بذاری میشه میگم-....جانم-...آرشام_

 یکهوسرش...توهم خب-....باشم؟ باکی امشب من وقت اون-....هاباشم بابچه امشب خوام می

 ...رفت بهم ای غره وچشم کردمنظورموگرفت منومشاهده شیطانی لبخند وبالاآوردوقتی

 ...نمیذارم نه جداازشوخی_

 ..آرشام میکنم خواهش_

 ..نمیبره تنهاخوابم شب..نه گفتم_

 ...بمون توهم خب_

 ...من دیگه اونامیمونی اتاق توی توتاشب وقتی_

 مهمونهاطوری جلوی که اینه اونم شرط یه به:وگفتم کشیدم پفی....که میدم قول نه_

 نمیزنی حرف باهاشون..نمیکنی کمکشون... دخترهارواصلانمیشناسی اون که وانمودمیکنی

 ..نمیری وپیششون

 وخودت توزندگیت–.... بلا بی جات توهمه-....بلا بی توهم چشم-....بلا بی چشمت-....چشم_

 زندگی خب:وگفتم کردم نگاهش زدشیطونی دهنش یکهوروی....بلا بی وبچت وزنت

 عزیزم دارنشدیم هنوزبچه...کشیدم شکمش روی دستی... اماهنوز اومدی وخودموزنموخوب

 شوخی خیلی جدیداباهم...کردم ای شدخنده سرخ ازخجالت...وقت اون بذاربشیم

 ..دراومد صدای..میکردیم

 یتونیم باشه-..شده میزنهارچیده که خبربدم بهتون بیام گفتن ببخشیدآقاخانوم-...بفرمایید_

 من بادیدن بودکه لباش روی محوی لبخند که آرمیتابرگشتم سمت به دروبست...بری

 ..پرید لباش لبخندشوازروی

 ازآب وجذاب خوشگل من آرزوداشت گفتی که همونی-...شیما-...بود؟ کدومشون این_

 بهش...داره؟ ربطی توچه به این خب- کرد اخمی...دخترخوشگلیه-...همون آره-...خندید...دربیام

 ....حالابدون-....میاد بدت بشونمیدونستم نه نه-....نشم؟- آرمیتا شدی غیرتی-....کردم نگاه
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 نامزد شیما اطلاعتون محض-....بودمش ندیده تاحالااینجوری کردم گاهن بهش باتعجب

-...توتاکجاهارفتی کردم تعریف یه فقط من بابا-...کردم نگاه بهش گردشده باچشمای...داره

 چشمام...میکنی تعریف وازش میزنی حرف ای دختردیگه درباره من جلوی بیخودمیکنی

 !....باشوهرته؟ زدن رزحرفط چه این-...کردم دراومداخمی رسماازحدقه

 این نمونش میکنم تعریف دیگه توازپسرای جلوی منم باشه اینطوری اگه هست که همینی_

 ...وجذابن خوشگل خیلی...پسرعموهات

 ...کردم وحشتناکی اخم

 جذاب منم مگه دارم تر هاکم ازاون چی من مگه عوضی دختره شوهرنداری توخودت مگه_

 ..نیستم؟ وخوشگل

 ...نیستم؟ خوشگل هم من مگه...حلقم توی نفست اعتمادبه اوه_

 ...شد سوراخ سقف گاد اومای_

 ...میندازی؟ دعواراه داری آرشام_

 ...دارم؟ کم ازاونا چیم وجذابیت ازنظرهیکل من بدونم میخوام نمیندازم دعواراه نه_

 ...باورکن هیچی_

 ...هــــــــــــان؟..میکنی؟ گریه داری چی برای_

 ...آرومترچرادادمیزنی؟ آرشام_

 ...توپسرعموهامو...بگو آرمیتابهم_

 پیربه بابابه نداری وکسری کم توهیچ میگم بهت میگی؟دارم چی داری..شوآرشام خفه_

 ...نداره وقدکمبودی وهیکل وجذابیت ازنظرزیبایی هیچی پیغمبرشوهرمن

 ...آرمیتا؟ آرومترچرادادمیزنی باشه_
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 ...کردی؟ اصلاتوچراازشیماتعریف...آرشام؟ دادزدم من_

 ...که کنه نامزدشیمارولعنت خدااین ای_

 ...نکردی؟ وخودشولعنت کردی توچرانامزدشولعنت وایساببینم_

 ...کردم؟ چرانامزدشولعنت من...میگیا راستم_

 ...شیمانظرداری؟ راستشوبگوتوتوبه آرشام_

 ..احمق؟ میگی داری هاچیه وپرت چرت این_

 ..تو..تو آرشام_

 ...کن آرمیتاتمومش_

 ...مگرنه؟ شیمانظرداری توبه نه_

 دارم زن خودم چون ندارم چشم ای دیگه زن هیچ به شومن خفه گفتم_

 ...میکردم اونوانتخاب اول ازهمون شیمارومیخواستم اگه من احمق...فهمیــــــــدی؟

 ....و منومیخواستی اول توازهمون یعنی_

 ...جزتونظرندارم ای دیگه خر هیچ به من بزن حرف کم حالاهم..بود ای چیزدیگه منظورم..نخیر_

 ..آرشام؟؟ خرم من_

 ...کن آرمیتابس..بابا ای_

 ...جزتونظرندارم به ای دیگه آشام خون هیچ به هم من..خب خیلی_

 ...آشام؟ خون گفتی من به توالان_

 ...بود پسرعموهات منظورمن..خیر_
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 ...من پسرعموهای توبه_

 باهم همزمان

 به...    کنه شیمــــــــــــــــــــــــــــاخدالعنتــــــــــــــــت:دادزدیم

 بایدتوی..بودماکردیمااا زنوشوهری دعوای عجب...زیرخنده زدیم وپقی کردیم نگاه دیگه هم

 ...کنن ثبتش وینس

 نکنه وای بودن هامنتظرمون پله تامنتظرپایین سه اون که رفتیم هاپایین ازپله باهم

 ..باشن حرفامونوشنیده

 ...خوبه؟ حالتون داداش زن_آریو

 !..داداش؟ زن آرمیتامیگی توبه:گفتم باتعجب

 ....خنده زیر زدیم همگی...پسرعمو زن بگم زنت به که نمیتونم خان آرشام_

 ..کنی آرمیتاصداش میتونی_

 ...خانوم؟ کلمه بدون_

 ..کارببر به هم خانوم کلمه نه_

 ...یابعداسمش؟ قبل_

 ..بعداسمش_

 ..یاکلفت؟ کشیده_

 ...چی؟ یعنی_

 یعنی_

...      آرمیـــــــــــــتـــــــــــــاخـــــــــــانـــــــــــــــوم:اینطوری

 ...آرمیتاخانوم...کرد صداشوکلفت..یااینطوری
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 بعدصداشو..کنم صداش طوری یااین:خندیدوگفت زدم سرش توی یکی

 تازخجال..کردم آرمیتانگاه به بعدزدزیرخنده..آرمیتاخانوم..تگف اومدوبانازی ای کردوعشوه زنونه

 ...بودن انداخته گل حسابی لپاش

 ..بزنیم حرف باهات خواستیم می آرشام_آریان

 ......ی؟ درباره_

 ...هادیگه مراسم همین درباره_

 حالاکه:گفت که کردم اخمی...میـ آشپزخونه به من:گفت که کردم آرمیتانگاهی به...میشنوم_

 سه ناو وبه کردم ای مردونه خنده آرمیتاتک بارفتن...میرم مادرجون پیش مستقیم فکرشومیکنم

 نز به که نگفتم خواهرهام به اگه:گفتم میکردن نگاه داشتن آرمیتا رفتن بالبخندبه تاکه

 ...زدم لبخندی منم..خندیدن تاشون هرسه...دارید؟ چشم داداششون

 تامراسم سه یعنی بگیریم هاروجداگونه مراسم که مامیخواییم آرشام ببین_آروین

 یکی بعداون یکی ازماهاوبعداین توبعدیکی عروسی مراسم اول...عروسی عقدوچهارتامراسم

 !...یکی بعداوووون

 خداپدرشون به..نیستم پدرشون که شمامن مثل یکیم میگیدمنم من هاروبه چراداریداین خب_

 ..اونورسرمیزنهارنشسته

 ینا باگفتن..میکشیم خجالت ماخودمون چون اونابگی به وتوهم توبگیم به که ماخواستیم خب_

 که آرمیتاکجایی آی..دلم وای وای-..وهرهرخندیدم کردم سقوط مبل روی زیرخنده زدم حرفش

 چرا جداازشوخی ضدهمندولی دقیقا..تاوخجالت شماسه..خجالت..کردن مرگ شوهرتوجوون

 ...نمیگیرید؟ شب دریک باهم وهمزمان عقدوازدواجتون مراسم

 خانوماست عروس موردعلاقه که عقدورنگی سفره رنگ که مامیخواییم نمیشه آخه_آروین

 ..داره علاقه بنفش رنگ به آرشین..کنیم انتخاب

 ...طلایی رنگ به آرشیداهم_آریان
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 ...سفید رنگ به هم آیشین_آریو

 نممیز حرف باهاشون من باشه:وگفتم گرفتم خودم وبه هستن فکرکردن درحال که کسایی ژست

 تاشون هرسه...کنید منوخوشبخت های دردونه که این بدیداونم قولی یه من بایدبه شماهاهم ولی

 ..است شده ماهاتضمین پیش هات دردونه آینده:وگفتن زدن دخترکشی دخترهالبخند قول به

 به چشمش..بوده معذب حسابی بودکه معلوم..کردم آرمیتانگاه به سرمیزرفتیم به وباهم خندیدم

 واونهم تشکرکردم ازش کشیدکه برنج برام...نشستم کنارش رفتم..افتاددرخشیدن که من

 آرشام:گفت بشنوم خودم فقط که آرومی صدای جوابمودادوبا قشنگی بالبخندخیلی

 کنارگوشش وآروم زدم ولبخندی وگرفتم منظورش..خودتوسیرکن پس نیست آقابالاازغذاخبری

 طبقه مثل باصفایی جای میکنیداونهم شمالطف وکه اصلی غذای خانوم منه دسره این:گفتم

 !...تختم وروی اتاقم بالاتوی

 هک کردم تانگاه سه اون به خندیدم..تو بخوری کوفت ای:گفت وآروم رفت بهم ای غره آرمیتاچشم

 همه که کردم وصاف گلوم..روبگم ومسئله زودباشم که اومدن وابرومی چشم برام داشتن همش

 ..کردن نگاه بهم

 میکنم خواهش-..بگم وبهتون مهمی مسئله یه میخواییم میخوام معذرت لحظه بابایه..عمو_

 ..کردن نگاه بهم مشتاقانه..بدم شرح روبراتون عروسی مسئله میخواستم-..بگوپسرم

 تاباکف سه اون:واکنش شدباچندین همزمان حرفم این..شد عوض ازدواج درباره مانظرمون_

 عموم وعمووزن وبابام ومامان دادن تکیه صندلی پشتی وبه زدن پیشونیشون توی دستشون

 ولط دیگه یکم کرداگه نگاه بهم آرمیتابانگرانی!!..چـــــــــــی؟؟ گفتن بلندباهم همزمان

 ...اومد درمی اشکش آرمیتاداشت..میدادن طلاقمون ذهنشون توی هامون خانواده میدادم

 انهمزم شب یه توی خواییم مانمی بودکه این اومدمنظورم پیش سوءتفاهمی ببخشیدفکرکنم_

 مراسمون متفاوت چهارشب توی که خواییم می..وبرگزارکنیم عروسیمون مراسم

 توی من..ایران برگردن که میکنیم هماهنگ دارن تشریف خارج که تاهم سه بااون..وبرگزارکنیم

 ونعقدش مراسم روزیابیشتر پونزده بافاصله تاهم سه این..عروسیموبرپامیکنم مراسم ماه همین



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM بهمن زدهکیمیا  -  عاشقمی کن اعتراف

telegram.me/romanhayeasheghane 276 

 هروب...)اونهاوبعد مراسم اول بزرگترن وآروین آرشین که ازاونجایی..کنن برگزارمی ماه این وتوی

 ...یاآیشین؟ آرشیدابزرگتره مامان راستی(..مامانم

 ...بزرگتره ازآیشین دقیقه آرشیداسه_

 ...میشدبابا؟ چی مگه بزرگتره ازآرشیدادودقیقه آیشین میگفتی عموخب زن..اه_آریو

 ...خندیدن همه آریو حرف بااین

 کوچولوگلم آبجی مراسم هم مراسم وسومین آرشیداوآریان مراسم هم مراسم دومین آهاپس_

 ...وآریو آیشین

 رشینآ امابه گلم آبجی گفتی آیشین چرابه..میذاری فرق بینشون نگفتم آرشین به اگه_آروین

 ..نگفتی؟

 ..گلم؟ آبجی نگفتی آرشیداهم چرابه میگه راست_آریان

 ..حقتونه..میشه حسودیتون_آریو

 ...خندید می داشت چشماشون ولی بودن هنوزجدی وآریان اماآروین خندیدن همگی

 روهم عروسیشون مراسم تابستون ماه آخرین یعنی دیگه ماه سه..میگفتم داشتم..آره_

 ...طوره؟ چه برگزارمیکنیم

 ...حشمت؟ میگی توچی عالیه نظرمن به_عمو

 ...نظرپسرا میمونه موافقم منم_

 ..همونه نظرمنم بگه آیشین هرچی_آریو

 ..ومیزنه اول حرف که نظرآرشین میمونه موافقم من_آروین
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 ازهاند دهنم یعنی.. یانه هستش راضی ببینم کنم بایدباآرشیداصحبت ولی موافقم منم_آریان

 لمسی صفحه خوردبادیدن زنگ آریان گوشی یکهو...گفتن من بوداینهابه صدربازشده غارعلی

 ..آرشیداس که فهمیدم نشست لباش روی لبخندی

 ..گه می چی اسپیکرببینیم روی بزن آریان_

 ..بزنه خصوصی شایدبخوادحرف_کرد اخمی

 به وای باشیددرضمن داشته خصوصی نشدیدتاحرف شماهنوزمحرم نداریم مصوصی خصوصی_

 ...اسپیکره روی صداش که بگی بهش اگه حالت

 ...شد ریش ریش دلم آرشیدااومدکه خسته اسپیکرزدوصدای ناچاراروی آریان

 نشدم تزن که تازمانی نگفتم گلم؟مگه خانوم گفتی من به توبازم-....گلم خانوم سلام-....الوآریان_

-...مادمازلم میشی آریوآریامنش خانوم.. میشی-...خانومم؟ بگی بهم نداری حق

 هیچیهنوز بشنوه اگه باشه؟نمیترسی؟بدبخت کنارم آرشام داره کانام ازکجامعلوم؟تواصلانمیگی

 ...خاستگارقبلیم مثل میاره خوشگلتوپایین صورت اون دکوراسیون خانومم میگی بهم نشده

 ....بود گرفته خندم

 که تشکرکنم ازش باشه یادم..بیاره خوشگلموپایین دکوراسیون میکنه غلط خیلی آرشام_آریان

 ...آورده خاستگارتوپایین اون دکوراسیون

 خودم که اینه خوبیش..کرده؟ غلط که گفت..گفت؟ چی من به الان گردشداین چشمام

 توهین داداشم به نداری حق آریان هووویی:آمیزآرشیدابلندشد معترض صدای..اینجانشستم

 ...کنی

 ...کردم غلط خانومم باشه باشه_

 :اومد آرشین یکهوصدای..من به توبازهم شدراستی پذیرفته غلط خوبه_

 ....یانه؟ هست پیشش آروین ببین بپرس آرشیداازآریان_
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 ...زد شنیدلبخندی که آروین

 دارم نمیبینی ببینم بروبیرون اتاقم توی اصلاتوچرااومدی..بزن زنگ بروبهش خب_آرشیدا

 ...میکنم اختلات باشوهرم

 ..بپرس حالاتوازش..نشده شوهرت هنوزکه..ایششش_آرشین

 ..الوآریان؟_آرشیدا

 ..جانم_

 ...هست؟ خرکنارت آروین این_

 ...افتاد کردن سرفه به آریان..گردشد آروین یکهوچشمای

 ...برادرمه ببخشیدهااآروین میگم..عزیزم_آریان

 ...حرفشوخورد بقیه آریان آرشین باجیغ

 ..خر؟ گفتی شوهرمن به توالان...آرشیــــــــــــــــــــــــــدااااااااااا_آرشین

 ..کــــــــــــــــــــــش نفـــــــــــــس آآآآآی

 صدات خواستم فقط میزنم زنگ بعدابهت خداحافظ شده عصبی آرشین این الوآریان_آرشیدا

 ...وبشنوم

 ...خانومم خداحافظ باشه_

 ..بودن مرده سرمیزازخنده کردهمه آرشیداندادوزودقطع به اعتراض مجال آریان

 ..آره؟ کردم غلط حالامن_

 ...خاروند سرشونمایشی آریان
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 هکردک فکرمی نمیگفتم چیزی اگه باشم داشته جذبه زنم پیش بایدکمی خب میخوام معذرت_

 ...میترسم توباشی که ازبرادرش

 ...نمیترسی؟:گفتم باشیطونی

 خاستگاره این ماجرای.. کن هاروول حالااین..یکم برادرزنمی خاطراینکه به فقط نمیدونم خب_

 ..آرشیداحرفشومیزد؟ بودکه چی

 جواب چندباربهش..دارم علاقه خواهرتون به که ومیگفت بودشرکت اومده پسره یه..بابا هیچی_

 شدهن هنوزهیچی عوضی پسره..بیاد خاستگاری به که بودگذاشتیم سریش خیلی اماچون رددادیم

 وزدم آوردم وپایین دکوراسیونش پدرومادرش جلوی همین برای..خانومم میگفت خواهرمن بودبه

 ...کردم لهش

 ..خانومم گفتی خواهرش آرشیدا به نشده هنوزهیچی توهم رفت شدی بدبخت آریان وای_آریو

 ...زیرخنده زدن همه

 فقط نیست بدی خیلی خرحیوون..نداشت آرشیدامنظوری ببخشیدباورکن جان آروین_آریان

 !..دررفته بد به اسمش

 وازشون بیشترازاین توقع نمیشه..نداریم شانس داداش اززن ماکه عزیزم میکنم خواهش_

 ...داشت

 !!!...چـــــــــــــــــــــــــــی؟؟:بادادگفتیم منوآریووآریان همزمان

 ...کردم شوخی میخوام معذرت هیچی هیچی:گفت باترس آروین

 ...کنه توهین من زن به نداره حق هیچکس..کنم لهت بزنم بلندشم میخواستم آهاخوبه_آریان

 کل کل بالبخندبه بودوداشت آرمیتاساکت..غذابودن وخوردن ومشاجره خندیدن درحال همه

 غیرتم لحظه چرایه نمیدونم..چشماشه توی عجیبی غم که میکردم احساس..میکرد نگاه هاشون

 اهنگ من سرشوچرخوندوبه بانگرانی که بودگذاشتم پاش روی که دستاش کردودستموروی گل
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 آرمیتاسرشوپایین... کردم میزدنگاه حرف باهام داشت که مامان به بالبخندداشتم هم من کردو

 ...انداخت

 وارداتاق سرم پشت واونهم شدم زودتروارداتاق من..بالا رفتیم بعدازظهری استراحت بهانه به

 ...مبرگردوند سمتش وسرموبه نشستم تخت روی انداخت دادوسرشوپایین تکیه دربسته شدوبه

 ...بیااینجابشین..تو؟ چرانمیایی_

 میترسی:وگفتم زدم پوزخندی..سرمیزنهاروهنوزیادشه ماجرای نکردفکرکنم حرکتی هیچ

 رسیمیت ازچی نکردی کاربدی توکه..رفتم سمتش وبه بلندشدم...میترسی؟ شوهرتم که آره؟ازمن

 شدم شوکه اولش..کردن گریه کردبه وشروع انداخت خودشوبغلم که شدم نزدیکش...هیییم؟

 گریه داشت دلیل چه چرابه نمیدونم..کردم وموهاشونوازش کردم حلقه دستامودورش امابعد

 جاحتیا کسی به اوقات گاهی..میکنه سبک خودشودرآغوشم داره که اینومیدونستم میکردفقط

 هنگ وهیچی کنه سکوت فقط اونهم کردن گریه به کنی وشروع بذاری هاش شونه سرروی که داری

 ...بده تسکینت وباآغوشت باشه اشکات نذارگره فقط نپرسه وهیچی

 سمت دستاموبه..بود خیس خیس صورتش..کرد نگاه وسرشوبالااوردوبهم گذشت چنددقیقه

 ..کردم واشکاشوپاک بردم صورتش

 ..من..من آرشام_

 ..کنی آروم من بغل بایدخودتوتوی شوهرتم من نداره نگوآرمیتااشکالی هیچی هیس_

 هم به نزدیک کنارهم باهم..کردم هدایتش تخت سمت وبه گذاشتم کمرش دستموروی

 گذاشتم گوشش پشت دستم بودوبا صورتش روی ازموهاشوکه ای هاله..درازکشیدیم

 ...کردم وصورتشونوازش

 ...آرمیتاتوسیرشدی؟_

 ....منظورت نکنه وایساببینم...آره خب من_

 ...گذاشتم لباش ولباموروی زدم لبخندی
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 دراتاقم که کشیدم پوفی کلافه..  هنوزبرنگشته وخانوم شبه دونصفه..فپووو..کردم نگاه ساعت به

 ..بست شدودرو وارداتاق باعجله بازشدوخانوم

 ...اومدید دیرترمی دیگه شدیکم عرض سلام-

 ...دررفت ازدستم ساعت..آرشام میخوام واقعامعذرت _

 توی دوازده ساعت  وتوقراربودتا شب دونصفه ساعت میفهمی..دو..چنده؟ ساعت میدونی_

 ..ببخشید حالا خب:گفت مظلومی باصدای.....بمونی اتاقشون

 مزه:وگفتم زدم لبخندی... قربان چشم به ای:زدوگفت لبخندی...حالابیابگیربخواب خب خیلی_

 خب شدی قدرفعال جدیداتوچه آرشام..اِ-...کنی منصرفم گرفتم که ازتصمیمی نمیتونی..نریزبچه

 ...زیرخنده زدم آروم..انداخت پایین وسرشوازخجالت شد یکهوساکت...بعداظهر

 ...هاهاهاهاهاها..خدایا وای کن لپاشونگاه واییی_

 نفــــــــــــس آی...دادزد آرومی باصدای...میخندی؟ من به داری توالان_

 تجزیه خودم حرفشوبرای وتااومدم بودم حرفش توبهت..شد قطع خندم..کـــــــــــــش

 کنهمی شوخی داره میدونستم..گرفت لباسمو ویقه انداخت خودشوروم جهش بایه که کنم وتحلیل

 باشیطونی...کنم؟ یاخفت میشی خفه:گفت عصبی صدایی با...میکرد شیطونی جدیداخیلی

 ..شی تاخفه رولبات لبامومیذارم وقت اون_.. نشم؟ اگه:گفتم

 ..نمیزنن؟ حرفومردا این نظرت به وقت اون_

 ...که نداره مردوزن..نخیر_

 ..کارومیکنن؟ یازنااین میندازن وروزناشون مرداخودشون وقت اون_

 تهانداخ گل حسابی لپاش.. بود افتاده روم کامل کردکه نگاه وضعیتش یکهوبه..مر معلومه خب_

 ...خندیدن کردبه وشروع کردم عوض باهاش جامو حرکت بایه که جدابشه ازم بودخواست
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 ...کنی وخفم نذاری لبام لباتوروی وقت یه آرشام_

 هک زدم قهقه...کنی اذیتش تا نداری زنی دیگه وقت اون-...بدم انجام اگه-...کردم نگاش شیطونی

 آروم هردوتامون..شنیدن روهم صدامون وحتماالان هستیم پدرومادرم ماخونه افتادکه یکهویادم

.. میکردیم دردودل وباهم میزدیم حرف خیلی جدیداباهم...ریزمیخندیدیم وریز میزدیم حرف

 ..ترشدم نزدیک خیلی مدت آرمیتااین به که میکردم احساس

 طوری چه نمیدونم..بود فروبرده آغوشم سرشوتوی..آرمیتابیدارشدم گوشی آلارم باصدای صبح

 ..کردم صداش کلافه..بکشن نفس میتونستن خانوم این

 ..آرمیتا..آرمیتا_

 ...هییم_

 ..کن وقطع لعنتی اون بلندشوصدای_

 تاقطعش ودستمودرازکردم کشیدم پفی..خوابید دوباره..کن قطع خودت:گفت ای کلافه باصدای

 رمزش شدوصفحه قطع نکرش صدای که کردم لمسیشولمس وصفحه گوشیشوبرداشتم..کنم

 عدددویست به داشت بودکه خوشگل خیلی پیشی یه رمزش لمسی صفحه روی بازشدوعکس

 چیزی چنین چرابایدبه گربه این کردم هنگا بهش باتعجب!کرد فکرمی وپنج وبیست

 بباتعج..بازشد صفحه دیدم تعجب کمال وبا رمزواردکردم عنوان اعدادوبه اون ناخواسته..فکرکنه

 با براق وشلوارمشکی کت یه..منوازکجاآورده عکس این..کردم نگاه گوشیش صفحه روی عکس به

 ژست هاچرامغرورانه عکس توی واقعامن..بودم پوشیده مشکی وکراوات سفیدمردونه لباس

 نای..بود نازشده بیشترازقبل خواب توی..کردم آرمیتانگاهی به..موندم توش هم خودم..میگیرم؟

 عکس اون باگذاشتن حتی..منومیخواد که کرده ثابت بهم مدتش این کارهای دخترباتمامی

 رنکنمهنوزفک امامن..یقیناصددرصده من به نسبت احساسش...اون توی رمزگوشیش وگذاشتن

 بادردهاش..بالامیره قلبم ضربان هرباربادیدنش..دارم بهش گنگ حس یه..باشم عاشقش

 عذاب ونمیتونم دارم دوسش وجودم باتمام..غمگین هاش وباغم دردمیکشم

 یندازهم خودشوبغلم چراوقتی..گیرنمیدم؟ بهش چرامن میکنه شیطونی وقتی..کشیدنشوببینم
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 خوابم دو تاساعت چرادیشب..کنم؟ دوریشوتحمل ظهلح یه چرانمیتونم..نمیگم؟ بهش هیچی

 طهراب بارباهاش چراتاحالاسه بره؟ نمی خوابم نگیرم وتادرآغوشش نیست کنارم چراوقتی..نبرد؟

 ناخودآگاه میبینمش چراوقتی...باهاش میشم عاشقش که قراربودهروقت که من..داشتم؟

 بغلمه الان که آرمیتایی..آرمیتام عاشق من یعنی..باشن عشق هانشانه این نکنه وای..لبخندمیزنم؟

 تنگرف لب یک به فقط دردمیکنه وشکمم درددارم که ودیروزبعداظهرتاگفت چرادیشب..وخوابیده

.. ودردنکشه؟ تابیشترعذاب وجلوشونوگرفتم کردم سرکوب مردونمو ونیازهای کردم بسنده

 نبایدبهش اما..هستم ممخانو عاشق..من خدایاشکرت آرمیتام عاشق الان من..پس..چرادیروزمن

 اسمشوعشق که فراتره هم داشتن ازدوسش که وجودمه توی که حسی این که تازمانی بگم

 ...میکنم اعتراف بهش وقت اون بشه ثابت بهم گذاشتم

 هوبقی رفته کش گوشیم ازتو فهمیدم بودکه من های عکس تمومش..بودم گوشیش گالری توی

 ونتک کشیدوکمی عمیقی نفس..انداختم بهش نگاهی.. بود عاشقانه وجملات نوشته دل عکساش

.. کردم حلقه ودستمودورش کردم گوشیشوخاموش..فروبرد آغوشم توی خوردوبیشترسرشو

 اینکه نییع آرمیتابلندشده گوشی آلارم صدای وقتی وایساببینم..یکهو که چشماموببندم خواستم

 رومآ خیلی زودولی..بود ونیم شیش ساعت کردم نگاه گوشیم ساعت به..بوده صبح شیش ساعت

 پایین ها ازپله..رفتم بیرون وازاتاق کردم لباساموعوض..بلندشدم بیدارنشه آرمیتا که طوری

 خسی من بادیدن..میکردن آماده رو میزصبحونه وداشتن بودن آشپزخونه دوتاازدخترهاتوی..رفتم

 ویک کردم صبحونموتموم..اکتفاکردم سری دادن تکون به هم ومن گفتن بخیری وصبح شدن

 مرسی: گفتم همیشگیم عادت طبق همین برای هستیم خودمون خونه توی که فکرکردم لحظه

 حالت..میکنن نگاه بهم تعجب با دارن دیدم که سرموبالاآوردم..خوشمـ خیلی..خوشگلم خانوم

 خودمونیم خونه که فکرکردم میخوام معذرت: وگفتم کردم وجدیتموحفظ مغرورانه

 شخود آرمیتاتوی..دراتاقموبازکردم..انداختن وپایین سرشون اونام..کرده روآماده وآرمیتاصبحونه

 وشلوارسرمه کت..انداختم جلووپتوروروش ورفتم زدم بودلبخندی بودوخوابیده شده جمع

 ...بستم روهم قرمزم وکراوات ایموپوشیدم

 پس وخوابیده وخستس تهنداش خوبی خواب مدت آرمیتانشیداین مزاحم:دخترهاگفتم روبه

 ...نشیدفهمیدید؟ وارداتاقش
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 ..چشم_

 (آرمیتا)

 بودکلافه بسته چشمام که طوری همون..نخورد آرشام به دستم دستمودرازکردم هرچی

 اقات اصلاتوی آرشام دیدم که بازکردم ازچشمامو دونه یه..نشنیدم صدایی..کجایی؟ آرشام:گفتم

 هم حتماالان بمیرم الهی وای..سرکاررفته؟ صبحونه بدون آرشام یعنی..وااای..بلندشدم..نیست

 بلندشدم.. میشم؟ آرشام جداچراجدیدااینقدرنگران..جاخوردم خودم یکهوازحرف گشنشه

 اصلایادم قدرخنگم چه من وای آرشامه باباومامان خونه اینجاکه..نباشم خسته..اِ..ودروبازکردم

 منوآرشام..وآرشام من مامان..نه"ما"البته موندیم اینا مامان خونه دیشب نبودکه

 بهشون بلندوپرانرژی سلام..کردن می آشپزی دختراداشتن آشپزخونه توی..نشدیم"ما"هنوز

 ...نشستم صندلی روی..جوابمودادن محترمانه خیلی اوناهم..ترسیدن که دادم

 ..تتونسآرمیتادو..بابامنم رفتارکنین باهام صمیمانه قبل رفتارمیکنین؟مثل هاچرااینجوری بچه_

 ..اماشماالان..میدونیم_سارا

 بچه راستی..میدونم خودم ودوست دارم دوست گذشته شمارومثل من کنین توروخدابس_

 ...رفتن؟ ومادرجون هاپدرجون

 ...عزیزم آره_شیما

 ..خندیدم شده؟ تنگ آقات برای دلت:گفت ریحانه که درآوردم جیبم گوشیموازتوی

 ..نکرده چرابیدارم بدونم میخوام..نه_

 ... کنی دعواش خوایی می پس آه_

 ...خندیدیم هرچهارتامون..جورایی یه آره_

 ...داد انرژی بهم مردم شادوشیطون صدای که شمارشوگرفتم

 بلندشی صبح نداشتی عرضه..خودم تنبل کوچولوی برخانوم سلام..به_
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 ..طوری؟ توچه خوبم منم-..خندید...توخوبی؟ خوبم من آرشام سلام-...کنی؟ وبدرقه آقات

 ..خوبم هم من یعنی اِ..طورم چه هم من_

 ...اومد می داشت آرشام خنده ریزریز صدای

 ظهرمی وصبحاتالنگ قدرتنبلم چه من فکرمیکنن باباومامان الان نکردی چرابیدارم آرشام-

 ..داد انرژی بهم خندش صدای..مدرسه میره بلندمیشه صبحونه بدون وپسرشون خوابم

 ..کنم بیدارت نیومدکه دلم بودی نازخوابیده خیلی اخه خب-

 ماکه میدارن مارونگه اجبار به هم وشب برگردیم خودمون نهارخونه برای نمیذارن دیگه الان-

 ..دادیم زحمت بهشون دیروزکلی

 ..میشن خوشحال هم اتفاقاخیلی حرفیه چه این..باوو نه-

 نالا این کردم یکهوکپ عزیزم بیادیگه آرشی: میزداومد حرف بانازداشت که دختری یکهوصدای

 اشکام شدن وباجاری کردم گشیوقطع..شنیدم و آرشام عصبی پف..آرشی:گفت وشوهرمن به

 وروی خوردم سر وپشتش کردم قفل دروازپشت..رفتم اتاق سمت وبه بلندشدم صندلی ازروی

 یم خیانت بهم داره میکنه؟چرا بامن کاروداره چرااین..کردن گریه به کردم وشروع نشستم زمین

 ..میشدن جاری هام گونه ساحل روی وقفه بی اشکام..عاشقشم وجودم باتمام که کنه؟من

 ریخت فرو چیزی درتنم ما دستای باسقوط

 آویخت صداموازفرازشاخه اوج هجرتت

 پوسید باغچه توبایدمردوپژمردزیرخاک بی

 برگ سبزخواهش باتوماشدفصل من که فصلی

 مرگ خاکستری شدفصل تومن بی ما که فصلی

 بود تشنگی لب رودناجی توبگوجزتوکدوم
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 بود خستگی گاه سایه باغ کدوم جزتوآغوش

 ببارم دارم توبایدتانفس توبایدبی بی

 میارم هاتوکم شونه کردن گریه برای من

 صدانیست که صدابودهرصدایی بی شکستن این

 (آرشام)

 ..فکروروحم روی انداخت پریساخدشه یکهوصدای

 شنیدن نشوندهنده که بوقی سرش شدوپشت آرمیتایکهوقطع صدای..عزیزم بیادیگه آرشی-

 پریسانگاه به غضب با...که کنه فکرمی الان این رسیدواای گوشم پریسابودبه حرف

 اونهم کوچوک رئیستوبااسم داری حقی چه به تو..آرشیوحناق.. آرشیودرد: دادزدم..جاخورد..کردم

 که داشت درنازکردنش سعی که صدایی بازهم..ــــــان؟هــــــــ کنی صدامی شده مخفف

 ..دخترداییتم من رفته یادت نکنه آرشام:اومد کنه تحریکم مثلا

 ..تودارم مثل وآشغالی هرزه دختردایی نرفته یادم نه-

 هان نیستی دِمگه-..زدم پوزخندی..هرزه؟ میگی من به داری حقی چه توبه دهنتوبفهم حرف-

 خودتوبهم نداشتی سعی بچگیمون ازهمون مگه نیستی؟ هنوزعاشقم دارم زن بااینکه تو مگه

 عاشق هک بارگفتم یه یادته..کنی تحریکم کنی سعی افتضاع های لباس وباپوشیدن بچسبونی

 خبردادی بهم روزعصرش همون یادته بلدباشه عربی رقص آیندم زن دارم ودوست ام عربی رقص

 خیلی دختردایی یه درحد فقط نبودچون مهم من برای اما..میری عربی رقص کلاس به داری که

 من وجلوی گرفتی افتضاحی وخیلی قرمز عربی لباس بعدش دوماه یادته.. بودی برام ساده

 برام هایی عشوه چه یادته..رفتی عربی رقص برام هام وپسرخاله وپسرعموهام وخواهرهام

 نمی بدردزندگی برقصه هرمردی جلوی که دختری چراچون نبودمیدونی مهم ریختی؟امابرام

 پسرهابلندنشدن اون روزجلوی اون امادیدی بلدبودن عربی تورقص مثل خواهرهام..خوره

 نه محرمشون مردهای وبرای شوهرشون برای اونهامیرقصن جلوی نامزددارن که الان.. ونرقصیدن
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 بهشون هم سگ محل ولی هامیان عشوه هرروزازاین زیباتروبهترازتوبرام صدتادختر..توهرزه مثل

 زندگیم آرشیداوعشق آیشین آرشین..هستم عزیزوآرشی چهارنفر برای من..نمیذارم

 ایید خاطر به پریسااگه..عزیزتونیستم پس نیست لیست توی اسمت که دیدی آرمیتافهمیدی؟

 صورت تهدیدجلوی علامت دستموبه..کاربکنی شرکت این توی نمیدادم اجازه هم ثانیه نبودیه

 زیزمع بگی بهم فامیل وتوی اقوام جلوی یاحتی شرکت توی باردیگه یه اگه..دادم تکون ترسیدش

 آرمیتاصدای الان دارم زن من احمق..میشی پشیمون باش مطمئن صدابزنی شده واسممومخفف

 -..داره تشریف منحرف زنت که چه من به-..زده اش کله هزارفکربه و شنیده خط نحستوپشت

 بیرون باعصبانیت اتاق از..واقعاکه-..قراربده مخاطب ودرست من وزن دهنتوبفهم حرف ببین

 ..بیرون زدم وازشرکت برداشتم وکتمو کشیدموکیف توموهام دستی کلافه.. رفت

 زدن باشماحرف که صبح از آقاآرمیتاخانوم-..شده؟ چی-..اومد سمتم به ازخدمتکارهانگران یکی

 مشکلی-..بشه داخل کسی ونمیذارن کردن قفل هم درو..میکنن گریه ودارن اتاقشون توی رفتن

 حرفش تایید نشونه به سری..خیر-..هستن؟ خونه پدرومادرم..پیشش میرم الان خودم من نیست

 بچه:میلرزیدگفت بغض از داشت که باصدایی..درزدم..رفتم اتاقش سمت وبه دادم تکون

 قلبم یکم بذاریدفقط تنهام خوبم من باورکنین هستین نگرانم هالطفابریدمیدونم

 قدماش شدوصدای قطع گریش یکهوصدای..دروبازکن آرمیتاجان:درزدموگفتم دوباره..دردمیکنه

 دنبالش دروبه قفل کلیدتوی چرخش صدای دنبالش اومدوبه میشدن نزدیک در تندتندبه که

 می میلرزیدوگریه ازبغض داشت که زدوباصدایی صورتم توی محکمی سیلی..در بازشدن

 اشتیند اماحق نیستی عاشقم که میدونم..کنی خیانت بهم که انتظارنداشتم ازت واقعاکه:کرداومد

 ویت روبرداشتومحکم وشونه رفت آیینه سمت به متعجبم چشمای ازجلوی.. کنی خیانت بهم که

 های هایناتیک..رومیبینی؟  ها شیشه این:گفت که کنم توتاارومش ورفتم دروبستم..کوبید آیینه

 این..منومیشکونی دل..رفتارات..حرفات..هات کتک با که توهستی رومیبینی شونه این..منه قلب

 تیهس بازتو دراینجاهم چسب نقش..نمیشن روزاول امامثل میچسبن بچسبونی بهم هارواگه تیکه

 هشکست های تیکه داشتن مدت این هات خنده محبتات آغوشات وایفاکردی قویتری نقش البته

 ازم چراآرشام..اماتو میکردم بودنودرکنارت خوشبخت احساس داشتم..میکردن قلبمودرست

 یتونمنم یکیو این امانه..آررره؟ روزیوببینم تاچنین کردم وتحقیراتوتحمل کتکات همه..متنفری

 هم مهریه..آرشام بده طلاقم بودیمومانشدیم نشده ساخته هم برای هم منوتوازاولش کنم تحمل
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 هتب بودکه صمیمی اونقدرباهات..هه آرشی..بازیهات هرزه وبعدبرودنبال بده طلاقم فقط نمیخوام

 خورد تودهنم دندونام تموم مگرنه آرشی بگم بهت ندارم جرات زنتم که من..آرشی میگفت

 شونه کردن گریه کردبه وشروع حرفشوبزنه ادامه نتونست...هرزه دختره اون وقت میشداون

 میفهمی متنفرم ازت آرشام نزن دست من به-..زد پس امادستامومحکم کنم تاآرومش هاشوگرفتم

 ونا میتونم که کردم فکرمی چون موندم کنارت که تاحالاهم..نه چرااماالان قبلا ندارم دوست دیگه

 دمب تغییرت میتونم کردم می فکر..ببرم ازبین وجودآوردی به خودت به ازمن روکه لعنتی حس

 فکرمی..کردی کارشه مردخیانت عاشق که دیوونه یه به منوالان منوتغییردادی که اماتوبودی

 کلیمش تورونمیخوام منم تومنونمیخوایی کردم امااشتباه باشم خوشبخت درکنارت میتونم کردم

 روکنارت دیگه یکی هنوزوجوددارم خودم وقتی درکنارت دیگه نمیتونم..بده طلاقم نیست

 هم وروی وخوندچشماموبستم(نامهربون) ترانه برام آلودش وبغض قشنگ باصدای..ببینم

 ..کرد بازگومی دلشوبرام های حرف ترانه اون ازطریق داشت دادم گوش صداش وبه فشاردادم

 سردی به اما  میکنی نگاهم

                                                  دردی دنیای توهم تنهامن نه

 ..ردی؟ک چه دل بااین که تومیدانی...راببخشم گناهت ازمن مخواه

 ..را ام دیوانه دل این رهاکن...بامن بیگانه برونامهربان

 ..دیگرکنارم نمان..خطاکردم..وفاکردم

 ..توراباورندارم..پرخون دلم افسون مکن

 

 ..برایت میگویم قصه عشقم ز..نشینی می درکنارم میایی

 ..پامیگذاری من قلب روی به..درنگاهم بااونگاهت دلت

 ..دیگرکنارم نمان..خطاکردم..وفاکردم.. گذاری تنهامی مراتنهای..دریغا میمانی که تومیگفتی
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 ..توراباورندارم..پرخون دلم افسون مکن

 تیووق دادم ترفشارش بیادامامحکم بیرون ازآغوشم کردکه مقاومت کردم بغلش جلوومحکم رفتم

 آغوشم توی..کردن گریه کردبه شروع آغوشم در قبل شدومثل آروم نداره ثمری دیدمقاومت

 توسط اونهم بدنت کمربندروی زدن بوسه هرشب میفهمی هیچ:گفت بودکه کردن گریه درحال

 من اندازه به مردی که آره؟تو قدردردکشیدم چه من قدردردداره؟تومیفهمی چه زندگیت شریک

 ...نکردی وتحمل دردوسختی

 نه من نه دیگه آرشام: گفت که کردم جداش ازخودم شده آروم کردم احساس گذشت چنددقیقه

 ...تو

 ...دیوونه میخوامت بگم زبونی چه بابابه_

 ..وبرداروازاینجابرو داری که هرچی فقط نمیخوامت امامن_

 خودت خب_..میکنی؟ کار چی داری منوبذارزمین:وپازد دست کولم روی انداختمش جلوو رفتم

 مثل چراداری-..بود گرفته گریش..کارومیکنم همین دارم هم من چیزتوبرداروبروخب همه گفتی

 باورکن منوبذارزمین آرشام کن ولم...الان که وانمودمیکنی چراطوری میزنی؟ حرف باهام بچه یه

 نگرانی وبا آوردم پایینش دوشم ازروی حرف این باشنیدن..شده شروع دوباره دردم شکم

 ونچ-..منی؟ نگران توالان چرا-..دکتر بیابریم دردمیکنه شکمت که آرمیتاچندوقته-..پرسیدم

 شکم بااین چون نگرانمی..هستین خودتون منافع نخیرشمانگران.. جالب توچه زن..هه-..زنمی

 یکی بودچون کرده گل خوندنش حس امشب..وایساد بهم پشت..کنم رفع نیازتو نمیتونم دردم

 ...خوندن کردبه وشروع بودیم کارکرده روش باهم که هایی ازترانه

 نمیخوام دیگه...میگی دروغ همش حالاکه...بدونی اینوخوب یخوامم...دارم دوست نمیگم دیگه_

 زبهبا بخندی...ولی میمیری من بی بگی...توچشمام کنی نگاه...بازم میتونی طورآخه چه...بمونی

 چیزی دیگه... جزدردوغم به ازعشق...کشیدم چی ببینی...تا بشی روزعاشق یه خوام می...حرفام

 گهدی...نمیره هرگزازیادم...روزا اون بدون بروولی...جوونیمومیگیره...توازم عشق داره ببین...ندیدم
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. ..بمونی نمیخوام دیگه...میگی دروغ همش حالاکه...بدونی اینوخوب میخوام...دارم دوست نمیگم

 ...میرم میذارم وقت اون..کن گوش حرفام آرمیتابه_

 گوش من الان که دادی گوش من حرفای به موقع تواون مگه..آرشام بشنوم چیزی نمیخوام-

 ..بدم؟

 ..آرمیتا-

 ..یانـــــــه؟ دادی گوش حرفام به گفتم-

 ..میدادم گوش که امابعدش-

 ..آرمیتا_ آره؟ یادته..کتکی چه اونم میکردم جون کتکرونوش که وقتی البته آره-

 .. آرشام اسمموصدانزن-

 ..آر_ 

 ...ببین آرشام-

 وبفهمی حقیقت حداقل بذار پس خوردم کتکم زدی تهمت..دلتوزدی حرفای توببین نه_

 ..نکشی عذاب تابیشترازاین

 باشه-...نگم ای چیزدیگه جزحقیقت که میخورم قسم_...حقیقتومیگی؟ که ازکجابدونم-

 ونایش_..گردشد چشماش.. دخترداییمه پریسابودمتاسفانه صدای شنیدی که صدایی_..میشنوم

 شوهرتوهم که وجذابه خوشگل پسرای برای ریختن عشوه درحال حال درهمه

.. کارمیکرد؟ توچی توشرکت خب-..نه امامن بود من عاشق پریساازبچگی..جزوشونه

 هب دخترداییمه که گفتم_.. زدم گوشش موهاشوپشت..نمیکنی؟ اخراجش چرا_..اونجاکارمیکنه_

 بگه بهت چرامیذاری: گفت مظلومی وباصدای انداخت سرشوپایین..داشتم نگهش داییم احترام

 هب ازاین که کردم امروزتهدیدش ولی گفتم تاحالاصدباربهش باورکن_.. میادآرشام بدم من آرشی

 هک باصدای..لبخندمیزنه بودداره معلوم انداخت سرشوپایین..آرشی میگه بهم خانومم بعدفقط

 که شدم نزدیک سرشوبالاآوردبهش.. بشی بایدتنبیه:میزدگفتم موج شیطونی توش
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 بهش باتعجب..تنده؟ عطرت چرااینقدربوی آرشام-..شد جوری یه شچهر لبخندزدیکهوحالت

 کردوبادوبه گرد عقب که دستشوبگیرم خواستم!..تنده؟ بوش کی عطرمن..عطرمن_.. کردم نگاه

 هخوب حالت_..بود بالاآورده حسابی.. رفتم دنبالش بانگرانی..رفت اتاق داخل دستشویی سمت

 ..شد؟ آرمیتاچت

 ..کردم نگاش گردشده باچشمای..زنه بهم حال خیلی رت..عط بوی..شام..آر..آر_

 ...مارک بهترین عطرمن..میگی؟ چی فهمی می هیچ_

 ..خورد بهم حالش دوباره موندچون تموم نیمه حرفم ادامه

 ...اووووق..عطرت نشوبوی نزدیک توروخدابهم آرشام-

 ..خوبم..خو..ره..ر..آر_..خوبه؟ حالاحالت باشه خب خیلی_

 یک اعتس کردم نگاه ساعت به رفتیم تخت سمت به باهم بینیشوگرفت جلوی که دستشوگرفتم

 ونهخ زشته آرشام-...بخوریم چیزی یه شوتابریم بلند_..نه_..خوردی؟ آرمیتاصبحونه_..بود ونیم

 ناسلامتی حرفیه چه این-..کردم مصنوعی اخم...و بریم بخواییم که هروقت نیست که خودمون

 گیرمیدی من عطرهای بوی به آرمیتاجدیداخیلی میگم_..زد قشنگی لبخند..پدرمونه خونه

 توکه ولی آره-..کردم تاعطرعوض تاحالاسه اومدیم شمال که ازروزی میدونی

 اون!..میگی؟ چی میفهمی هیچ _..بزن خودت ازخوشبوهاشوبه یکی خب صدتاعطرمارکدارداری

-!..میده؟ سفارش برام طرهاروازخارجع این دوستم میفهمی هیچ بوهارودارن عطرهابهترین

 دردمیگیره همش عطرچراشکمت جداازبوی_.. خندیدم...نمیکنه هاکه چه زیادی پول..آفرین

 ماهانه دوماهه میدونی توازکجا-..کرد نگاه گردشده باچشمای!..نشدی؟ ماهانه که وچرادوماهه

 ههرباری وبرای بخرم لهوسی براتون میگیدتابرم من بشیدبه ماهانه که شماهروقت خب_..نشدم؟

 چیز همه حساب خوب-..رفت بهم توپی غره چشم.. من به که دوماهه امااین میکنی تموم بسته

 ...فکرکردین؟ چی پس دیگه بله_...آریامنش آرشام آقای دستتونه

*************** 
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 یپوف فهکلا..دیگه میام الان منم توبخواب..بذارآرشام-...اه..تمیزشدن باورکن آرمیتابیادیگه_

 اومدودستشوبه بیرون دستشویی از..توآرمیتـــــــــــــــا ازدست وااااای_..کشیدم

 ..گرفت صورتش جلوی سکوت معنای

 هک گفتم دیدی راستی.. بیدارمیشن پدرومادرت الان نیست که خودمون خونه آرومتربابا یکم_

 داشت که درحالی..زدم لبخندی..شد من بیاحرف میدارن زورمارونگه به روهم امشب پدرومادرت

 انداخت خودشوبغلم..کردم لباساموعوض انداختم دندوناموبرق خب:گفت میکرد دستاشوخشک

 بدجنسی بودبایه هم صورت مماس صورتمون..زدم خیمه روش..لالاست حالاموقع..داد وادامه

 دیهدرح فقط دیشب نه_..دیگه رسیدم بهت دیشب آرشام..اِ-..برسی آقات بایدبه اماقبلش:گفتم

: زد صدام آمیزی معترض باصدای..که میخوام میکنه فرق امشب بوداما وبوسه ماچ

 ..ارمیتا؟ شده چی_..شد ازدردجمع صورتش یکهودوباره..آرشــــام

 نه-...هم امشب یعنی پس آره دردگرفته شکمت دوباره پوووف_...میگفتی؟ داشتی خب هیچی-

 الیاشک..بیشتردردبگیره نمیخوادشکمت دلم نمیشه نه_..نداره اشکالی بده کارتوانجام آرشام

 گذاشت سینم سرشوروی..وبگیربخواب..کردم اشاره سینم به..بذاراینجام حالابیاسرتو نداره

 ازحدقه داشت رسماچشمام دیگه..که عطرهازدی ازاون بازم توکه آرشام-..کردم نوازش وموهاشو

 حالموبهم داره چرابوش پس-..دیگس یکی این کردم عوضش قران آرمیتابه_..میزد بیرون

 به دماغش دیوونه دختره:گفتم آرومتری بعدباصدای..تومیباشد بینی مشکل دیگه این_..میزنه؟

 تاغیبت بذاربشنوی نداره اشکالی_..شنیدمااا-..میده نشون العمل عکس من عطرهای همه

 آرشام-..شد شروع بازم پوووف..کرد ومچاله وصورتش برداشت سینم سرشوازروی..خندید..نشه

 دمش باباخسته.. دادم ادامه بدبختی بایه..میزنیاا حرفایی واااآرمیتاچه_...نرفتی؟ حموم تاحالا ازکی

 یمظلوم بایه..بعدازنهار هم نهارویکیش از قبل یکیش..کنم حموم تابرم امروزدوبارمنوفرستادی

 مکردوبه شرک گربه ومثلچشماش...بابا نه!بومیدم؟ من_..بومیدی باورکن اما آرشام:گفت خاصی

 ..میرم الان نکن چشماتواینطوری خب خیلی:وگفتم کردبلندشدم نگاه

 ... رفتم حموم سمت وبه زدم لبخندی..جونم آرشی ممنونم-
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 الهن صدای مثل..میشناسم صدارو این من..چشماموبازکردم ضعیفی ناله باصدای بودکه شب نصفه

 انیبانگر..میکرد وناله بودوآه شده جمع خودش توی تخت روی..آرمیتابرگشتم سمت به..آرمیتاس

 میریزی اشک چراداری آرمیتاجان_..گردوندم برش خودم سمت وبه کشوندم سمتش خودموبه

 میگی حالت این توبه_..بخواب توبرو نباش نگران آرشام آره-..خوبه؟ میکنی؟حالت وناله

 این باگفتن..ازدردمنومیکشه داره آرشام شکمم-..میکنه؟ درد کجات..پریده خوبم؟دختررنگت

 دستشویی از وقتی..خورد بهم حالش قبل ومثل رفت دستشویی سمت شدوبه زودبلند حرف

 شمانتوتن ویه گذاشتمش تخت روی.. وگرفتمش بلندشدم سریع..میرفت ازحال اومدداشت بیرون

 سینم به..کردم وبغلش کردم شالشوسرش.. کردم خودموعوض ولباسای کردم

 خنده واقعاشایدبراتون میکردم دق ازنگرانی داشتم..گذاشت سینم دستشوروی..چسبوندمش

 روهم سنگ دل ونالش اه..میکردم بالارانندگی باسرعت..اومد درمی داشت واقعااشکم اما دارباشه

 سریع شدم که واردبیمارستان..کردم بغلش سریع..ترمز روی زدم بیمارستان جلوی..میکرد آب

 بانگرانی..بردن اتاق یه وچندتاپرستارزنموداخل گذاشتمش برانکادر روی..برانکادرآوردن برام

 چه شدیعنی طوری چرااین..کردم آرمیتاسقوط اتاق روی روبه های صندلی روی حالی وپریشان

 پدرومادرم ماازخونه افتادکه یکهویادم.. میسپارم خودت خدایازنمودست..افتاده؟ براش اتفاقی

 صدای..باباروگرفتم وشماره آوردم بیرون جیبم گوشیموازتوی..مدیماو خبربدم بهشون اینکه بدون

 ..پیچید گوشم توی الودش وخواب خسته

 باباآرمیتاحالش آره-...توکه!تویی؟ آرشام:گفت یکهومتعجب..بابا الوسلام-..الوبفرمایید_

 ونهخ شدازاینجامیریم مرخص نشیدوقتی نگران که بدم اطلاع که گفتم بیمارستان بدشدآوردمش

 باعث وپدرانش نگران صدای..دادیم زحمت بهتون روزخیلی سه این میخواییم معذرت خودمون

 صدای..بیمارستانه؟ کدوم دخترم الان..بدشده؟ پسرم؟چراحالش شده چی_..موربشم شدمور

 منباشیدحالاه نگران که گفتم بابا-..میزنی؟ حرف داری حشمت؟باکی شده چی:اومد مامانم خسته

.. رممنتظ باشه_..میکنم اس براتون الان باشه-..کشیدم پفی..آدرس بهت گفتم آرشام_..خداحافظ

 خانوم:وگفتم رفتم سمتش اومدبه آرمیتابازشدودکتربیرون دراتاق که کردم اس پدرم آدرسوبرای

 نگام چرااینطوری باباشوخوردم انگارارث..واا..کرد نگاه بهم باغضب..طوره؟ چه خانومم دکترحال

 این..اتاقم بیاییدداخل-..نمیدید؟ چراجواب طوره چه خانومم حال گفتم دکتر خانوم_..میکنه

 ....میزنه؟ حرف بامن اینطوری چراداره
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 کرتخدایاش:وگفتم گرفتم سرموبالا..بود نشسته لبام روی لبخندمحوی اومدم دکتربیرون ازاتاق

 همه..من عطرهای بوی به گیردادن..ماهانش تاریخ افتادن عقب درداش همه..چرانفهمیدم

 یکهوصدای..آرمیتا بچه بابای..بابامیشم دارم..من..خدایاااامن..شکرت مرتبه خدایاهزاران..وهمه

 مسمت به که کردم صداشون وشنیدم میزدن حرف پذیرش بامسئول داشتن که پدرومادرم نگران

 زدم لبخندی..خوبه؟ الان حالش آرشام شده چی_ اومدن سمتم به وباعجله وبانگرانی برگشتن

 روزشه یازده نوتون..شماحاملس عروس..من خانوم..دارمیشید داریدنوه شما بابامامان:وگفتم

 انال نمیکنم خداشوخی به-..میکنی؟ شوخی داری آرشام:گفت باتعجب مامان..گردشد چشماشون

 تبریک وبهم کردن سبزشدبغلم لباشون روی لبخند کم کم..زدم حرف بادکترش

 _..لهب-..اومده؟ بهوش من پرستارببخشیدخانوم خانوم_.. اومد بیرون آرمیتا قپرستارازاتا..گفتن

 بخندیل وبادیدنم برگشت سمتم ارمیتابه که دروبازکردم..میتونید بله-..ببینمش؟ برم میتونم

 این:لبخندگفت بابابایه..دادی؟ زحمت چرابهشون آرشام_..کرد تعجب باباومامان زدوباواردشدن

 سمتم یکهوجاخوردوبه..ممنونم میکنی دارمون نوه داری که این بابت دخترم حرفیه چه

 آره-..بیشترشد تعجبش که زدم لبخندی!..باردارم؟..من..داره؟من حقیقت آرشام_..برگشت

 چه-..کشید شکمش روی دستی سبزشدو لباش روی لبخندی..میشی مامان داری خانومم

 ...روزشه؟ یازده الان نینیمون آرشام وااای-..روزشه یازده_..چندروزشه؟ طورنفهمیدیم

****** 

 کنممی موهاشونوازش ودارم نشستم کنارتختش الان خونه وباباروفرستادیم مامان باهزاربدبختی

 بایدخیلی"گفت که آخردکترافتادم یادجمله زده زل سقف وبه شکمشونازمیکنه داره هم واون

 اب یعنی..دیده آسیب واردشده بهش که شدیدی ضربات دلیل به رحمش.. باشید خانومتون مراقب

 بهش واسطراب وترس وشوک نبایداسترس زیاده جنین دادن ازدست امکان ضربه کوچکترین

 نم به داره اونم دیدم که کردم آرمیتانگاه به.." نیست خوب خانومتون وحتی بچه برای واردبشه

 داری آرشام-...میکنی؟ گریه چراداری خانومم_..چکید چشماش ازگوشه اشکی قطره میکنه نگاه

 به دنیابیارم روبه بذاربچمون میکنم خواهش آره روبندازم بچه این که کنی فکرمی این به

 چی داشت این کردم نگاه بهش باتعجب..میکنم خواهش میشم برات خداهمسرخوبی

 توروخدامن آرشام-!..داریم؟ نگهش که چی یعنی..خوبه؟ حالت!میگی؟ چی آرمیتاداری_..میگفت
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 شایدزندگیمون شدی شایدعاشقم بیارم دنیاش بذاربه نابودمیشم کنم سقط بچرو این اگه

 قراره ما کنیم؟ بچروسقط که گفتم کی من حرفیه چه این خانومم_..تغییرکرد

 والانت یعنی-..دیگه آره_..ما؟ منوتوبشیم یعنی -..بیشترچکیدن اشکش قطرات..پدرومادربشیم

 وداری منی توزن خانومم آره_...من دیگه یعنی میکنی حساب خودت منوزن

 برات همسرخوبی که میدم قول آرشام ممنونم:گفت زدو لبخنددلنشینی..منوبابامیکنی

 ..باشی بایدهمسربهتری عزیزم بودی همسرخوبی_.. زدم لبخندی..باشم

 (آرمیتا)

 باکت دیدم بازکردم ازچشمامو دونه یه آرشام خیره بانگاهای صبح...شد خدایابازشروع وای

 هدار وباشیطونی گذاشته دستاشوزیرسرش از ویکی درازکشیده پهلوهاش روی کنارم وشلوارش

 ازاینتوب آرشام..چیه؟:گفتم باکلافگی..باشه بدجنس قدرمیتونه چه مرد یه آخه..میکنه نگاه بهم

 بعدهی میشه چروک کتوشلوارت بلندشوالان آرشام..کن خدایارحم نکردی؟وای وترک حرکتت

 ریمنیازدا خواب به بابامنوبچم..اتوکنم کتوشلوارتو حالم بااین بایدبشینم بعدشم غرمیزنی

 استراحت هم روزچهاساعت کل من چهارماه این توی..دادم ادامه بادرموندگی..چرانمیفهمی

 ساعت میزنیم حرف فقط دوشب اماتاساعت اینجاییم دوازده شماساعت لطف هابه شب نداشتم

 وابمخ دیگه میری که هم وقتی میکنی میکنیوبیدارم نگاه منو واینجوری بیدارمیشی هم شیش

 یشهم چروک کتت بلندشوالان آرشام..ومترکنم بزرگی این به وخونه بلندشم بعدباید نمیبره

 همون توی میکرد نگاه بهم بود خودش مخصوص که بالبخندی مدت تمام..میشن خراب موهاتم

 تموم حالاحرفاتون..بودخانومم پر قدردلت چه بمیرم برات الهی:گفت باشیطونی بودکه حالت

. .میخوندم؟ روضه برات تاحالاداشتم ازکی من وای-... سرکار بیادتابره آقاتوردکن حالابوس..شد؟

 خاطریه به کاسه وهمین آش هاهمین هرروزصبح..همین..لباموبوسید کوتاه لباشوجلوآوردوخیلی

 مواظب_..کشید شکمم روی دستی وزد لبخندی..میزنه منودخترموبهم خواب بوس

 سمتم به که بره بیرون ازاتاق خواست..بلندشد..باش خودت مواظب توهم-..جیگرباباباش

 آرشامودیوونه که کردموبانازی جمع شکمم توی ای پاهاموباعشوه..نکردی؟ چیزی هوس_..برگشت

 نزن حرف اینطوری که بگم بهت چندبار آرمیتامن وای_..هنوزعزیزم نه اییم:گفتم میکردم

 آرشام باشه واااایی-..باش خودت مواظب درضمن ایم_ آقایی باشه-..میکنی دیوونم داری..بچه
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 کتوشلوارت این-..جانم_..آرشام-..زدم صداش که دروببنده خندیدخواست کردی برودیوونم

 چیزبهم همه من میدونم_.. گذاشت حراج دلوایمونموبه زدکه لبخندقشنگی..میاد بهت خیلی

 دیگه-..میکشی؟ بچرووسط چراپای..واا_..بچم حلق ازپهناتوی نفست اعتمادبه وایی-..میاد

 بود اتاق داخل که ای کاناپه کیفشوروی...میخوایی نکنه شدی شیطون بازم_..هست که همینی

 بایه..نیاجلو آرشام نکن وای-..زدم وجیغ بلندخندیدم..اومد سمتم تندبه وباقدمهای انداخت

 خیمه جلواومدوروم بودن درخشیدن  درحال ازشیطنت که وچشمایی تموم بدجنسی

 آرشام نکن وای وای-..حساسم خیلی قسمتم این روی من وای گذاشت گردنم زدولبشوروی

 هک بده دارم حاملگیت به کاری چه من_..نکن حاملم من آرشام نکن افتادآی بچم میادوای قلقلکم

 شدی ادب_..نشست تخت روی زانوهاش جداشدوروی ازم..کنم بچموتربیت مامان میخوام

 مگه..وا-..بابا های عسل خداحافظ پس..خوبه_..شدم ادب حسابی نه نه-..کنم؟ تکرارش یادوباره

-!!..بچتم؟ من-..نیستی؟ جزوشون توهم مگه_..رفت بهم توپی غره چشم..که دونن چندتان؟یه

 خیلی-..بود گرفته خندش هم خودش خندیدم..باباوعزیزشوهر عسل خداحافظ بگم نمیتونم خب

 مگرنه ای حامله که حیف_..نشو منوبچم مزاحم واینقدرهم برو..شدآرشام دیرت برودیگه خوب

 روی ولبخندی دروبست...خداحافظ باباچرادادمیزی باشه_..آرشــــــــــااااام-.. الان همین

 امهآرش برنامه این هرصبح..کرده تغییر تااسمون اززمین من زندگی چهارماه این توی..نشست لبام

 میبینی_..کشیدم شکمم روی دستی..میکنیم زندگی وعشق وباخنده صبحامون همه درکل

 کرده رفتاروصحبت باهام باعشق آرشام مدت این تمام...میکنه شیطونی قدر چه بابایی دخترم

 ودمخ به..کافیه میفهمونه بهم داره بارفتاراش که اماهمین عاشقمه که نکرده اعتراف اماتاحالابهم

 می بهم ولی اندازه زیادبه خیلی نه البته بودم شده تپل حسابی..کردم نگاه ایینه توی

 چشمای..رنگم پروسیاه های مژه خصوص به بودن داده بهم خاصی جذابیت عسلیم چشمای..اومد

 بایدرنگ انگارخودمون میشه دعوامون باشه رنگی چه بچه چشم سراینکه وهمش آبیه آرشام

 خندمون خودمون اخرش که میرسه حدی به دعوامون اوقات بعضی..کنیم چشماشوانتخاب

 که میگه اون ولی باشه آرشام چشمای همرنگ آبی بچم چشمای رنگ داره دوست من..میگیره

 هی بریم..بگذریم من چشمای همرنگ یعنی باشه عسلی دخترکوچولوش چشمای رنگ داره دوست

 ...بخوریم چیزی
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 خودش آرشام چهارماه این توی..راهه روبه همیشه مثل میزصبحونه به به

 هرچی!..کنم جمعشون هم خودم و صبحونموبخورم هم نمیکردتامن میزصبحونرومیچیدوجمعشم

 امدیروزآرش وایساببینم..هوازدم توی بشکنی یه..نکشید چیزی دلم کردم نگاه میزصبحونه به

 واااایی. .وبازکردم ودریخچال کشیدم ازخوشحالی خفیفی بودجیغ خریده کیلویی شکلاتی بستنی

 مگذاشت ظرفم کردموتوی درست خوشگل دوتاتوپ مخصوص وباقاشق میزگذاشتم روی..اونجاست

 وجری تام وااایی کارتون کانال وزدم کردم وروشن تلویزیون.. رفتم مبل سمت به وباخوشحالی

 رونگاه شماره... خورد زنگ خونه تلفن که میخوردم وبستنی میدیدم وجری تام داشتم.. میده

 وحتی تاشون هرسه شماره که بودن زده اونقدرزنگ مدت بوداین آرشین شماره..کردم

 !..وازحفظم شوهرهاشون

 نشده چیزی نه-..آرشین؟ شده چیزی_..داد بیرون نفسوراحت...خوبی؟ جون آرشین الوسلام_

 اذوقب..گفت؟ بگوآقاچی کجایین ببینم زدم زنگ آرشام به..شدم نگران نمیدی چراگوشیتوجواب

 ونا خب گفتم منم گرمه وسرش میکنه وخالی یخچال حتماداره که گفت -..گفت؟ چی آقام:گفتم

 هتاز آرشام باخنده که بیاره فشار خودش نبایدبه میکنه وخالی یخچال داره طوری چه حاملس که

 تاحالابیست عالیه عالی آرشین وای_..طوره؟ چه جیگرعمه حال حالا خب-..خندیدم..که گرفتم

 چهب برای زیادی سونوی میگم هی دخترشوبشنوه قلب تاآقاصدای!دادیم وسونو باررفتیم وپنج

 هنوزجنسیتش یعنی نه خب ایم_..دختره؟ جیگرعمه واااای-..فرومیره؟ کلش توی مگه ظررداره

 دخترم هی آرشام این یاپسرخب دختره که بفهمیم هانرفتیم تازگی مابه یعنی نشده مشخص

 دختربچه عاشق ازبچگی آرشام آره:گفت باخنده آرشین..افتاده هم من زبون به میکنه دخترم

 اتفاقامنم-! تا؟ سه خبره چه اوه _..باشم پسرداشته دونه بایددوتادخترویه من گفت  بودمی

 نشده ازتوراهی خبری راستی..ایشاءالله_.. هممون کلا دخترباشه بچم اولین دارم دوست

 هک جوابشوبدم خواستم..بیارم برات بچه میخوایی کردیم ازدواج که ماهه مافعلایه مرض-..آرشین؟

 ریبیا برام بایدبچه..دیگه بله:میداداومد قرار ومخاطب آرشین داشت باشیطونی که آروین صدای

 لک برای لازم تاامروزانرژی برس آقات وبیابه کن قطع گوشیو اون تادختردرضمن سه اونم عزیزم

 من مثل هم آرشین بودپس گرفته خندم حسابی..باشم وداداشاموداشته باآرشام کردن کل

 آرمیتامعذرت وای:پیچید گوشم توی آرشین زده خجالت صدای..کنه روزشوآغازمی اینطوری

 دایص..برس آقات بروبه حرفیه چه بابااین نه_..دارن تشریف بیحیا زیادی یکم آروین این میخوام
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 سیر دل ویه کردم گوشیوقطع پیچیدسریع گوشی اسمموصدامیکردتوی باداد که حرصیش

 ستنیمب..پوووف...کردم وکارتونمونگاه گذاشتم پاهام وبستنیموروی نشستم سرجام رفتم..خندیدم

 وازآشپزخونه کردم درست دیگه ودوتاتوپ بلندشدم میخواست بستنی بچم شدامابازهم تموم

 مبل وروی روبرداشتم بستنی وکلاظرف برگشتم زخونهآشپ به..لعنت برشیطون ای..اومدم بیرون

 وزیهمنوتوامر که بفهمه بابایی اگه جیگرمامان:گفتم شکمم به وخطاب نشستم تلویزیون جلوی

 ستنیمب..بود گرفته خندم زدم که ازحرفی..میکشه ومنوهم میکنه توروسقط خوردیم کیلوبستنی

 کنم درست بچم بابای برای چیزی بودبایدیه ونیم نه ساعت انداختم نگاهی ساعت شدبه تموم که

 گرم سرم تاالان حداقل برگشت خونه خدابیامرزبه کیلوبستنی بایه شددیروزآرشام خوب

 وآشپزخونه گرفتم خودم متفکروبه های انسان وژست کردم میزصبحونروجمع!..شد

 وسیب مرغ...نوچ سبزی قورمه..نه اینم نه کرفس خورشت نه نه قیمه خورشت خب..رومترکردم

 به..نممیک درست پیتزا امروزبراش..پیتزا آره وااای..اینم نه پیتزا..تکراریه که بابااینم نه زمینی

 چشماموبستم باشیم داشته پنیروخمیرپیتزا که کردم وخداخدامی رفتم یخچال سمت

 قهطب چیزی یه که درشوببندم خواستم دریخچاله اینکه زکی بازکردم وآروم چشمام..ودروبازکردم

 صبحانه کاکائو شیشه..قدرخوشگله خدایاچه میزدوای چشمک بهم بدجوری داشت پنجم

 گذاشتم روسرجاش وشیشه دهنم توی وگذاشتم برداشتم ازش بزرگ قاشق ویه روبرداشتم

 هک فریزروبازکردم سه کشوطبقه کاکائومومیخوردم قاشق داشتم طورکه همون..وبستم ودریخچال

 ...برداشتم ازهرکدوم بسته یه کشیدم خفیفی پنیرپیتزاجیغ خمیرو بادیدن

 پیتزاپهن خمیر ترروی تمام هرچه باسلیقه وداشتم بودم کرده آماده که رو سسی موادو

 میزنهارخوری روی که گوشیم که میریختم خمیرم روی وداشتم پنیربرداشتم مشت یه..میکردم

 پفی کلافه..عشقم سلام_..رکردموبرقرا وتماس کردم وخشکش دستموشستم..خورد بودزنگ

 پووف-..بود پنیری دستم میخوام معذرت_..رفت هزارراه دلم دیربرداشتی چرا سلام-..کشید

 برای پنیرخالی که بگم بایدبهت خالی؟چندبار خالی اونم میخوری بادست توبازپنیروداری

 نوع چه-..پنیردیگه یه پنیرنه ازاون نه_..درمیاد خنگ وبچم نیست مغزخوب

 نه ایم_..نمیخوایی؟ چیزی حالتوبپرسم زدم زنگ:کشیدوگفت پفی..میفهمی حالابیاخونه_..پنیری؟

 هباش_.. خانومم کنم تهیش تابرات بزن زنگ داشتی لازم چیزی پس باشه:وگفت خندید..فعلا

 نه:فتگ ای بامزه بالحن..نشی عصبانی که بده قول قبلش ولی بگم بهت چیزی یه میخوام راستی
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 امبر توهم کشیده بستنی دلم که زدم زنگ دیروزبهت یادته خب_..نشم عصبانی که میدم قول

 یکم!.. وخوردیم بستنی امروزهمه منوبچم خب_..یادمه خانومم آره-..گرفتی؟ شکلاتی بستنی

 جاخوردی تنهاویک و بستنی کیلو تویه!!چـــــــــــــــی؟؟-..دادم فاصله گوشیوازگوشم

 مگه کارکنم توچی ازدست من واای_..خوردم دخترت با نه که تنهاهم تنهای خب_!!!..آرمیتا؟؟

 اون–..خوبه حالم نه_..دردنگرفته؟ شکمت خوبه حالت الان کنی روی زیاده نباید نگفتم بهت

-..گلم؟ حالاآقای نباش نگران خوبه حالم آرشام باورکن_..بدشد وحالت وگفتی همین بارهم

 اِآرمیتامن-..نمیندازی؟ دادوبیدادراه خونه اومدی یعنی نیستی عصبانی_..خانومم جانـــم

 وای_..عزیزم نه-..نمیکنی؟ قهرواینام یعنی خب_..چراخوردی؟ که انداختم چندباردادوبیدادراه

-..خوردم خالی خالی صبحونرو شکلات نصف الان همین اینکه میکنم هم دیگه اعتراف یه من پس

 من_..نکن روی اونبارزیاده روخداآرمیتامثل تو هاااان؟ کارکنم توچی ازدست آرمیتامن واااااایی

 یبستن اون تومیدونی خوردی شکلات آرمیتاتوامروزکلی-..منی؟ نگران چراتواینقدر خوبه حالم

 پوفی-..نباش نگران میفهمم آرشام آره_بالابود؟ کاکائوشون قدرغلضت چه وکاکائوصبحانه

 زیچی هوس راستی باشه-..همینابود فقط نه_.. بکنی؟ که هست هم ای دیگه اعتراف:کشیدوگفت

 گوشیوقطع سریع خیلی!!! لباتو هوس خب_..عزیزم؟ چی-..چرا ایم: گفتم باشیطونی..نکردی؟

 بزنه ازسینم که خواست انگارمی هم وقلبم میزدم نفس نفس داشتم اززورهیجان کردم

 زنگ سرش شتشدوپ زده عمارت یکهودر که کشیدم بلندی جیغ وهیجان ازخوشحالی..بیرون

 چراجیغ خانوم خوبه حالتون_..ودروبازکردم کردم شالموسرم.. اومد صدادرمی به مدام عمارت

 !کشیدید؟

 دردی مشکلی خدااگه شدتورو راحت خیالم وای_..نیفتاده اتفاقی هیچ نه میخوام معذرت ایم-

-..بیاد سرشماوبچتون بلایی اگه مارومیکشن آرشام خبربدیدآقا داشتیدبهمون چیزی

 هچ آخه..دروبستم..سلامت به-..رفتم من پس باشه_ خوبه حالم نباش نگران که آقامحمدگفتم

.. رفتم خوشمزم پیتزاهای سراغ!!..مرد اونم پرازمحافظه حیاط داخل نبودکه یادم طوری

 بودکمی یخچال توی که فرنگی وازسبدتوت رفتم یخچال سمت وبه فرگذاشتم پیتزاهاروداخل

 بدشده حالم بودم کرده روی زیاده بودچون دوماهش بچم وقتی وخوردم برداشتم فرنگی توت

 ویت دردبدی بعدش اماچنددقیقه خوبم گفتم بودوحالموپرسیدکه زده زنگ بهم آرشام بودقبلش

 گرانیبان آرشاموکه چشماموبازکردم وقتی رفتم ازهوش شمارشوبگیرم تاخواستم پیچیدکه شکمم
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 کمو بلندبااخموتخم باصدای نه کردالبته دعوام کردم روی فهمیدزیاده وقتی بودودیدم سرم بالای

 بهم ای غره یاچشم اخم کوچیکترین آرشام بودم شده نازک دل خیلی مدت این..کردن محلی

 توی رفتم..افتاد می کردن غلط به معروف قول به آرشام بعدش اومدکه درمی اشکم میرفت

 آوردم فردرش ازتوی..شده اماده که پیتزامم به به..بزنم پیتزاهام به سری تایه آشپزخونه

 که رفتم سمتش به دراومدباذوق کلیدتوی چرخش صدای که درفروبستم وخندان وخوشحال

 بست زدودرو لبخندشیرینی من دیدن شدبا درنمایان چهارچوب توی آرشام وابهت قامت

 خانوم سلام-..آقاآرشام سلام_..بغلش پریدم ودستاشوبازکردکه زمین روی وکیفشوگذاشت

 بلندی زانوزدباصدای جلوپاهام که اومدم بیرون ازآغوشش..چاکریم_..خوبی؟ خوشگلم

 تاذی دخترباباخوبی؟مامانیوکه سلام:وگفت کاشت شکمم روی بوسی..شد شروع بازم..خندیدم

 درضمن هست ودخترمنم بابا؟اولاتنهادخترتونیست دختر گفتی توبازهم آرشام..اِ_.. نکردی؟

 وجذابی قشنگ العاده لبخندفوق با روم بلندشدوروبه..یاپسر دختره که نشده مشخص هنوزکه

 پس_..آره خب-..دخترباشه؟ جنسیتش که نداری دوست توهم مگه_..وایساد

 نمولح ازحرکت..آرشام:گفتم وبانازی دادم وخودموتکون گذاشتم دستموپشتم!!..بایددختربشه

 جان بگوبه- خانومم آره_..راستشومیگی؟ بپرسم ازت سوال یه-..جانم_..بود گرفته خندش

 به:کشیدوگفت پفی..میکنم خواهش-..نده؟ خودتوهرگزقسم جون نگفتم مگه:کرد اخمی..آرمیتا

 دمش مرگ ذوق کلماتش ازاین کلی میخورم قسم آرمیتاخانوم قلبم ستاره تک ماندگارترین جان

 پرسی تومی سواله اینم:پرسید کردوعصبی اخمی!..یابچتو؟ داری بیشتردوست منو: گفتم

 زدو ای لبخنددلبرانه..دختربشه؟ هم بچت اگه حتی_..دارم بیشتردوست تورو معلومه آخه؟خب

 اخم..راستشومیگم آرمیتادارم مرگ بگوبه-..باشه دختر اگه حتی:جلوتراومدوگفت کمی

 به:کشیدوگفت پفی..آرمیتا مرگ بگوبه گفتم-..آرمیتا؟؟ شدی خول: کردوگفت وحشتناکی

 دلم وتوی رفت غنج حسابی دلم ته..دخترمه عزیزترازجون خیلی توبرام بروباباجون اه..مرگ

 نگام شیطونی با..آرمیتاعاشقتم گفت می الان کاش..بودن انداخته راه قندسابی کارخونه

 ونا اماخودموبه چیه منظورش دونستم می..گفتی؟ چیزی یه گوشی پشت آرمیتایادمه:کردوگفت

 انهی میخوایی چیزی ومیگفتم میزدم زنگ بهت ازسرکاروقتی همیشه یادمه-..گفتم؟ چی: زدم راه

 داشتی ازم ای دیگه خواسته باریه امااین میکردم تهیش برات ومنم میگفتی چیزی یه توهم

 برای من آرشام ببین میگم_..هووم؟ خوشگلم خانوم کنم طرف کردیوبر که هوسی خوایی حالامی
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 جواب_..آرشام کن ولش اه راسیتش خب-!..بودی؟ منوکرده لبای توهوس آرمیتاجدی-..اینکه

 لبخندی..کردم درست چی برات ببین-..بردم آشپزخونه وبه دستشوکشیدم..آرمیتا منوبده

 پدربچم شکم خودموبرای خب-..کردی؟ وخسته چراخودت_.. کرد فراموشش فکرکنم زدآخیش

 لانا نهار به ونه دادی بهم مرغ تخم نهاردیروزکه به نه:گفت ای بامزه لحن بایه..دیگه کردم خسته

-..نمک لباساموعوض برم من عزیزم باشه-..دیگه باشه داشته بایدتنوع خب_..پیتزامیدی بهم که

 دادی بهم که خوشبختی همه این بابت مرتبه خدایاهزاران کشیدم شکمم به دستی..اوکی

 توی حتی اومدلامصب پایین خوشگل خیلی همیشه مثل آرشام که گذشت چنددقیقه.. ممنونم

 یه گرفت دهنم وجلوی پیتزابرداشت از قاچ یه آرشام..نشستیم کنارهم..بود عالی تیپش هم خونه

 دهنش داخل آرشام که بخورم دیگشم تیکه اون بودخواستم شده خوشمزه خیلی..زدم گازبهش

 بادهنی عسلم دستپخت..خونگی پیتزای اییم:گفت ای بامزه خوردوباحالت ولع وبا گذاشت

 برداشتم قاچ یه هم من نمیکرد؟ چرااعتراف..عشقم دستپخت چرانگفت بعدخندید..خانومم

 مخود مثل که گازدیگشوبخوره یه خوردوخواست گازازش یه باشیطونی که گرفتم دهنش وجلوی

.. آقام بادهنی..خودم دستپخت..خونگی پیتزای..ایم:گفتم خودش ومثل گذاشتم دهنم توی

 ماشین توسط شستنشون هاو ظرف کردن پیتزاوجمع بعدازخوردن زیرخنده زدیم تامونهردو

 گاهن تلویزیون داشت که وایسادم جلوش رفتم اخم با که افتادم یادچیزی..بیرون اومدم ظرفشویی

 نگوکه آرشام-!..میکنی؟ نگام چرااینطوری!شده؟ چیزی_..جاخورد خوردکه بهم میکردنگاهش

 چی-..نبود یادم باورکن میخوام واقعامعذرت واای_..وهنوزنیاوردی؟ عروسیمون دی سی

 دهاوم بیرون ازجلسه تازه زدم زنگ بهت وقتی آرمیتاباورکن_..نبودهربارهمینومیگی چیرویادت

.. دنبو اصلایادم رفتم دیگه جلسه یه به دوباره بعدش دقیقه پنج کردم قطع که هم وقتی بودم

 ..هاتوبگیرم پرخوری تاجلوی برسم خونه زودتربه بودکه درگیراین فکروذهنم تموم

 ..نشستم مبل قهرروی وباحالت رفتم بهش توپی غره چشم

 ودمب قهرکرده انگارباهاش نه انگار برگشتم سمتش به باذوق..میاریمش میریم اصلاامروزعصرباهم_

-..عزیزم آره_..میبری؟ باخودت روهم من: میزدگفتم موج هیجان توش که باصدایی

.. نیمک نگاه تافیلم آقات حالابیابغل:زدوگفت لبخندجذابی!..بیرون میرم امروزبعدازچهارروز!یوهو
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 گاهن میکردوفیلم نوازش موهامو داشت که درحالی..کردیم نگاه فیلم وباهم نشستم وبغلش رفتم

 :میکردگفت

 !باشه توخوشگل مثل موهاش دخترکوچولوم خداکنه_

 ..آبی درشت کوچولووچشمای ولب بابینی دخترکوچولوسفیدتپل یه آره_

 خوشگل بشه جیگری چه وای..درشت عسلی آخروفاکتوربگیرباچشمای قسمت نخیراون_

 ..میخورمش لحظه باباهمون

 ..میاد؟ دلت آرشام..اِ_

 ..تورومیخورم فقط من عزیزم کردم باباشوخی نه:بلندخندیدوگفت

 ..پیچید عمارت توکل خندش صدای که کردم نگاش جوری یه

 !..بعدپسرت برسی آقات به بایداول برسی اون به فقط اگه حالت به وای باشیم پسرداشته اگه_

 سرموپایین وباخجالت خوردم  حرفمو یکهوادامه...من به بایداول باشیم زرنگی؟اگردخترداشته..اِ_

 یه..صورتشوجلوآورد آروم..داشتیدمیگفتید خب_..کرد نگاه بهم سرموبالاآوردوباشیطنت..انداختم

 لقهح کمرم میکردودستشودور نگاه لبام به طورکه همون..نبود هم صورتمون بین فاصله انگشت

 بعددخترمومثل میکنم رورفع شما نیازهای اول من چشم باشه:گفت آرومی میکردباصدای

 اماازبیرون میسوختم داشتم کشیدازدرون اتیش به وجودمو وتمام گذاشت لبام لباشوروی..الان

 بد خیلی میکشوندحالم اتیش وجودموبه داشت تنش بوی همینوداشتم متضاد دقیقاحسی

 جذاب بودوبیشترازقبل خمارشده جداکردچشماش لباشوازلبام..چکید شونم روی سردی بودعرق

 ایهآرمیت میخوام معذرت:گفت شرمگینی صدای با کشیدو موهاش توی دستی کلافه..میکرد ترش

 که وضعیتی خاطر وبه سوال این میدونستم..نشدی؟ که اذیت..خودموبگیرم جلوی نتونستم لحظه

 ردمک نگاش شیطونی..ارشام خوبم_ کنم نگرانش نمیخواستم خاطرهمین پرسیدبه بودم توش الان

 نزدیک لباش دستموبه که بودکنارزدم ریخته پیشونیش روی وچندتارازموهاشوکه

 لمنتق بهم جدیدی حس چرایه بودامانمیدونم لرزیدواقعامسخره چرااماتنم نمیدونم..کردوبوسید
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 که بودچشماموبستم سوختن بودودرحال گرفته بودگر دستم روی که بوسش جای..شد

 من میکنیم کاری اصلایه:گفت آرومی زدوباصدای گوشم ازموهاموپشت ای دستشوبالاآوردوهاله

 ..کردم اخمی..راحتره خیالم اینطوری بشیم پسردار نمیذارم

 ..باشیم؟ پسرداشته چرانمیخوایی!..ام؟آرش چی یعنی_

 که بخورم غصه بایدهی بعدش میکنی ومنوفراموش میشه گرم اون به سرت همش مطمئنم چون_

 اینهابهانه درکل..بود گرفته خندم زدنش حرف ازلحن.. داره دوست پسرموبیشترازخودم زنم

 وره شعله آرشام درون که عشقه اثرات اینهاهمش..میکنه حسودی هم خودش پسر به بودآرشام

 ..بود کاری طمع آدم واقعا!..کنم تقسیم هم بابچش عشقوحتی این که نمیده واجازه

-..کوچولوشونشنیدم قلب صدای دوهفتس بدیم دیگه سونوگرافی یه بیابریم_..جانم-...آرمیتا_

 چاره باشه-..خانومم نداره بارواشکالی یه حالاهمین_..    ظررداره بچه برای زیادی سونوی آرشام

 یلبخند رشدکرده که میکردم حس وضوح وبه میذاشت ماهگی پنج پاتوی داشت بچم...نیست ای

 رشامآ میگم-..خانومم؟ میزنی لبخند داری چی به:گفت بالخندملیحی آرشام که نشست لبام روی

 ختل باموهای وجذاب کاملاخوشگل..توباشه دقیقامثل خداکنه پسرباشه شکمم توی بچه این اگه

 هون زیادپهن نه خودت مثل کشیده وابروهای درشت آبی وبلندباچشمای سیاه های ومژه وپرپشت

 یعنی..وباابهت وهیکلی خوشهیکل پدرش قدبلندومثل..تراش خوش بینی..باریک هم زیادی

 همیکردک نگاه بهم بالبخندخاصی مدت تمام..خورم خوشگلمومی درجاپسر وااایی..مونزنه باخودت

 ای-..دیگه باشیم پسرداشته نمیخوام من خاطرهمینه دِبه:کردوگفت اخمی اخرم جمله باگفتن

 کردکه ووادارم دستموگرفت مچ آرشام که کنم لباساموعوض برم بلندشدم..حسودخان

 ابهآرمیت_..ناراحته بودازچیزی ومعلوم داشت هنوزاخم کردمونشستم نگاه بهش باتعجب..بشینم

 بابه ذره یه فقط ذره یه بفهمم اگه میخورم قسم معبودم به دارم میخورم قسم سرم بالای خدای

 وستد اونوبیشترازمن اینکه یا میشه تغییریاکم من به نسبت وعشقت محبت بچه اون دنیااومدن

 چشمات آرمیتاجلوی میخورم توقسم مرگ به بدی اهمیت بیشترازمن اون وبه باشی داشته

 میکنم پوشی چشم خودم ازنیازهای شده هم اگه حتی داربشی بچه دیگه ونمیذارم میکشمش

 می زبون به جدی ایوکاملا هرکلمه کردم نگاه بهش گردشده وچشمای باتعجب!!!..فهمیدی؟

 نکنه تاعملیش میگفت چیزی آرشام داشت برم ترس لحظه بودیه کاملاجدی چهرش آوردحالت
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 خوب..وایمیستاد پاش جونش میزدتاپای که روهم بردارنبودوحرفی دست

 حسودیش کنم محبت اگه خودشم بچه به وحتی اینقدرحساسه نمیدونستم..میشناختمش

 یوقت میرقصیدم نوید همراه که هرمهمونی بگوچراتوی پس..دورکرد بگوچرامنوازنوید پس..میشه

 که کردنم وسرزنش من کردن توبیخ بودو دادوبیدادکردن کارش همش اومدم می خونه به

 یاحتی برقصم باهاش باردیگه یه بوداگه بودگفته اخطارداده بهم آرشام..نویدرقصیدم چراهمراه

 رکتش..میکنه ورشکست نویدوپدرشو شرکت که باشم ومطمئن بدمیشه براش بزنم حرف باهاش

 حرف خارجی های واکثرشرکت خاورمیانه توی هابوداما شرکت جزوقدرتمندترین آرشام نویدمثل

 شرکت شنیدم وقتی اومدکه خونه به باخوشحالی که روزدیدم یه..میزد آرشام اولوشرکت

 هتاس شدم عصبانی خیلی نشوندنش سیاه خاک وبه کرده نویدوپدرشوورشکست های وکارخونه

 نویدوبهش شرکت اموال نصف داشت بهم که ای خاطرعلاقه به وآرشام کاملاقهربودیم روزباهم

 اتاینکاراروبر که خاطرآرمیتاس به وفقط کنه جاساپورت شرکتشوهمه دادکه قول برگردوندوبهش

 روزبه ازاون کنه وشرکتیرواونجاتاسیس خارج بایدبره که نویدگفت به البته ولی میکنم

 که پسری همون)داشت علاقه بهم که پسری همون پیداکردن یعنی بعدش بعدواتفاقای

 خبربدن پلیس به اگه اینکه تهدیدبه خونوادشو و کشتش خودش بادستای(دستموباچاقوزد

 یخیل پارتی هم کردآرشام شکایت وازآرشام ننشستن ساکت خونوادش کرداما بدمیشه براشون

 شکایت که تونست بودن خودش دوست هاهم بیشترقاضی حتی هاداشت دادگاه توی زیادی

 ننشست ساکت اماارشام بمونه جاکوتاه ازهمه پسره اون خونواده دست کردکه وکاری کنه وفسق

 زا یکی..بود آرشام خانواده اون بعدکابوس روزبه میدادازاون انجام آخرشو تا میکرد تهدیدی وقتی

 زدکه زانو آرشام پاهای جلوی بارمادرش کردیه شوبازورخدمتکارعمارتش برادرها خواهرهاو

 ونپسرت که میگرفتیدگفت جدی بایدتهدیدمو که گفت تمام رحمی بابی اماآرشام کنه ولشون

 بس دیگه پسرموگرفتی جون توهم گفت مادرش که کرده مجروح واونو کشیده زنم چاقوبرای

 کردو روول خانواده اون من زیادی های والتماس بارباخواهش نیومدیه کوتاه اماآرشام نیست؟

 بانگرانی بهش..وایمیسده تااخرپاش بزنه حرفی اگه آرشام فهمیدم مدت این تمام..بخشیدشون

 ...کردم نگاه

 بخورم قسم معبودم وبه تو مرگ به وقتی:گفت کاملاجدیش ولحن خما باهمون..تو..شام..آر..آر_

 انال نمیدونم..باارزشتره هم دختربچه حتی تابچه ازصد توبرام ومحبت عشق..میدم کاروانجام اون
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 یستن وحاضر عاشقمه میفهموندکه بهم داشت زبونی بی بازبون..خندیدم یامی میکردم بایدگریه

 راقبم بایدخیلی..میشدیم دار بچه باید مجبوربودچون البته..بشه سهیم بابچش منوحتی عشق که

 گفتم نم خدایامیبینی..آقام بایدبرای!کنم تقسیم هام بچه وبیشتربرای وعلاقم نبایدعشق باشم

 رهازنوشوه بقیه عشق مامثل عشق حتی..بشه عاشقم طوری این نگفتم اما بشه عاشقم کن کاری

 اشکم این..گرفتش انگشتش سر با چکیدکه اشکی قطره چشمم ازگوشه..خدایاچیکارکنم؟..نیست

 فاعترا داره بهم که عشقی بودچرابه خاطراین به..اینکه یا درخطره بچم جون نبودکه خاطراین به

 جدیش کاملا اما غمگین چشمای به اشکیم باچشمای...عاشقتم؟ آرمیتامن نمیگه چرا.. نمیکنه؟

 قطرات که انداخت سرشوپایین.. داری؟ دوسم اینکه به نمیکنی چرااعتراف آرشام:کردم نگاه

 بگی بهم که زده لک دلم میدونی:گفتم دارم بغض صدای باهمون شدن بیشترجاری هم من اشک

 هنوزداره پس..سکوت یه بزرگی به غمی داشت غم سرشوبالاآوردچشماش..دارم آرمیتادوست

 نک زودترخودتوآماده منتظرتم آرمیتاپایین:وایسادوگفت بهم بلندشدوپشت..میجنگه باغرورش

 به آرزوموباخودم بایداین فکرکنم..باریدن باران قطرات مثل اشکم وقطرات چشماموبستم..تابریم

 ورممیخ قسم سرم بالای خدای آرمیتابه "...تکرارشد گوشم توی باردیگه یه تهدیدش.. گورببرم

 محبت بچه اون دنیااومدن بابه ذره یه فقط ذره یه بفهمم اگه میخورم قسم معبودم به دارم

 ونا وبه باشی داشته دوست اونوبیشترازمن اینکه یا میشه تغییریاکم من به نسبت وعشقت

 هدیگ ونمیذارم میکشمش چشمات آرمیتاجلوی میخورم توقسم مرگ به بدی اهمیت بیشترازمن

 لبخندغمگینی.."فهمیدی میکنم پوشی چشم خودم ازنیازهای شده هم اگه حتی..داربشی بچه

: اومد پایین ازطبقه صداش..سبزشد لبام روی

 .. اومدم بیرون ازفکروخیال...آرمیتـــــــــــــــــــادیرشد

 یه کرم وکیف سفیدوکفش باشالوشلوار مانتومشکی یه کردم نگاه آیینه بارتوی اخرین خودموبرای

 تصمیم رفتم هاپایین وازپله زدم خودم به لبخندی بودم کشیده ملایم چشم خط ویه رژصورتی

 بودکافی کردن ثابت درحال بارفتاراش که همین بسپارم زمان دست به ماجرارو این که گرفتم

 هک سفیدمردونه لباس همراه به ای قهوه شلوارجین..زد منودیدلبخندقشنگی وقتی آرشام..بود

 تاکرده یربع لباسشوسه های بودآستین پوشیده داشت شباهت آبی رنگ به هم تاحالاتی

 کرده بودوکجش بالاداده مردونه ژل کمک وبه وجذاب خوشگل خیلی موهاشوهم..بود بودوبالاداده

 کردن نگاه همه این به لازم شدم خوشگل میدونم:زد بهم چشمکی..بود شده جذاب خیلی بود
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 متس به وباهم دستموگرفت..دادم تحویلش لبخندقشنگی..عروسک شدی خوشگل توهم نیست

 ...رفتیم ماشین

 منگ اون وبه عزیزم بگم بچم به آرشام جلوی من اگه اینکه فکرمیکردم این وبه بودیم راه توی

 ..سالس سه های پسربچه مثل رفتاراش اوووف! میکشتش؟ خودم چشمای جلوی کنم یابغلش

 ..خودم؟ عروسک فکرمیکنی چی به داری_

 ویت کارکنم؟سکوتی چی این ازدست کردخدایامن اخم بازاین....فکرنمیکنم چیزی به هیچی..ها_

 بردم پلیرماشینش سمت دستموبه خاطرهمین میدادبه عذابم داشت بدجوری بودکه ماشین

 ...کردم زمزمه آروم اهنگش وهمراه

 ..تو واسه..هستم که هرچی..خونمو..جونمو..نبضمو

 ...تو واسه...بستم که باری..گریمو..خندمو...اسممو..حسمو

 تومیریزم پای به دارم که هرچی..مالمو..فالمو...بارمو..کارمو

 ... تو واسه...تونشستم پای عاشقموبه که میدونی عزیزم

 ..تو واسه..هستم که هرچی..خونمو..جونمو..نبضمو

 ...تو واسه...بستم که باری..گریمو..خندمو...اسممو..حسمو

 تومیریزم پای به دارم که هرچی..مالمو..فالمو...بارمو..کارمو

 گیمی وقتی....قلبمو تاپ تاپ...                  تو واسه...تونشستم پای عاشقموبه که میدونی عزیزم

 تــــــــــــــو واسه...رنگم میپره...قهرمو

  تــــــــــو واسه...تنگم سازدل...چشممو توی اشک...عشقمو تپوتاپ

 ...نیستم مریض..باشیمووو باهم..ما..ما..من..من..تو...تو

 ...فکرعشقمی به میفهمم منواسترسووقتی میگیره
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 عشقموووو به نمیدی اهمیت...میفهمم وقتی.. منوغمو میگیره

 تــــــــــــــو واسه...رنگم میپره...قهرمو میگی وقتی....قلبمو تاپ تاپ

 تــــــــــو واسه...تنگم سازدل...چشممو توی اشک...عشقمو تپوتاپ

 ..تو واسه..هستم که هرچی..خونمو..جونمو..نبضمو

 ...تو واسه...بستم که باری..گریمو..خندمو...اسممو..حسمو

          تومیریزم پای به دارم که هرچی..مالمو..فالمو...بارمو..کارمو

 ...تــــــــــــــــــــــــــــو واســـــــــــــــــــــــــــــــــــه

 سرصحبتوباهاش اینکه خاطر به...هآهنگ کردن زمزمه درحال هم آرشام دیدم اومدم خودم به

 وقت-..چرا؟_..نه-..وبگیریم؟ عروسیمون فیلم بعدازسونوبریم آرشام:پرسیدم ازش بازکنم

 خودم آقای کردی چرااخم_..بود توهم اخماش همچنان ندادولی جوابی نمیشه؟ چراوقت_..نمیشه

 چی به داشتی:پرسید اخمش باهمون..جوابمونمیدی؟ وحسابی چرادرست..چیشده؟ دوباره

 هب داشتی جوابموندادی-..بزرگی کشف چه کردن اخم آقا که خاطراینه به آهاپس_..فکرمیکردی؟

 داره چنددرصدامکان که فکرمیکردم این به داشتم آره_..فکرمیکردی؟ زدم بهت که حرفایی

 قسم الکی من میدونی خودت-...آرشام وای_..صددرصد-..بدی؟ پیوست حقیقت وبه حرفت

 کنم محبت بچم به اگه من یعنی..تو یعنی _..میدم انجامش بگم که روهم وکاری نمیخورم

 ینمونب تبعیضی وبفهمم نمیکنی من به میکنی بچمون به که محبتی بدونم اگه_!..تومیکشیش؟

 گهآرمیتاا_..بابا؟ کیه دیگه این..کردم نگاه بازبهش ودهن باتعجب..کارومیکنم اون میشی قائل

 یمسائل چنین روی من ببین..میکنم انتخاب تورو کنم روانتخاب وتویکی بچه بین قرارباشه

 اشتهد اونوبیشتردوست اگه گفتم من بچتی توچرانگران کن تمومش ماجرارولطفا این پس حساسم

 پس_..اینطورنیست کن باور آرشام نه_!..داری؟ دوست اونوبیشترازمن نکنه وایساببینم...باشی

 مسائل چنین به بافکرکردن نمیخوام کن ولش _..آخه_..کنی؟ فکرمی بهش وداری چرانگرانی

..  کردم نگاه بهش گذشت یکم..خوبم آقای ممنون_..مهمه برام سلامتیت کنی خودتواذیت واضحی

 راستی -..عاشقمی اینکه به-..چی؟ به-..نمیکنی؟ چرااعتراف-...جانم-..آرشام_
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 روعوض چرامسئله-..دعوتیم آرشیدا خونه شام برای شب خریدچون آرمیتابعدازسونوبایدبریم

 گفتم لمد توی..زده لک قلبش صدای شنیدن برای دلم که بپرپایین رسیدیم بیاخانومی-..میکنی؟

 ..بایدکجابرم دارم یادوست آرمیتاعاشقتم بگی بهم که صدات شنیدن برای که منی پس

 دستشوروی مآرشا نشستیم صندلی روی کنارهم..نبود شلوغ هم خیلی واردشدیم دیگه باهم

 عصبانیه بودکه معلوم بود شده منقبض فکش برگشتم سمتش به که گذاشت دستم

 ینقرارنبودا مگه وای..میکنه نگاه بهمون تعجب با وداره نویداونجاوایساده دیدم ردنگاهشوگرفتم

 یمن حتی اگه حالت به آرمیتاوای_..حتماکارداره خب هستی چراعصبانی آرشام _..؟!باشه دبی الان

 گاهن من وبه ازنویدگرفت چشم..کنی نگاه بهش نداری حق توهم چشم باشه_..بندازی بهش نگاهی

 اطرخ به بره ازبین چشماشه توی که هم عصبانیتی نیمچه اون خواستم نبود عصبانی کرددیگه

 دوست چی تو خب ایم_..بذاریم؟ اسمشوچی دخترباشه بچمون اگه آرشام:گفتم همین

 توهم هم من بیادهم هممون اسم به که اسمی یه خب_..ازتومیپرسم؟ دارم من دونم نمی_..داری؟

 اگه ببین خب_..دیگه آره_..اینهابیاد؟ همه بایدحتمابه..وا_.. هاش شوهرعمه وهم هاش عمه

 وشوهرعمه منوتو به اسمش بازهم پسرباشه اگه بیادولی هاش منوتوعمه به اسمش دخترباشه

 آرشیلا اسمشومیذاریم دخترباشه.. قبول باشه_..کرد وجذابی مردونه خنده تک..بیاد هاش

 شوهرعمه اسم به منوتوولی اسم به میادوهم هاش عمه اسم به هم قشنگه خیلی آره_..خوبه؟

 آره_..میاد هممون اسم به آرتین اسمشومیذاریم پسرباشه اگه_..دیگه بله_!!میادها هم هاش

 شکمت کوچولوتوی آرشیلا الان امیدوارم ولی..آرشیلا آرتین..قشنگه خیلی

 باشه شکمت آرشیلاتوی داری دوست توچی؟توهم_..خدابخواد هرچی_..خندیدم..باشه

 اگه خب_..خندید..کنه دربرابرتودفاع تاازم باشه شکمم توی آرتین دارم دوست خب_..یاآرتین

 دیگه نه _..کنه دفاع دربرابرمن تاازت وتیراندازی رزمی های کلاس میفرستمش باشه دخترهم

 زدیم هردوتامون..باشه هردومون پشت باید کرده غلط_..درمیادعزیزم باباش دخترپشت زرنگی

 .....زیرخنده

 دعوت شام برای کردم بودنگاه شده خوشگل خیلی که ایش نقره لباس اون توی آرشیداکه به

 ااخمب آرشام کردم نگاه سرم پشت به رفتم جلو باناراحتی..بودیم خودمون فقط آرشیدابودیم خونه

 ..دادم بوددست وایساده درویلاش بالبخندجلوی آرشیداکه وبه کشیدم آهی..بود سرم پشت
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 آرشام واخم من حال به چشمش..طوره؟ چه جیگرعمه حال خوبی خوشگل آرمیتاخانوم سلام_

 نه:گفتم باناراحتی..خورده لشکرشکست عین چرا شده؟ چیزی:پرسید افتادجاخوردوبانگرانی

 چیزیتون شمادوتایه اومدیدولی خوش زحمتی باباچه نه_..عزیزم کشیدی زحمت چرا نشده چیزی

 لیکع سلام وشوهرهاشون وآیشین بامامانوباباوآرشین داشتم که وبغضی ناراحتیم باهمون..هست

 پرجذبه عجیب که اخماش بودوباهمون ازاخماشوبازنکرده ذره یه برم قربونش که هم آرشام..کردم

 مبودخواست خالی کنارش نشست کنارآرشین مبل روی آرشام..کرد احوالپرسی همه میکردبا ترش

 بغضم..!بشین دیگه جای برویه آیشینه جای:گفت کنه نگاه بهم اینکه بدونه که بشینم کنارش

 باتعجب..کردم بودنگاه کنارآریونشسته که آیشین به..بزرگترمیشد هرلحظه داشت

 ایج کنارآرشام هم وآیشین نشستم ارآریووآروینکن..اینجابشین بیا آرمیتاجان:بلندشدوگفت

 عین پدرجون ندادیم جوابی کدوممون هیچ..شده؟ هاچیزی بچه:پرسید بانگرانی مامان گرفت

 داییباص..انداختم سرموپایین کردکه نگاه بهم وخشمگینی بااخم آرشام سوالوتکرارکردکه همین

 همین نمیخوادبه که میدونستم..نیفتاده اتفاقی جان مامان نه:بودگفت شده دورگه ازخشم که

 لیخی بود گرفته که وتصمیمی وعصبانیتش ازخشم کنم تحمل امانتونستم بگه ماجرارو زودی

 هک وباصورتی بالاآوردم سرمو پس کنه ولهم وبلندشه کنه کاری اینجانمیتونست میترسیدم

 نگاه بهم باعصبانیت..هااان؟ نمیگی بهشون چرا:گفتم بودن شده خیس اشکام حالاازریزش

 ...بده منووخودش دست وکاری بلندنشه که خودشومیگیره جلوی داره بودکه کردمشخص

 خواست..کردی وتنم وبریدی دوختی خودت توافقی چه_..رسیدیم توافق آرمیتامابه کن بس_

 خوایی می آرشام کن بس_..جلوشوگرفتن و بلندشدن بودن کنارم وآریوکه آروین که بلندشه

 کرده زوم من روی بودکه پرازخشم اماهنوزنگاهش نشست آرشام.. بلندکنی؟ زنت روی دست

 ...افتاده اتفاقی یه پس_آرشیدا.. بود

 ..کنیم کمکتون شایدمابتونیم شده چی پسرم_بابا

 ...کنید شمانمیتونیدکمکی پدرجون_

 ...همونه بگیرن تصمیمی خان آرشام وقتی..بله:گفتم دارم بغض وصدای باگریه

 ...بدم دستت الان کاری یه نکن کاری..شو آرمیتاخفه_
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 ..چرانمیفهمی منه حقه این آرشام_

 ...بیاری حرف من حرف روی نداری حق توهم همونه گرفتم که تصمیمی میفهمی تونیست حق_

 ...که نمیذاره آرشام جون مامان:وگفتم برگشتم مامان سمت به

 کارت چی ببین حرفاتوبزن ادامه داری جرات اگه:غرید باخشم حرفموبزنم ادامه نذاشت

 دوباره آروین اومدکه سمتم بلندشدوبه.. کردم چاخانی عجب..ندارم ترسی هیچ ازت من_..میکنم

 ازماجراخبرداربشن خونه این ازاعضای یکی آرمیتااگه:دادزد آرشام.. وگرفت آرشام بلندشووجلوی

 یادهز خیلی داشت وجودموفراگرفت تمام ترس..تنهامیشیم که شب میکنم مجیدبدبختت قرآن به

 ..میلرزید ازترس بدنم..شد باورم لحظه میکردیه روی

 چه این رفتارمیکنی اینطوری چراداری آرشام شده چی_تقریباباداد مامان

 ودستشوبه برگشت سمتم به آرشام..شد مچاله قلبم زدکه پوزخندی آرشام..طرزبرخوردبازنته؟

 یامخالفتی بزنی حرفی اگه حالت به اماوای میکنم ماجراروتعریف:داد تهدیدتکون نشونه

 کردم نگاه بهش..آرمیتا ماهستیم نباش چیزی نگران:گفت وآروم کرد نگاهی بهم آروین..کنی

 صداش آرشام بالاخره..تربود گنده بوداماآرشام آرشام هیکلی قدوهم هم تقریبا

 وهمه گرفت ازم چشم آروین حرف این باگفتن..کنیم روسقط بچه که مامیخواییم:دراومد

 !!..چــــــــــــــــــــــــــی؟؟:تقریبابادادگفتن

 تموم..نزنم حرفی که کرد می تهدیدم باچشماش داشت کردم نگاه آرشام به..چرا؟ آخه_آرشین

 دستاشوکه آرشام!..پسرنمیخواد وآقاپچه پسره بچمون خاطراینکه به:وگفتم کردم جراتموجمع

 پسر مگه توخودت آرشام دارن فرقی چی؟دخترپسرچه یعنی:مامان..کرد بودمشت پاهاش روی

 نه_..درگذاشتیم؟ داشتیموتورودم دنیااومدیدماآرشینونگه به تووآرشین وقتی مگه نیستی

 ازطرف هدیه یه اون باشه که هرچی_..امااین دوقلوبودیم منواون میکردیم فرق منوآرشین مادرمن

 سرباشهپ اگه بودم گفته بهش من_..کنه یاانتخاب جنسیتشوتعیین نیست آرمیتاکه دست..خداس

 هاااا؟چرالال خوامش پسربودنمی اگه نگفتم مگه..داد وادامه برگشت من سمت به..نمیخوامش

 ..گرفتی؟ مونی
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 ..شدی؟ چرااینطوری..چته؟ ارشام باش آروم_آیشین

 بابامن..پسرمیخوادبیاره دخترتوله توله جای به شنیدم وقتی کشیدم شمانمیدونیدامروزچی آخه_

 توی فرماشدهمه حکم سکوت آرشام حرف شدن باتموم..پسرنمیخوام من بگم زبونی چه به

 آرشیدامعذرت..دخترباشه بچمون که داشتن دوست خونواده این اعضای تک تک..فکربودن

 باناراحتی آرشین.. افتاد راه زنش دنبال به هم آریان که رفت آشپزخونه سمت کردوبه خواهی

 نباای خوبه خداپسرهم به نکن ناراحت خودتو دخترمیشه بعدیتون بچه ایشاءالله آرشام:گفت

 آرشام..نداره امانشداشکالی دختربشه که داشتیم دوست مام میکنی خداروعصبانی کارت

 ایوباصد آوردم سرموبالا..بگم زبونی چه به آرشین رونمیخوام بچه این من:وگفت آورد سرشوبالا

 پس نهم شکم توی بچه روتوبگیری ها گیری تصمیم همه نبایدکه..میخوامش مامنا:گفتم معترضی

 خودمم!..میفهمـــــــــــــــــی؟ خواااام رومی بچه این من آرشام..میکنم تعیین من

 که بیجامیکنی اماتوخیلی:زد نعره باعصبانیت آرشام.. کردم تعجب زدم که ازدادی

 ممیزن قدرکتکت اون میکنم سقطش خودم نداره اشکالی_..نمیکنم سقطش امامن_..میخواییش

 ادهزی خیلی داشت پدرومادرش جلوی آرشام..آرشام کن بس:گفت باباباعصبانیت..بشه سقط که

 جمع وبه اومدن هم آرشیداوآریان..رفتارکنه باهام اینطوری که انتظارنداشتم میکردازش روی

 انداخته بودوسرشوپایین شده سرخ حسابی کردم نگاه آرشام به..شدن اضافه ناراحتمون

 مه من دنبالش وبه زدزیرخنده محکم خاطرهمین به کنه تحمل نمیتونه بودسرشوبالاآورددیدم

 جبدکترع نه خدایامابایدبازیگرمیشدیم..میکردن نگاه بهمون داشتن تعجب با همه زیرخنده زدم

 وقتی که کردطوری بازی واقعی وخیلی جدی خیلی هم آرشام خداییش ولی کردیم بازی فیلمی

 که هاش قسمت اون واردمیکردولی تنم به رخشه میاورد زبون دادزدیاهرکلمروبه

 دیج جلوشونمیگرفتن اگه یعنی ترسیدم واقعا شومیگرفت بلندمیشدوجلو هم بلندمیشدوآروین

 قدربامزه هاشونوچه قیافه وااای:گفت خنده درحین آرشام!.. اومدومنومیزد؟ می جدی

 آرشام! میخندید؟ چی داریدبه الان:گفت باعصبانیت آرشین..داد ادامه خندش به دوباره..شدن

 آرمیتابزن کردیم بازی عالی خداییش: وگفت خندشوگرفت زورجلوی سرشوبالاآوردوبه

 ... وخندیدیم زدیم هم وبه آوردیم دستامونوبالا کف وهردومون بلندشدم..قدش

 کمی ریختنمون کرم فکرکنم که بریزیم کرم یکم بوداومدیم فیلم همش_
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 ومامان خوشگل دختر یه شدالان مشخص بچه جنسیت..ریختیم وزیادی شدی جدی زیادی

 آرمیتامواظب:گفت آروم آرشام..کن رحم خدایا وای..شدن سرخ ازعصبانیت یکهوهمه..باباییه

 هبگوک دنیابیارواسمشوآرشیلابذاروبهش به بچمونوسالم شدم شهید راه دراین اگه باش خودت

 یه پدرش که بگی وحتمابهش کن زیادتعریف من درباره مردبراش ریختن کرم راه در پدرت

 آخه ترسیدم بودوهم گرفته خندم حرفاش از هم..عالی وبازیگرخیلی عیاره تمام به قهرمانه

 نفــــــــــــس آآآآآآآایـــــــــی: زدن وداد وآرشیدابلندشدن آرشین

 اضافه بهشون هم آیشین که کردن حمله بهم هردوشون...کــــــــــــــــش

 ..کردن پذیرایی ازآرشام حسابی!! برم قربونشون که هم شدشوهرهاشون

 ...میاد قلقلکم نکن حاملم من آرشین آآی نکن واااااییییی_

 ...آره میذارین سرماکلاه_

 همتون بیام بیرون بذارزنده نکن آآی نکن وااای:میمرداومد ازخنده داشت که آرشام صدای

 میادواای قلقلکم آی نکن!حاملس دار مردزن طرزرفتاربایه چه این نامردیه ومیکشم

 مامانوباباواردمیدون بالاخره بعدازچنددقیقه..میشه اذیت حاملس ندیداون توروخداآرمیتاروقلقلک

 برسرت خاک واقعا میخندیدیم هنوزداشتیم منوآرشام..دادن نجات ظالم قوم ماروازدست و شدن

 دهازخن آرشام..بودن دردگرفته حسابی پهلوهام..شکمم آخ...نمیتونست وقدش هیکل بااین!آرشام

 ..بود شده سرخ سرخ

 !..همشونوبکشم بگوتابرم نیستی خوب اگه..آرمیتا خوبه حالت_

 !!؟!عزیزم توخوبی ممنون خوبم نه_

 .. بیشترسلامتی ولی خوبم منم_

 وفیلم کشتن دیگرومی هم داشتن پیش چنددقیقه کن توروخدانگاه_آریو

 ...میکنن ردوبدل وقلوه دل حالادارن اجرامیکردن هندی
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 داری زن خودت..میشه؟ چیه؟حسودیت درضمن اجراکردیم مجانی هندی فیلم براتون بده خب_

 ..کن ردوبدل دلوقلوه بروبازنت

 ..هستم خانومم مخلص من:زد آیشین به آریولبخندی

 ..یاپسر؟ رهتوروخداحقیقتوبگیددخت_آرشین

 ...سونورفتیم برای امروزبعداظهرمنوآرشام_

 ..سونودادی؟ رفتی پیش هفته آرمیتاتوکه..واا_مامان

 امروزبرای..بشنوم کوچولوشو قلب صدای میخوام میگه هی آرشام کارکنم چی جان مامان_

 گفت هک بچروپرسیدیم دکترجنسیت از بچشوبشنوه تاآقاصداقلب باررفتیم بیستوشیشمین

 شیش آرشام لحظه همون که نمیگنجیدیم خودمون پوست تو ازخوشحالی هم منوآرشام دختره

 ..بود گردشده چشماش ازتعجب دکتره دادکه دکتره به هزاری پنجاه تاتراول

 ...خندیدین همه

 که تیوق نه میدن شیرینی بچرومیاره که پرستاری دنیابیادبه به بچه وقتی میدونستی آرشام_

 ..میشه؟ مشخص بچه جنسیت

 ...دیگه مااینیم_

 ..آرشیلا..کردیم انتخاب روهم بچمون اسم میگفتم داشتم آره_

 ..کردیم نگاه هم به باعشق هم ومنوآرشام گفتن وتبریک زدن دست همه

 سیسمونی آروین منو میگم دارم الان ازهمین:گفت باذوق آرشین که بودیم سرمیزشام

 !..خریم جوجورومی

 ..مابایدبخریم اینوکه دخترم_مامان

 ..زودترمیگفتین میخواستین جون نخیرمامی_
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 املک وپکیج بچه بیبی مای حتی کامل کامل ووسایلاشومیخریم لباس سیسمونی ماهم_آیشین

 !..میکنیم تهیه خودمون روهم...شامپوو

 وپرده تاپتووبالش گرفته بازی اسباب ازهرگونه میکنیم جوجورودرست اتاق ماهم_آرشیدا

 !..ازما چیزاتاق کلاهمه..اتاق

 !..چغندر برگ هم منومامانتون دیگه خوبه_بابا

 ...حرفیه چه این باباجون نه_آروین

 من گلوی یکهوغذاتوی.... البته آرشیلامیزنم اسم به دارم اصفهان روکه ای کارخونه ماهم پس_بابا

 لحظه همون که وداددستم ریخت برام دوغ یکم بود نشسته کنارم آریان چون..پرید وآرشام

 نده دوغ بهش آریان نه نه:گفت میریخت دوغ براش میمردوآرشین سرفه اززور داشت که آرشام

 تموم هامون سرفه وقتی..داد بهم نوشابه ویکم گرفت دوغوازدستم آریان..ظررداره براش

 که منوآرشام پس نمردیم که اماخودمون ممنون همگیتون ازلطف:کردموگفتم شداشکاموپاک

 دنیابیارین خوشگلمونوبه جوجوی فقط هیچی_آرشیدا کینم؟ چیکار پدرومادرشین

 !...زیادیه؟ خواسته..همین

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

 کل ودکوراسیون صورتی دیوارش رنگ..شده کاملاآماده اتاقش..ماهشه هفت الان دخترخوشگلم

 بودبادکوراسیون شده خریداری آرشین یعنی بزرگش عمه توسط که سیسمونی..صورتیه اتاقش

 گرفته مجلسی ازلباس شده پرازلباس کمدوکشوهاش داخل نشده هنوزهیچی.. بود یکی اتاقش

 اتاقش توی بازی اسباب جوری همه داره بازی اسباب کلی دخترخوشگلم!..خواب تالباس

 کتش بودحتی موس میکی دخترم سیسمونی شکل..نازیه خیلی فرش اتاقش فرش..پیدامیشه

 هنوزهیچی..موسن میکی واوناهم ستن باهم اتاقش وپرده فرش..موسه میکی هم وپتوش وبالش

 برای دیشب که کادوهایی وداشتم بودم اتاقش توی..خریدن چرخشوهم سه وآرشام آروین نشده

 وعروسک صورتی پلنگ..پو ویه بزرگها اون از عددخرس سه شامل که بودن آرشیلاخریده

 شب های زدستاره کلم به که میچیدم اش وقفسه کمدهاش توی داشتم.. و آشپزی اسمارفهاولوازم
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 نمبز اتاقش سقف به که بودم خریده وکهکشان ستاره بسته سه..بزنم براش سقف روی نماروهم

 نورپخش میدی وفشارشون دیوارمیزنن روی که هایی برچسب بیان قراره فرداهم..تاشبهانوربده

 طوریهاین اتاقش سالگی تاسه گرفتیم که تصمیماتی طبق..کنن دیوارنصب روی وبرامون میکنن

 وندکوراسی طرح خواستیم می اول..میکنیم اتاقشوعوض دکوراسیون کردکل سالگیشوتموم وسه

 یودکوراسیونشوآب اتاقش رنگ که پسرنیست:گفت کردو مخالفت اماآرشام اسمارفهاباشه اتاقش

 ویر دیدم که بگیرم چسب(ونخدمتکارعمارتم)وازلیلا برم وخواستم اومدم بیرون ازاتاقش..بزنیم

 خورداحساس مشامم هابه شوینده چرااماتابوی نمیدونم..میندازه هاروبرق پله وداره هاس پله

 که نگفت بهت آرشام لیلامگه..خوبم آره آره_..خوبه؟ حالتون خانوم_..داد دست بهم سرگیجه

 ازروی من سقوط وجزدادلیلاو رفت سیاهی چشمام..حساسم بهش نکن استفاده شوینده ازمواد

 ...نفهمیدم هاچیزی پله

 (آرشام)

 هنوزبه..دنیابیاد وبه بگذره دیگه دوماه منتظرم بیصبرانه ماهشه هفت الان خوشگلم نی نی

 اتاق آرمیتاداخل شبهاهمراه وقتی شده بازی واسباب پرازعروسک اتاقش دنیانیومده

 اتاق روزآرمیتاوقتشوتوی تمام..بندنمیشیم خودمون پای روی ازذوق آرشیلامیشیم

 کارهای به اصلاحواسم مدت این تمام..گذاشتن تموم سنگ براش هاش عمه.. آرشیلامیگذرونه

 های برگه داشتم..سپردم خواهرهام وشوهر پسرعموهام همشونوبه..هانیست وکارخونه شرکت

 هب لعنتیها این بایدبعدازامضای گرفتم عجیبی شوره چرادل نمیدونم که کردم قراردادوامضامی

 ایلمموب که زدم می ها ورقه پای فکرهابودمومهرشرکتو همین توی..وحالشوبپرسم بزنم آرمیتازنگ

 صدبرابرشدوتماسوبرقرارکردم نگرانیم..بود عمارت شماره اینکه کردم نگاه شمارش به..خورد زنگ

 ..پیچید گوشم توی لیلاخدمتکارجدیدعمارت ونگران گریون صدای که

 ...خانومتون..الوآقا_

 ..چی؟ خانومم:ودادزدم وکتموبرداشتم یکهوبلندشدم

 ..بیهوشه هم افتادوالان هاپایین وازپله رفت گیج سرش خانومتون_
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 .....هاشم یاقمربنی:دادزدم

 زدم سرم بودتوی هابیهوش پله پایین آرمیتاکه بادیدن که درعمارتوبازکردم

 کردمونعره نگاه لیلا به وغضب باخشم دویدم سمتش به...آرمیـــــــــــــتا:ودادزدم

 ونسرش بلایی برودعاکن لیلا لعنتــــــــــی نکن استفاده ازموادشوینده نگفتم مگه:زدم

 هک گرفتم چشمام شددستموجلوی خیس دستم کردم آرمیتاروبغل..میکنم بیچارت نیادمگرنه

 ..پروازکردم ماشینم سمت وبه گفتم یاخدایی دستم توی خون بادیدن

 دمش واردبیمارستان بغل آرمیتا..اومد درمی داشت اشکم..میکردم رانندگی بالایی خیلی باسرعت

 لافهک..کنید عملوآماده اتاق:دادزد دکترتادیدش..گذاشتمش برانکادر روی..برانکادرآوردن برام که

 روی..کنین آماده عملو چیرواتاق چی ماهشه هنوزهفت که من بچه..کشیدم موهام توی دستی

 خودت خدایابه..خودمومیکشم قرآن به چیکارکنم من بمیره زنم خدایااگه کردم سقوط لیصند

 چرااماهروقت نمیدونم..خدایـــــــــــــــــااااا..میخوام ازت زنموبچموسالم..سپردمش

 امادرحین نبودم کافری آدم..واسمشوصدامیکردم افتادم یادخدامی به بدمیشد آرمیتاحالش

 فقط اسمشوصدانمیزدم هم وکارخونه شرکت مشکلات برای حتی فتادما می یادش به مشکلات

 کاش دوقطره..بده بچمونجات..بده ونجات خانومم کن خدایاکمکم...یا میگرفت آرمیتادردش وقتی

 نمی..زنم..خاطردخترم به!..میکردم؟ گریه داشتم من..کردم اشکموپاک چکیدباتعجب ازچشمم

 خانوم:وگتم رفتم سمتش اومدبه بیرون عمل کترازاتاقد که گذشت ساعت یاحتی چنددقیقه دونم

 به که بدی خاطرضربه به خانومتون_..بله_..هستید؟ شماشوهرش_..طوره؟ چه زنم دکترحال

 ...واقعامتاسفم کردن بچشونوسقط کرده که هم داخلی وخونریزی خورده شکمش

 باباسقط آرشیلای دخترنازنینم..من بچه..گفت؟ چی الان این..کردم نگاه بهش ماتومبهوت

 شدن جاری هام گونه اینبارروی اشکام کردم سقوط ها صندلی روی..راحتی؟ این به..همین؟..شد؟

 دخترازدست اشکاموبرای..چکیدن دونه دونه ازچشمام مردونم های اشک..جلوشونگرفتم ولی

 پدری هیچ که داشتم دنیااومدنش به برای شوروشوقی که دختری..ریختم رفتم

 چه خانواده این میدونستی اومد؟توکه طوردلت خدایاچه..آرمیتابدم به جوابی خدایاااااچه..نداشت

 رتیبت بزرگی مهمونی بزرگ آریامنش تولدنوه مناسبت به میدونستی توکه داشتن شوروشوقی

 شاتاق برای برچسب خریدیم چرخه سه براش دیروزتازه منوآروین میدونستی که بودتو شده داده
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 بچموازم اومـــــــــد طوردلـــــــــــــت خداااااااااچـــــــــه..دادم سفارش

 آریامنش بزرگ نوه..من دخترکوچولوی..خدایآآآآآآآآ..بدم؟ جوابی آرمیتاچه به..بگیری؟

 اسمتوصدازدم دلم ازته که من خدایآآآآآآ..شد سقط..راحتی همین به..رفت..ها

 آرشام من..خوردشدم..انتظارشومیکشم که ماهه هفت میدونستی توکه..چراجوابموندادی؟چرا؟

 نیومده بابا آرشیلای آخ..نکن بلارونازل این پدرومادری سرهیچ خدایابه شدم خورد آریامنش

 صبرانه بی هاتوکه عمه اومدمنومامانتو طوردلت چه..هاداشتم برنامه برات بابایی..رفتی؟

 بودی خوشگلتوندیده هنوزاتاق توکه بابایی..تنهابذاری بودن منتظرمتولدشدنت

 خداحسابی پربودوازدست خیلی دلم..شد تبدیل مردونه های هق هق به اشکام...چرارفتی؟حداقل

 صدای گرفتم وبابغض آرشین وشماره گوشیمودرآوردم..کارکنم؟ چی حالا..بودم شاکی

 راننگ صداش..آرشین: نالیدم مردونم بابغض..داداشی الوسلام:پیچید گوشم توی شادوشیطونش

 آرشین بچم رفت نیم نی کوچولوم بچه آرشین_.. داره؟ بغض شده؟چراصدات چی..جانم:دش

 بدی باصدای نرسیدیکهوگوشی گوشم به ازآرشین صدایی..خدا پیش رفت آرشیلا دخترم

 ..آرشیـــــــــــــــن:بلندشد دادآروین دنبالش وبه افتادزمین

 توی که بارش یه..رفته دوبارازهوش آرشین تاالان..نیومده آرمیتاهنوزبهوش گذشت ساعت یه

 تاخواهرهام هرسه..رفت دکترآرمیتاشنیدوازهوش خود اززبون اینجاکه بارهم یه خودشون خونه

 نشسته صندلی روی مادرم..زدن بخش آرام بهشون شده وصل بهشون وسرم شدن بستری الان

 آرشیلای آخ..میکنه گریه داره بودکه معلوم پدرم های شونه میکردازلرزیدن گریه بودوآروم

 کنارمادرم صندلی روی..خداقلبم آخ میکنن گریه دارن همه ببین بودن منتظراومدنت همه..بابا

 روی تاشون هرسه رفتن خواهرهام اتاق سمت وبه بلندشدم..میسوختن چشمام.. کردم سقوط

 گریه وآروم بودن گذاشته صورتشون وروی ودستشون بودن درازکشیده تخت

 این هاحالووضعشون این..نکرده آرومشون اما شده تزریق بهشون تاحالاچندتاآرامبخش..میکردن

 یگهآرمیتاد بامرگ نگیرمن امازنموازم کارمیکنه؟خدایادخترموگرفتی چی آرمیتابفهمه اگه طوریه

 ..متحرک مرده یه میشم نابودمیشم کامل

 نه:رهاکردم آغوشش در وخودمو گرفتم درآغوشش..برگشتم سمتش به..خوبی؟ پسرم_مامان

 کوچولوش قلب صدای شنیدن برای دلم مامان آرمیتابدم؟ به جوابی چه نیست خوب حالم مامانی
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 من بودمامان وروانم روح قدرآرامشبخش چه قلبش صدای نمیدونی..شده تنگ

 رها مادرم مردونمودرآغوش های هق هق..کوچولومومیخوام آرشیلای من..دخترمومیخوام

 گریه داره پسرمغرورت تک..پسربزرگت..آرشام..ببین حالوروزپسرمغرورتو مامان ببین..کردم

 نبودم دخترخوشگلموحاظر تک..نمیدادمش هم جهان شاه به که دخترداشتم یه من مامان..میکنه

 کنه ازدواج قراره بشه بزرگ وقتی دیگه چندساله اینکه پریروزترس تا مامانی..بدم کسی به

 دنیانیومده هنوزبه نوت مامانی...الان ولی داشتم هراس بذاره وتنهام

 هنوزبه..داشت بودچندتادلباخته ماهش شیش که الان تا دخترکوچولوم..خاستگارداشت

 عروسشون آرشیلا که بودن باباگفته چندتاازهمکارهای میدونی..شدن عاشقش همه دنیانیومده

 رفت سیاهی چشمام اومدم بیرون مادرم ازآغوش..خداست پیش الان دخترمن..کو؟ پس..میشه

 وکهچشمام... نفهمیدیم چیزی ودیگه شدم بیهوش که کنم تعادلموحفظ نتونستم چشماموبستم

 مامانی _..پسرم؟ خوبه حالت_..بود قرمزقرمزشده هردوشون چشمای..رودیدم مامانوبابا بازکردم

 خواب پس..وبستن چشماشون و کردن سکوت هردوشون بود؟ خواب آره؟همش آرشیلازندس

 ..دخترمودیدی؟_.. اوردن بیرونش عمل ازاتاق تازه نه_..نیومده؟ باباآرمیتابهوش_.. نبوده

 ..آره_

 ..بود؟ شکلی چه_

 ..کجابردنش؟_.. بود ماهش هفت بودآرشیلافقط نشده هنوزکامل که رشدش پسرم_

 امااهمیتی شنیدم می سرم پشت وبابارواز مامان صدای کشیدم وسرموازدستم بلندشدم

 میخوام_..کارمیکنی؟ چی داری معلومه هیچ:وایسادوگفت جلوم بابام..نمیدادم

 گفته انبیمارست تیم به مامانت یعنی_..نذارن که کردن غلط_..نمیذارن پسرم نمیشه_..بچموببینم

 ..بهتره طوری این پسرم بدن نشون بچروبهت ندارن حق که

 هبودب بسته خوشگلش مایچش..دراتاقشوبازکردم آرمیتارفتم اتاق سمت وبه گفتم ای باشه

 ریزش جلوی کشیدم ولبام صورتم به دستی...شکمش دیگه کردم نگاه شکمش

 یه من کنم نبایدگریه من چشماموبستم..کشیدم شکمش روی ودستی جلوتررفتم..اشکاموگرفتم

 ..کردم نگاه بانگرانی خوردبهش آرمیتاتکون دستای..نمیکنه گریه مردهم ویه مردم
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 (آرمیتا)

 حسابی روشدم بودروبه قرمزشده حسابی که آبی چشم وبادوجفت بازکردم چشماموآروم

 بیرون زدوازاتاق لبخندغمگینی قرمزشده؟منودید چراچشماش..آرشامه که این جاخوردم

 لمد یکهوته..بود؟ چش بابایی مامانی:وگفتم گذاشتم شکمم روی دستمو..بود چش این..وا..رفت

 اشکام هرلحظه گردشدوداشت چشمام..کردم نگاه شکمم به..لقب مثل شکمم چرا.. شد خالی

 ازپله شدنم وپرت اومدسرگیجم یادم اتفاقات همه..چراشکمم..میشد فروریختن اماده

 بچه بچم..قرمزبود آرشام بگوچراچشمای پس..بالاترنره هق تاهق گذاشتم دهنم دستموجلوی..ها

 انگار واینهاهمه شدن وارداتاقم زشدهقرم باچشمای آرشام سرشون وباباوپشت مامان..خوشگلم

 آرشام:نالیدم گریه با میشد تبدیل حقیقت به داشت وشکم مرگموامضامیکردن حکم داشتن

 ندارم؟آرشام بطنم توی ازوجودبچه حسی شده؟چراهیچ نیست؟چراسبک قبل مثل چراشکمم

 یدچراهمتونبگ چیزی شمایه میکنی؟بابامامان گریه توچراداری آخه قرمزه خوشگلت چراچشمای

 انالهب..میشم دیوونه دارم من خدایا وای..اشکاشونبینم وایسادتاریزش بهم پشت آرشام..ساکتید؟

 جلواومدومنودرآغوشش صورتش حالت باهمون آرشام.. دبگولعنتی..نداره بگوحقیقت آرشام:گفتم

 ریهگ داری آرشام_!..میکنه؟ اینطوری چراداره فشرداین داشت وامنیتوبرام ارامش حکم که

 دست به وقرمزوسرم کرده پف باچشمای آرشام خواهرهای..آره؟ مرده بچمون میکنی؟آرشام

 چیزی یه آرشین وصله دستتون به چراسرم_..  جداشد ازم آروم آرشام..شدن وارداتاقم

. .دادزدم..نمیکنم ازوجودآرشیلاحس کردین؟چرااینقدرساکتیدچراهیچی گریه بگیدچراهمتون

 هیچی ودیگه رفت سیاهی وچشمام رفت گیج سرم!!..و؟؟؟کوو من آرشیلای آرشام

 ..************نفهمیدم

 هک میکنم گریه هرشب هرروزو کناربیام باهاش اماهنوزنتونستم میگذره جنینم ازسقط دوهفته

 توی اتاقم همین توی روزوهرشب..زندگیمومیکردم داشتم بودم خوشبخت که شدمن چرااینطوری

 هم لانا میکنم وگریه میکشم دست وسایلاش روی..ببینمش نتونستم حتی که دخترکوچولوم اتاق

 هب چندروزآرشام این توی..میکنم گریه ودارم کردم جمع شکمم وزانوهاموتوی نشستم اتاق گوشه

 نمیتونه لبام لبخندوروی میکنه که هرکاری خورده غصه خیلی وغذانخوردنم من خاطرغموغصه

 آغوش وتوی جامیشم چیزوهمه همه بیخیال میگیره منودرآغوش وقتی آغوشش اما بیاره
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 خوابم آغوشش توی که میکنم قدرگریه اون میکنم وخودموسبک میشم جمع مردزندگیم

 سمتم واردشدوبه بودن اشک ریزش درحال که باچشمایی آرشیلابازشدوآیشین دراتاق..میبره

 خداحال به میدی عذاب ماروداری همه هات آرمیتا؟باگریه میکنی اینطوری خودت چرابا:اومد

 کارهاش به حواسش اصلا شرکت توی میگفت آریان نابودمیشه داره آرشام بهترازتونیست ماهم

  زنگ من به داری بغض باصدای آرشام امروز بشه نزدیک بهش نداره جرات وکسی نیست

 

 خواهرخوشگلم..آرمیتا..کنم وآرومت بیارم بیرونت اتاق ازاین که کنم کاری کردکه خواهش زدوازم

 عزیزم داربشی بچه میتونی دوباره کناربیاتوکه موضوع بااین شده که هم خاطرآرشام به

 جاری بیشترازقبل هام گونه روی اشکام..نداشته بچه این دنیااومدن به برای حتماخدامیلی

 اینجا وببین دوروبرت هـــان کناربیارم میتونم موضوع بااین طوری چه آخه آیشین_..شد

 ودمب عاشقش اما اصلاندیدمش بااینکه من دخترکوچولوی آرشیلاست اتاق برادرزادته اتاق روببین

 تختشوببین..بزاریمش تواین مهمونی بریم قراربودوقتی خوابشوببین نی نی

 فسهق سمت وبه بلندشدم..کنه بودبااینهابازی قرار هاشوببین بازی اسباب..قراربوداینجابخوابه

 دخترم ببین_.. میکوبیدم زمین روی ومحکم داشتم برشون دونه دونه و رفتم هاش بازی اسباب

 باگریه..آره؟ چرخشودیدی سه:گفتم وباداد کاربرداشتم ازاون دست..داشت بازی قدراسباب چه

 ینبب..بردم لباساش سمت وبه ودستشوگرفتم رفتم سمتش میکردبه نگاه حرکاتم به داشت

 چرا؟ سپ نداشت کمبودی گونه هیچ دخترم آیشین..قدرکوچولوه چه لباساشوببین لباساشوببین

 ..هاان؟ گذاشت چراتنهامون

 اینجاچه:گفت وباغم آروم شدباصدای درنمایان توی آرشام وابهت بازشدوقامت یکهودراتاق

 جلواومدوبغلم آرشام..آرمیتا؟ اتاقی این توی تو بازکه کنی؟ رفتارمی اینطوری خبره؟چراداری

 صدای نشستیم بودم درآغوشش طورکه همون گذشت کمی کردم هق هق کلی اغوشش کردتوی

 باصدایی آیشین..اومدی؟ که ممنونم آیشین:خورد گوشم میزدبه حرف داشت باآیشین که آرشام

 کس هیچ میدونستم_..چرااومدی؟ تودیگه آرشام میکنم خواهش:میلرزیدگفت بغض ازشدت که

 غلب منو آرشام وقتی میگفت راست..میگیره آروم اینطوری آغوشم توی فقط کنه آرومش نمیتونه

 روبه آروم..خانومم باش آروم: گفت وآروم کاشت موهام روی ای بوسه آرشام..میشدم میکردآروم
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. .بیمارستانن الان وباباوهمه بدشدمامان دوباره حالش امروزصبح_.. طوره؟ چه آرشین:گفت ایشین

 کم گردشدوکم هردوشون چشمای که نشست لبام روی لبخندی آوردم بیرون آرشام سرموازبغل

 به آره_..بیمارستانه؟ آرشین گفتی آیشین_..اومد وجود به هردوشون لبای روی لبخندمحوی

 می بهم حسی یه ولی دونم نمی..ببری؟ آرشین منوپیش میشه آرشام_.. برگشتم آرشام سمت

 بدی قول_..شرطی؟ چه_.. داره؟ شرط یه_ زد لبخندقشنگی آرشام..میشم دایی زن دارم که گفت

 ...باشه _..نخوری غصه دیگه که

 ...اومدن سمتمون وبه افتادبلندشدن من به چشمشون وباباوقتی مامان

 من جان مامان نه_..نیست خوب حالش میدونی توکه آوردی خودت چراآرمیتاروهمراه آرشام_

 آرشین وارداتاق همبا آرشام همراه..اتاقه اون توی خوبه شکرخدا_..طوره؟ چه آرشین حال خوبم

 هب به_ زد لبخندغمگینی بعدش جاخوردولی اولش من وبادیدن برگشت سمتمون به که شدیم

 دایی منوزن داری شیطون جان آرشین سلام_...بیمعرفتمون وداداش داداش برزن سلام

 وبهخ_..زد لبخندی آرشین..کرد نگاه آرشین خوردوبه یکهوجا حرف این باشنیدن آرشام..میکنی؟

 نی نی_.. خواهرگلم حرفیه چه این_..چترمیشم هرروزخونتون دیگه میشه گرم هم سرمن پس

 بگم بایدبهت من حالادیگه_..روز بیست باامروزمیشه_..چندروزشه؟ الان خوشگلمون کوچولوی

 اتاقه اون توی_..کجاست؟ آرشین بابا مامان:اومد آروین نگران صدای..طوره چه جیگرم حال

 اومدوپیشونیشو سمتش کردبه نگاه آرشین شدوبه وارداتاق بانگرانی آروین..پسرم

 داری آروین:وگفت زد لبخندی آرشین..بدشد؟ حالت بازهم کردی نگرانم خانومم:بوسیدوگفت

 بچه ماداریم یعنی:گفت گردشدو جاخوردوچشماش حسابی آروین..بابامیشی

 هکردک نگاه منوآرشام به ناپذیری وصف باخوشحالی آروین..خدایاشکرت وای_..آره_!..دارمیشیم؟

 دستاش منوتوی دستای آرشام..انداخت کردوسرشوپایین خوشحالیشوپنهون لحظه همون

 فتمونر ازدست فکربچه نشیموبه کردتاماناراحت خوشحالیشوپنهون خاطراین به فکرکنم..گرفت

 ..****نیفتیم

 هآرشینوب..بیمارستانیم هم بودوالان بدشده خیلی حالش وامروزآرشین گذشته ای وخورده ماه نه

 دستی کلافه بار یک وهردقیقه ومترمیکنن بیمارستان دارن هم وآرشام وآروین بردن عمل اتاق

 افگیکل بادیدن اومدولی بیرون لبخندگنده بایه عمل دکترازاتاق بالاخره..میکشن موهاشون توی
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 دکترفکرمیکنه حتماالان بردن دکترهجوم سمت به باهم هردوشون جاخوردچون وآروین آرشام

 ..دوتاشوهرداره

 چه دخترم و زن حال شوهرشم من:گفت آروین!..شوهرشین؟ ببخشیدکدومتون_

 وبه رفتن وعقب لبخندزدن باهم وآروین آرشام همزمان..هردوسالمن خوبه حالشون_..طوره؟

 ..بود خواهردوقلوش بودناسلامتی آرشین نگران خیلی مدت این تمام آرشام..دادن دیوارتکیه

 به ازخوشگلی..بره قربونش دایی آره_..قدرخوشگله؟ چه کن نگاش آرشام وویی:گفتم باذوق

 شیپورواینجاایفاکنیدنه اماشایدنقش نمیدونم_..بوقیم اینجا حتمامنومامانش_!!..رفته داییش

 بایل سبزآبی چشمای..کردم بودنگاه بغلم که خوشگلی کوچولوی نی نی به.. خندیدن همه..بوق

 جذابیتشو سفیدبودو برف مثل پوستش..کوچولو قرمزکوچولوبابینی

 که کردوگفت مخالفت آرشین اول..قراربوداسمشوآرشیلابذارن..بیشتروبیشترمیکرد

 اسم که داشتیم دوست همه بیشتراز امامنوآرشام میشیم ناراحت حتمامنوآرشام

 لباس دست یه میرفتیم آرشین خونه به آرشام همراه وقتی مدت این تمام..بچروآرشیلابذارن

 یادمنوبادنیاب آرشیلابه وقتی که میکنم کاری:آرشیلامیخریدومیگفت برای بازی یااسباب خوشگل

 ونوادهخ این اعضای همه بودبرای من بغل الان آرشیلاکوچولوکه..بعدمیخندید بگیره اشتباه باباش

 بایه مآرشا..فاکتورمیگرفتیم پدرومادرشوازش اگه البته منوآرشام برای خصوص عزیزبودبه خیلی

 زرگب نازپدرمادرش به ایشاءالله باشه مبارک نورسیدتون قدم خوشگلم آبجی_.. گفت لبخندگنده

 زحمت به خداراضی به ولی گلم داداش ممنونم_..زد لبخندی آرشین..داییش اضافه به بشه

 هب باعشق داشت که آرشام به..بودیم داده سفارشش بودکه بزرگی گل دسته منظورش..نبودیم

 ودشخ منوروی نگاه سنگینی وقتی کردم بودنگاه چشمش کوچولوتوی غم یه میکردو آرشیلانگاه

 جان آرشام_..چشمشونبینم توی تاغم گرفت نگاهشوازم لحظه یه کردولی نگاه کردبهم حس

 هک من چرابرم خب_..کرد نگاه بهم باتعجب..بده؟ شیر بچش به تاآرشین بیرون بری نمیخوایی

 نگاه آرشین به که کردم اشاره آرشین وباسربه رفتم بهش توپی غره چشم.. ومحرمش داداششم

 گاهن آروین به باشیطونی رفتن از قبل..میرم باباالان خب خیلی_..بود انداخته گل لپاش کردکه

 بچم شیرخوردن خوام نخیرمی:زد لبخندی آروین..بیرون؟ بیایی تونمیخوایی:کردوگفت

 مثل..آرشـــــــام:دادزدم معترضی باصدای..یا روببینی بچه شیرخوردن میخوایی_..وببینم
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 باخودم توروهم ولی میرم من باشه_..زهرماربیابروبیرون_..جـــــــــــانم: گفت خودم

 میام دیگه تادودقیقه آرشین راستی..دیگه دارم حتماکارت خب_..چی برای من..واا_..میبرم

 باهم خواستیم..خوددانی پس یانه باشه شده تموم شیرش که ندارم هم کاری کنم خواهرزادموبغل

 و اتاقتادر نرفتیم هنوزبیرون ماکه کردم نگاه بهش باتعجب وبست اتاق در آرشام که بریم بیرون

 یه وصاحب باباشدی دیگه آروین ببین میگم:گفت آروین به باشیطونی آرشام..ببنده

 آرشین..ندید انجام برسری خاک کارهای بچه جلوی دیگه پس شدین گنده دختروهردوتاتون

 باشدمبا چون که نمیشه براین دلیل اتفاقامیکنیم:زد شیطونی لبخند شداماآروین سرخ ازخجالت

 یخوامم جان آرشین نه_..حیابدنیستا یکم آروین:گفت معترضانه آرشین..برسه بهم نباید خانومم

 که نممیک کاری امشب همین شده که توهم اصلاازلج آقاآرشام ببین..کنم روشن تکلیفموبابرادرت

 وسال کردی فعالیت شایدزیادی خب_!..بذاری پاهات روی دوتابچه دونه یه جای بعدبه سال

 یباحرف که میشدیم بیحیاهاآب این حرفای ازخجالت داشتیم منوآرشین!..دوقلوزایید بعدخواهرم

 توامشب بذاریم مسابقه یه بیا شوهرخواهرنادون چیه اصلامیدونی:شد زدرسماآب آرشام که

 قبوله آره_!!..میشه؟ زودترحامله کدوممون زن ببینیم وقت اون میکنم شروع هم من کن شروع

 شدو وارداتاق پزشکیش یکهوآرشیدابایونیفرم..میکنم شروع شب نصفه دوازده ساعت منم

 هپنج آرشام..گذاشتین نسرتو بیمارستانوروی آبروموبردین!باباهیییس خبرتونه چه:گفت

 واذیت کبودی یکم هوس آرشیداپهلوهات میگم: داد تکون آرشیدا چشمای هاشوبالاآوردوجلوی

 کردن هوس داداش ممنون نه:کشیدوگفت پهلوهاش به پریدودستی آرشیدارنگش..ونکردن؟

 خرنشیوبیایی آرشام:آرشیداگفت شدکه آرشیدانزدیک به قدم یه آرشام..میکنم خبرتون

 آرشیداهم که آرشیدارفت سمت زدوبه ای لبخندبدجنسانه آرشام..اینجاآبرودارم من زشته!جلوها

 آروین:وگفت برگشت آروین سمت کردوبه قشنگی مردونه خنده تک آرشام دروبست سریع

 با منوآرشین!!..باشه؟ داشته بیشترهیجان تامسابقمون بگیم هم داداشات به میخوایی

 من تسلیم باشه:بالاآوردوگفت تسلیم معنای دستاشوبه آرشام..آرشـــــام:دادگفتیم

 شیرخوردن میخوام خب آرمیتاخانوم:گفت مظلوم که رفتم آروین به ای غره چشم..رفتم

 زن عجب:غرغرکرد کشیدوباخودش پوفی آروین!!.. بیــــــــرون_!..بذاراینجابمونم بچموببینم

 کیدیمپو ومنوآرشین دروبست آروین..ببریم بایداززناحساب قدوهیکل این با مامردا هستیم زلیلی

 که خوابوندیمش آرشین کنار تخت روی بردوآروم خوابش شد تموم که بچه شیرخوردن...ازخنده
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 آرشین شدن وقرمزوارداتاق عصبانی های باقیافه بازشدوآرشیداوآیشین شدت یکهودربه

 دهش چی_..ماداریم؟ که داداشه این:گفت آرشیداباعصبانیت..ترسید بچم چتونه:گفت معترضانه

 نکردم شتاجمع کن شوهربیحیاتوجمع بیابرواین!آرمیتا: برگشتوگفت سمتم به یکهوباخشم مگه؟

 آریوداره به آروین..اااا_..نمیزنی؟ حرف آخه چرا آرشیدا چیشده_..هستم توهم با آرشین هوویی

 تنگذاش ای مسابقه اچهحال کردم فکر..گذاشتیم مسابقه منوآرشام..آورد آروینودر ادای بعد..میگه

 شروع امشب همین از مسابقه..آرشامودرآورد ادای بعد!..گذاشتن آوری بچه نگومسابقه

 حرفهای باشنیدن..داریم داداش ماهم دارن داداش همه..داد ادامه خودش بعدباصدای..میشه

 ایت سه کردواون نگاه بهم باشیطنت آرشام..پسرهاواردشدن که خنده زیر زدیم آرشیدامنوآرشین

 ریوخانآ:آریوگفت روبه آرشیداباعصبانیت!!.. کردن نگاه زناشون به ای بالبخندخبیثانه هم دیگه

 روقبول داره ولذت هیجان اینقدرتوش که ای مسابقه میخواستی_!.. کردی؟ قبول

 ااینب همگی..میرسیم بهم شب ایشاءالله_..آریوخان میرسیم هم به:شدوگفت آرشیداسرخ..نکنم؟

 بودباسراشاره خوابیده آرشیلاکه وبعدبه! هستم جلو دونه یه فعلامن_آروین..زیرخنده زدن حرف

!!.. نمیکنیم مااصلاآرشیلاروحساب جلوهستی دونه رویه چی چی:گفت بااعتراض آریان..کرد

 نباش بیجنبه آیشین.. اِ-..نیستیم مسابقه ماجزوکاندیدای!خفه یکی لطفاشما جان آریان_آیشین

 بیجنبس زنتون خان آریان:گفت همین خاطر به کنه دفاع آرشیدااومدوازخواهرش.. دیگه

 علامت انگشتاشوبه دوباره آرشام که بزنه حرفی آریوتاخواست!..دارید؟ شمامشکلی

 نممیک احساس..نه:دادوگفت نشان(آرشیداس بیشترمخصوص خطرناک علامت این البته)خطرناک

 قایم شوهرهیکلیش پشت آرشیدا کردکه آرشیداقدعلم آریوجلوی میخواره پهلوهات بدجوری

 ..شد

 بش!بدی زنموقلقلک که ونمیذارم کوه یه مثل پشتشم تاآخرجونش هنوزنمرده که شوهرش_آریو

 باکمال که درآورده باپهلوهات بازی وحشی همچین کسی چه که آرشیداگفتم به عروسیمون اول

 اومدی مثلا الان:شدوگفت سرخ یداازخجالتآرش..داده کاروانجام این داداشش که فهمیدم تعجب

 دارهن اشکالی:گفت خبیثی لحن با آروین!..یاآبروموببری؟ کنی وحمایتم دربیاری بازی سوپرمن

 آرشام!..منوآریان عهده آریوبذاربه..آرشیدا سراغ توبرو آرشام!کنارمیزنیم توروهم آریوخان

 کردکه بودنگاه پشتش وآرشیداهم میرفت عقب عقب داشت آریوکه به ای بالبخندخبیثانه
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 بودیم شده جمع ازاتاق نقطه یه توی هممون ماکه بازبه وبابابادهن بازشدومامان دراتاق همزمان

 ******* بازشد تابناگوشمون ماهم نیش دنبالش به که زیرخنده یکهوزدن که کردن نگاه

 به فتمر هاپایین ازپله کردم  تکرارمی ازنکاتشوباخودم وبعضی میکردم نگاه کتابم به طورکه همون

 این..واا..کردم میکردنگاه نگاه تلویزیون به داشت جذابی خیلی بودوبااخم کاناپه روی که آرشام

 که زدم وگازش برداشتم خودم برای سیب دونه یه یخچال ازتوی..کنه خدارحم شده بازچش

 کل طرزگاززدنت بااون نابغه معلومه خب"..میخورم سیب دارم فهمیدمن طوری چه این نمیدونم

 .."!میخوری سیب داری فهمیدن محل

-..بردم وبراش برداشتم آرشام برای هم دونه ویه کشیدم پوفی..بیار دونه یه هم من آرمیتابرای_

 ببین..چرا آره آخ-..نداری؟ مشکلی که اینه منظورم همشومیفهمی-..آره-..میخونی؟ درس داری

 راستشو دست..بدم توضیح بیاتابرات-..چیمیگه داره اصلانمیفهمم مخونم وهرچی سوال این

 آروم خیلی..دادن توضیح کردبه شروع واونهم نشستم راستش سمت پای روی بازکردورفتم

 ..داد توضیح وبرام تری راحت خیلی میدادوروش توضیح شمرده وشمرده

 بلدی ببینم بدم بهت همین عین سوال بیاتایه پس_..آرشامی مرسی آره-!..خانومم؟ فهمیدی_

 بودم هام جزوه زدن ورق درحال هم کردومن می طرح سوال برام داشت کاغذم روی..اوکی-..یانه

 ..دادم وجواب وبلندشدم داشتم برش آرشام روی روبه میزعسلی ازروی.. خورد زنگ گوشیم که

 درچه جیگرم ممنونم_.. طوری؟ توچه ممنون گلم سلام-..خوبه؟ حالت عزیزم الوسلام_

 کردن درست درحال هم وبنده برده خوابش پدرش گرم درآغوش تخت جیگرتون هیچی_..حاله؟

 دارم حرفیه چه بابااین نه_..نشدم؟ که مزاحمت حالی تودرچه..هستم آقامون برای نسکافه

 اینه منظورم نه_!..کارکنی؟ درس تاباهاش میخونه درس مگه آرشام..وا_ کارمیکنم درس باآرشام

 راستی اهاآره_..زدی؟ زنگ که داشتی حالاکاری خب_.. آهان_.. کارمیکنه درس بامن داره اون که

 اخم با که آرشام به..میایی؟ توهم بخریم سارالباس عروسی برای فردامیریم ها منوبچه گفتم

 گهمی چی ببینم بزنم حرف بذارباآرشام آرشین:گفتم کردم میکردنگاه نگاه هام جزوه به داشت

 باخنده..بای تنکس اوه_..سیسترگودبای مای اوکی_.. میگم وجوابوبهت میزنم زنگ بعدبهت

 شمخ توش که باصدایی..اومده؟ پیش مشکلی: وگفتم رفتم آرشام سمت وبه کردم گوشیموقطع
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 اخرش صفحه البته ام جزوه داخل که هایی اسم به..آرمیتا؟ اسماچیه این:گفت میزداماآروم موج

 اثری زددیگه زل چشمام توی..تاپسروچهارتادختر سه گروهمه اعضای اسم این_..کردم نگاه بود

 اشک قطره امایه کاملااعتمادداشت حرفام به خاطراینکه به بودم خوشحال نبودکمی ازخشم

 این که انداخت سرشوپایین.. بودی؟ کرده شک من توبه_..چکید چشمم لجبازازگوشه

 هادام میرم من:وگفتم شدم بلند..هنوزمنونشناختی؟ دوسال این توتوی یعنی..واقعاکه_..یعنی

 همه توی میدم حق بهت باشه_..که بده حق خب میخوام آرمیتامعذرت_... درسموبخونم

 گونه هیچ بدون خیروخوشی ماجرابه کن ولش که گفتم_..آرمیتامن_..بدم حق کارهابایدبهت

 ردمب پناه اتاقم وبه کردم طی بالاروبادوواشکام وسالن هابالارفتم ازپله شد تموم وخونریزی جنگ

 آرشام که تفریحی های برنامه خونه کارهای دادن خودموباانجام گذشت که سالی یه این توی

 بچه)باآرشیلا زدن وحرف ودیدن خوندن ودرس میرفتیم آرشام خونواده همراه که هایی ومسافرت

 نمیذاره دیگه آرشام کنم فکرمی شدم دخترسقط وکمتربه کردم سرگرم خودمو( وآروین آرشین

 ونا گذاشتم آرشیلا اتاق پاتوی بفهمه اگه خورده وقسم کرده ودراتاقوقفل بذارم اتاق اون پاتوی

 کناراومدم مسئله بااین ودرکنارش آرشام کمک به هم سال یه این توی..میکشه آتیش اتاقوبه

 ..اما داربشم بچه میتونم دوباره من که اینه وتنهاامیدواریم

 وسوالاتموحل میخوندم بودمودرس درازکشیده دونفرمون تخت بازشدروی دراتاق

 میخوابم تخت وگوشه میرم من باشه خب_..مونده دیگه یکم نه_..شد؟ تموم درست_..میکردم

 ووسایلاموجمع وبلندشدم زدم لبخندی..شبه نصفه دوازده ساعت آخه ندارم سرت به وکاری

 ای غره چشم..لالاست وقت پس نیست دوازده ساعت مگه خب_..کارمیکنی؟ چی داری-..کردم

 هم بیادمن خوابش آقام وقتی_..درستوبخون بشین خانوم تنبل:وگفت رفت بهم

 لامپ..خب میادولی خوابم خودمم خب_.. شیطون هان میادیاخودت خوابش آقات_..بایدبخوابم

 کردم نگاه بهش!..نشده؟ آرمیتاهنوزخبری:گفت غمگینی لحن با آرشام که کردم اتاقوخاموش

 نازکردن به شروع که درازکشیدم کنارش..نشده هنوزخبری نه:گفتم وآروم فهمیدم منظورشو

 کیلویی بچه..بابا نه..من_!.. میخوادنه؟ بچه دلت!داریاآقاآرشام عجله خیلی_..کرد موهام

 قدرراحتیم چه مثلا؟ببین چی که باشیم خرداشته سر والایه نشدی حامله بهترکه همون!چنده؟

 حرفهای داریم ماهم خوابیده گرفته اتاقش توی هم والان باشیم داشته بچه که کن فرض توالان

 داری چی به_..بعدزدزیرخنده..بلندمیشه عرعرش یکهوصدای که میزنیم عشقولانه
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 صدای کردن گریه منوتوحین بچه کن آرمیتاتوفرض:گفت خندش باهمون آرشام..میخندی؟

 حرف شوخی بالحن شداماهنوزداشت جدی..مرض:زدم سرش توی خندیدآروم بعددوباره..خربده

  !غذابخوریم بشقاب یه توی باهم نهاروشام وقت یامثلانمیتونیم میگفتم داشتم بله_..میزد

 نینمیتو سرکاربرمیگردم از وقتی..ها صدقه قربون دسته ازاون بریم هم صدقه قربون نمیتونیم

 وشخ خیلی یانمیتونیم بگیریم لب مازه نمیتونیم ودرهرزمان هروقت بغلم هابپری بچه این مثل

. .نمیخواییدنه؟ بچه دیگه پس!شمامتین حرفهای همه_...دیگه کارهای و موارد یاخیلی بگذرونیم

 مماهان دوماهه که بگم شدمیخواستم حیف_..وجه هیچ به!نخیر:گفت سقفی اعتمادبه بایه آرشام

 یکهوروی..و گرفتم چک بی بی یه رفتم هم امروز..شدم بوهاحساس به هم ویکم افتاده عقب

 بچه هک نگفتم خب خب_..تونگفتی مگه_..ای؟ حامله:گفت وباتعجب بلندشد راستش سمت پهلوی

 گفتی دروغ:کرد اخمی میشدکه سرخ داشت گرفتم جلوشومی که ای ازخنده صورتم..نمیخوام

 قلقلکی چنان روزبدنبینه چشمتون..گذاشتم کلاه فهمیدسرش زیرخنده زدم یکهومحکم..آره؟

 زل سقف به کردم بودنگاه بازوش روی سرم که بهش..توگورلرزید جدوآبادم هفت تن منودادکه

 چشمام نگاهشوتوی که کشیدم لباش روی بوددستی لباش روی بودولبخندمحوی زده

 واخم فکربودی امروزچراتو آرشام:بودگفتم لباش به چشمم طورکه همون..دوخت

 پوفی..داره مشکلی چه همسرم بایدبدونم زنتم من آرشام_..نیست چیزی_..داشتی؟

 قراردادتلاش اون بستن برای ماه سه این توی توکه عالیه اینکه_..قراردادوبستم:کشیدوگفت

 خیلی چی؟اینکه_!..چهارصدمیلیارد_..توباشه؟ ازشرکت سرمایه قراره قدر حالاچه کردی زیادی

 برخی انجام برای ماه بایدیه_.. حالاچراپکری؟ خب_..ارزششوداره نیست پولی نه_..زیاده

 من مگه آرشام نه وای_..مامانم خونه بایدبری توهم_..خب_..آلمان قراردادبرم ازکارهای

 که محافظاتم تازه اره_!..تنها؟ اونهم بزرگی این به خونه توی تو_..دیگه جامیمونم بچم؟همین

 میری گفتم که همینی آرمیتااصرارنکن نه گفتم_..آرشام_..عمرا نه_ هستن

 بله_..آمادس؟ وسایلام_..!**********                                                           اونجا

 انگارهرلحظه داشت عجیبی غم چشماش برگشت سمتم به آرشام..میتونیدبرید خوبه_..قربان

 رون بری تااگهآرمی_..کشید موهاش توی دستی کلافه..نرو آرشام بگم بوداینکه کلمه منتظریه

 چراچشمای_ کشیدوگفت لبام به جلوتراومددستی..بکشی عذاب نمیخوام خانومم نمیرم

 آرمیتامعذرت:جداشدوگفت دادوازم فشار هم وروی خانومم؟چشماشوبست دارن نم خوشگلت
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 کمی جلوتررفتم..کنم تحمل نمیتونم دیگه بمونم دیگه تاچنددقیقه اگه بایدبرم من میخوام

 پام انگشتای روی اسمشوصدازدم که همزمان..آرشام_..کردم نبودنگاهش کسی اطرافودیدزدم

 ....کردواونهم حلقه دورم دستشوازپشت که کاشتم لباش روی باعشق ای وبوسه بلندشدم

 مامانم زودخونه زودبه بزن زنگ اومدبهم پیش توروخدامشکلی میرم دارم من خانومی_

 بخون خوب درستم نکن خاموشش هم وقت وهیچ باشه دردسترس همیشه هم اینابرووگوشیت

 اشکاموبالبخندپاک..نندازیااا راه هم زاری گریه برمیگرده دیگه هفته باباتاسه دکترم خانوم

 معذرت:گفت اومدو ازآدماش یکی..نکن گریه میدی عذابم داری اشکات آرمیتابااین: کردوگفت

 همسرموکه بوی ومن کردیم وبغل دیگر هم..میام الان باشه_..شده امادیرتون رئیس میخوام

 کلیداتاق میشه آرشام_..جداشدیم ازهم آروم کشیدم مشامم میدادبه آرامش بهم همیشه

 میکنم خواهش آرشام نه_..اونجاتا بری میخوایی نمیدم نه:کردوگفت اخمی!.. بدی؟ آرشیلاروبهم

 الح دوباره بذاری اتاق اون پاتوی ودوباره بدم اونوبهت اگه باشه راحت آرمیتابذارخیالم_..بهم بده

 میتونست آرشام فقط میگفت راستم..کنم تاآرومت نیستم که منم بدمیشه روحیت ووضعیت

 تمرکز کارات روی فقط آرشام نباش من نگران:وگفتم نکردم اصراربیشتری پس کنه منوآروم

 چت باهم شبها میکنم سعی چشم ولی خانومم نشم نگرانت میشه مگه_..کن

 صدام توی که بدی بابغض..خداحافظ دیگه رفتنیه آقات خب_..باشه_..میکنیم

 که میرفت فشاردادداشت هم وروی بست چشماشو..خداحافظ:بودگفتم

 منمیتون من خدازودبرگردی تورو: گفتم باگریه که برگشت سمتم به..آرشــــــــــام:دادزدم

 قدمی باهر..نشم صداش بغض تامتوجه نگفت هیچی بودن شده سرخ چشماش..کنم دوریتوتحمل

 به آرشام نشستم زمین وروی شدم خم زانوهام میشدروی گرفته ازپاهام جون برمیداشت که

 آرومی صدای با افتادو چشماش ازگوشه اشکی قطره اشکام بادیدن که برگشت سمتم

 لبخندغمگینی..اینجاست جات تاابد آرشام:وگفتم گذاشتم قلبم اسمموصدازددستموروی

 درباغ..بایدمیرفت اون نروامانمیتونستم میرفتمومیگفتم کاش..ترکردتند زدوقدماشو

 بودن جلونشسته محافظاش دوتااز..اومد بیرون بودازپارکینگ آرشام توش که بازشدوماشینی

 ماشینش رفتن وبا کردم نگاه وبهش کردبلندشدم نگاه سرشوبرگردوندوبهم عقب هم وخودش

 ..و شدم خونه وارد زود فروریخت قلبم محافظاش ماشین سرش وپشت
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 توبودم پیش امااگه خوبم ممنونم_..خوبی؟ جونم آرشی سلام_..طوری؟ چه خانومی سلام_

 یاهوس لباموکردی هوس فقط:وگفتم زدم لبخندی..لباتوکردم قدرهوس چه نمیدونی بهتربودم

 اول_..کارمیکردی؟ چی داشتی..بعدلباتوخانومم خودتوکردم هوس اول دردرجه خب_!..خودمو؟

 فردامیرم وپس اینجادارم که هایی سرپروژه برم فرداقراره رسیدم ازشرکت تازه خب_ توبگو

 وپیشت کنم ترکارهاموتموم سریع میخوام دیگه نه_..کن روزاستراحت یه خب_..که سرپروژهایی

!.. کوچولومه خانوم آغوش وپروازبعدیم میکنم ترک مقصدترکیه به اینجارو روزدیگه سه برگردم

 نی ازنی خبری خانومم حالا..خانومم آغوشمی توی دیگه دوهفته بله_..دیگه دوهفته یعنی_

 درس خواهرهمون آفرین_..میخوندم درس داشتم.. برادر داری قدرعجله توچه وای_..نشده؟

 که چندوقته_..چی؟ چندوقته_..یکی چندوقته میگم_..جانم_..آرشام_.. میخوره آیندت بدرده

 مطمئنی ولی..تره بد ازتوحالم خدامن به صبرکن دیگه دوهفته_..شده تنگ برات دلم خیلی

 عزیزم نه_..نداری؟ کاری خانومم باشه_ بود باباهمین نه_..بگی؟ بهم ای چیزدیگه نمیخواستی

 اگه امانمیتونم میگفتم بهش کاش درازکشیدم تخت وروی لپتابموبستم در.. خداحافظ_..خداحافظ

 ماجراروختم این خدایاخودت..میگرفتومیومدو بلیط فردایه میشدوحتماهمین نگران بگم

 ..بخیرکن

 دارم هیجان خیلی میمیرم وشوق ازذوق دارم ایران برگرده که قراره آینده وهفته گذشته هفته یه

 به آرشام های باماشین مدت این..شدم سوارماشین کردمو خودموآماده..نخودشده قدیه براش دلم

 بزنم دورشون میتونم افتن می راه دنبالم دم مثل هم آرشام یهاوآدما محافظ این میرم دانشگاه

 ....وبعد بدن گزارش آرشام به امامیترسم

 متشس وبه کشیدم پوفی.. رادمهر خانوم میکنم لطفاخواهش_..چرااینقدراسرارمیکنید؟ نه گفتم_

 آقای_..ومیگیرم وقتتون چندلحظه فقط که گفتم_.. شـ خودم من عزیزی ببینیدآقای_..برگشتم

 گزارش آرشام به ببینن محافظامنوبااین اگه الان..این ازدست اووف..کنم می خواهش_..محترم

 آرومی وخیلی زیری سربه و پسرمودب!..شدم وسوارماشینش کشیدم پوفی عصبی..میدن

 حس آرشامودرخودم به وخیانت گناه چراحس نمیدونم شدیم شاپ کافی واردیه..بود

 سفارش داریدتابراتون میل چی بگیدکه اول_..میشنوم_.. خیرکن به ختم خدایاخودت..میکردم

 انداخت سرشوپایین..وبزنید زودترحرفتون ندارم میل چیزی کاردارم من عزیزی آقای_..بدم
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 مخانو_!..اینجااومدم؟ به همراهش خدایاچرامن..یانه بگه میکردکه کل کل باخودش داشت فکرکنم

 بهتون که میکنم احساس مدته یه من بگم بهتون طوری چه رادمهرنمیدونم

 ابرصد سمت سرموبه!!..باشی داشته علاقه من زن به میخوریدکه گوه وشماخیلی_!..علاقمندهستم

 بدنم وبعدتمام خوردم جا اولش بادیدنش..قرارنبود کارمیکنه؟مگه اینجاچی این وای..گردوندم

 شده سرخ ازخشم الان میدادکه آرامش بهم که چشمایی همون..بو همون.. شد مورمور ازترس

 بودن شده مشت خشم ازشدت الان که میگرفت درآغوش وجودش منوباتموم که ودستایی بودن

 ...خطر زنگ یعنی این که

 (آرشام)

 اززوداومدنم وآدمام محافظام فقط شدم وسوارماشین اومدم بیرون ازفرودگاه باخوشحالی

 شسوپرایز ومیخوام آرمیتاخبرندن به که گفتم وبهشون اومدن دنبالم خاطرهمین به خبرداشتن

 تموم آرمیتاکلاسش دیگه ساعت بودونیم ونیم ده ساعت کردم نگاه ساعت به کنم

 متس به باخوشحالی..بودن ماشینموآورده آدمام خاطرهمین به کنم غافلگیرش میشدومیخواستم

 ...زیادکردم وتاآخرش آهنگ وصدای روندم دانشگاه

 آرمیتایی من زن..شد گرد چشمام دیدم که چیزی بادیدن که دمکر ماشینومتوقف دانشگاه جلوی

 هحتماهمکلاسیش که جملات میکردبااین صحبت مرددیگه بایه داشت الان اعتمادداشتم بهش که

 پسره آرمیتاسوارماشین اینکه امابادیدن کردم خودموآروم میزنن حرف باهم درس ودرباره

 هغیرممکن این نه نه آرمیتا مدت این تمام پس..فشردم دستام شدوفرمونوتوی منقبض شدفکم

 شدم ومطمئن زدم پوزخندی شدن واردش باهم که شاپی کافی بادیدن..کارانیست این آرمیتااهل

 ...آرمیتا مدت این تمام که

 تقریباگوشه که میزی روی      "...داره هم پاکی ادعای وقت اون..آره هم بابقیه..یاره بایکی طرف"

 ببیننمنو کنم کاری اینکه بودوبدون خالی پشتیشون میز که میشدنشستن محسوب شاپ کافی

 پسره که باحرفی..بود بهم بودوآرمیتاپشتش روم روبه پسره حرفاشونوبشنوم تا نشستم پشتشون

 رفتم..شیره بادم مردبازی یه باغیرت کردن بازی آرمیتاخانوم شدم عصبانی زدخیلی من زن به

 اولش من آرمیتابادین!!..باشی داشته علاقه من زن به میخوریدکه گوه وشماخیلی: جلووگفتم
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 میکنه ترسیدن اضهاربه داره حتماالان..هه..پرید شدورنگش عوض چهرش جاخوردوبعدحالت

 بینیمنواینجاب انتظارنداشتی چیه:گفتم باپوزخندی....اینجا..تو..تو..شام..آر..آر:گفت پته باتته

 برام خوب دستت..داشتم بهت که اعتمادی شکستن آرمیتابایت ممنونم..ومچتوبگیرم؟

 امنوآرمیت به داشت باتعجب که کردم نگاه پسره چکیدبه چشمش گوشه از اشک ای قطره..روشد

 زنمدوروبر باردیگه یه اگه جقله هوی:دادموگفتم تکون تهدیدبراش نشونه میکرددستموبه نگاه

 بیرون شاپ وازکافی روکشیدم آرمیتا دست..نمیذارم زندت باش مطمئن ببینمت

 صداش..وسوارشدم ماشینودورزدم..ودروبستم کردم پرتش وباخشونت درماشینوبازکردم..رفتیم

 اون حقیقت میکنی اشتباه داری باورکن آرشام:خورد گوشم میلرزیدبه ترسوگریه ازشدت که

 یآروم وباصدای زدم صورتش به محکمی کردموسیلی نگاه بهش باغضب..دیدی که نیست چیزی

 زن یه صدای شوآرمیتانمیخوام خفه هییسس:میلرزیدگفتم ونفرت اززورخشم داشت که

 تری بلند بعدباصدای..شوآرمیتا لال گفتم بهت_..قرآن به آرشام_..بشنوم خیانتکارو

 راننده باحرص..کرد گریه خونه شدوتاخود جمع گوشه یه..بمونی سالم تاخونه تاحداقل..دادزدم

 وقتی هک کاغذه تیکه یه اعتمادمثل..بودم گرفته دل به ازش نفرتی بدبودویه خیلی حالم میکردم

 می مثلا فیلمشه میکردهه گریه داشت زدم پوزخندی..هم من کنی صافش نمیتونی بشه مچاله

 ....بده نشون گناه خوادخودشوبی

 ریس دادن تکون به که گذاشتن واحترام هاسلام محافظ همه..کردم پارک پارکینگ ماشینوتوی

 هک زدم پوزخندی..میلرزید بیدداشت مثل که برگشتم سمتش به شدیم واردخونه..اکتفاکردم

 توی دستی عصبی..اکبر الله..ورفته میترسه ازم اینطوری حالاخوبه بیشترشد اشکاش شدن جاری

 دکمیبای..هابالارفت پله واز انداخت سرشوپایین..بیام هم تامن اتاق بروتوی:وگفتم کشیدم هام مو

 لاییب یه میرفتم اتاق توی وروزم حال بااین اگه بودم مطمئن مگرنه بعدبالامیرفتم میشدم آروم

 ...منودوردیده دوروزچشم خانوم داشتم ذهنم آرمیتاتوی درباره هایی فکر چه..میاوردم سرش

 کرده زانوهاشوجمع بودو داده تخت تاج به تکیه تخت روی..ودروبازکردم هابالارفتم ازپله

 که ردمب کمربندم سمت ودستموبه لباسموبازکردم آستین ودکمه کتمودرآوردم..میکرد بودوگریه

 واییخ نمی_!..کنم نازت میخوام نه_!..منوبزنی؟ میخوایی آرشام:میلرزیدگفت ازبغض که باصدایی

 خودم بودبدونموباچشم قرار روکه هرچی نیست مهم برام دیگه حرفات_..حرفاموبشنوی؟
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 که جلوش ورفتم کمربندوکشیدم ونمیدونی توحقیقت میکنی اشتباه باورکن_..دیدم

 ولرزیدکمربندوبالابردم گذاشت شکمش شدودستشوروی جمع خودش دیوارتوی سرخوردوگوشه

 یمیگ توراست آره:میزدم نعره میزدم کتکش طورکه زدهمون جیغی که کوبیدم کمرش به ومحکم

 هفته سه این توی که اینه حقیقت خیانتکاره یه زنم که اینه حقیقت ونمیدونم حقیقت من

 وایسادومات ازحرکت دستم..نمیزنه حاملروکتک مردزن یه نامرد نزن:زد جیغ..بودی هرروزبایکی

 زدم پوزخندی.. توروخداآرشام نزن..آره_!!ای؟ حامله الان..تو..تو_..کردم نگاه بهش ومبهوت

 مهمی برام فکرکردی:آوردموگفتم وسرشوبالا گرفتم چنگ وموهاشوتوی خیزبرداشتم سمتش

 هدیگ برده وتوهم گرتم شکنجه من شوهرت من نه منی زن تو نه دیگه خانوم نه باشه مهم تابچت

 تینتونس دوهفته فقط دوهفته میکنم جهنم بعدزندگیتومثل به ازاین نداری اهمیتی هیچ برام

 نبندچون دل بهش:گفتم و زدم پهلوش به بلندشدمولگدی..بدبخت خودتوبگیری جلوی

 !!آرمیتاخانوم کنی تحمل هانمیتونی زیرشکنجه

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

 یاحتی محبت واصلابهش میشه بدتر روزباهاش روزبه ورفتارم اخلاق..ماجرامیگذره ازاون چهارماه

 کنه خیانت مردش به که اززنی من نمیسوزه هم بچش یاحتی براش دلم

 هک چندبارازدردی گریس وکارش دردمیکشه شبهافقط وردهخ کتک تاحالاچندبارازدستم..متنفرم

 باصدای نبردمش هم بیمارستان وحتی ندادم بهش امااهمیتی شده بیهوش پیچیده شکمش توی

 باعصبانیت نشنیدم جوابی..کردی؟ غلطی بازچه:دادزدم آشپزخونه ازتوی ای وسیله شکستن

 پوزخندی..بود ولوشده آشپزخونه کف که رفتم اشپزخونه سمت بلندشدموبه

 ....ببرمش بیمارستان به که امااینبارمجبورم:زدموگفتم

 واین حاملس خانومتون شده خداروشکرخطررفع خوبه حالشون_..طوره؟ چه دکترحالش آقای_

 وبچه خودشون اینهاروی همه که ضعیفه بدنش واردشده بهش زیادی واسطراب ترس مدت

.. یادهز هم یکیشون این دادن خطرازدست داشتن که جنینی سقط باسابقه خصوص به تاثیرمیذاره

 که نکردیم دکتروقت آقای_..شما یعنی_..کرد نگاه بهم باتعجب!!..خیر_..دادید سونوگرافی

 که بازکردم دروآروم رفتم اتاقش سمت به.. بیارید سونوبدیدوبرگشوبرام یه باشه_..سونوبدیم

 خبردادیم همه به وقتی کردم نگاه برامدش شکم به نیومده وهنوزبهوش تخته روی دیدم
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 خوشحالم که کردم وانمودمی جلوشون من امابرعکس افتادن می پس داشتن ازخوشحالی

 داشته بچرونگه ودندون چنگ با که معلومه بودم سرسنگین همه جلوی حتی اماباخودش

 همزمان چشماشوبازکردکه وآروم لرزیدن پلکاش..  نیست مهم امابرام..نده تاازدستش

 کشیدوآروم راحتی نفس قبله هنوزمثل شکمش اینکه باحس که گذاشت شکمش دستشوروی

 حضورم متوجه که زدم پوزخندصداداری..دادم ازدستش دوباره فکرکردم ترسیدم:گفت

 ...رفتم بیرون دررفتموازاتاق سمت به..بدی ازدستش قراره:شدگفتم

 کوچولوعذاب چراامایه نمیدونم که میریخت اشک وقفه بودوبی حاکم عجیبی سکوت ماشین توی

 مگه_..نمیکنم روسقط بچه این من بکشی منوهم اگه حتی:وگفت برگشت سمتم به میکشیدم

 امآرش_..نداری گرفتنش برای دستی دیگه دستاتوشکوندم که الان_.. منه دست آره_..توهه دست

 یکنمم زندگی توبگی که تاابدطوری دنیابیارم روبه بچه این بذاری اگه میخورم مجیدقسم قرآن به

 خواهش ازت کنم سقطش نخواه ازم فقط میمونم بکنی تعیین که هم وجایی

 اسم..خودمون آرشیلای نه خواهرزادت آرشیلا البته آرشیلا همون توروجون_..نه_..میکنم

 عاشق بودهنوزهم شدعجیب لال زبونم کردم وبازش چشماموبستم لحظه آرودیه آرشیلاروکه

 رطش یه به:وگفتم کشیدم موهام توی دستی کلافه بودم رفتمون ازدست آرشیلادخترکوچولوی

 ینخوای وچه بخوایی چه..پسربودنه امااگه بیاری دنیاش به دختربودمیذارم اینکه میکنم قبول

 ...توبگی که هرچی:کردوگفت بوداماقبول ورضایتش میل برخلاف اینکه با..کنی بایدسقطش

 رفت بهم ای غره چشم دکتره!..دوجنسس؟.واا_!..هردوش_..یاپسر؟ دختره دکتربچمون خانوم_

 نگاه بهش باتعجب..پسر دخترویکی یکی دوقلوان که اینه منظورم محترم نخیرآقای:وگفت

 بچه یازسلامت وقتی..کردم میکردنگاه دکترنگاه به باتعجب داشت اونهم آرمیتاکه سمت کردموبه

 ندنیاشو به میذاری_.. روندم خونه سمت به وگرفتیم دکترخواست که ای وبرگه شدیم مطمئن ها

 ندیده مدت این توی که یکهولبخندقشنگی..میذارم متاسفانه بله خاطردخترکوچولوم به_..بیارم؟

 اون شدوهنوزهم خیره روش روبه به..بود هاونوازشاشوکرده بوس هوای خیلی زددلم بودم

 دیدم شدم که خونه داخل رفت خونه سمت شدوبه پیاده باعجله..بود لباش روی لبخندقشنگ

 بابیخیالی..میذارم رودارم عروسیمون فیلم _..کارمیکنی؟ چی داری_..میکنه چیزیوپلی یه داره

 ولپ بهم یکم میشه:گفت مظلومی باصدای آروم که اومدم وپایین کردم ولباساموعوض بالارفتم
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 هک بپرسم میتونم وقت اون_..نه اماپسرمون داره دخترمون بخرم لباس پسرمون فردابرای تا بدی

 مدختر فقط البته منن بچه فقط تونیستن های اونابچه داده؟درضمن بهتون ای اجازه چنین کی

 روی هارفت پله سمت به..بخر بروبراش خودت پس:گفت داری بغض باصدای..خودت مال پسره

 دتپسرخو برای میخوایی فکرکن بخری براش قشنگی لباسای_..وایسادامابرنگشت پله اولین

 توی کردم نگاه وی تی صفحه وبه نشستم مبل روی سوخت جیگرم حرفش ازاین!..بخری لباس

 ایینهاپ آرمیتاازپله..سبزشد لبام روی لبخندی بودناخواسته شده ها پرنسس مثل آبی لباس اون

 صفحه کردوبه جمع شکمش وزانوهاشوتوی نشست داشت فاصله ازمن که مبلی روی اومدو

 که برگشت سمتم به!میکشه عذاب داره بچم کردم کرداحساس نگاه باغم تلویزیون

 تنیس خودم برای کنی وبغلم بگیری بارودرآغوشم یه همین میشه آرشام_..نگاهموغافلگیرکرد

 و باباشون آغوش طعم که ماهه پنج!کن بغل روهم وپسرم بکن لطفی حالا دخترخودته برای

 پراشک چشماش که کردم راستموباز سمت دست..مادرشون مثل..داد بعدآرومترادامه..نکشیدن

 تنگ آرمیتادلم کشیدن درآغوش قدربرای چه آخ..انداخت وخودشودرآغوشم شدودویدسمتم

 سرشوبالاآوردوبهم کردوبعدازچنددقیقه نگاه تلویزیون وبه گذاشت سینم سرشوروی!..بود شده

 !..پسرم بابای دارم دوستت عاشقانه من نخوایی چه بخوایی چه:کردوگفت نگاه

 ماه آرمیتابعدازنه برای خوبی خبرهای روبازکردم درخونه باخوشحالی(....بعد ماه سه)

 مبل روی..وتندرفتم بوده خطاازمن بازهم که ودونستم حقیقتوفهمیدم تازه ماه بعدازنه..داشتم

 که الاناست کردیم آماده روهم کوچولوهاغذابابایی:میزد حرف باشکمش بودوداشت نشسته

 شاطراف وبه برگشت یکهوباتعجب!!.خانومم_..نشست لبام روی لبخندی.. وغذابخوریم سربرسه

 خانوم چندتا من مگه:وگفتم زدم لبخندی!!..؟؟!بامنی؟_.. کرد نگاه من وبعدبه کرد نگاه

 ناهیتگ بی به پی امروزمن:کردموگفتم اومدبغلش سمتم بودبه خیس که چشمایی و باتعجب..دارم

 هاش گونه روی شوقش اشکای.. خوشگلم خانوم کارهام همه بابت میخوام آرمیتامعذرت بردم

 جیغی..بیشتر هم موقع ازاون حتی_..اعتمادداری؟ بهم قبل مثل الان آرشام:زد چکیدولبخندی

 دهش تنگ باعشق کشیدنش آغوش برای دلم شد آویزون وپریدبغلموازگردنم کشید ازخوشحالی

 پسرمون نه اولاپسرم خانومم_.. پسرم منظورم میدونی پدرشون توخودتو الان آرشام_..بود

 .. *********بودم هات بچه بابای همیشه دومامن
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 آرشـــــــــــــــــــــــــام آخــــــــــــــــخ_

 ..آیـــــــــــــــــــــــــــی

 عجم خودش بودوتوی تخت آرمیتاروی بازکردم شدت وبه ودراتاق هابالارفتم ازپله بادوونگرانی

 لبخنددردناکی گذاشتم بازوهام سرشوروی.. شده؟ آرمیتاچت یاابولفضل_..بود شده

 سمت وبه کشیدم آغوشش به رفت ازهوش حرف این باگفتن.. وقتشه آرشام:زدوبادردگفت

 لوآمادهعم اتاق سریع:آرمیتارودیدگفت دکتروقتی برانکادرگذاشتمش روی..پروازکردم بیمارستان

 میمونن سالم هات یابچه بده خیلی حالش خانومت دعاکن فقط_..برگشت سمتم به..کنید

 همعجز بایدمنتظریه داده ازدست زیادی خون_!..چی؟ یعنی_ کردم نگاه بهش بانگرانی..یاهمسرت

 نشستم صندلی روی..خدایا نه وای..آرمیتا بودخون خون کردم نگاه دستام به..باشیم

 صدای..عاشقشم که نگفتم بهش هنوز من..من بمیره خانومم اگه..گذاشتم سرم ودستمودوطرف

 شمایباچ..خبربدم بهشون بالاتونستم سرعت بااون ماشین توی جوری چه اومدنمیدونم باباومامانم

 چی گلم خیسه چراچشمات یاخداآرشام_..جاخوردن همشون کردم نگاه بهشون قرمزشدم

 دادوباباکه توانشوازدست مامان هات یانوه میمونه زنده یاعروست امشب دعاکن مامان_..شده؟

 جاری واشکاشون وچشماشونوبستن دیوارسرخوردن گوشه خواهرهام بودگرفتش پشتش

 کن رحم باروبهم یه خداهمین کن خدایارحم نمیخوام بچه من بده ونجات خدایاخانومم..شد

 هام بچه بین قراره اگه بمونه زنده زنم بده زنمونجات میکنم خواهش نکن قبل دفعه خدایامثل

 میخورم توقسم جون به..خدا کن کمکش پس میکنم زنموانتخاب کنم روانتخاب وآرمیتایکی

 ...بسازه ملکش برای نتونه پادشاه که میسازم براش زندگی

 ..مرفت سمتش اومدبه بیرون دکترازاتاق گذشت قرن یه من برای چون گذشت چندساعت نمیدونم

 پسرویه یه قلوان دو خوبه هاتون بچه حال:سرشوبالاآوردوگفت..طوره؟ چه زنم دکترحال_

 تحمل ونتونستن عمل زنتون متاسفم_ طوره؟ چه زنم حال دکترگفتم_..سالمن دخترهردوشون

 واردکمابشه که کنیم کاری که تونستیم وفقط کردیم وارد بهشون زیادی شک کنن

 من خانوم نداره امکان این نه نه..رفتم عقب عقب کردم نگاه بهش ومبهوت مات..واقعامتاسفم

 باچشمای برگشتم خواهرهام سمت به یاناراحت باشم بایدخوشحال کماالان توی رفته من عشق

 بازشدواون عمل دراتاق..کما؟ توی رفته داداشت زن من زن آرشین_..میکردن نگاه بهم اشکی
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 عثبا کنیداینها گمشون ازجلوچشمام:وگفتم کردم پشت بهشون!.آوردن بیرون هارو دوتالعنتی

 بیابچه خونسرباش پسرم_..کما توی هم والان بره مرگ تالب زنم شدکه

 آرشین..رو خودشون نه خواستم می و مادرشون من ببریدشون ازجلوشمام_دادزدم..هاتوببین

 توالان باش آروم داداشی:گفت آلودی بغض وباصدای گذاشت هام شونه جلواومدودستشوروی

 شماری لحظه متولدشدنشون میتابرایتوآر که ان هایی بچه اینهاهمون نیست خوب حالت

 بگوازجلوی بهشون خدا تورو آرشین میکردیم شماری لحظه باهم زنم همراه من_..میکردین

 به آرشین..میکنم خفشون که میخورم قسم مادرشون همون جان به مگرنه ببرنشون چشمام

 تنشس کنارم مادرم..کارکنم؟ بایدچی حالامن..کردم سقوط صندلی روی دادتابرن پرستاراعلامت

 همین به کنه مادرموخیس لباس مردونم های تااشک دادم واجازه گذاشتم سینش روی سرمو

 بشکنم غرورموهم تموم آرمیتاحاظرم آرودن دست به برای من جهنم امابه شکست غرورم..راحتی

 دویدم سمتش به آوردن خوشگلموبیرون بازشدوخانوم عمل اتاق در...بشه خوب حالش فقط

 ممیکن خواهش خانومم_ وبوسیدمش گذاشتم هاش گونه لباموروی..بود خوشگلشوبسته چشمای

 بچه اون من میخورم قسم بالاسرم خدای به میرم می عمارت اون توتوی بدون بلندشوآرمیتامن

 چشمای بلندشواون عزیزم باش قوی همیشه مثل باش مقاوم خانومم.. تونمیخوام هاروبدون

 دلت مگه نداشتی دوست مگه کنم بلندشوتااعتراف کن چشمات منومسخ ودوباره عسلیتوبازکن

 من هاروازخدانخواستم لعنتی اون بلندشومن پس اعترافموبشنوی بودکه نزده لک

 تدس حالم بودم هاشده دیوونه مثل کشیدن وعقب هاموگرفتن بازو مامانوبابا..توروازخداخواستم

 دیوونه مثل الان آریامنش آرشام من..بزنم حرف بازنم کنیدمیخوام باباولم مامان_ نبود خودم

 وابهت هیکل بااین میشدمن آب داشت غرورالان کوه میکردم گریه راحتی وبه بودم هاشده

 ..الان غرورم همه بااون من مردونم

 بدی نجاتش میتونی خودت خدایافقط گرفتم دوتادستام سرموبین نشستم صندلی روی

 کاریه اصل که یکی امااین آوردم دست به داشتم که وشهرتی باپول خواستم روکه تاحالاهرچی

 مخواهرشوهرها یابهتربگم پسرعموهام صدای..کنی کمکش تومیتونی نمیادفقط دست به باپول

 زن هم اونا حتی کردن سقوط صندلی روی شون هرسه پدرم ماجرااززبون کردن اومدباتعریف

 قرارگرفت هام شونه روی دستی کردم شک وبهش قدرشوندونستم احمق من دارن منودوست

 قرمزموبهش وچشمای سرموبالاگرفتم..آرشام میگم تبریک بهت:اومد آروین وناراحت آروم صدای
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 نه_..آره؟ ندارم زن دیگه که این به میگی تبریک شدنم بدبخت به:گفتم آرومی صدای وبا دوختم

 فقط من داشت ونخواهم ندارم ای بچه هیچ من آروین هیــس_...بـ هات بچه منظورم

 باعث هاروکه لعنتی اون من ندارم ای توله هیچ آرمیتامن بدون فهمی می زنم فقط زنمومیخوام

 ..نمیخوام ازمنن زنم شدن دور وبانی

 ..کن تزریق بهش آرامبخش یه آیشین بده خیلی حالش_آریان

 

 ..بود قرمز شون هرسه چشمای کردم نگاه بهش

 .. خوبی؟ جان آرشام_

 فرشتس یه اون باورکن بمیره داره خداگناه به کنه زنموخوب حال بگی زنت به میتونی آریان_

 مظلومی باصدای میریختن اشک داشتن خواهرهام مادرو..نبایدبمیره اون جوونه خیلی زوده خیلی

 تونیدزن نمی خوندیدکه چی سال همه شمااین پس:گفتم خواهرهام روبه میلرزید ازبغض که

 بهم لیحا یه رفت گیج سرم که آرمیتابرم بخش سمت تابه د؟بلندشدمبدی روازکمانجات داداشتون

 وتنها رفت سیاهی چشمام افتاده فشارم میکنم احساس.. بود نداده دست تاحالابهم دادکه دست

 .. هوابود توی موندنم معلق فهمیدم که چیزی

 کرده قرمزقرمزوپف چشماش..بود مادرم چهره دیدم که ای چهره اولین بازکردم چشماموآروم

 وشوهرخواهرهامم پدرم صورت توی وناراحتی بودغم مادرم مثل خواهرهام چشمای..بود

 عشق افتادالبته فشارم اشک خاطرچهاردونه بودبه رفته ازبین غرورم دیگه دادمیزدمن

 رمپس نه_..صورتمونازکرد..آرشیلا؟ پیش رفت زنم:گفتم ضعیفی آوردباصدای آرمیتامنوازپادر

 باعث وهمه همه سرآرمیتااومده به که بلاهایی این بودهمه تقصیرمن همش_..کماست هنوزتوی

 ..بودم من وبانیش

 پی هدار وخداهم کردم کارها خیلی اتفاقابابامن_..نکردی کاری توکه پسرم تقصیرتونیست_بابا

 آرمیتابابانقش دادن ازدست بودودومیش دخترم تک مرگ مجازات اولین میکنه مجازاتم درپی
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 ور داستانمون براتون ازاول آرمیتابودمیخوام داستان این وبدبخت مظلوم ونقش منم داستان بده

 !!..چــــــی؟؟:گفتن یکهوهمه..آرمیتانبودم عاشق من...کنم تعریف

 دروغ کنی ازدواج باآرمیتا میخوایی که شبت اون التماسهای اون همه چی؟یعنی یعنی_بابا

 عاشقش بین دراین ناخواسته کردم کاروهم بودواین دادنش عذاب قصدم فقط بابامن آره_..بود

 وعذاب گرفتارشدم دادم بهش که هایی عذاب توی هم وخودم شدم

 اهمبودوشم مشترکمون زندگی روزاول روزکه بوداون بستری باباآرمیتاهرروزبیمارستان..کشیدم

 بودروزبعدش شده طوری اون من های خاطرکتک هانبودبه ازپله خاطرافتادن بودیدبه اومده

 زده رکورد شدن وبستری خوردن سرم توی خودش قول بودبه بیمارستان هم وبعدترش

 سافرتم عنوان به که شماگفتم به..میشدم خرپشیمون مثل میزدم کتکش باورکنیدهربارکه..بود

 نماشی توی نیفته داغونش صورت به شماچشمتون بودکه خاطراین به امادرواقع ریم می شمال به

 به نماشی بیشترشدتوی درونم دارم بهش حسی یه اینکه حس دادکه رخ بینمون قشنگی اتفاقای

 فرارکردمحافظهام رسیدیم شمال توی ویلای به ووقتی گرفت جدی امااون کردم تهدیدش شوخی

 دکترازش بیمارستان روزتوی اون رفت ازهوش ازترس که گرفتمش اماخودم کردن دنبالش

 بودن شده پریشون چشماش حالت بودچون گفته امادروغ ندارم نه گفت که دردنداری پرسیدکه

 ونهخ رفتیم میخواستم باشن داشته دردزیادی قراره دردندارن الان البته:دکترگفتم روبه هم من

 احتیآرمیت شدم پشیمون اما..بگه دروغ بهم نبایددرهرشرایطی که بودم گفته چون کنم تنبیهش

 سلامتیم بودومراقب مراقبم نکردهمیشه احترامی بی بهم بارهم یه ودرد وسختی شکنجه تواوج

 به همش گفت که زدم کتکش نداشت بودنمک کرده درست که غذایی خاطراینکه باربه بودیه

 نمک کم بودکه کرده درست غذایی هم فرداش بودکه این تعجبش وجای بوده خودم خاطرسلامتی

 به حمشبودر کردتقصیرمن سقط که ای بچه..ندونستم قدرشو بودکه بودآرمیتادخترباحیاونجیبی

 تادنشبااف افتادو می بچه ضربه باکوچکترین بودم واردکرده قبلابهش که شدیدمن های خاطرضربه

 اعتراف بارهاوبارها بوداون خوب امااون بدبودم خیلی درحقش من..کرد روسقط بچه تاپله ازسه

 ..نه امامن داره دوسم کردکه
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 تمامی بطلبم حلالیت طورازش چه کنم هاموجبران بدی طورتمام چه بمیره زنم اگه مامان

 روزقبل تاسه افتادکه اتفاقاتی برگشتم خارج از وقتی..یکی این حتی آرمیتاتقصیرمنه مشکلات

 ...روکشیده وخوشبختی آرامش طعم که روزه دو فقط الان بدبودم باهاش

 هاروبدون بچه اون من بدم جونموبراش حاضرم عاشقشم من الان_..داری؟ دوسش الان_مامان

 ...خوام آرمیتارومی من مامان نمیخوام خودش

****** 

 که همین ولی نکرده تغییری حالش دکترامیگن کماست هنوزآرمیتاتوی ولی گذشته دوماه

 شکلی چه اصلانمیدونم نیفتاده هام بچه به تاحالاچشمم..شکروامیدداره جای خودش بدترنشده

 هام وبچه خودم زبون نکرده خدای اگه چون بشم وابستشون نشون دید  با نمیخوام بهترچون ان

 چشمای وبه میشم وارداتاقش که مدت این تموم..نمیخوام اونارودیگه بشه چیزیش زنم بشه لال

 :میکنم زمزمه براش وآروم آهنگ این میکنم نگاه بستش خوشگل

 ازحس لبریز..خستـــــم توتن بدون بیاکه..خونه تودل بدون بیاکه..پونه لالالالاگل

 داره همش دل این..رفتــــی که وقتی بیاازاون..محاله توواسم بی زندگی..لاله لالالالالاگل..جنونه

 اشک قطره..من همدم شده غصه.. کارمنـــــو..شده گریـــــــه..مینالــــه

 من..وکور سوت زندون یه مثل..توشـــــده بدون خونه..من غم شریک شده..توچشـــــام

 وقتی بیاکه..من دردای میشه تموم..بااومدنت بیاکه..جورواجور خاطرات.. موندموهرهرغصه

 ..مـــــــــــــن دنیای میشه قشنگ..توباشی

 ییک ونمیگه خوابیده گرفته راحت باخیال دمودستگاه همه زیراون خانومم..اومدم بیرون ازاتاقش

 ..پرپرمیشه داره ازدوریش

 هی چکید چشمش گوشه از اشکی قطره..سلام_..آرشیدا سلام_..صدابرگشتم سمت هب..داداشی_

 ذهنم امامن بفهمونه چیزیوبهم میخوادیه انگار نمیگه وهیچی میزنه صدام فقط که ماهه

 تاحالا بودهه جلواومده کردکه اشاره شکمش به..خوشگلم؟ خواهر افتاده اتفاقی_..پرازآرمیتاس

 گمب بهت اومدم نداره اشکالی_.. نفهمیدم باورکن مبارکه_..حاملس خواهرعزیزم که بودم نفهمیده
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 ترتودخ خودته شبیه پسرت اصلامیدونی ندیدیشون که دوماهه میکنن تابی بی خیلی هات بچه

 میخورن چی اومده چی هات سربچه به دوماه این توی میدونی آرمیتااصلا برابراصل کپی

 شده کارت دوماهه آرشام_..کنارشم ومنهم اینجاست که مادرشونه مهم نیست مهم برام_..کجان؟

 دنیااوردو به توسالم هاروبرای میاد؟آرمیتابچه طوردلت چه باارمیتا زدن وحرف خوردن غصه

 ازاون سالم خودش میخواستم من کاروبکنه این نمیخواستم منم همینه منم دمشکل_.. خودش

 هچهارماهش_..آرشیدا؟ چندماهشه_ انداخت سرشوپایین..ها لعنتی اون بیادنه بیرون کوفتی اتاق

 توی های ازدستگاه یکی یکهوصدای...آرشام ممنونم_..باشه مبارک بره قربونش دایی جان ای_

 وروی گذاشتم سرم دستموروی میشدن اتاق وارد آرمیتابلندشددکتروپرستارهاباعجله اتاق

 خدایا کردم توبه که من کردی مجازات کافی اندازه منوبه کن رحم خدایا نه وای نشستم صندلی

 اتاقش پنجره سمت وبه بلندشدم..وبچشه آرامش تاطعم بمونه بذارزنده کن رحم میکنم خواهش

 خدایاکمکش خوردم سر زیرپنجره سرازیرشدن اشکام واردمیکردن شک داشتن من زن به رفتم

 گریه داشتن وباباکه مامان به..بذار عمراون وروی کن کم ازعمرمن برگردون روحشو بهش کن

 چراداری مامان_..نمرده هنوز زنم میکنن گریه اینطوری ایناچرادارن نه نه..کردم نگاه میکردن

 باباروبغل..میشه پرپر داره که پسرته نمرده هنوز که عروست میکنی گریه اینطوری

 دگیزن سرانجام این یعنی روآزادکردم مردونم های هق وهق گذاشتم هاش شونه کردموسرموروی

 سمت وبه اومدم بیرون بابام اومدوازآغوش بیرون افکنده دکترباسری.. آرمیتابود منو وقصه

 قایآ:گفتم آلودی بغض باصدای..کردم حمله سمتش به انداخته چراسرشوپایین این دکتررفتم

 خراب سرتون روروی بیمارستانوپرسنالتون این تموم قرآن به نگوکه رفت دکترنگوخانومم

 چه اونجاداشتین ساعته سه پس..چی؟ یعنی:زدم نعره..بدیم نجاتش نتونستیم فممتاس_..میکنم

 ..کردم وآرومم جلواومدن میکردن گریه داشتن که باباومامان..میکردین؟ غلطی

 ازت من ندادی چرانجاتش کردم خواهش ازت دوماهه خدایــــــــــــــــــــا_دادزدم

  خدااااااااااا کردم التماس

 یرممیم منم بری نرواگه عاشقتم من لعنتی چشماتوواکن:زدم ونعره رفتم اتاقش پنجره سمت به

 ..آرمیــــــتـــــــا..ببر باخودت منوهم حداقل..نرو
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 روانیم داشت شوهرهام وخواهر پدرم مردونه وگریه وخواهرهام مادرم های وزجه گریه صدای

 ..میکرد

 ..بیماربرگشت دکتربرگشت آقای:ازپرستارادادزد یکهویکی

 دهب بودخدایانجاتش برگشته بهم انگارروح حرف این شدباگفتن وارداتاق دکترباعجله حرف بااین

 ..نذاره تنهام فقط کمابمونه اصلابذارتوی

 ونممیت فقط خدایاشکرت وای..برگشت قلبش ضربان که واردکردن بهش چندتاشوک سرهم پشت

 ویر لبخندی که کردم دکترنگاه وبه گرفتم ازپنجره اومدچشم دکتربیرون..خدایاشکرت بگم

 ..بود لباش

 ..میکنن منطقلش بخش به الان برگشت بیمارتون معجزس یه این_

 همه بودن خوشحال همه گرفتم پدرمودرآغوش بودنشست نیومده لبام روی دوماهه که لبخندی

 ....****بزرگیتوشکر و کرم خدایاممنونم بیشترازهمه ومن وهمه

 ..اومد بهوش بیاپسرم_..مامان بله_..آرشام..آرشام_

 وحال من بودبادیدن خوشگلشوبازکرده چشمای ودراتاقشوبازکردم رفتم اتاقش سمت بادوبه

 صدام آروم که رفتم سمتش به آروم آروم ریختن گونم روی شداشکام جاری اشکاش وروزم

 ..آرشام:زد

 نگت خیلی براش دلم کردم لشبغ محکم..آرمیتا:گفتم ضعیفی باصدای..جانم..جوابشودادم آروم

 لز بودم دلتنگشون که چشمایی وبه چسبوندم پشونیش پیشونیموبه شدم جدا بودازش شده

 یدونمم من وبرگردی وبزنی دوربهشت یه بری وتنهایی کنی نگرانم اینطوری باردیگه یه اگه_..زدم

 داشتن شوقش آرشیدااشکای رفت قش براش دلم زدکه ای لبخنددلبرانه..وتو

 خوردن وغصه گریه کارش فقط آرشام کمابودی توتوی که دوماه این آرمیتاتوی_..میچکیدن

 املهح که آرشیداحیف:وگفتم کشیدم گردنم پشت دستموبه کرد نگاه بهم تعجب آرمیتابا..بود

 ..برگشت سمتم به یکهوآرمیتابانگرانی زیرخنده زدن همه..ای
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 ..دوباره هامون بچه آرشام_ 

 ..زد لبخندی..سالمن هردوشون دخترم نه_بابا

 ..کجان؟ الان پس_

 های بچه کمابودیداون شماتوی خاطراینکه به مدت این آقاتموم آرشام والاشوهرشمایعنی_آریان

 بی این دوماهه کردیم پنهانشون چشمشون مااز خاطرهمین به مقصرمیدونستن معصومو طفل

 چه هاش بچه واصلانمیدونه نیفتاده هاش بچه به پدرچشمش اصطلاح به این دوماهه انصاف

 ...شکلین

 ..کرد آرمیتااخمی

 ..گفتم کی ببین میبندمش خودم نبندی شوهرتواگه دهن آیشین:گفتم آیشین روبه

 ..یامن؟ توهه شبیه دخترمون آرشام_آرمیتا

 ..هااصلانیفتاده بچه به چشمش آرشام میگم میخوندم روضه برات آرمیتاداشتم زکی_آریان

 ..چرا پس داشتی دوست دختربچه اونم بچه توکه_آرمیتا

 افتاد ازکمارفتنش قبل یادماجراهای به فشاردادفکرکنم هم ولباشوروی یکهوچشماشوبست

 دارم تورودوست بیشتر امامن:گفتم و کشیدم سرش روی ودستی وجلوتررفتم زدم لبخندی

. .میدرخشیدن داشتن ازخوشحالی چشماش کرد نگاه بهم خوشحالی وبا چشماشوبازکرد!.. خانومم

 ..گفتی؟ چی توتوالان_

 ..دارم بیشترتورودوست من که گفتم_

 ..کردی؟ اعتراف توبالاخره_

 ..دارم ودوست عاشقتم که میکنم امروزاعتراف منوازپادراوردمن عشقت خانومم آره_



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM بهمن زدهکیمیا  -  عاشقمی کن اعتراف

telegram.me/romanhayeasheghane 343 

 هبچ نمیخوایی ارمیتادخترم..درنیارید بازی رمانتیک خب خیلی:باباگفت زدکه لبخندی

 ..هاتوببینی؟

 ..باشن فکربچشون اصلااینابه فکرنکنم_مامان

 ..کرد اخمی مامان..همدیگرومیخواد مادلمون مامانی آره_

 ..دارشید؟ چراگذاشتیدبچه پس_

 ...وجودمیادمافقط به خودش فرایندی نذاشت؟طی میشه مگه خب_

 ..بود شده سرخ ازخجالت که آرمیتابرگشتم سمت به

 .. داره دایی عجب بچم بدبخت نوچ نوچ نوچ..آقا آرشام حیانکنی وقت یه_آرشیدا

 وآرمیتاهم کردم موبغل دختر کردم نگاه بهشون باخوشحالی وآوردن هامون بچه واروین آریان

 کپی وندیدی دخترمون_..توهه قدرشبیه چه پسرمون آرشام وای_...گرفت پسرمودرآغوش

 ایم_..کردم نگاه میکردن نگاه بهمون باخوشحالی داشتن که جماعتی سمت به..خودته برابراصل

 زدن یلبخند..شیربده هام بچه به زنم قراره چون بایدبریدبیرون قسمت این شماتوی ببخشیدولی

 همب وبعدچشمکی باشن تاراحت بریم بیرون ماهم دخترابیایید: گفت مامان رفتن مردابیرون همه

 نگاه مپسر به عشق با داشت آرمیتاکه سمت شدبه بسته درکه..جوابشودادم بالبخندعمیقی زدکه

 حرفاموهنوزیادته؟چرااینطوری.. که نرفته یادت آرمیتا هوویی:وگفتم کردم اخمی کردم میکردنگاه

 من:گفت سرشوبالاآوردو!..نمیکنی؟ نگاه اینطوری من وبه میکنی نگاه زشت اون به باعشق داری

 هردوتامون..بذار من سینه سربه معلومه خب_..کجابذارم توسربه حسودبازیهای دست از نمیدونم

 قلبم وعشق هام مادربچه خونم خانوم دوباره:بودگفتم مملوءازعشق که باصدایی خندیدیم

 ..میمونم کنارت عمرم تاآخر:زدوگفت لبخندی..میشی؟

 ..دخترموسیرکن اول نه نه:گفتم که شیربده پسرم به خواست

 ..داره؟ فرقی چه آخه_

 ..بایددخترباباسیربشه اول دیگه دنه_
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 یشیرم قدرخوشگل چه دخترکوچولوم وویی..گرفت دخترموبغلش دادو کشیدوپسروبغلم پفی

 ..ماهشونه؟ چند هام بچه:گفت داری بغض آرمیتاباصدای..خورد

 .. دوماه_

 ..نیفتاده؟ دخترت به چشمت تودوماه یعنی_

 که توبودی مهم..دوتاست بیشترازاین ارزشت توبرام خانومم..هم پسرمم حتی تنهادخترم نه_

 آروم..کرد نگاه بچه شیرخوردن زدوبه لبخندجذابی.. کردم دردودل برات بودمو کنارت روزوشب

 .. کرد نگاه بهم سرشوبالاآوردومهربون که زدم صداش

 ..ارمیتا_

 ..جانم_ 

 ..وجودم باتموم..عاشقتم_

 ...چکید چشمش ازگوشه اشکی زدقطره زل سرشوبالاآوردوتوچشمام

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

 ..باباداریم ماهم بابادارن دخترا توروخدامیبینی_

 یعصبان ونازشوکه خوشگل وصورت ازچشماموبازکردم دونه شدیه کوبیده توسرم یکهومتکایی

 تک بلندشی نمیخوایی!تنبل:گفت میزد موج توش عصبانیت که نازودخترونش باصدای بوددیدم

 !..پارک؟ دخترتوببری

 ودرآخرپدرشکممو پرید تخت روی جهش بایه که بازکردم ودستاموبراش زدم بهش لبخندی

 ..درآورد

 بابایی آخه خب_.. دخترم؟ نکن بیدارم طوری صبحااین که بایدبگم آرشیناچندباربهت_

 ترمدخ..رفتم هاپایین وازپله وبلندشدم گذاشتمش دوشم وروی زدم لبخندی..دیگه تقصیرخودته

 ..چهارسالشه اونهم که آبتین اسم به پسردیگه ویه سالشونه ششی آرتین آرشیناوپسرم
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 ..خوشگلم خانوم_

 ..آرشام بله_

 ..پارک تاببرمش کنی تنش بابارومیشه پرنسس لباس_

 دنمیکر آرشینانگاه منو به وبااخم بودن نشسته مبل بازانوروی که خوشگلم پسرای به چشمم

 دویدن سمتم به هردوشون..خودم خوشگل حسود پسرهای شاه اضافه به:وگفتم کردم نگاه

 ..کردم تاشونوبغل وهرسه

 ..میکردرفتم نگاه بهمون باخوشحالی داشت آرمیتاکه سمت به

 ..دادی بهم که خوشبختی همه این بابت ممنونم_

 ..آرشینابالارفت جیغ یکهوصدای

 دخترم چیه_... بـــابـــا بــابــــا..بده نجات عفریته این ومنوازدست کن خدایاکمکم_

 ..چرادادمیزنی؟

 ..پدموبده بگوآی آرتین بابابه:گفت وتهاجمی عصبانی باحالت

 این بذارببینم چرادارم_.. نداری؟ خودت مگه بده دخترموبهش پد آی آرتین:وگفتم کردم اخمی

 ..پدشه آی توی که هاچیه عکس

 ..ااه میکنی فضولی خواهرت پد آی توی باشه باراخرت:وگفتم کشیدم پدوازدستش جلووآی رفتم

 ..داره؟ چی تواون بایدبدونم برادرشم من:گفت مغرورانه

 ..نکرده لازم..خود بی_

 آرشینا سمت به گردشدوباخشم چشمام دیدم که ازعکسی شدم خیره پدش آی صفحه به

 ..برگشتم

 هان؟ عکسیه چه این_
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 ..زدزیرخنده عکس آرمیتاجلواومدوبادیدن انداخت سرشوپایین

 سمت به باخنده.. نمیگزه ککتم اونوقت پسرعمش رولبای لباشوگذاشته بخنددخترت بله_

 ..پسرعمته کدوم عکس آرشینااین: وگفت بودبرگشت ترسیده آرشیناکه

 ..آرشین عمه پسربزرگ آرش عکس خب_

 ....خب آرشیناخانوم نکشی خجالت_

 ..منه عاشق هم آرش تازه شده آرش عاشق دخترت بایدبدونی بابامی خب بکشم چراخجالت_

 ..باتو کرده غلط:دادزد یکهوآرتین

 ..شدی؟ ارشین عمه..پسر آرش شماعاشق:وگفتم زدم لبخندی

 ..کردوبعدمن اعتراف اون اول آره خب_

 ..چندسالته؟ وخودت چندسالشه آرش که دختربابامیدونه وقت اون_

 ..بابا سالمه شیش هم ومن سالشه هشت خب_

 ..نظرت به وقت اون_ 

 ..؟!!داره عیبی مگه بزرگتره ازم دوسال باباآرش خب_

 ..باشیم مون دختر جهاز فکر بایدبه:وگفتم آرمیتابرگشتم سمت به..عیبی والاچه نه_

 !!!..کنیم؟ عروسی باهم شمامیذاریدمنوآرش یعنی:کردوگفت ذوق آرشیناکلی

 ..خندید آرمیتا

 ..وقت اون شدی بزرگ که زمانی البته بابایی آره_

 ..موند تموم نصفه حرفم زدبقیه هک باجیغی
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 نگاه بهش باتعجب. میشم آرش خونه زن بشم بزرگ وقتی من یعنی جــــــــــون آخ واااای_

 طمئنم بابایی ممنونم:یکهوآرشیناپریدبغلم.. دخترش حیایی بی به نه مادرش حیای به نه کردم

 خوشبختم که داده قول بهم چون میرسم خوشبختی اوج به درکنارآرش من باش

 ..باش اینومطمئن مردسپردی بهترین دخترتودست..کنه

 متس به باتعجب همزمان.. میزنه بهم داره وجبی نیم این حرفایی عجب..کردم نگاه بهش باتعجب

 شونبرافروخت صورت بادیدن کردم نگاه میکردن آرشینانگاه به باخشم داشتن که وآبتین آرتین

 ..شدم آرشینارسمالال حرف با که زیرخنده زدم

 کنی آرشیداازدواج عمه..بانیوشادختر داری دوست بگوکه آرشام بابا به توهم آرتین_

 ..!!!!! میده اجازه توونیوشاهم به حتما کنیم ازدواج دادکه اجازه منوآرش به..ببین!خب؟

 ..گردشد بازشدوچشمام رسمادهنم

 (آرمیتا)

 خودش به ای دیگه چیزه وخوشبختی آرامش جزرنگ کردزندگیم بهم آرشام که بعدازاعترافی

 زندگی وبه میگیرم جون شیطونم های وبچه عشقم صبحابادیدن..نگرفته

 همه بتخدایابا..میکنم خوشبختی احساس بدنم های سلول تک باتک..بیشتروبیشترامیدوارمیشم

 ..ممنونم خوشبختی

 (کل دانای)

 باشی عاشق وجودت باتموم اماوقتی..است وغصه پرازدردوغم..سخته اوایلش همیشه عشق

 ..برمیایی مشکلات همه ازپس باش مطمئن

 ..جنگیدن خودشون وبااحساسات براومدن مشکلات تمومی ازپس وآرمیتاهم آرشام

 عشق وچرخه خون رنگ به عشق:بعدیم منتظردوتارمان باشه اومده خوشتون ازرمان امیدوارم

 ..باشید

 ..وموید موفق
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Kiana_Bahmanzad.…… 

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای 

 رمانهای عاشقانه محفوظ میباشد . 

 جعه کنین .ابرای دریافت رمانهای بیشتر به سایت رمان های عاشقانه مر
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